




تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف 

: هدنسیون

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس 

: یپاچ رشان 

یضترم



تسرهف
5تسرهف

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  23همطاف 

باتک 23تاصخشم 

رشان 23نخس 

ناوناب 23يهوسا 

رضاح 24باتک 

وت هب  25میدقت 

مجرتم 26نخس 

26هراشا

باتک نیا  28اما 

فلوم دروم  رد  29اما 

29هراشا

لامک هار  29شیامیپ 

29هراشا

نخس 30درم 

ملق 30درم 

ترجه 30درم 

نیتسار تیالو  31درم 

داهج 31درم 

وا هب  31میدقت 

31زاغآرس

نخس قاور  32رد 

32هراشا
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ادخ تردق  ناشن  شنیرفآ و  عیدب  32راکهاش 

اهسرد 33نیرتاهبنارگ 

نز هاگیاج  تیعقوم و  رب  34یشرگن 

؟ تسا رتهب  34کیمادک 

34هراشا

مود هار  كاندرد  34ماجرف 

حرط 35نیرتهب 

نیگآرهز 35ياهملق 

هنادرمناوجان تالمح  نیا  36ياههزیگنا 

36هراشا

هنومن 37يارب 

ینیما همالع  38خساپ 

ریذپانفصو يدنمشوه  38تیارد و 

نآرق رد  نانموم  ریما  هوکشرپ  39يامیس 

دمحم يهنیئآ  39رد 

اهییالاو اهشزرا و  40رولبت 

رمثرپ روانت و  تخرد  نیا  يهزیکاپ  كاپ و  42هاگشیور 

42هراشا

تثارو 42لصا 

42هراشا

همطاف تیصخش  رد  تثارو  43لصا 

ناربمایپ 43رالاس 

وا يهیامنارگ  43مام 

وا يهزاوآ  دنلب  44مان 
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كرتشم یگدنز  نامیپ  44ربمایپ و 

یتخبکین يهناتسآ  رد  برع  يوناب  45نیرتدنمدرخ 

یسح ریغ  روما  رب  عیرس  46یشرگن 

46هراشا

قیاقح نیا  زا  47ییوترپ 

نابرهم رای  زا  48يرود 

تشهب 48ياذغ 

رگید 49تایاور 

49هراشا

.. لاوس و 50کی 

50خساپ

فرگش 51يزایتما 

تدالو يهناتسآ  51رد 

51هراشا

تایاور رد  تسخن  51هاگدید 

نآ ياههزیگنا  تنس و  لها  52هاگدید 

عولط هناتسآ  52رد 

اههناشن 54اهمان و 

54هراشا

54يراذگمان

54هراشا

54اهمان

54هراشا

ناوناب يوناب  يهناگهن  55ياهمان 
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55هراشا

55همطاف

55هراشا

دناهدش هتشاد  ناما  رد  شتآ  زا  وا  55ناوریپ 

تسا هتشاد  ناما  رد  شتآ  زا  ار  شناوریپ  وا و  56ادخ ،

تشاد ناما  رد  يدنسپان  ره  زا  ار  56وا 

وا تخانش  56تکرب 

نارگید رب  وا  56زایتما 

سدقم مان  نیا  تمظع  57هوکش و 

« رذ  » ملاع ای  قاثیم »  » 57يهژاو

57هراشا

تایاور 58رد 

نخس 58يهدیکچ 

59هقیدص

59هراشا

نیقیدص يالاو  ماقم  59نآرق و 

قیدصت 60لحارم 

قیدصت يهلحرم  نیرتزارفرپ  رد  60همطاف 

61هکرابم

61هراشا

یهلا تاکرب  61راسهمشچ 

نارسفم هاگدید  زا  رثوک »  » 62يهژاو

راگزور ياهیتفگش  63زا 

63هراشا
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یندینش 64ياهرظانم 

دروم نیا  رد  تایاور  رب  64یشرگن 

تیعقاو نیا  65راکنا 

66هرهاط

66هراشا

تنس لها  مهم  دانسا  زا  دنس  66تسیب 

سدقم مان  نیا  68نوماریپ 

68هراشا

هرظانم زا  69ياهشوگ 

ءاسک فیرش  69ثیدح 

69هراشا

ءاسک ثیدح  71هعیش و 

رعش نابز  هب  ءاسک  71ثیدح 

71هیکز

72هیضرم

72هیضار

73هثدحم

73هراشا

همطاف يالاو  74تلزنم 

یحو زا  75روظنم 

75هراشا

اهنامسآ 75هب 

نیراوح 75هب 

ناگتشرف هب  75یحو 
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لسع روبنز  76هب 

یسوم ردام  76هب 

همطاف 76فحصم 

76ءارهز

77لوتب

77هراشا

زاجعا يهدیدپ  78ناربمایپ و 

78هراشا

یعیبط نایرج  78کی 

.. ناوناب يوناب  79اما 

79ءارذع

دشر لحارم  80یگدنز و 

80هراشا

ناوناب يوناب  دشر  لحارم  80یگدنز و 

80هراشا

اهجنر يونعم و  تاناکما  نایم  81رد 

لد شمارآ  81يهیام 

ربمایپ زا  تیامح  بلاطوبا »  » 82نامیا

برع ناهج  يونابگرزب  83تلحر 

84هراشا

هجیدخ گرم  كانلوه  84يهبرض 

ربمایپ مالسا و  عفادم  گرزب  85گوس 

ترجه يهناتسآ  85رد 

85هراشا
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هنیدم هار  86رد 

اهجنر همه  نآ  زا  سپ  کنیا  86و 

« دحا  » زور رد  87همطاف 

87هراشا

ربمایپ روشرپ  رای  88ود 

اوسر غورد  88کی 

ردپ يهناخ  رد  89تالکشم 

جاودزا يهناتسآ  رد  ربمایپ  يهیامنارگ  90تخد 

90هراشا

كرتشم یگدنز  90زاغآ 

90هراشا

تلاسر یحو و  هاگشناد  90زا 

لد 92زار 

نز قوقح  92ءایحا 

همطاف زاسخیرات  93میمصت 

هنومن جاودزا  93کی 

رگید سرد  اهدص  صلاخ و  یتسار  93افص و 

اهنامسآ 94رد 

!! هوکشرپ ابیز و  ردقچ  96هو 

دیرخ يارب  رازاب  96يوسب 

همطاف یقیقح  هیرهم »  » ای ینامسآ  97دنس 

نآ تامدقم  یسورع و  98مسارم 

98هراشا

ایند رتخد  نیرترب  99قاطا 
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ریظنیب 100يراثیا 

تکربرپ تسد  نآ  رب  100دورد 

مارتحا همه  نیا  101يهزیگنا 

تشهب تخد  یسورع  101ناوراک 

101هراشا

هنومن 102يارب 

تسوت دزن  نم  تناما  103نیا 

اههاگدید جاودزا و  103لاس 

؟ 103هنوگچ

103هراشا

لح هار  104نیرتهب 

رگید یخیرات  105يهتکن 

رگید شسرپ  105کی 

»؟ هنوگچ  » نیا 106خساپ 

س)  ) همطاف تیونعمرپ  هوکشرپ و  106يارس 

106هراشا

همطاف 106يارس 

106هراشا

تیونعمرپ يهناخ  نآ  107تمرح 

یگداوناخ 107یگدنز 

107هراشا

لباقتم تخانش  108قشع و 

.. اوسر ياهیزادرپ  غرود  109خیرات و 

رون ماما  نیمود  111عولط 
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111هراشا

.. شابداش 111مایپ 

رون ماما  نیموس  112تدالو 

112هراشا

هدیسرون كدوک  نیا  رب  ادخ  112نیرفآ 

فافع نامیا و  تخد  113تدالو 

113هراشا

خیرات دادیب  113متس و 

نامسآ 114هیده 

يرادیاپ 114لبمس 

نانموم ریما  رتخد  نیمود  115تدالو 

نآرق رد  س )  ) همطاف 115يامیس 

115هراشا

یبرق يهیآ  115رد 

115هراشا

تیب لها  ناماما  نانخس  رد  116یبرق 

هلهابم يهیآ  رد  ارهز  117يهمطاف 

117هراشا

زامن زا  سپ  ادرف  117دادماب 

تسا ربمایپ  وا  دنگوس  ادخ  118هب 

ثحب مهم  يهتکن  هب  118هراشا 

یتا له  يهروس  119رد 

119هراشا

تایآ مایپ  زا  120ياهدرشف 
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ادخ يابیز  تشهب  رد  120اما 

رون يهیآ  121رد 

تلاسر يهنییآ  رد  همطاف  رابهوکش  121تیعقوم 

121هراشا

زیگنارکفت مارتحا  121رهم و 

ریذپانفصو میرکت  رهم و  نآ  122يهزیگنا 

! شنابرق هب  126شردپ 

ناوناب يوناب  یناسنا  یقالخا و  127ياهیگژیو 

127هراشا

قافنا 127ییاسراپ و 

127هراشا

ییاسراپ دهز و  128رولبت 

هناصلاخ تدابع  131همطاف و 

131هراشا

یگدنب تدابع و  131رولبت 

دروم نیا  رد  تایاور  رب  132شرگن 

يونعم 135ناغمرا 

135هراشا

بلاج يهتکن  136ود 

هدرتسگ شناد  137همطاف و 

حول 140ثیدح 

140هراشا

خیرات 141تنایخ 

ناوناب ششوپ  142همطاف و 
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ادخ اب  شیاین  143همطاف و 

تما يهدنیآ  خیرات و  147دنور 

147هراشا

دزاسیم هاگآ  هدنیآ  ياهدادیور  زا  ار  همطاف  147ربمایپ ،

147هراشا

؟ ییوگیمن نخس  نم  اب  150ایآ 

ربمایپ تلحر  زا  151سپ 

اهدابدنت ریسم  رد  155همطاف 

155هراشا

ثحب هب  دورو  زا  شیپ  نخس  155نیرخآ 

ربمایپ تلحر  زا  سپ  یحو  هاگدورف  هب  156شروی 

158اهتفایرد

.. درد 159غیرد و 

رعش نابز  زا  رابمغ  يهنحص  نآ  161میسرت 

ینارحب تخس و  تاظحل  161نآ 

! هارفعج 162او 

درک مهاوخن  تعیب  وا  اب  دنگوس ! يادخ  162هب 

ریذپانفصو نامیا  163تماهش و 

165كدف

165هراشا

كدف زیگنامغ  165يرجام 

165هراشا

تنس لها  165ناثدحم 

؟ تسیچ 166كدف 
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166هراشا

كدف 166يهژاو 

؟ تسا ربمایپ  يهژیو  كدف  166ایآ 

؟ دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  167ایآ 

؟ دراذگیم ياج  رب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  ربمایپ  167ایآ 

وا تسد  رد  168كدف 

كدف هدنورپ  رد  هناگهس  168لیالد 

168هراشا

نتشاد رایتخا  رد  ای  دی  168لصا 

ربمایپ ششخب  169هیده و 

ثرا هار  169زا 

رکبوبا نانموم و  ریما  نایم  دنت  170ياهرظانم 

دنکفا رگید  یحرط  دیاب  کنیا  172و 

كدف يهبلاطم  172زار 

172هراشا

راک زاغآ  يارب  هتسیاش  175ریبادت 

یتسه ناهج  يوناب  175نیرتدنمشناد 

هنادواج دنس  نیا  عبانم  176نایوار و 

هبطخ ساسح  یساسا و  177تاکن 

ترضح نآ  يهنادواج  یخیرات و  177نانخس 

177هراشا

هنادواج 177يهبطخ 

177هراشا

همطاف یخیرات  يهبطخ  رب  179یشرگن 
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ربمایپ يهیامنارگ  تخد  يهنادواج  نانخس  186يهمادا 

186هراشا

ادخ ناگدنب  يا  187ناه 

ماکحا يهفسلف  زا  189ییوترپ 

ترضح نآ  نانخس  197يهمادا 

197هراشا

دبلطیم ار  شیوخ  يهدش  لامیاپ  198قوقح 

تیلهاج رصع  یعامتجا  یگدنز  رب  201یشرگن 

دجسم رد  هبطخ  204يهمادا 

205هراشا

بولطمان ینوگرگد  زا  206نخس 

همطاف روشرپ  نانخس  210يهمادا 

210هراشا

هفیقس رادمدرس  211يهمکاحم 

راصنا زا  216یهاوخيرای 

هبطخ 219يهمادا 

219هراشا

مدرم هب  220رادشه 

رکبوبا 224خساپ 

224هراشا

نانموم ریما  ياهيرترب  هب  225فارتعا 

همطاف 228خساپ 

228هراشا

نآرق اب  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  228یگنهامه 
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رکبوبا 230عافد 

230هراشا

قح ربارب  رد  لطاب  داینب  230نتخیرورف 

مدرم اب  نخس  يور  231کنیا 

231هراشا

نارضاح هب  رادشه  232شهوکن و 

ربمایپ نادناخ  هب  تناها  234تراسج و 

درک موکحم  تدش  هب  ار  بصاغ  تلود  سیئر  235هملسما 

شاهیامنارگ ياتمه  236اب 

236هراشا

هناخ هب  236تشگزاب 

236هراشا

همطاف راظتنا  رد  نانموم  237ریما 

نانموم ریما  هب  238تیاکش 

! نزدازآ يا  241ناه 

راصنا رجاهم و  نانز  242اب 

242هراشا

هنارگنشور فرژ و  242ینخس 

ربمایپ يهنازرف  تخد  زا  نانز  245تدایع 

قیاقح نایب  یساسا و  لیاسم  246حرط 

246هراشا

یشکقح نیا  249زار 

؟ تسین هنوگنیا  251ایآ 

251هراشا
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زارف نیا  ریسفت  زا  254شیپ 

254هراشا

شسرپ 255کی 

»؟ ارچ  » نیا 256خساپ 

دیلو نب  دلاخ  256راتشک 

هتخیسگ مه  زا  257يربهر 

همطاف نانخس  ریسفت  257همادا 

257هراشا

هعجاف اهدص  نایم  264زا 

رگنشور 265ياهتکن 

تلاسر یحو و  هاگدورف  هب  265زواجت 

!! يرگنهدنیآ نیا  زا  267تفگش 

ناشارترذع نایوجهناهب و  268اب 

؟ هنوگچ 268اما 

زاسناسنا یخیرات و  يهبطخ  نیا  270عبانم 

راصنا رجاهم و  هورگ  ود  رب  تجح  270مامتا 

270هراشا

هنادنسپادخ رادفده و  270تکرح 

تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  272رگید 

رادفده هنارگنشور و  کشا  272ناراب 

272هراشا

نازحالاتیب 272رد 

273هراشا

متس يهرهچ  273نیرتدب 
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تداهش رتسب  رد  274همطاف 

ناوناب يوناب  تداهش  يرامیب و  277للع 

ربمایپ يهیامنارگ  تخد  زا  ود  نآ  277تدایع 

277هراشا

رگید ياهنوگ  هب  279تدایع 

يرگیزاب نیا  رب  280یشرگن 

دروم نیا  رد  رگید  ینتفگ  نخس  281کی 

هملسما 281تدایع 

هحلط رتخد  هشیاع ، 282تدایع 

همطاف تدایع  يهشیدنا  283سابع و 

تداهش يهناتسآ  283رد 

283هراشا

زور نیرخآ  284رد 

284هراشا

دوب ماگنه  نیا  رد  285تسرد 

وا 285ياهتیصو 

رگید تروص  هب  286تیصو 

تشهب 287طونح 

287هراشا

؟ تسیچ 288طونح 

تفگ دوردب  ار  ناهج  همطاف  رگید  288و 

288هراشا

درد 289غیرد و 

تداهش زا  290سپ 
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290هراشا

تیصو هب  291لمع 

زوسناج تاظحل  نآ  291رد 

يروآدای 292کی 

خیرات يهظحل  292نیرتریظنیب 

.. زامن کنیا  293و 

؟ نانموم ریما  294ارچ 

هتخانشان 295هاگمارآ 

295هراشا

وا يهنامیکح  ریبدت  تهج  رد  رگید  295یماگ 

رابمغ بش  نآ  296رد 

درد غیرد و  296يا 

ادخ ربمایپ  هب  297تیاکش 

رمثیب هناحوبذم و  299ياهشالت 

299هراشا

نانموم ریما  يدج  300رادشه 

همطاف گوس  رد  نانموم  301ریما 

ناوناب يوناب  تداهش  302خیرات 

302هراشا

تایاور 303رد 

وا تاقدص  303تافوقوم و 

303هراشا

هیراج تاقدص  303تافوقوم و 

303هراشا
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؟ اجک زا  اهناتسوب  304نیا 

زیخاتسر زور  رد  همطاف  304هوکش 

304هراشا

دروم نیا  رد  تایاور  رب  305یشرگن 

تعافش 306همطاف و 

306هراشا

یمارگ يهدنناوخ  امش  308اب 

تعافش 309نآرق و 

ناهج نیا  رد  309تعافش 

ادخ هب  برقت  يارب  همطاف  هب  310لسوت 

همطاف 310ترایز 

همطاف ياثر  رد  ناگدنیارس  311لیخ 

311هراشا

.. ثحب و نایاپ  رگید  317و 

318یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  322هرابرد 
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تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف 

باتک تاصخشم 

مان ناونع و  یـسراف . دـحللایلا . دـهملانم  مالـسلاهیلع  ارهزلاهمطاـف  يدادرارق :  ناونع  مظاک 1373-1308 . دـمحم  ینیوزق  هسانـشرس : 
تیعـضو یندـیرفیمرک . یلع  شراـگن  هـمجرت و  ینیوزق ؛ مظاکدـمحم  تداهـش /  اـت  تدـالو  زا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  روآدـیدپ : 

پاچ تشاددای :  لایر   50000 کباش :  872 ص . يرهاظ :  تاصخشم  یضترم 1384 . رشن  مق : رشن :  تاصخشم  تساریو .]؟  : ] تساریو
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  870 ؛  - 867 ص . همانباتک : تشاددای :  یـسیونتسرهف .) راظتنا  رد   ) 1386 متشه : پاچ  تشاددای :  مجنپ .

هرگنک يدنب  هدر  مجرتم  یلع 1334 ، -  یمرک  هدوزفا :  هسانش  همانتشذگرس  . 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز  س ،) همطاف  عوضوم : 
1274223 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/2/ق4ف2041 1384  : 

رشان نخس 

ناوناب يهوسا 

تفع و وا  دوجو  رد  هک  تسا ، تلیـضف  اب  ناوناب  يهمه  يارب  یعماج  قشمرـس  اهیلعهللامالـس  هرهاـط  يهقیدـص  راـختفا  رـسارس  یگدـنز 
وا تسا . هدـمآ  دـیدپ  یناسنا  يایاجـس  نیرتیلاع  اب  ینامـسآ  یتوکلم و  يوناب  کی  هتفای ، بیکرت  يروصت  قوفام  يراکزیهرپ  تلیـضف و 

، تیناسنا سرد  بلط ، تلیـضف  ناوناب  يهمه  دـیاب  هک  تسا  هنومن  ناسنا  هرخالاب  و  هنومن ، ردام  هنومن ، رـسمه  هنومن ، رتخد  هنومن ، يوناب 
ردپ زا  هک  ار  يریظنیب  تعاجـش  اوقت و  خسار ، نامیا  دنلب ، رکف  وا  دنزومایب . يو  بتکم  رد  ار  دالوا  تیبرت  يهویـش  يرادرـسمه و  نیئآ 

ار نز  تمظع  تیـصخش و  وا  دومن . لقتنم  شنادنزرف  هب  یجرارپ  سیفن و  ياههیامرـس  تروص  هب  ار  همه  دوب ، هدرب  ثرا  هب  شردـقیلاع 
هتـسیاش نادـنزرف  تیبرت  تمـصع و  تفع ، رد  ار  نز  تنیز  نیرترب  وا  هکلب  ، تـسنادیمن گـنراگنر  ياـههماج  یگدـنز و  تـالمجت  رد 

تالمجت و زا  هک  درکیمن ، وجتـسج  هدیـشک  کـلف  هب  رـس  ياـهخاک  تمیق و  نارگ  ياهـشرف  رد  ار  هناـخ  يافـص  وا  درک . یم  وجتـسج 
تاراختفا مامت  دناوت  یم  نز  کی  هک  درک  تباث  شتلیـضف  رـسارس  هداس و  یگدنز  اب  وا  دوب . رذحرب  تدـش  هب  قرب  قرز و  رپ  تافیرـشت 

طوطخ اب  وا  راختفارپ  مان  دشاب . ناهج  نارـسمه  ناردام و  يهمه  قشمرـس  شایگدـنز  يهویـش  لاح  نیع  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  یناسنا 
ارهز ترـضح  بقانم  لـئاضف و  هحفـص 6 ] دوـب [ . دـهاوخ  نآ  شخبتنیز  هشیمه  يارب  هدـش و  تبث  یئـالط  تاحفـص  كراـت  رب  نیرز 

. تسوا راختفا  رسارس  یگدنز  میسرت  زا  دوخ  یناوتان  زجع و  راهظا  راتـشون  نیا  رد  ام  فده  دجنگیمن و  تاحفـص  نیا  رد  مالـسلااهیلع 
ابیز و نانچنآ  هلهابم ، ریهطت و  ياههیآ  و  یتاله ، نمحرلا ، ردـق ، رثوک ، ياههروس  رد  یحو  ملق  اـب  هرهاـط ، يهقیدـص  كاـنبات  ياـمیس 
زا هاتوک  يهلمج  کی  رد  همطاف  يادخ  دیـسر . دـهاوخن  شعیفر  يهلق  يهنماد  هب  زگره  يرـشب  هشیدـنا  زابهاش  هک  هدـش  میـسرت  غورفرپ 

یلع ول ال  و  كالف ، الا  تقلخ  امل  كالول  دمحا  ای  : » دـیامرف یم  هدرک  یفرعم  تقلخ  ییاهن  تثلع  شنیرفآ و  زار  ار  وا  یـسدق ، ثیداحا 
ارت دوبن  یلع  رگا  و  مدـیرفآیمن ، ار  ناهج  يدوبن  وت  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا ! يا  .« ) امکتقلخ امل  همطاـف  ـال  ول  و  کـتقلخ ، اـمل 

ترـضح بقانم  لئاضف و  رد  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  هدراو  ثیداـحا  [ . 1 ( ] مدیرفآیمن ار  امـش  دوبن  همطاف  رگا  و  مدـیرفآیمن ،
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  - 1 میئوج : یم  كربت  كاپ  رون  زا 14  ثیدح  لقن 14  هب  اجنیا  رد  ام  تسا ، ناوارف  رایسب  مالـسلااهیلع  همطاف 

نازیملا و ربقلا و  توملا و  نطاوملا : کلت  رسیا  نطاوملا ، نم  هئام  یف  عفنی  همطاف  بح  ناملس ! ای  : » دومرف ناملـس  بانج  هب  باطخ  هلآ  و 
، ربق گرم ، مد  اهنآ : نیرتناسآ  هک  دشخبیم ، دوس  هرطاخمرپ  دروم  دص  رد  همطاف  تبحم  ناملس  يا  «. ) هبـساحملا طارـصلا و  رـشحملا و 

ارهز ترضح  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  مالـسلاهیلع  نانموم  ریما  - 2 [ . 2 ( ] تسا باتک  باسح و  ماگنه  هب  و  طارـص ، رـشحم ، نازیم ،
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«. ] کـیکبی اـم  یتدیـس  اـی  : » دومرف هدز ، هقلح  شکراـبم  ناگدـید  فارطا  رد  کـشا  تارطق  هک  دومن  هدـهاشم  ار  وا  نوچ  مالـسلااهیلع 
هچ اـب  نم  زا  دـعب  هک  منک  یم  هیرگ  وـت  لاـح  هب  «. ) يدـعب نم  یقلت  اـمل  یکبا  : » دوـمرف ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  نم ! يوناـب  يا  [ ) هحفص 7

، نکم هیرگ  «. ) یلاعت هللا  تاذ  یف  يدنع  ریغـصل  کلذ  نا  هللاوف  یکبت ، ال  : » دومرف مالـسلاهیلع  نانموم  ریما  دـش .) یهاوخ  هجاوم  یثداوح 
هب هک  دومرف  تیصو  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هاگنآ  تسا .) زیچان  رایسب  نم  دزن  رد  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  بئاصم  نیا  دنگوس  ادخ  هب 

ارهز ترضح  - 3 [ . 3 . ] درک لمع  شتیـصو  هب  زین  مالـسلاهیلع  نانموملاریما  دننک ، ادیپ  روضح  شزیهجت  مسارم  رد  دـهدن  هزاجا  نیخیش 
ًادوع و لوقا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحمیبا  و  ۀمطاف ، ینا  اولمعا  سانلا  اهیا  : » دیامرف یم  دوخ  فورعم  هبطخ  زا  يزارف  رد  اهیلعهللامالس 
زاغآ و رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  مردپ  ماهمطاف ، نم  ، مدرم يا  ناه  « ) ًاططـش لعفا  الو  ًاطلغ ، لوقا  ام  لوقا  و ال  ًاءدب ،

بش دیامرف : یم  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  - 4 [ . 4 ( ] میوپن اطخ  هار  زگره  میوگن و  تساران  نخس  زگره  میوگ ، یم  منانخـس  ماجرف 
ناشقح رد  درک و  دای  ار  يرایسب  دارفا  تدم  نیا  رد  ، دوب تدابع  لوغشم  حبص  ات  شتدابع  بارحم  رد  هک  مدید  ار  همطاف  مردام  ياهعمج 

« ] رادـلا مث  راـجلاینب  اـی  : » دومرف تدوخ ! زج  يدرک  اـعد  همه  قح  رد  ناـجردام  متفگ : تفگن . شدوخ  دروم  رد  يزیچ  یلو  درک  اـعد 
ۀمطاف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جوز  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  - 5 [ . 5 ( ] هناخ لخاد  سپـس  هیاسمه  لوا  مدنزرف  [ ) هحفص 8

هیلع یلع  يرــسمه  هـب  مـهرد  ربارب 480  رد  ار  همطاـف  ترــضح  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصمرکا  ربماــیپ  « ) ًاــمهرد نیناــمث  ۀــئامعبراًایلع و 
، دوش یم  راپسهر  تشهب  يوس  هب  اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالسلاهیلع  داجـس  ماما  - 6 [ . 6 ( ] دروآردمالسلا

رـصن نمل  یلرفغت و  نا  یتجاح  بر  ای  : » دـیامرف یم  هاوخب ) ار  تتجاح  همطاـف  يا  دـیوگیم : دـیآیم و  راـگدرورپ  بناـج  زا  ياهتـشرف 
-7 [ . 7 ( ] یهد رارق  دوخ  ترفغم  دروم  دندناسر  يرای  منادنزرف  هب  هک  ار  یـسک  ره  ارم و  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  اراگدرورپ  « ) يدـلو
شحولا و ریطلا و  سنـالا و  نجلا و  نم  هللا  قـلخ  نم  عـیمج  یلع  ۀـعاطلا  ۀـضورفم  مالـسلااهیلع - تناـک - دـقلو  : » دومرفمالـسلاهیلعرقاب

ناگتـشرف ناربماـیپ و  هدـنرد و  هدـنرپ و  سنا و  نج و  زا  ، دـنوادخ تاـقولخم  همه  رب  مالـسلاهیلع  همطاـف  ترـضح  « ) ۀـکئالملا ءاـیبنالا و 
يهقیدص وا  « ) یلوالا نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و  ۀقیدصلا  یه  و  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  - 8 [ . 8 «. ] دوب هعاطالابجاو 

- ۀمطاف نا  : » دومرف مالسلاهیلع  مظاک  ماما  - 9 هحفص 9 ] [ . ] 9 ( ] تسا هدز  رود  وا  تفرعم  روحم  رب  نیـشیپ  ياهنرق  يهمه  تسا و  يربک 
تناک : » دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  - 10 [ . 10 ( ] تسا هدیهش  هقیدص و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  « ) ةدیهـش ۀقیدص  مالـسلااهیلع -

اهیلعهللامالس همطاف  ترضح  هک  یماگنه  « ) رهظ هنع  تباغ  اذاف  ، یفخی لالهلا و  اهرون  بلغی  ناضمر  رهش  علط  اذا  اهیلعهللاتاولص  ۀمطاف 
نآ زا  شترـضح  هک  یماگنه  دشیمن ، هدید  لاله  درکیم و  هبلغ  لاله  رون  رب  شلامج  رون  ، دومنیم لالهتـسا  ناضمر  هام  لوا  بش  رد 

ماما دوب ، روهطوغ  رکفت  يایرد  رد  ینالوط  سب  یتدـم  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  - 11 [ . 11 ( ] تشگ یم  رهاظ  لاله  هاگنآ  دـشیم ، بئاـغ 
- همطاـف مرداـم  بئاـصم  رد  : » دوـمرف خـساپ  رد  یـشیدنایم !؟ ردـق  نیا  یعوـضوم  هـچ  رد  تیادـف  هـب  مناـج  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  اـضر 

داـب هب  ار  ناـشرتسکاخ  منزیم و  شتآ  مروآیم ، نوریب  ار  دـیلپ  ود  نآ  رکیپ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  مکانـشیدنا ، نینچ  نـیا  اـهیلعهللامالس -
هک دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 12 [ . 12 ( ] مزیریم ایرد  هب  ار  ناشهدـنامزاب  مهدیم و 
وا دنوادخ  هک  دش  هدیمان  همطاف  تهج  نیا  زا  مرتخد  « ) رانلا نم  اهبحا  نم  مطف  اهمطف و  لجوزع  هللا  نال  ۀمطاف  یتنبا  تیمس  امنا  : » دومرف

ۀمطاف قلخلا و  یلع  هللاۀـجح  نحن  : » دومرف مالـسلاهیلع  يرگـسع  نسح  ماما  - 13 [ . 13 ( ] درک ادـج  مـنهج  شتآ  زا  ار  شنارادتـسود  و 
ترضح - 14 [ . 14 ( ] دنشابیم ام  رب  ادخ  تجح  مالسلااهیلع  همطاف  میتسه و  نامدرم  رب  ادخ  تجح  ناماما  ام  [ ) هحفص 10 انیلع [ » ۀجح 

لوسر رتخد  رد  « ) ۀنـسح ةوسا  یل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ۀنبا  یف  و  : » دومرف موقرم  یفیرـش  عیقوت  نمـض  رد  هادـف  انحاورا  هللاۀـیقب 
رامشیب بقانم  لئاضف و  نارکیب  سونایقا  زا  زیچان  ياهرطق  می و  زا  یمن  كدنا ، ياههنومن  اهنیا  [ 15 ( ] تسا یبوخ  يوگلا  نم  يارب  ادخ 

. میدروآ دنمشزرا  باتک  نیا  يهعیلط  رد  كربت  يارب  هک  دشاب  یم  اهیلعهللامالس  هیضرم  يارهز  ترضح  رهطا  يهقیدص  رشحم  يهعیفش 

رضاح باتک 
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دیقف طسوت  شیپ  لاس  باتک 25  نیا  دشابیم . دحللا » یلا  دهملا  نم  ارهزلا  ۀمطاف  : » دنمـشزرا باتک  يهمجرت  دـیراد  ور  شیپ  رد  هچنآ 
نیا فیلات  زا  هک  ینرق  عبر  تدم  رد  دمآرد . ریرحت  هتشر  هب  هرـس  سدق  ینیوزق  يهمالع  هیامنارگ : يهدنـسیون  اناوت ، بیطخ  ملق ، ربنم و 

زا تیبلها  ناگتفیـش  نایم  رد  تفای و  راشتنا  یعیـسو  حطـس  رد  هدـش ، عبط  دـیدجت  نانبل  قارع و  ناریا ، رد  راب  اههد  درذـگیم ، باـتک 
نآ لاـبند  هب  دـش و  رـشتنم  پاـچ و  ناریا  رد  باـتک  نیا  یـسراف  نادرگرب  نیتسخن  شیپ  لاـس   12 دـیدرگ . رادروخرب  یـصاخ  تیلوبقم 

فلوم هب  هتفای  ماجنا  يدنمـشزرا  ناگدنـسیون  طسوت  يرگید  ياههمجرت  هاگنآ  تسارآ ، عبط  رویز  هب  روهـال )  ) رد نآ  يودرا  يهمجرت 
نیا تفرگن . رارق  فلوم  باجعا  دروم  اههمجرت  نیا  زا  مادـکچیه  نامجرتم ، ياسرف  تقاط  ياهتمحز  مغریلع  دـیدرگ . هضرع  ردـقنارگ 

یتسدربز نامجرتم  زا  دنیامرف  هزاجا  هحفـص 11 ] بناجنیا [  هب  هک  مدومن  اضاقت  راوگرزب  فلوم  رـضحم  زا  ملق  لها  رازگتمدخ  نیرتمک 
دـندش و اریذـپ  یـصاخ  تحامـس  اب  راوگرزب  فلوم  میامنب . جنـسهتکن  فلوم  نآ  ياهرظن  هطقن  اهرایعم و  رب  يرگید  يهمجرت  ياضاقت 

قباطم ار  سیفن  رثا  نیا  هک  متـساوخ  یمرک  داتـسا  هنازرف  يهدنـسیون  زا  بناج  نیا  دـندومرف . تمحرم  نیرتمک  نیا  هب  ار  هزاجا  نیا  اـبتک 
هک هودنا  نارازه  دنیامرف . روظنم  ار  ردقنارگ  فلوم  ياهرظنهطقن  هدومن ، همجرت  ناور  یـسراف  هب  دوخ  ياویـش  يهقیلـس  راشرـس و  قوذ 

دنمورب نادنزرف  زا  دناشن . كوس  رب  زیزع  نآ  نادقف  رد  ار  ام  دوبر و  ام  تسد  زا  مهم  نیا  ماجنا  زا  شیپ  ار  راوگرزب  فلوم  ریدـقت  تسد 
دنمـشزرا دنمـشناد و  دنزرف  هک  متقوشوخ  رایـسب  دـنیامرف . نایب  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  هدومن ، یـسررب  ار  همجرت  نیا  هک  متـساوخ  فلوم 

تقد اب  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ار  همجرت  نیا  هداهن ، تنم  ام  رب  ینیوزق  یلع  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  ترـضح  ناشیا 
نیرتهب هب  ار  همجرت  نیا  هتشاد ، روظنم  ار  ناشیا  تارظن  مرتحم  مجرتم  دنتشاد . نایب  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  دندومن و  یسررب  یفصولادیاز 
دنوادخ زا  دومرف . تیانع  بناجنیا  هب  ار  دنمـشزرا  رثا  نیا  رـشن  قیفوت  هک  میوگیم  ساپـس  ار  يادخ  دندومن . پاچ  يهدامآ  نکمم  لکش 
ترـضح : ) مراوگرزب ردـپ  رهطم  حور  هب  ار  باتک  نیا  رـشن  شاداپ  دـهد و  رارق  ترخآ  يهریخذ  ار  زیچان  شالت  نیا  هک  مناـهاوخ  ناـنم 

يروبص دمحا  یضترم  رشن  هسسوم  ریدم  مارحلامرحم 1417 ه  هرغ  دیامرف . لصاو  دیاع و  هرس ) سدق  يروبص  نیسح  خیش  جاح  هللاتیآ 
هحفص 12] ] 

وت هب  میدقت 

يالاو ردام  يا  ردپ  يهیامنارگ  مام  يا  ربمایپ  ادخ و  يهبوبحم  يا  ناگتسیاش  نادنمـشیدنا و  هوکـشرپ  رالاس  ناوناب  يوناب  يا  وت  هب  يرآ 
يا تقیقح  يامن  مامت  يهنیئآ  يا  تیناسنا  هنادواج  يهنومن  يا  تفارـش  يابیز  لبنـس  يا  تماهـش  يهتـشارفارب  تماق  يا  نیتسار  تماـما 

وت هب  يرآ  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا  هاـگیلجت  يا  ییاـهر  هار  دـیواج  هشیمه  يوگلا  يا  شنیرفآ  زمر  زار و  يا  تعیرـش  نیتـسار  مسجت 
رنه فافع و  دـیراورم  نامیا و  رهوگ  هک  وت  هب  دوب . يراج  تدوجو  راسخاش  زا  شنیب  شناد و  ناراسهمـشچ  هک  وت  هب  مراد . یم  میدـقت 

ردـق و نزو و  خـیرات  يوزارت  رد  ار  نز  تیـصخش  يهفک  هک  وت  هب  دزیم . جوم  تایگدـنز  رد  هحفص 13 ] هتسیاب [  هتـسیاش و  درکلمع 
يهماـنرب اـهناسنا  تینما  شمارآ و  یتسودرـشب و  یهاوـخ و  مدرم  ادـخ و  هب  قـشع  یتسرپاـتکی و  هک  وـت  هب  يدیـشخب . تـلزنم  هوـکش و 

. يدیـشورخیم جاوم  سوناـیقا  ناـسب  يدیـشوجیم . ناـشوج  يهمـشچ  نوچمه  هک  وت  هب  مرادیم . میدـقت  وت  هب  يرآ  دوب . تایگدـنز 
نامـسآرب رـس  زارفارـس  راوتـسا و  اسآهوک  يدیباتیم و  دـنلب  باتفآ  دـننامه  يدروآیم . دـیدپ  تکرح  ورین و  نازیر  ياهراشبآ  دـننامه 

رگهراظن و هام  دننامه  یتخاسیم و  روهرهب  ییالط  ناشخرد و  راونا  زا  ار  همه  نازورف  دیشروخ  نوچ  و  يدیئاس . یم  اهـشزرا  اهتلیـضف و 
تمرح هتـشاد و  اور  متـس  تقح  رد  هنادنمتواقـش  نارگدادیب  هک  وت  هب  مرادیم . میدـقت  وت  هب  يرآ  يدوب . خـیرات  هعماج و  دـنور  نارگن 

ناـشیاهتراقح اههدـقع و  اـههنیک و  شتآ  هب  ار  ياهناـخ  برد  دـندرکن و  تیاـعر  دـندوب ، ادـخ  ناگتـشرف  شناـبهگن ، هک  ار  تـمیرح 
زارمه رگنسمه و  اتمه و  قح  نابلطایند ، هک  وت  هب  دنتفرگ . یم  هزاجا  دورو ، يارب  نآ ، يهدنراد  تفایرد  یحو و  يهتـشرف  هک  دندنازوس 
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لامیاپ هنادرمناوجان  ! اهتمارک مسجت  يا  اهیگتسیاش و  رولبت  يا  اهتلیضف و  ردام  يا  ار ، وت  قوقح  ناگدروآ و  نامیا  رورس  تایگدنز ،
مرش و ياهرذ  چیهیب  نامیخژد  هک  وت  هب  دنرادزاب . شـشوج  شـشخرد و  هحفص 14 ] زا [  ار  تدوجو  يهمـشچ  ات  دندیـشوک  دنتخاس و 
توارط و یناوج و  تینارون  شـشخرد و  جوا  رد  ار  تایگدـنز  غورفرپ  لعـشم  دندرـشف و  راوید  رد و  نایم  ار  وت  ربمایپ ، تردـپ  زا  اـیح 
تمظع و هوکـش و  رد  يرگنـشور  همه  نآ  ربمایپ و  تاشرافـس  همه  نآ  ندرپس  یـشومارف  هب  اب  نارگیزاـب  هک  وت  هب  دندرـسف . ییاـفوکش 
رب وت  هک  یتقیقح  نداد  ناشن  اوران  شیوخ و  ياوسر  غورد  تابثا  يارب  هاگنآ  دـنتخاس و  لامیاپ  ار  تقوقح  چوپ  ياـهاعدا  اـب  تتـسادق ،

كاپ درـس و  رکیپ  رانک  ار  تدنمجرا  نادنزرف  ردـقنارگ و  ياتمه  وت و  زورنآ  رگا  ناج ! همطاف  دندیـشارت . نیغورد  ناهاوگ  یتشاد ، بل 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هوکـشرپ  نادناخ  امـش  هک  يداینب  ون  يهعماج  امـش و  قوقح  هب  زواجت  یـشکقح و  يارب  دنداهن و  اهنت  ربمایپ 

ناگدـید هنوگچ  هک  رگنب  کنیا  ، دـندیزای تسد  نآ  هب  تسیابیمن  ار  هچنآ  دـنتفر و  هفیقـس  هب  تفالخ  تناید و  ماـنب  ، دـیدوب نآ  راـمعم 
يوناز دنزیر و  یم  نماد  هب  خلت  کشرس  امـش  ییاهنت  مغ  رد  دنرابیم و  کشا  ناراب  تردپ  هاکناج  تلحر  هودنا  رد  درم  نز و  اهنویلیم 

، غورد هب  ار  وت  تیناقح  زا  زیربل  هدننکعناق و  هنابلطقح و  نانخس  ناراکایر ، یشیامرف  هاگدادیب  نآ  زور  نآ  رگا  دنرشفیم . هنیـس  هب  متام 
قیقد يرگنهدنیآ  راتفگ و  یتسرد  هدـنکفا و  نینط  اجهمه  تاشخبناج  نانخـس  ياوآ  هنوگچ  رگنب  کنیا  درک ، ریـسفت  لیوات و  هیجوت و 
تما ردـقنارگ و  يوش  دوخ و  يهدـشلامیاپ  قوقح  زا  اـهنت  ياـهنت  هنیدـم  دجـسم  رد  زور  نآ  رگا  تسا . هدـنایامن  ناـبلطقح  هب  ار ، وـت 

تخاسیم و ادج  یعقاو  مالـسا  زا  ار  شیوخ  هار  هک  يزوس  یتسه  رگناریو و  ياهنارحب  رابتماخو و  يهدـنیآ  زا  يدرک و  عافد  تردـپ 
یقیاقح زا  يرادساپ  هب  اههماخ  اهملق و  رگنب  کنیا  يداد ، رادشه  تسجیم ، ار  یبلطتردـق  یگماکدوخ و  هحفص 15 ] نید [  راتس  رد 

هناشن راصعا  نورق و  ناگماکدوخ  نابـصاغ و  بلق  رب  یکواـن  ناـسب  هنوگچ  هتـساخرب و  هنوگچ  يدوب ، نآ  گـنهاشیپ  اـشگهار و  وت  هک 
اهباتک وت  دای  هب  وت و  مان  هب  هتفای و  ار  قح  نانامه  ناوریپ  زا  رهاظب  ییاهملق  یتح  هک  رگنب  کنیا  دـندرک  نانچ  وت  اب  زورنآ  رگا  دـنوریم .

يهرطاخ زاسخیرات و  ياهمایپ  زومآسرد ، نانخس  زاسناسنا ، دای  دنلب ، مان  زا  هک  ار  دنمشزرا  رثا  نیا  شراگن  همجرت و  يرآ ، دنـسیونیم .
يهدـنزارفارب يدـهم  ماما  ، تاهدـیزگرب موصعم و  دـنزرف  نیرخآ  تدوخ و  هب  دراد ، نخـس  وت  نیرفآ  راختفا  مسر  هار و  زادرپ و  تیونعم 

ياهشوت دتفا و  لوبق  هک  دیما  نادـب  مرادیم . میدـقت  اهلـسن  اهرـصع و  رگحالـصا  گرزب  نآ  یتیگ ، دـنلب  ماب  رب  يدازآ  تلادـع و  مچرپ 
اهتیعقوم و نیرتزاس  تشونرـس  طیارـش و  نیرتتخـس  تالاح و  نیرتدـنمزاین  رفـس و  نیرترطخرپ  تاظحل و  نیـسپاو  يارب  دـشاب  يونعم 

هحفص 16] مجرتم [  اههاگلزنم . نیرتزیگنا  ساره  لحارم و  نیرتساسح 

مجرتم نخس 

هراشا

يامیـس زا  هدـیرب  ادـج و  ار  یندـمت  هعماج و  ناوتیمن  زگره  رـصاعم ، ناهج  ات  ناسنا  خـیرات  رود  ياههنارک  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ار شنیرفآ  هاگتـسد  يهتخانـشان  فرگـش و  دوجوم  نیا  يهدننیرفآ  هدنزاس و  شقن  دیاشن  زگره  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  نز ، زاسخیرات 
زا رودـب  هنافـصنم و  رگا  هـک  ارچ  تـسیرگن . درم  زا  رتـمک  ار  وا  زاـسخیرات  شقن  مهـس و  هلداـعم ، یباـیزرا و  رد  اـی  تشاـگنا و  هدـیدان 

رگناشن خیرات  نارک  ات  نارک  هک  میسریم  تقیقح  نیا  هب  میرگنب ، میدیشیدنیب و  رگناریو ، ياهطیرفت  طارفا و  باوصان و  ینهذ  ياههتفاب 
اهزارف و اهطوقـس و  اهدوعـص و  اه  ضیـضح  اهجوا و  بولطماـن ، بولطم و  ثداوح  نیرفآروعـش ، ياهدادـخر  زیگناروش ، ياهدادـیور 

يهتخادرپ هتخاس و  همه  همه و  هک  تسا  يرابهودـنا  زیگنافسات و  ای  نیرفآرورغ و  زیگناتربع و  زومآسرد و  ییاـشامت و  ياهبیـشن 
هژاو شیوخ ، رادـتقا  راکتبا و  تیقـالخ و  هشیدـنا و  اـب  مه  تسد  رد  تسد  هک  دنتـسه  ناـنیا  تسا و  نادرم  ناـنز و  سنج  زا  ییاـهناسنا 

زاـسراک شقن  ناـیم  نـیا  زا  دـندروآ . دـیدپ  ار  روـطق  مـجحرپ و  باـتک  نـیا  شخب  شخب  هحفـص و  هـب  هحفــص  رطــس ، هـب  رطــس  ، هژاو
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رد نز  هک  ارچ  تسا . رتزاتمم  رتهدنزاس و  رتالاو و  یشقن  ینامـسآ ، ياهتثعب  يدیحوت و  ياهتضهن  رد  نز  شخبجوا  نیرفآلوحتو و 
یکیرات یلاعت ، دشر و  عناوم  نتخادنارب  تهج  رد  ، نآ يهناش  هب  هناش  درم و  شوداشود  هرامه  يدیحوت  ياهتضهن  هحفص 17 ] خیرات [ 

، ریگیپ يداهج  هب  ماـهوا ، تاـفارخ و  راـبتلذ و  ياهشتـسرپ  تهـالب ، رقف و  یگماـکدوخ ، يزاـسنوگن و  تراـسا ، لـهج و  تملظ ، و 
هعماج و ندروآدیدپ  هتـسیاب و  هتـسیاش و  لسن  نتخاس  ات  هتفرگ  يزاسدوخ  نادیم  زا  هتـساخرب و  ریذـپان  یگتـسخ  هبناج و  همه  نامایب ،
هب ندیـسر  روظنم  هب  یلاـعت و  دـشر و  تاـناکما  زا  زیربـل  ینتـشادتسود و  اـبیز و  ياـیند  بوبحم و  عاـضوا  طیارـش و  بولطم و  ندـمت 

، رتکباچ رتشیپ و  مه  درم  زا  هار  نیا  رد  هاگ  و  وا ، رانک  رد  درم و  ياتمه  ناشمه و  هراـمه  یهلا ، یناـسنا و  ياهفدـه  ـالاو و  ياـهنامرآ 
نیرفآلوحت و تثعب  اب  يردـقنارگ  روآمایپ  اـجک  ره  هک  تسا  نیرفآرورغ  زیمآراـختفا و  تقیقح  نیا  رگناـشن  نآرق ، تسا . هدرپس  ماـگ 
راکفا و هشیدـنا و  زا  ار  اهریجنز  دـنک و  ات  تسا ، هتـساوخاپب  یگماکدوخ  يرـسدوخ و  دادـیب و  متـس و  نتخادـنارب  يارب  شاهدـنهدجوا ،
ات دهد  ناکما  وا  هب  و  دـنک ، دازآ  شکرـس  سفن  عون و  دادـیب  زا  ار  رـشب  دزاس و  افوکـش  دازآ و  ار  اهنادـجو  اهترطف و  دریگرب و  اهزغم 

دنمشوه هتشذگدوخ و  زا  عاجش و  راکادف و  ییوناب  شرانک  رد  دنیزگرب ، ار  اه  نیرتهب  دنک و  هسیاقم  دسانشب و  دناشیدنایب و  دشیدنیب و 
ییاهر و یگدازآ و  يزارفرـس و  هار  رد  ار  وا  هدیـشک و  شود  هب  ار  تالکـشم  نیگنـس  راب  ، وا يهناش  هب  هناش  هک  تسا  هدوب  هدـمآراک  و 

ياههقلح رد  تسا . هدرک  نیمات  نیمضت و  هاگ  هتخاس و  ربارب  دنچ  نیدنچ و  ار  وا  تیقفوم  هدناسر و  يرای  دوجو  يهمه  اب  ناسنا ، تاجن 
. میرگن یم  یتیگ  ناتـسرپاتکی  ياوشیپ  ردـپ و  میهاربا »  » رانک رد  ار  راکادـف  رکفنـشور و  يوناب  ود  نآ  هراس »  » و رجاـه »  » اـهتثعب نیرز 

روآمایپ نآ  زا  شیپ  ار ، رـصم  هاوخيدازآ  وجادـخ و  يهکلم  هیـسآ ،»  » و یـسوم »  » تیارداـب رـسمه  هشیپوارپ و  رهاوخ  دنمـشوه و  رداـم 
یناسرمایپ و رد  وا  رگنـسمه  شوداشود و  و  حیـسم »  » يهدـنورپ ار ، تسادـق  فافع و  لبمـس  نآ  میرم » . » میباییم وا  راـنک  رد  ییاـهر و 

يوناب نیرتنشور  نیرتراکادـف و  نیرتدـنمدرخ و  هجیدـخ » [ » هحفـص 18 مینکیم [ . اـشامت  ریوزت  روز و  رز و  دـنمک  زا  اـهناسنا  تاـجن 
« همطاف . » مینکیم هراظن  تیناسنا  رـالاسناو  راـک  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـصدمحم   » شیدـنارود نواـعم  هرواـشم و  ناـبیتشپ و  ار  برع  ناـهج 

يوش رواشم  رگنـسمه و  اتمه و  و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » شردـپ شوداـشود  ار  اهلـسن  يهتـسجرب  يوگلا  اهرـصع و  نز  نیرترب 
رالاس ود  هارمه  زارمه و  رگنسمه و  ار  رگنفرژ ، رکفنشور و  زیتس و  متـس  نانامرهق  نانز و  رخف  بنیز » . » مینیبیم نانموم  ریما  شنامرهق 

و مینکیم ، هدهاشم  رون  ماما  نیمراهچ  نیدجاسلادیـس ، زاسخیرات  رکفنـشور و  نامرهق و  رفـسمه  زین  و  نیـسح ، نسح و  تشهب ، ناناوج 
، ار ... دوصقم يهبعک  دوعوم و  يهلبق  يهیامنارگ  مام  سجرن ،»  » هنازرف و يوناب  نیا  همیکح ،» ، » رکفتم دنمـشزرا و  نز  نیا  ثیدح ،»  » وناب
تلادـع و قح و  ینابزرم  نیگنـس  راب  هناش ، هب  هناش  هک  دنتـسه  ینادرم  گرزب  ناـنز و  گرزب  همه  ناـنیا  يرآ  رون . ناـماما  شوداـشود 

يوگلا نیرتهتسجرب  نیرترب و  ناوناب و  يوناب  نایم ، نیا  زا  اما  دنزاسیم . ار  خیرات  دنراد و  شیوخ  دنمناوت  شود  هب  ار  اهـشزرا  يدازآ و 
داعبا يهمه  رد  رشب ، خیرات  هوکـشرپ  رادمان و  هتـسجرب و  نانز  یمامت  نایم  رد  هک  تسا  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  مالـسلااهیلع  همطاف  نز 

ریظنیب و ، کـت یتـسارب  داـعبا ، اهنادــیم و  رگید  يوـنعم و  یگداوناـخ ، یناـسنا ، یقـالخا ، يداـبع ، يرکف ، یگنهرف ، یعاـمتجا ، يدرف ،
تمواقم و غیتس  نامیا ، صالخا و  لبمـس  یهاگآ ، تفرعم و  يادنلب  نافرع ، هشیدـنا و  جوا  لامک ، تیعماج و  رهظم  وا  تسا . دـننامهیب 
هحفص 19] شنیب [ ، سونایقا  شناد و  يهنیجنگ  یهلا ، رارسا  يانیس  يهنیس  يرابدرب ، ییابیکش و  يهدییاس  نامسآ  هب  رـس  هوک  يرادیاپ ،
لیلد و يهمشچرس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدمحم  سیفن  سفن  تلاسر ، يهدنامیقاب  راگدای و  نییآ ، نوتـس  نید و  هیاپ  رهم ، تیاده و  زکرم 

يهتفای شرورپ  تلاسر ، ناتسوب  روراب  كاپ و  تخرد  کت  رشب ، خیرات  نز  نیرترب  تما ، ناوناب  رورس  یتیگ ، نابیجن  يهدیزگرب  تجح ،
، نیـسح نسح و  يهیامنارگ  ردام  مالـسا ، راوسهـش  يوناب  یحو ، نابزرم  نیرترب  رگنـسمه  زارمه و  نآرق ، ياهبرپ  رثوک  یحو ، هاگدورف 

ؤلؤل تلاسر ، يهدنـشخرد  رد  ربمایپ ، ادـخ و  بوبحم  نافیرـش ، نیرتفیرـش  رتخد  رون ، نایاوشیپ  مام  موثلک ، بنیز و  زارفرـس  راگزومآ 
ردـپ رابهوکـش  مام  لاح  نامه  رد  ادـخ و  ربمایپ  هب  تریـس  امیـس و  رد  اهناسنا  نیرتهیبش  و  لوسر ، راـگدای  ادـخ ، يهولج  توبن ، ینارون 

رد دـنزیم و  جوم  اـهتثعب  اـهگنهرف و  خـیرات  يهرتـسگ  هب  شنیب ، شناد و  يهنارکیب  سوناـیقا  ، شذـفان نیبقح و  نامـشچ  رد  تسا .
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یهاکآ تبهوم  اب  ار  نآ  تالکشم  یگدنز و  ياهیراوگان  هحفص 20 ] تسا [ . يراج  نامیا  ناج  نیقی و  حور  شدوجو  نامزاس  رـسارس 
شناد تعفر  دیامنیم و  راجنه  مرن و  مضه و  ای  دنزیم و  رانک  هار  رس  زا  فرژ ، يهشیدنا  يروشناد و  يزرودرخ و  حالس  اب  ییاناد و  و 
هتفیش ناج  دهدیم . ياج  مه  رانک  رد  نتشیوخ و  رد  ینتورف  عضاوت و  حالس  يدوجو و  يهعـس  اب  ار  هبناج  همه  هوکـش  ییالاو و  جوا  و 
دورف شردپ  يافصم  بلق  رب  هک  یحو  لالز  اب  شاهنـشت  حور  دریگیم و  مارآ  وا ، اب  شیاین  ادخ و  تدابع  ادخ و  دای  اب  اهنت  شیادیـش ، و 

نایکاخ هارمه  نیشنمه و  دنبمه و  شمسج  هک  تسا  نانچ  یتسارب  همطاف  دوشیم . اهشزرا  راگزومآ  گرزب  ددرگیم و  باریـس  دیآیم 
(ص) دمحم ترضح  دوجو  رد  يراج  ياهشزرا  الاو و  ياههشیدنا  رولبت  وا  سدق . ملاع  رد  شکانبات  دنلب و  حور  اما  تسا ، نانیشنکاخ  و 

یتسرد یتسار و  عشعـشت  هک  تسا  ییوناب  دشخردیم . یتیگ  دابآ  بارخ  نیا  رد  دـنچ  يراگزور  هک  تسا  نآرق  وا ، يهنادواج  باتک  و 
ياـهلد ونـش ، قح  ياهـشوگ  نیبقح ، ناگدـید  هک  تسا  ینز  دازآ  تسا . رگهوـلج  شرمع  نارک  اـت  نارک  یگدـنز و  يهظحل  هظحل  رد 

یگتخاـبدوخ و یتـسرپدوخ و  دوـمج و  رجحت و  داـنع و  تلاـهج و  یکیراـت  رد  هـک  ییاـهناور  اـهناج و  هدـنز و  ياهنادـجو  ریذــپقح ،
مدرم يزوسلد و  تماهش ، یکاپ و  تسادق ، هوکش و  روعش ، روش و  افص ، تقادص و  نامه  دنـشاب ، هدشن  خسم  تابـصعت ... يراکتـشز و 
ناـمه دـنرگنیم و  شرادرک  راـتفگ و  رد  ار  تیناـسنا  رـالاسناوراک  (ص ،») دـمحم ترــضح   » یتـسودشزرا ییارگدـیحوت و  یهاوـخ ،

ترـضح  » هاـگآ نایوجادـخ  مشچ  رد  وا  دـنباییم . وا  رد  دـنراد ، غارـس  (ص ») دـمحم ترـضح   » رد هـک  ار  ـالاو  ياـهرایعم  اـهكالم و 
ییاـسراپ و لبمــس  ناـیاسراپ ، زادـنامشچ  رد  یگدازآ و  يهروطــسا  نیتـسار ، ناـنزدازآ  نادرمدازآ و  ناـیب  رد  و  تـسا ، (ص ») دـمحم

قوقح زا  عافد  يهتشارفارب  هرامه  مچرپ  خیرات  نارک  ات  نارک  رد  و  یتسرپقح ، یهاوخقح و  قح و  رولبت  نابلطقح  نابز  رد  یگتسراو و 
رد ار  وا  تریس  حیـسم ، ناوریپ  دنرگنیم و  وا  يادص  رهوج  رد  ار  دمحم  يادص  يهرطاخ  نایدمحم  هک  ياهنوگب  هحفص 21 ] اهناسنا [ .

. دننکیم هراظن  ... وا یگدنز  رد  ار  میرم »  » تسادق تراهط و  و  يو ، رادرک  راتفر و  يهنییآ 

باتک نیا  اما 

هللاتیآ موحرم  رثا  دحللا » یلا  دهملا  نم  ارهزلاۀمطاف   » دنمـشزرا شراگن  نادرگرب و  تسا ، یمارگ  يهدنناوخ  امـش  تسد  رد  هک  یباتک 
داهنـشیپ هب  هدـش و  انـشآ  تلاسر  یحو و  نادـناخ  دروم  رد  شاهدـنزرا  راثآ  ملق و  شناد و  درم  نیا  اب  زابرید  زا  هدـنراگن  تسا . ینیوزق 

ياهمان هارمه  هب  ار  باتک  نیا  پاچ  نیرخآ  زا  يا  هخسن  یتسود ، [ . 16 . ] تسا هدومن  همجرت  زین  ار  وا  راثآ  زا  يا  هراپ  ناتسود ، زا  یخرب 
قیقحت یسررب و  دروم  ار  دنمشزرا  رثا  نیا  یگدنز ، ياههام  نیسپاو  رد  ینیوزق  هللاتیآ  موحرم  تفگ : دروآ و  میارب  راوگرزب  فلوم  زا 
بلطم هحفـص  دـصکی  زا  رتارف  بلاطم ، زا  یخرب  فذـح  هاـگ  رایـسب و  تاحالـصا  تارییغت و  نمـض  داد و  رارق  رظندـیدجت  هراـبرگد و 

يرای و رهمرپ  يادخ  زا  دیدرگ . ملق  نیا  اب  ، نآ شراگن  همجرت و  راتساوخ  هاگنآ  و  تسا . هدوزفا  نآ  نیشیپ  ياهپاچ  رب  هزات ، دنمـشزرا و 
نادب مناسر ، ماجنا  هب  ار  گرزب  راک  نیا  ات  دراد  ماینازرا  قیفوت  دزاس و  مبیـصن  ار  راختفا  نیا  شیوخ  فطل  وترپ  رد  هک  متـساوخ  قیفوت 

زا سپ  و  متفای ؛ قیفوت  نآ  ماجنا  هب  هک  ساپـس  ار  يادخ  و  میآ ، رامـشب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يرکف  یگنهرف و  ناراذگتمدخ  زا  هک  دیما 
ات زاغآ  زا  يزیگنارب  نیـسحت  تقد  اب  ار  همجرت  نیا  نیلـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج  ینیوزق ، هللاتیآ  موحرم  دـنمجرا  دـنزرف  راک ، ناـیاپ 
زا ناوارف  ساپـس  اـب  هلیـسو  نیدـب  هک  دـنتخاس  دـنمهرهب  شیوـخ  تارظن  زا  ار  اـم  هدوـمن و  قیبـطت  نآ  یبرع  هحفـص 22 ] نتم [  اب  ناـیاپ 

اهتفارظرب و نوزفا  همجرت ، نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  ددرگیم . میدقت  دیرگنیم  هک  یتروصب  هدـنزرا ، رثا  نیا  کنیا  ناشیا ، يراوگرزب 
نیا تشاد ، دیهاوخ  تفایرد  ینـشور  هب  ار  اهنآ  باتک ، يهعلاطم  نمـض  جنـسهتکن ، يهدنناوخ  امـش  هک  ییاهیزادرپ  هتکن  اهیراک و  هزیر 

ناوتیم هک  ایوگ  ناور و  یملق  اب  باتک ، ياوتحم  هب  اوتحم  نادرگرب  - 1 تسا . هتفرگ  ماجنا  هدنزرا  رثا  نیا  يور  رب  زین  یساسا  راک  دنچ 
ناگدــنهوژپ و يارب  نآ  زا  يروهرهب  اـت  شخب ، هدزناــش  تروـص  هـب  نآ  مـیظنت  - 2 تسا . هتفریذـپ  ماـجنا  یـشراگن  نادرگرب و  تـفگ 

نآ هب  يرتشیب  يهبذاج  جراخ و  یتخاونکی  زا  ار  باتک  ات  بسانم ، ياهاج  رد  بلاج  نیواـنع  باـختنا  - 3 ددرگ . ناسآ  ناگدننکهعلاطم 
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گرزب زارفرـس ، يوگلا  اهتلیـضف و  مام  ربمایپ ، يهناـحیر  هاگـشیپ  هب  تدارا ، رهم و  زا  هدـنکآ  یبلق  اـب  ار  زبس  گرب  نیا  کـنیا  و  دـهدب .
شرثا هک  دوب  دهاوخ  قیفوت  تداعـس و  نیا  ار  مجرتم  ایآ  هک  ماهشیدـنا  نیا  رد  و  مرادیم . میدـقت  يدـهم  ماما  نامز ، نیمز و  رگحالـصا 

شناد و نتفرگارف  رد  یـشوکتخس  نمـض  هک  هدیعـس »  » و نسحم »  » مدنمجرا نادنزرف  زا  هک  تساجب  تصرف  نیا  رد  دـتفا ؟ لوبق  دروم 
صاصتخا مالسلااهیلع  همطاف  اهتلیضف ، يهیامنارگ  مام  ناتسآ  رد  تمدخ  يارب  ار ، ناتسریبد  هاگشناد و  تالیطعت  ناتسبات 74 و  شنیب ،

رد زیگنارب ، نیسحت  یقوش  روش و  اب  اهییالاو ، اهـشزرا و  يهریما  هب  قشع  ساپ  هب  ار  باتک  نیا  ییارآهحفـص  هلباقم و  پیات ، راک  دنداد و 
يزارفارس ناشیارب  ، اهتبهوم اهتمعن و  يهدنراد  ینازرا  نآ  زا  منکیم و  ینادردق  هنامیمـص  دندناسر ، ماجنا  هب  نکمم  تصرف  نیرتمک 

هحفص 23] میامن [ . وزرآ  نوزفازور ، تیقفوم  و 

فلوم دروم  رد  اما 

هراشا

، يوگهدیزگ يرونخـس  مانب ، ياهدنـسیون  هک  ومه  زا  تسا . ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  دیقف  يهمالع  زا  يرگید  دنمـشزرا  رثا  باتک  نیا 
ناهج ترجه و  نامیا و  درم  دنمشزرا و  يرسفم  راوگرزب  یهیقف  زوسلد ، یغلبم  هشیپاورپ ، يروشناد  هنازرف ، يداتـسا  زادرپهتکن ، یبیطخ 

یناـحور یملع و  يهداوناـخ  رد  ـالبرک  سدـقم  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1348  هب  ینیوزق  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللاتیآ  موحرم  دوب .
شناد و درم  نیا  بسن  دوـشگ . ناـهج  هب  هدـید  دـمآیم ، رامـشب  زیخ  ناـمرهق  يهطخ  نآ  رادهشیر  لیـصا و  ياهنادـناخ  زا  هک  ینیوزق » »
، گرزب ناروشناد  هدش ، هتخانش  نادناخ  نیا  زا  دسریم و  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  نازیتس ، متس  ناگشیپاورپ و  رالاس  هب  شنادناخ  داهج و 
ره هتشارفارب و  تماق  يرادمان  نادهتجم  ناهیقف و  دنمشناد و  نارـسفم  ناگدنـسیون و  هتخوسلد ، رادفده و  نارعاش  دنمـشیدنا ، نارونخس 

مایپ ندیناسر  رد  شالت  نمض  دندومن و  مالـسا  ناهج  هب  یعامتجا  یقالخا و  یتدیقع ، یگنهرف ، يرکف ، یملع ، يهدنزرا  تامدخ  مادک 
زا هک  دنتـشاد . ساپ  راکادـف ، هاگآ و  ینازابرـس  ناسب  تلاسر  یحو و  نادـناخ  نیرفآراختفا  مسر  هار و  زا  مدرم ، هب  رون  ناـیاوشیپ  نآرق 

، رگید و  ینیوزق ... نسح  دمحم  هللاتیآ  ینیوزق  میهاربا  دـمحم  دیـس  هللاتیآ  ینیوزق  مشاه  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  ناوتیم  نانآ  يهلمج 
هحفص 24] درمشرب [ . ار  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللاتیآ 

لامک هار  شیامیپ 

هراشا

نامه زا  تفای و  شرورپ  ینیوزق ، میهاربا  دیـس  هللاتیآ  موحرم  شردقنارگ ، ردپ  يهیاس  ریز  یکدوک  نارود  رد  ینیوزق  هللاتیآ  موحرم 
شوه وترپ  رد  و  درک . زاغآ  ار  یناسنا  ياهـشزرا  هب  یگتـسارآ  شناد و  بسک  هار  رد  شالت  ردـپ  دومنهر  اـب  یگدـنز  لـحارم  نیزاـغآ 

. داـهن رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یقرت  ياـههلپ  تخادرپ و  یگدـنز  هار  شیاـمیپ  هب  شیوخ  ریذپانیگتـسخ  شـشوک  راـشرس و 
مهم يهناوتـشپ  ود  قارف  هاکناج  هودـنا  داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  رهمرپ  ردام  ردـپ و  دوجو  تمعن  یگدـنز ، ناراهب  رد  ینیوزق  يهمـالع 

نیـسح شرـالاس  ماـن  داـی و  اـب  تسج و  تکرـش  ناـنآ  رکیپ  عییـشت  رد  دوـخ  درـشف . یتخـس  هب  ار  وا  رهمرپ  ناوـج و  بـلق  شایگدـنز ،
دوجو اب  وا  داد . قوس  شمارآ  ییابیکـش و  لحاس  هب  ار  لد  يهدزنافوط  یتشک  ترـضح ، نآ  ياسر  رد  يراعـشا  ندناوخ  مالـسلاهیلع و 

دومنهر هب  هک  ار  لامک  شناد و  بسک  هار  تیمورحم ، یتسدگنت و  راشف  اهیتخس و  موجه  شایگدنز و  نامسآ  زا  ردام ، ردپ و  بورغ 
رد حطـس  لـیمکت  زا  سپ  داد و  همادا  شیوخ  هار  هب  رایـسب  یـشالت  اـب  هکلب  تخاـسن  اـهر  دوـب ، هتفرگ  شیپ  رد  وا  تراـظن  تحت  ردـپ و 

يهراتـس ناـسب  دوخ  هاـگنآ  و  تسج . تکرـش  ناـماس  نآ  گرزب  ياـملع  لوصا  هقف و  جراـخ  سورد  رد  اـهلاس  ـالبرک ، هیملع  يهزوـح 
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نادرگاش تخادرپ و  ریـسفت  لوصا و  هقف و  سیردـت  هب  ربنم  هباطخ و  هار  زا  ، یناسرمایپ رب  يهوـالع  تخادرپ و  یناـشفارون  هب  یناـشخرد 
مانب دنمشناد و  نارونخس  زا  کنیا  نانآ  زا  یهورگ  هک  دنارورپ  شیوخ  تیافک  اب  تسدب  یناسرمایپ  يرونخـس و  رنه  رد  هژیوب  يرایـسب 

زا ینیوزق  هللاتیآ  موحرم  دـنرختفم . تیبلها  نآرق و  گنهرف  هب  تمدـخ  یناـسرمایپ و  هب  فلتخم  ياـهروشک  رد  دـنوریم و  رامـش  هب 
هحفص 25] دوریم [ : هراشا  یخرب  هب  هنومن  يارب  کنیا  هک  دیشخرد . نوگانوگ  داعبا  رد  هک  دوب  یقفوم  ياههرهچ 

نخس درم 

تشاد و یناسرمایپ  رد  یبیجع  تردـق  تفگیم ، نخـس  نیـشنلد  مارآ و  ربنم  رد  هکنیا  اب  دوب . ییاـناوت  دنمـشناد و  رونخـس  بیطخ و  وا 
هب دربیم  ار  نیـسح  مان  دای و  هک  هاگنآ  دیـشخبیم و  یهاگآ  هباطخ ، ظعو و  ماگنه  هب  تخاـسیم . شیوخ  نخـس  بوذـجم  ار  هدـنونش 

تایاور هغالبلاجهن و  نآرق و  زا  شیاهینارنخـس  يهمه  رد  درکیم . اپب  يروش  هک  تخاسیم  مسجم  ار  اروشاع  رابمغ  دادـیور  ياهنوگ 
دوب تیونعم  اب  صالخااب و  يدرف  دوخ  نوچ  تفگیم و  زاب  اهناسنا  نیرتهتـسیاش  باتک و  نیرترب  زا  ار  اهـسرد  نیرتهب  تفرگیم و  ماهلا 

هچ دناهتفرگ و  شیپ  رد  هبوت  هار  وا  نانخس  رثا  رب  هک  یناراکهنگ  رایسب  هچ  درکیم . مرن  ار  اهلد  داهنیم و  ياجب  ياهدنزاس  رثا  شنانخس 
هب هک  یقوقح  ناگدننک  لامیاپ  هچ  دنتسویپ و  قح  هب  هراب  رگد  هک  قح  زا  ناگتسسگ  هچ  دندیزگرب . ار  تسرد  هار  هک  یناهارمگ  رایـسب 

. دهدیمن هنومن  يهئارا  هزاجا  نخس  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  هک  دنتشامگ . تمه  نارگید  قوقح  يادا 

ملق درم 

نآ دنکیم و  دای  يرایسب  تمظع  هوکش و  اب  اهبنارگ  تمعن  نیا  زا  نآرق  تسا  شراگن  ملق و  تمعن  ناسنا ، هب  ادخ  رادجرا  ياهتمعن  زا 
داـی دـنگوس  نآ  هب  و  هحفـص 26 ] [ . ] 17 . ] ملقلاب ملع  يذـلا  درامـشیم . شنیرفآ  ياـهراکهاش  زا  ناـسنا و  هب  ادـخ  ياـهتبهوم  زا  ار 

یبایزرا رتالاب  رترب و  نیتسار  نادیهـش  نوخ  ياههرطق  زاار  نادنمـشناد  ملق  بکرم  ، ملق ربماـیپ  و  [ . 18 . ] نورطـسی ام  ملقلاو و  ن  دنکیم .
هشیپاورپ و هاـگآ و  ناـسنا  تسد  رد  هک  تسا  یملق  ملق ، زا  روظنم  هک  تسا  نشور  [ . 19 . ] ءادهشلاءامد نم  لضفا  ءاملعلادادم  دنکیم .

كزب هب  ددرگ و  دادیب  متـس و  نابهگن  هک  یملق  هن  دیآرد ، شخرچ  هب  تلیـضف  قح و  تمدـخ  رد  اهـشزرا و  نابهگن  دـشاب و  شنمدازآ 
دوب و ملق  درم  هک  دوـب  نیا  ینیوزق  هللاتیآ  هب  ادـخ  ياـهتبهوم  زا  و  دـیآرد . تکرح  هب  ناراـکبیرف  نارگدادـیب و  هیرک  يهرهچ  ندرک 
-1 زا : دناترابع  راوگرزب  نآ  یملق  يرکف و  راثآ  زا  یخرب  هک  دیخرچیم ، تلاسر  یحو و  نادناخ  نآرق و  گنهرف  تمدـخ  رد  شملق 

مامالا دحللا 5 - یلا  دهملا  نم  ارهزلاۀـمطاف  - 4 دلج ) هس  رد   ) هغالبلاجهن حرـش  دحللا 3 - یلا  دـهملا  نم  یلع  مظعالا 2 - لوسرلا  ةریس 
قداصلا مامالا  ۀـعوسوم  دـحللا 8 - یلا  دـهملا  نم  يربـکلا  بنیز  نیـسحلا 7 - لتقم  وا  فطلاۀـعجاف  دحللا 6 - یلا  دـهملا  نم  نیـسحلا 

مامالا دـحللا 11 - یلا  دـهملا  نم  يداهلا  ماـمالا  - 10 هحفـص 27 ] دـحللا [  دـهملا  نم  داوجلا  ماـمالا  - 9 دلج ) تصـش  رد   ) مالـسلاهیلع
هقفلا تیبلا 14 - لها  بهذم  یف  یلجتی  حیحصلا  مالسالا  روهظلا 13 - یلا  دهملا  نم  يدهملا  مامالا  دحللا 12 - یلا  دهملا  نم  يرکسعلا 

. دناهدش همجرت  فلتخم  ياهنابز  هب  یخرب  هک  يرگید  دنمشزرا  ياهباتک  هیوبرتلا و  میلاعتلا  مالسالا و  حضاولا 15 -

ترجه درم 

ناـشخرد يدروآهر  هک  دز  تسد  یمهم  یغیلبت  ياهرفـس  هب  تلاـسر  یحو و  ندـناخ  نآرق و  ماـیپ  ندـناسر  يارب  دوـب و  ترجه  درم  وا 
ییاقیرفآ ياهروشک  یخرب  دنلیات و  نانبل ، هیروس ، ناتسکاپ ، ناتسودنه ، زاجح ، تیوک ، رصم ، ایلارتسا ، شکارم ، هب  ییاهرفس  وا  تشاد .

نیا رد  دوب  حلـسم  لمع  نامیا و  شنیب و  شناد و  هب  نوچ  دناسرب و  اهـشوگ  هب  ار  ترتع  نآرق و  مایپ  هک  دوب  نیا  شفده  اجهمه  دومن و 
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رب ریاد  یلعج ، تیاور  کی  دانتـسا  هب  شکارم  رد  : » هک دوب  نیا  اهنآ  يهنومن  کی  هک  داـهن  راـگدای  هب  دوخ  زا  ياهدـنزاس  تارثا  اـهرفس 
روط هب  ار  اروشاع  زور  و ،»... دش ، هتفریذپ  اروشاع  زور  مدآ  ترـضح  يهبوت  تسـشن ، لحاس  رب  اروشاع  زور  حون  ترـضح  یتشک  هکنیا 

يرکف و یملع و  ياهشالت  زا  سپ  اما  دندرکیم  شخپ  اهینیریش  دنتخادنایم و  هار  هب  جاودزا  سلجم  اهدص  دنتفرگیم و  دیع  یمسر 
. ] دیدرگ اهنآ  نیزگیاج  نادیهـش  رالاس  يارب  يراوگوس  ظعو و  سلاجم  نآ  ياجب  دش و  نکهشیر  يوما  هایـس  تنـس  نیا  ناشیا ، یملق 

هحفص 28]

نیتسار تیالو  درم 

لـسوت نانآ  هب  یگدـنز  تخـس  ياهبیـشن  زارف و  رد  تشاد . نانآ  قشع  ورگ  رد  لد  دوب و  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  يادیـش  هتفیـش و  وا 
. تفای تاجن  ینیگمهس  تارطخ  زا  تفرگ و  رارق  رهم  دروم  طیارش  نیرتتخس  رد  اهراب  نانآ  دای  مان و  تکرب  هب  تسجیم و 

داهج درم 

رد يهناعاجـش  ياـهیریگعضوم  دوب . زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج و  درم  دوـب ، ناـمیا  شنیب و  شناد و  درم  هک  هنوگناـمه  وا 
اهراب اهیگماکدوخ  ربارب  رد  یگداتـسیا  ییوگقح و  رطاخب  وا  دوب . زیگنارب  نیـسحت  ینیـسح ، ربنم  زارف  زا  قارع  رب  مکاح  دادبتـسا  ربارب 
اههام زا  سپ  هک  دیدرگ  موکحم  مادعا  هب  راب  نیرخآ  تفر و  شیپ  تداهش  زرم  ات  دیشچ و  ار  راشف  دیعبت و  تراسا و  نادنز و  خلت  معط 

زا سپ  ماجنارـس  و  دز . ترجه  هب  تسد  ناریا  هاگنآ  نانبل و  تیوک و  هب  اـجنآ  زا  دـش و  جراـخ  قارع  زا  ادـخ  يراـی  هب  یفخم  یگدـنز 
يرجه لاس 1415  هب  یناثلايدامج  مهدزیـس  زور  رد  یعامتجا ، ینید و  یملع و  نوگانوگ  داعبا  رد  يراکادـف  داـهج و  شـالت و  يرمع 
يهزوح مق  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ  دیامرفب . روشحم  شزارفارـس  كاپ و  ناکاین  اب  ار  ام  وا و  دنوادخ  [ . 20 . ] تفگ دوردب  ار  ناهج  يرمق 

هحفص 29] یندیرف [  یمرک  اضریلع  هیملع ،

وا هب  میدقت 

رگحالـصا گرزب  هک  تلاسر ، یحو و  كاپ  نادـناخ  يهیامنارگ  يهدـنامزاب  راگدای و  مالـسلاهیلع ، يدـهم  ماما  نامرالاس ، رورـس و  هب 
ییوترپ يهدننکمیسرت  هک  ار  كانبات  ناشخرد و  تاحفص  نیا  يرآ  ددرگیم . میدقت  تسوا ، راظتنا  رد  ناهج  هک  ومه  اهلـسن ، اهرـصع و 

مام مالـسلااهیلع ، ءارهز » يهمطاـف  ، » مالـسا دـنمجرا  يهکلم  هرهاـط ،» يهقیدـص   » راـختفا رـسارس  زاـسخیرات و  زومآسرد و  یگدـنز  زا 
هب زیچان  تمدخ  نیا  هک  تسا  دیما  نیا  رب  هدنراگن  ددرگیم . هیده  اهربا ، سپ  رد  يهدیشکرب  خر  دیشروخ  نامه  هب  تسوا ، يهیامنارگ 

- قارع تخاـس . دـهاوخ  مهارف  ار  شفیرـش  ریطخ و  رطاـخ  يدونـشوخ  هتفرگ و  رارق  ناراـگزور  يهنازرف  نآ  لوبق  دروم  ادـخ  تساوـخ 
هحفص 31] ینیوزق [  مظاک  دمحم  دیس  البرک 

زاغآرس

هک ياهتـسیاب  هتـسیاش و  شیاتـس  هنوـگنآ  تـسا  یتـسه  ياـناوت  راگدـیرفآ  نآ  زا  رامـشیب  رایـسب و  شیاتـس  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
نیرترب هک  داـب  شاهزیکاـپ  كاـپ و  نادـناخ  رب  هدـیزگرب و  ربماـیپ  نآ  دـمحم ،»  » ناـمرالاس رب  ادـخ  دورد  و  دروآ . مهارف  ار  شیدونـشخ 

یباتک شیوخ  زیچان  تاناکما  ناوت و  يهزادنا  هب  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رب  اهلاس  هدـنراگن ، هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـنراگدیرفآ . ناگدـیرفآ 
داـب ادـخ  مالــس  دورد و  شرابهوکــش  نادـنزرف  دـنمجرا و  يوـش  هیاـمنارگ و  ردـپ  وا و  رب  هـک  ارهز » همطاـف   » ناوناـب يوناـب  دروـم  رد 
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ناشوج هشیمه  رثوک  زا  تایح  بآ  ناگدنیوج  زاین  مه  دشاب و  وا  زاسخیرات  زومآسرد و  یگدنز  يهدننک  میسرت  مه  هک  یباتک  . مراگنب
روش و نتـشیوخ  رد  زین  نآ  ماجنا  يارب  مدومنیم و  ساسحا  زابرید  زا  ار  دنمـشزرا  راک  نیا  ترورـض  هدنراگن  دیوگ . خساپ  ار  وا  دوجو 
عماـج و رثا  یمالـسا  یبرع و  ياـههناخباتک  زین  ناگدنــسیون و  راـثآ  گـنهرف و  رد  مدـیدیم  هـک  ارچ  متفاـییم ، يریذـپانفصو  قوـش 
. دوشیم ساسحا  ءالخ  یعون  یتسارب  دروخیمن و  مشچ  هب  دشاب ، یتسه  ناهج  يوناب  نیرترب  هوکشرپ  الاو و  ماقم  روخرد  هک  ياهتسیاش 

رظن هکلب  مرامـش ، زیچان  کچوک و  تسا  هتفای  شراگن  ناوناب  يوناب  دروم  رد  هک  ار  ییاـهباتک  مهاوخیمن  ناـیب  نیا  اـب  هک  تسا  نشور 
دروم ءالخ  دنکیمن و  فرطرب  ار  ناگدنناوخ  زاین  دروم ، نیا  رد  دیدج  ای  میدـق  هحفص 32 ] ياههتـشون [  هچ  اهنیا ، يهمه  هک  تسا  نیا 
تسا هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  دنکیم ، ساسحا  ترضح  نآ  راختفا  رسارس  یگدنز  رد  هک  يرگوجتـسج  هدنهوژپ و  ره  هک  ار  هراشا 

رظن دروم  فده  اهنت  هن  اههتشون  نیا  يرآ  دهدیمن . هئارا  ار  وا  يهنومن  تیصخش  ياهیگژیو  یگدنز و  زا  لماک  یهاگآ  دنکیمن و  رپ 
تیصخش دشاب و  ناهج  يوناب  نیرترب  زاس  خیرات  يهدننک  میسرت  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  اهنآ  زا  یخرب  هاگ  هک  دنکیمن  نیمات  ار 

قح ناگدنیوج  زادنامشچ  رد  هتسیاش  ياهنوگ  هب  ار  ترضح  نآ  هب  اهناسنا  نیرتبوبحم  ربمایپ و  هوکـشرپ  تخد  نیرفآراختفا  رادجرا و 
يوگلا راگزومآ و  نیرتهتـسجرب  ناونع  هب  وا  ياهیگژیو  زومآسرد و  یگدنز  رادجرا و  تیـصخش  نوگانوگ  داعبا  هک  ارچ  دهد ، رارق 

نیا هب  مناوـتیم  هک  متـسین  هشیدـنا  نیا  رب  زگره  مه ، بناـجنیا  تسا . ندناسانـش  شیاتـس و  تخانـش و  روـخرد  اـهنیا  زا  شیب  یگدـنز ،
، مناشوپب لمع  يهماج  نیرید ، يوزرآ  دنلب و  فده  نیا  هب  هتسیاب  هتـسیاش و  ياهنوگ  هب  منک و  مایق  نیگنـس  تیلوئـسم  گرزب و  تلاسر 
گرزب و يوزرآ  نیا  نایم  لاح  ره  هب  مراد . فارتعا  دروم  نیا  رد  شیوخ  نایب  ملق و  هشیدـنا و  ییاسران  یناوتاـن و  هب  زین  بناـجنیا  هکلب 

باتک شراگن  يوزرآ  ققحت  عنام  هک  دـمآ  شیپ  میارب  یثداوح  داد و  خر  اهدادـخر  دـش و  يرپس  تعرـس  هب  اهلاس  اهزور و  نآ ، ققحت 
. درتسگ هیاس  مایگدنز  رب  هودناو  مغ  زا  يرات  هریت و  ياهربا  تفرگ و  ندیزو  نم  رب  ثداوح  زا  ینافوط  ماجنارـس  ات  دـیدرگ  مرظن  دروم 
هب تخاس ، فرطرب  شزیچان  يهدـنب  نیا  زا  ار  یناشیرپ  هودـنا و  جوم  زاونهدـنب ، نآ  رگا  هک  متـسب  نامیپ  شیوخ  يادـخ  اب  هک  دوب  اجنیا 
هب اناد  يادخ  هک  مدوب  رادافو  شیوخ  دـهع  هب  دز . مهاوخ  تسد  ناوناب  يوناب  نیرفآراختفا  یگدـنز  دروم  رد  یباتک  شراگن  هب  وا  يرای 
هب ساپـس  شیاتـس و  اب  زین  نم  دودز و  مایگدـنز  نامـسآ  زا  ار  رات  هریت و  ياهربا  تخاـس و  فرطرب  ار  میراـتفرگ  شیوخ ، فطل  رهم و 

دهاوخ اجک  هب  نخس  دیسر و  مهاوخ  اجک  هب  منادیمن  مدومن . زاغآ  ار  تاحفص  روطس و  نیا  شراگن  نونکا  مه  هحفص 33 ] وا [  هاگراب 
. میوجیم کمک  تسا  هدنهديرای  رای و  نیرتهب  هک  گرزب  يادخ  زا  دش ؟ دهاوخ  هچ  باتک  نیا  شراگن  رد  مراک  ماجنارـس  دیماجنا و 
، ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  تسا . روای  رای و  هدنهد و  قیفوت  نیرتهب  زاسراک و  نیرتهب  ترخآ  يارس  ارـس و  نیا  رد  تسا و  هدنـسب  ارم  وا 

هحفص 35] یناثلايدامج 1392 ه [  قارع 26  البرک -

نخس قاور  رد 

هراشا

ياهملق مود  هار  كاندرد  ماجرف  نز  هاگیاج  تیعقوم و  رب  یـشرگن  اهـسرد  نیرتاـهبنارگ  ادـخ  تردـق  ناـشن  شنیرفآ و  عیدـب  راـکهاش 
رد نانموم  ریما  هوکشرپ  يامیـس  ریذپان  فصو  يدنمـشوه  تیارد و  ینیما  همالع  خساپ  هنادرمناوجان  تالمح  نیا  ياههزیگنا  نیگآرهز 

هحفص 36] اهییالاو [  اهشزرا و  رولبت  دمحم  يهنیئآ  رد  نآرق 

ادخ تردق  ناشن  شنیرفآ و  عیدب  راکهاش 

نز یگژیو  ناشن و  هک  تسا  ییالاو  ناسنا  هنازرف و  تیصخش  همطاف  تسیک ؟ همطاف »  » هک ینادیم  هچ  یمارگ  يهدنناوخ  امش  و  همطاف ،» »
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عیدب راکهاش  مه  دشاب و  یتسه  نارک  ات  نارک  رد  وا  فرگـش  ییاناوت  ادخ و  دننامهیب  اسرتردق و  ناشن  مه  ات  دراد  هارمه  هب  ار  ندوب 
رد وا  دننامهیب  ناوت  رادتقا و  ناشن  ات  دیرفآ  ار  ص ) « ) دمحم  » شاهدیزگرب يهدنب  اناوت  يادـخ  هک  ارچ  رـشب ، خـیرات  كرات  رب  شنیرفآ 

شنیرفآ رد  شرادتقا ، ناشن  ات  دروآ  دـیدپ  وا  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  وا ، نت  يهراپ  هنازرف و  تخد  هاگنآ  دـشاب و  ناربمایپ  يهمه  نایم 
مسجت ار  اهشزرا  زا  یگنهرف  اهتبهوم و  زا  يا  هعومجم  اهتلیـضف و  زا  ياهراصع  هک  ییالاو  ناسنا  دشاب ، نز  سنج  زا  ریظن  یب  یناسنا 

ات زاغآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  یـشنمگرزب  یگرزب و  هوکـش و  زا  هرهب  نیرتلماک  اناوت  يادخ  هک  ار  یتسار  و  دشخب .
ریذـپناکما ـالاو  تلزنم  ماـقم و  نیا  هب  ندیـشکرپ  هوکـش و  يهلق  نیا  يادـنلب  هب  نتفرگ  جوا  وا ، زج  ییوناـب  چـیه  يارب  شنیرفآ  ماـجرف 

ار نانآ  ناینیمز  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسادـخ  بوبحم  كاپ و  ناتـسود  هدـیزگرب و  ناگدـنب  زا  هورگ  نآ  زا  تقیقح  رد  وا  هک  ارچ  تسین .
نانآ رابهوکش  تلزنم  دروم  رد  فیرش  نآرق  زا  ینشور  تایآ  هدوشگ و  فارتعا  هب  نابز  ناشیالاو  ماقم  هوکش و  هب  ناینامسآ  دنـسانشب ،

، زیخاتسر يهماگنه  ات  و  هحفص 37 ] زورما [  هب  ات  دمحم »  » فافـش بلق  رب  دورف  يهماگنه  زا  هک  یتایآ  تسا . هدمآ  دورف  ادخ  هاگراب  رد 
رتنوزفا رتشیب و  هزادنا  ره  هب  ناسنا  هک  تسا  يرابهوکش  تیـصخش  وا  ددرگیم . توالت  زور  بش و  ناهاگماش و  نادادماب و  رد  هراومه 

يرتنوزفا یهاگآ  اهطوقس  اهدوعص و  شنیرفآ و  زمر  زار و  زا  دبایرد و  رتهب  ار  یتسه  ناهج  قیاقح  دریگ و  جوا  تیونعم  لامک و  يوسب 
تازاـیتما و ددرگیم و  راکــشآ  قـفا  زا  يرتهدرتـسگ  تروـصب  وا  يارب  یتـیگ  يوناـب  نـیرترب  نـیا  تیــصخش  هوکــش و  دـنک ، بـسک 

گرزب يادخ  هک  تسا  ياهیامنارگ  يوناب  نامه  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ارچ  دوشیم ، رگهولج  يرتهدنـشخرد  تروص  هب  شیاهیگژیو 
هوکـش و هب  ار  وا  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  دوشیم . نیگمـشخ  وا ، مشخ  بضغ و  اـب  ددرگیم و  دونـشوخ  وا  يدونـشوخ  هب  دیاتـسیم ، ار  وا 

هنوگنیمه دـیامنیم و  لیلجت  تخـس  وا  زا  درگنیم و  وا  هب  یگرزب  مارتحا و  هدـید  هب  نانموم  ریما  دـنکیم و  داـی  تلزنم  ماـقم و  یگرزب 
وا هب  يریذپان  فصو  تروص  هب  یگمه  مالسلاهیلع ، يدهم  ماما  نانآ  نیرخآ  ات  هتفرگ  مالسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  زا  رون  ناماما  يهمه 
مان هب  راصعا  نورق و  رد  هک  یگرزب  يوناب  دـنرگنیم  اهییالاو  اهتلیـضف و  مام  نیا  هب  میرکت  سیدـقت و  يهدـید  هب  دـننکیم و  مارتحا 

. تسا هدش  هدیدرونمه  رد  اهتموکح  اهتردق و  شزوس  متـس  مان  هب  زین  هدش و  سیـسات  اهتردق  هتـشگ و  اپرب  اهماظن  وا  يهزاوآ  دنلب 
رطاـخ هب  دـندرگیم و  تشهب  دراو  مدرم ، زا  جوف  جوف  هنوـگچ  هک  دـید  یهاوـخ  زیخاتـسر  زور  رد  وا  یتـسود  رطاـخب  هک  يرترب  ناـسنا 
. دوشیم هداد  قوس  خزود  يوس  هب  هوبنا  هوبنا  دناهدیزرو ، رفیک  هک  نانآ  هنوگچ  وا ، زاسناسنا  مسر  هار و  یتسود و  رهم و  زا  فارحنا 

اهسرد نیرتاهبنارگ 

یندینش نخس  دوب . دهاوخ  دیفم  دنمدوس و  رایسب  الاو ، تیـصخش  نیا  دروم  رد  و  اوتحم ، نیا  اب  باتک  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هدنراگن 
نآ زا  دـباییم و  اراوگ  ار  نآ  تیونعم ، يایوج  حور  دـنکیم و  رارقرب  دـنویپ  نآ  اب  ناـسنا  يوجقح  ناـج  هک  تشاد  دـهاوخ  ینیریـش  و 

قیقد يهعلاطم  ابیمارگ  يهدنناوخ  هحفـص 38 ] هک [  تشاد  دـهاوخ  يرگید  ریذـپان  فصو  ياهیگژیو  زین  و  دریگیم ، طاشن  تایح و 
اهنآ یمامت  هک  تسا  یثداوح  اهدادخر و  يهدنریگرب  رد  ناوناب ، رالاس  یگدنز  زا  نخس  يرآ  دیامنیم . تفایرد  جیردت  هب  ار  اهنآ  نآ ،

نیدـب هاوخیقرت  ناـسنا  تسا و  یلاـعت  یگدـنز و  ياهـسرد  نیرتزاـسراک  نیرتاـهبنارگ و  يهدـنرادرب  رد  زومآتمکح و  زیگناتربع و 
نآ نوچ  دنچ و  یگدنز و  دروم  رد  نانآ  هاگدـید  زا  و  ادـخ ، ناتـسود  هدـیزگرب و  ناگدـنب  راختفا  رـسارس  یگدـنز  زا  دـناوتیم  هلیـسو 
هرگ زاسخیرات  هوکشرپ و  تیـصخش  نیا  مالـسلااهیلع ، همطاف  یگدنز  هب  هک  مالـسا  بیـشن  زارف و  رپ  خیرات  زا  ياهشوگ  اب  دبای . یهاگآ 

هناخ و يهرادا  شیوخ و  يهدرپارـس  تماما و  عیفر  تیب  رد  مه  نآ  دوب و  هاتوک  وا  نیرفآ  راختفا  یگدنز  هچرگ  ددرگ . انـشآ  دروخیم ،
زاسناسنا شور  هویش و  زا  شناگتسب  نانیشنمه و  نادناخ و  زج  یسک  دش و  يرپس  رهاظت ، ياهرذ  نودب  زارفرس ، یلـسن  تیبرت  یگدنز و 

هیامنارگ و تیصخش  يهتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  تشاد و  اور  دادیب  متـس و  وا  قح  رد  زین  خیرات  متفاین و  یهاگآ  هناخ ، رد  شراتفر  و 
. دادن ءاهب  ناگدنیآ  يارب  رابرپ  یگدنز  نآ  میسرت  يو و  تشذگرس  هشیدنا و  یگدنز و  هب  دوب ، وا  نوچ  ياهنازرف 
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نز هاگیاج  تیعقوم و  رب  یشرگن 

زا یمین  نیا  نز ، هاگیاج  تیعقوم و  زا  نخس  تقیقح  رد  وا ، ياهیگژیو  غوبن و  مالسلااهیلع و  همطاف  هوکـش  رپ  تیـصخش  زا  نخـس  - 1
ياهنومن یعیبط ، روطب  ثحب  نیا  رد  - 2 تسا . هدیشخب  جوا  شایقیقح  هتسیاش و  هاگیاج  هب  ار  وا  و  هتشاد ، یمارگ  تخس  ار  هعماج  رکیپ 

ورملق رد  نیما و  داـمتعا و  دروم  یهارمه  رـسمه و  كرتشم ، یگدـنز  رد  هتـسیاش و  يرتخد  ، ردـپ يهناـخ  رد  هک  یقرتـم  هاـگآ و  نز  زا 
زادـنامشچ رد  زین  تسا ، زارفرـس  لسن  يارب  قیـال  نمادـکاپ و  ناـمیا و  اـب  یبرم  کـی  هنومن و  رداـم  کـی  هداوناـخ ، کـچوک  يهعماـج 

هعماـج و رد  هک  شایعقاو  موـهفم  هب  ناـسنا  کـی  ناوـنع  هب  نز »  » زا ثحب  نـیا  رد  زین  و  - 3 هحفـص 39 ] دریگیم [ . رارق  نارگوجتـسج 
تیوـه و تیدوـجوم و  زا  تنایـص  تفارـش و  ینمادـکاپ و  ورملق  رد  ادـخ و  نـید  زاـسناسنا  تاررقم  بوچراـچ  رد  شایگدـنز  طـیحم 

نمض زین  و  - 4 تفر . دـهاوخ  نخـس  زین ، دوشیم  هداد  لماکت  یقرت و  نابدرن  ياههلپ  شیامیپ  شالت و  راک و  ناـکما  وا  هب  شاتیـصخش 
بسک ، تخانش بدا و  گنهرف ، شناد و  زا  اهنت  هن  ناشیدنادب  رادنپ  فالخ  رب  ار  نز  مالـسا  هک : دش  دهاوخ  نشور  دنور ، نیا  رد  ثحب 

زا هک  دهاوخیم  وا  زا  اهنت  دـنکیم و  قیوشت  هار  نیا  رد  ار  وا  تخـس  هک  درادیمن ، زاب  يونعم  ینلع و  لامک  جرادـم  شیامیپ  تفرعم و 
هب ار  نز  ماجنارـس  هک  شامق  نیا  زا  يروما  هناگیب و  اـب  باوصاـن  تساـخرب  تسـشن و  یگزره ، ییاورپیب و  يزاـب ، فلج  ییاـمندوخ و 

. دزیهرپب دهدیم ، قوس  يدوبان  هب  ار  وا  یتسه  تیوه و  قوقح و  تیصخش و  دشکیم و  یهابت  يراسنوگن و 

؟ تسا رتهب  کیمادک 

هراشا

تیصخش زا  یعقاو ، مالسا  دننامه  تسناوت  دهاوخن  ناهج  رد  یتالیکشت  نامزاس و  تاررقم و  ماظن و  چیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هدنراگن 
ورهلابند هک  هاگنآ  ات  یمالسا  ياهروشک  رد  ناوناب  هب  طوبرم  ياهنامزاس  اهنمجنا و  ور  نیا  زا  دراد  ساپ  نز  یقیقح  تفارش  تیوه و  و 
یگدنام بقع  يراسنوگن و  هک  دوب ، دنهاوخن  شخبرمث  نانز  يارب  اهنت  هن  ، دنشاب نارگدادبتسا  يهطلس  رازبا  ای  يرامعتـسا و  ياههشیدنا 

زا یخرب  رد  نم  دوزفا . دـنهاوخ  اهدرد  رب  يدرد  تخاس و  دـنهاوخ  مهارف  نانآ  يارب  يراـب  هعجاـف  تشز و  تروص  هب  زین  ار  یتخبدـب  و 
کی زا  شیب  نتـشاد  زا  نادرم  يرادزاب  يارب  ینوناق  هک  دوب  هدرک  اـضاقت  دوخ  تلود  زا  ناـنز  ناـمزاس  زا  یکی  هک  مدـناوخ  اـههمانزور 

تمارک و هب  زواجت  متـس و  ار  تاجوز  ددعت  نامزاس ، نیا  هک  ارچ  دریگب ، نز  کی  زا  شیب  يدرم  هک  دهدن  هزاجا  دـیامن و  عضو  رـسمه 
وا هک  دروآ  مهارف  ینوناـق  دراد و  هاـگن  شیوخ  هحفـص 40 ] زرم [  رد  ار  درم  هک  دـهاوخیم  تـلود  زا  ور  نـیا  زا  درگنیم . نز  قوـقح 

يراـک نینچ  اـب  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ و  ناـمزاس  نیا  دـیامن . جاودزا  نز  کـی  زا  شیب  اـب  دـناوتن  یناـسنا  هنـالداع و  تروص  هب  هچرگ 
فـصو یحور  يونعم و  تذل  يرادرـسمه و  یتخبکین  ياهرد  لاح  نامه  رد  دیاشگیم و  نز  يور  هب  ار  یتخبدـب  یهابت و  ياههزاورد 

تروصب رـسمه  ياراد  درم  کی  اب  ای  هک  دریگ  رارق  یهارود  رـس  رب  نز  یتسارب  رگا  دزاسیم . دودـسم  وا  يور  رب  ار  ندـش  رداـم  ریذـپان 
تاضحل نیـسپاو  هب  دوش و  دیفـس  شیاهنادند  ناسب  شناوسیگ  ات  ددرگ  نیـشنهناخ  ای  ددنبب و  كرتشم  یگدنز  نامیپ  یناسنا  هنالداع و 

!؟ تسوا حالص  رب  رتهب و  ود  نیا  زا  کی  مادک  دنیزگیمرب و  ار  کیمادک  دسرب ، گرم  یگدنز و 

مود هار  كاندرد  ماجرف 

شخب ای  - 1 دـش : دـهاوخ  راـتفرگ  راـبمغ  تشونرـس  ود  زا  یکی  هب  درکن ، جاودزا  دـیزگرب و  ار  مود  هار  نز  رگا  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو 
تخس بوکرـس  لرتنک و  راشف و  رد  ار  همه  دراد ، رارق  نآ  رد  زین  وا  توارط  یباداش و  یناوج و  نارود  هک  ار  شیوخ  یگدنز  زا  یمهم 

هدیدنـسپ و ياهیـشوخ  اهتذـل و  زا  تـیمورحم  نآ و  زا  هتـساخرب  یناور  یحور و  ياههبرـض  لـمحت  شیوـخ و  یعیبـط  ياههتـساوخ 
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هزاـجا دوخ  هب  هدومن و  زاـب  شیوخ  يارب  ار  هار  هکنیا  اـی  و  - 2 تساسرف . تقاط  زیگنامغ و  تخـس  هک  دنکیم  يرپس  یگدنز ، عورـشم 
هاگنآ و  دصق و ... رب  نایامندرم  اب  هتـسج و  تکرـش  ینانچنآ  ینیـشنبش  مزب و  لفاحم  رد  هنادنمتفارـش  دـنب  دـیق و  ره  زا  اهر  ات  دـهدیم 

ییاوسر هتسکش و  مه  رد  شاتیوه  تیصخش و  هتسشن ، یتفعیب  درگ  شکاپ  ناماد  رب  ، هتشگ رادهکل  شتفارش  هک  دنیبب  دیاشگب و  هدید 
توارطرپ و  هحفـص 41 ] هزات [  رت و  وا  هک  یماگنه  ات  زین  راب  دنبیب و  هزره و  نایامندرم  هک  تسا  نشور  و  تسا . هدروآ  رابب  یمان  دـب  و 

ور يراب ، دنبیب و  نامز و  تشذگ  رثا  رب  شیزانط  ییابرلد و  توارط و  ییابیز و  هک  هاگنآ  و  دـنروآیم ، يور  وا  هب  تسا  شخبتذـل  و 
ای هک ، دریگ  رارق  یهار  ود  نیا  رـس  رب  يدـنمدرخ  نز  رگا  یتـسارب  دـنوریم . يرگید  يوـس  هب  دـننکفایم و  رود  هب  ار  وا  داـهن ، لوـفا  هب 
ای دـیماجنا  دـهاوخ  راب  هعجاف  ماجرف  كاندرد و  تشونرـس  ود  زا  یکی  هب  هک  دـنیزگرب  ار  ندرکن  جاودزا  ییاـهنت و  تروص  هب  یگدـنز 

یگدنز نآ  دیزگ ؟ دـهاوخ  رب  ار  کیمادـک  تسوا ، ناهاوخ  یتسارب  هک  دـنیزگرب  ار  يدنمتفارـش  رادرـسمه و  درم  اب  یگدـنز  جاودزا و 
یناسنا قالخا  یمالـسا و  يهنالداع  تاررقم  وترپ  رد  لاح  ره  هب  هک  ار  ياهنادنمتفارـش  یناسنا و  یگدـنز  نیا  اـی  ار ؟ راـبهعجاف  تخس و 

مانـشوخ و دراد و  ساـپ  ار  شیوـخ  تباـجن  فاـفع و  دـهد و  لیکـشت  هداوناـخ  ددرگ و  دـنمهرهب  يرادرـسمه  یتـخبکین  زا  دـناوتب  نآ ،
ار هار  ود  نیا  زا  کی  مادک  یتسار  درورپب ؟ شیوخ  ندمت  هعماج و  يارب  يدیفم  رثوم و  ءاضعا  هتسیاش و  نادنزرف  دنک و  هولج  نمادکاپ 

؟ دوب دهاوخ  رتهب  شاهعماج  وا و  يارب  کیمادک  و  ار ؟ نیا  ای  نآ  دیزگ ؟ دهاوخرب 

حرط نیرتهب 

، دوجوم ياهرامآ  قبط  ییوس  زا  - 1 هک : ارچ  درادـن ، دوجو  نز  يارب  یموس  هار  سب ، تسا و  هراـشا  دروم  هار  ود  نیمه  اـهنت  هار ، يرآ 
ار اسرفناوت  رطخرپ و  ياهراک  اهگنج و  ریظن  ییاهدادـخر  رد  نادرم ، رتشیب  تافلت  رامآ  - 2 تسا . نادرم  زا  شیب  ناهج  رد  نانز  رامش 

یب ناهج  رسارس  رد  نز  اهنویلیم  دنک ، هدنسب  نز  کی  اب  یگدنز  هب  يدرم  ره  رگا  تیعقاو ، ود  نیا  رب  تقد  اب  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  زین 
نز کـی  هک  دنتـسه  ياهنوـگ  هـب  یعیبـط  روـطب  هعماـج ، نادرم  زا  یخّرب  دـمآ ، هـچنآ  رب  نوزفا  - 3 هحفـص 42 ] دـنام [ . دـنهاوخ  رهوش 

ياههتـساوخ دنناوتیمن  نانز  زا  یخرب  زین  و  - 4 دنراد . يرگید  رـسمه  هب  زاین  دشاب و  نانآ  یحور  یمـسج و  زاین  يوگخـساپ  دناوتیمن 
رب هوالع  - 5 دنـشخب . یگنهامه  يراگزاس و  وا  ناوارف  زاین  لـیم و  هب  ییوگخـساپ  رد  ناشرـسمه و  یعیبط  يهتـساوخ  اـب  ار  دوخ  یعیبط 

تسوربور و تالکشم  رگید  ترفاسم و  یمسج ، یگداتفا  راک  زا  يرامیب ، ییازان ، نوچ  یـضراوع  اب  یگدنز  ریـسم  رد  نز  اهنیا ، يهمه 
نامه دروم ، نیا  رد  هعماج  هب  ندیشخب  ناماس  يارب  هار  نیرتهنادنمتفارش  نیرتهب و  هناگجنپ ، قیقد  تاکن  نیا  هب  هنافصنم  قمعت  تقد و  اب 
ثحب ماقم  رد  کنیا  هدنراگن  اما  دـبلطیم  يرتشیب  تصرف  عوضوم  نیا  رد  ثحب  هک  تسا  نشور  دـنکیم . هئارا  مالـسا  هک  تسا  یحرط 

زاب یلـصا  ثحب  هب  تهج  نیمه  هب  مینامیم . زاب  باتک  یلـصا  فدـه  زا  دوشیم و  ینالوط  نخـس  هک  ارچ  تسین ، دروم  نیا  رد  هدرتسگ 
. میدرگیم

نیگآرهز ياهملق 

يهنازرف تخد  نوـچ  ییـالاو  هوکـشرپ و  تیـصخش  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرتبیجع  راـگزور و  ياهدادـخر  نـیرتروآ  تفگـش  زا  یکی 
ناملـسم زا  یخرب  يوس  زا  تسا ، یقالخا  لـیاضف  یناـسنا و  ياهـشزرا  یگتـسارآ و  يهلق  نیرتزارفرپ  رد  تفارـش و  جوا  رد  هک  ربماـیپ ،

امش رگا  تسا . هداتفا  راک  هب  وا  دض  رب  ینیگآرهز  ياهملق  هتفرگ و  رارق  ياهنادرمناوجان  تخـس و  تالمح  فده  و  ناگناگیب ، نایامن و 
رد تایاور  هوبنا  رانک  رد  ییامن ، هعجارم  دـنزیم  جوم  هیاـمنارگ  تیـصخش  نیا  لـیاضف  زا  هک  ییاور  ياـهگنهرف  هب  وجقح  رگـشهوژپ 

تنایخ و تسد  هک  دومن  یهاوخ  دروخرب  زین  ساسایب  یگتخاس و  تیاور  دـنچ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  يـالاو  تمظع  هوکـش و  میـسرت 
یتاغیلبت ياهقوب  هراومه  هک  نافاب  غورد  نازاـس و  غورد  ثیدـح و  ناـناگرزاب  روک  ینمـشد  هنیک و  ياـهنابز  هتخاـس و  ار  اـهنآ  بصعت 
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یتسه راگدیرفآ  يدونشخان  مشخ و  هب  ار  قولخم  يدونشخ  هتفرگ و  ماهلا  شیوخ  ياهناطیـش  هحفص 43 ] زا [  هدوب و  نیشیپ  نارگهطلس 
يهدیقع نید و  نارادیرخ  هب  هک  تهج  نیدب  ناشورف  نید  نیا  دناهتخادرپ . هتخاس و  ار  ساسایب  غورد و  تایاور  نیا  دـناهدوب ، رادـیرخ 

هب شیوخ ، ینشد  هنیک و  نیگآرهز  ياهملق  اب  دزاس ، دونـشوخ  دوخ  زا  ار  نانآ  دنهد و  تبثم  خساپ  شیوخ  يهدرم  ياهنادجو  لزلزتم و 
اهيزادرپ غورد  نیا  هک  دـنداد  تیمها  عوضوم  نیا  هب  هن  دوخ  یـشورف  نید  هار  رد  دـنتخادرپ و  یگتخاـس  غورد و  تاـیاور  نیا  نتـشون 

رد هک  یتایاور  هوبنا  اب  ناشیاهيزاس  غورد  نیا  هک  دنداد  ءاهب  هتکن  نیا  هب  هن  تسادخ و  گرزب  ربمایپ  تعیرش ، بحاص  هب  تناها  ثعاب 
رطاـخب ناـنآ  ییوگ  دراد . راکـشآ  ضقاـنت  تسا ، هدـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هوکـشرپ  تیـصخش  نوماریپ  ناـشدوخ  ربـتعم  ياـه  باـتک 

هک یلاح  رد  دـندشیم  نامداش  ربمایپ  زارفرـس  تخد  يالاو  تیـصخش  هب  تناها  زا  شیوخ  يهدولآ  ياهنادـجو  نورد و  هب  ییوگخـساپ 
نیا هک  دسریم  رظن  هب  تسوا . دزن  رد  اهناسنا  نیرتبوبحم  ربمایپ و  نادناخ  زا  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  رهوگ  نآ  هک  دنتسنادیم  بوخ 
نیا دندمآ و  دنراد  اور  تناها  دیحوت ، ردقنارگ  ياوشیپ  كاپ  تحاس  هب  هتساویب  حیرص و  روطب  دنتسناوتیمن  هک  ییاجنآ  زا  ناشیدنادب 

منادیمن نـم  دـندیزگرب . شیوـخ  یخزود  ياـههزیگنا  هـب  ییوگخـساپ  دـیلپ و  نادـجو  نتخاـس  یـضار  يارب  ار  یفارحنا  هدـیچیپ و  هار 
ینمـشد قیمع و  هنیک  نیا  لیالد  منادیمن  تسیچ ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  يالاو  تیـصخش  رب  هنامحر  یب  تخـس و  شروی  نیا  ياههزیگنا 

ربماـیپ ناور  حور و  لد و  يهوـیم  ، هدـید روـن  نت ، يهراـپ  زارفرـس ، تخد  هنازرف  يوناـب  نیا  هکنیا  هـن  اـیآ  تسمادـک ؟ بـیجع  هـنیرید و 
تیصخش هک  دراداو  نآ  رب  ار  زوتهنیک  دوسح و  نمشد  وا  يالاو  ماقم  هک  دوب  یمارگ  ربمایپ  نیـشناج  مالـسلااهیلع  همطاف  رگم  تسادخ ؟

یشیدنادب يانب  یناطیش ، ياههزیگنا  نیمه  ساسا  رب  شردقنارگ  هحفص 44 ] يوش [  اب  هک  هنوگنامه  دهد  رارق  شروی  دروم  ار  وا  هنازرف 
!؟ ارچ هیامنارگ  يوناب  نآ  هوکشرپ  تیصخش  اب  گنج  رب  رارصا  همه  نیا  یتسار  دنداهن !؟ ار  يراتفردب  و 

هنادرمناوجان تالمح  نیا  ياههزیگنا 

هراشا

رد ار  یموش  شور  هدـیدپ و  نینچ  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ ربماـیپ  زارفرـس  تخد  هنوـمن ، يوناـب  نآ  هک  تسا  تهج  نیدـب  اـیآ 
زا سپ  ترـضح  نآ  تسا ؟ ناـنموم  ریما  رـسمه  ردـقنارگ  يوناـب  نآ  هک  تسا  لـیلد  نیدـب  اـی  میرگنیمن ؟ ربماـیپ  نارتـخد  رگید  دروـم 
رد ار  يزاس  هعیاش  يزادرپ و  غورد  نیا  ارچ  سپ  تسب ، كرتشم  یگدـنز  نامیپ  زین  رگید  يوناب  راـهچ  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تداـهش 

نیرتبوبحم هک  دوب  نیا  مه  نآ  تشاد و  هانگ  کی  اـهنت  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رب  هدـنراگن  مینیبیمن !؟ ناـنآ  دروم 
دوب و نانموم  ریما  شردقنارگ ، يوش  يهدش  بصغ  قوقح  عنام  وا  تشاد . يرترب  ربمایپ  نارتخد  رگید  رب  دوب و  ربمایپ  هاگشیپ  رد  اهناسنا 

هتـشاد ینازرا  وا  هب  اهنت  ار  همه  دنوادخ  هک  يرگید  رایـسب  ياهيرترب  اه و  یگژیو  تازایتما و  ياراد  و  وا ، تمظع  اب  رادتقارپ و  نابیتشپ 
یتماهـش اب  شاهیامنارگ  ردپ  يهدـش  بصغ  دجـسم  رد  هک  دوب  نیا  وا  هانگ  دوب . هدـیزگرب  اهلـسن  اهرـصع و  نانز  يهمه  نایم  زا  ار  وا  و 

دندوب هدومن  ررقم  وا  يارب  شروآماـیپ  ادـخ و  هک  ار  شیوـخ  يهتـشگ  هرداـصم  هدـش و  لاـمیاپ  قوـقح  تفاـی و  روـضح  ریذـپانفصو 
ثحب داتسیا و  دوب ، هدرک  نید  هماج  هک  اتدوک  هماکدوخ  تموکح  رادمدرس  ربارب  رد  درک و  هبلاطم  لالدتسا  قطنم و  ناراب  اب  هنانامرهق و 

. دومرف تابثا  ار  تموکح  یشکقح  يرسدوخ و  يرادمروز و  و  اهلسن ، اهرـصع و  يارب  ار  شیوخ  تیمولظم  تیناقح و  درک و  هرظانم  و 
یخرب هب  هک  تسا  یناهانگ  اهنیا  ایآ  یتسارب  اما  تشادن . یهانگ  هناعاجـش  ياهماگ  هنابلطقح و  عضاوم  نیا  زج  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ 

 ] تیـصخش دنرب و  مان  درادـن  وا  یکاپ  تسادـق و  اب  یبسانت  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنهدیم  هزاجا  مالـسا  نایعدـم  زا 
شیدنادب ضرغم و  ناسانش  رواخ  اهامن ، ناملسم  نیا  رب  هوالع  دنریگب ؟ يرگلاجد  غورد  رابگر  ریز  ار  وا  يونعم  رابهوکـش  هحفص 45 ]

ناوریپ مالـسا و  تاسدـقم  هک  موش  يهزیگنا  نیا  اب  نانآ  دـنراد . يرگناریو  هنارگهارمگ و  شقن  دروم  نیا  رد  زین  ... یحیـسم و يدوهی و 
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رـشتنم دوخ  عماجم  رد  هتخاس و  اههناسفا  اهنآ  زا  هتفرگ و  ار  نازادرپغورد  ساسایب  ياههتفاب  دـنهد ، رارق  ییوگدـب  موجه و  دروم  ار  نآ 
ياهنارگنـشور يهیـشاح  حیحـصت و  دـقن و  چـیه  نودـب  ار  نانآ  نیگآرهز  ياههتـشون  ناناملـسم  زا  یخرب  فسات  لامک  اب  و  دـناهدومن ؛

نیقرـشتسم نآ  اب  زین  ناـنیا  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  دـناهتخاس ، رـشتنم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  هدرپس و  پاـچ  تسد  هب  هدومن و  نادرگرب 
. دناهدوب ناتسادمه  رکفمه و  شیدنادب  ضرغم و 

هنومن يارب 

میسرت « هرس سدق   » ینیما يهمالع  يهتشون  [ 21 « ] ریدغلا  » دنمشزرا باتک  زا  هاتوک  هدرـشف و  روط  هب  ياهنومن  دروم  نیا  رد  هک  تسا  رتهب 
هک تسا  هتشون  دمحم » یگدنز   » مان هب  یباتک  کلسم ، یحیـسم  سانـشرواخ  ماگنم » رود  لیما  . » ددرگ نشور  هعجاف  نیا  قمع  ات  ددرگ ،

نآرق و مالـسا و  هب  تخـس  هنادرمناوجان و  شروی  يرگلاـجد و  ، زیمآهئطوت هدـننک و  هارمگ  بلاـطم  تمهت ، غورد و  زا  زیربل  نآ  رـسارس 
تیاعر  » چوپ يهشیدـنا  اب  هدومن و  نادرگرب  یبرع  هب  رتیعز » لداع  دـمحم  » مان هب  ینیطـسلف  داتـسا  کی  ار  باتک  نیا  تسا . یمارگ  ربمایپ 

اهنآ رب  قحرب  هنارگنـشور و  ياهیـشاح  ای  و  دنک ، حیحـصت  دـقن و  هکنآیب  ار  وا  تافارخ  اههناسفا و  اهغورد و  يهمه  همجرت ،» رد  تناما 
هحفص هب [  نتفگ  خساپ  یتسار  هب  هک  متسنادیم  نم  شاک  يا  و  تسا ؟ يرادتناما  نیا  یتسار  هب  ایآ  تسا . هدرک  همجرت  ار  همه  دسیونب ،
دروم باتک  يهدـننک  هارمگ  چوپ و  بلاطم  يهلمج  زا  تسا ؟ راـگزاسان  همجرت ، رد  تناـما  تیاـعر  اـب  يرگلاـجد  غورد و  لـطاب و  [ 46
شوه تواکذ و  رد  بنیز »  » رتابیز و وا  زا  شرهاوخ  هیقر » ، » هرهچ ییابیز  رد  دوب و  ورـشرت  وخدنت و  ییوناب  همطاف  : » تسا هنوگنیا  هراشا 

یب گنرد و  یب  تسا  هدمآ  وا  يراگتساوخ  هب  یلع »  » هک تفگ  وا  هب  هدرپ  تشپ  زا  ربمایپ ، شردپ  هک  یماگنه  و  دومنیم . رتشوهاب  وا  زا 
رارق شهوکن  دروم  درکیم و  یبایزرا  مورحم  يدرف  شرابهوکـش ، تعاجـش  نآ  اب  ار  یلع  وا  داد . تبثم  خـساپ  ياهشیدـنا  لمات و  چـیه 

، تشادن ییابیز  يهرهچ  یلع  دادیمن . ناشن  لیامت  وا  هب  یلع  تشاد ، هقالع  یلع  هب  تبسن  همطاف »  » هک هزادنا  نآ  فصو  نیا  اب  دادیم و 
، هرهچ رهاظ و  نیا  اب  ساط و  شرس  دوب و  گرزب  شمکش  نهپ ، هتشنورف و  شاینیب  ناوختسا  دوب و  وسمک  تشرد و  شنامـشچ  هک  ارچ 
یتسس و يریگمیمـصت  ياههماگنه  رد  هکنیا  وگ  دوب ، رادرک  هتـسیاش  صالخا و  رپ  افو و  اب  وگ و  تسار  هشیپاورپ و  تماهـشرپ و  يدرم 
!! درکیم يرایبآ  امرخ  یتشم  ربارب  رد  ار  نآ  تفریم و  يدوهی  رفن  کی  ناتسلخن  هب  راگزور  راشف  لیلد  هب  وا  دشیم . هدید  وا  رد  دیدرت 
وا ناروخب !! زین  تنادنزرف  هب  روخب و  ریگب و  ار  امرخ  نیا  ناه ! تفگیم : شرـسمه  هب  شرت  ییور  اب  تشگیمزاب  هناخ  هب  هک  یماگنه  و 
وا يهناش  رب  شرـسمه  ردـپ  دـیباوخیم و  اجنآ  تفریم و  دجـسم  هب  رهق  تلاـح  هب  دـشیم و  نیگمـشخ  هناـخ  رد  يدروخرب  ره  زا  سپ 

ياهدادخر زا  تخاسیم . هناخ  يهناور  ار  وا  دنکفایم و  یتشآ  حرط  همطاف »  » وا و نایم  یتدـم  يارب  دادیم و  شزردـنا  داهنیم و  تسد 
وا هب  یلع »  » هک یتشم  رطاخ  هب  تسا و  هتـسشن  هناـخ  رد  هک  دـید  ار  شرتخد  ربماـیپ  يزور  هک ؛ دوب  نیا  هلمج  زا  ناـنآ  كرتشم  یگدـنز 

شیاتـس مالـسا  رد  یماگـشیپ  يزاتـشیپ و  رد  ار  یلع » ، » شرتـخد نتخاـس  دونـشخ  يارب  هکنیا  اـب  دـمحم » !! » دـنکیم هیرگ  تسا  هتخاون 
هک صاعلاوبا »  » راوگرزب و ناـمثع » ، » ربماـیپ رگید  داـماد  ود  هحفـص 47 ] دومنیم [ . مارتـحا  هجوت و  رتـمک  وا  هب  فصو  نیا  اـب  درکیم .

يراـک شرتخد  یتخبکین  يارب  ربماـیپ  هک  عوضوم  نیا  زا  یلع » . » دـندرکیم ارادـم  شزاـس و  ربماـیپ  اـب  یلع »  » زا شیب  ، دـندوب داژن  يوما 
ندز راـک  هچرگ  ربماـیپ  دربیم !! جـنر  تخـس  دـیدیمن ، شقیـال  ییوـگ  تشاـمگیمن و  ساـسح  ياـهراک  هب  ار  وا  هکنیا  زا  درکیمن و 

دـیزرویم و يراددوخ  وا ، هب  نوئـش  ریبدـت  روما و  میظنت  یهدـنامرف و  يربهر و  هنوگ  ره  ندرپس  زا  اما  داـهنیم  او  یلع »  » هب ار  اـهندرگ 
اب هراومه  همطاف  هک  دوب  ربمایپ  نارـسمه  اـب  همطاـف  یلع و  ندـیزرو  ینمـشد  يریگرد و  اـهنیا ، زا  رت  دـب  درپسیمن . وا  هب  یـساسح  شقن 

هایس و یخیرات  تایانج  و  درکیمن »... عافد  شنارتخد  زا  زگره  شردپ  وا  رظن  هب  هک  ارچ  درکیم ، هلگ  شردپ  زا  ایسب  فسات  ترـسح و 
... تسا هدرک  هایس  اهنآ  اب  ار  شیوخ  باتک  رسارس  هتخادرپ و  هتخاس و  دوخ  راکتنایخ ، كدرم  نیا  هک  يرگید  ياوسر 
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ینیما همالع  خساپ 

هک ار  هدنـسیون  نم  دهدیم : خساپ  هنوگنیا  شیدـنادب ، یحیـسم  نیا  ساسایب  نیغورد و  ياههتخاس  اههتفاب و  هب  ینیما ، يهمالع  موحرم 
هورگ و زا  وا  هک  ارچ  تسا ، هدومن  اهيزادرپ  غورد  رایـسب  هچرگ  منکیمن . شهوکن  دزاس  رود  شیوخ  تمحر  زا  دوباـن و  ار  وا  يادـخ 
، درادیمرب هدرپ  شیاهیتشز  بویع و  زا  وا  يهتشون  دوخ  تسین و  يدیما  نانآ  ریخ  رب  ار  ام  دنراد و  هنیک  مالسا  هب  تبسن  هک  تسا  یتلم 
اب هـک  تـسا  يراـکتیانج  رادرک و  تـشز  مجرتـم  نآ  روـخرد  اهشنزرــس  اــه و  شهوـکن  يهـمه  هـکلب  مـنکیمن  شهوـکن  ار  وا  سپ 

اهنآ زا  دوخ  رادـنپ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  برع  ناـهج  قرـش و  مالـسا و  هب  اوسر ، ياـهغورد  اـههناسفا و  فـیجارا و  هوـبنا  نیا  ندـنادرگرب 
ره و  دوریم ، موش  نیمزرـس  هدـکهد و  يوسب  موـش  یطحق  هحفـص 48 ] هک [ : دناهتفگ  تسرد  يرآ  تسا . هدـیزرو  تنایخ  درامـشیم 

نیایمامت يرآ ، زاورپ  سنجمه  اب  سنجمه  دنک  زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  دروآیم . يور  دنکیم و  ادیپ  لیامت  دوخ  سنج  هب  ياهدـیدپ 
هک تسین  يدرخیب  رصنع  نانخـس  زج  يزیچ  تسا  هدنکآ  اهنآ  زا  موش  باتک  نیا  هک  یگتخاس  اوسر و  ياهتبـسن  نوگانوگ و  نانخس 
رد لماک  روطب  دنراد  داحتا  قافتا و  نآ  رب  مالـسا  تما  هک  هچنآ  يهمه  اب  تسا و  فلاخم  یخیرات  تایعقاو  قیاقح و  تسرد و  خیرات  اب 

لماک راکـشآ و  ضقانت  تسا ، دوجوم  نآرق  زا  سپ  یمالـسا  عبانم  نیرتربتعم  رد  هک  یمارگ  ربمایپ  نانخـس  تاـیاور و  اـب  تسا و  داـضت 
تسا ياهیروح  همطاف  دومرفیم : هک  تسا  گنهامه  شاهنازرف  تخد  دروم  رد  ربمایپ  يهنادواج  نخـس  اب  اهيزادرپ  غورد  نیا  ایآ  دراد .

تقتشا املک  ۀیـسنا  ءاروح  ۀمطاف  مزاسیم . ناراب  هسوب  ار  وا  منکیم  ساسحا  تشهب  قوش  روش و  دوخ  رد  نم  هاگره  ناسنا ، يهرهچ  رد 
و [ . 23 . ] ۀیمدآ ءاروح  ۀـمطاف  یتنبا  نایمدآ . يهرهچ  رد  تسا  ياهیروح  همطاف » ، » مرتخد هک : وا  نایب  نیا  اب  ای  و  [ . 22 . ] اهتلبق ۀنجلا  یلا 

ردام نخـس  اب  اهيزاس  غورد  نیا  اـیآ  [ . 24  ] ةرهزلا یه  ۀـمطاف  تسا . هدنـشخرد  يهرهز  نامه  همطاف » : » هک ترـضح  نآ  نخـس  نیا  اب 
ای دوب و  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  همطاف  : » دـیوگیم هیامنارگ  يوناـب  هحفـص 49 ] نآ [  فصو  رد  هک  تسا  راگزاس  کـلام » نب  سنا  »

يدیپس هک  تشاد  دیپس  ياهرهچ  وا  دنکارپب . رون  دروآرب و  رـس  دـباتب و  اهربا  تشپ  زا  دـناشوپب و  ار  وا  ربا  هک  یناشفارون  دیـشروخ  ناسب 
مالسلااهیلع همطاف  دنگوس ، يادخ  هب  دوب .» ادخ  ربمایپ  هب  اهناسنا  نیرتهیبش  تشاد و  هایـس  یکـشم و  یناوسیگ  دوب  یخرـس  اب  هتخیمآ  نآ 

اهناکف محسا  لثج و  وه  هیف و  بیغت  اهرعش و  مایق  نم  بحست  ءاضیب  تسا : هدورـس  رعاش  هک  دوب  هنوگنامه  تریـس  تروص و  ییابیز  رد 
ياهوم نایم  رد  دوشیم و  هدیشک  نیمز  رب  شناوسیگ  نداتسیا  ماگنه  هب  هک  ياهرهچ  دیپس  [ . 25  ] ملظم اهیلع  لیل  هناک  قرشم و  راهن  هیف 

دـشخردیم و دیـشروخ  ناسب  شناوسیگ  نایم  رد  ابیز  يهتـشرف  نآ  ییوگ  وت  ددرگیم . ناـهنپ  دوخ  ياـبیز  یکـشم و  هدـیچیپ و  هوبنا و 
هب تسا و  یگدنـشخرد  موهفم  هب  هک  ءارهز »  » دنمـشزرا هژاو  و  دناشوپیم . ار  ناشخرد  دیـشروخ  نآ  ، رات بش  دـننامه  شهایـس  ياهوم 

ربمایپ زارفرـس  تخد  ریظنیب  هوکـش  ییابیز و  زا  ییوترپ  رگناشن  تسا ، ناوناب  يوناـب  باـقلا  زا  یکی  ناثدـحم  ناـخروم و  يهمه  قاـفتا 
. تسا

ریذپانفصو يدنمشوه  تیارد و 

همطاف یقالخا  يهویـش  تواکذ و  دروم  رد  ، زادرپ غورد  کلـسم  یحیـسم  نیا  ساسایب  چوپ و  نانخـس  نیغورد و  ياـههتفاب  اـیآ  یتسار 
نخـس مدوجو  نامزاس  رد  همطاف  [ » هحفـص 50 دومرفیم [ : هک  دراد  یگنهامه  یتیگ ، نانموم  ردام  هجیدخ »  » دنلب نخـس  اب  مالـسلااهیلع 

و [ . 26 [ ؟» دوب هدومن  دنلب  ار  شیوخ  تشگنا  دمآ و  دورف  هدجـس  تلاح  هب  تخاس  ناراب  رون  شتدالو  اب  ار  ناهج  هک  هاگنآ  تفگیم و 
هار رد  ار  یناسنا  چیه  : » تفگ هک  تسا  راگزاس  هشیاع »  » نخـس اب  ناوناب  يوناب  دروم  رد  شیدنادب  سانـش  رواخ  نیا  ياهیفاب  غورد  ایآ 
وا مدیدن ؟ همطاف » ، » شاهیامنارگ تخد  زا  رتهیبش  ادخ  ربمایپ  هب  یگدنز  مسر  هار و  تساخرب و  تسشن و  نتفگ ، نخس  درکلمع و  نتفر ،

تفگیم دمآشوخ  تخاسیم و  ناراب  هسوب  ار  وا  داتـسیایم و  تماق  يهمه  اب  وا  مارتحا  هب  ربمایپ  دـشیم ، دراو  ربمایپ  روضح  هب  هاگره 
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نم هدوعق  همایق و  یف  هللالوسرب  اثیدح  ایده و  الد و  اتمـس و  هبـشا  ادحا  تیار  ام  دیناشنیم ». شیوخ  ياج  رد  تفرگیم و  ار  وا  تسد  و 
رواخ نیا  ياهيزادرپ  غورد  یتسارب  ایآ  ایآ ... مدیدن ... ربمایپ  هب  همطاف »  » زا رتهیبش  نتفگ ، نخـس  رد  ار  یناسنا  چیه  نم  [ . 27 ... ] همطاف

يوناب ای  و  دوب ، وخدنت  ورـشرت و  ای  تشادـن ، هوکـشرپ  ابیز و  ياهرهچ  ترـضح  نآ  نآ  ییوگ  هک  نانموم  ریما  دروم  رد  زوت  هنیک  سانش 
هوکش و دروم  رد  هچنآ  اب  تسد ، نیا  زا  ییاهتمهت  چوپ و  نانخس  تشادیم و  اور  شنزرس  تناها و  وا  هب  تشادن و  شوخ  ار  وا  ناوناب 
هک دـنهدیم  یهاوگ  تیعقاو  نیا  رب  ناخروم  ناثدـحم و  يهمه  هحفـص 51 ] دراد [ ؟ بسانت  تسا  هدمآ  اهتلیـضف  ریما  يهرهچ  ییابیز 

ولگ و يدیپس  و  ریذپانفصو ، شندرگ  رس و  ییابیز  تسا . هدراهچ  بش  هام  ییوگ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ییابیز  لامج و  رد  ترـضح  نآ 
دـیپس و ياهنادـند  مسبت ، هاگ  هب  تشاد و  بل  رب  ینیکمن  نیـشنلد و  مسبت  هراومه  وا  [ . 28 . ] دـنامیم مافهرقن  نیرز و  گنت  هب  وا  ندرگ 

رمق هناک  هجولا ، نسح  ناک  هنا  [ . 29 . ] تشگیم نایامن  دنشاب ، هدش  فیدر  ياهتـشر  رد  هک  يدیراورم  ياههناد  ناسب  شیابیز  بترم و 
هجو تلبقتسا  ذا  دیارسیم : هک  اجک  دوسالاوبا »  » اوقت شناد و  درم  راعشا  اجک و  شیدنادب  رصنع  نیا  ياههتفاب  هک  ار  یتسار  ردبلا ... هلیل 

: اضغب ادسح و  اههجول  نلق  ءانسحلا  رئارضک  موصخ  هلءادعا و  سانلاف  هلضف  اولانی  مل  ذا  یتفلا  اودسح  انیرظانلا  راح  ردبلا  تیار  بارتیبا 
ار هدراهچ  بش  ناشفارون  هام  هک  تسا  نآ  دننامه  تسرد  ، يدرگ وربور  نانموم  ریما  رابهوکـش  يامیـس  اب  هک  یماگنه  [ . 30  ] میمدل هنا 

تداـسح اهلـسن  اهرـصع و  درمناوـج  نآ  هب  نادوـسح  ناشیدـنادب و  تـسا . هـتخیگنارب  ار  شنارگاـشامت  تـهب  یتفگـش و  هـک  يرگنیم 
ناسب تسرد  هحفص 52 ] دندش [ . وا  نمشد  ور  نیا  زا  دنبای و  تسد  وا  يونعم  هاگیاج  يرترب  الاو و  ماقم  هب  دنتسناوتن  هک  ارچ  دندیزرو ،

. دنناوخب ابیزان  تشز و  ار  وا  ییوجهنیک ، يهزیگنا  هب  دسح و  يور  زا  شیاهووه  هک  یلامک  لامج و  بحاص  هرهچ و  ابیز  نز 

نآرق رد  نانموم  ریما  هوکشرپ  يامیس 

رد لزلزت  یتسس و  تبسن  نانموم  ریما  هب  هک  دریذپیم  دنکیم و  رواب  ار  دیلپ  كدرم  نیا  ینابزدب  امـش ، دازآ  رادیب و  نادجو  ایآ  یتسارب 
تشحو زیگنالوه و  ياههنحص  یمامت  رد  هک  تسا  يراوسهـش  نامرهق و  نامه  تیارد ، تماهـش و  لبمـس  نآ  هکنیا  اب  دهدیم ؟ اهراک 

هک تسا  يدرمدار  نامه  وا  دوب . ناوترپ  يروآمزر  عافد ، داهج و  نوگانوگ  ياهنادیم  رد  درپسیم و  ماگ  ریذپانفصو  یتعاجـش  اب  راب ،
ار وا  یمارگ  ناج  ات  دیباوخ  ربمایپ  رتسب  رد  فرگش  یتعاجش  صالخا و  نامیا و  اب  هک  يزور  ات  ربمایپ  شخبتاجن  توعد  زور  نیتسخن  زا 
، یتخـس راوگاـن و  دادـخر  ره  رد  هراومه و  درک  يریظنیب  يراکادـف  يهداـمآ  وا  هار  رد  ار  نتـشیوخ  هلیـسونیدب  دراد و  نوصم  رطخ  زا 
وا ایآ  درک . يرای  دوجو  يهمه  اب  شاهنادواج ، هاگیاج  هب  نتفاتـش  ات  ناهج و  نیا  رد  ربماـیپ  فقوت  تاـظحل  نیرخآ  اـت  ار  یمارگ  ربماـیپ 

ةرامع جاحلا و  ۀیاقـس  متلعجا  دـمآ ؟ دورف  وا  يالاو  تیـصخش  میـسرت  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  هک  تسین  ياهیامنارگ  دـهاجم  اـتکی  ناـمه 
هب نداد  بآ  ایآ  [ . 31 . ] نیلاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  هللادنع و  نوتسی  هللالیبس ال  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا 

ربارب ادخ  دزن  اهنیا  دینادیم ؟ ربارب  ادـخ  هار  رد  داهج  زیخاتـسر و  زور  ادـخ و  هب  نامیا  اب  ار ، مارحلادجـسم  ینادابآ  ترامع و  نایجاح و 
تاضرم ءاغتبا  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  هک : دمآ  دورف  وا  دروم  رد  هیآ  نیا  زین  و  هحفص 53 ] دیامنیمن [ . هار  ار  نارگدادیب  ادخ  دنتسین و 
ناگدنب نیا  رب  ادخ  دـننکیم و  ادـف  ار  شیوخ  ناج  ادـخ  يدونـشخ  ندروآ  تسدـب  يارب  مدرم  زا  یخرب  [ . 32 . ] داـبعلاب فوءر  هللاو  هللا 

كاپ و تحاس  زا  هناناج  عافد  اهتلاذر و  اهترارـش و  ندـیبوک  مهرد  راکیپ و  زا  اهتلیـضف  ریما  ینامز  هچ  ناـیب  نیا  اـب  تسا . ناـبرهم 
دیدرت یتسس و  ینید ، ياهراک  زا  يراک  رد  ترضح  نآ  هک  داد  وا  هب  ار  غورد  اپارـس  تبـسن  نیا  ناوتب  ات  تسـشن  بقع  ربمایپ  رابهوکش 

؟ ینایاپ زرم و  هن  دراد و  ياهزادنا  هن  ییوگ  لطاب  ییارگ و  لطاب  هک  تسین  نیا  زج  يرآ  دیزرو ؟

دمحم يهنیئآ  رد 

اب دـفابیم - زادرپ  غورد  نیا  هک  ار - ياهدـیهوکن  دنـسپان و  يهویـش  نآ  نانموم  ریما  نوچ  ياهیامنارگ  تیـصخش  رد  ناوتیم  ایآ  یتسار 
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شنیرفآ و رد  وت  ناج ! یلع  دـیامرفیم : وا  هب  ربمایپ  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  درک ؟ روصت  ، همطاف شدنمهوکـش  كاپ و  رـسمه 
و یقلخ ، یقلخ و  تهبشا  متسه . نآ  زا  نم  هک  یـشابیم ، يروانت  سدقم و  تخرد  نامه  زا  یتسه و  نم  ناسب  یلمع  یقالخا و  يهویش 
رد ، نانآ نیرتدنمهوکـش  شیوخ و  تما  تیـصخش  نیرترب  ار  ترـضح  نآ  ادخ ، ربمایپ  هنوگچ  و  [ . 33 . ] اهنم انا  یتلا  یترجـش  نم  تنا 

یلع دشابیم . نم  تما  يهرهچ  نیرترابدرب  نیرتدنمـشناد و  نیرتهب و  یلع » : » دـیامرفیم درگنیم و  شنیرفآ  رد  ناشنیرتابیز  يرابدرب و 
نیرتزاتـشیپ دقع  هب  ار  وت  نم  ناج ! همطاف  دیامرفیم : ناوناب  يوناب  هب  و  هحفص 54 ] [ . ] 34 . ] املح مهلضفا  و  املع ، مهلمعا  و  یتما ، ریخ 

و املس ، یتما  مدقا  کتجوز  ینا  مروآرد . نانآ ، نیرتقالخا  شوخ  نیرترابدرب و  نیرتشنادرپ و  هب  و  مالسا ، هب  شیارگ  رظن  زا  متما  درف 
قح و شریذـپ  رد  اهناسنا  نیرتماگـشیپ  جاودزا  هب  ار  وت  نم  ناـج ! همطاـف  دـیامرفیم : وا  هب  زین  و  [ . 35 . ] املح مهمظعا  و  اـملع ، مهرثکا 

هنوگنیا دـنک و  فصو  هنوگنیا  ار  ناـنموم  ریما  ربماـیپ ، هک  تسا  نکمم  اـیآ  یتسارب  مدروآرد . ناـنآ ، نیرتقلخ  شوخ  نیرتوخ و  شوخ 
، یقالخا متـسیس  یگداوناخ و  راتفر  رد  وا  هاگنآ  دیاتـسب و  یگدـنز  رد  ار  شیالاو  ياهـشزرا  یناسنا و  قالخا  هتـسیاش و  رادرک  راتفر و 

ناوتیم ایآ  دشاب ؟ نانچنآ  و  دنک ، لمع  وا - یگیاسمه  ربمایپ و  ناگدید  ربارب  رد  دـهدیم  ناشن  زادرپغورد  دـیلپ و  درم  نآ  هک  هنوگنآ 
تمهت دـنفابیم و  غورد  نازادرپغورد ، نـالاجد و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  زگره ،... هک  تسا  هاوـگ  يادـخ  درک ؟ روـصت  ار  يزیچ  نـینچ 

امـش نادجو  ایآ  یتسارب  دنکیم . یفرعم  ار  وا  نیما  وگتـسار و  ربمایپ  هک  تسا  ییالاو  ناسنا  نامه  وا  يرآ  دننکارپیم . هعیاش  دننزیم و 
هک دـهدیم  تبـسن  نانموم  ریما  هب  دنکـش - مهرد  ار  شناهد  يادـخ  هک  لذر - كدرم  نیا  هک  ار  ییاوسر  غورد  نآ  یمارگ  يهدـنناوخ 

نانموم ریما  هک  یلاح  رد  دریذـپیم ؟ تنادـجو  ار  اوران  تبـسن  نیا  اـیآ  دزیم ، تشم  ار  وا  نت  يهراـپ  ربماـیپ و  زارفرـس  تخد  وا  ییوگ 
ربمایپ يهنادواج  نانخس  زا  وا  شوگ  داهنیم و  ربمایپ  ياپ  ياج  رب  ماگ  راتفگ  راتفر و  هشیدنا و  رد  هراومه  هک  تسا  ییالاو  ناسنا  نامه 

هب يادخ  ناج ! همطاف  كاضرل . یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  نا  دومرفیم : ناوناب  يوناب  هحفص 55 ] هب [  باطخ  هک  دوب  زیربل  راشرس و 
نکفا نینط  نانموم  ریما  ناج  شوگ  رد  ترـضح  نآ  شخبحور  نایب  نیا  زین  و  دونـشخ . وت  يدونـشخ  هب  ددرگیم و  نیگمـشخ  وت  مشخ 

یتلا یحور  یبلق  یه  ینم ، ۀعضب  یهف  اهفرعی ، مل  نم  اهفرع و  دقف  هذه  فرع  نم  دومرفیم : تفرگیم و  ار  همطاف »  » تسد ربمایپ  هک  دوب 
هک دنادب  دسانشیمن  سک  ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ار  زارفرـس  يوناب  نیا  سک  ره  ناه ! [ . 36 . ] یناذآ دـقف  اهاذآ  نمف  یبنج  نیب 

ینیذوی اهبارام و  ینبیری  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  دومرفیم : و  تسا . هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  ور  نیا  زا  تسا . نم  حور  و  نت ، يهراپ  وا ،
و تسا . هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هکنآ  دزاسیم و  تحاران  ارم  دـنک ، تحاراـن  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف  [ . 37 . ] اهاذآ ام 

ارم دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  ور  نیا  زا  ، تسا نم  نت  يهراپ  همطاف  [ . 38 . ] ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  ، ینم ۀعضب  ۀمطاف  هک : دومرفیم 
نت يهراپ  همطاف  [ . 39 . ] اهطسبی ام  ینطسبی  اهضبقی و  ام  ینضبقی  ینم ، ۀعـضب  ۀمطاف  دومرفیم : و  هحفص 56 ] تسا [ . هتخاس  نیگمشخ 

. تسا هتخاس  نامداش  ارم  دنادرگ ، نامداش  ار  وا  هچنآ  دزاسیم و  هدرسفا  ارم  دزاس  هدرسفا  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم 

اهییالاو اهشزرا و  رولبت 

غورد و هب  دـیلپ  ضرغم و  سانـشرواخ  نآ  اـت  دوتـسیم  مالـسا  رد  يزاتـشیپ  یماگـشیپ و  رطاـخب  اـهنت  ار  ناـنموم  ریمایمارگ  ربماـیپ  اـیآ 
« همطاف ، » شرتخد نتخاس  دونـشخ  يارب  اهنت  یلع  زا  ربمایپ  ياهشیاتـس  نیا  يرآ  : » هک دزادرپب  یـشارت  لیلد  یفاب و  هفـسلف  هب  يرگلاجد 
رب يرترب  زایتما و  یگژیو و  نارازه  لیلد  هب  هن  و  یمالسا ، یناسنا و  یقالخا و  ياهشزرا  هب  ترضح  نآ  ریذپانفصو  یگتسارآ  هن  دوب و 

نیا یتسارب  رگا  درکیم .» یفرعم  تلادع  قح و  زکرم  روحم و  ناگتـسیاش و  لبمـس  وگلا و  ار  وا  دوتـسیم و  ار  وا  ربمایپ  هک  دوب  ناگمه 
دروم شزارفرس  تخد  نتخاس  دونشخ  تهج  رد  مالسا و  رد  شندوب  زاتـشیپ  رطاخب  ار  نانموم  ریما  ، ترـضح نآ  هک  دشاب  حیحـص  رادنپ 

رد هاگ  ، ارچ دیسریم ؟ شیوخ  فده  هب  هکنیا  هن  رگم  درکیمن ؟ حرط  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  اهنت  ار  هتکن  نآ  ارچ  ، دادیم رارق  شیاتس 
هب يهدـنروآ  نامیا  نیتسخن  درمگرزب ، نیا  یب . نمآ  نم  لوا  اذـه  نا  دومرفیم : تفرگیم و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  نارای  هوبنا  ناـیم 
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رد هک  تسا  یـسک  نیتسخن  درمناوج  نیا  هک  دینادب  ناه ! ۀمایقلا . موی  ینحفاصی  نم  لوا  اذـه  دومرفیم ، ارچ  و  هحفص 57 ] تسا [ ؟ نم 
ضوح رانک  رد  نایامـش  زا  هک  سک  نیتسخن  دومرفیم : شنارای  هب  باـطخ  یهاـگ  ارچ  و  درک ؟ دـهاوخ  هحفاـصم  نم  اـب  زیخاتـسر  زور 

زار نیا  هنوـگچ  و  تسین ؟ یلع »  » زج یـسک  وا  و  هدروآ ، مالـسا  ناـگمه  زا  شیپ  هـک  تـسا  یـسک  ناـمه  ددرگیم ، دراو  نـم  رب  رثوـک 
ناهنپ نانآ  زا  مود  لسن  ربمایپ و  نارای  يهمه  رب  تسا ، دیلپ  تخبهریت و  يهدنسیون  نیا  گرزب  فشک  هک  نیغورد ، يهزیگنا  یگتخاس و 

، لجح نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  مقرا ، نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  ، ناملـس نوچمه : نانآ  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  دـنام ؟ هتخانـشان  و 
نب بدنج  هدـیرب ، عفاروبا  متاح ، نب  يدـع  هرمغوبا ، قمح ، نبرمع  رکبوبایبا ، نبدـمحم  مشاه ، نب  هللادـبع  رتشا ، کلام  هبتع ، نب  مشاه 

رادـنپ اـیآ  دندوتـس ؟ شرامـشیب  تازاـیتما  رایـسب و  ياـه  یگژیو  مالـسا و  رد  شیزاتـشیپ  رطاـخ  هـب  ار  ترــضح  نآ  ریخلاما ... ریهز و 
سفن  » ار هیامنارگ  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  يراگزاس  فیرـش  نآرق  قطنم  اب  نانموم  ریما  سدـقم  تحاـس  هب  ربماـیپ  یهجوتمک  یگتخاـس 

نیا ایآ  دهدیم ؟ رارق  نانموم  ریما  هب  ندـیزرو  رهم  تبحم و  ار ، ربمایپ  تلاسر  هوکـشرپ  شاداپ  ای  و  دـهدیم ؟ ناونع  كاپ » ربمایپ  سیفن 
زا سپ  تنـس  لها  ینید  عبانم  نیرتربتعم  رد  هک  نایرب » غرم   » تیاور ردیمارگ  ربمایپ  نایب  اب  سانـشرواخ  نیا  يهتخادرپ  هتخاـس و  غورد 

لکایل کیلا  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهللا  دومرف : هنارگـشیاین  تفرگ و  نامـسآ  هب  ار  اهتسد  ربماـیپ  هک  دـیامنیم  قیبطت  تسا  هدـمآ  نآرق 
ناخروم یهاوگ  هب  هاگنآ  و  دوش ! اذغ  مه  نم  اب  ات  راد  لیـسگ  میوس  هب  ار  شیوخ  يهدیرفآ  نیرتبوبحم  ایادخ ! راب  هحفص 58 ] یعم [ .

هک تسا  گنهامه  ربمایپ  نایب  نیا  اب  ایآ  دروخ ؟ یتشهب  ینامسآ و  ياذغ  نآ  زا  وا  اب  داتـسرف و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  شیادخ  ناثدحم ، و 
نادرم و نیرتبوــبحم  یلع » [ . » 40 . ] هاوـثم یمرکا  و  هقح ، هل  یفرعاـف  یلع ، مـهمرکا  یلا و  لاـجرلا  بـحا  اـیلع  نا  دوـمرف : هشیاـع  هـب 
هک دزاسیم  ربمایپ  نخس  نیا  اب  ایآ  رادبیمارگ ؟ ار  وا  سانـشب و  کین  ار  وا  يالاو  تمرح  ور  نیا  زا  تسا . نم  دزن  رد  نانآ  نیرتیمارگ 
ریخ یلع  دومرف : هک  ترـضح  نآ  نایب  نیا  اب  ای  تسا ؟ یلع  نم  دزن  نادرم  نیرتبوبحم  [ . 41 . ] یلع لاجرلا  نم  یلا  سانلا  بحا  دومرف :

مکلاجر ریخ  دومرف : هک  ربمایپ  تیاور  نیا  اب  ای  مراذگیم ؟ ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هک  تسا  ياهرهچ  نیرتهب  یلع  [ . 42 . ] يدعب هکرتا  نم 
« دمحم  » تخد همطاف ،»  » امش نانز  نیرتهب  تسا و  یلع »  » امش نادرم  نیرتهب  [ . 43 . ] دمحم تنب  ۀمطاف  مکئاسن  ریخ  بلاطیبا و  نب  یلع 

نیا سک  ره  تسا و  ناـسنا  نیرتـهب  یلع » [ » هحفـص 59 [ . ] 44 . ] رفک دـقفیبا  نمف  رـشبلاریخ ، یلع  هک : ربمایپ  نخـس  نیا  اب  ای  و  تسا ؟
دیوگن سک  ره  [ . 45 . ] رفک دـقف  سانلا  ریخ  یلع  لقی  مل  نم  هک : تیاور  نیا  اب  ای  و  تسا ؟ هدـیزرو  رفک  ناـمگیب  دریذـپن ، ار  تیعقاو 

ناناملـسم يهمه  لوبق  دروم  هک  مچرپ »  » تیاور رد  هک  ربماـیپ  ناـیب  نیا  اـب  اـی  و  تسا ؟ هدـیزرو  رفک  دـیدرتیب  تسا ، مدرم  نیرتهب  یلع 
درپس مهاوخ  يدرم  تسد  هب  ار  داـهج  مچرپ  ادرف  [ . 46 . ] هلوسر هللا و  بحی  و  هلوسر ، هللا و  هبحی  الجر  ادغ  ۀـیارلا  نیطعال  دومرف : تسا 

: دومرف هک  ربمایپ  يهنادواج  نخـس  نیا  اب  ای  و  درادیم ؟ تسود  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  زین  وا  دـنرادیم و  تسود  ار  وا  شربماـیپ  ادـخ و  هک 
ینم یلع  هک : ربماـیپ  ناـیب  نیا  اـب  اـی  و  دـشابیم ؟ مرکیپ  رد  رـس  يهلزنمب  نم ، هـب  تبـسن  یلع  [ . 47 . ] یندب نم  یـسار  ۀـلزنمب  ینم  یلع 

، یلا مهبحا  یلع  هک : يوبن  ثیدح  نیا  اب  ای  و  تسا ؟ نم  راگدرورپ  دزن  نم  ماقم  ناسب  نم  دزن  یلع  يالاو  ماقم  [ . 48 . ] یبر نم  یتلزنمب 
نایب نیا  اب  ای  و  هحفـص 60 ] تسا [ ؟ یلع » ، » ادخ دزن  رد  اهنیرتینتـشاد  تسود  نم و  دزن  اهناسنا  نیرتبوبحم  [ . 49 . ] هللا یلا  مهبحا  و 

: دومرف هک  ربمایپ  نخـس  نیا  اب  ای  و  نم ؟... زا  وت  متـسه و  وت  زا  نم  [ . 50 ،...! ] ینم تنا  کنم و  انا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  هک  ربماـیپ 
ترضح نآ  نایب  نیا  اب  ای  و  [ . 51 [ ؟ تسا نامیا  اب  ناسنا  ره  روما  رادهتشررس  تسرپرـس و  نم  زا  سپ  وا  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

ینم لجر  الا  اهب  بهذی  ال  دومرف : ناکرشم  يارب  هکم  رد  نآ  توالت  نانموم و  ریما  يهلیسوب  تئارب »  » يهروس نداتـسرف  يهماگنه  هب  هک 
اب ای  و  دـنک ؟ توالت  دربب و  ار  هکرابم  يهروس  نیا  دـناوتیمن  متـسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  هک  يدرم  زج  سک  چـیه  [ . 52 . ] هنم انا  و 
نم تشوگ  وت ، تشوگ  [ . 53 . ] کعم قحلا  یمد و  کمد  یمحل و  کمحل  دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ناـیب  نیا 

« یناربط  » هدرمـش و حیحـص  ار  نآ  يروباشین » مکاح   » هک تیاور  نیا  اب  ای  و  تسوت .؟ هارمه  هب  هراومه  قح  نم و  نوخ  وت ، نوخ  تسا و 
یلع زج  سک  چـیه  دـشیم  نیگمـشخ  هک  یماـگنه  ادـخ  ربماـیپ  هحفـص 61 ] هـک [ : تـسا  هدروآ  هملــسما »  » راوـگرزب يوناـب  زا  ار  نآ 
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چیه دنگوس ، يادخ  هب  دـیوگیم : هک  هشیاع »  » زا ثیدـح  نیا  اب  ای  و  [ . 54 [ ؟ تشادن ار  ترضح  نآ  اب  نتفگ  نخس  تئرج  مالـسلاهیلع 
ای و  [ . 55 [ ؟ دوبن ربمایپ  رظن  رد  وا  رسمه  زا  رتبوبحم  ییوناب  چیه  نیمز  يور  رد  مدیدن و  یلع »  » زا رتبوبحم  ربمایپ  هاگشیپ  رد  ار  سک 
اب ای  و  [ . 56 «. ] یلع  » نادرم زا  دوب و  همطاف  نانز ، نایم  زا  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا  نیرتبوبحم  دـنتفگ : هک  یبا »  » و هدـیرب »  » تیاور اـب 
[ . 57 [ ؟ هللالوـسر یلا  بحا  ساـنلا  يا  مدیـسرپ : مدـش و  دراو  هشیاـع »  » رب ما  هـمع  هارمه  هـب  دـیوگیم : هـک  ریمع » نـب  عـیمج   » تـیاور

: داد خـساپ  تسا ؟ رتبوبحم  یـسک  هچ  نادرم  نایم  زا  مدیـسرپ : همطاف » :» داد خـساپ  هشیاع  تسیک ؟ ربماـیپ  رظن  رد  اـهناسنا  نیرتبوبحم 
غورد اـیآ  دـنارذگیم . ادـخ  اـب  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  ار  اـهبش  دریگیم و  هزور  ار  اـهزور  هتـسویپ  هک  همطاـف »  » يهیاـمنارگ رـسمه 
هچنآ هب  هجوت  اـب  هنوگچ ؟ هحفـص 62 ] زگره [ ! هک  تسا  نشور  تسا ؟ راگزاس  ربمایپ  تاـنایب  نیا  اـب  ضرغم  سانـشرواخ  ياـهيزادرپ 

نیتـسخن وا  هک  یلاـح  رد  ، دادیمن ءاـهب  همه  زا  شیب  وا  هب  تشاد و  هجوـت  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شیب  نارگید  هب  ربماـیپ  هنوـگچ  تشذـگ ،
رد همطاف »  » شزارفرس تخد  هب  هک  هنوگنامه  تسا ؟ هدیزگرب  نیمز ، يور  مدرم  يهمه  نایم  رد  ربمایپ  زا  سپ  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک 

يربماـیپ هب  ار  وا  دـیزگرب و  ناـنآ  يهمه  ناـیم  زا  ار  تردـپ  تسیرگن و  نیمز  يور  مدرم  هـب  دـنوادخ  ناـج ! همطاـف  دوـمرف : دروـم  نـیا 
وا جاودزا  هب  ار  وت  ات  دومرف  یحو  نم  هب  دیزگرب و  ار  تردقنارگ  يوش  تسیرگن و  نیمز  يور  مدرم  هب  هرابرگد  نآ  زا  سپ  تخیگنارب .

. کجوز رخالا  كوبا و  امهدـحا  نیلجر  ضرالا  لها  نم  راتخا  هللا  نا  دومرف : زین  و  [ . 58 . ] مهد رارق  نتشیوخ  نیشناج  ار  وا  هدروآرد و 
هک يرگید  ربتعم  حیحـص و  تایاور  هوبنا  زین  و  ترـسمه . يرگید  ،و  تردپ یکی  دیزگرب : ار  درم  ود  نیمز  يور  مدرم  زا  دنوادخ  [ . 59]

دیاش و  تسا . هدروآ  هراـشا ، دروم  باـتک  ياـههناسفا  لـیطابا و  اـهيزادرپغورد و  راـکنا  در و  رد  هرـس » سدـق   » ینیما يهمـالع  موحرم 
ياهثحب رد  اـم  هک  تسا  رایـسب  یتسارب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  دـض  رب  هنادرمناوجاـن ، ياـهشروی  دـنت و  تـالمح  هک  دـشاب  ینتفگ 

لـصا حرط  زا  شیپ  کنیا  اما  تشاد . میهاوخ  هراشا  اـهنآ  را  یخرب  هب  ادـخ  تساوخ  هب  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم  هب  هدـنیآ  اـهیلعهللامالس 
ثحب و دروـم  تیـصخش  هک  ارچ  مییاـمن ، حرط  ثحب  هب  دورو  و  هحفـص 63 ] زاغآرـس [  ناونع  هب  هاتوک  يا  همدـقم  تسا  بسانم  ثحب ،

هتـسجرب هدـش و  هتخانـش  ياهتیـصخش  نانامرهق و  يهمه  زا  رترابهوکـش  رتالاو و  رترب و  یتیـصخش  یتسارب  ، باتک نیا  يهنومن  نامرهق 
قوف يداع و  قوف  لئاسم  تاکن و  زا  تقیقح  رد  هک  ددرگیم  حرط  یتاکن  ثحب  لـصا  زا  شیپ  ریزگاـنب  ور  نیا  زا  تسا . ناـسنا  خـیرات 

، يرـشب یلاـع  ياهتیـصخش  يهمه  قوـف  رتـالاو و  رترب و  یتیـصخش  زا  دوـخ  زین  اـم  ثحب  ناـمرهق  تیـصخش و  هک  ارچ  تسا ، یعیبـط 
یمارگ يهدنناوخ  امش  رب  نخس  نیا  یتسرد  کیدزن  يهدنیآ  رد  هک  تسا  يرـشب  ءاروام  رابهوکـش و  تیـصخش  کی  تسا و  رادروخرب 

هحفص 65] هللاءاشنا [ . . تفای یهاوخ  دوجو  يهمه  اب  ار  وا  يالاو  ماقم  تقیقح  دش و  دهاوخ  نشور 

رمثرپ روانت و  تخرد  نیا  يهزیکاپ  كاپ و  هاگشیور 

هراشا

رای زا  يرود  قیاقح  نیا  زا  ییوترپ  وا  يهزاوآ  دـنلب  مان  وا  يهیامنارگ  مام  ناربمایپ  رالاس  مالـسلااهیلع  همطاف  تیـصخش  رد  تثارو  لصا 
عولط يهناتسآ  رد  نآ  ياههزیگنا  تنس و  لها  هاگدید  تایاور  رد  تسخن  هاگدید  فرگـش  يزایتما  رگید  تایاور  تشهب  ياذغ  نابرهم 

هحفص 66] ] 

تثارو لصا 

هراشا

نوناق تسا ، يرشب  قیقد  يهبرجت  شناد و  لوبق  دروم  هدش و  هتفریذپ  زورما  ناهج  هتشذگ و  ناراگزور  رد  هک  يزیگناتفگش  لئاسم  زا 
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تایح لولـس  نیتسخن  شیادیپ  زاغآ  زا  ردام ، ردپ و  ياهیگژیو  تافـص و  زا  يرایـسب  هک  تسا  موهفم  نیدب  تیعقاو  نیا  تسا . تثارو 
تافص نیا  هاگنآ  دسریم و  ثرا  هب  كدوک  هب  ومن ، دشر و  لحارم  محر و  ناهج  هب  نآ  لاقتنا  ات  ردام ، ردپ و  دوجو  نامزاس  رد  دنزرف 
افوکـش راکـشآ و  وا  یقرت  دـشر و  ياـپ  هب  اـپ  مارآ و  مارآ  ناـهج ، نیا  هب  كدوک  دورو  زا  سپ  دـنزرف ، هب  هتفاـی  لاـقتنا  تایـصوصخ  و 

رد دـناوتیم  زین  كدوـک  يهیذـغت  یگنوـگچ  یگراوخریـش و  هک  تسا ، ینید  یملع و  تیعقاو  کـی  تثارو  لـصا  اـهنت  هن  دـندرگیم .
دروم تسا  یتیعقاو  زین  وا  یقالخا  یحور و  یمسج و  بولطم  طیارش  ردام و  ریش  رثا  شقن و  دهن و  ياج  رب  فرگـش  يرثا  وا  تیـصخش 
يارب هیاد و  ناونع  هب  ار  درخمک  ندوک و  نز  هک : تسا  هدمآ  نانموم  ریما  زا  يدنمشزرا  نایب  رد  نیون . شناد  تایآ و  تایاور و  یهاوگ 

زا يرایـسب  و  دـنکیم . تیارـس  ریـش ، هار  زا  يدرخمک  دراذـگیم و  رثا  كدوـک  رد  وا  ریـش  هک  ارچ  دـینیزگنرب ، كدوـک ، هـب  ندادریش 
هحفص دناهدرک [ . نالعا  یعطق  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  یسررب  ثحب و  نمض  هدرک و  ثحب  هدرتسگ  روطب  دروم  نیا  رد  ناگدنـسیون 

[67

همطاف تیصخش  رد  تثارو  لصا 

مالسلااهیلع همطاف  زارفرـس  ردام  ردپ و  راختفارپ ، یگدنز  زا  ییوترپ  هک  تساجب  شنیرفآ ، یعطق  نوناق  نیا  یـساسا و  لصا  نیا  وترپ  رد 
اما ددرگ . تفایرد  تثارو  لصا  رظن  زا  ناوناب ، يوناـب  تیـصخش  هوکـش  تمظع و  داـعبا  زا  یخرب  هلیـسونیدب  اـت  دریگ  رارق  یـسرب  دروم 

. ددرگیم میسرت  تروصنیدب  بلطم  يهدیکچ  عوضوم ، دنور  زا  باتک  ندشن  جراخ  ثحب و  یگدرتسگ  زا  زیهرپ  رطاخب 

ناربمایپ رالاس 

نیرتكاپ و هک  ومه  تسا . هللادبع »  » دنمجرا دنزرف  ، دمحم ترضح  وا ، ناگداتسرف  ادخ و  ناروآمایپ  مالسلااهیلع  همطاف  يهیامنارگ  ردپ 
یتسه راگدـیرفآ  هک  يرترب  ناسنا  نامه  تسا . یتسه  ناهج  نارک  ات  نارک  رد  اههدـیدپ  نیرترب  راگدـیرفآ و  يهدـیرفآ  نیرتتفارـشرپ 
ربمایپ نیا  هکنیا  زج  تسین ، یتمارک  هوکـش و  يرترب و  تفارـش و  چیه  شنیرفآ  ناهج  رـسارس  رد  دیرفآ و  وا  رطاخب  ار  تادوجوم  یمامت 

تالمج نیا  رد  هک  تسناد  دـیاب  دروآ و  هوکـشرپ  ربمایپ  نآ  دروم  رد  ناوتیم  هچنآ  زا  تسا  ياهدـیکچ  هراصع و  نیا  تساراد . گرزب 
ای و  تسا ». هدنـشخرد  زورفا ، ناـهج  دـشروخ  « ؛ مییوـگب هک  دـنامیم  نیا  هب  تسرد  هکلب  تسین  ییوـگ  هفازگ  هغلاـبم و  ياهرذ  اـهنت  هـن 

وا و يهناخ  زا  یتیگ  زارفرس  يوناب  هک  تسا  يربمایپ  يالاو  تیصخش  زا  ییوترپ  نیا  يرآ  دشابیم ». نیـشنلد  نیریـش و  لسع ، « ؛ مییوگب
هحفص 68] تسا [ . هتشارفارب  تماق  وا  يهیامنارگ  دوجو  زا 

وا يهیامنارگ  مام 

نایم رد  هک  ابیز ، تماق و  دنلب  ینارون و  هرهچ و  دیپس  ییوناب  هجیدـخ . مان  هب  تسا  يدـنمجرا  يوناب  مالـسلااهیلع  همطاف  يهیامنارگ  مام 
تشاد رایسب  ياهرهب  تیارد  يدنمشوه و  زا  دنمدرخ . رایسب  روشیدنا و  شیاهراک  رد  دوب و  مرتحم  تخس  تفارشرپ و  شمدرم  هعماج و 

هب تسیزیم و  شیوخ  سفن  هب  داـمتعا  لـمع و  رکف و  لالقتـسا  وترپ  رد  دوب . رادروـخرب  ناوارف  فرژ و  یـشنیب  زا  نوئـش ، روـما و  رد  و 
ینابم و لوصا و  هب  دروآیم و  تکرح  هب  ار  نتـشیوخ  يهدرتسگ  يراجت  يداصتقا و  روما  ياهخرچ  دوخ  دنمـشوه  رکفتم و  زغم  تکرب 

کی ناونع  هب  گرزب  يوناب  نآ  ياهیگژیو  هتسیاش و  تافص  زا  همه  اهنیا  دوب . هاگآ  يداصتقا  تیریدم  تادراو و  تارداص و  تاررقم 
نارازه هک  دوب  ییوناب  كرتشم . یگدنز  يارب  رسمه و  کی  ناونع  هب  وا  يهتسجرب  تافص  اما  دوب . تیصخش  اب  نز  کی  فیرش و  ناسنا 

دیامن و فرـصت  نآ  رد  ددنـسپیم  دـهاوخیم و  هک  یتروص  ره  هب  ات  دیـشخب  شردـقنارگ  يوش  هب  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  زا  رازه ،
شقن مالسا  يراوتسا  تفرشیپ و  رد  راکادف  دنمشوه و  يوناب  نیا  يداصتقا  يراجت و  میظع  يهیامرس  تفگنه و  ییاراد  يدیدرت  چیهیب 
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تاناکما تورث و  هب  يدیدش  زاین  دوب و  نتفای  تردـق  نتفرگ و  لکـش  لاح  رد  شتایح  زا  هلحرم  نآ  رد  مالـسا  هک  ارچ  تشاد . یـساسا 
يراجت و تاناکما  ییاراد و  هک  داد  وا  هب  ار  راختفا  نیا  وناب ، نآ  صالخا  یـشیدنا و  تسرد  رثا  رب  دنوادخ  تشاد و  یگدنز  يداصتقا و 

دوب مالـسا  تفرـشیپ  هک  زین  ربمایپ  فده  ساسح ، يهلحرم  نآ  رد  مالـسا ، يداصتقا  زاین  نیمات  اب  تخاس و  ایهم  مالـسا  يارب  ار  شایلام 
« هجیدـخ  » تورث دـننامه  یتورث  چـیه  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیدرگ . راوتـسا  نآ ، ياـههیاپ  تفاـی و  ققحت  یلمع  روطب 
زا يریگهرهب  اب  یمارگ  ربمایپ  ۀجیدخ . لام  ینعفنام  لثم  طق  لام  ینعفن  ام  داتفاین . دیفم  شخبدوس و  نم  دنلب  فادـها  هحفص 69 ] يارب [ 

ناـنآ شود  زا  ار  راـب  درکیم و  کـمک  ناگدـنامرد  هب  دوـمنیم و  دازآ  ار  ناـگدرب  تـخادرپیم و  ار  نارادـماو  ماو  هجیدـخ ،»  » تورث
یماگنه و  تفرگیم ، ار  نامورحم  لاب  ریز  درکیم و  فرصم  دوب  مزال  هزادنا  ره  هب  نآ  زا  یگدنز  راوگان  ياهدادخر  رد  تشادیمرب و 

نامز رد  ربمایپ  تخادرپیم . ار  نارجاهم  ترجه  يارب  مزال  تاـناکما  لوپ و  درکیم و  کـمک  شیوخ  ياونیب  ناراـی  هب  دوب  هکم  رد  هک 
وا و ار ، شتورث  يهدـنامیقاب  زین  وا  تـلحر  زا  سپ  درکیم و  هـنیزه  وا  ییاراد  زا  تـسنادیم  حالــص  هـچنآ  راکادـف  يوناـب  نـیا  تاـیح 
هک دـنکیم  ادـیپ  ار  شیوخ  نشور  موـهفم  ربماـیپ  هنادواـج  نخـس  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد  و  [ . 60 . ] دندرب ثرا  هب  شنادـنزرف 

داتـسیا و ياـپ  رب  هجیدـخ  ییاراد  یلع و  تلادـع  ریـشمش  تماهـش و  تعاجـش و  اـب  اـهنت  دوخ ، تیونعم  هبذاـج و  زا  سپ  مالـسا  دومرف :
. ۀجیدخ لام  یلع و  فیسب  الا  نیدلا  ماقتساال  ماق و  ام  تفای . يراوتسا 

وا يهزاوآ  دنلب  مان 

میرکت نیـسحت و  هنوگ  ره  روخرد  كرتشم  یگدنز  يهمه  لوط  رد  ربمایپ  اب  راکادف  گرزب و  يوناب  نیا  یهارمه  یماگمه و  یگدنز و 
هب شمان  ای  درکیم ، دای  شاهزاوآ  دـنلب  مان  يو و  زا  زین  وا  تلحر  زا  سپ  هاگره  دـیحوت ، گرزب  ياوشیپ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسا .

کـشا تارطق  هک  اـسب  هچ  تسکـشیم و  وا  داـی  هـب  شیافـصم  بـلق  درکیم و  شزرمآ  بـلط  وا  يارب  دوـجو  يهـمه  اـب  دـمآیم  ناـیم 
دـیطلغیم و شیاـههنوگ  رب  دنمــشوه ، راکادـف و  ناـبیتشپ  رگنــسمه و  ناـبرهم و  راـی  نآ  نادـقف  هودــنا  رد  هحفـص 70 ] شناگدـید [ 

يا تفگ : هشیاع  هک  درک  دای  رایسب  مارتحا  تمظع و  اب  هشیمه  دننامه  هجیدخ ، زا  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  يزور  تخیریمورف .
وت هک  هنوگنیا  زگره  : » دومرف ربمایپ  تسا ! هداد  امـش  هب  ار  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  و  دوب ... هداتفا  راک  زا  هدروخلاس و  ییوناـب  وا  ادـخ ! ربماـیپ 
ارم ینامز  دندیزرو و  رفک  نم  هب  مدرم  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  هک  ارچ  تسا ، هدادن  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  . تسین يرادنپیم 

تورث زا  ارم  مدرم  هک  تخاس  کیرـش  شیوخ  تفگنه  ییاراد  تورث و  رد  ارم  وا  هاـگنآ  دندرمـش و  میوگغورد  مدرم  هکدرک  قیدـصت 
ینازرا نم  هب  يدـنزرف  نانز ، رگید  زا  تشاد و  ینازرا  نم  هب  راکادـف  كاـپ و  يوناـب  نآ  زا  ینادـنزرف  ادـخ  و  دـنتخاس . مورحم  شیوخ 

.« داهنن یقاب  شاهنامیکح  تساوخ  قبط  ای  تشادن و 

كرتشم یگدنز  نامیپ  ربمایپ و 

راگزور يوناب  نیرترب  هک  هجیدـخ »  » مان هب  ياهلاس  لهچ  يوناـب  اـب  هک  تشذـگیم  ربماـیپ  تکربرپ  اـهبنارگ و  رمع  زا  راـهب  تسرد 25 
يوناب نآ  هجیدـخ ، لاس  نس و  یخرب  دـش . زاغآ  شایگدـنز  رد  يدـیدج  لصف  درک و  ءاضما  ار  كرتشم  یگدـنز  ناـمیپ  دوب ، شیوخ 
شرمع زا  راهب  ربمایپ 40  اب  جاودزا  ماگنه  هب  وا  هک  تسا  نامه  هاگدید ، نیرترهـشم  اما  دناهتـشون  زین  لاس  ار 26 و 28  كاپ  دنمشوه و 

زا سپ  یکی  شنارـسمه  هدرک و  جاودزا  راـبود  ربماـیپ  اـب  گرتـشم  یگدـنز  ناـمیپ  زا  شیپ  هجیدـخ »  » هـک دـننآ  رب  یخرب  تشذـگیم .
هحفـص 71] دوب [ . هدرکن  جاودزا  رتخد و  ربمایپ  اب  جاودزا  يهماگنه  اـت  وا  هک  دـناهشیدنا  نیا  رب  زین  یخرب  دـندوب و  هتفر  اـیند  زا  يرگید 
هک ارچ  دوب ، ییاه  یگژیو  ياراد  ریظنیب و  دوخ  عون  رد  هکلب  تشادن ، هدش  هتخانـش  ياه  جاودزا  هب  یتهابـش  هجیدخ »  » اب ربمایپ  جاودزا 

روما و رگید  اـی  يداـم  ياـههزیگنا  زا  هتـساخرب  هن  و  دوب ، ساـسا  هیاـپیب و  یتسود  رذـگدوز و  يهرمث  هن  سدـقم  كراـبم و  دـنویپ  نیا 
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لیکشت ءاضما و  رد  زین  یسایس  ياهفده  زین  و  دراد . دوجو  ایند  سانـشرس  روهـشم و  ياههرهچ  جاودزا  رد  هک  جیار  فادها  ضارغا و 
یبسانت رگیدکی  اب  زین  هجیدخ »  » ربمایپ و يداصتقا  طیارش  یگدنز و  اهنیا ، رب  نوزفا  تشادن . یـشقن  نآ ، راتخاس  كرتشم و  یگدنز  نیا 

نارود هک  هنوگنامه  دوبن و  يداصتقا  تاناکما  يدام و  ياهـشزرا  ياراد  دوخ  ربمایپ  هک  ارچ  دوب ، يرایـسب  يهلـصاف  اهنآ  نایم  تشادن و 
نیرتدنمتورث و هجیدخ »  » اما تسیزیم  وا  اب  مه  زاب  دوب ، هدرک  یگدنز  شیوخ  ردقنارگ  يومع  تلافک  یتسرپرس و  تحت  ار  یکدوک 

برع يوناب  نیرتدـنمتورث  ربمایپ و  یگدـنز  حطـس  نایم  يداـیز  يهلـصاف  تهج  نیمه  هب  دوب . برع  ناـهج  هکم و  رد  نز  نیرتزاـین  یب 
دیاش تسا . ربمایپ  راظتنا  رد  یـشخبدیما  رایـسب  ناشخرد و  يهدنیآ  هک  تسنادیم  بوخ  دوب و  هدینـش  دنمدرخ  يوناب  نآ  اما  میرگنیم ،

، قشمد يوسب  هجیدـخ »  » یتراجت ناوراک  اب  ربمایپ  يداصتقا  رفـس  رد  هک  دوب  هتفایرد  هرـسیم »  » شیوخ دنمـشوه  مـالغ  زا  ار  تیعقاو  نیا 
راک شرازگ  میدقت  نمض  ار  همه  هدید و  وا  رد  ار  رادتقا  تناما و  تیارد و  تمظع و  هوکش و  زا  يرایسب  ياههناشن  دوب و  ربمایپ  رفسمه 

يهدـنیآ دروم  رد  ماـش ، هقطنم  رد  يرـصب »  » رید دـباع  بهار و  نآ  ییوگـشیپ  هکنیا  اـی  دوب ، هدومن  شرازگ  زاـجح ، دـنمدرخ  يوناـب  هب 
ناشخرد يهدنیآ  نآ  هب  شیوخ  یبلق  ماهلا  يرگنفرژ و  وترپ  رد  زین  وا  دوب و  هدیـسر  هجیدخ »  » شوگ هب  ياهنوگ  هب  دـمحم » » رابهوکش

تسادـق و اب  هحفـص 72 ] دوخ [  دومن و  هیهت  ار  ربمایپ  اب  دـنویپ  يهماـنرب  زاـجح ، تفارـشرپ  يوناـب  هک  دوب  ساـسا  نیا  رب  دوب . هتـسب  لد 
شردپ هار  زا  دهن و  شیپ  هب  ماگ  هک  دومن  اضاقت  ترضح  نآ  زا  درک و  زاغآ  ربمایپ  اب  بلطم  نآ  دروم  رد  ار  نخس  شاهژیو  يدنمـشوه 

، وا اب  دنویپ  يارب  برع  ناهج  يوناب  نیرتدنمتورث  نیرتهب و  یماگـشیپ  دوجو  اب  ربمایپ  اما  دیامن ، يراگتـساوخ  وا  زا  شیومع  ای  دلیوخ » »
زا مه  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  زاـغآ  ار  كرتشم  یگدـنز  دـشاب  گـنهامه  وا  اـب  يداـم  يداـصتقا و  رظن  زا  هک  يوناـب  اـب  هک  دـیدیم  رتهب 

، دوب تلیـضفاب  هاگآ و  شیدنارود و  دنمدرخ و  ییوناب  هجیدخ »  » هک ییاجنآ  زا  اما  دادن . تبثم  خـساپ  وا  هب  تساوخ و  شزوپ  هجیدـخ » »
ار لباقان  ناج  دیشخبب و  ربمایپ  هب  ار  نتشیوخ  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  یـسک  ایآ  : » تفگ وا  اب  جاودزا  هب  ربمایپ  یفنم  خساپ  لیلد  ربارب  رد 
اب و  دنک »؟ تسود  مدق  راثن  ار  همه  دراد  هچنآ  ره  دشخبب و  وا  رب  زین  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  هک  تسا  لکـشم  وا  يارب  دنک ، وا  يادف 

يراگتساوخ وا  زا  یمسر  روطب  دراد و  لیسگ  دلیوخ »  » شردپ يهناخ  هب  ار  شیوخ  ياهومع  ات  دومن  اضاقت  ربمایپ  زا  هک  دب  هاگدید  نیا 
اب زین  ترضح  نآ  ياههمع  دندش و  هدزتفگش  دوب ، ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  شخبيداش  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  ربمایپ  ياهومع  دنک .
هک ییوناـب  دوب !! یفرگـش  دادـخر  مه ، یتـسارب  هک  ارچ  دـنتفرورف ، تریح  تهب و  رد  زاـجح ، يوناـب  يوس  زا  داهنـشیپ  نیا  ربـخ  ندـینش 
وا يراجت  ياهناوراک  راشرـس  دوس  تکرب  زا  دنمراک  رازگراک و  اهدـص  اههد و  دوب و  شرایتخا  رد  تاناکما  تورث و  رانید  رازه  نارازه 

، دـندرکیم یگدـنز  دوب  تکرح  رد  رگید  يوس  زا  قشمد »  » و هکم »  » و وسکی ، زا  هکم »  » و نمی »  » نایم لاس ، نوگانوگ  ياهلصف  رد  هک 
نادنمتردق ناسانشرس و  ناگرزب و  هک  ییوناب  دوب ، هعسوت  تفرـشیپ و  لاح  رد  هظحل  هب  هظحل  شاهدرتسگ  تاناکما  ییاراد و  هک  ییوناب 

تیونعمرپ كاـپ و  قشع  سدـقم و  رهم  ورگ  رد  لد  هنوگچ  کـنیا  دوب ، هداد  یفنم  خـساپ  همه  هب  هدوـمن و  يراگتـساوخ  وا  زا  راـگزور 
یگدـنز بلاطوبا  شیوخ  ردـقنارگ  يومع  رانک  رد  درادـن و  يزیچ  راـگزور  قرب  قرز و  يداـم و  ياهـشزرا  زا  هک  تسا  هداـهن  یناوج 

دـهدب و وا  هب  ار  راختفا  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  نآ  زا  هدومن و  جاودزا  ياضاقت  وا  زا  هنوگچ  زاجح  يوناـب  یتسار  هحفص 73 ] دنکیم [ ؟
تساخرب و بلطملادبع » » راوگرزب تخد  هیفص ،»  » ربمایپ يهمع  دراد ؟ تقیقح  یتسارب  تسا و  تسرد  شرازگ  نیا  ایآ  هنوگچ ؟ دریذپب ؟
دـش و وربور  وا  اب  درک و  رادـید  زاجح  يوناب  اـب  هک  هاـگنآ  دـیامن و  یـسررب  قیقحت و  دروم  نیا  رد  اـت  تفر  هجیدـخ »  » هاـگتماقا يوسب 

یگدنز نامیپ  ءاضما  هدامآ  برع  يوناب  نیرتدنمتورث  نیرتدنمـشوه و  نیرتهب و  يرآ  دید ، تفایرد و  شدوجو  يهمه  اب  ار  وا  یگدامآ 
. دشابیم برع  ناوج  نیرتالاو  اب  كرتشم 

یتخبکین يهناتسآ  رد  برع  يوناب  نیرتدنمدرخ 

ياهومع داهن . نایم  رد  نانآ  اب  ار  تقیقح  تشگزاب و  شناردارب  يوسب  ربخ  یتسرد  زا  نانیمطا  زاجح و  يوناب  اب  رادـید  زا  سپ  هیفـص » »

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


يوناب هجیدـخ »  » هک ارچ  دوب . هارمه  تریح  تهب و  یعون  اب  نانآ  ینامداش  اما  دـندش ، ناـمداش  شرازگ  تحـص  تفاـیرد  زا  سپ  ربماـیپ 
هدـیدن و شیوخ  ياتمه  ناـشمه و  ار  ناـنآ  وا  دـندوب و  هتفاتـش  شیراگتـساوخ  هب  برع  ناریما  فارـشا و  نادـنمتردق و  هک  دوب  یگرزب 
هک دهن  يدرمناوج  سدـقم  قشع  ورگ  رد  لد  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  وا  ياهزیگنا  هچ  کنیا  دوب  هدز  نانآ  يهمه  يهنیـس  رب  در  تسد 
!؟ تسا کلام  ار ، كاخ  بجو  کی  ادـخ  روانهپ  نیمز  زا  هن  دراد و  یمیـس  رز و  هن  یلاـم ، يداـم و  تاـناکما  شزرا و  قرب و  قرز و  زا 

. دندرک يراگتـساوخ  ربمایپ  يارب  شیومع ، ای  دـلیوخ »  » شردـپ زا  ار  وا  دنتفاتـش و  زاجح  يوناب  هاگتماقا  هب  دنتـساخرب و  ربمایپ  ياهومع 
دمآ و شیپ  هیرهم  عوضوم  هحفص 74 ] درک [ . تقفاوم  دنویپ  نآ  اب  شرتخد  يهراشا  هب  اما  دادن  تبثم  خساپ  تسخن ، دروخرب  رد  شردپ 

یـسک هچ  و  هنوکچ ؟ اـجک و  زا  اـما  ددرگ  میدـقت  ربماـیپ  يوس  زا  زاـجح  گرزب  يوناـب  تیعقوم  ماـقم و  روـخرد  ياهیرهم  دـیاب  کـنیا 
يوناـب هراـبرگد  هک  دوب  تاـظحل  نیا  رد  تسرد  دراد ؟ میدـقت  ار  هجیدـخ »  » تیعقوم تیـصخش و  روخرد  نیگنـس و  غلبم  نیا  دـناوتیم 

نآ هک  درک  اضاقت  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  نآ  زا  ربمایپ ، هب  رانید  رازه  راهچ  ندومن  هیده  اب  دز و  تسد  یفرگش  بلاج و  راک  هب  زاجح 
ینامداش يزارفرـس و  اب  ار  هیرهم  بلاطوبا »  » بانج هک  تسا  هدمآ  تیاور  کی  رد  هچرگ  دزادرپب ، دلیوخ »  » شردپ هب  هیرهم  ناونع  هب  ار 

يالاو ياهـشزرا  هب  زاجح  دـنمدرخ  يوناـب  هکنیا  اـب  يرآ ، دیـسر . ءاـضما  هب  كرتشم  یگدـنز  ناـمیپ  تشاد و  میدـقت  شیوخ  لاوما  زا 
« دلیوخ  » شردپ فصو  نیا  اب  دنکیم  ادف  ار  يدام  ياهشزرا  تمارک ، تفارـش و  ندروآ  تسدب  هار  رد  دهدیم و  ءاهب  یناسنا  یقالخا و 
هشیدنا و رد  یگنهامهان  نیا  هکلب  میرگنیمن  رتخد  ردـپ و  نیا  نایم  اهنت  ار  هاگدـید  فالتخا  نیا  تسا و  هرهبیب  دـنلب  يهشیدـنا  نیا  زا 

ناهج رد  مه  هتـشذگ و  ناراگزور  رد  مه  زین ، دـنزرف  ردـپ و  رـسمه و  ود  ردارب و  ود  نایم  نادـنزرف و  ناردـپ و  نایم  رکفت  زرط  ود  نیا 
یسک برع  نایم  رد  دوب . روآتهب  ریظنیب و  هقباسیب و  يدادخر  اما  تفر  شیپ  یبوخ  هب  نایرج  لاح  ره  هب  تسا . ناوارف  رایسب  رـصاعم 

يزروتداسح سح  هک  درادن  تفگش  ياج  تهج  نیمه  هب  دنک . هیده  شایگدنز  ياتمه  هب  ار  شاهیرهم  دوخ  ینز  هک  تشادن  رطاخب 
ار ناـنز  هیرهم  نادرم  هک  میدوب  هدـید  اـم  مدرم ! يا  ناـه  هک : دـنز  داـیرف  دـشک و  هناـبز  وا  لد  رد  دـسح  شتآ  دـنک و  ناروـف  لـهجوبا 

برع يهنازرف  بلاـطوبا ، و  دـننک . هیدـه  شیوخ  هدـنیآ  یگدـنز  نادرم  هب  ار  شیوخ  يهیرهم  ناـنز  هک  میدوـب  هدـیدن  اـما  دـنزادرپیم 
مه دـنهدیم و  رتـخد  مه  دـمحم ،»  » دـننامه يدرمناوـج  هب  ییوـگیم ؟ هچ  تسپ  درخمک و  كدرم  : » هک داد  خـساپ  وا  هـب  هنارگـشاخرپ 

خـساپ دوشیمن و  هتفریذپ  يراد ، میدقت  مه  هحفـص 75 ] هیده [  رگا  وت ، نوچ  يدرخمک  كدرم  اما  دـننکیم ، هیدـه  دوخ  ار  شاهیرهم 
هب ار  وا  دـشاب ، نم  زارفرـس  يهدازردارب  دـننامه  راگتـساوخ  رگا  : » درک شنزرـس  هنوـگنیا  ار  وا  یتـیاور  هب  اـنب  و  دینـش ». یهاوـخن  تـبثم 
مه نیگنـس  هیرهم  اب  دشاب ، وت  ناسب  رگا  اما  دـنهدیم . هیدـه  وا  هب  ار  اههیرهم  نیرتهوکـشرپ  دـنربیم و  اهتمیق  نیرتاهبنارگ  نیرتالاب و 
وا هاگتماقا  هب  هجیدخ »  » ياضاقت هب  ربمایپ  تفریذپ و  ققحت  تروص  نیرتهب  هب  كرابم  دنویپ  نیا  دنک ». جاودزا  هتـسیاش  ینز  اب  دناوتیمن 
وا هب  نکمم  لکـش  نیرتلماک  رد  یتخبکین  هک  دومنیم  ساسحا  هراومه  هجیدـخ »  » رگید هک  دوب  یندـنامدایب  تاظحل  نآ  زا  داهن . ماـگ 

. دوب هدیـسر  ربمایپ  اـب  جاودزا  ینعی  شیوخ  يوزرآ  نیرتگرزب  هب  وا  هک  ارچ  تسا ، هدومن  عولط  شایتخبـشوخ  دیـشروخ  هدروآ و  يور 
ياـهمان هب  ینارتخد  دـنتفر و  اـیند  زا  یکدوک  رد  ناـنآ  یگمه  هک  دروآ  ایندـب  ینارـسپ  كرتـشم  یگدـنز  نیا  رد  زاـجح  گرزب  يوناـب 

مالـسلااهیلع همطاف  نانآ  نیرتهوکـشرپ  نیرترب و  اـما  نیرتکچوک ، هک  دـش  ینازرا  ربماـیپ  وا و  هب  همطاـف »  » و هیقر »  » »و موثلکما  » و بنیز » »
نیریـش تارمث  زا  ود ، نآ  هک  دـناهشیدنا  نیا  رب  یخرب  دـنراد  یتوافتم  هاگدـید  موثلکما »  » و بنیز » ، » وا رتخد  ود  دروم  رد  ناخروم  دوب .

دروم نیا  رد  شیوخ  هدنیآ  ياهثحب  رد  ام  و  [ 61 . ] دنربمایپ نادنزرف  زین ، نت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  تسرد  اما  دنتسین . سدقم  دنویپ  نیا 
. تفگ میهاوخ  نخس 

یسح ریغ  روما  رب  عیرس  یشرگن 

هراشا
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ییالاو ياهـشزرا  دزیم . رود  وا  یناسنا  ياهـشزرا  تازایتما و  اهیگژیو و  یخرب  برع و  ناهج  دـنمدرخ  يوناب  تیـصخش  نوماریپ  ثحب 
يزاسناسنا ياهـسرد  دشاب و  ابیز  بلاج و  ياهنومن  وجلامک ، هاوخ و  یلاعت  ناسنا  ره  هحفـص 76 ] يارب [  دناوتیم  اهنآ  زا  مادک  ره  هک 

ایندب ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یتیگ  ناوناب  رالاس  ادخ ، يهدارا  هب  هک  تسا  یقالخا  ياهـشزرا  نیا  يهدنراد  دـنمجرا و  يوناب  نیا  دزومایب .
يردقنارگ ردپ  دنزرف  مالسلااهیلع  همطاف  دیامنیم . هیذغت  ار  وا  دناشونیم و  وا  هب  شیوخ  لیاضف  بهاوم و  زا  راشرس  ریش  زا  دروآیم و 
يهتـسجرب ياهـشزرا  اهیگژیو و  زا  یخرب  هب  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  تسا  گرزب  يوناب  نیا  دـننامه  يراوگرزب  ردام  ربماـیپ و  نوچ 

، راوگرزب ود  نآ  تیصخش  زا  کچوک ، ریوصت  نیا  میسرت  اب  عیرس و  شرگن  نیا  اب  تفر . هراشا  هنومن ، ردام  ردپ و  نآ  یناسنا  یقالخا و 
رـس سدـقم  روانت و  تخرد  نیا  زا  هزیکاپ و  كاپ  هاگـشیور  نیا  زا  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  تمظعاب  تیـصخش  اـب  كدـنا  ینازیم  هب  مه 
نیا رد  مینکفایب . يرظن  تثارو  لصا  وترپ  رد  وا  راـختفا  رـسارس  یگدـنز  زا  ياهشوگ  هب  میناوتیم  مه  میدرگیم و  انـشآ  تسا ، هدروآرب 

قیاقح دـنکیم . میـسرت  ار  اهنآ  تلاسر  یحو و  نادـناخ  ربمایپ و  زا  هدیـسر  تایاور  هوبنا  هک  تسه  يریذـپاندیدرت  تباث و  قیاقح  دروم 
ناگراتـس و هب  نآ و  نورد  متا و  هب  یـسرتسد  دوجو  اـب  شایگدرتـسگ و  تعـسو و  يهمه  اـب  نیوـن  شناد  تایفـشک و  هک  يدنمـشزرا 
اب هن  هـک  دنتـسه  ییاـهتعقاو  اـهنیا  تـسا . ناوتاـن  ریذـپانراکنا  قیاـقح  نـیا  هـب  یـسرتسد  زا  زوـنه  اـهنآ ، زا  رتورف  رتارف و  اـهناشکهک و 

اـهنیبرود و اـب  هن  تفاـی و  تسد  اـهنآ  هب  ناوتیم  یتعنـص  مظنم  هدـیچیپ و  ياـهرازبا  اهپوکـسورکیم و  يهتفرـشیپ  قـیقد و  ياهیـسدع 
كرد زا  یبرجت  یعیبط و  ياهسایقم  الوصا  هک  ارچ  شفنب ، ياروام  شفنب و  دنمورین  يهعشا  یتاعالطا و  يرادرب و  سکع  ياههراوهام 
ساوح مه  لیلد  نیمه  هب  دنـشابیم و  یبرجت  ياهسایقم  اب  تفاـیرد  تخانـش و  كرد و  زا  رتارف  قیاـقح  نیا  دـنناوتان . اـهنآ  تفاـیرد  و 

ناهج رد  ادخ  رارسا  زا  قیاقح  نیا  دنبایرد ، ار  اهنآ  دنناوتیمن  هحفص 77 ] هسمال [  سح  و  ییایوب ، ییاشچ ، ییاونـش ، ییانیب ، هناگدنچ ؛
. داهن مان  ییاروام ،» یسح و  قوف  روما   » ار اهنآ  ناوتیم  لیامت  تروص  رد  دنشنیرفآ و 

قیاقح نیا  زا  ییوترپ 

محر رد  هـک  يا  هـفطن  - 1 هک : تسا  نیا  نآ  دوـب و  میهاوـخ  هاـتوک  ياهمدـقم  میـسرت  زا  ریزگاـن  قیاـقح  نـیا  زا  ییوـترپ  حرط  زا  شیپ 
زین نوخ  دـیآیم و  دـیدپ  نوخ  زا  دـشوپیم ، یتسه  سابل  شراگدـیرفآ ، يهدارا  قبط  هفطن ، نامه  زا  نینج  هاگنآ  ددرگیم و  نیزگیاج 

ندـب زیگناتفگـش  زهجم و  ياههاگـشیامزآ  رد  خـبط  مضه و  نوگانوگ  تایلمع  زا  سپ  هک  تسا  ییاهیندیـشون  اهیندروخ و  يهراـصع 
: نوچمه ییاهاذغ  زا  هدمآ  دـیدپ  نوخ  هفطن و  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  چـیه  ور  نیا  زا  دـباییم . نایرج  اهگر  رد  هدـمآ و  دوجوب  ناسنا ،

نآ دننام  دنفسوگ و  تشوگ  ریظن  ییاهاذغ  زا  هدش  هتخاس  نوخ  هفطن و  اب  هدننک ، تسم  تابورشم  ریظن  ییاهیندیـشون  ای  كوخ  تشوگ 
تشوگ هنوگ  ود  نیا  زا  هدمآ  دیدپ  يهفطن  نوخ و  یعیبط  روطب  دراد و  رایـسب  یتوافت  تشوگ  نیا  اب  تشوگ  نآ  عون  هک  ارچ  دنتوافتم ،

ره دنرثوم و  زین  حور  رد  دنراذگیم  رثا  مسج  رد  هک  هنوگنامه  اهاذـغ  هکنیا ، مود  هتکن  - 2 تشاد . دنهاوخ  يراکشآ  توافت  مه  اب  زین 
یتحاران زا  دنهدیم و  شمارآ  ار  وا  باصعا  دنـشخبیم و  يداش  ار  ناسنا  بلق  اهنآ  زا  یخرب  دنهنیم ، ياج  رب  ار  دوخ  صاخ  رثا  مادـک 

رثا ناسنا  ناور  حور و  رد  لالح  كاـپ و  ياهاذـغ  رگید  يوس  زا  دـنراذگیم . رثا  اـهنآ  سکع  هب  رگید  یخرب  دـنهاکیم و  وا  باـصعا 
نارگید قوقح  هب  زواجت  يدزد و  هار  زا  هدش  هیهت  ياذغ  ای  بارـش  نوچمه  هدولآ  سجن و  عورـشمان و  ياهاذغ  دنهنیم و  ار  دوخ  هژیو 

ای هدـنزاس  دـب و  ای  کین  رثا  نامه  تسرد  و  هحفـص 78 ] دـنراذگیم [ . ار  دوخ  صاخ  رثا  كاپ ، لـالح و  ياهاذـغ  هورگ  سکع  هب  زین 
كاپ و ندوب و  مارح  لالح و  هک  هنوگنامه  دراذگیم . ار  رثا  نامه  زین  وا  هفطن  رد  دهنیم  ناسنا  ناور  حور و  رد  اذـغ  هک  ار  يرگناریو 
زا باتک  دوشیم و  ینـالوط  ثحب  مینک  هئارا  هاوگ  دـهاش و  ناـهرب و  لـیلد و  تیعقاو  نیا  رب  میهاوخب  رگا  تسا . رثوم  نآ  ندوب  كاـپان 
رد ردام  ردـپ و  يهلیـسوب  هدـش  فرـصم  ياهاذـغ  عون  رد  تشذـگ ، هچنآ  هب  تیانع  اـب  - 3 ددرگیم . جراـخ  شیوخ  بولـسا  کـبس و 

ترارـش و يوـسب  وا  فارحنا  يزیتـسقح و  اـی  كدوـک ، يوـس  زا  اهیگتـسیاش  اـهیکین و  هـب  ندروآ  يور  يریذـپقح و  ییارگقـح و 
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هب شیوخ  یعیبط  ریسم  زا  هفطن  نامه  هاگنآ  دیآیم و  دیدپ  هفطن  هک  تساهاذغ  نیمه  زا  هک  ارچ  تسا ، يزاستشونرس  تارثا  تواقش ،
. ددرگیم رادومن  لماک  نینج  تروص  هب  شیوخ ، یجیردت  دشر  محر و  يهراوید  هب  ندیبسچ  اب  اجنآ  دسریم و  دوخ  صخشم  هاگرارق 

ندروآ يور  نید و  شنیزگ  رد  وا و  رکفت  زرط  هشیدـنا و  رد  كدوک و  تشونرـس  رد  یگنوگچ  عون و  تهج  زا  مه  اهاذـغ ، نایب  نیا  اب 
. نآ ندوب  كاپان  كاپ و  مارح و  لالح و  رظن  زا  مه  دراد و  يروآتهب  رثا  وا ، طوقـس  يورجک و  فارحنا و  ای  لادتعا  تیادـه و  هار  هب 

تایح یناور و  تالاح  كدوک و  تشونرس  رد  زین ، یسنج  لمع  ماگنه  هب  درم  نز و  یحور  طیارش  یناور و  تلاح  هکنیا  رگید  هتکن  - 4
كدوک يهفطن  داقعنا  ماگنه  هب  ردام  ردپ و  بارطضا  سرت و  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تسارثوم . تخس  وا  ياهشیارگ  تالیامت و  يونعم و 

كدوک و رد  ار  رثا  نیرتهب  دناوتیم  نانآ  یحور  نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  هک  هنوگنامه  دهنیم ، ياج  رب  ار  رگناریو  رثا  نیرتدب  هراچیب ،
ییابیز و رد  ییوشاـنز  لـمع  يهماـگنه  هب  رـسمه  ود  یـسنج  دـنمورین  لـیم  لـماک و  تبغر  زین  و  دـشاب . هتـشاد  هدـنیآ ، رد  وا  تاـیحور 

هچنآ سکع  يرثا  نانآ ، یسنج  یناوتان  یتسـس و  یلیمیب و  هک  یلاح  رد  دهنیم  يزاستسونرـس  رثا  كدوک  يدنمـشوه  یگتـسیاش و 
هحفـص 79] يراذـگرثا [  زین  نینج و  هفطن و  رد  اذـغ  دـیدش  يراذـگرثا  ینعی  هتکن ، ود  نیا  هب  تیانع  اـب  دراذـگیم . ياـجب  دـش  هراـشا 

امش هجوت  کنیا  ردام ، ردپ و  یناور  یحور و  تالاح  اذغ و  لماع  ود  هب  هجوت  اب  اهنآ ، رد  ردام  ردپ و  یناور  یحور و  طیارش  تالاح و 
. تسا هدروآ  شیوخ  باتک  زا  مهدزناش  دلج  رد  یسلجم  يهمالع  موحرم  هک  مینکیم  بلج  يرایسب  تایاور  هب  ار  یمارگ  يهدنناوخ 

نابرهم رای  زا  يرود 

تدورد هبترم  دـنلب  دـنوادخ  دـمحم !»  » يا تفگ : دـمآ و  دورف  دـیحوت  گرزب  ياوـشیپ  رب  یحو  يهتـشرف  هک : تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
، دمآ نارگ  ادخ  ربمایپ  رب  نامرف  نیا  ینیزگ . يرود  هجیدخ »  » ترسمه زا  زور  هنابش  لهچ  تدم  هب  هک  دهدیم  روتسد  وت  هب  دتسرفیم و 

نامرف هجیدـخ ،»  » هب ناوارف  يهقالع  قشع و  دوجو  اب  ترـضح  نآ  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  نامیااب  دـنمدرخ و  يوناـب  نآ  وا  هک  ارچ 
زین هجیدخ »  » هب تسب و  رمک  يرادهزور ، هب  اهزور  تدابع و  شیاین و  هب  اهبش  ار ، زور  هنابـش  لهچ  تدم  نیا  دـیرخ و  ناج  هب  ار  ادـخ 

هکلب تسا ، یتحاران  ترودک و  ای  یهجوتیب و  رطاخب  وت ، زا  ندیزگ  يرود  هک  يرادـنپم  نینچ  زگره  : » هک داتـسرف  مایپ  رامع  يهلیـسوب 
ندـیزگ يرود  نیا  ور  نیا  زا  مشیدـنایم . روتـسد  ماجنا  هب  اهنت  نم  تسا و  هداد  نامرف  راک  نیا  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ناگتـشرف رب  وـت  يهتـسیاش  دوـجو  هب  هبترم  نیدـنچ  زور  ره  دـنوادخ  هک  ارچ  شاـب ، هتـشادن  ناـمگ  نم  هب  تبـسن  ریخ  یکین و  هب  زج  ار 
شاب هاگآ  يآرد و  شیوخ  رتسب  هب  تحارتسا  يارب  دنبب و  ار  رد  دـسریمارف  بش  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دـنکیم .» تاهابم  شاهیامنارگ 

ناه : تفگ دمآ و  دورف  ربمایپ  رب  یحو  يهتشرف  دیسرارف ، زور  نیملهچ  نایاپ  هکیماگنه  متـسه . دسا » تنب  همطاف   » يهناخ رد  زین  نم  هک 
. ] يزاس هدامآ  وا  ناغمرا  تیحت و  تفایرد  يارب  ار  نتـشیوخ  هک  دـهدیم  ناـمرف  دتـسرفیم و  تدورد  هبترم  دـنلب  يادـخ  دـمحم !»  » يا

هحفص 80]

تشهب ياذغ 

دورف لیئاکیم »  » هک دوب  هدامآ  ربمایپ  منادیمن . نم  تفگ : لیئربج » « ؟ تسیچ نایناهج  راگدرورپ  ناغمرا  دیـسرپ : یحو  يهتـشرف  زا  ربمایپ 
! دـمحم يا  تـفگ : دـمآ و  شیپ  یحو  يهتــشرف  داـهن . نـیمز  هـب  وا ، ربارب  رد  دوـب ، اـبید  زا  یــشوپور  نآ  يور  رب  هـک  ار  یقبط  دـمآ و 

ربمایپ یگـشیمه  شور  : » هک تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  نانموم  ریما  ییامن . راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  دهدیم  نامرف  وت  هب  تراگدرورپ 
دوش و دراو  دـسریم  هار  زا  سک  ره  ات  مراذـگب  زاب  ار  هناخ  برد  هک  دادیم  روتـسد  نم  هب  دـیامن  راطفا  تساوخیم  هاگره  هک  دوب  نیا 

ییاذغ نیا  ناج ! یلع  دومرف : مدرگ و  مدرم  دورو  عنام  ات  دناشن  هناخ  برد  رب  ارم  بش  نآ  اما  دروخب . اذغ  دناوتب  دراد ، اذـغ  هب  لیم  رگا 
اهنت نامـسآ  ناغمرا  اب  ربمایپ  متـسشن و  هناخ  برد  راـنک  ربماـیپ  روتـسد  هب  نم  دـیازفایم : ناـنموم  ریما  تسا ». مارح  نم ، رب  زج  هک  تسا 
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. تسا هدـش  هداهن  ینیـس  نآ  رد  روگنا  ياهشوخ  و  هزات ، يامرخ  ياهشوخ  مدـید  دنتـشادرب ، قبط  يور  زا  ار  شوپرـس  هک  یماگنه  دـنام .
یحو يهتشرف  دندرک ، زارد  وشتسش  يارب  ار  كرابم  تسد  هاگنآ  دندیشون . زین  اراوگ  بآ  دندروخ و  ریس  ینامـسآ  ناغمرا  نآ  زا  ربمایپ 
نامه اب  زین  اذغ  يهدـنامیقاب  درک و  کشخ  لامتـسد  اب  ار  نآ  لیفارـسا »  » تسـش و ار  نآ  لیئاکیم »  » تخیر و بآ  ترـضح  نآ  تسد  رب 

هب ات  تسا  عونمم  امـش  رب  زامن  کنیا  تفگ : دـمآ و  شیپ  لیئربج »  » هک دـنک  زاغآ  زامن  ات  تساـخرب  ربماـیپ  تفر . ـالاب  نامـسآ  هب  ینیس 
ار يزارفرـس  لسن  هزیکاپ و  كاپ و  دنزرف  امـش ، زا  بشما  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  شکاپ  تاذ  هب  ادخ  هک  ارچ  دیرب ، هجیدخ »  » يارس

نیا زا  مدوب . هتفرگ  وخ  ییاهنت  اب  رگید  نم  دیوگیم : گرزب  يوناب  نآ  دمآ . هجیدخ » » يارس هب  ناباتـش  ربمایپ  هحفص 81 ] دروآ [ . دیدپ 
شوماخ ار  غارچ  هناخ ، برد  نتـسب  زامن و  زا  سپ  متخادـنایم و  ار  اههدرپ  مدـیناشوپیم و  ار  مرـس  دیـسریمارف ، بش  هک  یماـگنه  ور 

ادـص هب  ار  هناـخ  رد  بوبحم ، ربماـیپ  هاـگانب  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  ناـیم  تسرد  بش  نآ  مدـیمرآیم . شیوخ  رتسب  رد  مدرکیم و 
نحل نیـشنلد و  ياون  اـب  ربماـیپ  دـشاب ؟ يرگید  دـیابن  دـمحم »  » زج هک  دـبوکیم ، ار  ياهناـخ  رد  يهقلح  یـسک  هچ  مدز  ادـص  دروآرد .

، ربمایپ ندـمآ  زا  ینامداش  جوا  رد  دـیوگیم : هجیدـخ  نم ! منم ، نک ، زاب  ار  برد  دـمحم ،»  » منم هجیدـخ ! دومرف : شیابیز  شخبمارآ و 
دـیبلطیم و یبآ  فرظ  هناخ ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  هنوگنیا  ترـضح  نآ  دـش . هناخ  دراو  ربماـیپ  مدوشگ و  ار  هناـخ  برد  متـساخرب و 

نایم هکلب  دشن  زامن  يهدامآ  تساوخن و  بآ  بش  نآ  اما  تفریم . رتسب  هب  زامن  زا  سپ  دـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  تخاسیم و  وضو 
ار دـنلب  نامـسآ  هک  ییادـخ  هب  هک : دـنکیم  دای  دـنگوس  هجیدـخ »  » هاـگنآ دـش . ماـجنا  دوشیم ، ماـجنا  رـسمه  ود  ناـیم  هچنآ  وا ، نم و 
دوجو و ینیگنـس  هک  دوب  هدـشن  رود  نم  رانک  زا  ادـخ  ربمایپ  زونه  بش  نآ  هک  تخاـس  يراـج  دـیناشوج و  نیمز  زا  ار  بآ  تشارفارب و 

تفاـیرد دـنچ  یتاـکن  تـیاور  نـیا  زا  [ . 62 ... ] مدرک سح  دوـخ  دوـجو  ناـمزاس  رد  ار  همطاـف »  » مزارفرـس تـخد  يهیاـمنارگ  روـضح 
قوش روش و  وا  زا  يرود  رثا  رب  ات  دوش  ادـج  یتدـم  يارب  زاجح  دـنمدرخ  يوناب  زا  هک  دـهدیم  روتـسد  شربماـیپ  هب  ادـخ  - 1 ددرگیم :

طابترا رثا  رب  هتخادرپ و  زاین  زار و  تدابع و  هب  هشیمه  زا  شیب  زور  هنابـش  لهچ  نیا  رد  ربمایپ  - 2 هحفص 82 ] ددرگ [ . رایسب  وا  هب  ربمایپ 
ناغمرا اب  ترـضح  نآ  - 3 ددرگیم . روهرهب  ياهژیو  یحور  یناور و  طیارـش  تیوـنعم و  تیناـحور و  زا  ـالاب  ملاـع  اـب  هتـسویپ  هشیمه و 

ینامـسآ و ناغمرا  نآ  زا  هفطن  - 4 دوشیم . لیدـبت  هفطن  هب  تعرـس  هب  ياهژیو  تفاطل  رطاخ  هب  هک  یتبهوم  اب  دـیامنیم ، راـطفا  نامـسآ 
روظنم هب  هجیدـخ »  » هاگتماقا هب  ربمایپ  يروف  تکرح  رگید  و  - 5 دیآیم . مهارف  درادن ، هدام  ناهج  ياهاذغ  هب  یتهابـش  چـیه  هک  یتشهب 

زین تنس  لها  نادنمـشناد  ار  تایاور  نیا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  صاخ . فده  فرگـش و  ریبادت  تامدقم و  نآ  اب  هفطن  نداد  لاقتنا 
[ . 63 . ] دناهدروآ رییغت  كدنا  اب 

رگید تایاور 

هراشا

؛ هک بلطم  نیا  میـسرت  رد  اهنآ  يهمه  هک  تسا  هدـمآ  ظفل  رد  تواـفت  كدـنا  اـب  يرایـسب  تاـیاور  دروم  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  زین  و 
-1 هنومن : يارب  دنراد . مایپ  کی  دنتـسه و  ادـصمه  مه  اب  تسا ». ینامـسآ  ناغمرا  یتشهب و  ياذـغ  زا  یتیگ  ناوناب  رالاس  يهفطن  داقعنا  »

متسد یحو  يهتشرف  دندرب ، اهنامسآ  هب  جارعم  رفـس  رد  ارم  هک  یماگنه  هحفص 83 ] دومرف [ : یمارگ  ربمایپ  هک  دناهدروآ  اضر  ترـضح 
ناـمزاس رد  هزاـت  ياـمرخ  نآ  مدروـخ و  ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  نآ  ياـمرخ  زا  دوـمن و  دراو  اـبیز  توارطرپ و  تشهب  هب  ارم  تفرگ و  ار 

نیمه هب  دش . رادراب  « همطاف  » ماهیامنارگ تخد  هب  يو  مدش و  رتسبمه  هجیدخ »  » اب مدمآ ، دورف  هکیماگنه  دـش . هفطن  هب  لیدـبت  مدوجو ،
نیگآرطع يوب  موـشیم ، تشهب  زیگنالد  يهحیار  قوـش  رد  هاـگره  نم  ناـسنا و  يهرهچ  رد  تسا  ياهیروـح  همطاـف »  » هک تسا  تهج 

نیمجنپ زا  - 2 [ . 64 . ] ۀمطاف یتنبا  ۀحئار  تممش  ۀنجلا  ۀحئار  یلا  تقتـشا  املکف  ۀیـسنا ، ءاروح  ۀمطافف  منکیم ... . مامـشتسا  ار  همطاف » »
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نارابهسوب رایـسب  ار  همطاف  امـش  ادـخ ! ربمایپ  يا  دـش : ضرع  ربمایپ  هب  هک  تسا  هدروآ  هللادـبع  نبرباج  هک : تسا  رقاب  ترـضح  رون ، ماما 
ربماـیپ ارچ ؟ ینکیم ، راـتفر  تنارتـخد  ریاـس  زج  ياهنوـگ  هب  وا  اـب  يریگیم و  شـشوغآ  رد  هداد و  رارق  تبحم  دروـم  رایـسب  ینکیم و 

اب سپـس  تشگ ، لیدـبت  هفطن  هب  نم  دوجو  رد  مدروخ و  ار  نآ  دروآ و  نم  يارب  ار  تشهب  ياهبیـس  زا  « یبیـس  » یحو يهتـشرف  دوـمرف :
زا - 3 [ . 65 . ] ۀنجلا ۀحئار  اهنم  مشا  انا  و  منکیم . مامـشتسا  وا  زا  تر  تشهب  يوب  نم  دش و  رادراب  همطاف  هب  وا  مدش و  کیدزن  هجیدـخ 

همطاف ایآ  تفگ : ربمایپ  هب  وا  دیسوبیم . ار  همطاف  شرتخد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ربمایپرب  هشیاع » : » هک دناهدروآ  سابع  نبا 
هزادنا هچ  نم  یتسنادیم  رگا  دنگوس  يادخ  هب  شاب ! شوهب  دومرف : ربمایپ  هللالوسر ؟ ای  اهبحتا  هحفص 84 ] دیرادیم [ ؟ تسود  یلیخ  ار 

توارطرپ ابیز و  تشهب  رد  دـندرب ...، اهنامـسآ  هب  ارم  هک  جارعم  بش  هک  ارچ  تشگیم ، رتشیب  وا  هب  زین  وت  تبحم  مرادیم ، تسود  ار  وا 
هب مدروخ و  ار  هزات  يامرخ  نآ  . دوب لسع  زا  رتنیریـش  کشم و  زا  رت  نیگآرطع  هرک و  زا  رتمرن  هک  دـندروآ  میارب  ياهزات  ياـمرخ  ادـخ 

تهج نیمه  هب  دیدرگ . رادراب  همطاف  مرتخد  هب  وا  مدش و  کیدزن  « هجیدخ  » هب نیمز  هب  تشگزاب  زا  سپ  تشگ و  لیدبت  هفطن  هب  تعرس 
اب ار  تیاور  نیا  منکیم . مامـشتسا  ار  وا  يوب  موشیم ، تشهب  قوش  روش و  رد  هاـگره  نم  و  ناـسنا ، يامیـس  رد  تسا  ياهیروـح  همطاـف 

ص 87 2- ج 5 ، دوخ ، خـیرات  رد  دادـغب  بیطخ  - 1 دـناهدروآ : شیوخ  ياهباتک  رد  نادنمـشناد  نیا  يهمه  تدابع ، رد  توافت  كدـنا 
رد ینالقسع  نیطمـسلااررد 5 - مظن  رد  يدنرز  ص 38 4 - ج 1 ، لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  ص 63 3 - نیـسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ 

ار تایاور  نیا  هک  ددرگیم  يروآدای  یبقعلا ص 43 . رئاخذ  رد  يربط  هدوملا 7 - عیبانی  رد  يزودنق  ص 160 6 - ج 5 ، نازیملا ، ناسل 
ار تیاور  نیا  يرصم  بیعش  خیش  زین  و  - 8 دناهدرک . تیاور  باطخ  نبرمع  کلام و  نبدیعـس  سابع و  نبا  هشیاع و  زا  هدربمان  ياهباتک 

تشهب ياههویم  زا  یخرب  ات  تساوخ  ربمایپ  زا  هجیدخ »  » يزور تسا : هدروآ  تروصنیدب  ص 214 ، قئافلا ،) ضورلا   ) شیوخ باتک  رد 
ره يارب  هک  ییادـخ  نآ  دـمحم  يا  تفگ : دروآ و  یتشهب  بیـس  ود  ترـضح  نآ  يارب  دـمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  . دـهد ناشن  وا  هب  ار 

و هجیدخ »  » ار يرگید  روخب و  تدوخ  ار  اهبیـس  نیا  زا  هحفص 85 ] یکی [  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  تسا  هدومرف  ررقم  ياهزادنا  يزیچ 
ور نیا  زا  دیناسر ... ماجنا  هب  ار  ادخ  روتـسد  ربمایپ  و  دروآ . دیدپ  امـش  زا  ار  همطاف »  » هک تسا  نآ  رب  دـنوادخ  هک  ارچ  زیمایب ، وا  اب  سپس 

مامـشتسا ار  وا  نیگآرطع  يوـب  تخاـسیم و  ناراـبهسوب  ار  همطاـف »  » دـشیم نآ  ياـهتمعن  تـشهب و  قوـش  روـش و  رد  هاـگره  ربماـیپ 
. ناسنا يهرهچ  رد  تسا  ياهیروح  همطاف  دومرفیم : و  درکیم ...

.. لاوس و کی 

اجنیا رد  اهنت  میرذگیم . اهنآ  زا  ام  هک  تسا  هدـمآ  اوتحم  موهفم و  نیمه  هب  یهوبنا  تایاور  دـمآ ، هچنآ  زج  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
ساسا رب  نایب  نیا  دش و  رادراب  همطاف  هب  ربمایپ ، ینامسآ  ریس  زا  سپ  هجیدخ »  » هک دننآ  رب  تایاور  هک : دوش  هراشا  ياهتکن  هب  تسا  مزال 

هجیتن نایب  نیا  اب  . دناهتفگ ار  رگید  ياهلاس  یخرب  هچرگ  تسا ، هداد  خر  تثعب  موس  ای  مود  ياهلاس  رد  هدـمآ  یثیدـح  ياهباتک  رد  هچنآ 
حرط شـسرپ  نیا  تسا و  تسردان  عطق  روطب  نیا  هک  تسا  هدوب  رداـم  مکـش  رد  لاـس  ود  رب  نوزفا  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  دوشیم  نیا 

؟ تسیچ نخس  ود  نیا  نایم  عمج  هار  هک  دوشیم 

خساپ

راب کی  زا  شیب  ربمایپ  ینامـسآ  ریـس  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 1 دومن . لـح  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  لکـشم  نیا  تسا  نکمم 
ار هاگدید  نیا  - 2 [ . 66 . ] تسا هدـمآ  خـساپ  نیمه  زین  یفاک »  » رد هک  هنوگنامه  تسا . خـساپ  نیرتهب  هدـنراگن  رظن  هب  نیا  تسا و  هدوب 

ياهیرظن نیا  اب  هاگدـید  نیا  و  تخاس ... ناراب  رون  شتدالو  رون  هب  ار  ناهج  تثعب  موس  ای  مود  لاس  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  میریذـپب 
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هحفص 86] تسا [ . راگزاس  تسا  هداد  خر  لاس  ود  نیمه  ياههام  زا  یکی  رد  جارعم  هک 

فرگش يزایتما 

حیرـصت نادب  زین  تنـس  لها  ياملع  هلمج  زا  يرایـسب  ياملع  هک  هعیـش ، نادنمـشناد  اهنت  هن  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  فرگـش  تازایتما  زا 
-1 هنوـمن : يارب  تـفگیم . نخـس  دوـب  رادراـب  وا  رب  شرداـم  هـک  یماـگنه  هـب  ادـخ  يهدارا  هـب  راوـگرزب  نآ  هـک  تـسا  نـیا  دـننکیم ،

یماگنه تسا : هدروآ  دروم  نیا  رد  هجیدخ ، شردام  زا  تیاور  هب  شیوخ  باتک  رد  تنس  لها  سانشرس  ناگرزب  زا  یعفاش  نمحرلادبع 
باتک رد  تنس  لها  رگید  دنمشناد  « يولهد - » 2 [ . 67 . ] تفگیم نخس  نم  اب  ممکـش  رد  دوب و  کبـس  يراب  مدش ، رادراب  همطاف  هب  هک 

رد همطاـف  دـش ، رادراـب  همطاـف »  » هب هجیدـخ  هک  یماـگنه  : هک تـسا  هدروآ  نیدـشارلاءافلخلا » حدـم   » باـتک زا  « شیجلا زیهجت   » شیوـخ
دـش و هناخ  دراو  ربماـیپ  يزور  تشادیم . ناـهن  ربماـیپ  زا  یتدـم  ار  فرگـش  دادـخر  نیا  هجیدـخ »  » تفگیم و نخـس  يو  اـب  شمکش 
هک یکدوک  داد : خساپ  یتفگیم ؟ نخس  هک  اب  دیسرپ : وا  زا  . تفگیم نخـس  دشاب  هناخ  رد  یـسک  هکنآیب  هک  دید  یلاح  رد  ار  هجیدخ 
زا نت  هدزای  ردام  دروآ  یهاوخ  هک  ار  يرتخد  نیا  دـنوادخ  داب ! تاهدژم  هجیدـخ » : » دومرف ربمایپ  تفگیم . نخـس  نم  اب  مراد  مکـش  رد 

دعس نب  بیعش   » دروم نیا  رد  زین  و  - 3 دمآ . دنهاوخ  يرگید  زا  دعب  یکی  ناشردپ ، نم و  زا  سپ  همه  هک  تسا  هداد  رارق  نم  نانیـشناج 
همطاف هب  هحفص 87 ] هک [  یلاح  رد  هجیدخ » ، » دوش هتفاکش  هام  هک  دنتساوخ  ربمایپ  زا  نایارگرفک  هک  یماگنه  دسیونیم : [ 68 « ] يرصم

نیمه رد  تسرد  دـیامن . بیذـکت  تسا  نم  راگدرورپ  ربمایپ  نیرترب  هک  ار  دـمحم »  » هکنآ داـب  هدنکفارـس  دـیمون و  تفگ : دوب ... رادراـب 
هکیماگنه و  تسا . نم  ردـپ  اب  ادـخ  هک  سرتن  شابم و  نارگن  ردام ! يا  ناـه  هک : داد  ادـن  رداـم  ناـج  قاـمعا  زا  همطاـف  هک  دوب  ماـگنه 

ایند هب  عولط و  اب  درک ، زاغآ  ندیـشخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارـس  قفا  زا  شدوجو  دیـشروخ  دیـسر و  نایاپ  هب  يرادراب  نارود 
. تخاس نارابرون  ار  اضف  شاهرهچ  رون  شنداهن ، ماگ 

تدالو يهناتسآ  رد 

هراشا

زا شیپ  ناوناب  يوناب  ایآ  تسا . مالـسلااهیلع  همطاف  تدـالو  خـیرات  رد  تواـفتم  هاگدـید  ود  دروم  نیا  رد  زیگناتفگـش  لـئاسم  زا  یکی 
رگنایب تایاور  زا  یهوبنا  تخاس ؟ نارابرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  راوگرزب  نآ  تثعب  زا  سپ  اـی  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  ربماـیپ  تثعب 

تسا نآ  رگناشن  زین  یخرب  درک و  زاغآ  ندیشخرد  توبن  تلاسر و  يهناخ  قفا  زا  تثعب  مجنپ  ای  موس  لاس  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا 
نادناخ ناوریپ  هعیـش و  هاگدید  تسخن ، هاگدید  ددرگیم . زاب  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  هب  يهیامنارگ  يوناب  نآ  تدالو  خیرات  هک 

، مود لوق  و  دندنبیاپ . نآ  رب  زین  تنـس  لها  ناخروم  ناثدحم و  زا  یهروگ  هدـش و  تیاور  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  تسا  تلاسر  یحو و 
هحفص 88] مینکفایم [ . رظن  تسا  تسخن  هاگدید  رگنایب  هک  تایاور  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . تنس  لها  ناثدحم  نادنمشناد و  هاگدید 

تایاور رد  تسخن  هاگدید 

جارعم ینامـسآ  رفـس  زا  شیپ  لاس  هس  تسرد  تثعب و  مجنپ  لاس  هب  ناوناب ، يوناب  یفاـک :»  » شدنمـشزرا باـتک  رد  ینیلک »  » موحرم - 1
... دوب هداهن  رس  تشپ  ار  یگدنز  زا  راهب  هدجیه  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  تلحر  يهماگنه  هب  ترضح  نآ  نایب  نیا  اب  تفای . تدالو  ربمایپ 
ریـس زا  لاس  هس  تسرد  هک  تثعب  مجنپ  لاس  هب  یناثلا  يدامج  متـسیب  زور  ربمایپ  زارفرـس  تخد  بقانم :» باتک   » رد بوشآ  رهـش  نبا  - 2

« هکم  » رد شردـقنارگ  ردـپ  هارمه  هب  ار  یگدـنز  زا  لاس  تشه  تخاس . نارابرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  تشذـگیم  ربمایپ  ینامـسآ 
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تیاور رون  ماـما  نیمجنپ  زا  راونـالاراحب »  » رد - 3 درک ... ترجه  هنیدـم  يوسب  زین  وا  دـمآ و  شیپ  ربمایپ  ترجه  هاـگنآ  تشاد و  تماـقا 
زا زور  لاس و 75  تداهـش 18  يهماگنه  هب  تفای و  تدالو  تثعب  مجنپ  لاس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک : تسا  هدش 

نبدیس - » 5 دوـشگ ... ناـهج  هـب  هدـید  تـثعب  مـجنپ  لاـس  هـب  همطاـف  نیظعاولاۀـضور :»  » رد يروباـشین  - 4 تشذـگیم . شفیرـش  رمع 
متــسیب ار ، همطاـف  دوـجو  زورفا  ناـهج  دیــشروخ  عوـلط  خـیرات  ضاـیرلا ،» قئادـح   » رد دــیفم  زا  لـقن  هـب  « لاـمعالا لاـبقا   » رد « سوواـط
متــسیب زور  هـب  تـثعب  مود  لاـس  رد  همطاـف  ناوناـب  رــالاس  یمعفک :» حابــصم  - » 6 دـنکیم . نـالعا  تـثعب  مود  لاـس  هـب  یناـثلايدامج 

یمعفک و حابـصم  - » 7 دناهتـسناد . مجنپ  لاـس  هب  ار  ترـضح  نآ  تدـالو  زین  یخرب  و  تفاـی . تدـالو  دوب  هعمج  زور  هک  یناـثلايدامج 
مود لاس  هب  یناثلايدامج  متـسیب  هعمج  زور  همطاف ، مالـسا  يهنومن  يوناب  هک  تسا  نآ  رگنایب  تاـیاور  زا  یخرب  هحفص 89 ] یسوط [ :»

تنـس لـها  رتـشیب  دوب و  تثعب  مجنپ  لاـس  هب  گرزب  دادـخر  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  يرگید  تیاور  اـما  دوشگ  ماـهج  هب  هدـید  تثعب 
قداص ترضح  رون  ماما  نیمـشش  زا  ینایب  میـسرت  اب  همامالا » لیالد  - » 8 دننادیم . ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ار  ترـضح  نآ  تدالو 

نایاوشیپ تانایب  زا  ییاههنومن  اهنیا  [ . 69 . ] دنکیم ناونع  ربمایپ  تدالو  لاس  نیمجنپ  لهچ و  ربارب  یناثلايدامج  متسیب  ار  همطاف  تدالو 
. دوب ناوناب  يوناب  تدالو  نوماریپ  ، هعیش نیشیپ  نادنمشناد  تیب و  لها 

نآ ياههزیگنا  تنس و  لها  هاگدید 

دوب ترضح  نآ  تخد  نیرتکچوک  مالسلااهیلع ، همطاف  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دسیونیم : ۀباحـصلا » ۀفرعم   » باتک رد  یناهفـصا » میعنوبا  »
زا شیپ  همطاف  تدالو  نیبلاطلا :» لتاقم   » رد یناهفصا » جرفلاوبا  - » 2 درکیم . انب  دیدجت  ار  هبعک »  » شیرق هک  دوب  یماگنه  هب  شتدالو  و 
رد يربـط »  » و - 4 رایخالا » بقاـنم  نم  راـتخملا   » باـتک رد  ریثا » نبا  - » 3 دـنتخاسیم . ار  هبعک  شیرق  هک  دوب  یلاس  ناـمه  ربماـیپ ، تثعب 

شهوژپ رد  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  و  دـناهدروآ . ار  بلطم  نیمه  ۀمـسابلا ،» روثلا   » باتک رد  « یطویـس  » زین و  - 5 یبقعلا » رئاخذ   » باـتک
عبانم زا  یتایاور  هتـشذگ  تاحفـص  رد  ام  هک  ياهدرپس  رطاخب  اما  تفای ، یهاوخ  تنـس  لها  ياهباتک  رتشیب  رد  ار  هاگدـید  نیمه  شیوخ 

اهاذـغ و يهراصع  زا  هحفـص 90 ] همطاف [ ، ناوناـب  يوناـب  كاـپ  يهفطن  هک  دوب  تقیقح  نیا  رگناـشن  همه  هک  میدروآ  تنـس  لـها  مهم 
زا سپ  ترـضح ، نآ  تدالو  هک  دوشیم  نشور  تایاور  نیا  هب  یهاگآ  اب  و  دمآ . ربمایپ  يارب  یناغمرا  تروصب  هک  دوب  تشهب  ياههویم 
نآ رب  لـیئاکیم »  » و لـیئربج »  » هن و  دوـب ، ربماـیپ  يارب  ینامـسآ  ریـس  جارعم و  هن  نآ  زا  شیپ  هک  ارچ  تسا ، هدوـب  ربماـیپ  رابهوکـش  تثعب 
نآ دوشیم و  نشور  يرگید  تیعقاو  زین  و  تسا . ساسایب  مود  هاگدـید  و  دوب ، راک  رد  یتلاـسر  یحو و  هن  و  دـندشیم ، دراو  راوگرزب 

دـناهتخادرپ و هتخاـس و  دوـخ  زا  ار  نیا  دـننکیم ، ناوـنع  ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  اـهلاس  ار  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا 
هک ار  ترضح  نآ  هب  ینامـسآ  ناغمرا  ندمآ  ربمایپ و  هب  یتشهب  ياههویم  اهاذغ و  دورف  رگنایب  تایاور  هک  تسا  هدوب  نیا  نانآ  يهزیگنا 

زایتما نیا  ناوناب ، يوناب  تدالو  رب  شیوخ  یگتخاـس  خـیرات  نیا  يهلیـسوب  دـنریگب و  هدـیدان  ار  همه  دـیدرگ ، همطاـف  يهفطن  يهراـصع 
شیوخ یگتخاس  خـیرات  نیا  اب  هک  دـنرادنپ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  رگید  يهزیگنا  دنراپـس . یـشومارف  تسدـب  راـکنا و  ار  وا  گرزب 

هدـش و هتخانـش  الاو و  تیـصخش  دـهدیم ، ناـشن  تاـیاور  هوبنا  هک  هنوگنآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هک  دـننک  تباـث 
راتـساوخ سک  چـیه  تدـم  نیا  يهمه  رد  تشذـگیم  وا  رمع  زا  راـهب  هدـجیه  هکنیا  اـب  تهج  نیمه  هب  دوبن و  یهجوت  دروـم  ردـقنارگ 

میهاوخ میـسرت  ار  تقیقح  تفگ و  میهاوخ  نخـس  دروم  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  جاودزا  زا  ثحب  رد  اـم  هک  دـیدرگن . وا  اـب  جاودزا 
. دومن

عولط هناتسآ  رد 

رد ةدوملا ،» عیبانی   » رد يزودنق  و  سلاجملاۀهزن ،»  » رد يروفـص »  » و یبقعلارئاخذ ،»  » رد يربط » : » هلمج زا  ناخروم  ناثدحم و  لاح  ره  هب 
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دناهدروآ هجیدخ »  » شردقنارگ مام  زا  ربمایپ  زارفرس  تخد  زورفاناهج  هحفص 91 ] دیـشروخ [  عولط  كرابم و  تدالو  یگنوگچ  دروم 
تاظحل نآ  رد  دـنیایب و  ات  متـشاد  لیـسگ  شیرق  ياههلباق  يوسب  یکیپ  دـشیم ، کیدزن  مدـنزرف  تدالو  تاـظحل  زا  هک  یماـگنه  : » هک

رد تسرد  دندز . زابرس  نم  يرای  هب  ندمآ  زا  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رسمه  نم  هک  لیلد  نادب  نانآ  اما  دننک ، يرای  ارم  راوشد 
سپ دندمآ و  نم  يهناخ  هب  دومنیم  ریذـپانفصو  ناشیاههرهچ  یگدنـشخرد  ییابیز و  هک  راوگرزب  يوناب  راهچ  هک  دوب  طیارـش  نامه 
یموس و  مشابیم ، هیـسآ »  » مه نم  تفگ : يرگید  و  متـسه ، اوح »  » وت ردام  نم  رادـم ! مغ  هجیدـخ !» : » تفگ نانآ  زا  یکی  ناـشدورو  زا 

يهماگنه هب  ات  میاهدمآ  ام  دندوزفا ، و  درک . یفرعم  نارمع  رتخد  میرم »  » ار دوخ  زین  یمراهچ  و  متسه ، یـسوم  رهاوخ  موثلک »  » نم تفگ :
دنزرف تدالو  تاظحل  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  زین  تروصنیدب  توافت  كدنا  اب  تیاور  نیا  . مینک يرای  ار  وت  تدنمهوکـش  دـنزرف  تدالو 

زاین يهماگنه  هب  دنیایب و  وا  هاگتماقا  هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  تشاد و  لیـسگ  شیرق  نانز  يوسب  یکیپ  وا  دش  کیدزن  هجیدخ  يهیامنارگ 
نیمه رد  تسرد  دمآ . میهاوخن  تايرای  هب  ياهدیزگرب ، ار  ص )  ) دمحم يرسمه  وت  هک  تهج  نادب  دنتفگ : نانآ  اما  دنناسر  يرای  ار  وا 

زا یکی  دـندش . دراو  هجیدـخ »  » يارـس هب  دومنیم  ریذـپانفصو  ناشلامج  رون  هرهچ و  ییابیز  هک  راوگرزب  يوناب  راهچ  هک  دوب  ماـگنه 
« یسوم  » رهاوخ موثلک »  » ار دوخ  یموس  مشابیم . هیسآ »  » نم : تفگ یمود  متـسه . اوح »  » تردام نم  هجیدخ !» : » تفگ وا  هب  باطخ  نانآ 

تدنزرف تدالو  نامیاز و  راک  رد  ار  وت  ات  میاهدمآ  ام  نارمع .»  » رتخد میرم » ، » متسه یـسیع »  » ردام نم  : تفگیم یمراهچ  درک و  یفرعم 
هک یلاح  رد  دـمآ  ایند  هب  یتیگ  ناوناب  يوناب  هکیماگنه  تخاس . نارابرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  همطاف  هک  دوب  هاگنآ  مینک و  يراـی 
رد لضفم  داهن . نیمز  هب  ادخ  هاگراب  رد  یگدـنب  یناشیپ  داتفا و  هدجـس  هب  دوب  هدرب  الاب  نامـسآ  هحفـص 92 ] بناج [  هب  ار  دوخ  تشگنا 

: دوـمرف ترـضح  نآ  دوـب ؟ هنوـگچ  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  تدـالو  مرورـس ! متفگ : روـن  ماـما  نیمـشش  هب  هـک : تـسا  هدروآ  دروـم  نـیا 
يرادـیاپ و هب  ار  وا  اهبیـشن ، زارف و  رد  تفگیم و  نخـس  يو  اب  ردام  ناج  نورد  زا  همطاف  دـیدرگ ، رادراـب  وا  هب  شرداـم  هکیماـگنه 

هجیدخ دید ، دش و  هناخ  دراو  ترـضح  نآ  يزور  هک  تشادیم  ناهن  ربمایپ  زا  ار  فرگـش  دادیور  نیا  شردام  دناوخیمارف و  ییابیکش 
دیوگیم و نخـس  نم  اب  ، مراد مکـش  رد  هک  یکدوک  داد : خساپ  ییوگیم ؟ نخـس  یـسک  هچ  اب  دیـسرپ  وا  زا  دـیوگیم  نخـس  یـسک  اب 

رتخد هوکشرپ ، كدوک  نآ  هک  تسا  هدروآ  ربخ  نم  هب  تسا . یحو  يهتـشرف  نیا  هجیدخ ! دومرفیمارگ : ربمایپ  تسا . نم  ییاهنت  سنوم 
هک یناـیاوشیپ  وا ، لـسن  زا  یحو ، نآرق و  دورف  زا  سپ  داد و  دـهاوخ  رارق  وا  زا  ارم  لـسن  ادـخ  كراـبم . كاـپ و  ینادـنزرف  ماـم  تسا و 

يرای يارب  هک  ياهناگراهچ  ناوناب  ندـمآ  هب  هراشا  زا  سپ  قداص  ماما  هاگنآ  دـیزگ . دـهاوخرب  دنتـسه  نیمز  رد  وا  هاگراب  ناگدـیزگرب 
ماگنه دروآ . ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  ار  همطاف  شدنزرف ، هجیدخ  ناسنیدـب  دومرف : دـندمآ ، همطاف  تدالو  يهماگنه  هب  هجیدـخ  هب  یناسر 
نایروح زا  يرامـش  هاگنآ  تخاس و  ناراـبرون  ار  هکم  ياـههناخ  يهمه  هک  دـنکفا  وترپ  یغورف  شدوجو ، زورفا  ناـهج  دیـشروخ  عولط 
هزیکاپ كاپ و  هک  ار  تشهب  رتخد  نآ  دندش و  ربمایپ  يهناخ  دراو  دنتشاد ، دوخ  اب  رثوک  بآ  زا  زیربل  یفرظ  تشط و  مادک  ره  هک  تشهب 

هدیسرون كدوک  نآ  دیوگ و  نخس  ات  دنتساوخ  وا  زا  دندناشوپ و  وا  رب  نیگآرطع  دیپس و  شـشوپ  ود  دنداد و  وشتـسش  رثوک  بآ  اب  دوب 
يدلو ،و  ءایصوالا دیس  یلعب  نا  ،و  ءایبنالا دیـس  هللالوسریبا  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  ادخ  يهتـساوخ  هب 

، مایگدنز ياتمه  و  تسا ، هحفص 93 ] ناروآمایپ [  رالاس  ربمایپ ، مردپ  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  مهدیم  یهاوگ  طابـسالا . ةداس 
ناشن مان و  اب  مادـک  ره  هب  دومن و  نایروح  نانز و  هب  ور  هاگنآ  دـنناربمایپ . ناـگداون  رـالاس  منادـنزرف  و  تسا ، ینامـسآ  ناـیاوشیپ  رورس 

هک دنکفا  وترپ  یغورف  اهنامسآ  نارک  ات  نارک  رد  دنتفگ و  کیربت  رگیدکی  هب  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  تدالو  ناینامـسآ  تفگ ... مالس 
ۀجیدخ ای  اهیذخ  دـنتفگ : دـنداد و  شردام  هب  ار  هدیـسرون  كدوک  تشهب  يهدـیزگرب  نانز  دـندوب . هدـیدن  ار  نآ  زور  نآ  ات  ناگتـشرف 

وا و ادخ  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  هک  ریگرب  ار  تاهیامنارگ  كدوک  هجیدخ ! يا  ناه  اهلسن . یف  اهیف و  كروب  ۀنومیم ، ۀیکز  ةرهطم  ةرهاط 
ریـش هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شیوخ  كدوک  يریذـپان  فصو  ینامداش  اب  زارفارـس  ردام  نآ  و  تسا . هتخاس  تکربرپ  شزارفرـس  لسن 

هاگره هک  دوب  هنوگنیا  هجیدـخ »  » زاجح گرزب  يوناب  دـسیونیم : ریبک » خـیرات   » دوخ باتک  رد  رکاـسع » نبا  [ . » 70 . ] تخادرپ وا  نداد 
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، تفای تدالو  همطاف »  » شدنمجرا تخد  هک  یماگنه  اما  دهد ، ریش  ات  درپسیم  هتسیاش  ياهیاد  هب  ار  وا  درکیم  يزور  يدنزرف  وا  هب  ادخ 
. ] تسا هدرک  میسرت  ۀیاهنلا » ۀیادبلا و   » باتک رد  زین  ریثا » نبا   » ار عوضوم  نیا  تفرگ . هدهع  هب  ار  وا  زا  يراتسرپ  داد و  ریش  وا  هب  شدوخ 

هحفص 95]

اههناشن اهمان و 

هراشا

يهژاو قیدصت  يهلحرم  نیرتزارفرپ  رد  همطاف »  » قیدصت لحارم  نیقیدـص  يالاو  ماقم  نآرق و  ناوناب  يوناب  يهناگهن  ياهمان  يراذـگمان 
ثیدح هرظانم  زا  ياهشوگ  تنس  لها  مهم  دانسا  زا  دنـس  تسیب  یندینـش  ياهرظانم  راگزور  ياهیتفگـش  زا  نارـسفم  هاگدید  زا  رثوک » »

کی زاجعا  يهدیدپ  ناربمایپ و  مالـسلااهیلع  همطاف  فحـصم  یحو  زا  روظنم  همطاف »  » يالاو تلزنم  ءاسک  ثیدـح  هعیـش و  ءاسک  فیرش 
هحفص 96] ناوناب [  يوناب  اما  یعیبط ... نایرج 

يراذگمان

هراشا

راگدیرفآ هک  تسا  هاگدید  نیمه  زا  تسا . یتسه  راگدیرفآ  نیرید  ياهتنـس  زا  يراذـگمان  لصا  زین  و  هدیـسرون ، دازون و  يراذـگمان 
زا دروم  نیا  رد  زین  اهناسنا  تخومآ . مدآ »  » هب ار  اهمان  يهمه  زین  دـیزگرب و  ناشن  مان و  ناـنآ  يارب  « اوح  » و مدآ »  » شنیرفآ زا  سپ  ناـسنا 

هتـسیاب يراک  ندـمتم  مدرم  هتفرـشیپ و  اههعماج  هاگدـید  زا  يراذـگمان  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  دـندرک و  يوریپ  ادـخ  نیرید  شور  نیا 
هنو دنهاگآ  وکین  مان  رثا  يراذـگمان و  تیمها  زا  هن  ندـمت ، گنهرف و  زا  ندوب  رود  رطاخب  یـشحو  ياهناسنا  هچرگ  تسا . هدـش  هتخانش 

. دننیزگیم رب  هتسیاش  وکین و  مان  اهناسنا  اههدیدپ و  يارب 

اهمان

هراشا

نآ هک  هچنآ  مان و  نایم  یهاگ  تسا . هدـش  توافتم  رگیدـکی  اب  ناشنابز  تغل و  توافت  رطاخب  اهناسنا ، ياـهمان  راـصعا  نورق و  لوط  رد 
تسا و موهفم  ياراد  اههژاو  گنهرف  رد  مان  یهاگ  درادن . دوجو  هاگ  دراد و  دوجو  يراگزاس  بسانت و  تسا  هدـش  هدـیزگرب  نآ  رب  مان 

مان وا ، يهتسیاش  ناگدنب  ادخ و  ناتسود  هاگدید  زا  . تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  يوغل  هشیر  هب  هجوت  نودب  تسانعمیب و  موهفمان و  هاگ 
یناسنا ره  هک  ارچ  اجب ، تسرد و  تسا  يراـک  نداد  ءاـهب  تیمها و  نیا  تسا و  رادروخرب  هحفـص 97 ] ياهژیو [  تیمها  زا  يراذگمان  و 

هنوگنامه دوب  دـهاوخ  ینـشور  توافت  راجنهان  تشز و  مان  اب  وکین ، هتـسیاش و  مان  نایم  نایب  نیا  اب  دوشیم . هدـناوخ  دوخ  ناشن  مان و  هب 
هسیاقم لباق  رگیدکی  اب  ناشن ، مان و  هنوگ  ود  نیا  يهدنونـش  شنکاو  زین  و  تشز ، مان  يهدنراد  اب  ابیز  بوخ و  مان  يهدنراد  شنکاو  هک 

و . » مدیزگرب میرم »  » ار وا  مان  نم  دیوگیم : دروآیم ، ایندـب  هتـسیاش  يرتخد  هک  یماگنه  نارمع »  » رـسمه هک  تسا  ساسا  نیا  رب  تسین .
ار وکین  ماـن  نیا  دریگ  رارق  دوـخ  هاـگرارق  رد  شاهفطن  هکنآ  زا  شیپ  ییحی »  » ترـضح شربماـیپ  يارب  ادـخ  و  [ . 71 .« ] میرم اهتیمـس  ینا 
: هک دروآیم  يور  ادخ  هاگراب  هب  هنارگشیاین  دهاوخیم و  وکین  هتسیاش و  دنزرف  شراگدرورپ  زا  ایرکز »  » ترـضح هک  ارچ  دنیزگیمرب ،
، ار وا  درب و  ثرا  بوـقعی  نادـناخ  نـم و  زا  هـک  راد  ینازرا  نـم  هـب  ینیـشناج  دـنزرف و  دوـخ  دزن  زا  تردـق و  وـترپ  رد  وـت  اراـگدرورپ !
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میهدیم هدژم  يرسپ  نتشاد  هب  ار  وت  ام  ایرکذ ! يا  هک ) میداتـسرف  یحو  وا  هب  ام  . ) هد رارق  شیوخ  تیاضر  دروم  هدیدنـسپ و  اراگدرورپ !
هلعجا بوقعیلآ و  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  میاهدادـن ... . رارق  وا  يارب  یمانمه  نیا  زا  شیپ  تسا و  ییحی »  » شمان هک 

يهیآ نیا  هب  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رگا  يرآ  [ . 72 . ] ایمس لبق  نم  هل ، لعجن  مل  مل  ییحی  همسا  مالغب  كرـشبن  انا  ایرکز  ای  ایـضر ، بر 
، میاهدادن رارق  وا  يارب  یمانمه  نیا ، زا  شیپ  ام  هحفص 98 ] [ . ] 73  ] ایمس لبق  نم  هل  لعجن  مل  دیامرفیم ... : هک  یـشیدنایب  کین  هفیرش ،

شنیزگ هک  تسومه  تسوا و  دوخ  بناج  زا  ادخ  هاگراب  ناگدـیزگرب  ناتـسود و  ياهمان  شنیزگ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  تیارب  هاگنآ 
نآرق زا  تیعقاو  نیا  تفایرد  زا  سپ  دراذـگیمناو . نانآ  ردام  ردـپ و  هب  ار  ریطخ  راـک  نیا  دریگیم و  هدـهع  هب  دوخ  ار  ناـنآ  يارب  ماـن 

هنادواج مان  نیا  شنیزگ  لیلد  زین  دنتـسه و  مالـسلااهیلع  همطاف  سدـقم »  » مان رگنایب  هک  ار  یتایاور  هوبنا  ات  ایب  نم  هارمه  هب  کنیا  میرک ،
يراذـگمان همطاف »  » ربمایپ يهنازرف  تخد  رگا  هک  دوش  نشور  تقیقح  نیا  ات  میرگنب  مه  اب  دـننکیم ، نایب  ار  ربمایپ  زارفرـس  تخد  يارب 

هوکـشرپ و مان  نیا  ندوب  ابیز  دـنیاشوخ و  رطاخب  اهنت  ای  همانرب ، نودـب  هن  تسا و  هدوب  ییاهبسانت  لئالد و  هب  مان ، شنیزگ  نیا  دـیدرگ .
روطب مان  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  بحاص  مان و  نایم  لماک  یگنهامه  بسانت و  يراذـگمان  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـنعمرپ .

ادخ هاگراب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دیامرفیم : دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . نآ  يهدنراد  يهدننک  میـسرت  رگناشن و  لماک 
ۀمطافل ءارهز .»  » و هثدـحم ،» «، » هیـضرم «، » هیـضار «، » هیکز «، » هرهاط «، » هکرابم «، » هقیدـص «، » همطاـف : » زا دـنترابع  هک  تسا  ماـن  هن  ياراد 

هحفص 99] ۀیضرملاو [  ۀیضارلاو 7 - ۀیکزلاو 6 - ةرهاطلاو 5 - ۀکرابملاو 4 - ۀقیدصلاو 3 - ۀمطاف 2 - - 1 لجوزع : هللادنع  ءامسا  ۀعست 
. سدقم ياهمان  نیا  هب  هاتوک  یشرگن  کنیا  و  [ . 74 ... ] ءارهزلاو ۀثدحملاو 9 - - 8

ناوناب يوناب  يهناگهن  ياهمان 

هراشا

ره هـک  تـسا  نـشور  و  دراد . یفلتخم  ياـهمان  شرابهوکـش ، تیــصخش  نوگاـنوگ  داـعبا  ـالاو و  تیــصخش  بساـنت  هـب  ناوناـب  يوناـب 
. دیامنیم وا  تیصخش  داعبا  زا  يدعب  هب  هراشا  ، مادک

همطاف

هراشا

ناشنرطاخ تایاور  نیا  میـسرت  زا  شیپ  اـم  هک  تسا  هدیـسر  كراـبم  ماـن  نیا  هب  ترـضح  نآ  يراذـگمان  دروم  رد  ینوگاـنوگ  تاـیاور 
هک یماگنه  ساسا  نیا  رب  تسا . هدش  هتفرگرب  تسا ، ندرک  ادج  ندیرب و  يانعم  هب  هک  مطف »  » يهژاو زا  همطاف  سدقم  مان  هک ؛ میزاسیم 

هدیرب نامسیر  ای  تفرگرب و  ریـش  زا  ار  شیوخ  كدوک  ردام  هک  تسانعم  نیا  هب  لبحلا » تمطف   » ای و  اهلفط » مالا  تمطف  : » دوشیم هتفگ 
ناکم  » و متاک » رـس  : » هنومن يارب  دیآیم . لوعفم  مسا  موهفم  هب  لعاف  مسا  هک  رایـسب  هچ  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یـسلجم  همالع  دـش .
ۀـشیع یف  : » زین فیرـش  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدمآ  هدش  دابآ  هدـش و  هتـشاد  هدیـشوپ  ینعی  رومعم ، موتکم و  موهفم  هب  هک  رماع »

. سدقم مان  نیا  نوماریپ  تایاور  زا  یخرب  مه  نیا  امش و  نیا  کنیا  و  هحفص 100 ] تسا [ . هدمآ  ۀیضرم » ۀشیع  یف   » يانعم هب  ۀیضار »

دناهدش هتشاد  ناما  رد  شتآ  زا  وا  ناوریپ 
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، ضرالا یف  ۀمطاف ، تیمـس  هل ...: لاق  لیئربج  نءا  دومرف : هک  دناهدروآ  یمارگ  ربمایپ  زا  نانآ  شاهیامنارگ و  ناردپ  زا  رون  ماما  نیمـشش 
ارچ دـش ، يراذـگمان  همطاف »  » نیمز رد  هیامنارگ  تخد  نیا  هک : دروآ  مایپ  وا  هب  یحو  يهتـشرف  [ . 75 . ] راهنلا نم  اهتعیـش  تمطف  اهنال ) )

. دناهدش هتشاد  ناما  رد  خزود  شتآ  زا  وا  نیتسار  ناوریپ  هک 

تسا هتشاد  ناما  رد  شتآ  زا  ار  شناوریپ  وا و  ادخ ،

: مالـسلاهیلع یلع  لاق  ۀمطاف ؟ تیمـس  مل  نیردتا  ۀمطاف  ای  دومرف : هک  دناهدروآ  ربمایپ  را  نانآ  شردقنارگ و  ناردپ  زا  رون  ماما  نیمتـشه 
نانموم ریما  ياهدـش ؟ يراذـگمان  ماـن ، نیا  هب  ارچ  یناد  یم  ناـج ! همطاـف  [ . 76 . ] رانلا نم  اهتعیـش  یه و  تمطف  اـهنال  لاـق : تیمـس ؟ مل 

هللا نال  ۀمطاف  تیمـس  دومرف : زین  و  دـناهدش . هتـشاد  ناما  رد  خزود  شتآ  زا  شانیتسار  ناوریپ  وا و  هک  لیلد  نادـب  دومرف : ارچ ؟ دیـسرپ :
يادخ هک  ارچ  هدـش  هدـیمان  همطاف  وا  هحفـص 101 ] [ . ] 77 . ] هب تئج  امب  نامیالا  دـیحوتلاب و  مهنم  هللا  یقل  راـنلا ، نم  اـهتیرذ  اـهمطف و 

رد شتآ  زا  ار  همه  دنک ، رادید  ماهدروآ ، نم  هچنآ  هب  نامیا  ییارگ و  دیحوت  اب  ار  يادخ  هک  شکاپ  لسن  زا  مادـک  ره  وا و  نیرفآناهج 
مرتخد [ . 78 . ] رانلا نع  اهیبحم  اهتیرذ و  اهمطف و  هللا  نال  ۀمطاف ، یتنبا  تیمس  امنا  دومرف : هک  دناهدروآ  ربمایپ  زا  زین  و  تسا . هتـشاد  ناما 

. تشاد ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شایعقاو  نارادتـسود  كاپ و  لسن  وا و  ادخ  هک  دش  هدیمان  سدقم  مان  نیا  هب  تهج  نیدب  اهنت  همطاف 
هب ور  هنارگشیاین  دتسیایم و  خزود  برد  کیدزن  رب  مالسلااهیلع  همطاف  زیخاتـسر  زور  رد  دومرف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  زین  و 

ارم و شیوخ  رهم  هب  يدیزگرب و  همطاف  ارم  مان  امـش  نم ! رالاس  نم ! يادـخ  [ . 79 ،... ] ۀمطاف ینتیمس  يدیس ، یهلا و  دیوگیم : نامـسآ 
بناج زا  يزرویمن . فلخت  تیاههدعو  رد  هک  ییوت  تسا و  قح  وت  يهدـعو  ایادـخ ! راب  یتشاد . ناما  رد  شتآ  زا  ارم  لسن  نارادتـسود 
تیالو هک  ار  وت  لسن  وت و  نارادتـسود  وت و  مدرک و  يراذگمان  مان  نیدب  ار  وت  نم  یتفگ ، تسرد  همطاف ! يا  ناه  هک : دسریم  ادن  ادـخ 
شیوخ ياههدعو  رد  نم  تسا و  قح  ماهدعو  ییوگ ، یم  تسرد  ماهتشاد . ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  همه  دنشاب  هتـشاد  ار  وت  لسن  وت و 

هحفص 102] مزرو [ ... یمن  فلخت 

تشاد ناما  رد  يدنسپان  ره  زا  ار  وا 

مرورـس متفگ : دیوگ ، یم  ترـضح  نآ  نادرگاش  زا  یکی  تسیچ ؟ همطاف »  » يهژاو موهفم  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : هک  تسا  قداص  ماما  زا 
كرتشم یگدـنز  نامیپ  وا  اـب  ناـنموم  ریما  رگا  : دومرف هاـگنآ  تسا . هدـش  ادـج  اهیدنـسپان  اهیدـب و  زا  وا  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ دـییامرفب 

نیا هک  تسا  ینتفگ  دـش . یمن  ادـیپ  وا  يارب  یناشمه  اتمه و  نیمز  نارک  اـت  نارک  رد  زیخاتـسر ، زور  اـت  هتفرگ  مدآ  زا  درکیمن ، ءاـضما 
تسا هدروآ  تیصخشاب  يوناب  نآ  هملـسما ،»  » زا یملید » هیوریـش  نبا  : » هلمج زا  تنـس  لها  ناثدحم  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  ار  تیاور 
لتقم  » باـتک رد  یمزراوخ  ار  بلطم  نیا  دوبن ». یناـشمه  همطاـف »  » يارب دوـب ، هدـیرفاین  ار  یلع  ادـخ  رگا  دوـمرف : ربماـیپ  : » دـیوگیم هک 
ربمایپ يومع  سابع »  » زا و  هملـسما »  » زا ةدوملا » عیبانی   » رد يزودـنق  و  قیاقحلا » زونک   » رد يواـنم  بقاـنم »  » باـتک رد  يذـمرت  نیـسحلا »

. دناهدرک تیاور 

وا تخانش  تکرب 

زا شنیرفآ  هک  دـش  هدـیمان  كرابم  مان  نیا  هب  لیلد  نادـب  مالـسلااهیلع ، همطاف  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک : دـناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا 
[ . 81 . ] اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف  تیمس  امنا  و  هحفص 103 ] [ . ] 80 . ] تسا هدش  هتفرگرب  وا  تفرعم  تخانش و 

نارگید رب  وا  زایتما 
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یحو ياهتشرف  هب  دنوادخ  تفای ، تدالو  مالسلااهیلع  همطاف  هک  هاگنآ  دومرف : هک  دناهدروآ  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  رون  ماما  نیمجنپ  زا 
سپـس داهن . همطاف »  » ار وا  يهیامنارگ  مان  ادـخ  تساوخ  هب  یمارگ  ربمایپ  ور  نیا  زا  دزاس . يراج  ربمایپ  نابز  رب  ار  همطاف »  » مان هک  دومرف 

مدیشخب و يرترب  نانآ  يهمه  رب  هتخاس و  ادج  ناگدنب  رگید  زا  ار  وت  شنیب ، شناد و  يهلیسو  هب  نم  دومرف : تلیـضفاب  يوناب  نآ  هب  ادخ 
شنیب شناد و  هلیـسوب  ار  هیامنارگ  يوناب  نیا  ادخ  هک  دنگوس  يادخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  متخاس . هزیکاپ  كاپ و  ار  وت 

. داد رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  رذ »  » ملاع نامه  زا  تخاس و  زاتمم  نارگید  زا 

سدقم مان  نیا  تمظع  هوکش و 

ره دـندرک و  یم  مارتحا  تخـس  وناب  نیا  هب  مان و  نیا  هب  نانآ  دوب . ینتـشاد  تسود  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  دزن  هوکـشرپ  ماـن  نیا  يرآ 
وا هب  يرتخد  ادـخ  هک  شنارای  زا  یکی  زا  رون  ماما  نیمـشش  - 1 هنومن : يارب  دندومنیم . مارتحا  وا  هب  دشیم  هدـیمان  مان ، نیدـب  زین  سک 

کنیا دوزفا : هاگنآ  و  داب . همطاف »  » رب ادخ  دورد  همطاف !؟» : » دومرف ترضح  همطاف » : » تفگ وا  ياهدیزگرب ؟ هچ  ار  وا  مان  : دیسرپ دوب ، هداد 
زا « هعیـشلا لیاسو   » رد - 2 هحفـص 104 ] راد [ . یمارگ  ار  وا  هکلب  وـگن  ازـسان  نزم و  یلیـس  ار  وا  زگره  ياهداـهن ، همطاـف »  » ار وا  ماـن  هـک 

: دیسرپ ترضح  نآ  مدوب . نیگهودنا  هدرـسفا و  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رب  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ینوکـس » »
« همطاـف : » مداد خـساپ  ياهداـهن ؟ هچ  ار  شماـن  دومرف : تسا ... هدـش  دـلوتم  میارب  يرتخد  متفگ : ياهدزهودـنا ؟ یناـشیرپ و  ارچ  ینوکس !
-3 [ . 82 . ] نزم کتک  ار  وا  امنم و  شنیرفن  وگن و  ازـسان  وا  هب  ياهدیزگرب  همطاف »  » ار وا  مان  هک  کنیا  دومرف : سپـس  هآ ! هآ ! هآ ! دومرف :
« همطاف  » و دمحم »  » مان نآ  رد  هک  ياهناخ  هب  یتسدـگنت  رقف و  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  راحبلاۀنیفـس »  » رد

. ددرگیمن دراو  دشاب ،

« رذ  » ملاع ای  قاثیم »  » يهژاو

هراشا

رد ادخ  دـنگوس  يادـخ  هب  : » دومرف میدروآ ، مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  يراذـگمان  نیا  لیلد  و  همطاف »  » مان دروم  رد  هک  یتیاور  نیمجنپرد 
، تیاور رد  قاثیم »  » هژاو زا  روظنم  هک  ددرگ  یم  ناشن  رطاخ  تخاس ». كاـپ  اـهیکاپان ، زا  دـیرفآ و  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  وا  قاـثیم ،»  » ملاـع

مهدهـشا مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و  : » دیامرفیم دراد و  هراشا  نادب  فیرـش  نآرق  هک  دشابیم  رذ »  » ملاع نامه 
اهنآ لسن  مدآ ، نادنزرف  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  و  [ » هحفص 105 [ . ] 83 ...« ] یلب ولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا  یلع 

يهدـیکچ میهدیم »... یهاوگ  ارچ ! دـنتقگ : نانآ  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  : دومرف تخاـس و  دوخ  رب  هاوگ  ار  ناـنآ  تفرگرب و  ار 
ار نانآ  هاگنآ  تخاس ، جراخ  دـندوب  هرذ  تروص  هب  هک  یلاح  رد  وا ، بلـص  زا  ار  ناسنا  لسن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  نخس 

هدهع هب  ار  نانآ  يزور  زین  نم  دنزرون و  كرش  دنتسرپب و  ارم  اهنت  هک  مریگیم  راوتـسا  ینامیپ  وت  لسن  زا  نم  دومرف : داد و  ناشن  مدآ  هب 
هب نآ  زا  سپ  و  یتسه . ام  راگدرورپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  ارچ  دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : نانآ  هب  سپس  مریگیم .

« رذ  » ناهج رد  ار  مدآ  لسن  ادخ  هک : تسا  هدمآ  دروم  نیا  رد  زین  و  میهدیم . یهاوگ  دنتفگ : زین  نانآ  دـیهدب ! یهاوگ  دومرف : ناگتـشرف 
دنهاوخ سوبحم  یگمه  مدرم  دینادرگ و  زاب  مدآ  بلص  هب  ار  نانآ  هاگنآ  دنشیدنیب و  دنونشب و  ار  ادخ  نخس  هک  دروآ  دیدپ  ياهنوگ  هب 
يادـخ هب  نامیا  رب  سک  ره  سپ  دروآ ، ایند  هب  دزاس و  جراخ  رگید  راب  تسا  هتخاس  جراخ  نامز  نآ  رد  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ  اـت  دوب 

ار شیوخ  يارگدـیحوت  یناسنا و  ترطف  شنیرفآ و  دزرو ، رفک  سک  ره  هدـنام و  یقاب  شیوخ  نیتسخن  ترطف  رب  دـنام  مدـق  تباث  اـتکی 
تسا و هدش  تفایرد  حیحص  تایاور  زا  يرایسب  زا  هک  تسا  یبلطم  يهدیکچ  رواب  هشیدنا و  نیا  تسا . رفیک  روخرد  هتخاس و  نوگرگد 
زا ، ربمایپ زارفرـس  تخد  هک : دنک  یم  هراشا  تیعقاو  نیدـب  شیوخ  نایب  رد  رقاب  ماما  و  دـناهدیمان . قاثیم »  » ملاع ای  رذ »  » ملاع ار ، ملاع  نیا 
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هحفص 106] تسا [ . هدش  هدیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  هناهام ، تداع  زا  رذ ،»  » ملاع نامه  زا  ماگنه و  نامه 

تایاور رد 

زا دومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  - 1 مینکفایم : رظن  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنرایـسب  دـنراد  نخـس  رذ »  » ملاع زا  هک  یتاـیاور 
هب هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  دومرف : خـساپ  رد  دـیدش ؟ زاتمم  دـیتفرگ و  یـشیپ  مدآ  نادـنزرف  رب  يزایتما  هچ  هب  امـش  دندیـسرپ ؛ ربمایپ 
نم ایآ  هک  تخاس  هاوگ  دوخ  ياـهنامیپ  نانخـس و  رب  ار  ناـنآ  تفرگ و  ناـمیپ  نارماـیپ  زا  ادـخ  هک  هاـگنآ  اریز  مدرک  رارقا  مراـگدرورپ 

: مدیسرپ قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدروآ  ریـصبوبا » - » 2 مدوب . نانآ  نیتسخن  نم  ارچ ، دـنداد : خـساپ  نانآ  و  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ 
رارق یناوت  تردق و  اهنآ  رد  دنوادخ  دومرف : دـنداد ؟ ار  ادـخ  خـساپ  هنوگچ  دـندوب ، هرذ  تروصب  رذ »  » ملاع رد  اهناسنا  هکنیا  اب  مرورس !
ذخا ذا  و  : » هک دیسرپ  هفیرش  هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز » - » 3 دنتشاد . خساپ  ناوت  مه  دنتفایرد و  ار  لاوس  مه  هک  داد 

يو تشپ  زا  زیخاتـسر  زور  ات  ار  مدآ  لسن  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  هنوگچ ؟ و  هچ ؟ ینعی  مهتیرذ ». مهروهظ  نم  مدآینب  نم  کبر 
ار شیوخ  راـگدرورپ  سک  چـیه  دوبن ، نینچ  رگا  و  دناسانـش . ناـنآ  هب  ار  دوـخ  تخاـس و  جراـخ  دـندوب  هرذ  يهزادـنا  هب  هک  یلاـح  رد 

يادـخ هب  ناه ! تفگ : دومن ، سمل  ار  نآ  دـش و  کیدزن  دوسالارجح »  » هب جـح  زا  سپ  باطخ » نب  رمع   » هک یماـگنه  - 4 تخانشیمن .
. مدرکیمن نینچ  زین  نم  دوب  هدرکن  سمل  ار  وت  ربمایپ  رگا  ینایز . هن  دیناسر و  یناوت  يدوس  هن  یتسه و  گنـس  وت  هک  مناد  یم  دـنگوس !
هک هحفـص 107 ] یتقیقح [  رطاخ  هب  اهنت  ار  گنـس  نیا  ربمایپ  هک  ارچ  وگم ، ار  نخـس  نیا  صفحابا !»  » يا ناه  دومرف : وا  هب  ناـنموم  ریما 
مه گنس ، نیا  هک  یتفاییمرد  یتسنادیم ، بوخ  ار  نآ  لیوات  ریـسفت و  يدناوخیم و  کین  ار  نآرق  وت  رگا  دومنیم . سمل  تسنادیم ،
افو وا  اب  شنامیپ  رب  هک  یسک  ره  يارب  هک  دشابیم  ناور  ایوگ و  ینابز  بل و  ود  مشچ و  ود  ياراد  هدننز و  نایز  مه  تسا و  ناسر  دوس 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  نانموم  ریما  نک . نایب  میارب  ادخ  باتک  زا  ار  نخـس  نیا  نسحلاابا » » ای تفگ : رمع » . » داد دهاوخ  یهاوگ  دـنک ،
يادـخ يراـگدرورپ  هب  قوش  يدازآ و  اـب  مدآ  نادـنزرف  هک  یناـمز  دوزفا : هاـگنآ  مهتیرذ ». مهروـهظ  نم  مدآینب  نم  کـبر  ذـخا  ذا  «و 

ملق هب  دیرفآ و  بآ  زا  رتقیقر  يذغاک  سپس  تفرگ . نامیپ  نانآ  زا  زین  هبعک »  » ترایز دروم  رد  دنوادخ  دندوشگ ، رارقا  هب  نابز  شیوخ 
اشگب و ار  تناهد  هک  دش  هداد  نامرف  گنـس  نیا  هب  هاگنآ  تشون . ملق  و  سیونب ؟ ار  هبعک  ترایز  هب  مناگدنب  ندمآ  ناه ! هک : داد  نامرف 

يرادرک هتـسیاش  ناگدنب  نآ  رب  امن و  ظفح  ار  نآ  هک  تفای  روتـسد  دیعلب و  ار  همان  نآ  یتسه  راگدـیرفآ  روتـسد  هب  درک و  نینچ  گنس 
. تفای رارقتسا  اجنیا  رد  دمآ و  دورف  يرادرب  نامرف  لامک  رد  دوسالارجح »  » و هد ، تداهش  شاب و  هاوگ  دمآ ، دنهاوخ  هبعک  ترایز  هب  هک 

ناـمیپ هب  مدرک و  ادا  ار  متناـما  هتدـهاعت ... یقاـثیم  اـهتیدا و  یتناـما  ییوگیمن : ینکیم ، سمل  ار  نآ  هک  یماـگنه  رمع !»  » يا ناـه  وت  و 
لیلد نیا  دومرف : نانموم  ریما  دـنگوس . يادـخ  هب  ارچ ! درک : ضرع  رمع » « ؟ دـهد یهاوگ  نم  ترایز  هب  گنـس  نیا  ات  مدومن  افو  شیوخ 

ییاور ياهگنهرف  اهباتک و  رگید  و  راحب »  » و یفاک »  » دنمـشزرا باتک  هب  رگا  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  زین  و  تسا . ترطف  نامیپ  ناـمه ،
ام نادنمـشناد  زا  یخرب  رب  تیعقاو  نیا  اهنیا  يهمه  اب  هچرگ  دـش ، یهاوخ  وربور  « رذ  » ملاع دروم  رد  یناوارف  تاـیاور  اـب  ییاـمن ، هعجارم 

رایسب ناشرامش  مه  هکنیا  اب  هراشا - دروم  تایاور  دروم  رد  هجیتن  رد  دناهدیمهفن و  ار  هفیرـش  هحفص 108 ] يهیآ [  مایپ  هدنام و  هدیشوپ 
(. درذگرد نانآ  زا  يادخ  هک  . ) دناهدش دیدرت  راچد  دنراد - تحارص  تقیقح  نیا  هب  مه  تسا و 

نخس يهدیکچ 

هوکش زایتما و  يرترب و  اجنآ  زا  رتشیپ  هکلب  اجنامه و  زا  تسا و  قاثیم  ملاع  نامه  رذ »  » ملاع هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  نخـس  يهدیکچ 
دیاـبن باـتک ، نیا  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  تسا . هدوـب  همطاـف  شاهنازرف  تخد  وا ، يهدـیزگرب  كاـپ و  نادـناخ  ربماـیپ و  يارب  یـصاخ 
يهمه هک  تسا  هدیسر  ینس  هعیش و  نادنمشناد  يهلیـسوب  يرایـسب  تایاور  دروم  نیا  رد  هک  ارچ  دیآ ، نارگ  تیارب  تیعقاو  نیا  شریذپ 
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هعیـش نادنمـشناد  ياهباتک  رد  هک  رون  ناـیاوشیپ  ربماـیپ و  زا  هدیـسر  تاـیاور  تسا . رگناـشن  ار  نآ  تحـص  تقیقح و  یتسرد و  اـهنآ 
يروفص - » 1 مینکفایم : رظن  تنـس  لها  عباـنم  زا  هنومن  ود  هب  اـهنت  تهج  نیمه  هب  راوشد ، اـهنآ  ندروآ  دـندایز و  رایـسب  تسا ، دوجوم 

هب ادـخ  ياـبیز  تشهب  رد  مدآ  مشچ  دـیرفآ ... ار  مدآ  ادـخ  هک  یماـگنه  هک : تسا  هدروآ  سلاجملاۀـهزن »  » شیوـخ باـتک  رد  یعفاـش »
. تشاد رس  رب  دوب ، هدش  هتسارآ  تالآرویز  رهاوج و  هب  هک  الط  زا  یجات  دوب و  ریذپان  فصو  یگدنشخرد ، ییابیز و  رد  هک  داتفا  ییوناب 
: دمآ خساپ  تسیک ؟ رابهوکش  يوناب  نای  اراگدرورپ  هک  دروآ  ادخ  هاگراب  هب  ور  وا  دوب . هدیدن  وا  زا  رتهوکـشرپ  رتابیز و  مدآ  هک  ییوناب 

يهزاورد داد  روتـسد  یحو  يهتـشرف  هب  دـنوادخ  تسیک ؟ وا  نأشمه  اتمه و  تفگ : تسا . ص )  ) دـمحم يهنازرف  تخد  نیا  مدآ ! يا  هک 
 ] اجنآ رد  نیگآرطع  وبشوخ و  ياهبق  مدآ  دوشگ ، ار  برد  لیئربج »  » هک یماگنه  دیاشگب . مدآ  يور  رب  ار  توقای  زا  دنمهوکـش  يرـصق 

مدآ تسا . هتـسشن  تسا ، فسوی  زا  رتابیز  هک  هوکـشرپ  ابیز و  یناوج  نآ  يور  رب  هک  درک  اشامت  الط  زا  یتخت  تسیرگن و  هحفص 109 ]
رد ینالقسع » - » 2 [ . 84 ... ] تسا یلع » «، » همطاف  » يهیامنارگ يوش  اتمه و  نیا  هک : دمآ  مایپ  تسیک ؟ هوکشرپ  ناوج  نیا  ایادخ ! دیسرپ :

ار اوح  مدآ و  ادخ  هک  یماگنه  دومرف : ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شردقنارگ  ناردپ  زا  زین  وا  و  يرکسع ، ماما  زا  نازیملا » ناسل   » باتک
يامیـس لاح  نامه  رد  دوب ؟ دـهاوخ  ام  زا  رتابیز  یـسک  ایآ  دـنتفگیم : دـندیمارخیم و  ابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  ود  نآ  دروآ ، دـیدپ 
شرون ششخرد  هک  ییامیس  دندوب ، هدیدن  ار  شدننامه  هک  ییامیس  دیدرگ . راکـشآ  نانآ  رب  ریذپانفصو  ییوناب  هوکـشرپ  ناشخرد و 

؟ تسیک نآ  زا  هدنـشخرد  رابهوکـش و  يامیـس  نیا  اراگدرورپ  دنتفگ : دندروآ و  ادخ  هاگراب  هب  ور  ود  نآ  تخاسیم . هریخ  ار  ناگدید 
: دـمآ مایپ  تسیچ ؟ دراد  رـس  رب  هک  ییابیز  جات  نآ  ایادـخ ! دیـسرپ : مدآ  تسا . همطاف »  » ناوناب رالاس  هدنـشخرد  يامیـس  نیا  دـمآ : ماـیپ 

نیـسح نـسح و  وا  زارفرـس  دـنزرف  ود  دـمآ : ماـیپ  دنـشابیم ؟ هـچ  اـبیز  يهراوـشوگ  ود  نآ  دیــسرپ : تـسا . یلع »  » شایگدـنز ياـتمه 
هحفص 110] [ . ] 85 . ] دوب دوجوم  نم ، ناهن  شناد  رد  هوکشرپ  يامیس  نیا  وت  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  مدآ  يا  ناه  مالسلاامهیلع 

هقیدص

هراشا

. دشابیم وگتسار  رایسب  موهفم  هب  سدقم  يهژاو  نیا  تسا و  هقیدص » ، » ناوناب يوناب  يهزاوآ  دنلب  ياهمان  زا  یکی  هک  دیدرگ  ناشنرطاخ 
سدقم يهژاو  نیا  ریـسفت  رد  دشابیم . قودص »  » زا رتاسر  انعم  رد  تسا و  هغلابم  ياههغیـص  زا  لاد »  » دـیدشت و  داص »  » رـسک هب  هژاو  نیا 

تسا یسک  دناهتفگ : یخرب  - 2 دیوگیم . تسار  هراومه  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  قیدص »  » هژاو - 1 هک : دناهتفگ  ناسانش  هژاو  زا  یخرب 
اب ار  شراتفگ  تسا و  لامک  جوا  رد  ییوگتـسار  رد  هک  تسا  یـسک  موهفم  هب  قیدـص »  » یخرب رواـب  هب  - 3 دـیوگیمن . غورد  زگره  هک 

ییوگتسار هب  تداع  رثا  رب  هک  تسا  یسک  قیدص » : » دناهتفگ یخرب  و  - 4 تسا . راکوکین  هراومه  دنکیم و  قیدصت  شدرکلمع  راتفر و 
ییوگتـسار تسا و  تسار  شاهشیدنا  هدـیقع و  راتفگ و  هک  دـناهدرک  ریـسفت  یـسک  هب  ار  قیدـص »  » یخرب - 5 دـنزیمن . رـس  غورد  وا  زا 

ددنـسپب تلادـع  قح و  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  قیدـص »  » هک دـننآ  رب  یخرب  - 6 [ . 86 . ] دـیامنیم تباث  تسرد  درکلمع  اـب  ار  شیوخ 
هکنیا ماجنارس  و  - 8 تسوا . يهشیمه  يهریس  ییوگتـسار  یتسار و  هک  تسا  یـسک  قیدص  دناهتفگ  رگید  یخرب  و  - 7 دنکیم . یهاوگ 
نامیا تسا ، هدمآ  دورف  نانآ  هب  هچنآ  شناربمایپ و  ادخ و  هب  دریذپب و  تسا  هداد  نامرف  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  قیدص »  » دـناهتفگ

هب هک  یناـسک  و  [ . 87 . ] نوقیدصلا مه  کئلوا  هلوسر  هللااب و  ونمآ  نیذـلاو  دـیامن . دـییات  ار  تشادرب  هحفـص 111 ] نیا [  نآرق  دروایب و 
. دننایوگتسار نامه  نانیا  دناهدروآ ، نامیا  وا  ناربمایپ  ادخ و 

نیقیدص يالاو  ماقم  نآرق و 
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تفایرد نینچ  تایاور  تایآ و  هوبنا  زا  اما  دوب . ناسانشهژاو  گنهرف  رد  قیدص »  » هژاو يانعم  تشذگ ، زیزع  يهدنناوخ  امش  رظن  زا  هچنآ 
باسح تلزنم و  نانآ  تسا و  قح  هار  نادیهـش  ناروآمایپ و  فیدرمه  هک  تسا  زارفرپ  نانچنآ  نیقیدص »  » و قیدص »  » ماقم هک  ددرگیم 

عم کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  دیامرفیم : دروم  نیا  رد  نآرق  - 1 مینکفایم . رظن  تایآ  زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  هک  دـنراد ، ياهژیو 
نامرف شربماـیپ  ادـخ و  زا  هک  ره  و  [ . 88 . ] اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا 

نانیا و  ناحلاص . نادیهش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  نوچمه  تسا ، هتـشاد  ینازرا  اهتمعن  نانآ  هب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هارمه  درب ،
هک ارچ  نک ، دای  ار  میهاربا  باـتک  نیا  رد  و  [ . 89 . ] ایبن اقیدص  ناک  هنا  میهاربا  باتکلا  یف  رکذا  و  دـیامرفیم : و  - 2 دنناقیفر . وکین  هچ 

سیردا باتک  نیا  رد  و  هحفص 112 ] [ . ] 90 . ] ایبن اقیدص  ناک  هنا  سیردا  باتکلا  یف  رکذا  و  دیامرفیم : و  - 3 دوب . وگتسار  يربمایپ  وا 
هما لـسرلا و  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوـسر  ـالا  میرم  نـب  حیـسملا  اـم  دـیامرفیم : و  - 4 دوـب . راـتفگ  تسار  يربماـیپ  وا  هک  ارچ  نـک ، داـی  ار 

وگتـسار رایـسب  ییوناب  شرداـم  دـنتفر و  دـندمآ و  یناربماـیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  دوبن  يربماـیپ  زج  میرم ، دـنزرف  حیـسم  [ . 91 ... ] ۀقیدص
، شیوخ راگدرورپ  تایآ  هک  دناهدیمان  « هقیدص  » تهج نادب  ار  وا  دنیوگیم : ۀقیدص » هما  و   » ریسفت رد  نارـسفم  زا  یخرب  دوب . هقیدص ) )

اهنادب درکیم و  یهاوگ  دوجو  يهمه  اب  ار ، همه  دوب ، هتـشاد  تفایرد  ادخ  بناج  زا  وا  هک  ار  هچنآ  زین  و  حیـسم »  » شدـنزرف يالاو  ماقم 
تقدـص و  : » هک دـنکیم  میـسرت  ار  تیعقاو  نیا  يرگید  يهیآ  رد  نیرفآناـهج  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  تـشاد . قـیمع  يرواـب 

. درکیم یهاوگ  ار  شراگدرورپ  نانخس  وا  [ . 92 .« ] اهبر تاملکب 

قیدصت لحارم 

ناربمایپ و ادخ و  ندومن  یهاوگ  قیدصت  هاگ  - 1 تسا : هلحرم  ود  ياراد  قیدـصت  هک  ددرگیم  تفایرد  تیعقاو  نیا  تایآ ، رد  قمعت  زا 
شراتفگ ناسنا  درکلمع  هکنآیب  تسا ، قیدصت  ینابز  يهلحرم  هک  دشابیم ، ملق  نایب و  راتفگ و  هب  ینید ، تاررقم  ینامـسآ و  ياهباتک 

اب دـنیبیم . ار  وا  لاح  ره  رد  لحارم و  يهمه  رد  ادـخ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  شیوخ  یگدـنز  رد  هک  یناسنا  هنومن  يارب  دـنک . یهاوگ  ار 
ررقم تادهعت  فیاظو و  رگید  ای  یلام  قوقح  وا  رب  یتسه  هحفص 113 ] يادخ [  هک  دنادیم  ای  دیامنیم . ینامرفان  ار  يادخ  فصو  نیا 

، یتسمدـب یگراوخبارـش و  شراگدـیرفآ ، هک  تسا  هاـگآ  اـی  دـهدیمن . ماـجنا  ار  شیوـخ  يهفیظو  لـمع  نادـیم  رد  اـما  تـسا  هدوـمرف 
درف و نینچ  دزاـسیم و ... هدولآ  ناـماد  تسد و  اـهتیانج  نیا  هب  مه  زاـب  اـما  تسا  هدرمـش  هناـملاظ  عونمم و  ار  یتـفعیب  يراوخاـبر و 
تشهب و رفیک و  شاداپ و  اهـشزرادض ، اهـشزرا و  مارح و  لالح و  تسا و  رگقیدـصت  ینابز  يهلحرم  رد  ار  یتسه  راگدـیرفآ  ياهعماـج 
درف و نیا  دـهدیمن . ناشن  يراگزاس  یگنهامه و  مه  اب  تسا و  هناـگیب  شراـتفگ  اـب  شدرکلمع  راـتفر و  اـما  دـنکیم  یهاوگ  ار  خزود 

ناسنا قیدص ،»  » اما - 2 یقیقح . یلمع و  هن  تسا  ینابز  يهدنرادرواب  هدروآ و  نامیا  درکلمع . هن  تسا  نابز  اب  يهدننک  قیدـصت  هعماج ،
یمدرم ناقیدـص ،»  » تسا و هدیـشکرپ  قیدـصت  رواب و  يهلحرم  نیرتزارفرپ  هب  هتفرگ و  جوا  هلحرم  نیا  زا  هک  تسا  يدنمهوکـش  ـالاو و 

راتفگ هشیدنا و  نیا  ناشدرکلمع  مه  دنکیم و  یهاوگ  ار  وا  تاررقم  ربمایپ و  ادخ و  تلادع و  قح و  راتفگ ، یهاگآ و  اب  مه  هک  دنتسه 
کی اهرهش  یخرب  رد  دیاش  دنتسه و  كدنا  رایـسب  رامـش  رد  ینایوگتـسار  ناگتـسیاش و  نینچ  هک  اغیرد  دنکیم . یهاوگ  ار  ناشرواب  و 

. دوشن ادیپ  مه  رفن 

قیدصت يهلحرم  نیرتزارفرپ  رد  همطاف 

يهلحرم نیرتزارفرپ  هب  هک  يربب  یپ  یتیگ  ناوناب  يوناب  يالاو  ماقم  هب  یناوتیم  تشذگ  هچنآ  رد  تقد  اب  زیزع  يهدنناوخ  امـش  کنیا  و 
وا يهیامنارگ  مان  ادخ  نامرف  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  تسا . هدیـشکرپ  نیقیدص »  » يالاو ماقم  هب  هتفرگ و  جوا  قیدصت  رواب و 

ریما هب  باطخ  هک  دناهدرک  تیاور  ادخ  ربمایپ  زا  - 1 هحفص 114 ] دیشیدنیب [ : تیاور  ود  نیا  هب  هنومن  يارب  تسا . هدیزگرب  هقیدص »  » ار
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تمعن هس  نیا  نم . هب  یتـح  تسا ، هدـشن  ینازرا  سک  چـیه  هب  هک  هدـش  ینازرا  وـت  هـب  اـهبنارگ  تـمعن  هـس  ناـج ! یلع  دوـمرف : ناـنموم 
مرادن تسادخ ، ربمایپ  هک  وت  نزردپ  نوچ  ینزردپ  نم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  ینازرا  وت  هب  نم  دـننامه  ینزردـپ  فلا ) زا : دـناترابع 

ینادنزرف ج ) تسا . هدشن  ینازرا  یتبهوم  نینچ  نم  هب  هک  تسا  هدش  ینازرا  هقیدص »  » ماهنازرف تخد  نوچ  يردقنارگ  رـسمه  وت  هب  ب )
زا هک  تـسا  هدروآ  لـضفم »  » زین و  - 2 [ . 93 . ] مرادـن ود  نآ  دـننامه  ینادـنزرف  نم  تسا و  هدـش  هداد  وـت  هب  نیـسح »  » و نسح »  » ناـسب

ریما دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  داد ؟ لسغ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  رهطم  رکیپ  یسک  هچ  مرورس ! مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
: متفگ يرآ !؟ دـمآ ، نارگ  وت  رب  تیعقاو  نیا  ییوگ  دومرف : راوگرزب  نآ  تهج  نیمه  هب  دـمآ ، نارگ  نم  رب  بلطم  نیا  ییوگ  ناـنموم ...

لسغ ار  وا  هک  دیاشن  ار  یـسک  قیدص »  » زج دوب و  هقیدص »  » همطاف هک  ارچ  دیآ ، نارگ  وت  رب  بلطم  نیا  دیابن  دومرف : مدرگ . تیادف  يرآ 
يوناب نآ  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  رون  ماما  نیمـشش  زا  دادـن ؟ لـسغ  یـسیع »  » شرـسپ زج  یـسک  ار  میرم »  » هک ینادیمن  اـیآ  دـهد .

هدیخرچ وا  تفرعم  تخانش و  روحم  رب  نیـشیپ  ياهلـسن  اهرـصع و  دوب و  قح  يهدننک  قیدصت  نیرتگرزب  یتسارب  تیونعمرپ  رابهوکش و 
هحفص 115] تسا [ .

هکرابم

هراشا

ییاج همـشچرس و  موهفم  هب  ار  نآ  تادرفم »  » و تسا . هدرک  اـنعم  شیازفا  یتخبکین و  ومن و  موهفم  هب  سورعلا » جاـت   » ار تکرب »  » يهژاو
ار نآ  درک و  يریگولج  نآ  زا  ناوتیم  هن  هک  دـباییم  نایرج  دـشوجیم و  اجنآ  زا  ياهنوگ  هب  یهلا  تمحر  ریخ و  هک  تسا  هدرک  اـنعم 
نآ رد  یسوسحم  يدایز  شیازفا و  یناوارف و  هک  يزیچ  ره  نایب  نیا  اب  دومن . يریگهزادنا  درک و  شرامـش  ناوتیم  هن  تخاس و  دودحم 

. دراد دوجو  تکرب  نآ  رد  تسا و  كرابم » ، » دوش هدید 

یهلا تاکرب  راسهمشچ 

رد يرایسب  ریخ  دیرفآ و  وا  زا  ار  ربمایپ  راختفارپ  لسن  داد و  رارق  ار  تاکرب  عاونا  ناوناب ، يوناب  يهیامنارگ  دوجو  رد  نیرفآناهج  يادخ 
هب وا  زا  نیـسح »  » و نسح »  » مان هب  رـسپ  ود  اهنت  داهن ، تداهـش  رتسب  رد  رـس  هک  یماگنه  هنازرف ، يوناب  نآ  هک  مینادیم  داد . رارق  وا  لـسن 

نیـسح نادـنزرف  يهمه  داد و  خر  اروشاـع  راـبمغ  دادـخر  مه  یتدـم  زا  سپ  و  موـثلکما ،»  » و بـنیز » » ماـن هـب  رتـخد  ود  دـنام و  راـگدای 
تداهـش هب  نت  تفه  تایاور  یخرب  قبط  زین  نسح »  » ماما نادـنزرف  زا  و  دـندمآ ، لـیان  تداهـش  هب  رون ، ماـما  نیمراـهچ  زج  مالـسلاهیلع ،

راگدای هب  يدنزرف  مه  ترـضح  نآ  رگید  رتخد  زا  دـش و  هیدـه  تسود  هاگراب  هب  دـنزرف  ود  زین  « بنیز  » شزارفرـس تخد  زا  دندیـسر و 
، اهيزیرنوخ اهراتشک و  دمآ و  دیدپ  يرگید  راوگان  ياهدادخر  اروشاع ، يهدنهدناکت  رابمغ و  دادخر  زا  سپ  هک  مینادیم  زین  و  دنامن .

نتخاس هراوآ  رام و  رات و  ات  خف »  » يهثداح و  شنارای ، و  دیهش » دیز   » تداهش ات  هرح »  » نیگمهس دادخر  تفای . همادا  ربمایپ  كاپ  لسن  زا 
هب ربمایپ  زارفرسو  كاپ  لسن  يوما ، ناراکهایس  ياهیکافس  اهتیانج و  نیا  يهمه  اب  اما  تسویپ ، عوقو  هب  يرگید  یپ  زا  یکی  نایولع » »

راکیپ تواقـش و  دادـیب و  رد  زین  ناـنآ  دیـسر . نایـسابع  هب  تبون  ناـیوما  زا  سپ  هحفـص 116 ] داد [ . همادا  شیوخ  نیرفآراـختفا  تاـیح 
نیرتهناملاظ هب  تلاسر  یحو و  نادناخ  اب  نانآ  يهزرابم  دنتـسکش ... ار  دروکر  نانآ ، نتخاس  نکهشیر  رد  شالت  نایولع و  اب  هنامحریب 

ترـضح ندـناسر  تداهـشب  نانآ  كانلوه  تایانج  نیرخآ  هک  تفای  همادا  نرق  ود  تدـم  هب  لاکـشا ، نیرتهنامحریب  نیرتدـب و  داعبا و 
. درک یناشفارون  یناشخرد  لعشم  ناسب  داهن و  ینوزف  هب  ور  ربمایپ  و  همطاف »  » كاپ لسن  نایسابع  ياهتواقش  يهمه  اب  اما  دوب . يرکسع 

نایعیـش مسر  هار و  نتخاس  دوبان  ربمایپ و  نادناخ  راتـشک  رد  زین  نانآ  دندمآ و  شاهتـسد  راد و  و  یبویا » نیدلاحالـص   » نایـسابع زا  سپ 
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هک دندیدزای  تسد  یعمج  هتسد  ياهراتشک  نانچ  هب  یبرع  برغم  رد  هنومن : يارب  دنتفرگ . یپ  ار  نایسابع  نایوما و  موش  تسایـس  نانآ ،
كاپ و لسن  رد  دـنوادخ  اهراتـشک  نیا  يهمه  اب  اـما  دزرلیم ، دوخ  هب  تیبلـها  ناوریپ  قح  رد  اـهتیانج  نآ  شرازگ  ندینـش  زا  ناـسنا 

. تخاس رایسب  تاکرب  ناوارف و  ریخ  ناشوج  يهمشچ  ار  وا  داد و  رارق  تکرب  يوناب  شزارفرس 

نارسفم هاگدید  زا  رثوک »  » يهژاو

یـضوح رثوک »  » هک تسا  نآ  روهـشم  هچرگ  دـنراد . ینانخـس  اههاگدـید و  رثوـکلا » كاـنیطعا  اـنا   » يهفیرـش يهیآ  ریـسفت  رد  نارـسفم 
موهفم هب  لعوف »  » نزو رب  رثوک »  » اما تسادـخ ، توارطرپ  ابیز و  تشهب  رد  يروهـشم  رهن  ای  و  ترخآ ، يارـس  اـی  زیخاتـسر ، رد  فورعم 

رد « روثنملاردلا  » شیوخ ریسفت  رد  تنس  لها  دنمشناد  یطویس » . » دشابیم رایسب  تکرب  ریخ و  ای  ریذپاننایاپ ، دنمشزرا و  يهیامرـس  کی 
هک تسا  یناوارف  ریخ  موهفم  هب  رثوک » : » تفگیم سابع » نبا   » هک تسا  هدروآ  ریبج » نب  دیعس   » و رـشبوبا »  » لقن هب  « رثوک  » يهژاو ریـسفت 
 ] هک دـنرادنپیم  مدرم  زا  یخرب  متفگ : ریبـج » نب  دیعـس   » هب هک  تسا  هدروآ  رـشبوبا » . » تـشاد ینازرا  یمارگ  ربماـیپ  هـب  ار  نآ  دـنوادخ 
هک تسا  يرایـسب  تاکرب  ریثک و  ریخ  نامه  زا  ییزج  مه  رهن  نآ  تفگ : دیعـس » . » تسا توارطرپ  تشهب  رد  يرهن  رثوک » [ » هحفص 117
رد هک  هنوگنامه  رثوک »  » زا روظنم  مییوگب : هک  تسا  نیا  تسا ، هفیرـش  هیآ  نیا  رد  انعم  نیرتبسانم  هچنآ  اـما  دـیدرگ . ینازرا  ربماـیپ  هب 

دروم رد  نایبلاعمجم »  » رد یـسربط »  » موحرم تسا . هرهاط » يهقیدـص   » ناوناب يوناب  يهیاـمنارگ  دوجو  تسا ، هدـمآ  يزار » رخف   » ریـسفت
يدایز و يانعم  هب  هک  دنرواب  نیا  رب  رگید  یخرب  تسا و  رایسب  یکین  ریخ و  موهفم  هب  رثوک  هک  دننآرب  یخرب  : » دسیونیم رثوک »  » يهژاو

ریذپناکما نانآ  شرامش  هک  ياهنوگ  هب  هتشگ ، راکـشآ  همطاف »  » نادنزرف زا  ربمایپ و  كاپ  لسن  رد  انعم  نیا  تسا . دنزرف  لسن و  یناوارف 
يهژاو زاروظنم  هک  تسا  نیا  موس  هاگدـید  : » دروم نیا  رد  شریـسفت  رد  يزار  رخف  دوـب ». دـهاوخ  زیخاتـسر  زور  اـت  تکرب  نیا  تسین و 

زا یخرب  هک  دمآ  دورف  ربمایپ  يافصم  بلق  رب  یماگنه  هکرابم  يهروس  نیا  هک  دننآ  رب  نارـسفم  هک  ارچ  دشابیم . ربمایپ  نادنزرف  رثوک » »
موهفم مایپ و  نایب  نیا  اب  داد ». هروس  نیا  رد  ار  نانآ  خساپ  ادخ  دـندومن و  شنزرـس  رـسپ  نتـشادن  رطاخب  ار  ترـضح  نآ  نایارگ  كرش 
دننامب راگدای  هب  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  دومرف  دهاوخ  ینازرا  يزارفرس  لسن  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک : دوب  دهاوخ  نیا  هفیرش  يهیآ 

كاخ و هب  مالـسا  یناسنا و  ياهـشزرا  زا  عافد  رطاخب  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  زا  ردقچ  هک  شیدنیب  بوخ  یمارگ ! يهدنناوخ  امـش  و 
« نایوما  » نوچمه ربمایپ  شیدنادب  زوتهنیک و  نانمـشد  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدـنکآ  ربمایپ  لسن  زا  ناهج  فصو  نیا  اب  دندیـشک و  نوخ 
 ] وا راختفارپ  هنادواج و  لسن  زا  هنوگچ  هک  دیرگنب  کنیا  دمآ ، هچنآ  رب  نوزفا  تسا . هدـنامن  یقاب  دـشاب ، ندرب  مان  يهتـسیاش  هک  یـسک 

سفن نوچمه  اضر و  ترضح  مظاک و  ترضح  قداص و  ترضح  رقاب و  ترـضح  دننامه  ياهنازرف ، ریظنیب و  نادنمـشناد  هحفص 118 ]
یکی هک  تسا  هنوگ  نیا  ریسفت  نیا  بسانم  هاگدید  يرآ  دندرک . زاغآ  ندیشخرد  ناهج  مالسا و  نامـسآ  رد  دندش و  رادیدپ  هیکز و ...

تشگ و مورحم  لسن  يهمادا  زا  دـمحم » : » تفگ داد و  رارق  شنزرـس  دروم  شنارـسپ  زا  یکی  گرم  زا  سپ  ار  یمارگ  ربمایپ  نارفاک ، زا 
يارب دنوادخ  هک  دوب  اجنیا  دش و  دهاوخ  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  وا  نییآ  نید و  هارمه  هب  زین  وا  مان  دیوگب  دوردـب  ار  ناهج  دوخ  رگا 

يا ناه ! : » هک دومرف  شربمایپ  هب  ادـخ  ییوگ  داتـسرفورف و  وا  كاپ  بلق  رب  ار  هکرابم  يهروس  نیا  شربماـیپ  هب  ندیـشخب  رطاـخ  شمارآ 
ار همطاف »  » ام هک  راد  هدوسآ  رطاخ  دندرک ، شهوکن  هناهب  نیدب  ار  وت  نایوجبیع  تفر و  ایند  زا  ترـسپ  زورما  رگا  نم ! يهدیزگرب  ربمایپ 

زارفرـس یلـسن  الاو ، ناسنا  کی  نیمه  زا  يدوزب  تسا و  رایـسب  تقیقح  رد  اما  تسا  نت  کـی  رامـش  رد  هچرگ  وا  میتشاد و  ینازرا  وت  هب 
ناوناب يوناب  كاپ  لسن  يرآ  هک ، دید  میهاوخ  هاتوک  یـشرگن  کی  اب  کنیا  هک  تسا  دـیون  ساسا و  نیا  رب  و  تخاس ». میهاوخ  رادـیدپ 

هب قارع  رد  زارفرـس  لسن  نیا  رامـش  تسا . هدـش  رـشتنم  اج  همه  دراد و  روضح  ناهج  رـسارس  رد  تسا  ربمایپ  يهنادواج  لسن  ناـمه  هک 
ریازجلا و رد  رفن ، نویلیم  جنپ  هب  یبرع  برغم  شکارم و  رد  نویلیم ، جنپ  دودح  هب  رـصم  رد  رفن ، نویلیم  هس  هب  ناریا  رد  رفن ، نویلیم  کی 
، ناتـسکاپ دـنه ، نمی ، رد  و  رفن ، اهنویلیم  هب  ناتـسبرع  جـیلخ و  ياهروشک  نادوس ، نانبل ، هیروس ، ندرا ، رد  هنوگنیمه ، زین  یبیل  سنوت و 
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نیا زا  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  ياـهروشک  رتمک  و  هحفـص 119 ] دسریم [ . ناسنا  نویلیم  دودح 20  هب  يزنودنا ، رئازج  و  ناتـسناغفا ،
یحیحـص يریگراـمآ  قیقد و  يرامـشرس  رگا  و  دروآیمرد . رتشیب  نویلیم و  زا 35  رس  نانآ  رامش  و  دشاب . هتـشادن  روضح  زارفرـس  لسن 

نانموم ریما  فرط  زا  ربمایپ ، زارفرس  لسن  زا  همه  میظع  رامش  نیا  يرآ  دوب . دهاوخ  رتنوزفا  مه  نیا  زا  نانآ  رامش  دیدرتیب  دریذپ ، ماجنا 
نارادمامز و ناگدنسیون ، و  نادنمشناد ، زا  ياهتسجرب  ياهتیصخش  نانآ ، نایم  رد  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  يهنازرف  تخد  و 
دـنویپ و نیا  هب  هنادواج ، لسن  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  ینتفگ  دراد . دوجو  نوگاـنوگ ، ياهنادـیم  رد  هتـسجرب  ياـههرهچ  غباون و  ناریزو ،

زین و  دنرادن . تمظع  تفارـش و  زار  نیا  هب  یهجوت  زین  یخرب  دـنلابیم و  نآ  رب  مه  دـنراد و  لماک  یهاگآ  مه  نآ ، جرا  يدـنواشیوخ و 
تلالـض و هار  هب  هناتخبدـب  زین  یخرب  دنراپـسیم و  هدرپس و  ماگ  ار  شیوخ  يهیامنارگ  ناـکاین  نیرفآراـختفا  مسر  هار و  ناـنآ  زا  یخرب 

هارمگ شیدـنادب و  ياـههقرف  ياـیاقب  زا  « يزنودـنا  » رد ناـیولع  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  هدینـش  هک  ییاـجنآ  اـت  دـناهدیطلغرد . یهارمگ 
!! دنتسه بصاون  جراوخ و 

راگزور ياهیتفگش  زا 

هراشا

هب فارتعا  شریذپ و  هب  رضاح  اهامن ، ناملسم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  مالسا  بیـشن  زارفرپ و  خیرات  رد  زیگنابجعت  رایـسب  لئاسم  زا  زین  و 
ياههزیگنا رطاخب  ار  نشور  تقیقح  نیا  ناـنآ  تسا . ربماـیپ  راـختفارپ  لـسن  ناـمه  همطاـف ، ناـنموم و  ریما  لـسن  هک  دـندوبن  تیعقاو  نیا 

ياهنوخ هتفرگ و  شیپ  رد  هشیدنا  نیا  ربارب  رد  يرابترارش  نامایب و  راکیپ  دندرکیم و  راکنا  یعامتجا  یـسایس و  يهنابلطهاج  یلهاج و 
هحفـص رـصانع [  رابتنوشخ  هناملاظ و  ياهیریگعضوم  هتـسیاش ، یقمعت  اب  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  دـنتخیر . نیمز  رب  قحان  هب  ار  يرایـسب 

ماگ ياج  رب  ماگ  هک  ار  اهنآ  ریظن  ینارگدادبتـسا  و  نوراه » «، » یقیناود روصنم  ، » كاته راوخنوخ و  جاـجح » : » نوچ ياهماـکدوخ  [ 120
تسا هدروآ  یبعش » رماع   » زا راونالاراحب »  » رد یـسلجم  موحرم  - 1 دوش . نشور  بلطم  نیا  ات  هد  رارق  هعلاطم  دروم  ار ، همه  دـنداهن  نانآ 
يوسب تیصو  زا  سپ  متخاس و  وضو  وا ، ترارش  سرت  زا  نم  دناوخارف . ارم  تشاد و  لیـسگ  نم  يوسب  ار  موش  یکیپ  جاجح »  » یبش هک :

: تفگ داد و  ارم  باوج  وا  متفگ و  مالـس  مدـش . وربور  ياهنهرب  ریـشمش  یمرچ و  يهرفـس  اب  مدـش  دراو  وا  رب  هک  یماـگنه  متفر . راـبرد 
دوب ریجنز  لغ و  رد  هک  ياهدروخلاس  درم  داد  روتـسد  داد و  ياـج  دوخ  کـیدزن  ارم  هاـگنآ  یتسه . ناـما  رد  رهظ  ادرف  اـت  شاـبم ، نارگن 

. دنربمایپ نادنزرف  نیـسح »  » و نسح »  » هک تسا  هشیدنا  نیا  رب  درم  نیا  تفگ : دومن و  نم  هب  ور  جاجح » . » دندناشن وا  ربارب  رد  دـندروآ و 
هتـسیاش متفگ : نم  تخاس . مهاوخ  ریـشمش  نیا  يهمعط  ار  شندرگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دروایب ، نآرق  زا  ياهدننک  عناق  لیلد  دـیاب  کنیا 

ارچ دروآ ، دهاوخن  لیلد  ای  تفای و  دهاوخ  تاجن  دروآ و  دهاوخ  لیلد  ای  دنریگرب . وا  ياپ  تسد و  زا  ار  ریجنز  دنک و  نیا  تسخن  تسا 
هک داد  روتسد  تفریذپ و  جاجح » . » دوش هتشادرب  ریجنز  دنک و  نیا  تروص  ره  هب  دیاب  دربب . دناوتیمن  ار  ریجنز  لغ و  نیا  وت  ریشمش  هک 

: متفگ مدیزرل و  دوخ  رب  تسا . هنازرف  درمگرزب  نآ  ریبج » نب  دیعـس  ! » اتفگـش مدید  مدرک ، هاگن  بوخ  نم  دندوشگ و  ار  اهریجنز  دنک و 
يهدامآ تروص  نیا  ریغ  رد  روایب  ار  شیوخ  لیلد  دیعـس !»  » ناه تفگ : جاجح  هک  دروایب ؟ لیلد  نآرق  زا  دناوتیم  هنوگچ  کنیا  ایادخ !

. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا . ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  درک . زاغآ  ار  نخس  یقیاقد  زا  سپ  و  شاب ... ابیکش  تفگ : دیعـس » . » شاب گرم 
ییحی و ایرکذ و  و  دـناوخ : جاجح  ناوخب . ار  هیآ  يهیقب  تفگ  جاجح  هب  دـش و  تکاس  و  هحفص 121 ] بوقعی [ ... قاحـسا و  هل  انبهو  و 
. تسا میهاربا  لسن  زا  وا  نوچ  داد : خساپ  جاجح  تبسانم ؟ هچ  هب  دربیم ؟ ار  یسیع  مان  اجنیا  رد  ادخ  ارچ  دیسرپ : دیعس  سایلا ... یسیع و 

رامـشب وا  لسن  زا  تسا ، میهاربا  يرتخد  دنزرف  يرایـسب  يهلـصاف  اب  درادن و  ردپ  هک  یلاح  رد  ادخ ، ربمایپ  نآ  یـسیع  رگا  تفگ : دـیعس 
یتـشک هک  جاـجح  دـنیاین ؟ باـسح  هـب  وا  يهیاـمنارگ  نادـنزرف  دـنرتکیدزن ، ربماـیپ  هـب  هـکنیا  اـب  نیـسح »  » و نـسح »  » ارچ سپ  دوریم ،

« یبعش . » دنربب شاهناخ  هب  هزیاج  ناونع  هب  مه ، رانید  رازه  هد  وا  نتخاس  دازآ  نمض  داد  روتـسد  دوب ، هتـسشن  لگ  هب  شبیرف  يرگلاجد و 
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گنهرف هک  متفایرد  بوخ  کنیا  مزومایب . وا  زا  ار  نآرق  مورب و  هنازرف  ریپ  نیا  دزن  تسا  مزال  نم  رب  متفگ : دوخ  اب  ادرف  دادماب  دیازفایم :
متفر و اجنآ  هب  دوب . دجسم  رد  يو  اما  متفاتـش  وا  يهناخ  يوسب  رکف  نیا  اب  منادیمن . ار  ادخ  باتک  نیا  قیمع  هدرتسگ و  دنلب و  میهافم  و 

هتسب ره  دنکیم و  قافنا  نامورحم  هب  دهدیم و  رارق  يرانید  هد  ياههتسب  رد  ار  اهنآ  هدروآ و  دجسم  هب  ار  هتـشذگ  بش  ياهرانید  مدید 
کی رگا  هک  تسا  نیسح »  » و نسح » ، » تشهب ناناوج  رالاس  ود  تکرب  هب  همه  اهنیا  هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  دهدیم  یسک  تسدب  هک  ار 

نامداش رفن  رازه  کی  ربارب  رد  ود  نآ  تکرب  هب  ددرگ  نیگهودنا  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  ود  نآ  زا  عافد  رد  نم  نوچ  رفن  کی  تبون و 
انیده احون  انیده و  الک  بوقعی  قاحسا و  هل  انبهو  و  دنتسه : اهنیا  تسج  کسمت  اهنادب  دیعـس »  » بانج هک  یتایآ  يرآ  [ . 94 . ] دنوشیم

یگمه میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ، هب  و  هحفص 122 ] [ . ] 95 . ] نیحلاصلا نم  لک  سایلا  یسیع و  ییحی و  ایرکز و  لبق  نم 
. دندوب ناگتسیاش  زا  همه  هک  ار  سایلا  یسیع و  ییحی و  ایرکز و  و  میدومن ... هار  ار 

یندینش ياهرظانم 

بلاـج و هک  تسا  هداد  يور  یـسابع »  » میژر روتاـتکید  نوراـه ،»  » اـب مظاـک  ترـضح  رون ، ماـما  نیمتفه  ناـیم  ياهرظاـنم  دروـم  نیا  رد 
هزاـجا مدرم  هب  امـش  هنوـگچ  تفگ : مظاـک »  » ترـضح هب  « نوراـه : » تسا هدروآ  هنوـگ  نیا  اـضرلارابخا  نوـیع  ار ، نآ  تـسا و  یندـینش 

زج همطاف  دوشیم و  بوسنم  شردپ  هب  ناسنا  دیتسه و  یلع  نادنزرف  امـش  هک  یتروص  رد  دنناوخب  ربمایپ  نادـنزرف  ار  امـش  هک  دـیهدیم 
زاب ناهج  نیا  هب  ادـخ  ربمایپ  رگا  نوراه ! دومرف : ترـضح  يردـپ ؟ هن  تسامـش  ردام  ياین  مه  ربمایپ  هدوبن و  دـنزرف  شرورپ  يارب  یفرظ 

هن مهدن ؟ تبثم  خساپ  ارچ  هللا ! ناحبس  تفگ : نوراه  داد ؟ یهاوخ  تبثم  خساپ  ترضح  نآ  هب  دیامن  يراگتساوخ  امش  رتخد  زا  ددرگ و 
يراگتـساوخ نم  رتخد  زا  ربمایپ  هن  اما  دومرف : مظاک  ماـما  منکیم . تاـهابم  رخف و  مه  ناـیناهج  يهمه  رب  هک  مهدیم  تبثم  خـساپ  اـهنت 

وا دنزرف  وت  و  متسه ، وا  دنزرف  نم  هک  تهج  نادب  دومرف : ماما  ارچ ؟ تفگ : نوراه  مهدیم . تبثم  خساپ  راوگرزب  نآ  هب  نم  هن  دنکیم و 
ربمایپ لسن  زا  ار  نتـشیوخ  امـش  هنوگچ  هک : دیـسرپ  مظاک  ترـضح  زا  هاـگنآ  یـسوم . يا  یتفگ  بوخ  تنـسحا ! تفگ : نوراـه  یتسین .

رتخد نادنزرف  امـش  دباییم و  موادت  رـسپ  نادنزرف  زا  ناسنا  لسن  داهنن و  ياج  رب  يرـسپ  دوخ  زا  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیرامـشیم 
خساپ ندادن  رد  ار  یمارگ  نآ  رذع  هک  تساوخ  نوراه  زا  داتسیا و  زاب  خساپ  زا  رگید  اجنیا  رد  مظاک  ترـضح  هحفص 123 ] دیربمایپ [ ؟

نایولع و ياوشیپ  ماما و  هک  یلع »  » دـنزرف يا  امـش  دوزفا : دـیهدب و  ارم  شـسرپ  خـساپ  دـیاب  هک  درک  رارـصا  تفریذـپن و  وا  اما  دریذـپب .
نادنزرف هک  دیراد  اعدا  امش  هک  ارچ  دینک ، هماقا  نآرق  زا  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  ناهرب  لیلد و  دیاب  یتسه ، شیوخ  نادناخ  نارادتسود 
تـسامش دزن  همه  همه و  نآرق  تایآ  لیوات  دیهاگآ و  ادخ  باتک  زومر  مولع و  میهافم و  يهمه  رب  هک  دیتسه  یعدم  زین  دیتسه و  ربمایپ 

ساـیق يار و  زا  ار  دوخ  هلیـسونیدب  و  [ . 96 «. ] یئـش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  و  : » دـیامرفیم هک  دـییوجیم  کسمت  ادـخ  باـتک  هب  زین  و 
. میجرلا ناطیش  هللااب  ذوعا  دومرف : ماما  دییامرفب  تفگ : نوراه  دیهدیم ؟ خساپ  هزاجا  دومرف : مظاک  ترضح  دینادیم . زاینیب  نادنمـشناد 
زا سپ  ماـما  [ . 97 ... ] یـسیع ییحی و  و  نوراـه ... یـسوم و  فـسوی و  بوـیا و  نامیلـس و  دواد و  هتیرذ  نم  و  میحرلا . نمحرلا  هللا  مـسب 

قیرط زا  ار  یسیع »  » فیرش نآرق  ارچ  دومرف : ماما  تشادن . ردپ  یسیع  تفگ : نوراه  دوب ؟ هک  یسیع  ردپ  وگب  کنیا  دیسرپ : هیآ  توالت 
نانآ لسن  ناربمایپ و  هب  ردام  زا  ار  یسیع  فیرـش  نآرق  زا  ماهلا  اب  ام  هک  هنوگنامه  دهدیم !؟ دنویپ  ادخ  ناربمایپ  لسن  هب  میرم »  » شردام

[ . 98 . ] میتسه وا  لسن  هدروخ و  دنویپ  ربمایپ  هب  زین  یلع »  » و همطاف »  » نادنزرف ام  میزاسیم ، قحلم  هحفص 124 ] ] 

دروم نیا  رد  تایاور  رب  یشرگن 

همطاف ناشردقنارگ  مام  قیرط  زا  ربمایپ ، هب  نتـشیوخ  باستنا  رب  رون  ناماما  هک  دوب  یتایآ  تشذگ ، یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  رظن  زا  هچنآ 
هدنـسب هنومن  دـنچ  هب  ام  هک  تسا  رایـسب  تیعقاو  نیا  رگنایب  تاـیاور  میرذـگب  هک  تاـیآ  زا  اـما  دـندومن . لالدتـسا  اهنادـب  مالـسلااهیلع ،
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مالس دش و  دراو  نانموم  ریما  هک  میدوب  هتـسشن  ربمایپ  دزن  سابع »  » مردپ نم و  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  سابع » نبا  - » 1 مییامنیم :
ود ناـیم  درـشف و  شوـغآ  رد  ار  يو  وا ، زا  لابقتـسا  نمـض  تساـخرب و  دـیدرگ و  ناـمداش  وا  ندـمآ  زا  داد و  ار  وا  باوـج  ربماـیپ  درک .

تـسود ار  یلع »  » ایآ ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : سابع »  » مردپ داد . ياج  شیوخ  تسار  تمـس  رد  ار  وا  تخاس و  ناراب  هسوب  ار  شنامـشچ 
ره لسن  دنوادخ  دراد . تسود  ار  وا  مرادیم ، تسود  ار  يو  نم  هکنآ  زا  رتشیب  ادخ  دنگوس ، يادـخ  هب  ناج ! ومع  دومرف : ربمایپ  دـیراد ؟

گرزب يادـخ  دومرف : ربماـیپ  هک : تسا  هدروآ  یمزراوخ »  » زین و  - 2 [ . 99 «. ] یلع  » بلـص رد  ارم  داد و  رارق  دوخ  بلـص  رد  ار  يربماـیپ 
هحفص ار [ : تیاور  نیا  هک  ددرگیم  ناشنرطاخ  [ . 100 . ] دروآ یلع »  » بلص زا  ارم  لسن  اما  داد  رارق  دوخ  بلص  رد  ار  يربمایپ  ره  لسن 

رد یکمرجح » نـبا  «، » لادـتعالا نازیم   » رد یبـهذ » «، » نیطمــسلا دـئارف   » رد ینیوـج » «، » یبـقعلا ریاـخذ   » رد يربـط » نیدــلابحم  [ » 125
ص ةدوملا » عیبانی   » رد يزودنق »  » و ۀنیدللا ،» بهاوملا   » حرـش رد  یناقرز » «، » لامعلا زنک  بختنم   » رد يدـنه » یقتم  ، » ص 74 قعاوصلا » »

ریما هب  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  زا  وا  و  هماسا » نب  دـمحم   » زا نانموم » ریما  صئاصخ   » رد یئاسن »  » زین و  - 3 دناهدرک . تیاور  ، 183
: هک تسا  هدروآ  هماـسا »  » زا زین  و  - 4 وت ». زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  یتسه ! منادـنزرف  ردـپ  نم و  داماد  یلع !»  » يا وت  اما  : » دومرف ناـنموم 

شیوخ سابل  ریز  شوغآ و  رد  ییوگ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  ربماـیپ  مدز . ار  ربماـیپ  يهناـخ  برد  دـمآ  شیپ  هک  يراـک  رطاـخب  یبش 
سابل ترـضح  نآ  تسیچ ؟ ناتـسابل  ریز  ادـخ ! ربماـیپ  يا  متفگ : دـش  ماـمت  مراـک  هک  یماـگنه  تسیچ . مدـیمهفن  نم  هک  تشاد  يزیچ 

نارـسپ نم و  نارـسپ  نت  ود  نیا  هماسا ! دومرف : درک و  نم  هب  ور  هاـگنآ  دنتـسه . نیـسح »  » و نسح »  » هک مدـید  نم  دز و  راـنک  ار  شیوخ 
هتـشاد تسود  مه  وت  مرادیم ، تسود  ار  ود  نیا  نم  هک  ینادیم  وت  ایادـخ ! راب  تفگ : دومن و  نامـسآ  هب  ور  و  دنتـسه . همطاف »  » مرتخد

. شاب

تیعقاو نیا  راکنا 

نیا اب  تسا . رایـسب  دـنربمایپ ، يهیامنارگ  دـنزرف  ود  نیـسح  نسح و  ماما  هک  دـناتقیقح  نیا  رگنایب  تحارـص  هب  هک  یتایاور  لاح  ره  هب 
گنچ ياهفیرـش  يهیآ  هـب  هـتخادرپ و  ياهناـقمحا  یفابهفـسلف  هـب  تـیعقاو  هحفـص 126 ] نـیا [  راـکنا  رد  ناداـن  رــصانع  یخرب  فـصو 
هکنیا اب  تسین . سک  چـیه  ردـپ  ربمایپ  هک  دناهتـشادنپ  هلیـسونیدب  و  مکلاجر »... نم  دـحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  : » دـیامرفیم هک  دـناهتخادنا 
شیوخ يدنزرف  هب  ار  وا  تسخن  ربمایپ  هک  ارچ  تسا ، هدمآ  دورف  ربمایپ  هب  تبسن  دیز »  » يدنزرف یفن  ماقم  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  مینادیم 

ادخ و نامرف  هب  ربمایپ  تفگ : قالط  ار  شرـسمه  دـیز  هک  یماگنه  سپـس  دروآرد . وا  جاودزا  هب  ار  شحج » رتخد  بنیز   » هاگنآ تفرگ ،
وا رـسمه  هن  تسا و  یقیقح  دـنزرف  هدناوخرـسپ ، هن  هک  دـهد  ناشن  ناگمه  هب  ات  درک ، جاودزا  وا  اـب  یلهاـج  تنـس  کـی  نتـسکش  يارب 
یف جرح  نینموملا  یلع  نوکی  یکل ال  اهک  اـنجوز  ارط  اـهنم و  دـیز  یـضق  اـملف  دـیامرفیم : دروم  نیا  رد  نآرق  دـشابیم . ناـسنا  سورع 

وت جاودزا  هب  ار  يو  داد ، ار  وا  قـالط  تفرگ و  ماـک  نز  نآ  زا  دـیز »  » هک یماـگنه  سپ  [ . 101 ... ] ارطو نهنم  اوضق  اذا  مهئاـیعدا  جاوزا 
نایب نیا  اب  دـنرادنپن ... یهانگ  شیوخ ، ناگدناوخرـسپ  يهلیـسوب  هدـش  هداد  قالط  نانز  اب  جاودزا  رد  نانموم  نیا  زا  سپ  اـت  میدروآرد 
مارح هک  ارچ  دشاب ، مارح  وا  رب  يو  يهدش  هداد  قالط  رـسمه  ات  تسین  دیز »  » ردـپ ربمایپ  هک  تسا  نومنهر  تیعقاو  نیا  رب  هفیرـش  يهیآ 

مه نآرق  تهج  نیمه  هب  تسین . هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، وا  یقیقح  رـسپ  ناسنا  يهدناوخرـسپ  هک  تسا  نیا  رب  عرف  جاودزا  نیا  ندوب 
رـسپ راهچ  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  تسین ، امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  ربمایپ  هک  دـهد ، ناشن  اـت  دـیامنیم  مکلاـجر » نم   » هب ریبعت 

هک تسا  هدمآ  یحیحص  تایاور  رد  زین  و  هحفص 127 ] دوب [ . رهطم »  » و بیط »  » و مساق »  » و میهاربا » - » شنارـسپ ردقنارگ  ردپ  تشاد و 
دنتسه ماما  ود  نیسح »  » و نسح »  » مرسپ ود  دومرف : زین  و  تسا ». نم  رورس  رالاس و  نم ، رسپ  نیا  : » دومرف مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ربمایپ 

... متسه نانآ  ردپ  نم  هک  همطاف »  » نادنزرف رگم  دنوشیم ، بوسنم  ناشردپ  هب  يرتخد  ره  نارـسپ  دومرف : زین  و  دننک . مایق  دننیـشنب و  هچ 
نارـسپ زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا ، ناـمز  نآ  رد  نادرم  سنج  زا  ناگتفایدـشر  هب  يهراـشا  مکلاـجر » نم  : » تسا هدـش  هتفگ  زین  و 
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ادخ ربمایپ  يردپ  دروم  رد  هچنآ  هک  مییامنیم  يروآدای  شخب  نیا  نایاپ  رد  دندوب . هدیـسرن  غولب  دـشر و  تلاح  هب  ماگنه  نآ  رد  ربمایپ 
تسا و تباث  زین  نیسح »  » و نسح »  » شايرتخد دنزرف  ود  يهرابرد  وا  يردپ  دروم  رد  اهنیا  يهمه  مییوگیم ، شرـسپ  نادنزرف  يهرابرد 

. تساجنآ رد  هک  تسا  نامه  اجنیا  رد  نخس 

هرهاط

هراشا

همطاف دومرف : شناردپ  زا  لقن  هب  هک  دناهدروآ  رقاب  ماما  زا  تسا . هرهاط »  » ربمایپ تخد  ياهمان  زا  یکی  هک  یمارگ  يهدنناوخ  امش  رظن  زا 
نیرتهب و  تسا . هدـش  هدـیمان  هرهاط » ، » هنانز تداع  هضراع و  ره  يدـیلپ و  ره  زا  شایگزیکاپ  یکاپ و  رطاخب  ربماـیپ ، يهیاـمنارگ  تخد 

مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : » دـیامرفیم هک  تسا  ریهطت »  » يهفیرـش يهیآ  دریگ ، رارق  ثحب  روحم  دـناوتیم  دروم  نیا  رد  هک  ياهتکن 
امـش زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  دهاوخیم  دنوادخ  ربمایپ !) نادناخ  يا  ناه  [ ) هحفص 128 [ . ] 102 .« ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا 

ینآرق تایآ  يهعیلط  رد  شرایسب ، تیونعم  هوکش و  لیلد  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  دزاس . هزیکاپ  كاپ و  دیابیم ، هک  هنوگنآ  ار  امـش  دیادزب و 
يهدنرادربرد و  تلاسر ، یحو و  نادناخ  ياهشزرا  تمظع و  هوکش و  يهمـشچرس  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  يرایـسب  تیمها  زا  تسا و 

هتخادرپ و شراـگن  هب  اـهملق  هدـش و  اـهثحب  نادنمـشناد  ناروشناد و  يوس  زا  هفیرـش  يهیآ  نیا  دروم  رد  تسا . یقیمع  قیقد و  تاـکن 
و تسا ، توافتم  ياههاگدـید  نوگانوگ و  ءارآ  يهکرعم  راکفا و  هاگنالوج  ریهطت  يهیآ  مییوگب  رگا  تسا و  هداتفا  وپاـکت  هب  اههشیدـنا 

تروص ياهدرتسگ  رایـسب  ياهثحب  تساجک ، ات  تسیچ و  نآ  دودـح  ناونع و  نیا  ورملق  دـننایک و  تیب » لـها   » هک دروم  نیا  رد  هژیوب 
يهمه قافتا  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، ریذـپاندیدرت  تیعقاو  کـی  ریهطت »  » يهیآ رد  هک  ياهتکن  میاهتفگن . تیعقاو  زج  يزیچ  تسا ، هتفرگ 

، دوشیم لماش  ار  ربمایپ  زارفرس  تخد  مالسلاهیلع  همطاف  هفیرش ، يهیآ  نیا  اهنآ  زا  يزیچان  رامـش  زج  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  ناثدحم و 
زا نانآ ، يهیامنارگ  دـنزرف  ود  و  همطاف »  » ناـنموم و ریما  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هفیرـش ، يهیآ  نوماریپ  رد  هدیـسر  تاـیاور  يهمه  هک  ارچ 

رهاظ رطاخب  هکرابم  يهیآ  هک  یخرب  رادنپ  اما  تسا . هکرابم  يهیآ  لومش  يهریاد  نیرتدودحم  نیرتمک و  نیا  دنریهطت و  يهیآ  نانامرهق 
هک ارچ  تسا ، ساسایب  تسـس و  رایـسب  يرادنپ  نینچ  تسا ، ربمایپ  نارـسمه  هجوتم  نآ ، دعب  لبق و  قایـس و  لیلدـب  ای  و  تیبلها »  » ظفل

نارـسمه زا  کی  چـیه  هب  هفیرـش  هیآ  دورف  زا  شیپ  ربماـیپ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـشن  ینـشور  هب  دروم  نیا  رد  هدیـسر  تاـیاور  هوبنا 
ات تدالو  زا  یلع   » باـتک رد  اـم  ددرگ . تیبلـها »  » ءزج هدـش و  دراو  فیرـش  ءاـسک »  » ریز هک  دادـن  هزاـجا  زین  هملـسما »  » یتح شیوخ ،

اهنآ عبانم  تایاور و  هوبنا  هب  ثحب ، لماک  يریگهجیتن  باتک و  بولـسا  تیاعر  رطاخب  زین  اـجنیا  میدومن و  ثحب  دروم  نیا  رد  تداـهش »
هحفص 129] تشاد [ . میهاوخ  هراشا  تنس  لها  ياهباتک  رد 

تنس لها  مهم  دانسا  زا  دنس  تسیب 

نیـسح نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاف  نانموم و  ریما  دروم  رد  ار  ریهطت »  » يهفیرـش يهیآ  دورف  هک  ینادنمـشناد  ءاملع و  هک  تسا  ینتفگ 
رفن اهدص  زا  نانآ  شرامـش  هک  ارچ  تسا ، لکـشم  اهنآ  يهمه  شرامـش  یتسارب  دنراد ، حیرـصت  تیعقاو  نادب  هدومن و  لقن  مالـسلاهیلع 

شیوخ بولـسا  زا  باتک  دشکیم و  ازارد  هب  ثحب  میروایب  دروم  نیا  رد  زین  ار  ناثدـحم  نارـسفم و  هاگدـید  میهاوخب  رگا  درذـگیم و 
ره يارب  هک  تنـس  لها  نادنمـشناد  يهدـش  هتخانـش  مهم و  عبانم  زا  عبنم  تسیب  هب  اهنت  دروم  نیا  رد  اـم  تهج  نیمه  هب  دوشیم . جراـخ 

دیعـسوبا  » زا لقن  هب  شیوخ  باتک  رد  يدادـغب » بیطخ  - » 1 مییامنیم . هدنـسب  دزاسیم ، راکـشآ  ار  تقیقح  یفاصنااب  هشیدنااب و  ناسنا 
همطاف و یلع و  ربمایپ ، هک  هاگنآ  : » هک تسا  هدروآ  تیبلا »... لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   » هفیرـش يهیآ  دروم  رد  يردـخ »
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. دنتـسه نم  نادناخ  نانیا  دومرف : دنکفا و  نانآ  يور  رب  ار  شیوخ  صوصخم  يابع  و  ءاسک » ، » دروآ درگ  اج  کی  رد  ار  نیـسح  نسح و 
، دوب هداتـسیا  برد  رانک  هک  هملـسما »  » وناب زاس . هزیکاپ  كاپ و  تسا  هتـسیاب  هک  هنوگنآ  ار  نانآ  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ایادخ ! راب 
[103 . ] ریخ یلعل  کنا  یتسین . منادناخ  زا  اما  یتسه ، تیادـه  بوخ و  هار  رب  وت  دومرف : ربمایپ  مشاب ؟ نانآ  زا  مناوتیم  مه  نم  ایآ  تفگ :
گنراگنر و هدش و  هتفاب  هایـس  يوم  زا  هک  ییابع  اب  ادـخ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  هشیاع »  » زا لقن  هب  شیوخ  ریـسفت  رد  يرـشخمز » - » 2 . 
. تفرگ شوغآ  رد  ابع  لخاد  ار  وا  ربمایپ  دیسر و  هار  زا  نسح  شاهدید ، رون  ماگنه  نیا  رد  تسرد  دمآ . نوریب  دوب ، یصاخ  شقن  ياراد 
ار وا  ربمایپ  دمآ و  همطاف »  » شاهنازرف تخد  هاگنآ  هحفص 130 ] تفرگ [ . شوغآ  رد  زین  ار  وا  دش ، دراو  نسیح  شدنبلد  دنزرف  وا  زا  سپ 

هفیرش يهیآ  نیا  توالت  هب  هاگنآ  دناوخارف و  شیوخ  دزن  زین  ار  وا  دمآ و  یلع »  » ماجنارـس و  درک . توعد  ءاسک  ریز  شیوخ و  دزن  هب  زین 
تسا هدروآ  دوخ  رـسفت  رد  يزار » رخف  - » 3 [ . 104 «. ] اریهطت مکهرطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : » هک تخادرپ 

زا دناوخارف . ابع »  » ریز هب  ار  وا  ربمایپ  دیـسررد و  نسح »  » شدنزرف دمآ ، نوریب  دوخ  گنرهایـس  یمـشپ و  يابع  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  هک :
دش و دراو  یلع »  » وا یپ  زا  دیـسر و  هار  زا  همطاف »  » هاگنآ تفرگ . شوغآ  رد  مه  ار  وا  ترـضح  نآ  دمآ و  نیـسح »  » شاهدید رون  وا  یپ 

بهذـیل هللا  دـیری  امنا  . » تخادرپ هیآ  نیا  توالت  هب  كاپ  دوجو  جـنپ  نآ  ندـمآ  درگ  زا  سپ  درک و  توعد  ابع  نآ  ریز  هب  زین  ار  ود  نآ 
- ربماـیپ يرـسپان  هملـسیبا -» نب  رمع   » زا شیوخ  باـتک  رد  ریثا » نبا   » زین و  - 4 [ . 105 «. ] اریهطت مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مکنع 

شردـقنارگ تخد  ترـضح  نآ  دـمآ ، دورف  ربمایپ  رب  هملـسما »  » يهناخ رد  هللا »... دـیری  امنا   » هفیرـش يهیآ  هکیماگنه  هک : تسا  هدروآ 
هاگنآ دـیناشوپ . ءاسک »  » اب ار  همه  دوب ، شرـس  تشپ  یلع »  » هک یلاح  رد  دـناوخارف و  ار  نیـسح »  » و نسح »  » شاهدـید رون  ود  و  همطاـف » »

ناشکاپ تسا ، هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوگنآ  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ادـخ  دنتـسه و  نم  نادـناخ  نانبا  هک ) دـینادب  ناه ! : ) دومرف
ربمایپ هحفص 131 ] مشاب [ ؟ نانآ  رانک  رد  مه  نم  دیهدیم  هزاجا  ایآ  مدیسرپ : ربمایپ  زا  دیازفایم  هملـسما »  » وناب [ . 106 . ] تسا هدینادرگ 

نبا  » طبس - 5 ریخ . یف  تنا  کـناکم ، یلع  تنا  یتـسین . ناـنیا  ءزج  اـما  یتـسه  ياهتـسیاش  رـصنع  وت  شاـب ، شیوخ  ياـج  رد  وت  دومرف :
وا غارس  مالسلااهیلع  همطاف  زا  متفر و  یلع »  » يوس هب  يراک  ماجنا  يارب  نم  هک : تسا  هدروآ  هلئاو »  » زا لقن  هب  شیوخ  باتک  رد  يزوج »

ربمایپ دـندمآ . وا  هارمه  هب  نیـسح »  » و نسح »  » و یلع »  » دـمآ و ادـخ  ربمایپ  هک  مدوب  شراظتنا  رد  تسادـخ . ربمایپ  دزن  دومرف : متفرگ ، ار 
و یلع »  » دـناشن و شیوخ  پچ  يوناز  رب  ار  « نیـسح  » تسار و يوناز  رب  ار  نسح »  » هاـگنآ دـش . قاـتا  دراو  تفرگ و  ار  نت  هس  نآ  تسد 

بهذـیل هللا  دـیری  امنا  : » هک تخادرپ  يهفیرـش  يهیآ  توالت  هب  تفرگ و  دوخ  يابع  ریز  ار  همه  داد و  رارق  شیوخ  يوراشیپ  ار  همطاف » »
باتک رد  يدحاو » - » 6 دنتـسه ». نم  نادناخ  نانیا  ایادـخ ! راب  : » دومرف دوشگ و  نامـسآ  هب  ار  اهتسد  سپـس  [ 107 ...« ] سجرلا مکنع 

هب ربمایپ  دروآ . هریرح »  » زا رپ  یفرظ  دش و  دراو  همطاف »  » هک دوب  نم  يهناخ  رد  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  ربمایپ  رسمه  هملـسما »  » زا شیوخ 
و همطاف »  » و یلع »  » هک یماگنه  ایب . زین  دوخ  دـنیایب و  نم  دزن  اـت  نک  توعد  ار  تدـنزرف  ود  ردـقنارگ و  يوش  ناـج ! همطاـف » : » دومرف وا 

يریبخ ياسک  کی  شریز  هتسشن و  ییوکـس  يور  رب  ربمایپ  دندروخ . هریرح »  » نآ زا  یگمه  دنتـسشن و  دندش ، دراو  نیـسح »  » و نسح » »
رد سجرلا »... مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : » دمآ دورف  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  مدناوخیم  زامن  قاتا  رد  نم  دیوگیم : هملـسما » . » دوب هداتفا 

ار يدیلپ  دنتـسه ، نم  نادناخ  نانیا  ! ایادخ راب  دومرف : دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  اهتـسد  دنکفا و  نانآ  يور  رب  ار  ءاسک  ربمایپ  ماگنه  نیا 
ربمایپ يا  متفگ : متخاس و  کیدزن  نانآ  هب  ار  مدوخ  نم  دـیازفایم : هملـسما »  » وناب هحفـص 132 ] نارگ [ . هزیکاپ  ار  نانآ  و  رود ، ناـنآ  زا 
حیحـص رد  يذـمرت » . » دوب یهاوخن  نادـناخ  نیا  ءزج  اما  یتسه  یبوخ  ریخ و  رب  وت  دومرف : مشاب ؟ امـش  اب  مه  نم  دـیهدیم  هزاـجا  ادـخ !

ربارب رد  درکیم  تکرح  زامن  يارب  هاـگره  هاـم ، شـش  اـت  هفیرـش  يهیآ  نیا  دورف  يهماـگنه  زا  ربماـیپ  دـسیونیم : دروم  نیا  رد  شیوخ 
امنا : » هک تخادرپیم  هفیرـش  يهیآ  نیا  توالت  هب  هاگنآ  و  نم ! نادناخ  يا  ناه  زامن ، زامن ، دومرفیم : درکیم و  فقوت  همطاف »  » يهناخ

رد تسا و  هدروآ  « يدـحاو  » زا اوتحم  موهفم و  نیمه  اب  یتیاور  شیوخ  باـتک  رد  یکلاـم » غابـص  نبا  - » 7 [ . 108 ...« ] بهذیل هللا  دـیری 
هرهاطلا لوتبلا  هتنبا  هینبا و  هیـصو و  ادمحم و  یبنلا  نا  دناهدورـس : دروم  نیمه  رد  ار  رعـش  نیا  یخرب  هک  تسا  هدومن  ناشنرطاخ  نآ  لیذ 
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تخد ترضح و  نآ  دنزرف  ود  نانموم و  ریما  وا  نیشناج  ادخ و  ربمایپ  [ . 109  ] ةرخالا یف  اجنلا  ۀمالسلا و  وجرا  مهئالوب  ینناف  ءابعلا  لها 
دیما ترخآ  يارـس  رد  تاجن  تمالـس و  هب  نانآ  تیالو  اب  نم  هک  دنـشابیم  ءاسک » لها   » نادـناخ و نامه  همطاف ،»  » وا يهزیکاپ  كاپ و 

نیا هب  دانـسا  هک  تسا  هدروآ  يددـعتم  ياهدنـس  نوگانوگ و  ياههار  زا  ار  لیذ  تیاور  شیوخ ، باـتک  هس  رد  یطویـس » - » 8 مدنبیم .
نب كاحض  - » 6 ساـبع » نبا  - » 5 هحفـص 133 ] مقرا [ » نب  دـیز  - » 4 دیعسوبا » - » 3 هشیاع » - » 2 هملسما » - » 1 ددرگیمرب . اهتیصخش 

رب بهذیل »... هللا  دیری  امنا   » يهفیرش يهیآ  هک  هاگنآ  هک : تسا  نیا  تیاور  نارگید ... و  هملسیبا » نب  رمع  - » 8 ءارمحلاوبا » - » 7 محازم »
دیناشوپ و صوصخم  يابع  نآ  اب  ار  نانآ  دناوخارف و  ار  نیسح »  » و نسح »  » و یلع »  » و همطاف »  » ترـضح نآ  دمآ ، دورف  ربمایپ  كاپ  بلق 
هب شیوخ  باـتک  رد  يربط » - » 9 [ . 110 . ] نادرگ ناشکاپ  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  ایادـخ ! راب  دومرف :

هدروآ هملـسما »  » زا تسا و  هدش  لزان  سدـقم  رون  جـنپ  دروم  رد  هللا »... دـیری  امنا   » هفیرـش يهیآ  دـسیونیم : هملـسیبا » نب  رمع   » زا لقن 
سجرلا مکنع  هللا  دیری  امنا  [ » 111 : ] دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دـناشوپ و  هدروآ و  درگ  اج  رد  ار  یـصاخ  يهماج  ربماـیپ  هک  تسا 

ود رـسمه و  ناج ! همطاف » : » دومرف همطاـف »  » هب ادـخ  ربماـیپ  هک : تسا  هدروآ  راوگرزب  يوناـب  نآ  زا  زین  و  اریهطت ». مکرهطی  تیبلا و  لـها 
دیـشک و نانآ  يهمه  دوخ و  يور  یگرزب  يابع  ربماـیپ  درک ، توعد  ار  ناـنآ  همطاـف »  » هک یماـگنه  زاـس ! رـضاح  اـجنیا  رد  ار  تدـنزرف 

روخرد هدوتـس و  وت  هک  تسرفورف  دمحم  نادناخ  رب  ار  شیوخ  تاکرب  دورد و  سپ  دنتـسه . دمحم »  » نادـناخ نانیا  ایادـخ ! راب  : » دومرف
رب وت  دومرف : و  هحفـص 134 ] دادن [  هزاجا  ربمایپ  هک  مریگ  رارق  نانآ  رانک  رد  ات  متفرگرب  ار  ابع  نم  دیوگیم : هملـسما » .« » یتسه شیاتس 

، تشذـگ یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  رظن  زا  هک  یعبانم  نادنمـشناد و  رب  هوالع  دنـشابیم . دـمحم »  » نادـناخ ناـنیا  اـما  یتسه ، تیادـه  هار 
رد یبطرق » دـمحا  نب  دـمحم  - » 10 دـناهدرک : تیاور  تلاـسر ، نادـناخ  يهراـبرد  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  دورف  زین ، ریز  عباـنم  ناروشناد و 
رد یقهیب »  » ص 460 12 ج 2 ، باعیتسالا ،»  » باتک رد  یـسلدنا » ربلادـبع  نبا  - » ص 182 11 ج 14 ، نآرقلا ،» ماکحال  عماـجلا   » باـتک

باتک رد  يروباشین » مکاح  - » ص 166 14 ج 2 ، نآرقلا ،» ماکحا   » باـتک رد  یبرع » نبا  - » ص 149 13 ج 2 ، يربکلا ،» ننسلا   » باتک
«، صئاصخلا  » باتک رد  ییاسن » - » ص 313 16 ج 1 ، دنسم ،»  » رد لبنح » نب  دمحا  - » ص 416 15 ج 2 ، نیحیحصلا ،» یلع  كردتسملا  »

عمجم  » رد یمثیه » - » ص 35 19 بقاـنملا ،»  » رد یمزراوخ » - » ص 5 18 ج 22 ، دوخ ، ریـسفت  رد  يربط » ریرج  نب  دـمحم  - » ص 4 17
نیا هک  دنتـسه  یناثدحم  نارـسفم و  هوبنا  زا  یخرب  هزات  اهنیا  ص 85  هقرحملا ،» قـعاوصلا   » رد رجح » نبا  - » ص 166 20 ج 9 ، دئاوزلا ،»

میرواـیب ار  تیاور  نیا  عباـنم  يهمه  میهاوخب  رگا  هک  ارچ  مینکیم ، هدنـسب  اـهنیمه  هب  اـم  دـناهدروآ و  شیوخ  ياـهباتک  رد  ار  تیعقاو 
نادجو هشیدنا و  اونـش و  شوگ  هک  یناسک  يارب  هزادنا  نیمه  دوشیم و  ثحب  ندش  ینالوط  یمارگ و  يهدـنناوخ  امـش  یگتـسخ  ثعاب 

. تسا هدنسب  دنشاب ، هتشاد  ریذپقح  درخ  رادیب و 

سدقم مان  نیا  نوماریپ 

هراشا

همطاف نیرفآناهج  يادـخ  - 1 هحفـص 135 ] میهدیم [ . رارق  ثحب  دروم  ار  یتاکن  ناوناب ، يوناـب  دنمهوکـش  ماـن  نیا  بساـنت  هب  کـنیا 
دنـسپان كاپان و  زا  ار  نآ  یناسنا  تعیبط  هچنآ  زا  یتشز و  یکاـپان و  ره  يدنـسپان و  يدـیلپ و  ره  زا  هناـهام و  تداـع  زا  ار  مالـسلااهیلع 

روخرد نآ  ماجنا  رطاخب  ناسنا  دهدیم و  نامرف  نادب  ناطیش  هچنآ  ره  زا  ار  ترضح  نآ  هکنانچمه  تخاس . هتساریپ  كاپ و  درامـشیم ،
تسا و گنهامهان  يرشب  نادجو  ترطفاب و  دوشیم و  هانگ  باکترا  ثعاب  دروآیم و  راب  هب  یتشز  یماندب و  ددرگیم و  رفیک  باذع و 

يهژاو ریـسفت  رد  [ 112  ] شیوـخ باـتک  رد  یبرع » نبا  - » 2 دومرف . هزیکاـپ  كاـپ و  دربیم ، خلـسم  هب  ار  یناـسنا  يدرمناوج  یگدازآ و 
موهفم نامه  نیا  و  دروآیم ، راب  هب  یماندـب  ناسنا  يارب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  تراـبع  هکراـبم ، يهیآ  رد  سجر » : » دـسیونیم سجر » »

هوکـشرپ و ماقم  نیا  و  درگنیم ، مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـگهدزاود و  ناـماما  ناربماـیپ و  ياـهیگژیو  زا  ار  نآ  هعیـش  هک  تسا  تمـصع » »
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وا ماکحا  ادخ و  تاررقم  نایب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا . هداد  صاصتخا  نادب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یخرب  دنوادخ  هک  تسا  ییالاو 
ندـیناسر ناـیب و  تیلووسم  نیگنـس  راـب  ندیـشک  شودـب  رطاـخب  نیتـسار  ماـما  ربماـیپ و  هک  مییوگیم  رگا  تسین و  تمـصع »  » مزاول زا 

اب ياهرظاـنم  رد  ناـنموم  ریما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب . روهرهب  تمـصع »  » یگژیو نیا  زا  دـیاب  شناگدـنب ، هـب  ادـخ  نـید  تاررقم 
. مینکفایم رظن  نآ  زا  ییاهزارف  هب  ام  هک  دیوجیم  کسمت  ریهطت »  » يهیآ هب  ناوناب  يوناب  تمصع »  » تابثا يارب  رکبوبا ،» »

هرظانم زا  ياهشوگ 

خساپ هحفـص 136 ] یناوخیم [ ؟ ار  ادخ  باتک  ایآ  هللا ؟ باتک  ءرقتا  رکبابا ! ای  دومرف : رکبیبا »  » اب شیوخ  يهرظانم  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
ام يهرابرد  تسا ؟ هدمآ  دورف  یناسک  هچ  دروم  رد  سجرلا »... مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   » يهفیرـش يهیآ  منیبب ! وگب  دومرف : يرآ  داد :
راک ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  دـنهد  یهاوگ  رفن  دـنچ  رگا  دومرف : تلاسر .) یحو و  نادـناخ   ) امـش دروم  رد  تفگ : رکبوبا  نارگید ؟ اـی 

مهاوخ دروخرب  نانز  رگید  ناسب  وا  اـب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  وا ، تمـصع »  » رب نآرق  یهاوگ  اـب  امـش  تسا ، هدـش  بکترم  يدنـسپان 
نادـب دومرف : ارچ ؟ دیـسرپ : رکبوبا  دـش . یهاوخ  زیتسقح  نارفاک  يهرمز  رد  ادـخ  هاـگراب  رد  تروص  نیا  رد  دومرف : ناـنموم  ریما  دومن .

نیا راثآ  زا  - 3 [ . 113 ... ] ياهتـشگ اریذپ  ار  مدرم  یهاوگ  هتفرگ و  هدیدان  ار  همطاف »  » یکاپ تمـصع و  دروم  رد  ادخ  یهاوگ  هک  تهج 
ره مینادیم  هکنیا  اـب  دوـشیمن . سجن  گرم  اـب  یگژیو ، نیا  يهدـنراد  هک  تسا  نیا  سجر ،»  » يدـیلپ و هنوـگ  ره  زا  یکاـپ  تراـهط و 

تسد نآ  هب  یسک  رگا  هک  دوشیم  سجن  ياهنوگ  هب  شدسج  گرم  زا  سپ  دشاب - ادخ  یگدنب  نامیا و  اوقت و  جوا  رد  هچرگ  یناسنا -
« تمـصع  » یگژیو زا  هک  یناسک  اما  تشادنپ . كاپ  ناوتیمن  تیم  لسغ  يهلیـسوب  زج  زین  ار  هدرم  دوخ  دنک و  تیم  سم  لسغ  دیاب  دز ،

تـسا تیاور  دـیبع » نب  نسح   » زا هعیـشلا » لئاسو   » رد گرم . زا  سپ  مه  دـناهزیکاپ و  كاپ و  شیوخ  تایح  نامز  رد  مه  دـنرادروخرب ،
نآ دـندرک ؟ لسغ  دوخ  ربماـیپ ، كاـپ  رکیپ  نداد  لـسغ  زا  سپ  ناـنموم  ریما  اـیآ  مرورـس ! متـشون : مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  هب  هک :

نوناق هب  دنتساوخ  هک  ارچ  دندرک ، هحفـص 137 ] لسغ [  نانموم  ریما  دوب ، رهطم  هزیکاپ و  ربمایپ  كاپ  رکیپ  هکنیا  اب  داد : خـساپ  ترـضح 
كاپ رکیپ  رب  ناـنموم  ریما  نداد  لـسغ »  » تبـسانم هب  باـتک  نیا  رخآ  شخب  رد  اـم  [ . 114 . ] دوش مارتحا  تسا ، یمومع  تنـس  هک  ادـخ 

. دومن میهاوخ  ثحب  رتشیب  دروم  نیا  رد  مالسلااهیلع  همطاف 

ءاسک فیرش  ثیدح 

هراشا

ثیدـح  » هب هک  تسا  دوجوم  ینـالوط  تیاور  کـی  ریهطت ،»  » يهکراـبم يهیآ  دورف  نوماریپ  هعیـش  ربتعم  عباـنم  رد  دـمآ ، هچنآ  رب  هوـالع 
[115 : ] تسا هدرک  تیاور  هنوگنیدب  يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا لقن  هب  ار  نآ  مولعلا » ملاوع   » باتک يهدنسیون  و  دراد . ترهـش  ءاسک »

خـساپ همطاف !»  » يا وت  رب  دورد  دومرف : دش و  دراو  ام  يهناخ  هب  مردقنارگ  ردپ  يزور  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، زارفرـس  تخد  . 
ار امش  ناج ! ردپ  متفگ : منکیم . فعـض  ساسحا  دوخ  رد  ناج ! همطاف » : » دومرف ترـضح  نآ  متفگ . دورد  وا  رب  مداد و  ار  ترـضح  نآ 

يابع نم  ناشوپب . نآ  اب  ارم  روایب و  ار  ینامی » يابع   » نآ ناج ! همطاف » : » دومرف داب . نابهگن  ار  امـش  وا  مراپـسیم ، يادخ  هب  دروم  نیا  رد 
. دیـشخردیم هک  دوب  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  متـسیرگن ، شناشفارون  يهرهچ  رب  مدیناشوپ . نآ  يهلیـسوب  ار  وا  مدروآ و  ار  ترـضح  نآ 

يا هدید و  رون  مدنزرف ! یمارگ  داب  وت  رب  مالـس  متفگ : وا  خساپ  رد  درک . مالـس  دیـسر و  هار  زا  نسح »  » مدـنزرف هک  دوب  هتـشذگن  یتعاس 
هدـمآ ربمایپ  مردـقنارگ ، ياین  ییوگ  منکیم . مامـشتسا  هناخ  رد  ینیگآرطع  شوخ و  يوب  ناج ! رداـم  تفگ : مرـسپ ! رداـم ! بلق  يهویم 

يا وت  رب  مالس  تفگ : تفر و  ءاسک »  » بناج هب  نسح »  » مرسپ تسا . هدیباوخ  ءاسک »  » ریز رد  تراوگرزب  ياین  مرـسپ ، يرآ  متفگ : تسا !
رب مالس  مدنزرف ! یمارگ  وت  رب  مالس  دومرف : ربمایپ  مشاب ؟ امـش  رانک  رد  دیهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ! هحفص 138 ] ربمابپ [  يا  ردقنارگ ، ياین 
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دمآ نیسح »  » مدنزرف هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  زونه  دش . دراو  ءاسک  ریز  رب  مدنزرف  و  ایب ... زیخاتـسر ! زور  رد  نم  ضوح »  » بحاص يا  وت 
مامـشتسا امـش  دزن  یـشوخ  يوب  ناـج ! رداـم  تفگ : مدـنزرف  رداـم ! بلق  يهویم  هدـید و  رون  يا  داـب  وت  رب  مالـس  متفگ : تفگ . مالـس  و 

تردارب هارمه  هب  تراوگرزب  ياین  مرـسپ ! يرآ  مداد : خساپ  ناج !؟ ردام  يرآ  تسادـخ ، ربماپ  مردـقنارگ ، ياین  يوب  ییوگ  وت  منکیم .
هب ءاسک »  » ریز هک  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  تفگ : ربمایپ  رب  دورد  زا  سپ  تفر و  ءاـسک »  » يوسب نیـسح ، مرـسپ  دنتـسه . ءاـسک »  » ریز نسح » »

مرـسپ ایب ... يرآ  زیخاتـسر ! زور  رد  نم  تما  يهدـننک  تعافـش  يا  هیامنارگ و  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  دومرف : ربماـیپ  مشاـب ؟ امـش  هارمه 
! ناج همطاف » : » دومرف وا  مداد . ار  وا  خساپ  نم  درک . مالـس  دیـسر و  هار  زا  نانموم  ریما  ماگنه  نیا  رد  دش . دراو  ءاسک »  » ریز رب  زین  نیـسح 

ترضح نآ  يرآ ، متفگ : تسادخ ؟ ربمایپ  میومع  رسپ  ردارب و  يوب  ییوگ  منکیم ، مامشتسا  امش  دزن  یشوخ  يوب  ربمایپ ! زارفرس  تخد 
رانک رد  دیهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ : تفر و  ءاسک »  » يوسب نانموم  ریما  دنتـسه . ءاسک »  » ریز تدـنزرف  ود  اب 
مدوخ هاگنآ  و  دـش . دراو  زین  نانموم  ریما  و  ایب ... يرآ  نم ! رادـمچرپ  نیـشناج و  ردارب و  يا  داب  وت  رب  مالـس  دومرف : ربماـیپ  مشاـب ؟ اـمش 
تخد يا  وت  رب  دورد  دومرف : ربمایپ  مشاب ؟ امـش  اب  مراد  هزاجا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  ماهیامنارگ ، ردپ  يا  وت  رب  مالـس  متفگ : متفر و  کیدزن 

مدنزرف ود  ردقنارگ و  يوش  ردپ و  رانک  رد  متفر و  ءاسک »  » ریز راختفا  هحفص 139 ] اب [  زین  نم  و  ایب ... يرآ  نم ! نت  يهراپ  يا  زارفرس و 
اب تفرگ و  ار  ءاسک »  » فرط ود  ربمایپ  میتفرگ ، رارق  ءاسک »  » ریز رد  مه و  راـنک  رد  نت  جـنپ  اـم  هک  یماـگنه  ناسنیدـب  يرآ  متفرگ . رارق 

، ناشتشوگ هک  دننانیا  دنتسه . نم  ناکیدزن  ناصاخ و  نادناخ و  نانیا  ایادخ ! راب  دومرف : دومن و  نامـسآ  هب  هراشا  شیوخ  تسار  تسد 
جنر هب  ارم  دـنکفا ، جـنر  هب  ار  نانآ  هک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  نانیا  هک  ره  ادـنوادخ ! نم . نوخ  ناـشنوخ ، تسا و  نم  تشوگ 

ره اب  مراکیپ و  رد  دنک ، راکیپ  نانآ  اب  هک  سک  ره  اب  نم  ایادخ ! راب  تسا . هتشاد  گنج  رس  نم  اب  دگنجب ، نانآ  اب  هک  ره  تسا و  هدنکفا 
ارچ دوب ، مهاوخ  ناشناتسود  رادتسود  متسه و  نانیا  نانمشد  نمشد  نم  متسه . افص  حلص و  رد  دشاب ، افص  حلـص و  رد  نانآ  اب  هک  سک 

هد و رارق  نانیا  رب  نم و  رب  ار  شیوخ  يدونـشخ  شزرمآ و  تکرب و  تمحر و  دورد و  ادـنوادخ ! نانیا . زا  نم  دنتـسه و  نم  زا  ناـنیا  هک 
يادـخ هک  دوب  تاـظحل  نیا  رد  زاـس . هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ناـنآ  يادزب و  يدنـسپیم  دوخ  هک  هنوـگنآ  ناـشدوجو  زا  ار  یتـشز  يدـیلپ و 

ار یهام  هدرتسگ و  ار  ینیمز  هتـشارفارب و  ار  ینامـسآ  زگره  نم  ناینامـسآ ! يا  و  ناگتـشرف ! يا  ناـه  : » دومرف ناگتـشرف  هب  نیرفآناـهج 
رگم مدـیرفاین ، مدرواین و  دـیدپ  هدـننک ، ریـس  ار  ییتشک  يراج و  ار  ییاـیرد  نادرگ و  ار  یکلف  ناـشفارون و  ار  يدیـشروخ  هدنـشخرد و 

دنتسه یناسک  هچ  نانیا  ! اراگدرورپ تفگ : یحو  يهتشرف  دنتـسه ». ءاسک »  » ریز رد  هک  ياهیامنارگ  الاو و  تیـصخش  جنپ  نیا  رهم  رطاخب 
، شیوش و  همطاـف » ، » شردـپ و  همطاـف » . » دنتـسه تلاـسر  يهنیجنگ  توبن و  نادـناخ  ناـنیا  دومرف : ادـخ  دـنراد ؟ رارق  ءاـبع »  » ریز رد  هک 
هحفـص 140] مشاب [ ؟ نانآ  نیمـشش  میآ و  دورف  نیمز  هب  دـیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  اراگدرورپ ! تفگ : لـیئربج  شرـسپ . ود  و  همطاـف » »

دناسریم مالس  امش  هب  الاو  هبترم و  دنلب  راگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  مداد . هزاجا  يرآ  دومرف : ادخ 
هتـشارفارب و ار  ینامـسآ  زگره  نم  هک  دـنگوس  مرادـتقا  هوکـش و  هب  : » دـیامرفیم درادیم و  یمارگ  ار  امـش  ياهژیو  مارتـحا  دورد و  هب  و 

يا کنیا  و  نت ». جـنپ  امـش  رطاخب  رگم  متخاسن ، رادـیدپ  هدـیرفاین و  نانکانـش  ار  ییتشک  ناـشورخ و  ار  ییاـیرد  شدرگ و  رد  ار  ینیمز 
وت رب  مالـس  دومرف : ربمایپ  دیهدیم ؟ هزاجا  زین  امـش  ایآ  مشاب . ءاسک »  » نیا ریز  امـش  اب  ات  تسا  هداد  هزاجا  نم  هب  مراگدرورپ  ادـخ ! ربمایپ 

يافصم بلق  رب  دوب  ادخ  ناغمرا  هک  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  هاگنآ  دش و  دراو  زین  نیما  يهتشرف  ایب ...! مداد  هزاجا  وت  هب  یهلا ، یحو  نیما  يا 
! ادخ ربمایپ  يا  تفگ : نانموم  ریما  ماگنه  نیا  رد  اریهطت ». مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : » دناوخ ادـخ  ربمایپ 

يربماـیپ هب  قح  هب  ارم  هک  یتردـق  نآ  هب  دـنگوس  دوـمرف : ربماـیپ  تسا ؟ يزاـیتما  ياراد  ادـخ  هاـگراب  رد  ءاـسک »  » ریز رب  اـم  تسـشن  نیا 
ناوریپ و زا  یهورگ  هـک  ناـینیمز - لـفاحم  زا  یلفحم  سلجم و  چــیه  رد  ءاـسک ،»  » نـیا ریز  رد  اــم  تســشن  نـیا  ناتــساد  تـخیگنارب !

سلجم نایاپ  ات  دندرگب و  نانآ  درگ  ناگتـشرف  دنک و  ندیراب  نانآ  رب  ادخ  رهم  ناراب  هکنیا  زج  دوشن  دای  دنـشاب - نآ  رد  ام  نارادتـسود 
راگدرورپ هب  میدش و  راگتـسر  زوریپ و  ام  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  نایب ، نیا  اب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـنهاوخب . شزرمآ  ناشیارب  نانآ ،
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تلاـسر هب  تخیگنارب و  توبن  هب  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  دوـمرف : ربماـیپ  دـندش . راگتـسر  زوریپ و  زین  اـم  نایعیـش  هک  دـنگوس  هبعک 
رگا دوش ، دای  دنـشاب  هدمآ  درگ  نآ  رد  ام  نارادتـسود  نایعیـش و  زا  یهورگ  هک  ناینیمز  لفاحم  زا  یلفحم  رد  دادخر ، نیا  رگا  دـیزگرب !

یتجاح بحاص  رگا  دیادز و  یم  ار  وا  مغ  دشاب ، ياهدزمغ  رگا  دنکیم و  فرطرب  ار  وا  هودنا  دنوادخ  دشاب ، نانآ  نایم  رد  ياهدز  هودنا 
ام نایعیـش  ام و  هک  دنگوس  يادخ  هب  سپ  تفگ : نانموم  ریما  دزاسیم . هدروآرب  ار  وا  يهتـساوخ  ادخ  دـشاب ، ناشنایم  رد  هحفص 141 ] ] 

. میدش راگتسر  تخبکین و  ترخآ  ایند و  رد 

ءاسک ثیدح  هعیش و 

رهم و لوزن  اهاعد و  ندیـسر  تباجا  فدـه  هب  تکرب و  ریخ و  بلط  روظنم  هب  سلاـجم  لـفاحم و  رد  ءاـسک »  » فیرـش ثیدـح  ندـناوخ 
بلج هک  ییاجنآ  ات  تسا  هتـشاد  نایرج  تلاسر  یحو و  نادـناخ  بهذـم  ناوریپ  نایم  رد  راصعا  نورق و  لوط  رد  هراـمه  ادـخ ، تمحر 
نتفای افش  نوچمه : زین  يزیگناتفگش  راثآ  هدمآرد و  هتسیاش  يهریـس  کی  تروصب  هعیـش  نایم  رد  نآ  ندناوخ  يهلیـسوب  یهلا  تمحر 

رد فیرش  ثیدح  نیا  تسا . هدش  رهاظ  نانآ  نایم  رد  نآ ، توالت  تکرب  هب  زین  اهیراوگان  اهیتخس و  عفر  اههتساوخ و  ندمآرب  نارامیب ،
-3 نیرحبلا » عمجم   » بحاـص یحیرط » «، » بختنملا - » يرجه 2 متـشه  نرق  ياملع  زا  یملید » «، » رابخالاررغ - » 1 تسا : هدمآ  لیذ  عبانم 

ياهدنس اب  ار  نآ  هک  ینارحب ،» «، » مولعلا ملاوع  - » يرجه 4 هدزاود  نرق  ياملع  زا  ییاسحا » یقن  یلع  «، » ۀمئالا لئاضف  یف  ۀـجحملاجهن  »
خیش یلح 2 - يهمـالع  - 1 زا : دـنترابع  ناـنآ  يهلمج  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  گرزب  ياـملع  زا  ياهلـسلس  زا  هتـسویپ  مه  هـب  یلاـع و 

زا یخرب  هک  ناـنچمه  هنوگ ... نیا  زا  ییاـههرهچ  ینیلک و  - 6 هحفـص 142 ] میهاربا [  نب  یلع  هیولوق 5 - نبا  دیفم 4 - خیش  یسوط 3 -
. دناهدروآ ینشورب  ار  نآ  ندیسر  ياههار  هتخادرپ و  نآ  حرش  هب  هتشون و  فیرش  ثیدح  نیا  نوماریپ  یلقتسم  باتک  گرزب ، نادنمشناد 

. دیامن هعجارم  ص 558 ، ج 2 ، قحلا ،» قاقحا   » باتک هب  دنناوتیم  دروم  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  نادنمقالع 

رعش نابز  هب  ءاسک  ثیدح 

ياهبلاق رد  ار  ثیدح  نیا  نانآ  دناهتشاد . فیرـش  ثیدح  نیا  ندروآرد  مظن  هب  رد  یگرزب  شقن  زین  شیدناتسرد  رادفده و  نارعاش 
. دناهدرک هیده  ناربمایپ  نادناخ  نارادتـسود  هب  هدروآرد و  ودرا و ... يدنه ، یـسراف ، یبرع ، ياهنابز  هب  هتخیر و  رعـش  يهبذاجرپ  ابیز و 
هب يزیگنارب  نیـسحت  بلاج و  تروصب  ار  نآ  هک  تسا  ینیوزق  يدهم  دیـس  دـنزرف  ینیوزق ، دـمحم  دیـس  هیامنارگ  ملاع  نانآ  يهلمج  زا 

هاگنآ ءاسکلا و  باحـصا  لضفلا  لها  ثیدـح  ءاسنلا  ریخ  ۀـمطاف  انل  تور  دوشیم : زاغآ  هنوگنیا  هک  تسا  هدروآرد  مظن  هب  یبرع  ناـبز 
انزحا يدهلا و  تنب  تقطساف  دربیم : نایاپ  هب  ار  شیوخ  يهدیـصق  تیب  نیا  اب  ءاسک  فیرـش  ثیدح  لماک  نتخیر  رعـش  بلاق  هب  زا  سپ 

انسحم یمسملا  كاذ  اهنینج 

هیکز

دق : » دیامرفیم نآرق  - 1 هحفص 143 ] هنومن [ : يارب  تسا . هتفر  راک  هب  فیرـش  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  نآ  تاقتـشم  هیکزت و  يهژاو 
هک ار  یسک  ایآ  [ . 117 « ] ۀیکز اسفن  تلتقا  : » دیامرفیم و  - 2 دیدرگ . راگتسر  تخاس ، هزیکاپ  ار  ناج  سک  ره  [ . 116 « ] اهیکز نم  حلفا 

-4 مراد . ینازرا  وت  هب  هزیکاپ  يرسپ  هکنیا  يارب  [ . 118 « ] ایکز امالغ  کل  بهال  : » دیازفایم و  - 3 یتشک ؟ تسا ، هزیکاپ  كاپ و  هانگ  زا 
رد برع  گنهرف  رد  سدـقم  يهژاو  نیا  تسا . رتکاپ  رتتکربرپ و  امـش  يارب  نیا  [ . 119 « ] رهطا مکل و  یکزا  هخ  کلذ  : » دـیامرفیم و 

اهـشزرا و دـض  زا  ار  شیوخ  ناج  سک  ره  هک : دوشیم  نیا  تسخن  هیآ  يانعم  ور  نیا  زا  دوریم . راک  هب  ومن  دـشر و  یگزیکاپ و  دروم 
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گرزب دوخ  یتسودایند و  ماقم ، هاج و  یتسود  لخب و  دـسح ، مشخ و  هدیجنـسن ، نخـس  نابز و  مکـش و  رـش  زا  هک  ياهدـیهوکن  تافص 
ورگ رد  هدیهوکن  تافـص  نیا  زا  ناج  يهیکزت  يرآ  دـیدرگ . راگتـسر  تخاس ، هزیکاپ  كاپ و  دریگیم ، همـشچرس  يدنـسپدوخ  ینیب و 

لخب و نوچ  ياهدیهوکن  تافص  دض  هک  تسا  ياهتسیاش  ياهراک  ماجنا  یقالخا و  ياهیگژیو  هب  یگتسارآ  اهتفآ و  نیا  زا  یگتـساریپ 
ار یـسک  ایآ  هک : دوشیم  نیا  هیکزت  يهژاو  يانعم  هب  هجوت  اب  زین  مود  يهیآ  يانعم  و  دـشاب . دنـسپان  ياـهراک  هنوگ  نیا  یگماـکدوخ و 

كاپ يرسپ  نم  هک : دوشیم  نیا  موس  يهیآ  يانعم  و  تسا ؟ هزیکاپ  كاپ و  دشاب ، وا  نتشک  زوجم  هک  یتیانج  هانگ و  ره  زا  هک  ياهتشک 
نیا اب  هحفص 144 ] تشاد [ . مهاوخ  ینازرا  وت  هب  هتـسیاش  لمع  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  يهتـسارآ  شزغل و  هانگ و  ره  زا  هزیکاپ  و 
نیا مامت  هب  ییوس  زا  هیاـمنارگ  دوجو  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـشن  تسا  هیکز » «، » همطاـف  » سدـقم ياـهمان  زا  یکی  هک  یماـگنه  ناـیب 

تسادق و دروم  رد  تسا . هتساریپ  یفنم  طاقن  يهمه  زا  وس  رگد  زا  هتـسارآ و  یقالخا  ياهـشزرا  رگید  هزیکاپ و  كاپ و  میهافم  یناعم و 
ره زا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  دیدرگ  تباث  ینـشور  هب  دش و  ثحب  یفاک  يهزادنا  هب  ریهطت  يهیآ  حرط  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  تراهط 

دیاب تسا ، ومن  دـشر و  موهفم  هب  نآ  رد  هژاو  نیا  هک  هیآ  نیمراهچ  يانعم  و  تسا . هزیکاپ  كاپ و  ینطاـب  يرهاـظ و  يدـیلپ  يدنـسپان و 
كرابم ياهمان  زا  یکی  هک  هکرابم »  » يهژاو زا  ثحب  ماگنه  هب  دروم  نیا  رد  تسا . هیکز »  » زین انعم  نیا  هب  همطاـف »  » هک ددرگ  ناـشنرطاخ 

. دش ثحب  تسوا ،

هیضرم

و تسالاو . رایسب  هبترمدنلب و  یماقم  یتسارب  تسا ، دونشخ  یـضار و  نانآ  زا  ادخ  هک  ياهتـسراو  هتـسیاش و  ناگدنب  يهجرد  الاو و  ماقم 
، هتـسیاش ياهراک  ماجنا  رد  يرادـیاپ  يدرمیاپ و  یهاوختلادـع و  يراکتـسرد و  رطاخب  هک  ياهشیپاورپ  هاگآ و  ناگدـنب  رامـش  ردـقچ 

عیفر زارفرپ و  يهبترم  الاو و  ماقم  نیا  هب  هک  يرابهوکـش  هتـسیاش و  ناگدنب  يهلمج  زا  تسا . كدنا  دنریگیم ، رارق  ادخ  تیاضر  دروم 
رظن زا  وا  تشگ . دونـشخ  وا  زا  تروص  نیرتـهب  هب  ادـخ  هک  تسیز  ياهنوگ  هب  وا  هک  ارچ  تسا ، ربماـیپ  زارفرـس  تخد  تسا ، هتفرگ  جوا 

هرامه راتفگ ، راتفر و  رظن  زا  تلادـع و  قح و  رد  يرادـیاپ  ییابیکـش و  رظن  زا  قاـفنا ، ییاـسراپ و  رظن  زا  ادـخ ، يرادربناـمرف  تداـبع و 
ظفاح . » دوب نز »  » شنیرفآ زار  هک  داب  وا  رب  ناگتسیاش  ناگتشرف و  ناربمایپ و  ادخ و  دورد  دوب . شراگدیرفآ  يدونشخ  دروم  هدیدنسپ و 

، دجـساف ۀـمطاف  بحی  کبر  نا  دـمحم  ای  لاـقف : لـیئربج  یناـتا  [ » هحفـص 145 دوـمرف [ : هـک  تـسا  هدروآ  یمارگ  ربماـیپ  زا  ینالقـسع »
زا درادیم ، تسود  ار  همطاف  تراگدرورپ  هک  یتسارب  دمحم ! يا  هک : دروآ  مایپ  دـمآ و  دورف  نم  رب  یحو  يهتـشرف  [ . 120 ... ] تدجسف
رب همطاف  تدالو  يهماگنه  هب  یحو  يهتـشرف  هک : تسا  هدروآ  یبهذ »  » زین و  مدرک »... هدجـس  نم  هک  روآ  ياجب  رکـش  يهدجـس  ور  نیا 

ءيرقی مالـسلا و  كورقی  هللا  . » دناسریم مالـس  تاهدیـسرون  هب  وت و  هب  دنوادخ  هک  دروآ  مایپ  کیربت ، ضرع  نمـض  دمآ و  دورف  ربمایپ 
.« مالسلا كدولوم 

هیضار

دونـشخ ادخ  يهنامیکح  ریدقت  ریبدت و  زا  قشع ، یهاگآ و  جوا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتسه ، راگدـیرفآ  هب  نامیا  تاجرد  نیرتالاو  زا 
لادـم یگرزب و  ناـشن  نـیا  و  دـشاب . مرگلد  یــضار و  تـسا  هدوـمرف  ریبدـت  يریگهزادـنا و  شیوـخ  يهدــنب  يارب  وا  هـچنآ  هـب  هدوـب و 
يهمه هب  هک  دوب  ياهیامنارگ  يوناب  وا  دوب . شزاسخیرات  یگدـنز  يهمه  رد  همطاف  ناوناب ، يوناـب  ياـهیگژیو  زا  ناـمیا ، نیرفآراـختفا 
تـسد رد  هک  باتک  نیا  دوب و  دونـشخ  دمآ ، شیپ  شیارب  یهلا  يهنامیکح  ریدـقت  ساسا  رب  هک  یگدـنز  ياهیراوگان  اهبیـشن و  زارف و 
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نیتسخن زا  هک  دراد  نخـس  يدـنیاشوخان  زادـگناج و  بئاصم  رابمغ و  ياهدادـخر  زا  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  تسا  یمارگ  يهدـنناوخ  اـمش 
یگدنز لحارم  يهمه  رد  ترضح  نآ  دیرابورف . وا  رب  یناوج ، جوا  رد  شتداهش  تاظحل  ات  همطاف »  » یکدوک نارود  یگدنز و  يهلحرم 

راب ندیـشک  شودب  فیاظو و  ماجنا  هار  رد  تشاد و  تیاضر  دوب ، هدومرف  ررقم  شیارب  ادـخ  هچنآ  هب  شراختفارپ ، زومآسرد و  رـسارس 
هب ار  یلکـشم  مغ و  ره  يراتفرگ و  و  هحفـص 146 ] رقف [  تیمورحم ، جنر و  یتحاران ، سرت و  رازآ ، هجنکـش و  عاونا  شیوخ ، تیلووسم 

نیا زا  یخرب  اب  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  باتک  نیا  رد  دیـشاپ . رون  تخاس و  خیرات  دیرفآ و  راختفا  تبالـصرپ ، دـنمناوت و  دـیرخ و  ناج 
، اهتیلـضف اهـشزرا و  يهریما  نآ  هک  یتسار  دش . دـیهاوخ  انـشآ  دوب ، هتخیمآ  هوکـشرپ  يوناب  نآ  یگدـنز  اب  هک  ییاهتبیـصم  اهجنر و 

باطخ دروم  رابهوکش  نخـس  نیا  اب  هک  تسا  یناسک  زراب  قادصم  وا  دوش و  وا  لماش  دیاب  هفیرـش  يهیآ  نیا  هک  دوب  ییالاو  تیـصخش 
هچنآ هـب  ادــخ و  شاداـپ  هـب  وا  هـک  ارچ  [ . 121 .« ] ۀیـضرملا ۀیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  هـنئمطملا ، سفنلا  اـهتیا  اـی  : » هـک دـنریگیم  رارق 

وا زا  ادـخ  هک  درک  لمع  تفگ و  نخـس  ياهنوگ  هب  یگدـنز ، يهمه  رد  دوب و  دونـشخ  دومرف ، ررقم  وا  يارب  ارـس  نیا  رد  شراگدـیرفآ 
. دشاب یضار  دونشخ و 

هثدحم

هراشا

دناوتیم مه  يرگید  ناربمایپ ، زج  ایآ  دنیوگیم و  نخس  زین  ادخ  ناروآمایپ  زج  یـسک  اب  ناگتـشرف  ایآ  هک  میرگنب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
نآرق هب  دیاب  اهشسرپ  نیا  هب  ندروآ  مهارف  خساپ  يارب  دونـشب ؟ ار  نانآ  يادص  دناوتیم  یـسک  ادخ  ناربمایپ  زج  ایآ  و  درگنب ؟ ار  هتـشرف 

و [ . 122 ... ] کبرل یتنقا  میرم  اـی  كرهط و ... كافطـصا و  هللا  نا  میرم  اـی  ۀـکئالملا  تلاـق  ذا  و  نآرق : رد  ادـخ  - 1 میدرگزاب . فیرش 
رد رب و  نامرف  تراگدرورپ  زا  میرم  يا  داد . يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاس و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  میرم  يا  دـنتفگ : ناگتـشرف 
اب هتخاس و  بطاخم  ار  میرم »  » ناگتشرف هفیرـش ، يهیآ  نیا  تحارـص  هب  هحفـص 147 ] رازگ [ . زامن  نارازگزامن  اب  نک و  هدجـس  وا  ربارب 
ار ناشنانخـس  دینـشیم و  ار  نانآ  يادن  زین  میرم »  » دیدرتیب و  ادخ ، تاروتـسد  يهدنرادربرد  زیمآشیاتـس و  مه  نآ  دـنتفگ . نخـس  يو 

اهلها نم  تذبتنا  ذا  میرم  باتکلا  یف  رکذا  و  زین : و  - 2 دیسریم ... رظنب  هدیافیب  هدوهیب و  يراک  تروص  نیا  ریغ  رد  تشادیم ، تفایرد 
« میرم  » باتک نیا  رد  [ . 123 ... ] ایکز امالغ  کل  بهال  کبر  لوسر  انا  امنا  لاق : ایوس  ارشب  اهل  لثمتف  انحور  اهیلا  انلسراف  ایقرـش ... اناکم 

هاگیاج ات   ) دنکفا یباجح  نانآ  دوخ و  نایم  دیزگ و  يرود  باتفآ  ندمآرب  يوسب  ور  یناکم  هب  شیوخ  نادناخ  زا  هک  هاگنآ  نک ، دای  ار 
میرم رب  صقن ، بیعیب و  یناسنا  يامیـس  رد  وا  و  میداتـسرف ؛ وا  يوسب  ار  دوخ  حور »  » ام ماگنه  نیا  رد  دشاب .) هدامآ  شـشیاین  تدابع و 

يهداتـسرف نم  تفگ : يو ) ! ) ياهشیپاورپ رگا  مربیم  هانپ  هدنـشخب  يادخ  هب  وت  رـش  زا  نم  تفگ : دیـسرت و ) تخـس   ) وا تشگ . رادـیدپ 
هک یلاح  رد  تسا !؟ نکمم  يدنزرف  نم  يارب  هنوگچ  تفگ : ( میرم ! ) مراد ینازرا  وت  هب  ياهزیکاپ  رسپ  ات  ماهدمآ ) ( ؛ متـسه وت  راگدرورپ 

يارب راک  نیا  دومرف : تراگدرورپ  تسا ! نیمه  بلطم  تفگ : ماهدوبن !؟ مه  ياهدولآ  نز  زگره  هتـشادن و  سامت  نم  اب  یناـسنا  نونک  اـت 
هک دـننآ  رب  همه  نارـسفم  میزاسیم . ياهناشن  مدرم  يارب  ار  وا  و  میهد ). ناشن  ار  شیوخ  تردـق  ات  مینیرفآیم  ار  وا  ام  ! ) تسا ناسآ  نم 

رادیدپ میرم »  » ناگدید ربارب  رد  امیس  شوخ  لماک و  ناسنا  کی  يهرهچ  رد  هک  تسا  لیئربج »  » هفیرـش يهیآ  نیا  رد  انحور »  » زا روظنم 
... بوقعی قاحسا  ءارو  نم  قاحـساب و  اهانرـشبف  تکحـضف  ۀمئاق  هتارما  و  هحفـص 148 ] زین [ : و  - 3 دومن . زاغآ  ار  نخـس  وا  اب  هتـشگ و 

رگناشن زین  تایآ  نیا  بوقعی . هب  قاحسا  زا  سپ  دنداد و  تراشب  قاحسا  هب  ار  وا  ناگتشرف  دیدنخ . دوب  هداتسیا  هک  میهاربا  نز  و  [ . 124]
وا رـسمه  هک  تقیقح  نیا  رگناشن  و  تسا . راوگرزب  نآ  هب  دـنزرف  يهدژم  تراشب و  ندروآ  ربمایپ و  میهاربا  يهناـخ  هب  ناگتـشرف  ندـمآ 
هک هنوگنامه  تفگ ، نخـس  نانآ  اب  دروآ و  مهارف  ناشیارب  اذـغ  درک و  ییاریذـپ  نانآ  زا  دنتـسه  نامهیم  نانآ  هک  رادـنپ  نیا  اب  هراـس ،» »
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یحو یسوم  ردام  هب  [ . 125 . ] میلا یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هیعضرا  نا  یـسومما  یلا  انیحوا  و  زین : و  - 4 دندومن . وگتفگ  وا  اب  ناگتشرف 
اجنیا رد  یحو  زا  روظنم  نارسفم  نایب  اب  نکفیب . ایرد  هب  ار  وا  يدش  كانمیب  وا  ناج  رب  هک  هاگنآ  هدب و  ریـش  ار  دوخ  كدوک  هک  میدومن 

رد يوانم » «. » میداد ادن  هنوگنیا   » ار وا  دـناهتفگ : زین  یخرب  و  میدـنکفا ». نینچ  وا  لد  رب  ام  : » هک دوشیم  نینچ  نآ  يانعم  و  تسا ... ماهلا 
يهدنراد تفایرد  موهفم  هب  ثدـحم »  » عمج و  لوعفم ، مسا  لاد »  » حـتف هب  نوثدـحم »  » يهژاو هک : تسا  هدروآ  یبطرق »  » زا شیوخ  باتک 

ای ماـهلا و  تروصب  ادـخ  يوـس  زا  يدرف  نینچ  دوریم . باوـث  هار  هب  شیوـخ  رادـنپ  ناـمگ و  رد  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  اـی  ماـهلا و 
ناگتشرف ای  ددرگیم و  يراج  شنابز  رب  یتسرد  نخس  دشاب  هدیشیدنا  هکنآ  نودب  هکنیا  ای  دوشیم و  هدنکفا  شلد  رد  يزیچ  هفـشاکم ،

ییوگ هک  درادنپیم  ياهنوگ  هب  دوریم ، تسرد  هار  هب  شیوخ  رادنپ  نامگ و  رد  ای  دنیوگیم و  نخس  وا  اب  دشاب  ادخ  ربمایپ  وا  هکنآیب 
هحفـص زا [  ادخ  تشادـیمارگ  نیا  و  دـیآیم ... رد  راک  زا  تسرد  شهاگدـید  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتـشگ  ماهلا  وا  هب  توکلم  ملاع  زا 
زارفرپ عیفر و  تاماقم  زا  تقیقح  رد  درادیم و  ینازرا  نانآ  هب  هک  وا  بناج  زا  تسا  یتمارک  هک  تسا  شیوخ  يهتـسیاش  ناگدـنب  [ 149

[ . 126 . ] تسادخ ناتسود 

همطاف يالاو  تلزنم 

همطاـف مالـسا ، يهیاـمنارگ  يوناـب  هک  تیعقاو  نیا  شریذـپ  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  يارب  رگید  تشذـگ  هـک  یتاـکن  رب  شرگن  زا  سپ 
هن ربمایپ  زارفرس  تخد  دنمجرا  ماقم  هک  ارچ  تسین ، راوشد  نادنچ  دوب ، ادخ  هاگراب  زا  قیاقح  يهدنراد  تفایرد  و  هثدحم »  » مالسلااهیلع
ای میهاربا و  رسمه  هراس »  » ای یسیع »  » ردام میرم »  » هک تسا  نشور  و  یسوم . ترـضح  ردام  ای  و  هراس »  » زا رتمک  هن  دوب و  میرم »  » زا رتمک 

باتک رد  قودص »  » موحرم دوبن . ادخ  يهدیزگرب  ربمایپ  زین  مالـسلااهیلع  همطاف »  » هک تسا  نشور  زاب  دندوبن و  ادـخ  ربمایپ  یـسوم ، ردام 
دناهدیمان هثدحم »  » تهج نادب  ار  همطاف » : » دومرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگیم : هک  تسا  هدروآ  یلع » نب  دیز   » زا یتیاور  شیوخ 

همطاف هب  دـنادیم ، ادـن  ار  وا  هک  هنوگنامه  و  میرم .»  » اـب هک  هنوگناـمه  دـندرکیم ، وگتفگ  وا  اـب  هدـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک 
ار وت  ادـخ  همطاـف ! يا  [ . 127 . ] نیملاعلاءاسن یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا  همطاـف ! اـی  هک : دـنداد  ادـن  زین  مالـسلااهیلع 
« ریـصبابا  » هب هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  دیـشخب . يرترب  یتیگ  ناـنز  يهمه  رب  ار  وت  تخاـس و  هزیکاـپ  كاـپ و  دـیزگرب و 

نآرق ربارب  هس  همطاف »  » فحـصم دومرف : هاگنآ  تسیچ ؟ همطاف »  » فحـصم دننادیم  هچ  مدرم  تسام ». دزن  همطاف »  » فحـصم دومرف ...« :
 ] نامردام رب  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  یقیاقح  نآ  نارک  ات  نارک  هکلب  تسین  نآ  رد  میرک  نآرق  زا  هژاو  کی  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  تسا .

نایب - 1 دـسریم : رظن  هب  قیقحت  ثحب و  روخرد  هک  تسا  یتاـکن  رگناـیب  تیاور  نیا  [ . 128 . ] دومرف یحو  ءالما و  همطاـف  هحفص 150 ]
زا - 2 دـشابیم . نآ  رد  دوجوم  بلاطم  فحـصم و  مجح  روظنم  تسا ، فیرـش  نآرق  ربارب  هس  همطاف »  » فحـصم هک : رون  ماـما  نیمـشش 

تهج نیمه  هب  تسا ، هدش  هتخانش  یباتک  هزادنا ، مجح و  ات  هتفرگ  اههروس  تایآ و  رامش  زا  شناوریپ  رظن  رد  فیرـش  نآرق  هک  ییاجنآ 
فورح اب  ینآرق  رگا  سایقم  نیا  اب  تسا . هدیجنس  نآ  اب  هزادنا  مجح و  رظن  زا  ار  فحصم  هداد و  رارق  سایقم  ار  ادخ  باتک  قداص  ماما 
روظنم و  نآ . ربارب  هس  تسرد  ددرگیم ، هحفص  دصناپ  رازه و  کی  همطاف  فحـصم  دوش ، پاچ  هحفـص  دصناپ  رد  طسوتم  تافحـص  و 

نآ نتخاس  لماک  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  فحـصم  تسا و  صقاـن  ادـخ  باـتک  هک  دـیامن  روصت  یـسک  هکنیا  هن  تسا ، نیمه  ماـما 
یعدـم هک  ارچ  زگره ! تسا . هداتـسرف  دورف  همطاف »  » رب يرگید  نآرق  ادـخ  هک  تسین  نیا  روظنم  هکناـنچمه  زگره ! هن  زگره ! دـشابیم .

تسا و نمشد  زادرپغورد و  ای  هدمآ و  راتفرگ  لهج  تفآ  هب  تسا و  نادان  تسود  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  ام  هاگدید  زا  يزیچ  نینچ 
راکب فیرـش  نآرق  دروم  رد  اـم  راـگزور  رد  هچرگ  هژاو  نیا  فحـصم ،»  » يهژاو اـما  - 3 تسا . ترتع  نآرق و  اـب  ینمـشد  يهشیدـنا  رد 

« فحـصم  » ار مالـسلااهیلع  همطاف  باتک  تغل ، هب  هجوت  اب  تفگ و  فحـصم »  » ناوتیم یباتک  ره  هب  ناسانـشهژاو  گنهرف  رد  اما  دوریم 
هک تسا  يزیچ  موهفم  هب  نآ  رسک  میم و  مضب  فحصم » : » دیوگیم فحصم »  » يهژاو دروم  رد  حاحصلا » راتخم   » هنومن يارب  دناهدیمان .

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفـص 151] یتافحـص [  دشابیم ، فحاصم  نآ  عمج  هک  فحـصم »  » و فحـصم » : » دسیونیم دجنملا  دـشاب . هتـشادرب  رد  ار  یتاحفص 
حیرـصت ءارف »  » و دشابیم . هچباتک  موهفم  هب  میم ، مض  رـسک و  هب  فحـصم » «: » ۀغللا حارـص  . » دشاب هدش  هتخود  دلج  ود  ياراد  هک  تسا 

زا فحـصم »  » لاـح ره  هب  دـنهدیم ... هرـسک  ار  میم »  » لـیلد نیمه  هـب  دناهتـسناد و  نیگنـس  اـهفرح  زا  یخرب  رد  ار  همـض »  » هـک دـنکیم 
دنیوگیم ار  يذغاک  ای  تسوپ  هعطق  هفیحص » : » رینملا حابصم  دوشیم . هتفگ  تسا  تاحفص  عماج  هک  يزیچ  هب  هدش و  هتفرگ  فحـصا » »

رتروهشم میم  مضب  فحصم »  » و تسا . هدمآ  فئاحـص  زین  ءاح و  داص و  مضب  فحـص »  » نآ عمج  تسا و  هدش  هتـشون  يزیچ  نآ  رد  هک 
رارق دلج  ود  نایم  تسا و  یتاحفـص  ياراد  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  دشابیم و  لوعفم  مسا  فحـصم » : » دراوملا برقا  تسا . رـسک  زا 

و فحـصم » : » برعلا ناـسل  تسا . فحاـصم »  » نآ عـمج  هک  میم  حـتف  هب  میم و  رـسک  هب  تـسا . هدـمآ  رگید  عوـن  ود  هـب  هژاو  نـیا  دراد .
هب کنیا  و  تسا . هدمآ  زین  میم  حتف  رسک و  هب  دریگیم و  رب  رد  ار  دلج  ود  نایم  هک  ياهدش  هتشون  تاحفـص  هک  تسا  يزیچ  فحـصم » »

شیوخ باتک  رد  یسلجم  موحرم  مینکفایم : رظن  دنکیم ، نایب  ینشور  روطب  ار  نآ  تقیقح  و  فحـصم »  » هژاو موهفم  انعم و  هک  یتیاور 
: دومرف قیمع  یتوکـس  زا  سپ  ترـضح  نآ  درک ... لاوس  همطاف »  » فحـصم دروم  رد  وا  زا  قداـص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  هک : تسا  هدروآ 
زا سپ  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  دوزفا : هاگنآ  دـییوجیم . ار  زیچ  همه  هنارگوجتـسج  دیـسرپیم و  دـیهاوخیمن  دـیهاوخیم و  هچره  امش 

شمارآ هار  رد  نیما  يهتـشرف  دوب . هدزهودنا  تخـس  ردپ  گوس  رد  تدم  نیا  رد  تسیز و  ناهج  نیا  رد  زور  جنپ  داتفه و  ربمایپ  تلحر 
هدرپ وا  زا  سپ  ياهدادـیور  ربماـیپ و  يـالاو  ماـقم  زا  وا  هب  تیلـست  نمـض  دـمآیم و  دورف  شردـپ  گوس  رد  ترـضح  نآ  هب  ندیـشخب 

فحـصم  » هک دوب  اهنیا  تشونیم و  ار  همه  دومنیم ، ثیدح  همطاف »  » رب هحفص 152 ] یحو [  يهتـشرف  هچنآ  نانموم  ریما  تشادیمرب و 
زگره همطاف »»  » فحصم : » دومرف هک  تسا  هدروآ  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ءالعیبا » نب  نیـسح  [ . » 129 . ] داد لیکشت  ار  همطاف »» »

یتح دراد  دوجو  دزاسیم ، زاین  یب  مدرم  زا  ار  ام  دـنکیم و  دـنمزاین  ام  شناد  ام و  هب  ار  مدرم  هک  هچنآ  نآ ، رد  اـما  تسین  نآرق  دـننامه 
هک تسا  یباتک  همطاف »»  » فحـصم  » اما دومرف : يرگید  تیاور  رد  و  [ . 130 ... ] شارخ يهید  نآ و   1 ای 4 / 1 و  ای 2 / هنایزات  کی  مکح 

. تسا هدنام  نآ  رد  همه  همه و  دنریگیم ، تسدب  ار  مدرم  روما  مامز  زیخاتسر  زور  ات  هک  یناسک  مامت  مان  اهدادیور و  يهمه 

یحو زا  روظنم 

هراشا

یهلا یحو » : » هک تسا  نیا  ددرگیم  تفایرد  نآرق  زا  هچنآ  تسیچ ؟ ناوناب  يوناـب  دروم  رد  یحو  يهدـیدپ  زا  روظنم  دـید  دـیاب  کـنیا 
: هنومن يارب  تسا . هدومرف  یحو  زین  نانآ  ریغ  هب  ادخ  تسین و  ناربمایپ  يهژیو 

اهنامسآ هب 

، یتسه راگدیرفآ  سپ  [ . » 131 . ] اهرما ءامس  لک  یف  یحوا  نیموی و  یف  تاومس  عبس  نهیضقف  تسا : ینیوکت  نامرف  يانعم  هب  یحو  هاگ 
هحفص 153] دومرف [ ». یحو  ار  وا  يهژیو  نامرف  راک و  ینامسآ  ره  رب  دروآ و  دیدپ  هلحرم  زور  ود  رد  ار  نامسآ  تفه 

نیراوح هب 

و [ . 132 . ] یلوسرب یب و  ونمآ  نا  نییراوحلا  یلا  تیحو  اذا  و  تسا : هدمآ  یعیرشت  نامرف  روتسد و  موهفم  هب  فیرـش  نآرق  رد  یحو  هاگ 
. دیروایب نامیا  مربمایپ  نم و  هب  هک  میداد  روتسد  نویراوح  هب  هک  یماگنه  رآ  دای  هب 

ناگتشرف هب  یحو 
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هک ار  هاـگنآ  روآ  داــیب  [ . 133 . ] ونمآ نیذـلا  اوـتبثف  مکعم  ینا  ۀـکئالملا  کـبر  یحوـی  ذا  تسا : هدـمآ  ناگتـشرف  دروـم  رد  یحو  هاـگ 
. دیشخب مدق  تابث  يراوتسا و  ار  نانموم  سپ  متسه ، امش  اب  نم  هک  دومرف : یحو  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ 

لسع روبنز  هب 

روبنز هب  تراگدرورپ  و  [ 134 . ] اتویب لابجلا  نم  يذـختا  نا  لحنلا  یلا  کبر  یحوا  و  تسا : هتفر  راـکب  زین  لـسع  روبنز  دروم  رد  یحو 
. زاسب شیوخ  يارب  ییاههناخ  اههوک  زا  هک : دومرف  یحو  لسع 

یسوم ردام  هب 

[ . ] 135 . ] هیعـضرا نا  یـسومما  یلا  انیحوا  و  تسا : یبلق  ماهلا  موهفم  هب  هک  تسا  هتفر  راکب  زین  تلیـضفاب  يوناب  کی  هب  یحو  نآرق  رد 
هب هک  یماـگنه  [ . 136 . ] یحوی ام  کـما  یلا  اـنیحوا  ذا  دـیامرفیم : و  هدـب ... ریـش  وا  هب  هک : میدرک  یحو  یـسوم  رداـم  هب  هحفص 154 ]

اهناسنا ناربمایپ و  هب  صاصتخا  یحو ، يهدـیدپ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـشن  تاـیآ  نیا  میدرک . یحو  تسیاـبیم  هک  ار  هچنآ  ترداـم 
؛ هک تقیقح  نیا  شریذـپ  نایب  نیا  اب  تسا . هدـش  یحو  زین  یـسوم  رداـم  و  لـسعروبنز ، ناگتـشرف ، نویراوح ، اهنامـسآ ، هب  هکلب  درادـن 
ار یحو  هک  ارچ  تسین ، يراوشد  راک  تسا ، هدومرف  یحو  یتیگ ، نانز  رـالاس  ربماـیپ و  زارفرـس  تخد  همطاـف »  » هب نیرفآ  ناـهج  يادـخ 

. مینک انعم  میناوتیم  زین  نانز  رالاس  دروم  رد  میدرک  انعم  یسوم  ردام  دروم  رد  هک  هنوگنامه 

همطاف فحصم 

نآ رد  ینید  تاررقم  ماـکحا و  يهمه  هـک  تـسا  یگرزب  باـتک  همطاـف »»  » فحـصم  » هـک ددرگیم  ناـشنرطاخ  ثـحب  نـیا  ناـیاپ  رد  و 
کی اـهنآ  رفیک  هک  یناـهانگ  یتح  تسا . هدـمآ  نآ  رد  يرفیک  نیناوق  هلمج  زا  تاررقم  يهمه  تسا . هدـش  میـسرت  ياهدرتسگ  تروصب 

همطاف نامز  زا  هک  ینارادـمامز  ناشن  مان و  زین  و  يرگید . رکیپ  رب  ندروآ  دراو  شارخ  رفیک  زین  تسا و  هناـیزات   1 ای 4 / 1 و  ای 2 / هنایزات 
دهاوخ خر  ناهج  رد  هک  ییاهراتـشک  اهدادـخر و  ثداوح و  زین  دـنریگیم و  تسدـب  ار  روما  مامز  اهروشک ، رد  هشیمه  اـت  مالـسلااهیلع 

رب تسا و  هاگآ  شیوخ  ناگدـنب  زا  مادـک  ره  لاـح  ره  هب  هک  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  یهلا  ملع  زا  اـهنیا  يهمه  هک  تسا  نشور  دوشگ .
ینالوط هک  تسا  ینتفگ  تسین . نآرق  تایآ  زا  يزیچ  همطاف »»  » فحصم  » رد نایب  نیا  اب  هحفص 155 ] دراد [ . هطاحا  تسانیب و  زیچ  همه 

یشاپمس و يارب  یبسانم  نادیم  رازبا و  ار  تایاور  نیا  یحور  نارامیب  نالدروک و  زا  یخرب  هک  دوب  رطاخ  نادب  دروم  نیا  رد  نخس  ندش 
تشذگ هک  ار  یتایآ  هتـسیرگنن و  نآرق  هب  ییوگ  هکنانچ  دناهتفای  تلاسر  نادناخ  بهذم  ناوریپ  هعیـش و  دض  رب  یناردهزره  ییوگدب و 

يرگیچوه رد  زا  هناهب  نیا  اب  دیابن  تسا و  هدش  یحو  زین  لسع  روبنز  هب  تسین و  ناربمایپ  نآ  زا  اهنت  یحو  هک ؛ دناهدیمهفن  ای  هدـیدن و 
تقیقح نیا  لاح  ره  هب  تسا . هتفگ  نخـس  همطاف »»  » فحـصم  » زا ارچ  هک  دـنهد  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  هعیـش  دـنوش و  دراو  بیرف  و 

. تسادخ اب  باسح  زور  رد  زین  نایوگدب  ناشیدنادب و  باسح  تسا و  بلطم 

ءارهز

رب ار  نآ  دـیرفآ و  نازورف  یلعـشم  ناسب  ار  همطاـف  رون  یتسه  راگدـیرفآ  دومرف : هلمج  زا  همطاـف  يرون  شنیرفآ  دروم  رد  یمارگ  ربماـیپ 
« ءارهز  » وا تهج  نیمه  هب  دـیدرگ و  نارابرون  همطاف  رون  هب  هناگتفه  ياـهنیمز  اهنامـسآ و  هک  دوب  هاـگنآ  تخیوآ و  شرع  ياـههرگنک 
نیلوـالا و نم  نیملاـعلاءاسن  ةدیـس  اـهناف  ۀـمطاف »  » یتـنبا اـما  و  دوـمرف : یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  ساـبع » نبا  [ . » 137 . ] دش هدـیمان 
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مدـنمجرا تخد  اما  [ . » 138 ... ] هیـسنالا اروـحلا  یه  و  یحور ... یه  يداوـف و  ةرمث  یه  ینیع و  روـن  یه  ینم و  ۀعــضب  یه  نیرخـالا و 
نامزاس رد  هک  تسا  نم  حور  لد و  يهویم  هدـید ، رون  نم ، نت  يهراـپ  وا  تساهلـسن . اهرـصع و  يهمه  رد  یتیگ  ناـنز  رـالاس  همطاـف ،» »

هحفـص دریگیم [ ، رارق  شراـگدرورپ  ربارب  رد  تداـبع  بارحم  رد  هاـگره  هک  ناـسنا  يامیـس  رد  تسا  ياهیروح  وا  دراد . رارق  مدوـجو 
نیا رد  تقد  اـب  دـننکیم ». یناـشفارون  ناـینیمز  يارب  ناگراتـس  هک  هنوگناـمه  تسرد  دـشخردیم ، ناگتـشرف  يارب  شدوجو  روـن  [ 156
دروم نیا  رد  میوشیم . انـشآ  زین  ءارهز »  » سدـقم مان  هب  وا  يراذـگمان  لیلد  اب  ناوناب ، يوناب  تمظع  هوکـش و  زا  یهاـگآ  نمـض  تیاور 

زا زیهرپ  يارب  هک  دنکیم  ناونع  وا  ولالترپ  هدنشخرد و  ینارون و  يهرهچ  ار  وا  سدقم  مان  نیا  لیلد  هک  تسا  هدیسر  زین  يرگید  تیاور 
زا مادک  ره  هک  دراد  تشذگ  هچنآ  زج  زین  يرگید  سدقم  ياهمان  مالـسلااهیلع  همطاف  دوشیم . هدنـسب  هزادنا  نیمه  هب  ثحب  یگدرتسگ 

زوسلد رهمرپ و  موهفم  هب  هک  هیناح »  » و ارذـع » «، » لوتب : » نوچ ییاهمان  تسوا . یعامتجا  یملع و  يونعم و  داعبا  زا  يدـعب  رگـشیامن  اهنآ 
. دشابیم اهیباما »  » اهنآ نیرت  فورعم  هک  تسا  يددعتم  ياههینک  ياراد  تسا و  شیوخ  نادنزرف  هب 

لوتب

هراشا

تاررقم اهتنـس و  نیناوق و  ناـسنا ، ناویح و  اـت  هتفرگ  هاـیگ  تاـبن و  داـمج و  زا  شیوـخ ، ياههدـیرفآيارب  یتـسه  ياـناوت  راگدـیرفآ 
تعیبط - 1 هنومن : يارب  تسا . هداد  رارق  عضاـخ  رادربناـمرف و  نیناوق  نآ  ربارب  رد  ار  شنیرفآ  ياههدـیدپ  يهمه  هتخاـس و  ررقم  ياهژیو ،

تابن و - 2 تسا . شتآ  رد  ادخ  تنـس  نیا  دنازوسیم و  تاررقم  طیارـش و  نآ  تحت  تسا و  ندینازوس  شراگدیرفآ  تساوخ  هب  شتآ 
امش دننیشنیم . هویم  هب  طیارش  نآ  رد  هک  دنراد  ياهژیو  تیعقوم  ناکم و  طیارش و  هب  زاین  نتـسشن  رمث  هب  نداد و  هویم  دشر و  يارب  هایگ 

يارب هک  ار  نامز  رـصنع  نینچمه  دـنرثوم و  نآ  لـماکت  دـشر و  شیور و  رد  هک  ار  یلماوع  زین  دـیناشفایم و  نیمز  لد  رد  هک  ار  ياهناد 
هب زین  تاناویح  - 3 تسا . هایگ  تابن و  ناهج  رد  ادخ  تاررقم  نیناوق و  اهنیا  يهمه  هحفص 157 ] دیریگب [ ، رظن  رد  تسا  مزال  نآ  دشر 
زین ناسنا  و  - 4 دنرادربنامرف . عضاخ و  اهنآ ، دننامه  ات  هتفرگ  گنر  مجح و  زا  یـصاخ  تاررقم  نیناوق و  ربارب  رد  ناشراگدیرفآ  يهدارا 

یناور یحور و  یمـسج و  تشرـس  تعیبط و  شنیرفآ و  ناهج  تاررقم  نیناوق و  ربارب  رد  تهج  نیمه  هب  تسین  رتارف  یهلا  تنـس  نیا  زا 
رد دوخ  ياسر  تمکح  یگنازرف و  وترپ  رد  ار  شیوخ  يهدـیزگرب  صاخ و  ناتـسود  اناوت  يادـخ  اما  تسا . رادربنامرف  عضاخ و  شیوخ 
هب دزاسیم . نانآ  عیطم  رادربنامرف و  شیوخ  يهدارا  هب  ار  اههدیدپ  يهمه  هداد و  رارق  اهتنس  نیناوق و  نآ  زا  رتالاو  رترب و  ياهژیو  طیارش 

میهاربا  » ربارب رد  شتآ  نیمه  اما  دـنازوسیم  ار  نآ  دـسرب  هچره  هب  شیوخ  صاـخ  طیارـش  رد  هک  دـیرگنیم  ار  شتآ  امـش  لاـثم : ناون 
نیمضت مه  ار  وا  تمالـس  دوشیم و  زین  شخبشمارآ  درـس و  وا  رب  هک  دزاسیمن  شیوخ  يهمعط  ار  وا  اهنت  هن  تسا و  رادربنامرف  لیلخ »

، ددرگیم باترپ  نابایب  هب  گنهن  ناهد  زا  وا  هکنآ  زا  سپ  هک  میرگنیم  ربمایپ  سنوی »  » یعیبط قوف  روآتهب و  دادـیور  رد  ای  دـیامنیم .
شیاهگرب هک  ياهنوگ  هب  ندومن  گرب  ندیئور و  يارب  ودک  يهناد  مینادیم  هکنیا  اب  و  دـنایوریم . شرانک  رد  ییودـک  يهتوب  دـنوادخ 

شربمایپ ادخ و  تسود  ربارب  رد  هایگ  نیا  اما  تسا . تابن  ناهج  رد  ادـخ  تنـس  نیا  دراد و  ینالوط  نامز  هب  زاین  دـناشوپب ، ار  ناسنا  رکیپ 
جاودزا و هار  زا  زج  لـثم ، دـیلوت  هک  مینادیم  زین  و  دـنکیم . لـمع  وا  ربماـیپ  لـیم  هب  شراگدـیرفآ  يهدارا  هب  تـسا و  عضاـخ  سنوـی » »

اهدـص اـههد و  ساـسا  رب  جـیردتب و  دــیاب  زین  نآ  لاـقتنا  زا  سپ  هزاـت  دــیاشن و  نز ، مـحر  هـب  درم  زا  هـفطن  لاـقتنا  درم و  نز و  شزیمآ 
روطب نینج  دنیآ و  دیدپ  اهناوختـسا  هاگنآ  و  هغـضم »  » هب هقلع »  » ددرگ و لیدبت  هقلع »  » هب هفطن » ، » فرگـش تاررقم  ننـس و  يراکهزیر و 
ربارب رد  تنس  نیمه  اما  تسا  لثمدیلوت  رد  ادخ  يهنامیکح  تنـس  نیا  يرآ  هحفص 158 ] دیوپ [ . لامک  هار  هام  هن  ات  هام  شـش  زا  يداع 

درد تعرـس  هب  دوشیم ، رادراب  حیـسم »  » شدـنزرف هب  یناسنا  اب  ساـمت  نودـب  وا  ددرگیم و  عضاـخ  زارفرـس  كاـپ و  تخد  نآ  میرم ،» »
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[ . 139 . ] دروآیم ایند  هب  ار  شیوخ  كدوک  دنچ ، یتاعاس  زا  سپ  دربیم و  هانپ  امرخ  تخرد  يهخاش  هب  دسریم و  هار  زا  شنامیاز 

زاجعا يهدیدپ  ناربمایپ و 

هراشا

نآ ياههنومن  هک  دوب ، تروص  نیمه  هب  زین  تشگیم  رادـیدپ  نانآ  يهدارا  هب  ادـخ و  ناربماـیپ  تسدـب  يداـع  قوف  هار  زا  هک  یتازجعم 
هک ناـنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  ياهتشذگرـس  زا  يرایـسب  هب  دـیناوتیم  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  تسا و  دوـجوم  نآرق  نارک  اـت  نارک 
دنچ هب  هنومن  يارب  ام  هک  دـیرگنب . نآرق  يهفیرـش  تایآ  رد  تسا ، هتخاس  نانآ  رادربنامرف  مار و  دـنوادخ  ار ، یعیبط  تاررقم  اـهتنس و 

رادراب - 3 حون »  » ناتساد رد  رونت  زا  بآ  ندیـشوج  ناروف و  نیمز 2 - هب  تشهب  زا  مدآ »  » طوـبه - 1 میرگنیم : هدرـشف  تروص  هب  دروم 
رام هب  اصع  لیدبت  - 4 دوب . هداتفا  راک  زا  ازان و  ریپ و  ینز  هک  یلاح  رد  قاحـسا »  » شدـنزرف هب  لیلخ » میهاربا   » رـسمه هراس »  » وناـب ندـش 

ترـضح ناتـساد  رد  ناگدرم  ندـش  هدـنز  سیپ و  يرامیب  داز و  ردام  يانیبان  روک و  نتفای  افـش  - 5 یسوم .»  » ترـضح تثعب  رد  گرزب 
نیا رگـشیامن  تسا و  دوجوم  نآرق  رد  هک  يرایـسب  ياـهارجام  اهدادـخر و  رگید  و  جارعم . ناتـساد  اـی  ربماـیپ  ینامـسآریس  - 6 حیسم » »
نانآ دزاسیم و  شیوخ  ناتـسود  داقنم  رخـسم و  مار و  دهاوخب  هک  یماگنه  هب  ار  شیوخ  یعیبط  نیناوق  اهتنـس و  دـنوادخ  هک  تیعقاو 

هحفص 159] دننکیم [ ... لمع  یعیبط  قوف  روطب 

یعیبط نایرج  کی 

ات غولب  زاغآ  زا  نز  هک  ياهناهام  تداع  مینادیم  هک  هنوگنامه  هک : دوب  بلطم  نیا  ناـیب  يارب  ياهمدـقم  دـمآ ، هتـشذگ  روطـس  رد  هچنآ 
ناـنز رد  هدـیدپ  نـیا  تـسا . يداـع  یعیبـط و  ناـیرج  کـی  ددرگیم ، وربور  نآ  اـب  هاـم  ره  رد  بـترم  روـطب  یگلاـس  تصـش  اـی  هاـجنپ 

هدش هداد  رارق  نینج  يارب  اذغ  ناونع  هب  نز  ندب  فلتخم  ياهتمـسق  نزاخم و  رد  هک  هریت  نوخ  يرادقم  هام  ره  هک  تسا  تروصنیدـب 
زا هریت  نوخ  نامه  تروصب  ددرگن ، ساسحا  نینج  ياذـغ  ناونع  هب  نوخ  نآ  هب  مه  يزاـین  هجیتن  رد  دـشابن و  نینج  هک  یماـگنه  تسا ،
هب شنیرفآ  يهنامیکح  هاگتـسد  یهدـنامزاس  قبط  نوخ  نیمه  مه  زاب  نز  یهدریـش  يهماگنه  هب  هک  اسب  هچ  ددرگیم و  جراخ  نز  ندـب 
[ . 140 ... ] يذا وه  لق  ضیحلا  نع  کنولئـسی  و  هناهام : تداع  نیا  زا  خساپ  رد  دروم و  نیا  رد  فیرـش  نآرق  رد  ادخ  ددرگ . لیدبت  ریش 
راب نایز  ياهدام  ضیح »  » نوخ هک  تسا  نیا  روظنم  رابنایز ». تسا  ياهداـم  نآ  وگب  دنـسرپیم ، ناـنز  تداـع  يهراـبرد  وت  زا  ! ربماـیپ يا  »

عاونا نآ و  روآناـیز  بقاوـع  ضراوـع و  راـچد  نز  اـت  دوـش  جراـخ  وا  مسج  زا  دـیاب  ریزگاـنب  ور  نیا  زا  درازآیم . ار  نز  مسج  تسا و 
زا هک  دریگیم  رارق  یحور  یمـسج و  ياهینوگرگد  تارییغت و  هلـسلس  کی  ریـسم  رد  نز »  » هناـهام تداـع  نارود  رد  ددرگن . اـهيرامیب 
رد ار  وا  ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، رادرک  راـتفر و  تاـیحور و  وخ و  قلخ و  رد  ینوـگرگد  هرهچ ، گـنر  ینوـگرگد  اـهنآ ؛ يهلمج 

کی دـننامه  نز  رد  يزیرنوخ  نیا  هک  ارچ  تخانـش ، شتاکرح  هاگن و  زا  یتح  اهمـشچ و  گنر و  هرهچ و  رییغت  زا  هناهام  تداـع  نارود 
زا يداع  يزیرنوخ  اب  ینوگانوگ  تاـهج  زا  هکلب  هحفـص 160 ] دوشیم [  راچد  نادـب  ناسنا  یهاگ  هک  تسین  يداـع  یعیبط و  يزیرنوخ 

دیامنیم و یگداتفا  ءایح و  یگدنمرش و  لاعفنا و  ساسحا  یعون  هب  نتـشیوخ  رد  هناهام  تداع  نارود  رد  نز  تسا . توافتم  ناسنا  ندب 
دنسپان نادرم  هب  هژیوب  ار  نآ  نتفگ  دربیم و  جنر  نآ  زورب  ندروآ و  نابز  هب  زا  اما  تسا  جراخ  وا  تساوخ  هدارا و  زا  طیارش  نیا  هچرگا 

هب ییوگ  دروآیم و  راب  هب  وا  يارب  ار  یحور  یمـسج و  تسکـش  فعـض و  یعون  نز  رد  یحور  صاخ  تلاح  يزیرنوخ و  نیا  دنادیم .
هب دورو  دجـسم ، رد  نداتـسیا  هدـش و  هتـشادرب  وا  زا  هرود  نآ  رد  هزور  زاـمن و  نوـچمه  تاررقم  ماـکحا و  یخرب  هک  تسا  لـیلد  نیمه 

ییاهراک لامعا و  رگید  زین  دنشابیم و  هدجـس  ياراد  هک  فیرـش  نآرق  يهناگراهچ  ياههروس  ندناوخ  ربمایپ ، دجـسم  مارحلادجـسم و 
نارود رد  تاررقم  نیا  هک  هنوگناـمه  تسا ... هدـش  میرحت  صاـخ  نارود  نآ  رد  نز  رب  همه  همه و  تسا ، هدـمآ  یهقف  ياـهباتک  رد  هک 
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. ددرگیم يراج  وا  رب  تفر ، هراشا  هک  یلیالد  نامه  هب  زین  نز  سافن » »

.. ناوناب يوناب  اما 

هک تفرگ  رارق  نیا  رب  شاهدارا  یتسه  يهنازرف  راگدـیرفآ  اما  تسا  نانز  يهمه  رد  هناـهام  تداـع  رد  يداـع  یعیبط و  ناـیرج  نیا  يرآ 
هب دـشابن . هدولآ  نآ  یحور  یمـسج و  تالکـشم  اهيراتفرگ و  اهتفآ و  ضراوع و  نیا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نانز  رالاس  ناوناب و  يوناب 
زا ییاـههنومن  هب  هکنیا  دومن . رود  وا  دوجو  زا  ار  ضراوع  نیا  تخاـس و  هزیکاـپ  كاـپ و  تساوخیم  هک  هنوـگنآ  ار  وا  مه  تهج  نیمه 

تـسا هدروآ  یمارگ  ربمایپ  زا  دروم  نیا  رد  شیوخ  باتک  رد  يزودنق  - 1 مینکفایم . رظن  تسا  هدیسر  دروم  نیا  رد  هک  حیحـص  تیاور 
« سافن  » زین نانز و  هحفـص 161 ] يهناهام [  يهضراع  نیرفآناهج  يادخ  هک  دیدرگ  يراذگمان  لوتب »  » تهج نادـب  همطاف » : » دومرف هک 

تـسا هدروآ  یمارگ  ربمایپ  زا  بقانم »  » شیوخ باتک  رد  یفنح » یفـشک  حلاص  دـمحم  - » 2 [ . 141 . ] دومرف رود  وا  سدـقم  دوـجو  زا  ار 
-3 تسا . هدـش  هتـشاد  رود  وا  زا  ادـخ ، تساوخ  هب  نانز  يهناهام  تداـع  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  لوتب »  » يور نآ  زا  همطاـف »  » مرتخد هک :
! ادخ ربمایپ  يا  دش : هتفگ  دش و  لاوس  لوتب »  » يهژاو دروم  رد  ادخ  ربمایپ  زا  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  بلاطملا » حجرا   » يهدنـسیون

هتفگ ییوناـب  نآ  هب  لوتب  دومرف : یمارگ  ربماـیپ  تهج ؟ هچ  هب  ارچ و  دـیناوخیم ، لوتب »  » زین ار  همطاـف »  » دـیمانیم و لوتب »  » ار میرم  اـمش 
زا دادغب » خیرات   » رد یعفاش » رکبوبا  - » 4 تسا ... دنـسپان  ناربمایپ  نارتخد  رد  هناهام  تداع  هک  ارچ  تسا  هدیدن  نوخ  زگره  هک  دوشیم 
... تسا هدـیدن  نوخ  زگره  هک  ناـسنا  يهرهچ  رد  تسا  ياهیروح  همطاـف »  » مرتـخد دوـمرف : یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  ساـبع » نبا  »

نوخ زگره  همطاـف »  » ناوناـب يوناـب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هملـسما »  » زا ریبکلا » خـیراتلا   » شیوخ باـتک  رد  رکاـسع » نبا  - » 5 [ . 142]
نآ ربمایپ  زارفرـس  تخد  همطاـف »  » ياـهیگژیو زا  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  یطویـس » ظـفاح  - » 6 [ . 143 . ] دـیدن سافن »  » و ضیح » »

کی هک  ییاجنآ  ات  دوب  هزیکاپ  كاپ و  زین  شیوخ  كدوک  ندروآ  ایندـب  زا  یتعاس  زا  سپ  دوب و  كاپ  هناهام  تداع  زا  هراومه  هک  تسا 
نوخ زگره  همطاف » : » هک تسا  هدروآ  هملسما »  » هتـسیاش يوناب  زا  لقن  هب  نیودتلا »  » باتک رد  یعفار  - 7 تفریمن . نیب  زا  وا  زا  مه  زاـمن 

نز نآ  ءامسا »  » زا لقن  هب  یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط » - » 8 دوب . هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  اهنیا  زا  ار  وا  ادخ  دیدن و  سافن »  » ای نانز و  يهناهام 
نوخ چیه  نم  دروآ ، ایند  هب  ار  نسح »  » شدنمجرا دنزرف  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  هک : هحفص 162 ] تسا [  هدروآ  رادرک  هتسیاش 

ار تیاور  نـیا  تـسا ؟... هزیکاـپ  كاـپ و  همطاـف »  » مرتـخد هـک  ینادیمن  رگم  ءامـسا ! : » دوـمرف ربماـیپ  و  مدـیدن . وا  رد  هناـنز  ضراوـع  و 
زا ریصبوبا ،»  » زا لقن  هب  راونالاراحب »  » رد یـسلجم »  » موحرم - 9 [ . 144 . ] تسا هدروآ  سلاجملا » ۀهزن   » شیوخ باتک  رد  زین  يروفـص » »

میرحت نانموم  ریما  رب  ار  نانز  رگید  تسیزیم  ناهج  نیا  رد  همطاف »  » هک یماگنه  ات  دـنوادخ  هک : تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
ضراوع زا  دوب و  هزیکاپ  كاپ و  وا  هک  تهج  نادـب  دومرف  ارچ ؟ هنوگچ ؟ متفگ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم  ریـصبوبا » . » دومرف

: ددرگرب انعم  ود  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  لیلعت  نیا  دیوگیم : تیاور  ریـسفت  رد  یـسلجم  يهمالع  موحرم  دوب . هدش  هدیرفآ  رود  هب  نانز 
، تشادـن يرگید  نز  هب  زاین  نانموم  ریما  دوب و  هزیکاپ  كاـپ و  هراومه  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  هک  ییاـجنآ  زا  مییوگب  هکنیا  تسخن  فلا :
ناوناـب و يوناـب  تمظع  هوکـش و  هکنیا  رگید  ب : درک . میرحت  ناـنموم  ریما  رب  همطاـف »  » مارتـحا هـب  ار  رگید  ناـنز  دـنوادخ  لـیلد  نیدـب 
كاپ و هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ ، رد  [ . 145 . ] ددـنبن یگدـنز  كرتشم  نامیپ  يرگید  نز  اب  نانموم  ریما  هک  درکیم  باجیا  وا  ياهیگژیو 
هب هک  ياهفیرـش  هیآ  نامه  دوب . ریهطت »  » يهیآ زراب  قیداصم  زا  وا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  اـهنوخ  ضراوع و  نیا  زا  همطاـف »  » ندوب هزیکاـپ 

یمـسج و ياهیگدولآ  زا  دنکیم ، نالعا  هزیکاپ  كاپ و  يدیلپ ، یگدولآ و  ره  زا  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  ءاضعا  رگید  وا و  تحارص 
هحفص 163] یحور [ . ینطاب و  ات  هتفرگ  يرهاظ 

ءارذع
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مان نیا  هب  تهج  نیدب  وا  دشابیم . ءارذع »  » مالـسلااهیلع همطاف  يهیامنارگ  ياهمان  زا  یکی  هک  دیدرگ  ناشنرطاخ  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
كاپ و يهفطن  شنیرفآ و  هک  دوب  تقیقح  نیا  رگنایب  هک  میدروآ  یناوارف  تایاور  هتـشذگ ، رد  دوب . هرکاب »  » هشیمه هک  دـشیم  هدـناوخ 

تـسا ياهیروح  وا  : » هک دومرف  اهراب  زین  ربمایپ  دوب و  یتشهب  ياذغ  ینامـسآ و  ناغمرا  يهصالخ  هراصع و  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هزیکاپ 
رب نوزفا  تسا . تیعقاو  نیع  هکلب  تـقیقح  زا  رود  هـن  تـسا و  زیمآقارغا  ياهرذ  هـن  ربماـیپ  ناـیب  هـک  تـسا  نـشور  ناـسنا ». يهرهچ  رد 
انا دنکیم : فصو  هنوگنیا  دشابیم  نانآ  رالاس  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ار  تشهب  نایروح  هک  دیـشیدنا  نآرق  يهیآ  نیا  هب  دیاب  تایاور ،

. میداد رارق  ناگزیشود  ار  نانآ  میدروآ و  دیدپ  تسیابیم  هک  هنوگنآ  ار  یتشهب  نایروح  ام  [ . 146 « ] اراکبا نه  انلعجف  ءاشنا  نه  انءاشنا 
نانآ اب  ناشنارهوش  هاگره  دسیونیم : هفیرش  يهیآ  نیا  لیذ  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  دناهرکاب . هشیمه  نانآ  هک ؛ تسا  نیا  نایب  نیا  موهفم 

هنوگچ ربمایپ ! رسپ  يا  دنسرپیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  دروم  نیا  رد  تفای . دنهاوخ  هرکاب »  » ار اهنآ  دنیامن  شزیمآ 
زا هیروح  هک  تسا  تهج  نادـب  دومرف : ترـضح  تفای ؟ دـهاوخ  هرکاب »  » ار وا  دـیامن  شزیمآ  وا  اـب  يو  يوش  هک  ياهبترم  ره  رد  هیروح 

هحفص 164] هتخیمآ [  یتفآ  اب  شرکیپ  ددرگیمن . دراو  وا  هب  یبیع  صقن و  هنوگ  چیه  تسا و  هدمآ  دیدپ  هزیکاپ  كاپ و  تیعقاو  هدام و 
ینامـسآ و ناغمرا  زا  شاهفطن  هک  زین  یتیگ  ناوناب  يوناب  و  تسا . هدـیبسچ  هراومه  وا  محر  دوشیمن و  ضیح »  » راچد زگره  دوشیمن و 

مان موهفم  نیا  و  هزیکاپ . كاـپ و  ملاـس و  هراومه  مه  تسا و  هزیکاـپ  كاـپ و  ناـنز  يهناـهام  تداـع  زا  مه  تسا . یتشهب  يهویم  اذـغ و 
هحفص 165] تسوا [ . ياهمان  زا  یکی  هک  دشابیم  ءارذع »  » كرابم

دشر لحارم  یگدنز و 

هراشا

ربمایپ 2- زا  تیامح  و  بلاطوبا »  » نامیا لد  شمارآ  يهیام  ناوناب  يوناب  دـشر  لحارم  یگدـنز و  اهجنر 1 - يونعم و  تاناکما  ناـیم  رد 
هنیدم و هار  رد  ترجه  يهناتسآ  رد  ربمایپ 3 - مالسا و  عفادم  گرزب  گوس  هجیدخ  گرم  كانلوه  يهبرض  برع  يوناب  گرزب  تلحر 
 ] ردپ يهناخ  رد  تالکشم  اوسر 5 - غورد  کی  ربمایپ  روشرپ  رای  ود  دحا »  » زور رد  مالسلااهیلع  همطاف  اهجنر 4 - همه  نآ  زا  سپ  کنیا 

هحفص 166]

ناوناب يوناب  دشر  لحارم  یگدنز و 

هراشا

دوشگ شاهیامنارگ  ردپ  یگدنز و  يور  هب  هدید  همطاف  ربمایپ  زارفرس  تخد  شنیرفآ ، يهنامیکح  هاگتسد  فرگش  ریبادت  نآ  اب  ماجنارس 
تالامک اهتلیـضف و  اهـشزرا و  اب  هتخیمآ  يریـش  هجیدـخ ،»  » ناسب يردـقنارگ  ردام  زا  وا  تخاـس . ناراـبرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناـهج  و 

، شاهطقن هلق و  نیرتزارفرپ  ات  فرگـش  یتعرـس  اب  ار  نآ  درک و  زاغآ  ار  لاـمک  دـشر و  هار  نآرق  هاـگدورف  یحو و  يهناـخ  رد  دیـشون و 
تخاسیم و راشرـس  ینابر  فراعم  میهافم و  زا  ار  وا  تخومآیم و  وا  هب  ار  ینامـسآ  ياـهشناد  یهلا و  مولع  شردـقنارگ  ردـپ  دومیپ .
یحو و زا  هک  ار  اهتیعقاو  نیرتهبذاجرپ  نیرتابیز و  اوقت و  نیقی و  ناـمیا و  ياـهشناد  نیرترب  ییارگ و  دـیحوت  ياهـسرد  نیرتهتـسیاش 

ربمایپ هک  ارچ  دـنارورپیم ، یتیبرت  يهویـش  نیرتهتـسیاب  نیرتهب و  اب  ار  وا  تخومآیم و  شاهنازرف  تخد  هب  تفرگیم  همـشچرس  تلاسر 
تینارون ینـشور و  وا  كاپ  ناج  نارک  اـت  نارک  رد  دـیدیم و  هداـمآ  اـهشناد  شریذـپ  يارب  ار  شیوخ  يهنازرف  هنومن و  تخد  یمارگ 

رد یناسنا  يونعم و  تایقرت  لماکت و  تاجرد  دوعـص و  ياـههلپ  ندومیپ  رد  ار  هیاـمنارگ  دوجو  نآ  درکیم و  ساـسحا  يریذـپانفصو 
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هحفص 167] تفاییم [ . یگدامآ  جوا 

اهجنر يونعم و  تاناکما  نایم  رد 

را ناوناب  يوناب  یگدنز  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  زین  یهلا  تمکح  هدنهد ، جوا  زاس و  تیـصخش  لماوع  دشر و  تاناکما  همه  نیا  رانک  رد 
ردپ دوشگ ، یگدـنز  يور  هب  هدـید  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب  دـشاب . ناوارف  تالکـشم  اهجنر و  اهیتخـس و  هب  هتخیمآ  یکدوک  زاغآ 

رس وا  اب  نایارگ  كرش  نارگدادیب و  هتساخرب و  وا  گنج  هب  ناگناگیب  ناکیدزن و  هک  دید  ار  ردپ  یلاح  رد  تفای . ناسرت  ار  شاهیامنارگ 
ار شیوخ  رهمرپ  ردپ  دشیم و  مارحلادجسم  هبعک و  دراو  شایکدوک  نارود  رد  زارفرـس  تخد  نیا  هک  دشیم  رایـسب  هچ  دنتـشاد . زیتس 
هب لدـع ، شنیزگ  قح و  ندینـش  ياجب  ناگـشیپ  تواقـش  یخرب  اما  دـنکیم  توالت  ار  نآرق  هتـسشن و  لیعامـسا » رجح   » رد هک  دـیدیم 
هک دید  دیدرگ و  دجسم  دراو  يزور  دنیامنیم . رازآ  تیذا و  جامآ  ار  وا  دنزیم و  تسد  وا  اب  یناور  گنج  هب  هتساخرب و  وا  اب  ینمـشد 

، درک یلاخ  ترـضح  نآ  سابل  تشپ و  رب  ار  يرتش  نادهچب  دوب  هدجـس  لاح  رد  شردقنارگ  ردپ  هک  یماگنه  هب  نایارگ  كرـش  زا  یکی 
نآ هب  درک و  كاپ  ار  ردـپ  سابل  شیوخ  کچوک  ناتـسد  اب  تفر و  شیپ  هنانامرهق  رابفـسات  هنحـص  نیا  ياشامت  اب  راگزور  يهنازرف  نآ 
اما تفرگ  شهوکن  داب  هب  ار  نانآ  تخاس و  موکحم  ار  نانآ  يهنادرمناوجان  تشز و  لـمع  درک و  شاـخرپ  هناعاجـش  هارمگ ، ناخاتـسگ 

يزور هک : دناهدروآ  سابع » نبا   » زا دننکش . مه  رد  زین  ار  وا  هیحور  ات  دندیدنخ ، شاهناعاجـش  نیـشتآ و  نانخـس  وا و  رب  ناگیامورف  نآ 
دندـید ار  دـمحم  رگا  هک  دندرـشف  نامیپ  تسد  يزع »  » و تال »  » شیوخ ياـهتب  راـنک  رد  هدـمآ و  درگ  دوسـالارجح »  » راـنک رد  شیرق » »

میمـصت هناملاظ و  نامیپ  نیا  دـنرادرب . نایم  زا  ار  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  نآ  هداد و  رارق  شروی  دروم  ار  وا  مه  تسد  رد  تسد  یگمه 
نآ اب  ار  نایرج  دـش و  دراو  ربمایپ  رب  نایرگ  نامـشچ  اـب  تعرـس  هحفـص 168 ] هب [  وا  دیـسر و  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  شوگ  هب  راـبررش 
هب دیدرگ  ریزگان  یمارگ  ربمایپ  هک  ییاج  ات  تشگ  نوزفا  تالکشم  اهيراتفرگ و  تفرگ و  الاب  نارحب  ماجنارس  داهن ... نایم  رد  ترضح 

نازوس کشخ و  يهرد  نآ  رد  ناگتسب  ناتسود و  هارمه  هب  ترضح  نآ  دریگ . هانپ  بلاطیبا » بعش   » رد شیوخ  ناگتـسب  نارای و  هارمه 
هاگنآ هژیوب  دندوب  اجنادب  رسهریخ  نمشد  موجه  يهدامآ  يرات  بش  ره  رد  دندرک و  عورش  ار  یگدنز  تشحو  میب و  زا  هدنکآ  يوج  رد 

هن رگید  دنداد و  رارق  يداصتقا  يهرصاحم  رد  ار  مشاهینب »  » دندومن و میظنت  ار  يرـشب  دض  يهمانعطق  نآ  راکزواجت  نایارگ  كرـش  هک 
نآ رد  دـسرب . هقطنم  نآ  هب  زاین ، دروم  یتایح و  ییاذـغ و  داوم  هک  دـنادیم  هزاجا  هن  و  یتاـیح . داوم  هن  دـنتخورفیم و  ییـالاک  ناـنآ  هب 

ياهنوگ هب  تفرگ  دوخ  راشف  ریز  رتشیب  ار  ناکدوک  هژیوب  اجنآ  نانکاس  يهمه  هدنکفا و  هیاس  اج  همه  یگنـسرگ  هک  دوب  تخـس  طیارش 
ناملاظ ناراکزواجت و  اما  دندشیم  نیگهودـنا  یخرب  دیـسریم ، هکم  مدرم  شوگ  هب  یگنـسرگ  راشف  زا  ناکدوک  يهجـض  يادـص  هک 

لاس هس  يداصتقا  يهرصاحم  نیا  يرآ  دندیلابیم . شیوخ  یمحریب  تواقـش و  رب  دندرکیم و  راثن  ازـسان  اهنادب  دندومنیم و  ینامداش 
حور دیـشچ و  ار  اهراشف  نیا  معط  هک  دوب  ینانامرهق  زا  ینامرهق  زا  شیوخ  یکدوک  رد  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  تفاـی و  همادا  هاـم  دـنچ  و 

رتتوارطرپ رتهدـنز و  شدوجو  نارک  ات  نارک  رد  ار  تلادـع  قح و  هار  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  يرادـیاپ و  نامیا و  شـالت و  داـهج و 
زارفرپ و یگدنز  يهدـنیآ  يارب  راگزور  نومزآ  یگدامآ و  هاگـشناد  نیرمت و  نارود  یتخـس ، هرـصاحم و  نارود  نیا  ییوگ  وت  تخاس ،

. دیآیم رامشب  وا  بیشن 

لد شمارآ  يهیام 

نیا دروآیم  مهارف  ار  وا  ناگدـید  ینـشور  دیـشخبیم و  رطاخ  شمارآ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  اهراشف  نآ  جوا  رد 
يهمه اب  ربمایپ  شردـپ  زا  درکیم  اـشامت  ار  بلاـطوبا » ، » نوچ یهوتـسن  و  هحفـص 169 ] گرزب [  نامرهق  ربماـیپ ، زارفرـس  تخد  هک  دوب 
ناسب شیوخ  يهتخآ  ریـشمش  اب  هزمح »  » شریلد ردارب  هارمه  هب  هاگ  وا  هک  دیدیم  تسا و  هتـساخرب  وا  يرای  هب  دنکیم و  تیامح  دوجو 
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هب ار ، وا  زا  نتشیوخ  ینابیتشپ  ات  دنوریم  مارحلادجسم  هب  وا  هارمه  هب  ماگ  هب  ماگ  دنراذگیمن و  اهنت  ار  ربمایپ  راکادف  هدامآ و  زابرس  ود 
هب یماظن  هورگ  کی  اب  نانآ ، نتخاس  حلـسم  شیوخ و  نامالغ  ناناوج و  ندروآدرگ  اب  هک  دـیدیم  ار  وا  هاگ  دـنناسرب و  ناـگمه  شوگ 
هک تسیرگنیم  همطاف » . » ددرگ خاتسگ  رسهریخ ، نمشد  ات  دراذگیمن  اهنت  ار  وا  دننکیم و  تکرح  ربمایپ  رـس  تشپ  شیوخ  یهدنامرف 

تبثم خساپ  وا  توعد  هب  راوگرزب  نآ  دوخ  ربمایپ و  مسر  هار و  هب  هقالع  قشع و  راهظا  مالسا و  نالعا  اب  هاگ  بلاطوبا »  » شنامرهق يومع 
هب ار  شیوخ  تشونرـس  تخاسیم و  راکـشآ  ار  شیوخ  نید  مالـسا و  تقیقح ، قح و  راهظا  رطاـخ  هب  هاـگ  تسویپیم و  وا  هب  دادیم و 

ربمایپ و زا  تیامح  رد  رورت ، تشحو و  تخس و  طیارش  نآ  رد  اوتحمرپ  یندینـش و  ییاههدیـصق  دزیم و  هرگ  ربمایپ  مالـسا و  تشونرس 
يههبج تیوقت  رد  یفرگش  رثا  هچ  اههدیصق ، ندورـس  اهتقیقح و  راهظا  اهتیامح و  هنوگنیا  هک  دوب  نشور  و  دورـسیم . وا  مسر  هار و 

« بلاطوبا  » بانج دـندید  هک  یماگنه  شیرق  دـسیونیم : دروم  نیا  رد  يربط » . » داهنیم ياـج  رب  دادـیب  لـطاب و  يههبج  فیعـضت  قح و 
ات میدـمآ  ام  مشاهینب !»  » گرزب يا  ناـه  دـنتفگ : دـندمآ و  وا  دزن  یگمه  دـنکیم  عاـفد  وا ، مسر  هار و  ربماـیپ و  زا  روشرپ  هناـنامرهق و 

هکار دمحم »  » تاهدازردارب وت  ربارب  رد  ات  میراد  میدقت  وت  هب  ار  دیلو » نب  هرامع   » شیرق ناوج  نیرتتماهشرپ  نیرتهدنشخب و  نیرتابیز و 
نایادخ دوخ و  ماقتنا  میزاس و  دوبان  ار  وا  ات  يراد  میلـست  ام  هب  تسا ، هدرمـش  درخیب  ار  ام  نادـنمدرخ  هتخاس و  هدـنکارپ  ار  ام  يهعماج 

ردقچ هک  یتسارب  هحفـص 170 ] تفگ [ : تماهـش  تیارد و  اب  درک و  نانآ  هب  ور  بلاطوبا »  » مشاـهینب يهنازرف  میریگب . وا  زا  ار  شیوخ 
امش میلست  ار  مرـسپ  نم  اما  میامن  ماعطا  مارتحا و  منک و  يرادهگن  ار  وا  ات  دیهدب  نم  هب  ار  ناتدنزرف  دیهاوخیم  امـش  دیتسه !؟ فاصنااب 

تـسار رگا  تسا ؟ هنافـصنم  هنادرمناوج و  امـش  يهتـساوخ  نیا  ایآ  دیـشکب ؟ یگدازآ  یهاوختلادـع و  ییوگقح و  مرج  هب  ار  وا  اـت  مراد 
انعنم دورـس : هنادنمتماهـش  زومآسرد و  هنوگنیا  هاگنآ  و  مناسرب . لتق  هب  ار  وا  نم  ات  دـیروایب  ار  ناتدـنزرف  مادـک  ره  زین  امـش  دـییوگیم 

اب اـم  هک  دیـشاب  شوهب  ناـه  قیفـش  هیلع  ماـح  ۀـیامح  کـیلملا  لوسر  یمحا  دوذا و  قوربلا  عملک  ـالالت  ضیبـب  کـیلملا  لوسر  لوسرلا 
عاـفد وا  یگدازآ  قوـقح و  زا  مـینکیم و  تیاـمح  هناـنامرهق  ادـخ  روآماـیپ  زا  دـشخردیم ، شخرذآ  ناـسب  هـک  ياهـتخآ  ياهریـشمش 

. درک دهاوخ  عافد  زوسلد ، رهمرپ و  رگتیامح  هک  مینکیم  عافد  هناناج  هنوگنآ  وا  زا  مییامنیم .

ربمایپ زا  تیامح  بلاطوبا »  » نامیا

رگـشیامن همه  هک  تسا  رایـسب  مظن  رثن و  بلاغ  رد  ربمایپ  مالـسا و  زا  عافد  رد  بلاطوبا »  » باـنج ياوتحمرپ  هدـنزرا و  نانخـس  لاـح  رهب 
ایبن ادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملا  ددرگیم : میـسرت  یخرب  هنومن  يارب  هک  تسا ، ربمایپ  ادخ و  هب  وا  ریذپان  لزلزت  راوتـسا و  نامیا  مالـسا و 

ار دـمحم  ام  هک  دـینادیمن  یتسارب  ایآ  برحلاـب ؟ ناـعطلاب و  هینب  یـصوا  هرزا و  دـش  مشاـه  اـنوبا  سیلا  بتکلا ؟ لوا  یف  طـخ  یـسومک 
هک دوبن  مشاه »  » ام يالاو  ردپ  رگم  تسا ؟ هدمآ  ینامـسآ  ياهباتک  يهمه  زاغآ  رد  شاهزاوآدنلب  مان  هک  میاهتفای ؟ یـسوم  ناسب  يربمایپ 
رد - 2 درک ؟ شرافس  تلادع  قح و  هار  رد  ریشمش  هزین و  اب  راکیپ  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  و  تسب ، راوتسا  مکحم و  ار  شیوخ  تمه  رمک 

« دـمحا  » هب ناگـشیپرفک  ببـسلا ... فیعـض  ناسللا  فولخ  ورما  تنا  دـمحال : اولاق  و  هحفص 171 ] دیارـسیم [ : نینچ  يرگید  يهدیـصق 
هک دیـشاب  شوهب  ناـه ! اـما  تشگ . یهاوخن  قفوم  دوب و  یهاوخ  ناوتاـن  تیاههتـساوخ  ماـجنا  رد  یتـسه و  وـگغورد  يدرم  وـت  دـنتفگ :
زا هدننک  تیامح  مالسا و  عادم  تیصخش  نآ  زین  و  - 3 تسا . هدرواین  ییاوران  غورد و  هدروآ و  تیرـشب  يارب  ار  تلادع  قح و  دمحا ،» »

ربخی ام  یتم  ةربع  ۀفیحـصلا  رما  نم  ناـک  دـق  و  دیارـسیم : نینچ  تسا  ربماـیپ  تازجعم  زا  یکی  هک  هفیحـص »  » دروم رد  نآرق  يهدـنروآ 
دنوادخ دنوشیم . هدزتفگش  دنونشب ، بئاغ  مدرم  رگا  هک  تسا  زومآدنپ  زیگناتربع و  یسرد  هفیحـص  دروم  رد  بجعی ... موقلا  بئاغ 
ماجنارـس تخاـس و  دوباـن  وحم و  دـندوب ، هتفرگ  لد  هب  هنیک  تلادـع ، قح و  هب  يوگنخـس  نآ  زا  هک  ار  ناشیدـنادب  نآ  یـساپسان  رفک و 

مـشخ وا  هب  موق  ناشیدنادب  هک  یلاح  رد  دـندروآ  نامیا  وا  هب  نابلطقح  تفرگ ... رارق  قیدـصت  دروم  ام  نایم  رد  هللادـبع »  » دیـشر دـنزرف 
ربماــیپ و زا  يوریپ  هـب  ار  هزمح »  » شناــمرهق ردارب  راوـگرزب  نآ  يرگید  يهدروـس  رد  - 4 دـندرکیم . شنزرـس  ار  وا  اوراـن  هب  هـتفرگ و 
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دقف ارباص  تقفو  نیدلل  ارهظم  نک  دمحا و  نید  یلع  یلعی  ابا  اربص  دنکیم : قیوشت  هیـصوت و  وا  زا  يرادربنامرف  رد  يرادیاپ  ییابیکش و 
اب زاس و  هشیپ  ییابیکش  دیابیم  هک  هنوگنآ  دمحا »  » نید هار  رد  هزمح »  » يا ناه  ارصان  هللا  یف  ۀللالوسرل  نکف  نموم  کنا  تلق  ذا  ینرس 

سپ يدرک . فارتعا  شیوخ  نامیا  هب  هک  هاگنآ  مدش ، ینامداش  رد  قرغ  نم  دـش . یهاوخ  قفوم  هک  زاس  راکـشآ  ار  قح  نید  يرادـیاپ ،
دنمدرخ هاشداپ  هک  تسا  بلطقح  درمگرزب  نآ  زا  هدورـس  نیا  زین  و  - 5 هحفص 172 ] شاب [ . وا  ربمایپ  روای  رای و  ادخ  يدونـشخ  هار  رد 

میرم نب  حیسملا  یسومک و  یبن  ادمحم  نا  شبحلا  کیلم  ملعت  دیارـسیم : نینچ  دیامنیم و  قیوشت  وا  نارای  ربمایپ و  يرای  هب  ار  هشبح » »
نوچمه وا  يهمانرب  تسا و  يربمایپ  حیـسم  یـسوم و  دـننامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  شاب  هاگآ  هشبح »  » هاشداپ يا  ناه 

هار وا  نامرف  هب  ار  مدرم  ادـخ  ناروآمایپ  نیا  يهمه  تسادـخ . ربماـیپ  ود  نآ  ناـسب  شیربهر  تیادـه و  تسا و  ینامـسآ  ناـنآ  يهماـنرب 
ساسا رب  هک  یـسک  هن  دیـسانشیم ، دـیناوخیم و  ییوگتـسار  هب  ار  وا  شیوخ  ینامـسآ  باتک  رد  امـش  دـنرادیم . هاگن  اهتفآ  زا  هدومن و 

-6 دوب . دهاوخن  رات  هریت و  تسا و  نشور  قح  هار  هک  دیروایب  مالسا  هناصلاخ  دیریگن و  اتمه  ادخ  يارب  ور  نیا  زا  دیوگیم . نخس  رادنپ 
یتسارب دمحا ... سانلا  یف  هللا  قلخ  مرکاف  ادمحم  یبنلا  هللا  مرکا  دـقل  دیارـسیم : هنوگنیا  ربمایپ  نآرق و  مالـسا و  گرزب  عفادـم  نآ  زین  و 

مدرم ناـیم  رد  ادـخ  يهدـنب  نیرتهوکـشرپ  نیرتیمارگ و  ور  نیا  زا  تشاد  یمارگ  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  هـک 
نیا تسا و  دومحم »  » یتسه راگدـیرفآ  شرع و  بحاص  دومرف : تفرگرب و  شدوخ  مان  زا  ار  وا  مان  وا  لیلجت  يارب  دوب . دـهاوخ  دـمحا » »

ادمحم يزبن  هللا  تیب  متبذک و  دیارسیم : نینچ  هک  تسا  راوگرزب  نآ  زا  هدنزاس  اوتحمرپ و  يهدورـس  نیا  زین  و  - 7 دمحم .»  » شروآمایپ
رارق هنامحریب  هناملاظ و  موجه  دروم  دمحم »  » هک تساور  ایآ  دییوگیم . غورد  امش  دنگوس  ادخ  يهناخ  هب  لضانن  هنود و  نعاطن  امل  و 

ار وا  هتخاسن و  شومارف  ار  شیوخ  ناکدوک  نانز و  تسا  هدـنبیز  ایآ  میزیخنرب ؟ راکیپ  هب  اهریـشمش  اههزین و  اب  وا  زا  عافد  رد  اـم  دریگ و 
تکرب هب  هک  ياهرهچ  دیفـس  میوش ؟ هتـشک  میطلغ و  رد  شیوخ  نوخ  هب  وا  یهلا  فادـها  وا و  راـنک  رد  اـت  هحفـص 173 ] مینکن [ . يرای 

ناـیاونیب و هک  ومه  ناـنز . هویب  هاـگهانپ  ناـمیتی و  سرداـیرف  ناـمه  دوشیم . هتـساوخ  ناراـب  اـهربا  زا  شاتیونعمرپ  هوکـشرپ و  يهرهچ 
دینادیمن رگم  زیتس ! قح  رفاک  يا  ناه  دندرگیم . روهرهب  وا  یـشخبنوزف  تمحر و  زا  دنیوجیم و  دیما  هانپ و  وا  هب  مشاهینب »  » نادیماان

ساپس میهدیمن ؟ ءاهب  نایامـش  يهدوهیب  نانخـس  هب  میراد و  نامیا  وا  هب  ام  تسا و  رادرکتسرد  وگتـسار و  ام  دزن  ام  نامرهق  دنزرف  هک 
يارب نم  تشاد . ینازرا  يزارفرـس  يزوریپ و  ار  قح  نید  نیا  داد و  رارق  ینابیتشپ  دروم  ار  وا  شیوخ  يرای  هب  هک  ار  ناگدنب  راگدرورپ ،

رظن زا  هچنآ  رب  هوالع  دومن . مهاوخ  عافد  وا  زا  اههزین  ناراوس و  کـمک  هب  تساوخ و  مهاوخ  اـپب  وا  يزوریپ  ربماـیپ و  رب  ندـناسر  يراـی 
مالـسا و زا  ار  شیوخ  ریذپانللخ  ینابیتشپ  غیردیب و  تیامح  زین  يرگید  دراوم  رد  بلاطوبا »  » بانج تشذـگ ، یمارگ  يهدـنناوخ  امش 

نامیا اهراب  دومن و  حیرـصت  شیوخ  يهناعاجـش  هنابلطقح و  عضوم  رب  درک و  نالعا  رادـتقا  تماهـش و  اب  یمارگ  ربماـیپ  نآ  يهدـندروآ 
نامیا شربمایپ  اتکی و  يادخ  مالـسا و  هب  گرزب  درم  نآ  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ  دیناسر . تابثا  هب  رادرک  راتفگ و  رد  ار  شیوخ  راوتـسا 

ار شیوخ  یتسه  نادنزرف و  تورث و  ناج و  تسیابیمن  دشاب و  هتـشاد  یگدـنز  رد  ییاهيریگعـضوم  نینچ  تسیابیمن  تشادـن ، قیمع 
مـسر هار و  ربمایپ و  زا  بلاطوبا »  » يهنانامرهق غیردیب و  تیامح  هک  رادـنپ  نیا  و  دـنکفا . رطخ  هب  اخ  نید  يرای  ربمایپ و  مالـسا و  هار  رد 
يومع تشه  بلاـطوبا »  » زج ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ، ساـسایب  يرادـنپ  دـشاب ، يدـنواشیوخ  يهزیگنا  هب  تسا  نکمم  وا  يدـیحوت 

هکلب دهدیمن ؟ ناشن  نانآ  زا  ار  زیمآراختفا  ناشخرد و  ياهتیقفوم  اهيریگعضوم و  اهتیامح و  نیا  خیرات  ارچ  سپ  تشاد ، زین  رگید 
قح و دـض  رب  بهلوبا ،» [ » هحفص 174 نوچمه [  نانآ  زا  یخرب  زیگناتفخ  ياهـشالت  رابگنن و  ياهیریگعـضوم  رگـشیامن  سکع  هب  هاگ 
ربمایپ و ربارب  رد  بهلوبا »  » اما دوب  قح  عفادـم  مالـسا و  نامیا و  درم  بلاطوبا »  » هک تسا  نیا  شزار  يرآ ، تسادـخ ؟... ربمایپ  تلادـع و 

. تشاد رارق  وا  نید 

برع ناهج  يونابگرزب  تلحر 
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هراشا

ربماـیپ يهنازرف  تخد  یگدـنز  هک  یلاـح  رد  تشذـگیم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهلاس  دادیم و  همادا  شیوخ  شدرگ  هب  راـگزور  خرچ 
یناوجون ناراهب  يوس  هب  داهنیم و  رس  تشپ  ار  یکدوک  وا  تشگیم و  هتخیمآ  زیگنانزح  ثداوح  هدنهدناکت و  ياهدادیور  اب  نانچمه 

شایگدنز رب  نآ  مغ  هک  ياهعجاف  دـش . وربور  گرزب  ياهعجاف  اب  ناهگان  هک  دوب  یگدـنز  راهب  نیمتـشه  رد  وا  درپسیم . ماگ  یناوج  و 
تلحر يهعجاف  رابمغ ، يهعجاف  نیا  تخاس . هدـنکآ  ار  شلد  نآ ، نزح  دز و  همیخ  شرهمرپ  بلق  رب  نآ ، هاـکناج  هودـنا  دـنکفا و  هیاـس 

زیزع و تخد  هب  هودـنا  نزح و  زا  راشرـس  یهاگن  اب  هک  يرادرک  هتـسیاش  دنمـشیدنا و  مام  نامه  دوب . هجیدـخ  شاهیامنارگ  مام  زوسناج 
زاجح گرزب  يوناب  تسـشن . دهاوخ  شیوخ  رهمرپ  مام  كوس  هب  يدوزب  وا  يارهز »  » تسنادیم هک  ارچ  تسیرگنیم ، شیوخ  کچوک 

رهم و اب  دش و  دراو  وا  رب  ربمایپ  هک  دینارذگیم  ار  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  دوب ، هدـنکفا  هیاس  وا  رب  گرم  حبـش  هداتفا و  تلحر  رتسب  رد 
فیدرمه ناتـسود  یتسه و  ناهج  يهدیزگرب  ناوناب  رب  هک  یماگنه  اما  تسا  نارگ  ام  رب  وت  تلحر  هجیدـخ » : » دومرف هشیمه  يراوگرزب 

رتخد میرم » : » دومرف ربمایپ  دـننایک ؟ نانآ  ادـخ ! ربمایپ  يا  دیـسرپ : زاجح  گرزب  يوناـب  ناـسرب . ناـنآ  هب  ارم  مالـس  يدـش ، دراو  شیوخ 
یمارگ ربمایپ  هحفص 175 ] [ . ] 147 ! ] ادخ ربمایپ  يا  دابکرابم ، یشوخ و  هب  تفگ : هجیدخ » «. » هیسآ  » و یـسوم ، رهاوخ  موثلک » ، » نارمع

هدـش هتخاس  دـیراورم  زا  هک  ابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  هوکـشرپ  یهاگتماقا  هب  ار  هجیدـخ »  » هک ماهتفای  روتـسد  نم  دومرف : وا  هب  باطخ 
يوناب تشذگیم ، تعرس  هب  نامز  نآ . یگدوسرف  جنر و  هن  تسایند و  يوهایه  ادص و  رس و  نآ  رد  هن  هک  یهاگتماقا  مهد . هدژم  تسا ،

زا و  ربمایپ ، يافو  اب  رهمرپ و  رسمه  یتسه و  نانز  رالاس  هک  امش  تفگ : وا  هب  ءامسا » . » دیشکیم هآ  درکیم و  هیرگ  برع  ناهج  دنمدرخ 
كرت ار  ماهیامنارگ  تخد  هک  تسا  نآ  يارب  ماهیرگ  داد : خـساپ  وا  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ياهتـشاد ، تفایرد  تشهب  يهدژم  ترـضح  نآ 

رهمرپ و رای  شایسورع  بش  رد  هک  منآ  نارگن  تسا ، ناوجون  مرتخد  منک . يرای  ار  وا  ات  متسین  شرانک  رد  شایـسورع  بش  منکیم و 
وت ياجب  مدوب  هدنز  نامز  نآ  ات  رگا  هک  مدنبیم  نامیپ  وت  اب  کنیا  نم  مرورس ! تفگ : ءامسا » . » دشاب هتـشادن  يزوسلد  راکددم  رواشم و 

یگلاس هس  تصـش و  نس  رد  داهن و  مه  رب  مشچ  نئمطم ، مارآ و  هجیدخ »  » برع ناهج  يوناب  گرزب  هک  دوب  هاگنآ  منک و  يردام  ار  وا 
. تفگ دوردب  ار  ناهج 

هجیدخ گرم  كانلوه  يهبرض 

هژیوب تخاس  هودنا  نزح و  زا  هدـنکآ  ار  وا  سدـقم  بلق  دروآ و  دورف  ربمایپ  رکیپ  رب  كانلوه  ياهبرـض  گرزب ، يوناب  نیا  رابمغ  گرم 
نیا هک  دوب  هتـسشن  شیوخ  هوتـسن  گرزب و  عفادـم  ردـقنارگ و  يومع  گوس  هب  هجیدـخ  گرم  زا  شیپ  يدـنچ  گرزب  ياوشیپ  نآ  هک 

رادـتقارپ نابیتشپ  ود  رهمرپ و  رای  ود  هک  ارچ  دـیمان ، هودـنا  لاس  ار ، لاس  نآ  هک  ياهنوگ  هب  تشگ . نوزفا  وا  هودـنا  مغ و  رب  زین  تبیـصم 
اهنت هن  هک  ییوناب  كوس  هب  تسـشن ، هجیدخ »  » كوس هب  ییوس  زا  ترـضح  نآ  هحفـص 176 ] دوب [ . هداد  تسد  زا  لاـس  نآ  رد  ار  دوخ 

بیـشن زارف و  رد  ربمایپ  رادـتقارپ  نابیتشپ  هک  دوب  ییوناـب  دوب . زین  ادـخ  هب  يهدـنروآ  ناـمیا  نیتسخن  هکلب  دوب  شرهمرپ  راداـفو و  رـسمه 
وا هب  ربمایپ  مالـسا و  فادـها  تفرـشیپ  يارب  ار  شیوخ  رایـسب  ییاراد  تورث و  هک  دوب  یگرزب  تیـصخش  دـمآیم و  باسح  هب  یگدـنز 
رد ار  وا  رکیپ  تفگ و  دوردـب  ار  ناهج  هجیدـخ ، يرآ  دوب . ریظنیب  برع  ناهج  يهمه  رد  هک  هکم ، نانز  نایم  رد  اـهنت  هن  درک و  هیدـه 

« همطاف  » هک یلاح  رد  دمآ  دورف  شربق  هب  وا  يراپـس  كاخ  هب  زا  شیپ  دمآ و  شربق  رانک  ربمایپ  دـندرپس . كاخ  هب  نوجح »  » مانب ياهطقن 
وا شـسرپ  ربمایپ  و  تساجک ؟ مردام  ناج ! ردپ  دیـسرپیم : تشگیم و  ردپ  رود  دوب و  هتفرگ  ار  ربمایپ  شردپ ، ناماد  شدـنمجرا  تخد 

دورف لیئربج »  » ماگنه نیا  رد  هک  تفرگیم  ار  شیوخ  رهمرپ  ردام  غارس  نانآ  زا  تفریم و  نارگید  يوس  هب  وا  تشاذگیم . خساپیب  ار 
کنیا هجیدخ »  » شردام وگب : وا  هب  ناسرب و  همطاف »  » هب ار  ام  مالس  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  تراگدرورپ  : » هک داد  ربخ  ربمایپ  هب  دمآ و 

رانک رد  وا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شیاهنوتـس  الط و  زا  شیاـههفرغ  هک  دـیراورم  زا  یخاـک  رد  تسادـخ . توارطرپ  اـبیز و  تشهب  رد 
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رانک رد  وا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شیاهنوتـس  الط و  زا  شیاـههفرغ  هک  دـیراورم  زا  یخاـک  رد  تسادـخ . توارطرپ  اـبیز و  تشهب  رد 
وا هب  ار  ادـخ  مایپ  داد و  رارق  تبحم  دروم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  همطاف » ، » ربمایپ تسا . حیـسم »  » ردام و  نارمع »  » رتخد میرم »  » و هیـسآ » »

. ددرگیمزاب وا  هب  مالس  تسوا و  زا  مالس  تسا . شمارآ  تمعن و  تکرب و  مالس و  يهمشچرس  مراگدرورپ  تفگ : وا  دیناسر .

ربمایپ مالسا و  عفادم  گرزب  گوس 

نامه هحفص 177 ] دوب [ . بلاطوبا »  » بانج ربمایپ ، مالـسا و  عفادم  گرزب  گرم  دروآیم  راشف  ربمایپ  بلق  رب  هک  يرگید  تبیـصم  يرآ 
ات تفرگ و  هدهع  هب  دوب  هلاس  تشه  هک  ار ، ترـضح  نآ  یتسرپرـس  تلافک و  بلطملادبع » ، » ربمایپ ياین  تلحر  زا  سپ  هک  یگرزب  درم 

غیرد ترـضح  نآ  زا  ار  شیوخ  تیامح  ياهظحل  دـیناشن - دوخ  گوس  هب  ار  ربمایپ  هک  یلاس  نامه  تسرد  ینعی  یگلاـس - هس  هاـجنپ و 
تلیـضف و تمظع و  نامیا و  رگناشن  مادک  ره  هک  یتامدخ  دومن . ربمایپ  هب  ینایاش  تامدخ  یگدـنز ، لوط  رد  گرزب  درم  نیا  تشادـن .

دیدرتیب دوب ، هتخیگناینرب  ربمایپ  مالسا و  يرای  هب  وا  توعد  ربمایپ و  تثعب  زاغآ  رد  ار  وا  ادخ  رگا  هک  یتسار  تسوا و  يالاو  تیـصخش 
برثبی اذه  اماح و  يوآ و  ۀکمب  اذهف  اماقف  اصخش  نیدلا  لثم  امل  هنبا  بلاطوبا و  ول ال  و  تفریم . نایم  زا  شیوخ  تایح  زاغآ  رد  مالسا 

هانپ مالـسا  يهدنروآ  هب  هکم  رد  وا  دشیمن . اپرب  نید  يهتـشارفارب  تماق  زگره  دندوبن ، وا  دیـشر  دـنزرف  بلاطوبا و  رگا  امامحلا ... سج 
زا ار  نیگمهس  تارطخ  ات  تفاتش  تداهش  گرم و  لابقتـسا  هب  زاب  شوغآ  اب  هنیدم  رد  نیا  و  درک . تیامح  هتـسیاب  هتـسیاش و  وا  زا  داد و 
هک دـهد  ناوارف  ریخ  نیا  هب  درک و  کمک  هار  زاغآ  رد  ار  تیادـه  هک  دـنارابب  وا  رب  ار  شریخ  ناراب  ادـخ  دزاس . فرطرب  ربمایپ  مالـسا و 

يرثا نآ ، دـنور  ینوگرگد  دـیحوت و  گرزب  ياوشیپ  یگدـنز  رد  هدـنهدناکت  يهثداـح  ود  نیا  يرآ  دوب . اـهتمظع  اهتفرـش و  ناـیاپ 
« هنیدم  » يوسب دادیمن  تسد  زا  ار  وا  نوچ  يرادتقارپ  عفادم  ربمایپ  دـمآیمن و  شیپ  بلاطوبا »  » تلحر رگا  هک  ارچ  داهن ، زاس  تشونرش 
رد يرادـتقارپ  ناـبیتشپ  راـی و  رگید  هک  درک  ساـسحا  یبوخ  هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  بلاـطوبا »  » گرم زا  سپ  نیا  دومرفیمن و  ترجه 

تـسرد دریگب . هدهع  هب  ار  يو  ساسح  شقن  دنکرپ و  ار  وا  ياج  دناوتب  هک  تسین  یـسک  زین  شناگتـسب  اهومع و  نایم  رد  درادن و  هکم 
هحفـص 178] تیعقوم [  زا  زین  وا  اما  دومرفیم  تیامح  تلادع  قح و  زا  دوب و  گرزب  ینامرهق  زین  هزمح »  » ربمایپ عاجـش  يومع  هک  تسا 

كوس رد  نانموم  ریما  دنکرپ . ربمایپ  مالـسا و  زا  تیامح  يارب  ار  وا  یلاخ  ياج  تسناوتیمن  دوبن و  دنمهرهب  هکم  رد  بلاطوبا »  » رادتقا و 
... معنلا یلو  کیلع  یلـصف  ظافحلا  لها  كدقف  ده  دقل  ملظلا  رون  لوحملا و  ثیغ  ریجتـسملا و  ۀمـصع  بلاطابا  دورـس : هنوگنیا  شردـپ 
وت گرم  اهیکیرات ... رد  رون  اهیلاسکـشخ و  رد  تمحر  ناراب  يدوب و  نایوجهانپ  ناگدنهانپ و  هاگهانپ  هک  بلاطوبا ! يا  ردپ ! يا  ناه 
هک داب  تاینازرا  راگدرورپ  يدونـشخ  داب و  وت  رب  تمعن  بحاص  ادخ و  دورد  سپ  درک . تسـس  داد و  ناکت  ار  تلادع  قح و  ناعفادـم 

[ . 148 . ] يدوب ومع  نیرتهب  ربمایپ  يارب 

ترجه يهناتسآ  رد 

هراشا

رثوم نابیتشپ  رادتقارپ و  رای  ود  هک  بلاطوبا »  » شنامیااب دـنمتریغ و  يومع  و  هجیدـخ »  » زاجح گرزب  يوناب  رابمغ  تلحر  زا  سپ  ربمایپ 
يدیدج يهحفص  زاسخیرات ، یخیرات و  یترجه  اب  دیوگ و  كرت  ار  هکم  هنابـش  تفرگ ، میمـصت  ادخ  نامرف  هب  داد ، تسد  زا  ار  شیوخ 

داد روتسد  مالسلاهیلع  یلع  مالسا ، گرزب  راوسهش  هب  یمارگ  ربمایپ  تفای ، ترهـش  تیبملا » ۀلیل   » هب هک  هکم  زا  تکرح  بش  دیاشگب . ار 
ای لهچ  دودـح  هک  ار  یخیرات  بش  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  دـش . هکم  زا  ترجه  يهداـمآ  ار  دوخ  دـباوخب و  وا  رتسب  رد  ادـخ  ناـمرف  هب  اـت 
هب عقومب  موجه  اـب  دنتـشاد  میمـصت  دـندوب و  هدز  هقلح  ربماـیپ  يهناـخ  درگ  رب  كرـش ، يههبج  نارواـگنج  نیرتكافـس  زا  نت  هدراـهچ 

ياوشیپ دـیباوخ و  ربمایپ  هحفـص 179 ] هاگیاج [  رد  دـنروآرد ، اپ  زا  یلهاـج  بصعت  هنیک و  ياهریـشمش  اـب  ار  وا  ترـضح  نآ  هاـگتماقا 
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تکرح هنیدم  يوسب  اجنآ  زا  ات  تفر  ارح »  » راغ يوسب  نمشد ، يهرـصاحم  يهقلح  هناخ و  زا  زیمآتیقفوم  جورخ  زا  سپ  مالـسا  گرزب 
دربیم رسب  نمـشد  يهنادرمناوجان  موجه  راظتنا  رد  هظحل  ره  دنام و  هناخ  رد  هدیچیپ  نارحب  نیا  رد  همطاف »  » شاهیامنارگ تخد  دیامن و 

هک دنادیم  ادخ  دوب . ربمایپ  شردـپ ، دـض  رب  ناتخب  هریت  نآ  دولآرفک  زیمآكرـش و  ياههتفاب  لاجنج و  وهایه و  دـهاش  لاح  نامه  رد  و 
زا اما  دوب  ناوجون  هچرگ  وا  هک  ارچ  دوب ، هدـنکفا  هیاس  شاهیاـمنارگ  دوجو  رب  ياهرهلد  تشحو و  هچ  یندـنامدایب  تخـس و  بش  نآ  رد 

كرش یلدگنس  تنوشخ و  زا  مه  درکیم و  كرد  یبوخ  هب  ار  رطخرپ  ساسح و  تیعقوم  نآ  مه  دوب ، روهرهب  يراشرس  شوه  تیارد و 
ره نیگمهس  تارطخ  تفریم و  رامـشب  اهنآ  نیرتکیدزن  شرظن  رد  تالامتحا  نیرتدب  تهج  نیدب  دوب و  هاگآ  یبوخ  هب  لدروک  نایارگ 

. تفریم هژر  شنامشچ  ربارب  رد  هظحل 

هنیدم هار  رد 

ناـسب راکهایـس  ناـمیخژد  نآ  هک  دوب  مدهدـیپس  کـیدزن  تسرد  دروآ و  رحـس  هب  ادـخ  هب  داـمتعا  اـب  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  ار  بش  نآ 
اجنآ رد  ربمایپ  هک  يرتسب  هب  تسار  کی  دندروآ و  موجه  شردپ  يهناخ  هب  هتخآ  ياهریشمش  اب  هدنرد  ياهگس  هنـسرگ و  ياهگرگ 
هرهچ رب  ار  ربمایپ  يابع  هک  دـندش  وربور  نانموم  ریما  مالـسا ، برع و  درمناوج  نامرهق  اـب  ناـهگان  اـما  دـندرب  شروی  درکیم ، تحارتسا 

، رابتفخ تسکش  ساسحا  يدیماان و  لاح  اب  دمآرد و  راک  زا  طلغ  نانآ  ینهذ  ياههتفاب  هک  دوب  اجنیا  دوب . هتفخ  وا  هاگیاج  رب  هدیشک و 
تقیقح رد  تاعاس  نآ  يرآ ، دـندرگ . رجفنم  مشخ  هنیک و  تدـش  زا  هک  دوبن  يزیچ  هک  ياهنوگ  هب  دـندش ، جراـخ  هناـخ  زا  نیگمـشخ 

ناـیاپ اـجنامه  هب  ناـیرج  هک  شاـک  يا  تشذـگ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  رب  هک  دوـب  یتاـظحل  تاـعاس و  نـیرتزیگناساره  نـیرتتخس و 
ياهشتآ ناسب  رگدادبتسا  هماکدوخ و  ناکرـشم  نارفاک و  روک  ياهینمـشد  اههنیک و  هکلب  دشن  هحفـص 180 ] نینچ [  اما  تفریذپیم .

وا و زارفرس  تخد  همطاف » ، » وا مایپ  ربمایپ و  روتسد  هب  ات  دش  نآرب  نانموم  ریما  هک  هاگنآ  دنام و  هتـشابنا  اههنیـس  نوردنا  رد  رتسکاخ  ریز 
هنیدـم يوسب  هتخاس و  جراخ  هکم  زا  دـندوب ، ربمایپ  ناـکیدزن  زا  مه  مشاـهینب و  نادـناخ  زا  مه  هک  ار ، رگید  ماـن  همطاـف »  » يوناـب دـنچ 

ار هار  درک و  هرصاحم  ار  نآ  زاجح  نازوس  کشخ و  تشدنهپ  رد  تفرگ و  یپ  ار  کچوک  ناوراک  نآ  شیدنادب  نمـشد  دهد ، تکرح 
تـشحو سرت و  و  هدـمآ ، شیپ  تخـس  یطیارـش  هرابرگد  دومن . يریگولج  یناهرب  لیلد و  چـیه  یب  ناـنآ  ترجه  زا  تخاـس و  دودـسم 

دورف شرادرک  هتـسیاش  ناگدنب  رب  ادخ  فاطلا  هکدوب  هدـنامن  تخـس  راوگان و  ثداوح  ندـمآ  دـیدپ  هب  يزیچ  دوب و  هتفرگارف  ار  ناوناب 
تشارفارب و تماق  هنانامرهق  نمشد ، ربارب  رد  وا  دش . عنام  رابتبیصم  خلت و  ياهدادخر  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ریذپانفصو  تماهـش  دمآ و 

ربمایپ [ 149 . ] دندیسر هنیدم  هب  بمایپ  زارفرس  تخد  مان و  همطاف »  » ناوناب ماجنارس  داد ... تاجن  نمـشد  ترارـش  زا  ار  همه  ادخ  يرای  هب 
ندیـسر اب  دندنویپب . وا  هب  نانآ  ات  دوب  هدومرف  فقوت  رهـش  يهزاورد  رد  نانآ  راظتنا  رد  و  هدـش ، دراو  رهـش  نآ  هب  نانآ ، ندیـسر  زا  شیپ 

يهناخ هب  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  دیزگ و  ناکم  ياهطقن  رد  سک  ره  دـندش . هنیدـم  دراو  یگمه  درک و  تکرح  زین  یمارگ  ربمایپ  نانآ ،
زا دـمآ و  دورف  اجنآ  رد  شرادـتقارپ  رهمرپ و  ردـپ  تسد  رد  تسد  زین  همطاـف »  » شاهیاـمنارگ تخد  دـیدرگ و  دراو  يراـصنا  بویاوبا » »

هحفص 181] تفرگ [ . رارق  لابقتسا  دروم  دوب  هبرجت  اب  تبحم و  اب  ینز  هک  بویاوبا »  » ردام يوس 

اهجنر همه  نآ  زا  سپ  کنیا  و 

رطخرپ و ترجه  ردام ، زوسناج  گرم  نوچ : یکاندرد  ياهدادـخر  يهدـهاشم  اهجنر و  اهیتخـس و  لمحت  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاـف 
يوسب شدوخ  بیـشن  زارفرپ و  زیخ و  رطخ  ترجه  ربمایپ ، يهناخ  هب  زوتهنیک  نمـشد  يهنایـشحو  هنامحریب و  شروی  ردپ ، زاستـشونرس 
يهیاس ریز  ار  یمارآ  یگدنز  ماجنارس  تالکشم ، اهجنر و  رگید  نمـشد و  يهلیـسوب  شاهرـصاحم  وا و  کچوک  ناوراک  بیقعت  هنیدم ،

زین هنیدـم  هکلب  زگره ! هک  دوب  نیا  خـساپ  دوب ؟ هدیـسر  نایاپ  هب  هدـنهدناکت  ثداوح  اهجنر و  اـهدرد و  یتسارب  اـیآ  اـما  درک  زاـغآ  ردـپ 
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زا لاس  کـی  زونه  هک  ارچ  دوب ، يرگید  هدننکـش  تالکـشم  یپاـیپ و  ثداوح  نتـسبآ  ناـمز ، دـینارذگیم و  ار  ناـفوط  زا  شیپ  شمارآ 
يوسب نآ ، گرزب  ياوشیپ  دـیحوت و  اب  راکیپ  يارب  دـنتفرگ  میمـصت  دـندمآ و  درگ  هکم  نایارگ  كرـش  هک  دوب  هتـشذگن  ربمایپ  ترجه 

راکزواجت رـسهریخ و  نمـشد  موش  يهشقن  زا  ار  ربمایپ  دمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  ساسح  طیارـش  نآ  رد  دـننک . تکرح  هنیدـم 
زا دـندوب ، هتـسویپ  وا  هب  هک  هکم  يهتـسر  دـنب  زا  نارجاهم  شیوخ و  يارگدـیحوت  نارای  هارمه  هب  ربماـیپ  تهج  نیمه  هب  تخاـس . هاـگآ 

نایم رد  دیحوت  هاپس  دوش . وربور  نانآ  اب  رهش  ياههزاورد  هب  كرـش  يورین  ندیـسر  زا  شیپ  ات  درک  تکرح  اوقت  دیحوت و  هاگیاپ  هنیدم ،
ياهورین هکنیا  اب  تخاس و  هدامآ  وا  رتفد  نید و  ادخ و  هار  رد  داهج  يارب  ار  دوخ  دز و  ودرا  ردـب »  » مان هب  ياهقطنم  رد  هکم  هنیدـم و  هار 

هب يرابتفخ  تسکـش  لـیمحت  اـب  ناـنآ  دومرف و  ناـنموم  بیـصن  یناـشخرد  يزوریپ  دـنوادخ  دوب ، ربارب  هس  رفک ، كرـش و  راـک  زواـجت 
هحفص 182] دندمآ [ . زاب  هنیدم  هب  يریذپان  فصو  يزوریپ  اب  ادخ ، ربمایپ  یهدنامرف  هب  ناکرشم 

« دحا  » زور رد  همطاف 

هراشا

داتفه زا  شیب  هک  دوب  رابنوخ  يهنحص  نیا  رد  داد و  خر  دحا »  » دربن ردب ،»  » يهنادنمزوریپ یتدیقع و  راکیپ  زا  هام  هدزیس  تشذگ  زا  سپ 
دـندیمرآ و تداهـش  رتسب  رد  تشاد ، رارق  نانآ  ردـص  رد  هزمح »  » بانج هک  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  يهدـیزگرب  هتـسیاش و  نارای  زا  رفن 

ياهيزادنا گنـس  فده  شیاهنادـند  تسکـش و  یمارگ  ربمایپ  سدـقم  یناشیپ  هک  دوب  گنج  نی  رد  دـندناشن . دوخ  كوس  رد  ار  همه 
نساحم رد  گنر ، ناسب  نوخ  هک  يروطب  تفرگارف  ار  وا  فیرـش  نساحم  ناهد و  كرابم و  يهرهچ  نوخ  تفرگ . رارق  زیتسقح  نمـشد 

رد هک  ياهنوگ  هب  شیوخ  يادص  نیرتاسر  اب  ناطیـش  هک  دوب  راوشد  تاظحل  ساسح و  طیارـش  نآ  رد  تسرد  تسب . هتخل  ترـضح  نآ 
نایاپ هب  مالـسا  راک  دش و  هتـشک  دمحم  مدرم ! يا  ناه  : » هک داد  رـس  نیغورد  ياهرعن  دنکفا ، نینط  هنیدم  مدرم  زرابم و  ناناملـسم  شوگ 

ناگدـنروآ نامیا  اهنت  دـنداهن و  رارف  هب  اپ  یهورگ  دـش . لزلزتم  اههدارا  دـیدرگ و  برطـضم  دربن  نادـیم  رد  اهلد  هک  دوب  اجنیا  دیـسر ».
تشذـگ و نادـیم  زا  بارطـضا  لزلزت و  نیا  جاوما  دـندرک . عافد  مالـسا  یگدازآ  فرـش و  زا  دـندنام و  ناج  ياپ  اـت  هک  دـندوب  نیتسار 

تخد هیفـص » . » دوبن مدقم  طخ  زا  رتمک  لزلزت  هرهلد و  زین  اجنآ  دیـسر و  يدازآ  لدـع و  هاگیاپ  یحو و  هاگدورف  هنیدـم ، هب  نآ  يهنماد 
« دـحا  » نینوخ نادـیم  يوس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  ادـخ و  يهبوبحم  هارمه  هب  هزمح »  » رهاوخ ربماـیپ و  يهمع  مشاـهینب و  يهدازآ 

یمشاه ناوناب  دزیم و  دایرف  ناج  يافرژ  زا  دوب و  هداهن  رـس  يور  ار  اهتسد  هک  درکیم  تکرح  یلاح  رد  ربمایپ  رتخد  دندرک . تکرح 
گنج شتآ  ياههلعـش  دندیـسر  دـحا »  » نادـیم هب  هیفـص  و  همطاف »  » هکیماگنه دـنتفرگ . شیپ  ار  دـحا »  » نادـیم هار  وا  اـب  گـنهامه  زین 
يارب شالت  رد  تلادع  و  هحفص 183 ] رهم [  ربمایپ  هتشگ و  یمخز  یهورگ  دندوب و  هتفخ  نوخ  هب  نارای  زا  یهورگ  دوب ، هدرک  شکورف 

اب دیسر و  هزمح »  » هاگنابرق هب  ناهگان  شیوخ  ریـسم  رد  هک  دوب  ناگدشمگ  يوجتـسج  رد  نارای و  يهتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  يروآدرگ 
ار هلثم »  » نیرتهنادرمناوجان نیرتتشز و  دادبتسا ، كرش و  هاپس  دیدرگ . وربور  وا  ریذپانفصو  طیارش  هدش و  هلثم  هتفخ و  نوخ  هب  رکیپ 
ار شیاهناوختـسا  وس  رگد  زا  دندوب و  هدیرب  ار  دربن  نادیم  زات  هکی  نآ  ياهاپ  اهتـسد و  تشگنا  ییوس  زا  دوب ، هدـش  بکترم  وا  دروم  رد 
، دندوب هدرک  ادج  یندرکن  رواب  یتواسق  اب  شرکیپ ، زا  ار  ریذپانتسکش  نامرهق  نآ  یلسانت  ءاضعا  اهـشوگ و  ینیب و  مه  دندوب . هتـسکش 
، روآدرد زیگناتقر و  يهرظنم  نیا  دندوب . هدرک  اهر  هدنهدناکت  یطیارش  رد  ار  وا  هدروآ و  نوریب  ار  شرگج  هدیرد و  ار  شمکش  مه  و 
. دوب ربمایپ  روالد  يومع  زا  ناکرشم  یشکماقتنا  هجنکش و  هنیک و  تدش  رگناشن  هک  ارچ  تخاس ، رادهحیرج  تخس  ار  ربمایپ  رهمرپ  بلق 

ربمایپ بلق  رـسارس  قیمع ، هودنا  مشخ و  دمآیم . باسحب  وا  يهنالداع  دنلب و  فادها  ربمایپ و  نابیتشپ  رای و  هرامه  هک  ینامرهق  نامه  زا 
هاگانب هک  دوب  تخـس  طیارـش  نامه  رد  تخاس . نوگرگد  تشذـگ ، يرادـیاپ و  ییابیکـش و  يهمه  نآ  اب  ار  ترـضح  نآ  دـناشوپ و  ار 
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نوخ رد  قرغ  رکیپ  شیوخ  يابع  اب  تعرس  هب  ربمایپ  دندیسر . هار  زا  مالسلااهیلع  همطاف  شتماهشرپ  زارفرـس و  تخد  و  هیفـص »  » شاهمع
كاندرد زیگناتقر و  يهرظنم  نآ  هب  یمـشاه  ناوناب  مشچ  دـشابن و  نایامن  هدـش ، هلثم  عضاوم  اـت  دیـشوک  دـیناشوپ و  ار  دیهـش  يهزمح 

دنتخادرپ و هلان  هیرگ و  هب  دندناسر و  هزمح »  » يهتفخ نوخ  هب  دسج  ربمایپ و  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  مالسلااهیلع  همطاف  و  هیفـص » . » دنتفاین
رد ینالوط  ياهیرگ  زا  سپ  تخیر . اهکشا  داد و  رـس  هیرگ  هزمح  كوس  رد  دومن و  يرایمه  يراکمه و  ناـنآ  اـب  زین  رهم  ربماـیپ  دوخ 
رب هک  ار  اهنوخ  دید و  حورجم  ار  ربمایپ  یناشیپ  هک  درد  غیرد و  اما  تسیرگن  ردپ  يهرهچ  رب  درک و  دنلب  رس  همطاف » «، » هزمح  » رکیپ رانک 

يومع  » نوخ هب  هقرغ  هحفص 184 ] رکیپ [  هب  هجوت  ییوگ  درک . هراظن  دوب ، هدش  هتخل  ترضح  نآ  فیرـش  نساحم  ناشفارون و  يهرهچ 
هب داد و  رس  دولآدرد  يدایرف  رابمغ ، يهرظنم  نآ  ندید  اب  تهج  نیمه  هب  درگنب . ردپ  يهرهچ  رب  ات  دوب  هدادن  تصرف  ار  وا  شردقنارگ »
ادخ مشخ  دومرفیم : دودزیم ، ار  اهنوخ  هک  یلاح  رد  تخادرپ و  ناشفارون  يامیـس  نآ  زا  اهنوخ  ندرک  كاپ  ردپ و  يهرهچ  يوشتـسش 

. داب نوزفا  هظحل  ره  دناهدومن ، دولآنوخ  ار  ادخ  ربمایپ  ناشفارون  يهرهچ  هک  یناسک  رب 

ربمایپ روشرپ  رای  ود 

يرای ار  همطاف »  » تخیریم و بآ  شیوخ  رپس  اب  نانموم  ریما  دومنیم و  كاپ  ردـپ ، ناشفارون  راسخر  زا  ار  اـهنوخ  ناوناـب ، يوناـب  يرآ 
یـشیدناهراچ یپ  رد  تهج  نیمه  هب  دنکیم  رتشیب  ار  يزیرنوخ  وشتـسش ، بآ و  نایرج  دـید  یتسه  ناهج  ياتمهیب  رهوگ  نآ  درکیم .

هک دش  نینچ  دتسیا و  زاب  نوخ  ات  داهن  اهمخز  يور  رب  ار  شرتسکاخ  دینازوس و  یـصاخ  طیارـش  اب  ار  نآ  دروآ و  يریـصح  هکت  شیوخ 
زارفرـس تخد  رب  هک  یـشیدنایم  ایآ  رابمغ  يهرظنم  نآ  ندروآ  دای  هب  روطـس و  نیا  يهعلاطم  اب  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  دمآ . دـنب  نوخ 

هب تبـسن  ناگمه  زا  هک  ار  وا  هاگآ  رهمرپ و  بلق  يهرتسگ  دیدش  ياهرهلد  سرت و  قیمع و  یهودنا  هک  تسا  نشور  تشذگ ؟ هچ  ربمایپ 
هب نانموم  ریما  دیـسر و  نایاپ  هب  دـحا »  » يهدـنهدناکت نایرج  دوب . هتفرگارف  دوب ، رترهمرپ  سانـش و  قح  فراع ، هاگآ ، ربمایپ  يالاو  ماقم 

درک و يرای  ارم  زورما  هک  ریگب  ار  ریشمش  نیا  نم ! يوناب  دومرف : داد و  همطاف »  » هب ار  دوخ  زوسمتس  زیتسملظ و  ریـشمش  تشگزاب و  هناخ 
تسلف میمذ  ریغ  فیسلا  كاه  مطافا  تخادرپ : زومآسرد  یسامح و  زیگناروش و  راعشا  نیا  ندورس  هب  هاگنآ  و  داد . رارق  مقیدصت  دروم 

ای لزلزتم و  نامرهق  نم  هک  نادب  ریگب و  تسین  شنزرس  روخرد  هک  ار  زوس  متس  ریـشمش  نیا  ایب و  ناج ! همطاف »  » ناه میئلب  دیدع و ال  رب 
زا يرادربناـمرف  هار  رد  ادـخ و  ربماـیپ  يراـی  رد  هک  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  نم ! يوناـب  هحفـص 185 ] دوب [ . مهاوخن  یتـسپ  رظنهتوـک و 

يدونـشخ و ادـخ و  هوکـشرپ  شاداپ  زج  و  مداد . ماجنا  دوب ، هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  شیوخ  يهفیظو  ناگدـنب ، روما  هب  هاـگآ  راـگدرورپ 
جوا تشگیم و  روهلعـش  گنج  شتآ  هاگره  هک  مدوب  يدرم  نم  ناج ! همطاف  متـسین . يزیچ  يهشیدنا  رد  تشهب ، رد  وا  نارکیب  تمعن 

ار وا  متفرگ و  فده  ار  رادلادبع »  » يهشیپ تاررش  دنزرف  هک  مدوب  نم  مشاب . شهوکن  راوازس  ياهرذ  هکنآیب  متساخیم  اپ  هب  تفرگیم 
مداهن ياجب  نابایب  ياهنش  يور  رب  ار  وا  هاگنآ  متخاس . ریگنیمز  یمخز و  تفاکشیم ، ار  اهناوختسا  زغم  هک  هتخآ  هدیدبآ و  يریشمش  اب 
ریشمش هک  مدوب  نم  دندش . رام  رات و  هدنکارپ و  دندوب ، هتشادرب  مخز  هتشگ و  يدیماان  سای و  رد  قرغ  یگمه  هک  شناکیدزن  نارای و  و 

ار اـهرمک  اهناوختـسا و  اـهندرگ و  مدادیم و  ناـکت  راـبگرم  ياهقعاـص  اـی  شتآ  يهلعـش  ناـسب  متـسد  رد  ار  شیوـخ  زوسمتـس  هتخآ و 
يهنیـس تخاس و  هدـنکارپ  ار  ناراکزواجت  هورگ  لداع  يادـخ  ات  مداد  همادا  شیوخ  راکیپ  هب  نانچمه  نم  مدومنیم . عطق  نآ  يهلیـسوب 

هک ارچ  يادزب ، نم  زیتسمتس  ریشمش  زا  ار  راکزواجت  ناکرشم  ياهنوخ  نم ! يوناب  کنیا  و  دیشخب . افش  ار  ییابیکش  نانامرهق  نارابدرب و 
دیسر هار  زا  ربمایپ  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  دناشون . ار  خزود  یگدننازوس  ترارح و  رادلادبع »  » نامدود هب  هک  تسا  يریشمش  نامه  نیا 

هب تروص  نیرتیلاع  هب  ار  شیوخ  گرزب  يهفیظو  دربن  نایم  رد  یتسار  هک  ریگب  ار  تاهیامنارگ  يوش  ریـشمش  ناـج ! همطاـف » : » دومرف و 
هحفص 186] تخاس [ . دوبان  ار  شیرق  يهشیپ  ترارش  نارادمدرس  وا  ياناوت  تسد  هب  دنوادخ  دیناسر و  ماجنا 

اوسر غورد  کی 
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اوسر غورد  کی 

نادیم هب  گنج  شتآ  ندومن  شکورف  زا  سپ  مالسلااهیلع  همطاف  هک  تشذگیمارگ  يهدنناوخ  امش  رظن  زا  ثحب  نیا  هتشذگ  روطس  رد 
تیارد و اما  نیگهودنا  یبلق  اب  درک ، هراظن  ار  اهنوخ  اهمخز و  داتفا و  ردپ  ناشفارون  يهرهچ  هب  شناگدـید  هک  یماگنه  دیـسر و  دـحا » »

هتکن نیا  داهن . اهمخز  يور  رب  ار  شرتسکاخ  دینازوس و  ار  يریصح  هکت  تخادرپ و  ردپ  يهرهچ  زا  اهنوخ  يوشتسش  هب  رایسب  يدنمناوت 
يارب ياهناـهب  هتفرگ و  ار  تیعقاو  نیا  یخرب  اـم  راـگزور  رد  اـما  دـسریم  رظنب  مه  تسرد  دناهتـشون و  ناـخروم  نآ  هک  تسا  یتـقیقح 
راکیپ نادـیم  رد  همطاف  : » هک دناهتـشون  رایـسب  رارـصا  تحاقواب و  هتخاـس و  شیوخ  تشز  ياههمانـشیامن  يارب  ياهژوس  موش و  فادـها 
جیورت زا  ناراکهابتشا  ای  ناشیدنادب  نیا  فده  منادیمن  نم  یتسار  تخادرپیم ». گنج  ناحورجم  نامرد  نامسناپ و  هب  دشیم و  رضاح 

مالسلااهیلع همطاف  ربمایپ  زارفرـس  تخد  یکاپ  تسادق و  يونعم و  هوکـش  ات  دننآرب  ایآ  تسیچ ؟ اهناتهب  نیا  رـشن  شخپ و  اهاوران و  نیا 
رتخد هبیسن »  » هک میریذپب  رگا  دنبایب ؟ درم  نز و  طالتخا  يارب  یهار  اههتخاس ، اههتفاب و  نیا  اب  هک  دناهشیدنا  نیا  رب  ای  دنزاس ؟ رادهکل  ار 

هب ام  هک  دوب  دهاوخن  موهفم  نادب  نیا  دومن . نامسناپ  ار  راکیپ  ناحورجم  ياهمخز  تفای و  روضح  ياهشوگ  رد  دحا »  » راکیپ رد  بعک » »
نانز رالاس  اهلـسن و  اهرـصع و  دمآرـس  تسادـق  یکاپ و  ءایح و  فافع و  رد  هک  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  تخد  ات  میهد  هزاجا  دوخ 

ره هب  دننکیم . تمدخ  ینامرد  تاسسوم  رد  هک  میروآ  رامشب  ینانز  اههاگنامرد و  ناراتسرپ  ناتـسرامیب و  نادنمراک  دننامه  دوب ، یتیگ 
نم تسمادـک ؟ ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  هنوـگ  نیا  لـیلد  و  تسیچ ؟ اـهغورد  نینچ  ندـنکارپ  نـتخادرپ و  نتخاـس و  زا  فدـه  لاـح 

هحفص 187] میربخیب [ ! نآ  زا  ام  هک  دنشاب  هدیشارت  زین  یهیجوت  شیوخ  غورد  يارب  نانآ  دیاش  منادیمن !

ردپ يهناخ  رد  تالکشم 

يهیامنارگ نآ  هک  دوب  نیا  تخاسیم ، هریت  ربمایپ  زارفرـس  تخد  رب  ار  یگدـنز  نشور  اـبیز و  يهرهچ  هک  ییاـهیراتفرگ  تالکـشم و  زا 
تبسن تهج  نیمه  هب  دندوب . تراقح  يهدقع  تیصخش و  فعض  راچد  هک  دوب  هدمآ  راتفرگ  ییاهردپ  نز  زا  یخرب  هب  اهلسن  اهرـصع و 
هنوگچ هک  دندرکیم  هراظن  دوخ  مشچ  اب  هک  هژیوب  دـندیزرویم ، دـسح  مالـسلااهیلع  همطاف  تمظع  هوکـش و  اهيرترب و  اهتبهوم و  هب 

دریگیم و دوخ  دـننامهیب  فاـطلا  تاـساسحا و  فطاوع و  ناراـب  ریز  ار  شیوـخ  ياـتمهیب  تخد  تلادـع ، دـیحوت و  گرزب  ياوـشیپ 
ینورد و نارحب  نآ  دیـشکیم و  هنابز  نانآ  دـسح  ياههلعـش  هک  دوب  اـجنیا  تسرد  دـنکیم . وا  راـثن  ار  اـهتبحم  اـهرهم و  نیرتریظنیب 

يزور هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یـسلجم »  » يهمالع دـندادیم . روهظ  زورب و  ياهنوگب  ار  شیوخ  یناور 
وت مسق  ادـخ  هب  هجیدـخ ! رتخد  يا  ، » هک دـشکیم  دایرف  شاهیامنارگ  تخد  هب  هنارگـشاخرپ  هشیاـع »  » هک دـید  دـش و  هناـخ  دراو  ربماـیپ 

یمارگ ربمایپ  ربمایپ !! رسمه  دوب و  نز  ام  دننامه  مه  وا  تسا ؟ هتشاد  ام  رب  يرترب  هچ  وا  تسا »! هتشاد  يرترب  ام  رب  تردام  هک  يرادنپیم 
بل اما  دیرابورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  داتفا ، ردـپ  ناشفارون  يهرهچ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مشچ  هک  یماگنه  دینـش . ار  هشیاع »  » نخس

هب نخـس  مردام  زا  هشیاع » : » تفگ ردـپ  خـساپ  رد  وا  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـمحم ! يهیامنارگ  رتخد  دومرف : تفر و  رتشیپ  ربماـیپ  دوشگن .
رادرب تسد  شیوخ  شور  زا  و  سب ، نک ، سب  اریمح »  » يا ناه  دومرف : دـش و  نیگمـشخیمارگ  ربمایپ  درک ... ریقحت  ار  وا  دروآ و  ناـیم 

نم يارب  داب ، وا  رب  ادخ  رهم  دورد و  هک  هجیدخ  تسا و  هداد  رارق  تکرب  ریخ و  دروآ ، دنزرف  هک  یتبحم  رهمرپ و  يوناب  رد  دـنوادخ  هک 
هک یتسه  یـسک  وت  تشاد و  ینازرا  ار  بنیز »  » و موثلکما » «، » هیقر «، » مساق «، » هرهاط  » نوچ ینادنزرف  نم  هب  وا  زا  ادخ  دوب . ییوناب  نینچ 

ربارب رد  یتسردان  دنسپان و  ياهیریگعضوم  هشیاع »  » هنافـساتم يرآ  هحفـص 188 ] ياهدازن [ . نم  يارب  يدنزرف  هتـساوخ و  ازان  ار  وت  ادخ 
هب تسوا . رادهشیر  فرژ و  يزوتهنیک  تداسح و  رگناشن  اهییورایور  نیا  داهن و  شیامن  هب  دوخ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف »  » ناوناب يوناـب 

نینچ هن  دش و  هدید  ربمایپ ، زارفرس  تخد  ربارب  رد  ییاهیریگعضوم  اهییورایور و  نینچ  هن  زگره  ربمایپ  نارسمه  نارگید  زا  هک  ياهنوگ 
شردـپ ربارب  رد  وناب  نیمه  هک : دـناوخ  یهاوخ  كدـف » » راـبمغ يارجاـم  يهعلاـطم  يهماـگنه  هب  - 1 هلمج : نآ  زا  دـش . هدینـش  یناـنخس 
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شردـپ ثرا  زا  ار  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هلیـسونیدب  اـت  دـنراذگیمن  ثرا  هب  يزیچ  دوخ  زا  ناربماـیپ  هک  داد  یهاوگ  اوراـنب  رکبیبا » »
و - 3 درک . مسبت  دیسر ، وا  هب  همطاف  تداهش  زوسناج  ربخ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  وا  یندوشخبان  ياهشزغل  زا  زین  و  - 2 دزاس . مورحم 

نیـسپاو رد  ات  دهدن  هزاجا  هشیاع »  » هب هک  درک  شرافـس  ءامـسا »  » هب ربمایپ  دـنمجرا  تخد  هک  دـمآ  دـهاوخ  باتک  هدـنیآ  ياهشخب  رد 
رگناشن نیا  و  ددرگ . رـضاح  شرهطم  رکیپ  رانک  رد  ات  دـهدن  هزاـجا  زین  دـبای و  روضح  رتسب  راـنک  رد  ارـس  نیا  رد  شایگدـنز  تاـعاس 

ۀـمطاف و بضغل  بضغی  هللا  نا  : » دومرف ربمایپ  هک  مینادیم  و  تسا . هدربمان  راـجنهان  رادرک  راـتفر و  زا  ترـضح  نآ  مشخ  يدونـشخان و 
تشذگ هک  یتیاور  رد  هک  ددرگیم  يروآدای  دونشخ ». وا  يدونشخ  اب  ددرگیم و  نیگمـشخ  همطاف  مشخ  اب  دنوادخ  .« » اهاضرل یـضری 

تیاور نیا  اهنت  و  رگید ، رهوش  زا  هن  دـندوب و  یمارگ  ربمایپ  زا  هجیدـخ ،»  » زاـجح گرزب  يوناـب  نارتخد  يهمه  هک  تسا  هدـش  حیرـصت 
هحفـص دندوب [ . یمارگ  ربمایپ  یقیقح  نارتخد  نانآ  يهمه  هک  تسه  زین  يرگید  رایـسب  لئالد  هکلب  دـنکیم  نایب  ار  هتکن  نیا  هک  تسین 

[189

جاودزا يهناتسآ  رد  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد 

هراشا

هنومن جاودزا  کی  مالسلااهیلع  همطاف  زاسخیرات  میمصت  نز  قوقح  ءایحا  لد  زار  تلاسر  یحو و  هاگـشناد  زا  كرتشم  یگدنز  زاغآ  - 1
« هیرهم  » ای ینامسآ  دنس  دیرخ 2 - يارب  رازاب  يوسب  هوکـشرپ !! ابیز و  ردقچ  هو  اهنامـسآ  رد  رگید  سرد  اهدص  صلاخ و  یتسار  افص و 

تکربرپ تـسد  نآ  رب  دورد  ریظنیب  يراـثیا  اـیند  رتـخد  نـیرترب  قاـطا  نآ  تامدـقم  یـسورع و  مـسارم  مالـسلااهیلع 3 - همطاف  یقیقح 
يهتکن هنوگچ ؟ اههاگدـید 5 - جاودزا و  لاس  تسوت 4 - دزن  نم  تناـما  نیا  تشهب  تخد  یـسورع  ناوراـک  مارتـحا  همه  نیا  يهزیگنا 

هحفص 190] رگید [  یخیرات 

كرتشم یگدنز  زاغآ 

هراشا

ریذـپانفصو راقو و  هوکـش و  لامک و  دـشر و  زا  مه  اما  دوب  هداهن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  ناراهب  زا  راـهب  هن  اـهنت  ربماـیپ ، زارفرـس  تخد 
مه یتسه  راگدـیرفآ  تشاد . يرایـسب  تازایتما  درخ ، يدنمـشوه و  يرکف و  رظن  زا  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  مه  دوب و  رادروخربیمـسج 
رظن زا  ار  لامج  ییابیز و  زا  بیصن  هرهب و  نیرتلماک  مه  دوب و  هتشاد  ینازرا  وا  هب  يریذپانفصو  تیارد  راشرس و  شوه  لماک و  درخ 

ریذـپانفصو ياـهیگژیو  اـهیرترب و  دوب و  ناوارف  وا  هب  ادـخ  ياـهتبهوم  لـیلد  نیمه  هب  دوـب ، هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  تثارو ، شنیرفآ و 
. تخاسیم رترب  یتسه ، ناهج  رد  يرتخد  نز و  ره  زا  ار  وا  ناوارف  تازایتما  نیمه  و  رامشیب . وا  یباستکا  یثوروم و 

تلاسر یحو و  هاگشناد  زا 

سوناـیقا زا  ياهرطق  دوـب و  دـهاوخ  كدـنا  دـیآ  ملق  هب  اـی  دـش  هتفگ  هـچره  ربماـیپ  يهـنازرف  تـخد  یبدا  ینید و  یبهذـم و  گـنهرف  زا 
. تسا یتسه  ناهج  يوناب  نیرترب  نیرتاـناد و  اهلـسن ، اهرـصع و  يهیاـمنارگ  نآ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  کـیدزن  يهدـنیآ  رد  هنارکیب .

هدـیدن دوخ  هب  دـشاب ، هدیـشکرپ  تلزنم  جوا و  نآ  هب  فرژ ، شنیب  شناد و  بدا و  گنهرف و  رد  هک  همطاف »  » ناسب ییوناب  ناهج  خـیرات 
ياهدکشناد زا  هن  داهن و  ماگ  یهاگشزومآ  هب  هن  اهلسن  اهرـصع و  نانز  رخف  هحفـص 191 ] نآ [  مینادیم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا .

لیـصحتلاغراف توبن  یحو و  هاگـشناد  زا  هدـناوخ و  سرد  تلاسر  زاس  تیـصخش  هاگـشزومآ  رد  اهنت  هکلب  دوب ، هتـشگ  لیـصحتلا  غراـف 
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هک دنهاوخب  ادخ  ربمایپ  زا  دنباتش و  وا  يراگتساوخ  هب  ربمایپ  نارای  ناگرزب و  زا  يرایسب  هک  درادن  تفگش  ياج  نایب  نیا  اب  تسا . هتشگ 
: دیوگب دنک و  یهاوخرذع  نانآ  يهمه  زا  زین  ادخ  ربمایپ  دهدب و  نانآ  هب  ار  وا  يهنازرف  تخد  تلاسر و  یحو و  نادناخ  اب  دـنویپ  راختفا 

دهاوخ نینچ  دروآرد ، یـسک  جاودزا  هب  ار  وا  هک  دنادب  حالـص  دهاوخب و  وا  رگا  يرگید ، هن  تسادـخ ، اب  همطاف »  » مرتخد جاودزا  راک  »
یماگنه دسیونیم : قئافلا » ضورلا   » شیوخ باتک  رد  يرصم » دعس  نب  بیعش   » هطبار نیا  رد  دوب ». مهاوخ  ادخ  مایپ  راظتنا  هب  نم  درک و 

هوکش و قفا  رد  وا  لامک  هام  درک و  زاغآ  ندیشخرد  تلاسر  كاپ  فاص  نامسآ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يامیس  زورفاناهج  دیشروخ  هک 
ياشامت يوزرآ  ناگتـسیاش  نابوخ و  ناگدید  دش و  بذج  هیامنارگ ، نآ  يوس  هب  اههشیدنا  يهمه  دیـسر ، ردـب »  » یناشفارون هب  تمظع 

ادـخ و نامرف  ورگ  رد  لد  هک  ربمایپ  اما  دنتفاتـش  وا  يراگتـساوخ  هب  مادـک  ره  راصنا  رجاهم و  نادرمگرزب  درک . ار  وا  يارآناهج  لاـمج 
اهب رظتنا  ینا  . » دوـب مهاوـخ  ادـخ  ناـمرف  راـظتنا  رد  زین  دروـم  نیا  رد  نم  هک  دـینادب  دوـمرف : تفگ و  هن ،»  » ناـنآ هب  تـشاد  وا  يدونـشخ 

نمحرلادبع .« » تسا کچوک  زونه  همطاف »  » مرتخد : » دومرف نانآ  هب  ربمایپ  هک  دندوب  رکبوبا »  » و رمع »  » ناراگتـساوخ يهلمج  زا  ءاضقلا ».
ربمایپ نخس  هب  تیانع  اب  دادن . خساپ  وا  هب  دینادرگ و  يور  وا  زا  رایسب  ییانتعایب  اب  ربمایپ  هک  دوب  ناراگتـساوخ  يهلمج  زا  زین  فوع » نب 

هک یخیرات  هاگدید  نآ  هک : دوشیم  نشور  تیعقاو  نیا  تسا ،» کچوک  زونه  همطاف »  » مرتخد : » دومرف ناراگتساوخ  ربارب  رد  هک  یمارگ 
نینچ رگا  هک  ارچ  تسا ، نیغورد  یگتخاـس و  هحفـص 192 ] هاگدید [  کی  دـنکیم ، ناونع  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ار  همطاف »  » تدالو

نیا اب  دـناهدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  یخرب  هک  هنوگنامه  دوب  هدیـسر  هدـجیه  زرم  هب  شکرابم  رمع  زور  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب 
جاودزا تشادـن  لاس  هد  زا  شیب  هک  هشیاع »  » اب یمارگ  ربمایپ  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ کـچوک  زونه  هلاـس  هدـجیه  رتخد  هنوگچ  ناـیب 

وا رد  زوـنه  درامـشیم و  کـچوک  جاودزا  يارب  ار  شیوـخ  يهلاـس  هدـجیه  ناوـج و  رتـخد  کـنیا  اـما  درمــشن . کـچوک  ار  وا  درک و 
جنپ مالسلااهیلع  همطاف  دنرادنپیم و  یخرب  هک  تسا  هنوگنامه  بلطم  یتسارب  رگا  تشذگ ، هچنآ  رب  نوزفا  دنیبیمن ؟ جاودزا  تیحالص 
هدفه ات  هدزناش  نایم  هنیدم  يوس  هب  ترجه  زا  شیپ  هکم و  نامه  رد  وا  نس  دیاب  تسا ، هدوشگ  ناهج  هب  هدید  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس 
تـسا حرطم  لاوس  نیا  کنیا  تسا . جاودزا  نارود  نیرتهب  نارود  نیا  و  دوب ... هکم  رد  لاس  هد  تثعب  زا  سپ  ربمایپ  هک  ارچ  دـشاب ، لاـس 

رد هلئـسم  نیا  ياهنوگب  و  دندرکن ؟ يراگتـساوخ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  زا  نارگید  ات  هتفرگ  مشاهینب »  » زا هکم »  » رد سک  چـیه  ارچ  هک 
نب سنا   » زا شیوخ  باتک  رد  لامعلازنک »  » بحاص دـشن ؟ هدینـش  تفاین و  ار  رادـنپ  نیا  زین ، يرثا  باـتک و  چـیه  رد  هک  تشذـگ  اـجنآ 

ره زا  رتهب  امـش  ادـخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  تسـشن و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  رکبوبا  يزور  هک : تسا  هدروآ  کـلام »
منکیم اضاقت  امـش  زا  تفگ : تسین ؟ هنوگنیا  اـیآ  یهاـگآ ... میاـهراک  رگید  مالـسا و  رد  تقبـس  نم و  یهاوخریخ  يزوسلد و  زا  سک 

تفر و رمع »  » دزن تشگزاـب و  رکبوبا » . » دـینادرگ يور  وا  زا  اـی  دـیزگرب ، توکـس  یمارگ  ربماـیپ  دـیروآرد . نم  جاودزا  هب  ار  همطاـف » »
يراگتساوخ روظنم  هب  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  رگم  ارچ  دیسرپ : رمع » [ » هحفص 193 متخاس [ . هابت  ار  نتشیوخ  مدش و  دوبان  قیفر  تفگ :

وت هک  ار  نامه  مورب و  ترـضح  نآ  دزن  نم  ات  شاب  اج  نیمه  وت  تفگ : رمع » . » دـینادرگ يور  نم  زا  ربمایپ  اـما  متفر  وا  دزن  ربماـیپ  رتخد 
یهاوخریخ و يزوسلد و  زا  ترضح  نآ  ربارب  رد  نتسشن  زا  سپ  دش و  دراو  یمارگ  ربمایپ  رب  ناباتـش  وا ، مهاوخب . شیوخ  يارب  یتساوخ 
« همطاف  » ادخ ربمایپ  يا  تفگ : تسیچ ؟ نانخـس  نیا  زا  تروظنم  دومرف : وا  هب  باطخ  ربمایپ  دروآ . نایم  هب  نخـس  شیوخ  نامیا  مالـسا و 

دروم رد  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نم  تفایرد  تفگ : دـمآ و  رکبوبا  دزن  رمع  دـینادرگب . يور  زین  وا  زا  ربماـیپ  روآرد ! نم  جاودزا  هب  ار 
ار دوخ  رتخد  مادک  ره  رکبوبا » رمع و  : » هک تسا  هدروآ  دئاوزلاعمجم »  » رد یمثیه » . » تسادخ نامرف  راظتنا  رد  همطاف »  » شرتخد جاودزا 
وا زارفرس  تخد  زا  هتفاتش و  ربمایپ  دزن  شیوخ  ردپ  روتـسد  هب  نانآ  زا  مادک  ره  دنتـشاد و  لیـسگ  ربمایپ  دزن  همطاف »  » يراگتـساوخ يارب 

وزرآ نانآ  و  دسرب . وا  روتـسد  دـیاب  تسادـخ و  نامرف  دورف  راظتنا  رد  دومرف : نانآ  تساوخرد  ربارب  رد  ربمایپ  اما  دـندرک ، يراگتـساوخ 
هک دیوگب  ناگمه  ربارب  رد  تحارـص  هب  هک  تشادن  تسود  ربمایپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دندوب . هدرکن  ییاضاقت  نینچ  شاک  هک  دـندرک 

ناراگتساوخ هب  تحارـص  هب  تساوخیمن  زین  و  تسا . هتـشاد  هاگن  تسوا  نأشمه  اتمه و  هک  يدرمناوج  اهنت  يارب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 
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حطس رد  همطاف »  » هک دهد  خساپ  هبترم  کی  نانآ  رارـصا  اضاقت و  ربارب  رد  ای  دنتـسین و  وا  يهنازرف  تخد  نأشمه  اتمه و  نانآ  هک  دیوگب 
دیاب هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رب  ربمایپ  يرآ  دـنیامن . ءاضما  كرتشم  یگدـنز  نامیپ  وا  اب  دـنناوتب  نانآ  هک  دراد  رارق  يرتـالاو  رتـالاب و  رایـسب 

هحفص 194] تفگ [ . دهاوخ  ار  قیاقح  عقوم  هب  ساسا  نیا  رب  دنبای و  نایرج  شیوخ  یعیبط  يداع و  لاور  رب  اهراک 

لد زار 

« ذاعم نب  دعس   » هک دوب  اهدادخر  نیا  زا  سپ  و  دمآ . دورف  ذاعم » نب  دعـس   » يهناخ رد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  نانموم  ریما  یتیاور ، هب  انب 
زا يراگتـساوخ  روظنم  هب  ارچ  دیـسرپ : وا ، اـب  يوـگتفگ  نمـض  دـش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  روـضح  هب  هنیدـم  ياهناتـسوب  زا  یکی  رد 
زا يراگتساوخ  ربمایپ و  روضح  هب  نتفاتش  روظنم  هب  ار  نانموم  ریما  تروصنیدب  و  دوریمن ؟ شیومع  رسپ  دزن  ربمایپ  يهیامنارگ  همطاف ،» »

: تفگ ترضح  نآ  هب  دمآ و  نانموم  ریما  دزن  رمع » : » هک تسا  هدمآ  لامعلابختنم »  » باتک رد  درک . بیغرت  ترضح  نآ  يهنازرف  تخد 
ار همطاف »  » ربمایپ رگا  تفگ : رمع » . » مرادن تفایرد  تبثم  خساپ  مسرتیم  دومرف : یلع  يوریمن ؟ مالسلااهیلع  همطاف  يراگتساوخ  هب  ارچ 

نانموم ریما  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یتسه ؟ وا  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  وت  هک  یلاح  رد  داد ؟ دهاوخ  هک  هب  ار  وا  سپ  درواین  رد  وت  جاودزا  هب 
تـسناوتیمن ادخ ، ربمایپ  زا  ءایح  مرـش و  لیلد  هب  دوب و  هدربن  مان  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  سک  چیه  دزن  هاگچیه  شیوخ  یگدنز  لوط  رد 

يرادفده لیلد  هب  دوب و  يداصتقا  يانگنت  يدام و  تالکشم  راچد  ترـضح  نآ  لکـشم ، نیا  رب  نوزفا  دروآ . نابز  هب  ار  شیوخ  لد  زار 
یگدنز و تاناکما  هنیدم  رد  دوب و  یهت  يدام  ياهـشزرا  زا  شتـسد  تلادـع ، قح و  هار  رد  شایگـشیمه  شالت  داهج و  يراکادـف و  و 

ناـمیپ دـیحوت  ياوشیپ  يهنازرف  تخد  اـب  تسناوتیم  هنوـگچ  اـجک و  تروـص  نیا  رد  تشادـن . دوـخ  زا  ياهعرزم  ینوکـسم و  يهناـخ 
هداس و ار  وا  اب  جاودزا  ناوتب  هک  دوبن  ییوناب  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  رگید  يوس  زا  دنیزگ ؟ نکـسم  تسناوتیم  اجک  و  ددـنبب ؟ یگدـنز 

یسنج یمسج و  يهلئسم  و  هحفص 195 ] تسا [  هداوناخ  ماظن  لیکشت  یگداوناخ  دنویپ  زا  فده  هک  ییاجنآ  زا  اما  درک ! یبایزرا  ناسآ 
اهریجنز و نتـسسگ  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  تلاسر  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا ، هدش  هدناجنگ  نآ  نمـض  رد  درادن و  رارق  اهفده  ردـص  رد 

نیا ات  تسا  هدمآ  مالسا  تسا . هتخاس  یسرتسد  لباق  ریغ  تخس و  ناوج  لسن  يارب  ار  جاودزا  يهدیدنسپ  تنـس  هک  درگنیم ، ییاهدنک 
دودسم ار  يرطف  یعیبط و  تیعقاو  نیا  هب  ندیسر  هار  هک  ار  ساسایب  طلغ و  ياهیورهلابند  اهتداع و  تافارخ و  ماهوا و  ياهریجنز  لغ و 
شرگن رد  جاودزا  هداوناـخ و  لیکـشت  هک  ارچ  دـهد ، رارق  ناوـج  لـسن  هژیوـب  مدرم ، سرتـسد  زا  ار  نآ  ددروـن و  مـه  رد  تـسا ، هتخاـس 

هک تسا  یناسنا  حیحـص و  شرگن  نیا  اب  تسا . یعامتجا  یگداوناـخ و  ماـظن  لـسن و  ياـقب  مزاول  زا  یگدـنز و  تایرورـض  زا  یمالـسا 
نیتسار يادتقم  ربهر و  ادخ و  روآمایپ  هک  ییاجنآ  زا  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  ددرگیم و  یحارط  ناسآ  هداس و  مالسا  هاگدید  زا  جاودزا 

يهلحرم رد  دـشاب ، هنوـمن  وـگلا و  اهرـصع  يهمه  يارب  دـیاب  شدرکلمع  راـتفگ و  رادرک و  راـتفر و  يهمه  تسا و  مالـسا  گرزب  تـما 
دنکیم و راکیپ  زیمآرفک  یلهاج و  ياهتداع  یفارخ و  ياهشور  اب  درکلمع  رادرک و  يهلیسوب  هاگنآ  تخس و  راتفگ و  يهلیـسوب  تسخن 

. درونیم مهرد  ار  عناوم  يهمه 

نز قوقح  ءایحا 

یمامت رب  فیرـش  نآرق  تحارـص  هب  هکنیا  اب  ربمایپ  دـمآ ، مالـسلااهیلع  همطاف  يراگتـساوخ  هب  نانموم  ریما  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
يالاو تیـصخش  هب  مارتحا  رطاخب  فصو  نیا  اـب  دراد . تماـعز  يرادهتـشررس و  ماـقم  شیوخ  يهنازرف  تخد  ناـمیااب و  ناـنز  نادرم و 

زا هکلب  درکن  تیقفوم  نالعا  شرتخد  اب  مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا  اب  وا ، يهزاجا  تیاضر و  بسک  وا و  اب  تروشم  زا  شیپ  ناوناب ، رـالاس 
، لمع نادیم  رد  مایپ ، راتفگ و  زا  رتارف  راب  نیا  تیلهاج  يهتفشآ  يایند  نآ  رد  هقباسیب  راک  نیا  اب  ربمایپ  دومن . یهاوخرظن  همطاف »  » دوخ

طرـش رتخد  تقفاوم  نآ ، زاغآ  كرتشم و  هحفـص 196 ] یگدنز [  يهلئـسم  رد  هک  دومرف  مالعا  درک و  ءایحا  ار  نز  تیـصخش  قوقح و 
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رهوش و  ددرگ . کیرـش  یگدنز  رد  وا  اب  دنک و  یگدنز  شیوخ  يهدنیآ  رـسمه  اب  دهاوخیم  هک  تسا  رتخد  نیا  هک  ارچ  تسا ، جاودزا 
تیعقوم تمارک و  نداد  ردـه  تیـصخش و  ندرک  لاـمیاپ  تقیقح  رد  وا ، دوخ  يوـس  زا  تیاـضر  تیقفوـم و  نـالعا  نودـب  رتـخد  نداد 

نالعا يریگمیمـصت و  قح  شیوخ  یگدنز  کیرـش  هدنیآ و  یگدنز و  دروم  رد  وا  هک  تسا  رابمغ  خلت و  تقیقح  نیا  رگناشن  تسوا و 
باختنا و هشیدنا و  رکفت و  هب  يزاین  يرگید  هب  وا  ندیـشخب  ای  شورف  دیرخ و  رد  هک  تسا  یگناخ  يهدنرپ  ناویح و  ناسب  درادن و  يار 

. تسین وا  تیاضر 

همطاف زاسخیرات  میمصت 

« همطاـف  » يراگتـساوخ هب  رگید  يرایـسب  وـت  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ناـج ! یلع  دوـمرف : ربماـیپ  ناـنموم  ریما  يراگتـساوخ  زا  سپ 
، ماهدـناوخ ار  تقفاوم  مدـع  یتیاضران و  راثآ  ینـشور  هب  شکانبات  يهرهچ  رد  اما  ماهداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  نانآ  ياضاقت  نم  دـناهدمآ و 

يارب وا  توعد  نانموم و  ریما  ياـضاقت  دـمآ و  شیوخ  ياـتمهیب  هناـگی و  تخد  دزن  تساـخرب و  ربماـیپ  مدرگرب . اـت  شاـب  امـش  کـنیا 
زوسلد هاوخریخ و  ردـپ  هاگ  یطیارـش ، نینچ  رد  دوب . هتـسشن  خـساپ  راظتنا  هب  تشاذـگ و  نایم  رد  وا  اب  ار ، همطاف »  » اـب كرتشم  یگدـنز 

يارب ار  وا  تایـصوصخ  رگید  لغـش و  یمـسج ، طیارـش  لاـس و  نس و  راگتـساوخ ، یناـسنا  یقـالخا و  ياـهیگژیو  هک  ددرگیم  ریزگاـن 
دروم رد  اما  دریگب  جاودزا  هب  میمـصت  ییاناد  یهاگآ و  شنیب و  يور  زا  شرتخد  اـت  دزاـس  نشور  دـشابن  انـشآ  هک  یتروص  رد  شرتخد 
یفرعم هب  زاین  هک  تشاد  نآ  زا  رتهدش  هتخانـش  ياهرهچ  یلع  هک  ارچ  دوبن ، لحارم  نیا  هب  زاین  همطاف »  » زا مالـسلاهیلع  یلع  يراگتـساوخ 

یقالخا و ياهیگژیو  ناـشخرد و  هحفص 197 ] يهقباس [  زا  تخانـشیم و  یگتـسیاش  هب  ار  وا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دوخ  دشاب و  هتـشاد 
! ناج همطاف » : » دـیوگب هک  درک  هدنـسب  نیمه  هب  یمارگ  ربمایپ  مه ، تهج  نیمه  هب  دوب . هاگآ  وا  يدرمناوج  تیارد و  یناسنا و  تـالامک 

ماهتساوخ هراومه  شیوخ  راگدرورپ  زا  نم  تسا و  نشور  تیارب  مالسا  رد  شايزاتـشیپ  يرترب و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  یـسک  یلع » »
داهنشیپ دروم  رد  ترظن  تسوت ، ناهاوخ  هک  تسا  یلع »  » نیا کنیا  دنیزگرب و  وت  يرسمه  هب  ار  اهناسنا  نیرتبوبحم  نیرتهتسیاش و  هک 

مئالع و هکنآیب  دـیزگرب  ار  انعمرپ  توکـس  حیرـص ، خـساپ  ياجب  دینـش و  تقد  هب  هژاو  نیرخآ  ات  ار  ربماـیپ  نانخـس  همطاـف  تسیچ ؟ وا 
زا هک  دیدن  یتیاضران  راثآ  اهنت  هن  تسیرگن و  شرتخد  يامیس  رب  تقد  هب  ربمایپ  دهد . ناشن  دوخ  زا  تقفاوم  مدع  یتیاضران و  ياههناشن 

اهرارقا اهتوکس  ربکاهللا ... دومرف : تساخرب و  هک  دوب  اجنیا  دناوخ . ار  مالسلاهیلع  یلع  اب  دنویپ  تبغر  قوش و  وا  هوکشرپ  يامیس 

هنومن جاودزا  کی 

فاـفع و اپارـس  ناوج و  رتـخد  زا  هک  ارچ  درک ، یباـیزرا  داهنـشیپ  نیا  اـب  وا  تقفاوم  ار  شیوخ  هیاـمنارگ  تخد  توکـس  یمارگ  ربماـیپ 
ياهنوگب ار  شیوخ  یتیاضران  مئالع  دوبن  قفاوم  دنویپ  نیا  اب  وا  رگا  تشاد . حیرـص  خـساپ  راظتنا  دـیابن  همطاف »  » نوچ ییایح  تسادـق و 

هک یتروص  رد  درادن ، ءایح  اب  یعنام  حیرـص  تفلاخم  هک  ارچ  درکیم ، تفلاخم  نالعا  تحارـص  هب  ای  دادیم و  ناشن  هتـسیاش  هناربدم و 
یگدامآ دروم  رد  هاگنآ  دـیناسر و  وا  عالطا  هب  ار  شرتخد  تقفاوم  تشگزاب و  نانموم  ریما  دزن  ربمایپ  لاح  ره  هب  ارچ ... حیرـص  تقفاوم 
نیرتالاو نیرترب و  اب  ربمایپ  رتخد  جاودزا  هوالع  هب  دوش . صخشم  رهم »  » يهلئسم تسیابیم  هک  ارچ  تسشن ، وگتفگ  هب  وا  اب  نانموم ، ریما 

رد دـیدرتیب  هک  تسا  هشیمه  يوگلا  کـی  هنوـمن و  جاودزا  کـی  یلع ، شزاـسناسنا  مسر  هار و  بتکم و  هحفـص 198 ] يهتفای [  تیبرت 
رد دـیاب  هکنیا  اب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  نآ  ياههبنج  يهمه  تسیابیم  ور  نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  صاخ  ياـهولج  اهلـسن  اـهنرق و  يهمه 

. دوش بانتجا  یگهمانرب  یب  یتسس و  عون  ره  زا  دیاب  لاح  نامه  رد  دریذپ  ماجنا  یگتسیاش  تلوهس و  یگداس و  تیاهن 

رگید سرد  اهدص  صلاخ و  یتسار  افص و 
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رد جاودزا  يارب  يداصتقا  یلام و  تاناکما  زا  يزیچ  اـیآ  دومرف : درک و  ناـنموم  ریما  هب  ور  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوب  تاـکن  نیا  هب  هجوت  اـب 
يهمه تسین . هدیـشوپ  امـش  رب  نم  يداصتقا  طیارـش  دنگوس  يادخ  هب  داب ! تیادـف  مردام  ردـپ و  داد : خـساپ  ترـضح  نآ  دراد ؟ رایتخا 
ییاراد نیا  يرآ ! راک . بسک و  يارب  شکبآ  رتش  کی  داهج و  يارب  هرز  کی  تسا و  زوس  متس  ریشمش  کی  رـضاح  لاح  رد  نم  تورث 

ربمایپ ددنبب . یگدنز  نامیپ  ربمایپ  يهناگی  تخد  اب  دـهاوخیم  هک  تسوا  يداصتقا  یلام و  تاناکما  یمامت  نیا  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع 
تریـشمش دروم  رد  اما  ناج ! یلع  دومرف : يراوگرزب  تمارک و  جوا  رد  نانموم  ریما  ریذپانفصو  يدرمناوج  تقادص و  ربارب  رد  یمارگ 

زواجت نانمشد  يزیخرب و  داهج  هب  اهناسنا  تینما  قوقح و  زا  عافد  ادخ و  هار  رد  نآ  يهلیسوب  ات  يدنمزاین  وا  هب  امـش  هک  تسا  نیا  مرظن 
مه نآ ، يهلیـسوب  تسوت . دـمآرد  راـک و  يهلیـسو  مه  نآ  هک  تسا  نیا  مرظن  زین  ترتـش  دروم  رد  یناـشنب . ناـشیاج  رـس  ار  ادـخ  راـک 
نم اما  ییامنیم . اجباج  ار  ترفـس  يهشوت  داز و  مه  يروآیم و  مهارف  یگدنز  يهنیزه  تاهداوناخ  يارب  یهدیم و  بآ  ار  تناتـسلخن 

تاهرز کنیا  تقادـص ، افـص و  ناشن  هب  كرتشم و  یگدـنز  يارب  نامیپ  نیا  ربارب  رد  دروآ و  مهاوخ  رد  وت  جاودزا  هب  ار  ماهنازرف  تخد 
میسسقت ماگنه  هب  دوب و  هدروآ  تسدب  ردب »  » راکیپ رد  نانموم  ریما  ار  هرز  نیا  مهدب . ار  راک  نیا  بیترت  ات  روایب  ار  نآ  لوپ  شورفب و  ار 

« هیمطح  » هرز هب  هدومرف و  تیانع  ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  ربماـیپ  جاودزا  يهناتـسآ  رد  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  هحفـص 199 ] زین [  میانغ 
دروم هرز  تفاتش و  رازاب  هب  ربمایپ  روتسد  هب  نانموم  ریما  تسکـشیم . مه  رد  درکیم  دروخرب  نآ  هب  يریـشمش  ره  هک  ارچ  دوب ، فورعم 

، لوپ نیا  هک  دیدرگ  ررقم  تشاد و  میدقت  یگدازآ  دـیحوت و  گرزب  ياوشیپ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  مهرد  دـصناپ  دودـح  هب  ار  هراشا 
یمارگ ربمایپ  ددرگ . بوسحم  ادـخ ، ناروآمایپ  رالاس  يهنازرف  تخد  یتیگ و  نانز  رالاس  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرتـالاو  نیرترب و  رهم » »

نیا یـشنمگرزب  تلوهـس و  یگداس و  نیمه  اب  دروآرد و  نانموم  ریما  جاودزا  هب  ار  شیوخ  يهنومن  تخد  تامدـقم ، نیا  اب  ناسنیدـب و 
، دوب هدش  هدیچیپ  مدرم  ياپ  تسد و  رب  هک  ياهناقمحا  ياهدـیلقت  تافارخ و  ماهوا و  نارگ  ياهریجنز  ات  تفریذـپ  ماجنا  هوکـشرپ  دـنویپ 
زا دنتـسین ، هسیاقم  لباق  رابهوکـش  نادـناخ  نیا  اـب  زگره  يونعم  یتدـیقع و  یملع و  تلزنم  ماـقم و  رد  هک  مدرم  ددرون و  مهرد  ار  همه 

دقع هب  كدـنا  ياهیرهم  اب  دوب  یتیگ  نانز  رـالاس  هک  ار  شاهیاـمنارگ  تخد  ربماـیپ  دـننک . يوریپ  ناـنآ  يهناـشنمدازآ  یناـسنا و  يهویش 
طلغ و موسر  بادآ و  اهدـنب و  دـیق و  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  ناملـسم ، دنمـشیدنا  رکفنـشور و  هدازآ و  نارتخد  اـت  دروآرد  مالـسا  راوسهش 

يرآ دننزن . زابرس  افو  كاپ و  قشع  افص و  ساسا  رب  ناسآ و  لهس و  جاودزا  زا  دنزاس و  اهر  نکشرمک  تافیرـشت  نیگنـس و  ياههیرهم 
. میرذگیم اهنآ  زا  کنیا  هک  داد  یگدنز  يارب  رگید  سرد  اهدص  اههد و  تفر  هچنآ  رب  هوالع  ربمایپ 

اهنامسآ رد 

اما دـیدرگ ، میظنت  یگداـس  افـص و  نیمه  هب  تلاـسر  یحو و  هاـگدورف  رد  هنیدـم و  رد  تیونعمرپ  هوکـشرپ و  دـنویپ  نیا  يهماـنرب  يرآ 
یلع جاودزا  هب  ار  وا  شاهیاـمنارگ  ردـپ  هکنآ  زا  شیپ  تشاد و  خـساپ  تخـس  ار  ناوناـب  يوناـب  تـمارک  تـمرح و  نیرفآناـهج  يادـخ 

هک ارچ  دسرب ، رظنب  زیگناتفگش  دیابن  هلئسم  نیا  هحفص 200 ] دومرف [ . جیوزت  نانموم  ریما  هب  اهنامسآ  جوا  رد  وا  دروآرد ، مالـسلاهیلع 
« همطاف  » ربمایپ يهنازرف  تخد  ياپ  هب  زگره  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  هک  ار  بنیز »  » نوچ ینامیااب  يوناب  دـنوادخ  تسین . هقباسیب  راـک  نیا 

يهتفیـش تخـس  هک  ار  یناـمیااب  يوناـب  زین  و  دروآرد . شیوخ  ربماـیپ  دـقع  هب  ار  وا  اهنامـسآ  رد  درک و  میرکت  دیـسریمن ، مالـسلااهیلع 
هب یعنام  هچ  نایب  نیا  اب  درک . جیوزت  شربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دوب ، هدیشخب  ترـضح  نآ  هب  ار  نتـشیوخ  دوب و  ربمایپ  هوکـش  تیونعم و 
رد يرابهوکـش  سلجم  تسا ، نآ  رگناشن  تایاور  هوبنا  هک  هنوگنامه  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  نانموم و  ریما  دنویپ  يارب  هک  دـسریم  رظن 

ردقنارگ و ردپ  ربمایپ و  يهیامنارگ  تخد  رطاخب  هوکـش  همه  نیا  يرآ  دـنیآ ؟ درگ  نآ  رد  هیامنارگ  ناگتـشرف  دوش و  رازگرب  اهنامـسآ 
یمامت رب  ادـخ  ياهتجح  يدازآ و  ناـیاوشیپ  دوشگ و  دـنهاوخ  ناـهج  هب  هدـید  يدوزب  هک  تسوا  دـنمجرا  نادـنزرف  ماـقمالاو و  يوش 

هوکـشرپ لفحم  تیونعمرپ ، سدقم و  دـنویپ  نیا  تشادـیمارگ  رطاخب  هک  تسا  نآ  رگناشن  تایاور  لاح  ره  هب  دوب . دـنهاوخ  وا  ناگدـنب 
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نارک ات  نارک  رد  هک  دوب  رادروخرب  یتمظع  هوکش و  نانچ  زا  لفحم  نیا  دیدرگ . رازگرب  رومعملا » تیب   » رد مراهچ و  نامسآ  رد  يدقع 
بـصن رون  زا  یهاگیاج  دـندمآ و  درگ  مراهچ  نامـسآ  رد  ادـخ  نامرف  هب  اهنامـسآ  ناگتـشرف  یمامت  هک  ارچ  دوب ، ریظنیب  کت و  یتسه 

داد نامرف  تساهنآ ، نیرتنخس  شوخ  نیرتنایب و  شوخ  هک  لیحار ،»  » مان هب  شاهبترمدنلب  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  هب  دنوادخ  هاگنآ  دش .
سدقم و دنویپ  ربخ  دیاشگ و  نخـس  هب  بل  ادخ  يهتـسیاب  هتـسیاش و  شیاتـس  زا  سپ  دنک و  دوعـص  تمارک  رابهوکـش  هاگیاج  نآ  رب  ات 

يهتـشرف نآ  ور  نیا  زا  دـناوخب . ار  یتسه  ناهج  يهنازرف  ود  نآ  دـقع  دـناسرب و  ناگمه  یهاـگآ  هب  ار  ناـنموم  ریما  همطاـف و  تیونعمرپ 
ياههدـیرفآ اههدـیدپ و  یمامت  زا  شیپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  تفگ : نینچ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  ادـخ  نامرف  هب  هیاـمنارگ 

ام هک  مینکیم  شیاتس  هحفص 201 ] ار [  وا  دوب . دهاوخ  هنادواج  یقاب و  زین  تادوجوم  يهمه  رمع  نایاپ  زا  سپ  هتـشاد و  دوجو  شیوخ 
، دوخ رب  شنایاپیب  ياهتمعن  رب  مییامنیم و  فارتعا  رارقا و  دوجو  يهمه  اب  وا  يراگدرورپ  هب  دـیرفآ . يونعم  یناـحور و  ناگتـشرف  ار 
یگدـنب و شیاتـس و  رد  ار  ام  شـشوک  شالت و  تخاس و  رود  اـم  زا  ار  تاوهـش  صرح و  هک  تسوا  هک  ارچ  میراذـگیم ، ساپـس  ار  وا 

رفک زا  هک  ییادخ  نآ  تسا . تمعن  يهدنراد  ینازرا  تمحر و  رهم و  يهدننارتسگ  هک  مییوگیم  ساپس  ار  وا  داد . رارق  شیوخ  سیدقت 
ناگتشرف و يا  ناه  دوزفا : هاگنآ  تسا . رتالاو  رتالاب و  رترب و  نازادرپغورد  ياههتفاب  زا  تسا و  هزنم  كاپ و  نارفاک  ناکرشم و  كرش  و 

يارب ار  یلع »  » شیوخ هوکـشرپ  يهدـنب  تمارک و  يهدـیزگرب  کنیا  تسا ، یتسه  ناهج  ياورناـمرف  هک  اـتمهیب  يادـخ  ناینامـسآ ! يا 
ناسنیدب دیزگرب و  ناگشیپاورپ  ياوشیپ  ناریفـس و  ناگداتـسرف و  رالاس  ناروآمایپ و  نیرترب  يهنازرف  تخد  یتیگ و  نانز  رالاس  همطاف » »

نید رد  صالخارپ  زاتشیپ و  نیتسار و  يهدننکقیدصت  هشیمه و  روای  رای و  هک  شنادناخ  زا  يدرم  نامـسیر  هب  ار  توبن  یطابترا  يهقلح 
. تسا هدـمآ  لئان  یتسه  ناهج  ياتمهیب  تخد  لوتب » يهمطاف   » لاصو راـختفا  هب  هک  تسا  یلع  نیا  کـنیا  يرآ  داد . دـنویپ  دوب  نییآ  و 
، مراهچ نامـسآ  رد  همطاف ،»  » دـقع سلجم  لفحم و  رد  ار  یتسه  راگدـیرفآ  مایپ  لـیئربج  ادـخ ، تمظع  اـب  يهتـشرف  نیا ، زا  سپ  هاـگنآ 
. دنتسه نم  هدیرفآ  ناگدنب و  یگمه  نامدرم  دوب و  دهاوخ  نم  يهژیو  تمظع ، هوکـش و  نم و  نآ  زا  شیاتـس  : » درک تئارق  تروصنیدب 
.« دیـشاب هاوگ  یگمه  ناگتـشرف  يا  ناه  مدروآرد . یلع »  » مناگدنب يهدـیزگرب  دـقع  هب  ار  همطاف »  » شیوخ يهتـسیاش  يهدـنب  نم  کنیا 

باتک بحاص  ناـنآ ، يهلمج  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  زین  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
رب دوب ) ینامیااب  یتشهب و  يوناـب  هک  « ) نمیاما : » هک تسا  هدروآ  يراـصنا » هحفـص 202 ] هللادبع [  نب  رباج   » زا لقن  هب  سلاجملا » ۀـهزن  »
رد هداد و  رهوش  ار  شرتخد  راصنا  زا  يدرم  تفگ : هک  دـش  ایوج  وا  يهیرگ  تلع  زا  ربمایپ  درکیم . هیرگ  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  ربماـیپ 

دقع تیونعمرپ  هداس و  افـصرپ و  مسارم  دای  هب  اـهنآ  تافیرـشت  ندـید  اـب  نم  تسا و  هدـناشفا  ماداـب  رکـش و  شرتخد  رـس  رب  وا  یـسورع 
هک یماگنه  تخیگنارب ، تلاسر  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دومرف : یمارگ  ربمایپ  دـیدناشفین . شرـس  رب  يزیچ  امـش  هک  مداتفا  همطاف » »

« لیئربج  » هک اهنآ ، يهمه  دنیآ و  درگ  وا  شرع  درگ  رب  ات  داد  نامرف  شیوخ  برقم  ناگتـشرف  هب  دروآرد  یلع »  » دقع هب  ار  همطاف »  » ادخ
« یبوط  » تخرد هب  دنزادرپب و  ییارسهمغن  هب  داد  روتسد  ناگدنرپ  هب  هاگنآ  دندمآ . درگ  دندوب  اهنآ  نایم  رد  زین  لیفارسا »  » و لیئاکیم »  » و
: هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دنکارپب . اهنآ  رب  خرـس  توقای  دجربز و  دیفـس و  رد  فافـش و  ولول  هزات و  دـیراورم  هک  دیـسر  نامرف 
« یهتنملاةردـس  » هب ادـخ  بش  نآ  دـیدرگ و  رازگرب  یهتنملاةردـس »  » رانک رد  جارعم و  بش  رد  یلع »  » و همطاـف »  » دـقع هوکـشرپ  لـفحم 
« میعنوبا ظفاح  . » دـینارابب ناجرم  رهوگ و  رد و  زا  یناراب  ادـخ  زا  يرادربنامرف  هب  مه  نآ  و  امن ! راثن  ناشفایب و  يراد  هچنآ  هک : داد  نامرف 
روـیز و رز و  اـت  داد  روتـسد  یتـشهب  تخرد  هب  دـنوادخ  هاـگنآ  : ... هک تسا  هدروآ  دوعـسم » نب  هللادـبع   » زا لـقن  هـب  شیوـخ  باـتک  رد 

تشادیمرب نارگید  زا  رتشیب  ناگتشرف  زا  مادک  ره  زور  نآ  دنک . راثن  ناگتشرف  رب  ار  همه  دروآ و  درگ  ار  هوکشرپ  ياههلح  تارهاوج و 
«، نیـسحلا لتقم   » رد یمزراوخ » : » هلمج زا  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  یهورگ  ار  تیاور  نیا  دـنک . تاهابم  نآ  رب  زیخاتـسر  زور  ات 
زین و  دـناهدرک . تیاور  ةدوـملا ،» عیباـنی   » رد يزودـنق »  » و هحفـص 203 ] بیذـهتلا [ ،» بیذـهت   » رد زین  و  نازیملاناـسل ،»  » رد ینالقـسع » »
یلع هب  باطخ  ترـضح  نآ  هک  میدوب  دجـسم  رد  یمارگ  ربمایپ  هارمه  هب  يزور  هک : تسا  هدروآ  کـلام » نب  سنا   » زا سلاجملاۀـهزن » »
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ار هتـشرف  رازه  لهچ  هدروآرد و  وت  جادزا  هب  ار  همطاـف »  » ادـخ هک  تسا  هدروآ  ماـیپ  میارب  تسا  یحو  يهتـشرف  نیا  : » دومرف مالـسلاهیلع 
ار تیاور  نیا  دـنکارپب »... تارهاوـج  روـیز و  توقاـی و  رد و  ناـنآ  رب  هک  تسا  هدوـمرف  یحو  یبوـط »  » تخرد هـب  هـتفرگ و  دـقع  هاوـگ 

. تسا هدروآ  صاوخلا » ریذحت   » شیوخ باتک  رد  زین  یطویس »  » تنس لها  نادنمشناد 

!! هوکشرپ ابیز و  ردقچ  هو 

ار ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تفرگرارق و  ربنم  زارف  رب  دش و  دجـسم  دراو  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  راک ، تامدقم  ندـمآ  مهارف  زا  سپ  يرآ 
ار جاودزا  دقع  هک  تخومآ  شناوریپ  هب  هلیسونیدب  دناوخ . ار  دقع  يهغیـص  دوب ، هتخاس  دنمهوکـش  يونعم و  یتوکلم و  دنویپ  نیا  هاوگ 
ار نزاوت  لداعت و  افـص و  تلوهـس و  یگداس و  لـحارم ، يهمه  رد  دزاـس و  نشور  ار  هیرهم  دـننک و  نـالعا  راـختفااب  راکـشآ و  هنوگنیا 

الاب دـینکن و  يورهدایز  هیرهم  رد  « » ةاودـع نوکتف  قادـصلا  یف  اولاغت  ال  : » دومرف و  دـنزیهرپب ... طیرفت  طارفا  زا  دـنهد و  رارق  راک  ساسا 
مهرد دصناپ  ار  هیرهم  نازیم  شاهنازرف ، تخد  نداد  رارق  هنومن  اب  ترضح  نآ  دوخ  و  دش ». دهاوخ  ینمـشد  زورب  يهیامریمخ  هک  دیورن 

تنـس و ار  نیمه  يرگید  زا  سپ  یکی  رون  نایاوشیپ  زین  یمارگ  نآ  زا  سپ  و  دومن . تخادرپ  نازیم  نیمه  زین  شنارـسمه  هب  درک و  ررقم 
تشاد میدقت  راوگرزب  نآ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  ربمایپ  روتسد  هب  نانموم  ریما  لاح  ره  هب  دنتفرن . رتارف  نآ  زا  دنداد و  رارق  هریس 

ار نآ  رگید  شخب  و  هیزیهج ، ناونع  هب  یگدـنز  لـیاسو  ندـیرخ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هدرک ، میـسقت  شخب  هس  هب  ار  لوپ  نآ  ربماـیپ  و 
نآ یسورع  بش  ندیسرارف  ماگنه  هب  ات  درپس  هملـسما »  » دزن ار  نآ  شخب  نیموس  داد و  هحفص 204 ] رارق [  یسورع  تایرطع  هیهت  يارب 

بجوـم هوکـشرپ  كراـبم و  دـنویپ  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دـنک . ییاریذـپ  شیوـخ  ناـنامهیم  زا  دـناوتب  اـت  دـنادرگ  زاـب  ناـنموم  ریما  هب  ار 
« همطاف  » يراگتـساوخ هب  نانموم  ریما  زا  شیپ  يرایـسب  هک  هژیوب  دـیدرگ ، اهبلق  اهلد و  یخرب  رد  اهینمـشد  اـهتداسح و  ندـش  هتخیگنارب 

ربمایپ دزن  شیرق  زا  یخرب  هک  درادن  یتفگـش  ياج  ور  نیا  زا  دینادرگ . يور  نانآ  زا  ربمایپ  ای  هتـشاد و  تفایرد  یفنم  خـساپ  اما  دـنتفاتش 
هاگنآ و  تسا ؟ هداد  نانموم  ریما  هب  كدنا  يهیرهم  اب  ار  شاهنازرف  تخد  ارچ  هک  دنریگ ، هدروخ  ترـضح  نآ  رب  دـنبای و  روضح  یمارگ 

رد اجنآ و  رد  بش  نآ  دنوادخ  دندرب ، اهنامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  هکلب  ماهدادـن  یلع »  » هب نم  ار  همطاف » ! » مدرم يا  ناه  هک  دنونـشب  خـساپ 
يهعماج ناین  رد  متـسه . يرـشب  امـش  ناسب  مه  نم  : » هک دـیامرفب  نانآ  هب  تحارـص  هب  و  درک . ررقم  ار  دـنویپ  نیا  یهتنملا » ةردـس   » رانک

روتـسد هک  ارچ  دوبن ، نم  تسد  هب  راک  همطاف »  » دروم رد  هک  دـینادب  اما  مهدیم . جاودزا  هب  رتخد  نایامـش  هب  منیزگیمرب و  رـسمه  امش ،
.« دمآ دورف  نامسآ  زا  وا  جاودزا 

دیرخ يارب  رازاب  يوسب 

يارب یگدنز  هیثاثا  يرادقم  دنورب و  رازاب  هب  ناملـس »  » و لالب »  » هارمه هب  ات  داد  رکبوبا »  » هب ار  هراشا  دروم  لوپ  زا  يرادقم  یمارگ  ربمایپ 
: هک دناهدروآ  رکبوبا »  » زا دننک . يرادیرخ  دننادیم  حالـص  ار  هچنآ  هک  داد  رایتخا  نانآ  هب  دـنروآ و  مهارف  هیامنارگ  ناوج و  رـسمه  ود 

يرصم باوختخر  تسد  ود  - 1 زا : دوب  ترابع  دش  يرادیرخ  هک  ياهیثاثا  دوب و  مهرد  هس  تصـش و  داد  نم  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  یلوپ 
هک مشپ  زا  شلاب  کی  تسوپ 3 - سنج  زا  یشرف  - 2 هحفـص 205 ] دوب [ . دنفـسوگ  مشپ  زا  يرگید  فیل و  زا  اهنآ  زا  یکی  ياوتحم  هک 

کی فورظ 7 - رگید  بآ و  يهزوک  يدادعت  بآ 6 - لمح  يارب  کشم  کی  ربیخ 5 - تفاب  يابع  کی  - 4 دوب . هدشرپ  امرخ  فیل  زا 
یمهرد 11- راهچ  يرـسور  کی  یمهرد 10 - تفه  نهاریپ  ددـع  کی  كزانیمـشپ 9 - يهدرپ  ددع  کی  هدشهدودنا 8 - ریق  يهباتفآ 

ریصح کی  یتشپ 14 - ددع  راهچ  امرخ 13 - تخرد  گرب  زا  هدش  هیهت  یتختور  هارمه  هب  تخت  کی  گنرهریت 12 - يهلوح  ددع  کی 
هکنیا زا  سپ  بآ ... يارب  يرگید  کشم  و  ریش 18 - يارب  فرظ  کی  یسم 17 - گرزب  فرظ  ددع  کی  یتسد 16 - يایسآ  کی  - 15

دندروآ و هناخ  فرط  هب  وا  ناهارمه  ار  رگید  یخرب  و  رکبوبا »  » ار هراشا  دروم  ياهالاک  زا  یخرب  دـیدرگ ، يرادـیرخ  رظن  دروم  يهیثاثا 
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رد هک  يدیدج  هوکـشرپ  هنومن و  يهداوناخ  هب  دومرف و  دـیدزاب  دـش  هدامآ  يهیثاثا  زا  یمارگ  ربمایپ  دـنداد . لیوحت  هملـسما »  » هب ار  همه 
هحفـص 206] تفگ [ : دروآ و  ادـخ  هاـگراب  هب  ور  ترـضح  نآ  هک  دـناهدروآ  يرگید  تـیاور  رد  درک . اـعد  دوـب ، نـتفرگ  لکـش  لاـح 

رـالاس تخد  هیزیهج  لـماک  تروـص  نیا  و  ناراـبب »! ار  شیوـخ  تکرب  ریخ و  تسا ، نیلافـس  اـهنآ  فورظ  هـک  ینادـناخ  هـب  ادـنوادخ ! »
سرد نیا  ناسنیدب  یمارگ  ربمایپ  دوب . یتیگ  نانز  یمامت  رالاس  رتخد و  نیرتتفارشرپ  نز و  نیرترب  دوخ  هک  تسادخ  ناریفس  ناربمایپ و 

ياهسابل هک  ارچ  تشگ ، دهاوخن  نیمات  ریذبت ، فارسا و  قرب و  قرز و  لمجت و  هار  زا  یگداوناخ  تداعـس  یتخبکین و  هک  دنتخومآ  ار 
، تمیقنارگ ياههدرپ  اهشرف و  نیرولب ، هرقن و  الط و  ياهفرظ  اهبنارگ ، تالآرویز  تارهاوج و  قرب ، قرز و  رپ  ياهلبم  اهیلدنـص و  رخاف ،
و یکیرتکلا ، شخبامرگ  هدننک و  درس  تازیهجت  اهزیوآفقـس و  اهرتسول و  لدم ، نیرخآ  ياهلیبموتا  هدیـشک ، نامـسآ  هب  رـس  ياهخاک 

قالخ دناوتیمن  مادـک  چـیه  دـنرادنپیم ، اوتحمیب  گنهرفیب و  جرخلو و  راکفارـسا و  مدرم  هک  هنوگنآ  اهنیا ، ناسب  یگنراگنر  لیاسو 
ياهـشرف يور  دـمارخیم و  سابل  نیرتابیز  رد  هک  ییوناب  رایـسب  هچ  دروآ . ناغمرا  هب  تینما  تداعـس و  ددرگ و  یگداوناـخ  یتخبکـین 

يافرژ زا  دوجو  يهمه  اب  اما  دشخردیم  شیاهشوگ  ندرگ و  اهتـسد و  رب  رویز  رز و  عاونا  دنیـشنیم و  هدننکهریخ  ییاشامت و  فیرظ و 
هک ینز  اسب  هچ  نآ  ربارب  رد  اما  درگنیم  تخبنوگن  یگدنز ، رد  ار  دوخ  دنکیم و  یگدـنز  خزود  قامعا  رد  هک  دـنکیم  ساسحا  ناج 
نان دروآیم و  مهارف  ریمخ  دـنکیم و  درآ  مدـنگ  دوخ  تسد  هب  تسا و  هدرتسگ  یگدـنز  طاسب  ییافـصاب  هداس و  يهناخ  اـی  هبلک و  رد 

قرز و رپ  تاناکما  زا  دنارذگیم و  راگزور  رایـسب  تیمورحم  یگداس و  رد  دـهدیم و  ریـش  ار  شیوخ  يهچب  دـنکیم و  تفاظن  دزپیم 
نیا درگنیم . ایند  تشهب  ار  شیوخ  يهداس  يهناخ  دـنکیم و  ساسحا  زارفرـس  تخبکـین و  ار  شیوخ  اـما  تسا  مورحم  یگدـنز  قرب 
هولج خزود  ناسب  يارب  تاناکما  يهمه  اب  ياهدییاس  نامسآ  هب  رس  خاک  هک  درگنیم  هاگ  تسا . هنوگ  نیمه  زین  نادرم  دروم  رد  تیعقاو 

هحفـص يارب [  تسا و  هدـش  ریـسا  سفق  رد  تسا ، دـنب  رد  ییوگ  ددرگیم ، جراـخ  نآ  زا  دوشیم و  نآ  دراو  درد  جـنر و  اـب  دـنکیم و 
شمارآ ساسحا  شیوخ  يافـصاب  هداس و  يهناخ  رد  هک  دید  دیهاوخ  ار  یناسنا  هاگ  نآ ، ربارب  رد  و  دنکیم . يرامـشهقیقد  تاجن  [ 207

غیرد و و  درگنیم . شیوخ  ياهوزرآ  لامآ و  تشهب  ار  هناخ  هک  ارچ  دـنک ، كرت  ار  نآ  دـهاوخیمن  دـنکیم . یتخبکین  شیاـسآ و  و 
اهنت تداعس ، زا  زیربل  یگدنز  یگداوناخ و  یتخبکین  هک  دنرادنپیم  نینچ  ناوج  رتخد  رـسپ و  اهنویلیم  ام  ناراگزور  رد  کنیا  هک  درد 

یگداس و افـص و  دـنرگنیم و  تخبکین  ار  راـگنلو  راکفارـسا و  نادـنمتورث  دـمآ و  دـهاوخ  تسدـب  هدرتسگ  تاـناکما  تورث و  هار  زا 
دنراظتنا رد  ییوگ  دنزیرگیم ، جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  زا  رادنپ  نیا  اب  دننکیم و  یبایزرا  یتخبدب  یگدـنامبقع و  ناشن  ار  ییاسراپ 

! دیاشن زین  نیا  و  دنزب ، ار  نانآ  يهناخ  رد  گنز  یتخبکین  هک 

همطاف یقیقح  هیرهم »  » ای ینامسآ  دنس 

رد شردپ  يهتساوخ  ساسا  رب  ربمایپ  دنمجرا  تخد  مالسلااهیلع  همطاف  هک ؛ تشذگ  یمارگ  يهدنناوخ  امش  رظن  زا  هتشذگ  تاحفـص  رد 
هب ار  هدنزومآ  سرد  نیا  ات  دیشوپ  مشچ  يدام  ياهشزرا  هب  نداد  اهب  هنوگ  ره  زا  دومن و  هدنسب  كدنا  ياهیرهم  هب  نانموم ،  ریما  اب  دنویپ 

هیرهم نیا  شریذـپ  موهفم  اما  دـنهد . اهب  یناسنا  يونعم و  ياهـشزرا  هب  یگدـنز  رد  دـیاب  هنوگچ  هک  دزومایب  هتـسراو  هدازآ و  ياـهناسنا 
هب ار  شیوخ  دننامهیب  تفارش  رابهوکش و  تلزنم  الاو و  تیعقوم  یتیگ  ناوناب  رالاس  هک  دوبن  نیا  مالـسا  يهنومن  يوناب  يوس  زا  كدنا 

ققحت اب  تسا و  هتـشاد  ساپ  ار  شیوخ  لیاضف  تسادق و  الاو و  تقیقح  زارفرپ و  ماقم  هکلب  دـشاب  هدرب  دای  زا  هدرپس و  یـشومارف  يهتوب 
فـسوی نب  دـمحا  . » تسا هتخاـس  دوخ  نآ  زا  ار  اهـشاداپ  نیرترابهوکـش  نیرترب و  شردـقنارگ ، ردـپ  نید و  دـنلب  فادـها  هب  ندیـشخب 

هک یماگنه  ربمایپ  دـنمجرا  تخد  هحفـص 208 ] هک [ : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  لوالاراثا » لودـلارابخا و   » شیوخ باتک  رد  یقـشمد »
نآ هب  داد ، رارق  كدـنا  رایـسب  ار  وا  قادـص  هدروآرد و  مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  يو  وا ، تیاضر  زا  سپ  شاهیاـمنارگ  ردـپ  دـینش 

ياـهرانید اـهمهرد و  نیمه  زا  ناـنآ  يهیرهم  دـننکیم و  جاودزا  هنوگنیمه  زین  يداـع  مدرم  نارتـخد  ادـخ ! ربماـیپ  يا  : » تفگ ترـضح 
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یلع مردـقنارگ  يوـش  هب  ار  يداـم  يوـیند و  هیرهم  نیا  هـک  مـنکیم  اـضاقت  امـش  زا  نـم  تـسیچ ؟ ناـنآ  اـم و  قرف  سپ  تـسا ، يوـیند 
يهتـساوخ نیا  زا  سپ  تسرد  دـهد ». رارق  تما  ناراـکهانگ  تعافـش  ارم  يهیرهم  هک  یهاوخب  ادـخ  زا  دوخ  ینادرگ و  زاـب  مالـسلاهیلع 

دنوادـخ : » دوب هدـش  هتـشون  هنوگنیا  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ  اـب  ریرح  زا  يذـغاک  دـمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  مالـسلااهیلع  همطاـف 
هب ات  تشاد  هاگن  ار  ینامـسآ  دنـس  نآ  ناوناب  يوناب  مه  لیلد  نیمه  هب  و  داد ». رارق  شردـپ  تما  ناراکهانگ  تعافـش  ار  همطاـف  يهیرهم 

تـسدب ار  ینامـسآ  دنـس  نیا  مدـش ، هتخیگنارب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یماگنه  : » دومرف دـنهد و  رارق  وا  نفک  نورد  رد  گرم  يهماـگنه 
ناترظن زا  هک  هنوگنامه  تیاور  نیا  میامنیم ». تعافـش  وا ، تساوخ  ادخ و  نذا  هب  ربمایپ ، مردپ  تما  ناراکهانگ  زا  نآ  قبط  مریگیم و 

ماقم نیا  عیفر و  تیعقوم  نیا  هک  دهاوخیم  شردپ  زا  وا  هک  ارچ  تسوا ، يالاو  تمه  ناوناب و  يوناب  هوکش  تمظع و  رگشیامن  تشذگ 
هک دیآیم  دورف  ینامـسآ  دنـس  نآ  ربمایپ  يهتـساوخ  ربارب  رد  دریگیم و  رارق  شریذپ  دروم  زین  ربمایپ  ياعد  دهاوخب و  وا  يارب  ار  زارفرپ 
زا سلاجملاۀهزن »  » شیوخ باتک  رد  يروفـص »  » دروم نیا  رد  دوشیم . نشور  همه  يارب  نآ  تقیقح  زیخاتـسر  زور  رد  ادخ  تساوخ  هب 

زیخاتسر زور  رد  ربمایپ  تما  تعافش  ار  وا  يهیرهم  دنوادخ  هک  درک  اضاقت  یمارگ  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  هک : تسا  هدروآ  یفسن » »
رگنایب رون  ناماما  زا  يرایـسب  تایاور  لاح  ره  هب  تساوخ . دهاوخ  ار  شیوخ  يهیرهم  هک  تسا  زور  نآ  رد  دـش و  هتفریذـپ  دـهد و  رارق 

ناراکهانگ قح  رد  ار  وا  تعافـش  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهیرهم  ءزج  زیخاتـسر  زور  رد  هحفـص 209 ] نیرفآناهج [  يادـخ  هک  تسا  نآ 
. درک میهاوخ  میسرت  تسا ، هدیسر  دروم  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  شیوخ  ینایاپ  شخب  رد  ام  و  تسا . هداد  رارق  ربمایپ ، تما 

نآ تامدقم  یسورع و  مسارم 

هراشا

هک دوب  تهج  نادب  هکلب  تشادن  یصاخ  لیلد  هلصاف  نیا  اما  داتفا  هاتوک  ياهلصاف  ربمایپ ، يهیامنارگ  تخد  یـسورع  دقع و  مسارم  نایم 
ادخ ربمایپ  وس ، رگد  زا  دربب و  هناخ  هب  ار  شیوخ  رسمه  دهن و  شیپ  هب  ماگ  هک  دیشکیم  تلاجخ  یمارگ  ربمایپ  زا  نانموم  ریما  ییوس  زا 

دنمجرا يوش  داهنـشیپ  زا  شیپ  ددرگ و  ماگـشیپ  دروم  نیا  رد  تساوخیمن  شدـنمجرا  تخد  تمظع  هوکـش و  تشادـیمارگ  رطاخب  زین 
دنام توکسم  نایرج  دیماجنا و  لوط  هب  هام  دنچ  رهاظ  هب  یـسورع  دقع و  مسارم  نایم  هلـصاف  نیا  دتـسرفب . وا  يهناخ  هب  ار  يو  همطاف ،» »
یلع دروآ . مهارف  ار  یـسورع  تامدـقم  هک  تساوخ  وا  زا  دیـسرپ و  ار  يو  توکـس  لیلد  تفر و  نانموم  ریما  دزن  لـیقع »  » ماجنارـس اـما 

میمصت ماجنارس  تفرگ و  یپ  ار  عوضوم  لیقع »  » اما دروآ  نایم  هب  نخس  همطاف »  » یسورع زا  هک  دیـشکیم  تلاجخ  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع 
هب یبایفرـش  هار  رد  لیقع  مالـسلاهیلع و  یلع  دـنهن . نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  ار  عوضوم  هتـشگ ، بایفرـش  ربمایپ  دزن  مه  اـب  هک  دـش  نآ  رب 
دزن هاگنآ  و  دریگ . هدهع  هب  وا  ار  راک  نیا  ماجنا  ات  دـنهد  هزاجا  هک  درک  هیـصوت  نانآ  هب  وا  دـندرک و  دروخرب  نمیاما »  » هب ربمایپ  رـضحم 

یماگنه دندش . بایفرش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  یگمه  ربمایپ ، نارـسمه  رگید  هارمه  هب  داهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  دمآ و  هملـسما » »
، میاهدمآ اجنیا  هب  مهم  يراک  رطاخب  ام  داب ! هحفص 210 ] امش [  يادف  نامردام  ردپ و  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : دنتـسشن ، شروضح  رد  هک 

مان ندینـش  اب  تلادـع  رهم و  ربمایپ  تشگیم . نارابرون  نآ  يهلیـسوب  شمـشچ  دوب  هدـنز  هجیدـخ »  » زاجح گرزب  يوناب  رگا  هک  يراک 
نید هار  رد  هک  دوب  وا  دوشیم ؟ ادیپ  وا  دننامه  اجک  دیتفگ ؟ نخـس  هجیدخ »  » زا دومرف : دـنارابورف و  ناگدـید  زا  کشا  ناراب  هجیدـخ » »

نامرف نم  هب  ادخ  هاگنآ  دناسر و  ددم  یهلا  ياهفده  هار  رد  ارم  شیوخ  تفگنه  تورث  ییاراد و  اب  درک و  يرای  ارم  نآ  تفرـشیپ  ادخ و 
زا ياهناخ  شیوخ ، يابیز  توارطرپ  تشهب  رد  دنوادخ  شیاهیراکادف ، اهـشالت و  اهجنر و  ساپ  هب  هک  مهد  تراشب  هجیدخ »  » هب هک  داد 

نخس زا  سپ  دیازفایم : هملـسما » . » يدرد جنر و  هن  دوب و  دهاوخ  ییوهایه  هن  نآ  رد  هک  یهوکـشرپ  يهناخ  تسا . هتخاس  وا  يارب  درمز 
رادـجرا تیـصخش  نوماریپ  هچره  داب ! ناتیادـف  نامردام  ردـپ و  ادـخ ! ربماـیپ  يا  میتفگ : برع ، ناـهج  دـنمدرخ  يوناـب  دروم  رد  ربماـیپ 
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وا اب  ار  ام  ادخ  داب و  اراوگ  وا  رب  ادخ  ياهتمعن  تسا و  هتفاتـش  شیوخ  راگدرورپ  يوسب  وا  کنیا  اما  تسا  تسرد  دـییامرفب  هجیدـخ » »
تبسن رد  نید و  رد  امش  ردارب  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  اما  دروآ . درگ  شیدونشخ  شزرمآ و  تشهب و  تاجرد  رد 

رب ات  دیزاس  هناور  وا  يهناخ  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  شاهیامنارگ ، رسمه  شیوخ  فطل  هب  هک  تسا  نیا  وا  ياضاقت  تسامش . يومعرسپ 
هک دوب  وا  دوب و  نمیاما »  » ناوناب يوگنخـس  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دننک . زاغآ  ار  كرتشم  یگدنز  مه  اب  افـص  رهم و  ساسا 
هک تسا  نیا  تیعقاو  تشگیم . نارابرون  همطاف »  » یسورع هب  شناگدید  دوب ، تایح  دیق  رد  کنیا  هجیدخ »  » رگا ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :

« همطاف  » مشچ نتخاس  نشور  اب  هک  تسا  نیا  کنیا  ام  ياضاقت  دربب . شیوخ  يهناخ  هب  ار  شردقنارگ  رسمه  دهاوخیم  مالسلاهیلع  یلع 
. ] دیزاس نامداش  یـسورع  نیا  ماجنا  اب  زین  ار  ام  دـیهدب و  كرتشم  یگدـنز  زاغآ  ناکما  ود  نآ  هب  یلع ،»  » شاهیامنارگ رـسمه  لامج  هب 

. دـشکیم تلاجخ  امـش  زا  داد : خـساپ  نمیاما » « ؟ دـنکیمن حرطم  ار  شاهتـساوخ  شدوخ  یلع »  » ارچ دومرف : یمارگ  ربمایپ  هحفص 211 ]
: تفگ دوب ، ربمایپ  خساپ  تفایرد  راظتنا  رد  هک  وا  هب  دمآ و  نانموم  ریما  دزن  نمیاما  . » مهدب ار  راک  بیترت  ات  دیروایب  نم  دزن  ار  وا  دومرف :

ایح تدش  زا  تسشن و  ياهشوگ  رد  بدا  راقو و  اب  مالس ، زا  سپ  دمآ و  ربمایپ  دزن  وناب  نآ  هارمه  هب  وا  دهاوخیم . ار  امـش  ترـضح  نآ 
تیادف مردام  ردپ و  يرآ ، داد : خساپ  يربب ؟ تاهناخ  هب  ار  ترـسمه  يراد  تسود  ایآ  ناج ! یلع  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  دـنکفا . ریز  هب  رس 

« همطاف  » ات زاس  مهارف  ياهناخ  ورب  کنیا  دوب . تاهناخ  رد  ترسمه  هدنیآ  بش  ای  بشما  ادخ  تساوخ  هب  بوخ ، رایـسب  دومرف : ربمایپ  داب !
هک تهج  نادـب  ام  دومرف : ربمایپ  مرادـن . غارـس  هثراح »  » يهناخ زج  ياهناـخ  هنیدـم  رد  نم  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  دـیآ . دورف  اـجنآ  رد 

« هثراح  » شوگ هب  نایرج  نیا  اما  میشکیم ، تلاجخ  وا  زا  رگید  میاهتفرگ  نامناکیدزن  دوخ و  تنوکس  يارب  ار  هثراح »  » ياههناخ يهمه 
دنگوس يادخ  هب  تسوا . ربمایپ  ادخ و  نآ  زا  نم  ناج  تاناکما و  یتسه و  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ تفاتش و  ربمایپ  دزن  تعرس  هب  دیـسر .

ار متاناکما  هناـخ و  تورث و  زا  هچنآ  دـنگوس  يادـخ  هب  دـیریذپب . نم  زا  ار  نآ  امـش  هک  تسین  نآ  زا  رتینتـشاد  تسود  مرظن  رد  يزیچ 
و ربمایپ !! ادـخ و  هب  نامیا  نیا  زا  اتفگـش  هک  یتسار  تسامـش ». يهناخ  هناـخ ، تسا و  رتبوبحم  دـشاب  مدوخ  دزن  هچنآ  زا  يریگب ، اـمش 

رایتخا رد  ار  شیوخ  ینوکـسم  ياههناخ  زا  یکی  هثراح »  » ناسنیدب نآ ! شاداپ  رگید و  ناهج  هب  نیتسار  يهدـیقع  نامیا و  نیا  زا  اتفگش 
هحفص 212] تخادرپ [ . یسورع  يهژیو  قاطا  نتسارآ  نادب و  ندیشخب  ناماس  رس و  هب  زین  ترضح  نآ  داهن و  مالسلاهیلع  یلع » »

ایند رتخد  نیرترب  قاطا 

یلع هک : دـناهدروآ  ناـخروم  تسا ! هنوگچ  هک  میرگنب  ار  یتیگ  يوناـب  نیرترب  قاـطا  ناـنموم و  ریما  يهناـخ  تیعـضو  هک  تسا  بلاـج 
یبآ يهزوک  وبـس و  دومن و  بصن  قاطا  راوید  رب  کشم  نتخیوآ  روظنم  هب  یبوچ  درک و  شرف  مرن  ياهنـش  زا  ار  قاطا  فک  مالـسلاهیلع 

تـسوپ زج  يزیچ  هک  یـشرف  اب  ار  قاطا  فک  هاـگنآ  درک . بصن  رگید  راوید  اـت  راوید  نیا  زا  یـسابلاج  ياـجب  زین  یبوچ  دروآ و  مهارف 
رد دوب . مالـسا  راوسهـش  یگدـنز  لیاسو  ثاثا و  اهنیا  يرآ  داد . رارق  شرانک  رد  اـمرخ  فیل  زا  مه  یـشلاب  دومن و  شرف  دوبن ، دنفـسوگ 
هب ار  نآ  موس  کی  درک ؛ میـسقت  شخب  هس  رب  تشاد ، تفایرد  نانموم  ریما  زا  هک  ار  ياهیرهم  ربمایپ  هک  میدـش  روآدای  هتـشذگ  تاحفص 

نوچمه طقف  رطع  ینعی  بیط  يارب  تلس  تایاور  رد  تایرطع  يارب  ار  شرگید  موس  کی  داد و  صاصتخا  هیزیهج  ناونع  هب  هیثاثا  دیرخ 
یمارگ ربمایپ  یـسورع ، يهناتـسآ  رد  کنیا  درپس و  هملـسما »  » دزن تناما  ناونع  هب  زین  ار  نآ  موس  کی  تسا و  نینچ  یبرع  لـصا  رد  هک 

ار نآ  تشاد ، یلام  کمک  هب  زاین  دوب و  همطاف »  » اب كرتشم  یگدنز  زاغآ  يهناتـسآ  رد  نانموم  ریما  هک  لیلد  نادـب  تفرگ و  ار  لوپ  نآ 
تفارـش و نیا  زا  هو  ددرگ . رارقرب  یـسورع  يهمیلو  ناوـنع  هب  یماـش  تفایـض  هک  تـسا  هدـنبیز  ناـج ! یلع  دوـمرف : درک و  هیدـه  وا  هـب 

يهناتـسآ رد  یناـسنا ! فـطاوع  رهم و  رد  افـص  تقادـص و  نیا  زا  هب  و  ینتـشاد ! تسود  هوکـشرپ و  قـالخا  نیا  زا  اتفگـش  یـشنمگرزب !
ار ياهتسیاب  هتسیاش و  ياذغ  هیهت  روتـسد  ردقنارگ ، داماد  هب  رهم  ربمایپ  دندروآ و  ییاههیده  نانموم  ریما  يارب  نارای  زا  یخرب  یـسورع ،

نادب نیا  درادیم و  تسود  صالخا ، يهزیگنا  اب  ار  نارگید  ندرک  ریس  نداد و  ینامهیم  نیرفآناهج  هحفص 213 ] يادخ [  هک  ارچ  داد ،
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زا اهناسنا  طباور  مه  دنوشیم و  ریس  هنسرگ  ياهمکـش  مه  تسا . یناوارف  کین  تارثا  یناسنا  هناصلاخ و  ياهتفایـض  رد  هک  تسا  لیلد 
نآ اـم  يهعماـج  رد  هنافـساتم  هچرگ  ددرگیم . دونـشخ  يادـخ  يوـنعم ، يداـم و  تارثا  نیا  زا  شیپ  و  ددرگیم . باریـس  تبحم  رهم و 
ياج زین  نامورحم  ناگنـسرگ و  ندرک  ریـس  ماعطا و  هتـشگ و  لیدبت  ینانچنآ  نشج  لفاحم  هب  دراد ، مان  همیلو »  » هک ياهناصلاخ  تفایض 

. تسا هدرپس  هدیافیب  یتافیرشت و  ياهینیریش  اهیندروخ و  ای  اههباشون  یخرب  هب  ار  دوخ 

ریظنیب يراثیا 

هناـصلاخ و قاـفنا  دروکر  شیوخ  یـسورع  بش  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناوناـب ، رـالاس  هک ؛ تسا  نیا  دوـش  شوـمارف  دـیابن  هک  ياهتکن 
يروفـص . » تسا ریظنیب  خـیرات  نارک  اـت  نارک  رد  هک  دز  ادـخ  هار  رد  يراـثیا  شـشخب و  هب  تـسد  تسکـش و  هـشیمه  يارب  ار  ریظنیب 
ینهاریپ مالسلااهیلع  همطاف  شاهنازرف ، تخد  یـسورع  بش  يارب  ادخ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  يزوج » نبا   » زا شیوخ  باتک  رد  یعفاش »

دوب وا  یسورع  بش  تسرد  دوب . هدش  حالصا  هدیشوپ و  هک  تشاد  زین  يرگید  نهاریپ  اهلـسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  تخاس و  هدامآ 
حالـصا نهاریپ  تسخن  تساخرب و  ربمایپ  يهیاـمنارگ  تخد  دـیبلط . ساـبل  تلاـسر  عیفر  تیب  زا  دـمآ و  ربماـیپ  يهناـخ  رد  ییاونیب  هک 

ربلا اولانت  نل   » هک دروآ  رطاخ  هب  ار  نآرق  يهفیرـش  يهیآ  ناهگان  اما  دنک  قافنا  وا  هب  ادـخ  هار  رد  ات  داهن  ياهتـسب  رد  ار  شیوخ  يهدـش 
قاـفنا ادـخ  هار  رد  دـیرادیم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیـسر  دـیهاوخن  يراـکوکین  یکین و  جوا  هب  امـش  .« » نوبحت اـمم  اوـقفنت  یتـح 

دوخ درک و  قافنا  اونیب  نز  نآ  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  یـسورع  نهاریپ  تشگزاب و  همطاف »  » هک دوب  اـج  نیمه  تسرد  و  دـییامن ».
يهتـشرف دنربب ، نانموم  ریما  يهناخ  هب  ار  هیامنارگ  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه  هحفص 214 ] دیـشوپ [ . ار  شیوخ  يداع  يهماج  نامه 

مالس و هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دنکیم و  تراثن  دورد  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  رب  مالس  زا  سپ  دمآ و  دورف  یحو 
. تسا هداتسرف  وا  يارب  تسا  هدش  هیهت  زبس  يابید  زا  هک  زین  تشهب  ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  میامن و  همطاف »  » راثن مرگ  يدورد 

تکربرپ تسد  نآ  رب  دورد 

ار اهنیتسآ  داهن و  ولج  هب  ماگ  یمارگ  ربمایپ  نغور ، امرخ و  نان و  ندمآ  مهارف  تشوگ و  ندش  هتخپ  نمض  دش و  هدامآ  اذغ  لاح  ره  هب 
ار مدرم  دورب و  دجـسم  هب  دوخ  دومرف : نانموم  ریما  هب  هاگنآ  درک . هیهت  یبلاـج  ینیریـش  تخیمآرد و  مه  اـب  ار  اـمرخ  نغور و  دز و  ـالاب 
« هفص  » باحصا مه  مدرم ، هوبنا  نایم  رد  دوب . تیعمج  زا  زیربل  اجنآ  دش . ربمایپ  دجسم  دراو  مالسلاهیلع  یلع  دیامن . توعد  تفایض  يارب 

تاناکما تورث و  هک  دـندوب  یناسک  زا  همه  هنیدـم . نارای  راصنا و  زا  مه  دنتـشاد و  روضح  دـندوب ، تسدـیهت  راکادـف و  نارجاهم  زا  هک 
هظحل کـی  ترـضح  نآ  دـندشیمن . بوسحم  نادـنمتورث  زا  کـنیا  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ترجه  ناـمیا و  ادـخ و  هار  رد  ار  شیوـخ 

ار همه  هک  تسا  نآ  عنام  تمظع  يراوگرزب و  لاح  نامه  رد  و  درک ؟ دـیاب  هچ  دودـحم  ياذـغ  نآ  تیعمج و  هوبنا  نیا  اـب  هک  دیـشیدنا 
ناوخ نآ  زا  دـنبای و  روضح  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  یـسورع  تفایـض  رد  دنتـشاد  وزرآ  مدرم  يهمه  هک  هژیوـب  دـناوخنارف ، تفایـض  يارب 

رب ار  راک  ربمایپ ، تکربرپ  تسد  ادخ و  فطل  هب  شریذپان  لزلزت  قیمع و  نامیا  هک  دوب  هشیدنا  رد  نانموم  ریما  دـندرگ . روهرهب  تکربرپ 
تخد يهمیلو  سلجم  هب  ار  ناگمه  اسر  ییادـص  اب  دـنک و  دوعـص  يدـنلب  يهطقن  رب  ات  داد  تراسج  تارج و  وا  هب  تخاـس و  ناـسآ  وا 

.« دیباتشب ربمایپ  رتخد  یسورع  تفایض  هب  مدرم ! يا  ناه  : » دومرف شیاسر  يادص  اب  ترـضح  نآ  هحفص 215 ] دناوخارف [  ربمایپ  ردقنارگ 
يهناخ يوسب  ناوج ، ریپ و  درم و  نز و  دنکفا و  نینط  زین  هنیدم  ياهناتسب  عرازم و  رد  هک  دجـسم  رد  اهنت  هن  نانموم  ریما  ناوخارف  يادص 

هک ارچ  دش ، راکـشآ  ربمایپ  كرابم  تسد  تکرب  هک  دوب  اجنآ  رد  دندش . روهرهب  تکربرپ  ياذغ  نآ  زا  یگمه  دـندرک و  تکرح  ربمایپ 
زا سپ  ربمایپ  دـیدرگن . مه  هتـساک  نآ  زا  هکلب  دـشن  مامت  اذـغ  هوکـشرپ ، هناصلاخ و  تفایـض  نآ  هب  هنیدـم  مدرم  یمامت  موجه  اب  اهنت  هن 

سورع و يهناخ  هب  اذغ  زا  زیربل  زین  یفرظ  شیوخ و  نارـسمه  زا  مادک  ره  يهناخ  هب  درک و  رپ  ار  اهفرظ  نانامهیم ، يهلیـسوب  اذغ  فرص 
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. تشاد لیسگ  داماد 

مارتحا همه  نیا  يهزیگنا 

. دیـسرارف مالـسلاهیلع  یلع  شردقنارگ ، يوش  يهناخ  هب  ربمایپ  يهناخ  زا  سورع  ندرب  تعاس  دش و  دیدپان  برغم  يهنیـس  رد  دیـشروخ 
یگداس و دوجو  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  شزارفرـس ، تخد  جاودزا  مسارم  اـت  دوب  هدیـشیدنا  یـسورع  بش  يارب  ار  ریبادـت  يهمه  ربماـیپ 
هک یتسار  و  دـشاب . زیربل  تیونعم  اوتحم و  ییابیز و  هوکـش و  يهجرد  نیرتـالاب  زا  تـالمجت  تافیرـشت و  هنوگ  ره  زا  يرود  تلوهس و 

« رباج  » زا لقن  هب  دـئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه »  » هک ییاجنآ  اـت  درادـن . داـیب  ار  یتیونعم  هوکـشرپ و  افـصاب و  هداـس و  مسارم  نینچ  خـیرات 
هب ربماـیپ  میدـیدن . نآ  زا  رتهبذاـجرپ  رتهب و  یمـسارم  هک  یتسار  میتشاد ، روضح  همطاـف »  » و یلع »  » هوکـشرپ یـسورع  رد  اـم  دـسیونیم :

نیگآرطع دنتـسارآ و  ار  وا  يردام  روش  رهم و  اب  نانآ  دـنیارایب و  یـسورع  يارب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـت  داد  روتـسد  شیوخ  نارـسمه 
. ] دومن بترم  میظنت و  صاـخ  ياهنوـگ  هب  ار  نآ  يرگید  دز و  هناـش  ار  شکرابمرـس  یکی  دـندیناشوپ . وا  هب  ییاـهرویز  رز و  دـندومن و 

درک و نت  هب  دوب  ریظنیب  هدروآ و  ناغمرا  هب  تشهب  زا  لیئربج »  » هک ار  شایـسورع  صاخ  سابل  تشهب ، تخد  نآ  هاـگنآ  هحفص 216 ]
رد همطاف ،»  » هب ربمایپ  تیانع  رهم و  ناراب  هک  تسا  نشور  دـیدرگ . شیوخ  دـیدج  يهناخ  هب  تکرح  يهداـمآ  ریذـپانفصو  یهوکـشاب 

يونعم يرکف و  ياهیرترب  یقالخا و  ياهیگژیو  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  ار  دوخ  صاخ  لیالد  نیا  دوب و  ریظنیب  شنارتخد  يهمه  ناـیم 
، دـشیم هتخانـش  ربمایپ  يومعرـسپ  هکنیا  رب  هوالع  زین  وا  يهیامنارگ  يوش  همطاـف ،»  » دوخ رایـسب  تمظع  رب  نوزفا  دوب . شاهنازرف  تخد 
يونعم و بهاوم  ياراد  و  وا ، زاسناسنا  هنالداع و  مسر  هار و  نید و  هوکشرپ  رادمچرپ  نیـشناج ، ریزو ، ردارب ، تقیقح  رد  هک  دوب  یـسک 

صاخ تازایتما  نیا  هن  دنتـشاد و  ار  کیدزن  يدـنواشیوخ  نیا  هن  ربمایپ  ياـهداماد  رگید  هک  دوب  یناـشخرد  قباوس  یناـسنا و  ياهـشزرا 
همطاـف رگید  يوـس  زا  دوـب . همطاـف »  » زا ربماـیپ  رتـشیب  لـیلجت  مـیرکت و  رب  يرگید  يهزیگنا  زین  نـیا  و  ار . یلمع  یتدــیقع و  یقــالخا و 

يهیآ يدوزب  هک  دنادیم  تسا . هاگآ  وا  زاتمم  تیعقوم  رابهوکـش و  يهدنیآ  زا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  تشهب  تخد  نامه  مالـسلااهیلع 
ماـم تساهتلیـضف و  ماـم  هک  تسومه  دوـشیم و  لزاـن  شراـختفارپ  نادـناخ  وا و  دروـم  رد  تدوـم »  » و هلهاـبم »  » و ریهطت »  » يهکراـبم

. دوب دهاوخ  زیخاتسر  زور  ات  رون ، ناماما  يهیامنارگ 

تشهب تخد  یسورع  ناوراک 

هراشا

نادقف دای  هب  دنک و  یمیتی  اساسحا  ربمایپ ، نوچ  يردـپ  دوجو  اب  تسیابیم  تشهب  تخد  هک  یبش  نامه  دیـسرارف ، دوعوم  بش  ماجنارس 
تخس وا  روضح  مدع  شرتخد  یسورع  بش  هژیوب  دنکیم . افیا  یمهم  شقن  شرتخد  یگدنز  رد  ردام  هک  ارچ  دتفیب ، هجیدخ »  » شردام
ربمایپ هک ، دوب  هدرک  بورغ  برغم  يهنیـس  رد  زور  نآ  دیـشروخ  دوبن . شرانک  رد  همطاف »  » تلیـضفرپ مام  بش  نآ  ددرگیم و  ساسحا 
تشاد نت  رب  يدنلب  سابل  هک  یلاح  رد  همطاف » . » دناوخارف ار  شدنمجرا  داماد  شیوخ و  تیونعمرپ  و  هحفص 217 ] كاپ [  تخد  یمارگ 

قرع ءایح  تدش  زا  تخاسیم و  مسجم  ار  تمظع  هوکش و  راقو و  ییایند  اما  دمآ  ردپ  هاگـشیپ  هب  دشیم ، هدیـشک  نیمز  هب  نآ  ناماد  و 
رد زین  ادخ  ربمایپ  دشاب و  زاتمم  رابهوکـش و  تهج  ره  زا  همطاف »  » یـسورع مسارم  هک  دوب  هدومرف  هدارا  رهمرپ  يادـخ  ییوگ  تخیریم .

شیوخ صاخ  بکرم  داد  روتـسد  يرگید  حلاصم  يور  تهج و  نیمه  هب  دنکن  يردامیب  ساسحا  شایتشهب  تخد  هک  دوب  هشیدنا  نیا 
تـسد هب  ار  بکرم  ماـمز  هاـگنآ  دنیـشنب . بـکرم  رب  هـک  تساوـخ  شزیزع  تـخد  زا  دـنکفا و  نآ  يور  رب  اـبیز  ياهچراـپ  دـندروآ و  ار 

هک شیدنیب  دنگوس ! تیادخ  هب  یمارگ ، يهدنناوخ  يا  امش  درک . تکرح  بکرم  یپ  زا  شدوخ  داد و  ناملس »  » نوچ یگرزب  تیـصخش 
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يرتخد هک  ياهدناوخ  ایند ، نارادمامز  ات  هتفرگ  ناربمایپ  زا  اههعماج ؛ نارس  ناگرزب و  خیرات  رد  ای  هدومن و  هراظن  ای  هدینش و  نونکات  ایآ 
مـسارم رد  ناینیمز  ناینامـسآ و  يرآ  دنارب !؟ ار  وا  بکرم  ادخ  ناربمایپ  رالاس  هاگنآ  دـشاب و  ناور  شرهوش  يهناخ  هب  شایـسورع  بش 

رد ینیوـج »  » و دادـغب ،» خـیرات   » رد يدادــغب » بـیطخ  . » دــندرک تکرــش  اـمنناسنا  يهیروـح  نـیا  همطاـف »  » یــسورع بـش  هوکــشرپ 
عیبانی  » رد يزودنق »  » و لودلارابخا ،»  » رد ینامرق »  » و نازیملاناسل ،»  » رد ینالقـسع »  » و لادـتعالانازیم ،»  » رد یبهذ »  » و نیطـسملادئارف ،» »

یلع يهناـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تـخد  هکیماـگنه  هحفـص 218 ] هک [ : دـناهدروآ  ساـبع » نـبا   » زا ةدوـملا ،»
وا یپ  زا  هتـشرف  رازه  داـتفه  پچ و  فرط  لـیئاکیم »  » تـسار و تمـس  یحو  يهتـشرف  وا و  بـکرم  شیپاـشیپ  یمارگ  ربماـیپ  دـندربیم ،
زا لقن  هب  هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمتفه  زا  دندومن . سیدقت  شیاتـس و  ار  یتسه  راگدیرفآ  نامدهدیپس  ات  بش  نآ  دـندرکیم و  تکرح 

، دیحوت گرزب  ياوشیپ  دوخ  دیسرارف  یـسورع  بش  هک  یماگنه  هک : دناهدروآ  يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا نانآ  شاهیامنارگ و  ناردپ 
نآ رب  ات  تساوخ  شرتخد  زا  مارتحا  رهم و  تیاهن  اب  تسارآ و  نآ  رب  یلمحم  دروآ و  ار  ءابهـش »  » هب فورعم  شیوخ ، صوصخم  بکرم 
نآ دوخ  دریگرب و  ار  بکرم  نآ  ماـمز  اـت  داد  روتـسد  ناملـس »  » هب هاـگنآ  دـنک . تکرح  شدـنمجرا  يوـش  يهناـخ  يوـسب  دریگ و  رارق 

، هتشرف رازه  داتفه  هارمه  هب  مادک  ره  لیئاکیم  یحو و  يهتشرف  هک  تفایرد  ربمایپ  هار ، نایم  رد  درک . تکرح  نانآ  هارمه  هب  زین  راوگرزب 
سپـس میاهدـمآ . یلع »  » شاهیامنارگ يوش  يهناخ  هب  همطاف  يهقردـب  يارب  دـنتفگ : هک  دیـسرپ  نانآ  دورف  لـیلد  زا  ربماـیپ  دـندمآ . دورف 

رد ریبکت  ماگنه  ناـمه  زا  و  دـنتفگ ... ریبکت  یتیگ  رتخد  نیرتتلیـضفرپ  يهقردـب  نمـض  ادـخ  ربماـیپ  ناگتـشرف و  لـیئاکیم و  لـیئربج و 
و بلطملادبع »  » نارتخد داد  روتسد  ربمایپ  دندوب و  ناوناب  يوناب  باکر  رد  یگمه  یمشاه »  » نادرم زین  و  دیدرگ . مسر  یـسورع  سلاجم 

اوتحمرپ يراعـشا  سورع  بکرم  هلفاق و  شیپاشیپ  زین  ربماـیپ  نارـسمه  دـننک و  تکرح  تشهب ، سورع  هارمه  هب  راـصنا  رجاـهم و  ناوناـب 
هحفص 219] دندرکیم [ . يداش  دندناوخیم و 

هنومن يارب 

یلعلا بر  معنا  ام  نرک  ذا  تالاح و  لک  یف  هنرکشا  یتاراج و  هللا  نوعب  نرس  دناوخیم : ار  راعشا  نیا  هملسما »  » مالـسا گرزب  يوناب  - 1
ار ییاهتمعن  دییوگ . ساپس  لاح  همه  رد  ار  يادخ  دینک و  تکرح  ادخ  يرای  هب  نم ! ناگیاسمه  يا  ناه  تافآ ... هورکم و  فشک  نم 
ار ام  رهمرپ  يادخ  هک  ارچ  دیدروآ . دای  هب  تسا ، هتخاس  فرطرب  هک  ار  ییاهتفآ  اهیدب و  تسا و  هتشاد  ینازرا  هبترمدنلب  راگدرورپ  هک 
اب هنیدـم ! ناوناب  يا  امـش  تشاد . ینازرا  ار  دوخ  هب  نامیا  توارط  ورین و  ام  هب  اهنامـسآ  راـگدرورپ  و  دومن ، هار  یـساپسان  رفک و  زا  سپ 

رتخد يا  داب ! تدورد  تشهب ! تخد  يا  ناه  دیـشاب . هارمه  دـندرگ ، شیادـف  اههلاخ  اههمع و  هک  همطاـف »  » یتسه ناـهج  يوناـب  نیرتهب 
راعشا نیا  اب  هملـسما »  » زا سپ  هشیاع »  » زین و  - 2 داد . يرترب  ناگمه  رب  تلاسر  یحو و  تکرب  هب  ار  وا  هبترمدـنلب  يادـخ  هک  يدرمگرزب 

رد ار  نتشیوخ  ناملسم ! ناوناب  يا  ناه  رضاحملا ... یف  نسحی  ام  نرکذا  رجاعملاب و  نرتتـسا  ةوسن  ای  تشاد : یمارگ  ار  همطاف »  » یـسورع
هب ار  مدرم  راگدرورپ  امش  دیدروآ . نابز  هب  تسا  هتسیاب  هتسیاش و  لفاحم  سلاجم و  رد  هک  ار  ینانخس  دیناشوپب و  اهششوپ  اهيرـسور و 
هک تسا  ياهبترمدـنلب  دـنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  ساپـس و  تخاس . رختفم  دوخ  نید  هب  ار  يرازگـساپس  يهدـنب  ره  اـم و  هک  دـیدروآ  داـی 

يوش هب  تخاس و  هنادواج  دنلب و  ار  شمان  دای و  ادخ  هک  دیهد  تکرح  ار  ربمایپ  بوبحم  تخد  همطاف » . » تسا هتشاد  ینازرا  ار  اهتمعن 
نم رشبلا و  ءاسن  ریخ  ۀمطاف  دورـس : ار  راعـشا  نیا  هصفح »  » هاگنآ - 3 هحفـص 220 ] تسا [ . هتـشاد  ینازرا  یلع »  » نوچ ياهزیکاپ  كاپ و 

رب ربماـیپ ! تخد  يا  ار  وت  يادـخ  دراد . ناـشفارون  هاـم  دـننامه  ياهرهچ  هک  تسا  تیرـشب  ناـنز  نیرتهب  همطاـف  رمقلا ... هجوک  هجو  اـهل 
! ناج همطاف  داتـسرفورف . وا  رب  ار  نآرق  هک  يدرمگرزب  رطاخب  مه  تدوخ و  تازاـیتما  رطاـخب  مه  تسا . هدیـشخب  يرترب  ناـیناهج  يهمه 

يوسب ار  همطاف » ! » نم ناگیاسمه  يا  ناه  اهلـسن . اهرـصع و  ناسنا  نیرتهب  یلع ،»  » هب دومن . جیوزت  تلیـضفاب  يدرمناوج ، هب  ار  وت  يادخ 
هیف و ام  هیف  الوق  لوقا  دورسیم : نینچ  هذاعم »  » وناب و  - 4 تسا . یهوکشرپ  گرزب و  تیصخش  تخد  هک  دیهد  تکرح  شدیدج  يهناخ 
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. مزاسیم راکشآ  ار  اهیبوخ  منکیم و  دای  ار  اهیکین  تسا و  دنمشزرا  سب  یتاکن  نآ  رد  هک  میوگیم  ینخـس  نم  هیدبا ... ریخلا و  رکذا 
تسا نیبگرزب ، دوخ  هن  تمظع ، هوکش و  نیا  اب  هک  تسا  ییالاو  تیصخش  تسا . مدآ  دنزرف  نیرتهب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

هب ام  دراد . ینازرا  ریخ  شاداپ  وا  هب  يادخ  سپ  داد . ناشن  ام  هب  ار  تیاده  تاجن و  هار  شیوخ ، تلیـضف  تکرب و  هب  وا  دنـسپدوخ . هن  و 
هک میتسه  ییوناـب  هارمه  تسا . هتفاـی  مسجت  وا  رد  تلیـضف  تفارـش و  هک  یـسک  هارمه  هب  میتـسه . تیادـه  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  هارمه 

هحفص 221] دوش [ . کیدزن  وا  هب  دناوتیمن  يزیچ  هک  یهاگیاج  دنلب  رد  دراد ، رارق  ياهبترمدنلب  يهلق  رد  شاهشیر 

تسوت دزن  نم  تناما  نیا 

ناوراک هک  یماگنه  دندش . نانموم  ریما  يهناخ  دراو  ات  دـنتفر  دـندومن و  رارکت  ار  يرعـش  ره  لوا  تیب  سورع ، ناوراک  ناوناب  ناسنیدـب 
تسد رد  تفرگ و  ار  شتـسد  تساوخ و  ار  شزارفرـس  تخد  وا  ندمآ  زا  سپ  دناوخارف و  ار  نانموم  ریما  ربمایپ ، دیـسر ، هناخ  هب  سورع 

! یلع ای  دوزفا : و  هللالوسر ». ۀـنبا  یف  هللا  كراب  .« » دزاس كرابم  وت  هب  ار  ربایپ  تخد  دـنوادخ  ناج ! یلع  : » دومرف داهن و  مالـسلاهیلع  یلع 
دزن نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  ناج ! یلع  یلع !! لعبلا  معن  ۀمطاف !»  » ای و  ۀمطاف !»  » هجوزلا معن  یلع ! ای  كدـنع ! یتعیدو  ۀـمطاف »  » هذـه

ياهتـسد و  تسا . رهوش  نیرتهتـسیاش  یلع  همطاـف »  » يا دومرف : هاـگنآ  و  تسوت . يارب  رـسمه  نیرتهتـسیاش  همطاـف » ! » ناـج یلع  تسوت !
رد و  تسرف ، دورف  ود  نیا  رب  ار  شیوخ  تاکرب  اـه و  یکین  ایادـخ ! راـب  هک : درک  همزمز  هنارگـشیاین  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  سدـقم 
زا رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دنتـسه ، نم  دزن  اهناسنا  نیرتبوبحم  نت  ود  نیا  ایادخ ! راب  هد ! رارق  تکرب  ناشکاپ  لسن  نادنزرف و 

ياههسوسو رورش و  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  ناشکاپ ، لسن  اب  ار  نت  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب  رامگب . نانآ  رب  نابهگن  ظفاح و  شیوخ  يوس 
نایم هنیس و  رس و  رب  یتارطق  نآ  زا  تخاس و  كربتم  یصاخ  کبـس  هب  ار  نآ  زا  ياهعرج  تساوخ و  یبآ  هاگنآ  مهدیم . هانپ  وت  هب  نآ ،

ادخ هب  ناشدیدج  يارس  رد  ار  داماد  سورع و  ناوناب ، داد  روتـسد  و  هحفـص 222 ] دناشفا [  شدنمجرا  داماد  ردقنارگ و  تخد  ياههناش 
ردپ و تفگ : هک  دش  ایوج  ار  وا  ندنام  لیلد  یمارگ  ربمایپ  دنام . یقاب  ءامـسا »  » اما دـنتفر  ربمایپ  روتـسد  هب  نانآ  يهمه  دـنورب . دـنراپس و 
وا دیـسرپ و  هجیدـخ  وا و  نامیپ  زا  ربمایپ  مراد . هجیدـخ » ، » اهتلیـضف مام  اب  هک  تسا  ینامیپ  رطاخب  اجنیا  رد  مندـنام  داب ! تیادـف  مردام 

. دومرف اعد  ار  وا  عوضوم  زا  نانیمطا  زا  سپ  تسیرگ و  ترضح  نآ  داد و  حیضوت 

اههاگدید جاودزا و  لاس 

-1 هنومن : يارب  دنتـسه . یتوافتم  ياههاگدید  ياراد  مالـسلااهیلع  همطاف  یتیگ  نانز  رالاس  جاودزا  خـیرات  دروم  رد  ناثدـحم  ناخروم و 
مهدزای بش  رد  نانموم  ریما  اب  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  جاودزا  هک : دـناهدروآ  دـیفم »  » موحرم زا  لاـبقا »  » رد سوواـط » نب  دیـس   » موحرم

هام نآ  لوا  ای  هجحیذ  مشش  زور  كرابم  ینامسآ و  دنویپ  نیا  خیرات  یسوط » خیش  حابـصم   » رد - 2 داد . خر  ترجه  موس  لاس  هب  مرحم 
هیقر تافو  زا  سپ  زور  هدزناش  نانموم  ریما  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  جاودزا  هک : تسا  هدـمآ  یـسوط » یلاـما   » رد و  - 3 تسا . هدـش  ناونع 
. داد خر  لاوش  هام  رخاوا  خیرات  هب  ردب »  » گنج زا  ناناملسم  تشگزاب  زا  سپ  دادخر  نیا  هک  تسا  هدش  روآدای  دوب و  نامثع »  » رسمه

؟ هنوگچ

هراشا

هک تسا  نشور  زین  و  تسا . رفعج »  » بانج رـسمه  سیمع »  » رتخد ءامـسا »  » وناب هک : تسا  نیا  یخیراـت  ریذـپاندیدرت  نشور و  لـئاسم  زا 
هب هنیدـم  هب  ربماـیپ  ترجه  هحفـص 223 ] زا [  شیپ  مالـسا  ناوریپ  زا  یهورگ  شیوـخ و  رـسمه  هارمه  هـب  بلاـطیبا » نـب  رفعج   » باـنج
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. دنتـشگزاب هنیدم  هب  هنادنمزوریپ  هک  دوب  ربیخ  حـتف  زور  ربمایپ و  ترجه  مجنپ  لاس  رد  دـندومن و  ترجه  هشبح  هب  ترـضح  نآ  يهراشا 
هب سیمع » تنب  ءامـسا   » هک تسا  هدـمآ  تحارـص  هب  رگید  یتیاور  رد  فصو  نیا  اب  تسا . ناخروم  قافتا  دروم  یخیراـت  يهتکن  ود  نیا 

يهماگنه رد  ءامـسا »  » روضح رگنایب  يرگید  تاـیاور  زین  دوب و  رـضاح  هکم  رد  هجیدـخ »  » برع ناـهج  دـنمدرخ  يوناـب  تلحر  ماـگنه 
«، يداصلاۀفشر  » رد یمرضح » «، » ۀمغلافشک  » بحاص هلمج : زا  يرایسب  ار  عوضوم  نیا  دشابیم و  هنیدم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  جاودزا 
رد يربـط » نیدــلابحم   » ص 31 و صئاـصخ ،»  » رد یئاـسن » «، » دــئاوزلاعمجم  » رد یمثیه » «، » بقاـنم  » رد لــبنح » نـب  دــمحا   » ص 10

یخرب زا  لـقن  هب  ار  عوـضوم  نیا  [ 150 « ] راحب  » رد زین  یـسلجم »  » يهمالع موحرم  دـناهدروآ . تحارـص  هب  نارگید ... و  یبقعلارئاـخذ ،» »
زا سپ  ناـنموم  ریما  اـب  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  جاودزا  عوضوم  هک  مینادیم  هکنیا  اـب  تسا ، هدروآ  هراـشا  دروـم  ناثدـحم  ناـخروم و 

، ار هشبح  رد  وا  ندوب  لاح  نامه  رد  و  داد . خر  يرجه  مود  اـی  لوا  ياـهلاس  رد  و  دـحا »  » گـنج زا  سپ  یخرب  لـقن  هب  و  ردـب »  » گـنج
همالع دناهدناماو . نآ  تسرد  لح  رد  ناخروم  هک  تسا  یخیرات  لکـشم  کی  بلطم  نیا  يرآ  درک ؟ يروآعمج  مه  اب  ناوتیم  هنوگچ 

هک ییارآ  قافتا  اب  دناهدومرف  ناشیا  هچنآ  اما  تسا  هدز  داضت  نیا  لح  يارب  تافرصت  تالیوات و  یخرب  هب  تسد  دروم ، نیا  رد  یـسلجم 
رد یمق » ثدـحم   » هک تسا  یعوضوم  نیا ، زا  رتبیجع  [ 151 . ] درادن شزاس  تسا  هحفص 224 ] سیمع [ » تنب  ءامـسا   » روضح رگنایب 

مدوب و هشیاع »  » هارمه هب  نم  : » دـیوگیم سیمع » تنب  ءامـسا   » هک تسا  هدروآ  دـهاجم »  » زا لـقن  هب  بذـک »  » يهداـم رد  راحبلاۀنیفـس » »
يزیچ ربمایپ  هب  دورو  زا  سپ  دـیازفایم  هاگنآ  مزاس »... دراو  ربمایپ  رـضحم  هب  هتخاس و  هداـمآ  یـسورع  بش  يارب  ار  وا  هک  مدوب  فظوم 

: متفگ وا  هب  نم  اما  دیـشک  تلاجخ  هشیاع » . » داد مه  هشیاع »  » هب نآ  زا  دیـشون و  ریـش  يرادـقم  ربمایپ  متفاین . ربمایپ  دزن  ریـش  زا  یفرظ  زج 
هب ریگب و  ار  ریش  فرظ  دومرف : نم  هب  ربمایپ  هاگنآ  دیشون . نآ  زا  تفرگ و  ار  ریـش  فرظ  تلاجخ  اب  هشیاع »  » دنادرگنرب و ار  ربمایپ  تسد 
.« دینکن عمج  غرود  اب  ار  یگنـسرگ  : » دومرف ربمایپ  اما  دنرادن  لیم  دنتفگ : دندوب ، نم  هارمه  هب  هک  ییاهنز  دنـشونب . ات  هدـب  زین  تناهارمه 

غورد نیا  ایآ  مرادـن  لیم  دـیوگب  دـیامن و  رظنراهظا  يزیچ  دروم  رد  اـم  زا  یخرب  رگا  ادـخ ! ربماـیپ  يا  هک : مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  نم 
نایب تیاور  نیا  میـسرت  زا  روظنم  لاح  ره  هب  دـشاب ». کـچوک  هچرگ  ددرگیم  بوسحم  غورد  يرآ  : » دومرف ربماـیپ  دوشیم ؟ بوسحم 

روضح داد ، خر  نانموم  ریما  اب  مالسلااهیلع  همطاف  جاودزا  زا  شیپ  هک  هشیاع »  » اب ربمایپ  جاودزا  نایرج  رد  ءامسا » : » هک تسا  تیعقاو  نیا 
مجنپ ای  مراهچ  لاس  رد  هک  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  تدالو  ماگنه  هب  وا  رتاوتم ، یخیرات  تیاور  هب  انب  نیا  رب  هوالع  تسا و  هتـشاد 

ترجه زا  بلاـطیبا » نب  رفعج   » تشگزاـب ربـیخ و  حـتف  زا  شیپ  اهدادـخر  نیا  يهمه  هک  مینادیم  تسا و  هدوب  رـضاح  زین  دوب ، ترجه 
روضح هب  هحفـص 225 ] بلاطلاۀیافک [ »  » باتک رد  یجنگ » فسوی  نب  دـمحم   » زا راونالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  دـناهداد . خر  هشبح » »

« هطب نبا   » زا لقن  هب  ار  بلطم  نیا  فسوی » نب  دـمحم   » و دـنکیم : حیرـصت  مالـسلااهیلع  همطاـف  جاودزا  ناـیرج  رد  سیمع » تنب  ءامـسا  »
« ءامسا  » مان هب  ییوناب  دسریمن و  رظن  هب  حیحص  تیاور  نیا  هدنراگن  رظن  هب  هک  یلاح  رد  دیامنیم  یبایزرا  یلاع  ابیز و  تسرد و  ینخس 
رد هک  تسا  يراـصنا  نکـس » نب  دـیزی   » رتـخد ءامـسا »  » وا تسا . سیمع » تنب  ءامـسا   » زا ریغ  هتـشاد ، روـضح  همطاـف »  » یـسورع رد  هک 

تفه لاس  رد  تسرد  هدوب و  هشبح  رد  رفعج »  » بانج شرـسمه  اـب  سیمع » تنب  ءامـسا   » هک یلاـح  رد  هتـشاد  روضح  همطاـف »  » یـسورع
خر ردـب  گنج  زا  سپ  يزور  دـنچ  مالـسلااهیلع  همطاف  جاودزا  هک  مینادیم  و  تسا . هتـشگزاب  هنیدـم  هب  ربیخ  حـتف  يهماگنه  هب  يرجه 

تـسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  وا  زا  ءامـسا »  » مان هب  تیاور  نیا  رد  هک  ییوناب  هدـش و  نیرفآلکـشم  وناب  ود  مان  هباشت  نایب  نیا  اب  تسا . هداد 
«. سیمع  » هن تسا و  دیزی »  » رتخد

لح هار  نیرتهب 

یلیوات هیجوت و  نینچ  دوب ، هدشن  حیرـصت  يو  بقل  و  سیمع »  » شردپ مان  و  ءامـسا »  » مان هب  هراشا  دروم  تایاور  رد  رگا  هدـنراگن  رظن  هب 
مسارم رد  سیمع » تنب  ءامسا   » هک تسا  هدش  حیرـصت  هدمآ و  زین  سیمع »  » شردپ مان  ءامـسا »  » مان رانک  رد  هک  یماگنه  اما  دوب  هتفریذپ 
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دروم رد  هک  ياهتکن  اما  تفریذپ . ار  هیجوت  نیا  ناوتیمن  دـنامیمن و  لیوات  نیا  شریذـپ  رب  ییاج  رگید  هتـشاد ، روضح  همطاف »  » جاودزا
يهماگنه رد  مه  زاب  تسا  هنیدـم  مدرم  زا  مینادیم  هکنیا  اب  هدربماـن  هنوگچ  هک : تسا  نیا  دوش  هتفگ  دـیاب  يراـصنا » دـیزی  تنب  ءامـسا  »

ياقآ  » هک ماهشیدـنا  نیا  رب  نم  تسا ؟ هتـشاد  روضح  هداتفا ، قافتا  ترجه  زا  شیپ  هکم و  رد  هک  مالـسا  گرزب  يوناب  هجیدـخ »  » تلحر
هحفص روضح [  ناملـسم  خروم  چیه  هک  تسا  هتـشادن  هجوت  هتخاس و  حرطم  ار  هیجوت  نیا  ناملـسم ، يوناب  ود  نیا  هباشت  رطاخب  یجنگ »
حیحـص تروصب  یخیرات  تسبنب  نیا  لح  هدنراگن  رواب  هب  تسا . هدرکن  رکذ  هجیدخ »  » تلحر يهماگنه  رد  ار  يراصنا » ءامـسا  [ » 226
جاودزا هوکـشرپ  مسارم  هنیدم و  رد  مه  هجیدـخ و  تلحر  هکم و  نایرج  رد  مه  ثحب ، دروم  ءامـسا »  » مییوگب هک  تس  نیا  ریذـپدرخ  و 

اما هدومن  ترجه  هشبح  هب  شرـسمه  هارمه  هب  هچرگ  وا  تسا و  هدوب  رایط » رفعج   » بانج رـسمه  سیمع ،» تنب  ءامـسا   » ناـمه همطاـف ،» »
هـشبح زاجح و  نایم  اهراب  وناب  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ  دز . ترجه  هب  تسد  هنیدـم  يوسب  زین  اجنآ  زا  تشگزاب و  هکم  هب  یتدـم  زا  سپ 

دشابیم و خرس  يایرد  ضرع  تفاسم  نامه  هشبح »  » ات نآ  هاگردنب  و  هدج »  » نایم تفاسم  هک  هژیوب  دشاب ؟ هدومن  دمآ  تفر و  ترجه و 
« ءامسا  » يارب ار  ررکم  تفاسم  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دنیوگب ، یخرب  تسا  نکمم  تسا . هدوبن  تخس  نادنچ  تفاسم  نیا  تشگزاب  تفر و 

میسرت ار  يرایسب  ياهترجه  خیرات  هک  ارچ  تسین ، لکشم  نیا  خساپ  تسا ؟ هدرواین  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  خیرات  هک  یلاح  رد  تفریذپ 
نخـس نآ  زا  مه  خـیرات  هک  دـشابیم  رفعج »  » بانج هارمه  هب  هشبح »  » هب رذوبا »  » بانج ترجه  نآ  يهنومن  کی  هک  تسا  هدرکن  تبث  و 

هب مزال  تاروتـسد  نمـض  ربمایپ  هک  مدومن  دروخرب  یتیاور  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  مسارم  دروم  رد  نم  هوـالع  هب  تسا ... هتفگن 
دیامن تکرح  یسورع  ناوراک  هارمه  هب  دهدیم  روتسد  زین  رفعج ...»  » و لیقع »  » و هزمح »  » هب بلطملادبع ...»  » نارتخد و  یمشاه »  » ناوناب

دروم لکشم  دشابیم و  هنیدم  رد  نانموم  ریما  مالـسلااهیلع و  همطاف  یـسورع  رد  رایط » رفعج   » روضح رگناشن  تحارـص  هب  تیاور  نیا  و 
. دزاسیم فرطرب  ار  هراشا 

رگید یخیرات  يهتکن 

زا سپ  دیدرت  چیه  یب  یمارگ  ربمایپ  زاسخیرات  ترجه  هک : تسا  نیا  نآ  و  دوش ... حرط  دیاب  هک  تسا  هدنام  رگید  يهتکن  کی  اجنیا  رد 
ترجه هب  لاس  کـی  زا  رتمک  گرزب  يوناـب  نیا  تلحر  دـسریم  رظن  هب  اـما  هحفـص 227 ] تسا [  هداد  خر  بلاـطوبا  هجیدـخ و  تلحر 

نیمود هک  دز  ترجه  هب  تسد  هشبح »  » يوـس هب  راـب  ود  راـیط » رفعج   » هک تـسا  نآ  رگناـشن  خـیرات  رگید  يوـس  زا  داـتفا . قاـفتا  هدـنام 
زا هک  تسا  یتیاور  زین  نخـس  نیا  لیلد  و  دوب . هنیدم »  » هب دیحوت  گرزب  ياوشیپ  ترجه  زا  شیپ  و  هجیدخ »  » تلحر زا  سپ  نآ  يهبترم 

ار رفعج »  » یتـشک نیا  زا  نم  .« » رحبلا یف  موعت  رفعج  ۀنیفـس  يرا  ینا  : » دومرف هک  دوـب  راـغ »  » رد ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  یمارگ  ربماـیپ 
«، سیمع تنب  ءامسا   » هک تفریذپ  ناوتیم  یتحارب  نایب  نیا  اب  دوریم ». شیپ  رظن  دروم  فده  يوسب  تسا و  روانش  بآ  رد  هک  مرگنیم 

« هجیدـخ  » اب دوخ  نامیپ  دـهع و  زا  هچنآ  تسا و  هدوب  وا  رانک  رد  هکم  رد  زاجح  گرزب  يوناـب  تلحر  ماـگنه  هب  رفعج »  » باـنج رـسمه 
. دسریم رظن  هب  تسرد  تسا  هدروآ 

رگید شسرپ  کی 

نانموم ریما  یتوکلم  دنویپ  نایرج  رد  راب  نیتسخن  يارب  زین  وا  مان  و  دروخیم . مشچ  هب  یخیرات  لکشم  نیمه  زین  هملـسما »  » وناب دروم  رد 
يراگتـساوخ هب  هک  یماـگنه  مالـسلاهیلع  یلع  هک ؛ دوریم  نخـس  وا  زا  اـجنآ  تسخن  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  و 

ربمایپ هک  دـیآیم  نایم  هب  اجنآ  نامیا  اب  هدازآ و  يوناب  نیا  مان  رگید  راب  و  درک . ترایز  هملـسما »  » يهناخ رد  ار  ربمایپ  تفاتـش ، همطاـف » »
و دوش . هیده  نانموم  ریما  هب  کمک  ناونع  هب  یسورع  بش  ات  دراپسیم  تناما  هب  وا  دزن  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دقن  هیرهم  زا   1 یمارگ 3 /
. دـنکیم يزاب  ار  ناسرمایپ  وگنخـس و  شقن  یتسه  ناهج  كانبات  رهوگ  ود  نیا  جاودزا  نایرج  رد  هک  دوریم  نخـس  وا  زا  یماـگنه  زین 
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راکادف و يوناب  هحفـص 228 ] نیا [  اب  يرجه  مراهچ  لاس  رد  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  رگناشن  خیرات  رگید  يوس  زا  اما  وسکی . زا  نیا 
نیا اب  تسا . ترجه  مود  لاس  مالـسلااهیلع  همطاف  و  یلع »  » ترـضح جاودزا  خـیرات  هک  یلاح  رد  تسب . كرتشم  یگدـنز  نامیپ  نامیااب 

. تسا هدوب  ربمایپ  رسمه  مالسلااهیلع  همطاف  جاودزا  رد  وا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نایب ،

»؟ هنوگچ  » نیا خساپ 

هتفریذـپ ماجنا  هنیدـم  هب  دورو  زاغآ  نامه  رد  هملـسما »  » اب ربماـیپ  جاودزا  تسا  نکمم  - 1 هک : دیدرگ  روآدای  دـیاب  لاوس  نیا  خـساپ  رد 
يهمع رتخد  وناب ، نیا  هک  نیا  رتهب  رتریذپدرخ و  خساپ  اما  - 2 دسریمن . رظن  هب  یعطق  هاگدید  نآ  سپ  ترجه ... مراهچ  لاس  هن  دشاب و 
يدـج يراکمه  ربمایپ  تخد  جاودزا  رد  یمـشاه  لماک  تیـصخشاب و  يوناب  کی  هک  دوب  دـهاوخ  یلکـشم  هچ  نایب  نیا  اب  هدوب . ربماـیپ 

لکـشم نیا  نایب  نیا  اب  درگنب ؟ زین  شیوخ  رتخد  یگدنز و  هناخ و  رادتناما  ار  وا  ربمایپ  هک  دشاب  دامتعا  دروم  ياهنوگ  هب  دـشاب و  هتـشاد 
. تسا هاگآ  اهدادخر  تیعقاو  هب  هک  تسادخ  دیـسر و  هدـنراگن  رظن  هب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یتاکن  نیا  ددرگیم . فرطرب  زین  یخیرات 

هحفص 229] ] 

س)  ) همطاف تیونعمرپ  هوکشرپ و  يارس 

هراشا

ياهیزادرپ غورد  خیرات و  لباقتم 3 - تخانش  قشع و  یگداوناخ  یگدنز  تیونعمرپ 2 - يهناخ  نآ  تمرح  مالسلااهیلع  همطاف  يارس  - 1
كدوک نیا  رب  ادـخ  نیرفآ  رون  ماما  نیموس  تدالو  - 5 شاب ... داش  مایپ  رون  ماـما  نیمود  عولط  ملس 4 - هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
ناـنموم ریما  رتخد  نیمود  تدـالو  يرادـیاپ 7 - لبمـس  نامـسآ  هیدـه  خـیرات  دادـیب  متـس و  فافع  نامیا و  تخد  تدالو  هدیسرون 6 -

هحفص 230] مالسلاهیلع [ 

همطاف يارس 

هراشا

تسادق و هب  هدوشگ و  ياهژیو  باسح  یناسنا ، یقالخا و  ياهـشزرا  يارب  جیردتب  شیوخ  تفرـشیپ  ریـسم  رد  کنیا  رـشب  ینونک  ندـمت 
مارتحا لیلجت و  دروم  تخس  اهنامز  اههاگیاج و  اهناکم و  یخرب  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  دهدیم و  اهب  اهتلیضف  زا  نارادروخرب  لامک و 

زین و  دشخبیم . تینوصم  یسایس ، ياهتئیه  اههناخترافس و  هب  ياهژیو  تاررقم  عضو  اب  کنیا  رصاعم  ناهج  هنومن : يارب  دریگیم . رارق 
یقالخا یقوقح و  ریبادـت  اـب  زین  و  دـیامنیم . نیماـت  نیمـضت و  ار  یقیقحت  یملع و  زکارم  اههاگـشناد و  تینما  صاـخ ، ینیناوق  میظنت  اـب 

زارف و زا  سپ  کـنیا  رــصاعم  ناـهج  يرآ  دسانــشیم . نوـصم  ضرعت  زا  هتــشاد و  یمارگ  ار  یبهذــم  یتدــیقع و  ینید و  ياـههاگیاپ 
هدوب و ناسنا  راگدرورپ  تیانع  دروم  شنیرفآ  مدهدیپس  زا  تیعقاو  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  نامیا  تقیقح  نیا  هب  رایسب  ياهبیـشن 

تسا زاسخیرات  تیعقاو  نیمه  ساسا  رب  و  هحفص 231 ] دناهداد [ . هجوت  تقیقح  نیا  هب  هراومه  ار  تیرشب  ینامسآ ، نایاوشیپ  ناربمایپ و 
هدیسر ياهژیو  تاررقم  نآ  تمرح  ظفح  يارب  تسا و  هجوت  لامک  دروم  مارحلادجـسم »  » هژیوب دجاسم ، يهمه  یمالـسا  شراگن  رد  هک 

، اـهنآ تحاـس  هب  رفک  نـیرفآ  طاـطحنا  بورکیم  كرـش و  ياـبو  هـب  ناـگدولآ  دورو  زا  اـهنآ  بجوـم  هـب  هـک  یتاررقم  بادآ و  تـسا .
هتخانـش عونمم  زین  سدـقم  زکارم  نآ  هب  نانز  يهناهام  تداع  ای  يدـیلپ و  تباـنج و  تلاـح  رد  دورو  هک  هنوگناـمه  دوشیم . يریگولج 

زا ددرگیم و  میرحت  اهنآ  نتخاس  هدولآ  هک  تسا  يونعم  يدابع و  سدـقم  زکارم  نیا  تمرح  تنایـص و  ظفح  هار  رد  زین  و  تسا . هدـش 
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تـسا ییاج  ات  مارحلادجـسم ، هژیوب  اهنآ  تمرح  دوشیم و  یهن  تساهنآ ، تمرح  ندش  رادهشدخ  ای  تناها و  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا 
. ددرگیم نالعا  اوران  یهقف - طیارش  قبط  نآ - ورملق  رد  تاناویح  ای  ناگدنرپ  راکش  هک 

تیونعمرپ يهناخ  نآ  تمرح 

تیونعم تیناحور و  یکاپ و  تسادق و  هب  مه  مالسلااهیلع ، همطاف  تیونعمرپ  هاگتماقا  هوکشرپ و  يهناخ  هک  تفریذپ  ار  تقیقح  نیا  دیاب 
نآ ار  هوکشرپ  يهناخ  نیا  قح  تسا . هدش  داینب  یناسنا  یهلا و  يالاو  ياهـشزرا  تازایتما و  ساسا  هیاپ و  رب  مه  تسا و  هتـسارآ  ياهژیو 

. دشاب هخانـش  ار  شدنمجرا  نادنزرف  ردـقنارگ و  يوش  ردـپ و  مالـسلااهیلع و  همطاف  قح  هک  دسانـشیم  يرادرک  هتـسیاش  هاگآ و  ناسنا 
: هک دومرف  توالت  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  یمارگ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  هدـیرب »  » و کلام » نب  سنا   » زا لـقن  هب  یـسلجم  يهمـالع  موحرم 

هداد هزاجا  ادـخ  هک  یهوکـشرپ  ياههناخ  رد  [ . » 152 ... ] لاصالا ودـغلاب و  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  »
شیاتـس ار  وا  اهنآ  رد  ینادرم  ناهاگماش  نادادماب و  و  دوش ، هدرب  اهنآ  رد  ادخ  تمظع  اب  هحفص 232 ] مان [  دنشاب و  هتشارفارب  هک  تسا 

: دومرف ربمایپ  دنمادک ؟ اههناخ  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم  دومرف ، توالت  ار  هفیرـش  يهیآ  ربمایپ  هک  یماگنه  دـننک »...
هناخ نیا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دیسرپ : ربمایپ  زارفرـس  تخد  همطاف »  » نانموم و ریما  يهناخ  هب  هراشا  اب  تساخرب و  رکبوبا  ناربمایپ  ياههناخ 

هدروآ دروم  نیا  رد  ساـبع » نبا  [ . » 153 . ] تساهنآ نیرترب  زا  يرآ ، اهلـضفا !! نم  معن ، دومرف : ربمایپ  دوریم ؟ رامـشب  اههناخ  نآ  زا  مه 
مدیسرپ ربمایپ  زا  نم  هللا »... نذا  تویب  یف  : » هک درک  توالت  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  نارـضاح  زا  یکی  هک  میدوب  ربمایپ  دجـسم  رد  هک : تسا 

هاگنآ و  ناربمایپ ، يهناخ  [ . 154 ! ] همطاف لزنم  یلا  هدیب  یمواور  و  ءایبنالا ، تویب  دومرف : دنتسه ؟ ییاههناخ  هچ  اهنآ  ادخ ! ربمایپ  يا  هک :
: هک تسا  يراصنا » هللادـبع  نبرباج   » زا یفاک »  » رد زین  و  هناخ . نیا  و  دومرف : دومن و  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب 

میدیـسر همطاف  يارـس  برد  هب  هک  یماگنه  متـشاد . ار  وا  یهارمه  راختفا  زین  نم  تفریم و  شاهیامنارگ  تخد  يهناخ  هب  ربماـیپ  يزور 
: دومرف ربمایپ  خـساپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  مکیلع ! مالـسلا  دومرف : اسر  يادـص  اب  دوشگ و  ار  برد  داهن و  نآ  يور  تسد  ترـضح  نآ 

ربمایپ ادخ ! ریفـس  يا  دـیهد  راختفا  تفگ : همطاف  هحفـص 233 ] موش [ ؟ دراو  دـیهدیم  هزاجا  دومرف  ربمایپ  ادـخ ! ربمایپ  يا  امـش  رب  مالس 
اب ناـج  همطاـف » : » دومرف ربماـیپ  مناـشوپب ... ار  مرـس  اـت  دـیهد  هزاـجا  تفگ  مالـسلااهیلع  همطاـف  دوش ؟ دراو  زین  نم  یهارمه  اـیآ  دوـمرف :
وا خساپ  یمرگ  هب  همطاف » ! » امش رب  مالـس  دومرف  ربمایپ  هاگنآ  درک . نینچ  ناوناب  يوناب  ناشوپب ! ار  ترـس  زادناور  هچراپ  نآ  زا  ياهشوگ 

تیونعمرپ میرح  هب  ماگ  هاگنآ  و  تفرگ ... هزاجا  ترـضح  نآ  راـب  هس  اـت  هنوگنیمه  تفرگ و  دورو  يهزاـجا  رگید  راـب  ربماـیپ  هک  داد  ار 
تمرح مارتحا و  هوکـش و  زج  دـیرادیم !؟ تفایرد  هچ  زومآسرد  راـتفر  نیا  زا  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  [ . 155 . ] داهن همطاف »  » يهناـخ

؟» همطاف  » يهناخ رایسب 

یگداوناخ یگدنز 

هراشا

تقیقح رد  وا  تفای . لاقتنا  یگداوناخ ، تایح  كرتشم و  یگدنز  زاغآ  يارب  شاهیامنارگ  يوش  يهناخ  هب  ماجنارس  ربمایپ  زارفرس  تخد 
ارچ دیشک ، رپ  یتخبکین  جوا  هب  ناسنیدب  دش و  لقتنم  نیتسار  تیالو  تماما و  تسادق و  هوکشرپ  يهناخ  هب  توبن  تلاسر و  عیفر  تیب  زا 
ریما نیـشنمه  نیرق و  كرتـشم ، یگدـنز  زاـغآ  اـب  کـنیا  دوب ، هدومن  یگدـنز  توبن  وترپ  رد  تکربرپ  راـبرپ و  ینارود  هکنآ  زا  سپ  هک 

، تفرگیم دوخ  هب  يرتشیب  ییابیز  زور  ره  دوب و  یگدنـشخرد  رولبت و  هارمه  نانموم  ریما  يهناخ  رد  ناوناب  يوناب  یگدنز  دش . اهتلیـضف 
ات نارک  رد  افص  یگداس و  یگتسیاش و  ییاسراپ و  دوب و  یکاپ  تسادق و  زا  زیربل  هک  دوب  هدرک  عورش  ار  یگدنز  ییاضف  رد  وا  هک  ارچ 
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نوگانوگ داعبا  رد  درکیم و  يرای  ترخآ  اـیند و  نید و  راـک  رد  ار  شیوخ  یگدـنز  ياـتمه  وا  هحفـص 234 ] دزیم [ . جوم  نآ  نارک 
. دومنیم هنانامرهق  يراکمه  وا  اب  اسرفتقاط  تخس و  ياهراک  رد  تسشنیم و  نخس  هب  وا  اب  ینید  گنهرف  یمالسا و  لئاسم 

لباقتم تخانش  قشع و 

نآ نارک  ات  نارک  رد  ددرگ و  يزیریپ  نامرآ  فدـه و  هدـیقع و  هشیدـنا و  رد  یگنهامه  ساسا  رب  یگداوناـخ  یگدـنز  رگا  هک  یتسار 
و !! ) دوب دهاوخ  هنادنمتداعس  ینتشاد و  تسود  نیریـش و  یگدنز  نیا  ردقچ  دشاب ، مکاح  لباقتم  قوقح  تیاعر  مارتحا و  قشع و  رهم و 

يوناب هک  ارچ  درادـن ، یتفگـش  چـیه  ياج  تیعقاو  نیا  دوب ). نینچ  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  رهوگ  ود  نآ  كرتشم  یگدـنز  هک  یتسارب 
نامیااب نز  کی  ناسب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هاگآ  یبوخ  هب  ادـخ  هاگراب  رد  شردـقنارگ  يوش  رابهوکـش  تیعقوم  ـالاو و  ماـقم  زا  ناوناـب 

هک هنوگنآ  ترضح  نآ  هب  تبسن  دوب و  شوه  شوگ و  اپارس  وا  ربارب  رد  درکیم و  مارتحا  ار  شیوخ  نیتسار  ياوشیپ  رتشیب ، رتهب و  هکلب 
همطاـف اریز  دوـمنیم . یـسانشردق  يرادربناـمرف و  وا  زا  تسیاـبیم  هـک  هنوـگنآ  تـشاد و  تـفرعم  تخانـش و  دوـب ، هتــسیاب  هتــسیاش و 
تفالخ یهلا و  هوکـشرپ  نیتسار و  تیالو  بحاص  ار  وا  تخانـشیم . ربماـیپ  هاگـشیپ  رد  اـهناسنا  نیرتزیزع  ار  اهتلیـضف  ریما  مالـسلااهیلع 

نیـشناج و هفیلخ و  ربماـیپ ، ردارب  ناـنموم  ریما  هکنیا  هن  رگم  تسیرگنیم . ادـخ  يوس  زا  هبناـجهمه ، یعقاو و  تماـما  ینامـسآ و  ياربک 
يرآ دوب ؟ ریظنیب  رابهوکـش و  راـختفارپ و  یقباوس  ناـشخرد و  یبـهاوم  بحاـص  هک  دوب  وـمه  هکنیا  هن  رگم  و  دوـب ؟ وا  نیتـسار  ثراو 

هب زین  نانموم  ریما  رگید  يوس  زا  تشادیم . ساـپ  ار  وا  تمرح  تخانـشیم و  دوب  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوگنآ  ار  ناـنموم  ریما  همطاـف » »
هن یسانشقح  میرکت و  مارتحا و  نیا  ریذپانفصو . هتـسیاب و  هتـسیاش و  هحفـص 235 ] یمارتحا [  درکیم . مارتحا  هنوگنیمه  ناوناب  يوناب 
رد اهناسنا  نیرتبوبحم  وا  هک : دوب  ببـس  نادـب  هکلب  هن ! دوب ، شایگدـنز  ياتمه  رـسمه و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  دوب  نیا  لـیلد  هب  اـهنت 

رارـسارپ باتک  ادخ  هک  دوب  یناسک  زا  و  ادـخ ، ربمایپ  دوجو  رون  زا  ییوترپ  و  دوب ، یتیگ  ناوناب  رالاس  وا  تفریم ، رامـشب  ربمایپ  هاگـشیپ 
، اهتلیـضف زا  ياهعومجم  وا  هک  تشادیم  یمارگ  تخـس  ار  وا  ببـس  نادـب  دوشگ . نآ  هوکـش  جرا و  رطاخب  دـنلب و  ماـن  هب  ار  شنیرفآ 

هتشاد دوجو  ییوناب  رد  اهنآ  زا  یکی  اهنت  رگا  هک  ییاهشزرا  دوب . اهتسادق  اهییالاو و  اهـشزرا و  يهمه  رولبت  اهتمظع و  زا  ياهدیکچ 
لیاضف و همه  نآ  اب  یتیگ  زارفرـس  يوناـب  هنوگچ  شرگن ، نیا  ناـیب و  نیا  اـب  دوب . دـهاوخ  یـسانشردق  لـیلجت و  روخ  رد  تخـس  دـشاب 

کت يهخـسن  ریظنیب و  اهلـسن  اهرـصع و  يهمه  رد  ار  وا  هک  ریذپانفصو  یناسنا  یقالخا و  ياهـشزرا  اهیگژیو و  تازایتما و  بهاوم و 
، تسادق تیونعم و  نآ  اب  فیرش ، عیفر و  بسن  نآ  اب  ییوناب  دشابن !؟ زیزع  یمارگ و  نانموم  ریما  نوچ  یـسانشرهوگ  يارب  تسا ، هتخاس 
تیـصخش و و  یکاپ ، ییاسراپ و  اورپ ، نامیا و  شناد ، تدابع و  نآ  اب  ادـخ ، دزن  هوکـش  تمارک و  شنیرفآ و  رد  تازایتما  زاغآ و  نآ  اب 

یتاکن هب  هجوت  اب  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  کنیا  تسین ! ياهداس  راک  اهنآ  زا  نتفگ  نخـس  هک  يرگید  زایتما  اهدص  دـننامهیب و  تمظع 
یگدـنز نآ  رد  تخبکین  رـسمه  ود  نآ  هک  ار  افـصرپ  تیونعمرپ و  وج  نآ  یگداوناـخ و  نیگآرطع  ياـضف  نآ  دـیناوتیم  تشذـگ  هک 

هن هک  دیبایرد  ار  ياهنادنمتداعس  نیریش و  ینتـشاد و  تسود  یگدنز  تیعقاو  زا  ییوترپ  دیناوتیم  دینک . كرد  دندومن  زاغآ  ار  كرتشم 
نتخاس ناشیرپ  ناوت  راگزور  ياهبیـشن  زارف و  هدنهدناکت و  ياهدادـخر  ثداوح و  هن  دزاس و  هریت  ار  نآ  تسناوتیم  یتسدـیهت  رقف و 
فطاوع دیزرویم و  لباقتم  يراکمه  تبحم و  شخبحور  میسن  هراومه  رابهوکـش  یگدنز  نآ  رب  هک  ارچ  تشاد . ار  هحفص 236 ] نآ [ 

« راحب  » رد یسلجم  موحرم  تخاسیم . هتـسارآ  دادیم و  تنیز  ار  نآ  نارک  ات  نارک  شزیگناتریح  روآتهب و  ياهییابیز  اب  یناسنا  كاپ 
ینتبـضغا و ال و ال  هللا ... اهـضبق  یتح  رما  یلع  اهتهرکا  و ال  اهتبـضغا ، اـم  هللاوف  دومرف : ناـنموم  ریما  هک  تسا  هدروآ  بقاـنم »  » زا لـقن  هب 
، كرتشم یگدنز  رمع  يهمه  رد  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  [ . 156 . ] نازحـالا مومهلا و  ینع  فشکنتف  اـهیلا  رظنا  تنک  دـقل  ارما  یل  تصع 

ینامرفان ارم  يراک  چیه  رد  تفرگن و  مشخ  زگره  نم  هب  زین  وا  و  متخاسن ... راداو  يراک  هب  ار  وا  زگره  هتفرگن و  مشخ  همطاف »  » هب زگره 
نیا رد  رون  ماما  نیمجنپ  زا  یـشایع » ریـسفت  . » دـشیم هدودز  میاههودـنا  اـهمغ و  متـسیرگنیم  وا  هب  هاـگره  هک  دوب  ياهنوگ  هب  وا  درکن .
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دوب و هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نان  اذـغ و  هیهت  هناخ و  ياهراک  نانموم  ریما  اب  كرتشم  یگدـنز  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک : تسا  هدروآ  دروم 
لاح ره  هب  [ . 157 . ] تشاد هدهع  هب  ار  یگدنز  تایرورض  یتخوس و  داوم  ندروآ  لزنم و  زا  جراخ  ياهراک  ربارب ، رد  شردقنارگ  يوش 

ياهناخ یمارگ  ربمایپ  یتدم  زا  سپ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  اما  تسین  نشور  هثراح »  » يهناخ رد  شرـسمه  نانموم و  ریما  تماقا  تدم 
هب ار  همطاف  يهناخ  برد  تخاس و  شایگدنز  بوبحم  ود  يارب  دوب ، هتخاس  دجسم  رانک  رد  شیوخ  نارـسمه  يارب  هک  ییاههناخ  ناسب 

ناکم لقن  دوب ، وا  دجسم  شردپ و  يهناخ  رانک  رد  هک  شیوخ  دیدج  يهناخ  هب  ناسنیدب  ربمایپ  زارفرس  تخد  و  درک . زاب  دجـسم  فرط 
هحفص 237] تفرگ [ . یپ  اجنآ  رد  ار  افص  تیونعم و  زا  زیربل  یگدنز  درک و 

.. اوسر ياهیزادرپ  غرود  خیرات و 

يالاو ماقم  هب  تبسن  نوگانوگ  ياهتصرف  فلتخم و  ياهنادیم  رد  ناتسدبملق  زا  یخرب  هک  میدش  روآدای  نیشیپ  تاحفص  روطـس و  رد 
ینمـشد مالـسلااهیلع  همطاف  اب  نانموم  ریما  دنویپ  هک  میدـش  روآدای  زین  و  دناهتـشاد . اور  تناها  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  زارفرـس  تخد 
یگدنز نوگانوگ  لئاسو  اب  ات  دندرک  شالت  هناحوبذـم  هک  ییاجنآ  ات  تخاس  روهلعـش  ار  نادوسح  تداسح  تخیگنارب و  ار  نایوجهنیک 
یگدـنز رد  دوخ  هک  هاگنآ  ناراکهبت  هک  ارچ  دـنیامن ، يزیگناهنتف  هتخاس و  رات  هریت و  ار  دوجو  ملاع  ياهبنارگ  رهوگ  ود  نیا  راـبهوکش 

ییاـهیهابت نینچ  هـب  تـسد  اـهنآ  فـیفخت  يارب  دوـشیم ، هتـشابنا  ناـشناج  رد  یگدـناماو  تراـقح و  ياههدـقع  دـنروخیم و  تـسکش 
هب ناـنموم  ریما  هـک  دــنتخاس  عیاـش  : » هـک دوـب  نـیا  ناراـکهبت ، زا  شاـمق  نـیا  ياـهیفابغورد  اـهیزیگناهنتف و  هـلمج  زا  يرآ  دــنیالآیم .

كرـش و رادمدرـس  رتخد  يراگتـساوخ  هب  شرـسمه  هکنیا  زا  دیـسر و  همطاـف  شوگ  هب  ربخ  نیا  تفر و  لـهجوبا »  » رتـخد يراگتـساوخ 
خیرات ياوسر  ياهغورد  زا  یکی  نیا  يرآ  تفر »... اجنآ  هب  تفرگ و  شیپ  ار  شردپ  لزنم  هار  دیدرگ و  رثاتم  تخس  تسا ، هتفر  تیانج 

، یگتخاس ربخ  نیا  ندوب  ساسایب  تقیقح ، ندـش  راکـشآ  اب  دوشیم و  هتـشادرب  هدرپ  نآ  زا  يدوز  هب  هک  تسا  همطاـف  یلع و  دروم  رد 
امش کنیا  مییامن . روصت  تسرد  ار  نآ  یتح  رگا  تسا ، هیامنارگ  دوجو  دروم  رد  نازادرپغورد  نخس  يهدیکچ  نیا  دش . دهاوخ  نشور 

زاـت و تخاـت و  ییاـسرفملق و  يارب  يزیخلـصاح  هاـگارچ  ار  اوسر  تمهت  نیا  هنوـگچ  ناـنزملق  یخرب  هک  رگنب  اـیب و  یمارگ  يهدـنناوخ 
. ] دـناهتخادرپ راجنهان  ياـهگنهآ  نتخاون  ینزلـبط و  هب  هناـهاگآان  هناـهاگآ و  هداد و  رارق  ناـنموم  ریما  سدـقم  تحاـس  هب  ییوگدـب 

هچنآ دصق  دمع و  يور  زا  ای  هجوت و  قمعت و  نودب  هک  تسا  يرصم  يهدنسیون  یطاشلا ،» تنب  ، » نارگلاجد نیا  يهلمج  زا  هحفص 238 ]
ینهذ ياههتفاب  زا  ییاههنون  روطس  نیا  رد  ام  هک  تسا . هتـشادنپ  تیعقاو  کی  ار  خیرات  ياوسر  غورد  نیا  هدروآ و  ملق  هب  تسا  هتـساوخ 
هکنآ یب  دنزب ... يرگید  جاودزا  هب  تسد  همطاف ،»  » نتـشاد اب  هک  تفرگ  میمـصت  یلع » : » دسیونیم وا  میروآیم . [ 158  ] شباتک زا  ار  وا 

هناقمحا و غورد و  يهتفاب  نیا  هب  یخـساپ  هچ  دـنادیمن  ناسنا  هک  یتسار  دریذـپیمن »... ار  راـک  نیا  ربماـیپ  رتخد  هک  دـسرب  شرطاـخ  هب 
سک ره  دوشیم ؟ هدیجنر  دـیایب  شرـس  رب  ووه »  » هکنیا زا  شرـسمه  دـنادن  هک  تفای  ناوتیم  ار  یـسک  ایند  رد  ایآ  دـهدب ؟ هنارگهارمگ 

نیرتالاو هب  ار  هناقمحا  ساسایب و  نخس  نیا  هدنـسیون ، اما  دباییم . رد  ار  تقیقح  نیا  دشاب  هتـشاد  روما  رد  یهاگآ  تخانـش و  نیرتمک 
گرزب تمهت  نیا  یپ  زا  و  دومنیم ». هدنـسب  نز  کی  رب  وا  شاک  يا  : » دیازفایم هاگنآ  و  درادیم . اور  ربمایپ  زا  سپ  یتسه  ناهج  ناسنا 

اب وا  رتخد  نایم  دزاسیم و  زیربل  وا  یناسنا  دض  یمالـسا و  دـض  عضاوم  و  لهجیبا »  » زا شهوکن  رد  ار  باتک  زا  یتاحفـص  نیگمهـس  و 
هتخات تسا ، خـیرات  تنایخ  يهتخاـس  هک  ساـسایب  ینهذ و  جاودزا  نیا  هب  شیوخ  لاـیخ  هب  اـت  دروآیم ، لـمع  هب  هسیاـقم  ربماـیپ  رتخد 

هب وا  زا  دزاتیم و  سناـمال »  » نوچمه بصعتم  یحیـسم و  ناسانـشرواخ  یخرب  هب  ییوس  زا  هدنـسیون ، نیا  هک  تساـجنیا  تفگـش  دـشاب .
ياههتفاب نیا  دروم  رد  ار  هشیدـنا  قمعت و  شدوخ  هنافـساتم  اما  دربیم  ماـن  تسا  هدرک  يزاـب  مالـسا  خـیرات  اـب  هک  مالـسا  نمـشد  ناونع 

- دوخ کیتنامر  ینهذ و  ياههتفاب  هحفص 239 ] زا [  دنکیم و  یقلت  ینامسآ  یحو »  » ار خیرات  تنایخ  نیا  هدرب و  دای  زا  اوسر  نیغورد و 
نیا هب  نیما ،» نسحم  دیـس   » رـصاعم يهمـالع  خـساپ  اـجنیا  رد  اـم  دـفابیم . اـههتفاب  دریگیم و  کـمک  تـسا  نایارـسهناسفا  يهویـش  هـک 
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موـس دــلج  رد  همطاـف » یلع و  ربماـیپ و  دــض  رب  اههسیــسد  اـههئطوت و   » ناوـنع تـحت  ار  نآ  هـک  مـیروآیم  ار  اوـسر  ياـهیزادرپغورد 
نوچ يرسمه  نتشاد  دوجو  اب  تساوخیم  یلع » : » هک تسا  هدمآ  یبقعلا » رئاخذ   » باتک رد  تسا . هتشون  هعیـش » یمالـسا  فراعملاةرئاد  »

هتخورفارب و تدـش  هب  هک  یلاح  رد  دـیدرگ و  نیگمـشخ  تخـس  عوضوم  نیا  زا  ربمایپ  دـنک ، يراگتـساوخ  ار  لهجیبا »  » رتخد همطاف » »
نانآ رب  دراد و  اور  تناـها  همطاـف »  » یلع و هب  هک  تسا  هتـساوخ  اوسر  غورد  نیا  يهدـنزاس  درک و ... دوعـص  ربنم  زارف  رب  دوب  نیگمـشخ 

رـضاح یتـح  هک  دـنکیم  یفرعم  ياهرهچ  ار  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا . هتـشاد  اور  ضرعت  تناـها و  یمارگ  ربماـیپ  هب  هک  دریگ  هدروخ 
نارگید هب  ار  نیناوق  نآ  تیاعر  لاح  نامه  رد  دـنک و  لمحت  لمع  نادـیم  رد  شناـکیدزن  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تعیرـش  تاررقم  تسین 

هداوناخ و ماظن  نوناق و  هک  دنکیم  یفرعم  ياهرهچ  ار  تقیقح  لدع و  ربمایپ  اهیزادرپغورد ، نیا  رگید : نایب  هب  دنکیم . دیکات  هیـصوت و 
تحاران تخـس  تسا - هدـشن  بکترم  یعرـش  فالخ  هک  شداماد - زا  دـهنیم و  اپ  ریز  شرتخد  دـنیآشوخ  رطاـخب  ار  تاـجوز  ددـعت 

ربمایپ نانشد  ناسانشرواخ و  هک  درد  غیرد و  تسا و  هدش  هداد  تبـسن  راوگرزب  نآ  هب  هک  تسا  ییاهغورد  نیرتتشز  زا  نیا  و  دوشیم .
نیا هک  دنراداو  ار  نانآ  دنیامن و  يرادربهرهب  رگنهتوک ، بصعتم و  رـصانع  زا  دناهتـسناوت  هدـش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  تلادـع ، رهم و 

نانموم ریما  هب  اوسر  غورد  نیا  هکنیا  اما  دنیامن . عافد  ربمایپ  تحاس  زا  هکنآیب  دـنروایب ، شیوخ  ياههتـشون  رد  ار  خـیرات  ياوسر  غورد 
اهنت هن  هک  دـنکیم  یفرعم  ياهنوگ  هب  ار  یتسه  ناهج  يهیاـمنارگ  نآ  هک : هحفـص 240 ] تسا [  رطاخ  نادب  درادیم ، اور  تناها  تخس 

تسا تهج  نادب  مالسلااهیلع  همطاف  هب  تناها  اما  و  تسا . هتخاس  نیگمشخ  زین  ار  ربمایپ  دوخ  هکلب  تشهب ، زارفرس  تخد  ناوناب و  يوناب 
ام دنزیم ... زابرس  ربمایپ  شردپ ، تنس  ادخ و  تعیرـش  هب  لمع  زا  هک  دنکیم  یفرعم  ياهرهچ  ار  ترـضح  نآ  یخیرات ، تنایخ  نیا  هک :

رتخد نازاسغورد ، ارچ  هک : تسه  شـسرپ  نیا  ياج  اما  تساوسر . هاـبت و  ساـسا  زا  هک  ارچ  میزادرپیمن  اوسر  غورد  نیا  دنـس  هب  رگید 
باختنا نیا  اـیآ  دـناهدیزگنرب ؟ ار  يرگید  ارچ  و  دـنک ؟ يراگتـساوخ  وا  زا  یلع »  » هک دـناهدیزگرب  گرزب  تفارـش  نیا  هب  ار  لـهجیبا » »

هب و  دومنیم !؟ ریظنیب  شرـصاعم  نارتخد  نایم  برع و  ناهج  رد  لاـمک  لاـمج و  ییاـبیز و  رد  لـهجیبا »  » رتخد هک  تسا  لـیلد  نادـب 
تنایخ نیگمهس و  غورد  نیا  اب  هک  دناهتـشاد  رظن  رد  نازاسغورد  هن  ای  دنک !؟ جاودزا  وا  اب  تفرگ  میمـصت  نانموم  ریما  مه  تهج  نیمه 

دورف هبرض  اورپ  ییاسراپ و  تسادق و  يوگلا  لبمس و  نآ  سدقم  تحاس  رب  يرترثوم  رتقیقد و  روطب  شیوخ  يهنادرمناوجان  كانلوه و 
ربمایپ و نتخاس  نیگمشخ  يارب  لهجیبا »  » نیگنن قباوس  هب  هجوت  انتعا و  چیه  یب  هک  دننک  یفرعم  یتیـصخش  ار  وا  دناهتـساوخ  و  دنروآ .

يدوخ هب  تنایخ  هئطوت و  هک  تساجنیا  يرآ  دومن ! يراگتـساوخ  ربمایپ  مالـسا و  نمـشد  نیرتدـب  رتخد  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  شرتخد ،
ییوگهفازگ زا  دندوب  ینید  روعـش  كدنا  ياراد  یتسارب  رگا  دـندرگیم و  اوسر  نآ  يهدـنزادرپ  هدـنزاس و  لماوع  دوشیم و  المرب  دوخ 

ازـسان هنوـگنیا  وا  يهنازرف  تخد  هوکـشرپ و  نیـشناج  ردارب و  ردـقنارگ و  ربماـیپ  هب  دـندرکیم و  اورپ  ییاتـسدوخ  زا  هتـساک و  شیوـخ 
دبع  » نادـنزرف زا  هک  شیوخ  ياهداماد  زا  یکی  زا  ربمایپ  هک : دـندوزفا  شیوخ  ياوسر  يویرانـس  لیمکت  يارب  نازاـسغورد  دـنتفگیمن .

ياهدعو ره  تفگ و  تسار  تفگ ، نخس  نم  اب  هاگره  وا  : » دومرف درک و  نیسحت  ار  وا  دروآ و  هحفص 241 ] نایم [  هب  نخس  دوب  سمش »
ار یکی  نیا  تسیرگنیم و  دـیجمت  نیـسحت و  روخرد  ار  شیوخ  داـماد  نآ  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  و  دـنام ». راداـفو  داد ،

میتفگ هک  هنوگنامه  و  تسین ! رادافو  مه  شیوخ  ياههدعو  هب  دیوگیمن و  تسار  نخس  ماگنه  هب  هک  درکیم  یفرعم  يدرف  میقتـسمریغ 
نافـصنم و رب  نآ  ندوب  یگتخاس  مییوگب ، یخـساپ  میهاوخب  اـم  هکنآ  یب  دوشیم و  ـالمرب  دوخب  دوخ  اوسر ، يزاـسغورد  هسیـسد و  نیا 

همطاـف ناـنموم و  ریما  ربماـیپ و  سدـقم  تحاـس  هب  تناـها  رب  هوـالع  نازاـسغورد  نـیا  هـک  تـسا  ینتفگ  ددرگیم . راکـشآ  نادـنمدرخ 
هک ياهماکدوخ  رصانع  زا  ار  دارفا  هجوت  هلیسونیدب  دناهدیـشوک  هک : تسا  هدوب  نیا  نآ  دناهتـشاد و  زین  يرگید  موش  فده  مالـسلااهیلع 

بلج يرگید  يوسب  ار  دارفا  هجوت  يهمه  دنزاس و  فرصنم  دندروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هداد و  رارق  مجاهت  دروم  ار  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد 
رثا دروم  ره  رد  نانآ  رواب  هب  ات  دـناهدومن  لقن  نوگانوگ  حوصن  رد  ار  نیگمهـس  غورد  اوسر و  ربخ  نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  ییوگ  دـننک .
نم نت  يهراپ  همطاـف  : » دومرف ادـخ  ربماـیپ  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  دـناهدرک  لـقن  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  هنومن ، يارب  دراذـگب . ار  دوخ 
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ریـسفت هب  تیاور ، نآ  یپ  زا  هاگنآ  تسا ». هدرزآ  ارم  دـناسر  رازآ  وا  هب  هکره  دزاـسیم و  تحاراـن  ارم  دـنک  تحاراـن  ار  وا  هچنآ  تسا ،
میرحت نانموم  ریما  رب  ار  همطاف »  » نوچ يرـسمه  نتـشاد  اب  جاودزا ، دـنوادخ  هک : تسا  هدوب  نیا  ربماـیپ  روظنم  هک ، دننیـشنیم  هناـضرغم 

هحفص 242] ییاورپ [ !! یب  تواقش و  نیا  رب  فسات  یهز  هک ، یتسار  تخاسیم . هدرزآ  ار  ربمایپ  تخد  راک  نیا  هک  ارچ  تسا ، هدرک 

رون ماما  نیمود  عولط 

هراشا

رد ار  مالـسلاهیلع  نسح » ، » شاهیامنارگ دـنزرف  نیتسخن  دوجو  رون  هک  دوب  هداـهن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  راـهب  نیمهدزاود  ناوناـب  رـالاس 
يهرهچ تفای و  لاقتنا  وا  دوجو  ناـمزاس  هب  ناـنموم  ریما  زا  تماـما  تبهوم  ماـما و  رون  زا  یـشخب  هک  ارچ  درک ، ساـسحا  شیوخ  دوجو 

ماـن دـیدرگ و  رتهدنـشخرد  رتناـشفارون و  ینـشور  تروـصب  شدوـجو  رد  مالـسلاهیلع  نـسح  دوـجو  روـن  نتفاـی  یلجت  اـب  وا  ناـشفارون 
، یمارگ ربمایپ  يارب  اهزور  نامه  رد  دش و  کیدزن  شدنبلد ، دـنزرف  دوجو  عولط  درک . ادـیپ  يرتهدنـشخرد  قادـصم  ارهز »  » يهیامنارگ

دولوم دروم  رد  مزال  ياهـشرافس  هب  ینانخـس ، نمـض  دمآ و  همطاف  شرتخد  يهناخ  هب  رادهگنادخ  يارب  ترـضح  نآ  دمآ . شیپ  يرفس 
رد تدالو  زا  سپ  ار  وا  هک : دومرف  هیـصوت  هلمج  زا  و  تخاس . دهاوخ  نارابرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  يدوز  هب  هک  تخادرپ  یکرابم 
هب هدـید  يرجه  موس  لاس  هب  ناضمر  مهدزناپ  زور  رد  رون  يهناخ  دـنزرف  نیتسخن  ربمایپ ، نتفر  زا  سپ  دـنهدن . رارق  گـنر  درز  شـشوپ 

دوجو زورفاناهج  دیـشروخ  عولط  تاظحل  رد  سیمع » تنب  ءامـسا  . » دوب یهوکـشرپ  زور  كرابم ، دولوم  نآ  تدالو  زور  دوشگ . ناهج 
یب ار  كرابم  دولوم  نانآ  دـندوب . زین  يرگید  ناوناـب  وا  هارمه  هب  تشاد و  روضح  اـجنآ  رد  تماـما ، قفا  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح 

تشگزاب و رفس  زا  یمارگ  ربمایپ  دنداد . رارق  دوب  گنر  درز  هک  يزیمت  ابیز و  يهچراپ  رد  دنشاب ، هاگآ  یمارگ  ربمایپ  يهیـصوت  زا  هکنآ 
همطاف دیاهدیزگرب ؟ هچ  ار  شمان  هک  دیسرپ  و  دیروایب . ار  مدنزرف  دومرف : رضاح  ناوناب  هب  هاگنآ  تفاتش . شیوخ  زارفرـس  تخد  رادید  هب 

نمـض ترـضح  نآ  اما  دریگ  رظن  رد  تمظعاـب  هوکـشرپ و  یماـن  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  شاهیاـمنارگ  يوش  هب  نآ  زا  شیپ  مالـسلااهیلع 
باختنا ناشن  مان و  زونه  ور  نیا  زا  تفرگ . دهاوخن  یـشیپ  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  رب  دروم  نیا  رد  هک  دوب  هدومرف  ربمایپ  تخد  هب  مارتحا 

هحفص 243] دوب [ . هدشن 

.. شابداش مایپ 

زا هک  دیدرک  شومارف  رگم  دومرف : تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  ترضح  نآ  دنتـشاد و  میدقت  شردقنارگ  ياین  هب  ار  رون  دازون 
دنکفا و وا  رب  يدیپس  ششوپ  تفرگرب و  كرابم  دولوم  زا  ار  ششوپ  نآ  دیهدن ؟ رارق  درز  ششوپ  رد  تدالو  زا  سپ  ار  وا  متساوخ  امش 

یـشیپ امـش  رب  نامدـنزرف  ماـن  شنیزگ  رد  زگره  اـم  تفگ : ناـنموم  ریما  دـیاهدیزگرب ؟ هچ  ار  شماـن  دیـسرپ : دومن و  ناـنموم  ریما  هب  ور 
راگدـیرفآ هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  تسرد  مریگیمن . یـشیپ  شیوخ  گرزب  راـگدرورپ  رب  مه  نم  دومرف : زین  یمارگ  ربماـیپ  میریگیمن .

عیفر تیب  رد  ور  نیا  زا  تسا . هتفای  تدالو  يدـنزرف  ماهدـیزگرب ، ربماـیپ  بوبحم و  يهدـنب  يارب  : » هک داد  ماـیپ  یحو  يهتـشرف  هب  یتسه 
ناسب امـش  يارب  یلع  هک ؛ وگب  وا  هب  اهتینهت ، اهکیربت و  نیرتهنامیمـص  دورد و  مالـس و  میدـقت  نمـض  يآ و  دورف  تماـما  تلاـسر و 
بتارم دمآ و  دورف  ادخ  روتـسد  هب  یحو  يهتـشرف  نیزگرب ». یلع »  » دـنزرف رب  ار  نوراه  دـنزرف  مان  ور  نیا  زا  تسا . یـسوم  يارب  نوراه 

ار كرابم  دولوم  نیا  هک  تسا  هداد  روتسد  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ دیناسر و  ربمایپ  هب  ار  یتسه  راگدرورپ  تینهت  کیربت و 
هب نم  دومرف : ربمایپ  تشاد . مان  ریبش »  » وا تفگ : یحو  يهتـشرف  دوب ؟ هچ  وا  مان  دیـسرپ : ربمایپ  دـینک ». يراذـگمان  نوراه »  » دـنزرف مان  هب 
مان رهم ، ربمایپ  ناسنیدب  هحفص 244 ] دییامرفب [ . باختنا  نسح »  » ار وا  مان  تفگ : یحو  يهتشرف  [ . 159 ... ] میوگیم نخس  یبرع  يهژاو 
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نیمتفه دناوخ . هماقا  تخاس و  نیرق  ادـخ  دای  مان و  اب  ار  وا  پچ  شوگ  تفگ و  ناذا  وا  تسار  شوگ  رد  داهن . نسح »  » ار هام  يهراپ  نآ 
نار کی  درک و  ینابرق  نسح ،»  » شردـقنارگ دـنزرف  هقیقع »  » ناونع هب  گـنردوبک  چوق  سار  ود  یمارگ  ربماـپ  هک  دوب  رون  تدـالو  زور 

نایاونیب ارقف و  هب  هقدـص  ناونع  هب  هرقن  نآ  نزو  مه  دیـشارت و  ار  دازون  كرابم  رـس  داد . هلباق  يوناب  هب  رانید  کی  هارمه  ار  اهنآ  زا  یکی 
نآ رد  تخاس و  رطعم  دوب  هدش  بیکرت  هباشم  ییاهزیچ  نارفعز و  زا  هک  ینیگآرطع  وبشوخ و  يهدام  هب  ار  دازون  ینارون  رس  هاگنآ  داد .

نوخ اب  ار  دازون  رـس  تیلهاـج  رـصع  مدرم  : » دومرف درک و  شهوکن  تفرگ و  داـقتنا  داـب  هب  ار  تیلهاـج  موسر  بادآ و  زا  یکی  تصرف ،
شیوخ ریذپانفصو  رهم  دروم  ار  وا  تخاس و  نارابهسوب  ار  كرابم  دازون  ماجنارس  و  تسا ». يدنسپان  رایسب  راک  هک  دندومنیم  نیگنر 

... داد رارق 

رون ماما  نیموس  تدالو 

هراشا

رد همطاف »  » يهیامنارگ دنزرف  نیمود  هک  دوب  نیا  رگناشن  اههناشن ، مئالع و  مالسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  تدالو  زا  یتدم  تشذگ  زا  سپ 
تدالو دروم  رد  دوشگ . ناهج  هب  هدید  دوب ، هداد  ار  شندمآ  يهدژم  نآ  زا  شیپ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  هام  شش  زا  سپ  هاگنآ  تسا و  هار 

! ادـخ ربمایپ  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  ربمایپ  دزن  نمیاما »  » نامیااب يوناب  ناگیاسمه  يزور  هک : دـناهدروآ  قداص  ماما  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
لیـسگ وا  يهناخ  هب  ار  یـسک  ربمایپ  تسا . هتخاس  تحاران  زین  ار  ام  يهمه  تسیرگیم و  دوب و  رادیب  مدهدیپس  ات  نمیاما »  » هتـشذگ بش 

 ] شرازگ نم  هب  تناگیاسمه  دنایرگن ! ار  تنامشچ  يادخ  نمیاما !» : » دومرف وا  هب  ترضح  نآ  دش . بایفرش  ربمایپ  رضحم  هب  وا  تشاد و 
تخـس و یباوخ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  داد : خـساپ  ارچ ؟ ياهدوـب ، ناـیرگ  تحاراـن و  ار  هتـشذگ  بش  رـسارس  وـت  هک  دـناهدرک  هحفص 245 ]

نآ مایپ  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  وگب  ییوگیمن ؟ زاب  میارب  ار  تباوخ  دومرف : ربمایپ  مدرک . هیرگ  مدهدـیپس  ات  نآ  رطاخب  مدـید و  نیگمهس 
ار شیوخ  يایور  تسین ، ینکیم  رکف  وت  هک  هنوگنآ  دومرف : ربمایپ  تسا . نارگ  میارب  نآ  نایب  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : نمیاما » . » دـنرتاناد

ربمایپ تسا »... هداتفا  نم  يهناخ  رد  امـش  سدقم  رکیپ  ءاضعا  زا  یخرب  هک  مدـید  ایور  ملاع  رد  بشید  : » تفگ نامیااب  يوناب  نآ  وگزاب .
ایند هب  ار  نیـسح » «، » همطاـف  » ماهیاـمنارگ تخد  هک  تسا  نیا  وت  باوخ  ماـیپ  ياهدـید . ییوکین  باوخ  ياهتفر و  یـشوخ  باوخ  دوـمرف :
امـش يهناخ  رد  هک  تسا  نم  دوجو  زا  ياهراپ  نامه  نیـسح »  » درک و یهاوخ  يرادهگن  يراتـسرپ و  ار  وا  هک  یتسه  وت  دروآ و  دـهاوخ 

. دریگیم رارق 

هدیسرون كدوک  نیا  رب  ادخ  نیرفآ 

دزن تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نمیاما » . » درک عولط  تلاسر  تماما و  يارسقفا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  یتدم  زا  سپ  تشذگ و  نایرج  نیا 
هک وا  رب  هدیسرون و  كدوک  نیا  رب  ادخ  نیرفآ  : » دومرف تفرگ و  وا  زا  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  نآ  دروآ . ربمایپ  شردقنارگ  ياین 

رـسمه نمیاما »  » باوخ رب  هوالع  تسوت . ياـیور  نآ  ماـیپ  نیا  نمیاما  دومرف : هاـگنآ  تسا ». هدروآ  نم  يوسب  هدرـشف و  شوغآ  رد  ار  وا 
تدالو تاظحل  هحفـص 246 ] دوب [ . هدومرف  ییوگـشیپ  زین  یمارگ  ربمایپ  دوب و  هدـید  باوخ  نیا  ریظن  یباوخ  زین  ربمایپ  يومع  سابع ،» »

«... هملسما  » و سیمع » تنب  ءامسا   » زین ربمایپ و  يهمع  بلطملادبع و  رتخد  هیفص ، هلمج  زا  ناملسم ، ناوناب  زا  یهورگ  مالسلاهیلع  نیـسح 
يا درک : ضرع  هیفص  روایب ! ار  مدنزرف  همع ! دومرف : ربمایپ  مالسلاهیلع  نیسح  دوجو  زورفا  ناهج  دیشروخ  عولط  زا  سپ  دنتـشاد . روضح 

هاگنآ روایب ... تسا ، هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  دنوادخ  دومرف : ربمایپ  تسا ... هدـشن  هدامآ  زونه  تسا و  هدـمآ  ایند  هب  هزات  ادـخ ! ربمایپ 
يربع نابز  هب  هک  ار - نوراـه »  » مود رـسپ  ماـن  هک  تساوخ  تشاد و  میدـقت  ار  يادـخ  ماـیپ  ترـضح  نآ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف 
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عوـلط دـندمآ و  دورف  ناگتـشرف  زا  یهوـبنا  نآ  یپ  زا  و  دـنیزگرب . كراـبم  دازوـن  يارب  دـشیم  هتفگ  نیـسح »  » برع ناـبز  هب  و  ریبـش » »
ادخ ربمایپ  هب  زین  ار  شراختفارپ  تداهـش  تعاس ، نامه  رد  دنتفگ و  کیربت  شردـقنارگ  ياین  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوجو  دیـشروخ 

، دیکم ار  تلاسر  یحو و  نابز  وا  داهن و  وا  ماک  رد  ار  كرابم  نابز  تفرگ ، ار  شیوخ  دنبلد  دنزرف  یمارگ  ربمایپ  دندرک . ضرع  تیلـست 
ردام زا  هن  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دناهدروآ  و  تفای . ماکحتسا  يراوتسا و  شیاهناوختـسا  درک و  شیور  نآ  زا  شندب  تشوگ  ياهنوگ  هب 

نم یثنا و  يدث  نم  ادبا  عضتری  مل  عضترم  هللا  تسا : هدورس  هنوگنیا  دروم  نیا  رد  مولعلارحب »  » همالع رگید . سک  چیه  زا  هن  دیشون و  ریش 
وا يهدنهدریش  دیشونن و  ریش  ییوناب  ناتسپ  زا  زگره  هک  يراوخریش  كدوک  ار ! يادخ  ار ! يادخ  ۀنواف ... انآ  هماهبا  هیطعی  ۀعضارم  هط » »

هحفص 247] داهنیم [  هوکشرپ  كدوک  نآ  ماک  رد  ار  شیوخ  نابز  ینامز ، تسش و  تشگنا  یهاگ  وا  دوب . ادخ  ربمایپ  ادخ  تساوخ  هب 
هک دوب  همطاف »  » يارس قفا  زا  كانبات  رتخا  نیمود  عولط  زور  نیمتفه  تسرد  دیـسر . لامک  جوا  هب  وا  دوجو  نامزاس  هک  دوب  هار  نیا  زا  و 

هاگراب هب  ساپس  وا و  یتمالس  يارب  دیدرگ و  قافنا  ادخ  هار  رد  هرقن  شرس  ياهوم  نزو  هب  دندیشارت و  ار  كدوک  رس  داد ، روتـسد  ربمایپ 
دوجوم تسا ، هتفای  شراگن  وا  يالاو  تیصخش  نوماریپ  هک  ام  رگید  باتک  رد  ياهدرتسگ  ثحب  دروم  نیا  رد  [ . 160 . ] دش ینابرق  ادخ ،

[ . 161 . ] دییامرف هعلاطم  دیناوتیم  یمارگ  يهدنناوخ  امش  هک  تسا 

فافع نامیا و  تخد  تدالو 

هراشا

هب هدـید  ناوناب  يوناب  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  زا  سپ  هک  دوب  بنیز »  » ای فافع  ناـمیا و  تخد  تلاـسر ، یحو و  نادـناخ  دـنزرف  نیموس 
دـمآ و ایند  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدالو  زا  سپ  هک  تسا  نیمه  نانموم  ریما  تخد  تدـالو  دروم ، رد  حیحـص  هاگدـید  دوشگ . ناـهج 

دنزرف ار  بنیز »  » دناهدیـشوک نویطارفا  نابـصعتم و  زا  یخرب  اـما  دـناهداد  رارق  دـییات  دروم  ار  هاگدـید  نیا  زین  ناثدـحم  ناـخوم و  رتشیب 
هب موجه  اب  راکهایس  نابلطهاج  هک  دننکفا  ینیگمهس  هانگ  زواجت و  يور  رب  ششوپ  هلیسونیدب ، ات  دننک  دادملق  مالسلااهیلع  همطاف  مراهچ 
هک دناهشیدنا  نیا  رد  نانآ  يرآ  دندش . بکترم  نسحم »  » وا دنزرف  نتـشک  راوید و  رد و  نایم  وا  نداد  رارق  مالـسلااهیلع و  همطاف  يهناخ 
ایند هب  يرگید  دـنزرف  مه  زاب  نسحم »  » شدـنزرف ندـش  طقاس  زا  سپ  ناوناب  يوناب  هک  دـنیوگب  كانلوه  تیانج  نآ  ندرک  ناـهنپ  نمض 

يرـصم یطاش » تنب  ، » تسا هتفریذپ  ار  هناضرغم  ساسایب و  هاگدید  نیا  هک  یناگدنـسیون  هلمج  زا  دـیدن . همدـص  نادـنچ  دوخ  دروآ و 
وا بوبحم  دنزرف  ود  هب  ربمایپ  ناگدید  هکنآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  دوب . ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  ارهز  : » دـسیونیم دروم  نیا  رد  هک  تسا 

دنزرف نیموس  هک  دوبن  ردقم  ییوگ  اما  دروآ  ایند  هب  يرگید  دنزرف  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـش ، هحفص 248 ] نشور [  نیسح »  » و نسح » »
یترورـض کنیا  هدـنراگن ، دزاـس ». ناراـبرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناـهج  تماـما ، تلاـسر و  عیفر  تیب  نآ  رد  دوب  نسحم »  » شماـن هک  وا 

دهاوخ ثحب  هطبار  نیا  رد  يرتشیب  تصرف  اب  هدنیآ  رد  هک  ارچ  دهد ، رارق  دـقن  دروم  ار  ساسایب  هناضرغم و  هاگدـید  نیا  هک  درگنیمن 
رد و  نینج »  » تروصب هک  دوب  ومه  تسا و  ربمایپ  يهیاـمنارگ  تخد  دـنزرف  نیرخآ  یلع » نب  نسحم   » هک تخاـس  دـهاوخ  نشور  درک و 

تیاعر رطاخب  اجنیا  رد  هدنراگن  دیسر . تداهـش  هب  دمآ  دراو  وا  رب  راوید ، رد و  نایم  هک  يراشف  تامدص و  رثا  رب  شدنمجرا ، مام  مکش 
قیفوت ار  وا  رهمرپ  يادخ  هک  تسا  راودیما  دیامنیم و  میـسرت  ار  البرک  نامرهق  بنیز »  » راختفارپ یگدنز  زا  ییوترپ  اهنت  باتک ، بولـسا 

، یسررب قیقحت و  يهتسیاش  وا  شخبماهلا  ناشخرد و  یگدنز  هک  ارچ  دراگنب ، زارفرس  يوناب  نیا  دروم  رد  لقتسم  یباتک  ات  دراد  ینازرا 
. تسا لیلجت  شیاتس و  روخرد  تخس  خیرات ، يوناب  گرزب  نآ  دوخ  و 

خیرات دادیب  متس و 
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نامدود تلاسر و  یحو و  نادـناخ  دـنمجرا  دـنزرف  نیموس  وا  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  يرجه  مجنپ  لاس  رد  بنیز »  » نامیا گرزب  يوناب 
شردپ هک  ردقنارگ  ییوناب  فصو  رد  هک  ارچ  درگنیم  دیجمت  فیرعت و  زا  زاینیب  رایـسب  ار  وا  هدنراگن  دوب . تماما  يهزاوآدنلب  كاپ و 

هچ دنتـسه ، تشهب  ناناوج  رالاس  نیـسح »  » و نسح »  » شردارب ود  ربمایپ و  نت  يهراپ  همطاف »  » ناهج ناوناب  رالاس  شردام  ناـنموم و  ریما 
زا هوکـش  تسادق و  یکاپ و  فرـش و  زا  ياهلاه  هک  دوب  ییاهتمظع  يهرمث  اهتلیـضف و  يهویم  وا  هک  یتسار  دسیونب ؟ دناوتیم  يزیچ 

هحفـص ار [  وا  هک  ینامیا  قشع و  زا  هدـنکآ  رابرپ و  يهنیـس  زا  رگید  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  نایب  نیا  اب  دوب . هتفرگ  ناـیم  رد  ار  وا  وس  ره 
یعیفر تیب  زا  و  تفر ، راکب  وا  دروم  رد  هراومه  هک  یشرورپ  تیبرت و  زا  و  دیرورپ ، لگ  ناسب  ار  وا  هک  یکاپ  ناماد  زا  داد و  ریـش  [ 249

ياههویـش باتزاب  لمعلاسکع و  زین  و  دیدرگ ، ینازرا  وا  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  تثارو و  لماع  زا  و  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  اجنآ  رد  وا  هک 
ینازرا وا  هب  هک  يرامـشیب  بهاوم  یقـالخا و  ياهـشزرا  زا  زین  و  داـهن ، رثا  وا  گرزب  حور  هک  یگداوناـخ  سدـقم  وج  ریثاـت  یتـیبرت و 

ردـقچ یتسار  اما  تسا ! ریذـپانفصو  هک  وگم  سرپم و  يزیچ  دـیدرگ ، افوکـش  تسـشن و  لگ  هب  وا  دوجو  راـبرپ  يهعرزم  رد  تشاد و 
خیرات هک  ارچ  شاهیامنارگ ، ردام  ردپ و  دروم  رد  هک  هنوگنامه  تشاد ، اور  دادیب  متـس و  وا  دروم  رد  خـیرات  مییوگب  هک  تسا  كاندرد 

و مشاهینب »  » يهنازرف دنمـشیدنا و  يوناب  تیـصخش  يهدنبیز  هک  هنوگنآ  تفرگن و  یپ  ار  وا  یگدنز  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  ناسنآ 
. تسا هدومنن  میسرت  ار  وا  یگدنز  دشاب ، بنیز »  » نوچ یتعاجش  نامیا و  گرزب  نامرهق  ادخ و  ربمایپ  يهداون 

نامسآ هیده 

و نیز »  » زا هک  یشخبناج  سدقم و  يهژاو  داهن . بنیز »  » ار وا  مان  ربمایپ  شردقنارگ  ياین  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  وا  هک  هاگنآ  لاح  ره  هب 
کی زا  ار  ياهلاقم  البرک » ۀـلطب  نیـسحلا و   » باـتک يهدنـسیون  دـشابیم . ردـپ  یگتـسارآ  تنیز و  موهفم  هب  تسا و  هتفرگ  لکـش  با » »
اجنیا رد  ام  هک  دروآیم  شیوخ  باتک  رد  تسا  هدش  هتـشون  گرزب  يوناب  نیا  يالاو  تیـصخش  نوماریپ  هک  يرـصم  ژاریت  رپ  يهمانزور 

. دوـشگ ناـهج  هب  هدـید  ترجه  زا  مجنپ  لاـس  هب  نابعـش  هاـم  رد  ناـنموم  ریما  تخد  بنیز  میرذـگیم : میروآیم و  ار  نآ  زا  ییاـهزارف 
یلع نیزگرب . هتـسیاش  یمان  وا  يارب  ریگب و  ار  دازون  نیا  ناج ! یلع  تفگ : دروآ و  مالـسلاهیلع  یلع  شماقمالاو  ردـپ  دزن  ار  وا  شرداـم 

هک یماگنه  دوب . رفـس  رد  ربماـیپ  زور  نآ  هحفـص 250 ] مریگیمن [ . یـشیپ  ادخ  ربمایپ  رب  مدنزرف  يراذـگمان  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع 
تقبـس مراگدرورپ  رب  نم  : » دومرف هک  دـنیزگرب  تلاسر  نادـناخ  دازون  رب  یماـن  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  دـش . دراو  همطاـف »  » يهناـخ هب  دـمآ ،

نیا مان  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ شربمایپ  هب  ادخ  تینهت  مالس و  میدقت  اب  دمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  میوجیمن ».
.« تسا هدیزگرب  وا  يارب  ار  هتسیاش  ابیز و  مان  نیا  ادخ  هک  ارچ  تسا ، بنیز »  » كرابم دازون 

يرادیاپ لبمس 

لحارم يهمه  مه  تسا و  یقالخا  ياهـشزرا  یناسنا و  لیاضف  زا  راشرـس  خیرات  ناشخرد و  یگدـنز  ياراد  مه  گرزب ، يوناب  نیا  يرآ 
اب نرق  عـبر  لوـط  هب  شرمع  زایمهم  شخب  رد  دوـب . هتخیمآ  جـنر  درد و  رابهودـنا و  ثداوـح  اـب  شزوـمآسرد  شخبماـهلا و  یگدـنز 
اب هاگنآ  دـیدرگ . وربور  يرگید ، تخـس  ياهدادـخر  و  همطاف »  » شاهتـسیاش ماـم  ربماـیپ و  شردـقنارگ  ياـین  تلحر  زوسناـج  يهعجاـف 

ترجه سپس  دش . بلس  وا  زا  تاناکما  يهمه  تینما و  يدازآ و  دیدرگ و  نیشنهناخ  نانموم  ریما  شردپ  هک  دش  وربور  یتخـس  راگزور 
ینعی ردپ - تداهش  اب  ار  وا  یهلا  يهنامیکح  يهدارا  نآ  یپ  زا  دمآ و  شیپ  دیدرگ ، شردپ  تموکح  زکرم  هک  هفوک  هب  هنیدم  زا  شردپ 
گنج رظاـن  دـهاش و  نآ  لاـبند  هـب  تخاـس . رادـغاد  دروآرد - هزرل  هـب  ار  اهنامـسآ  هـک  ياهدـنهدناکت  يهعجاـف  كاـندرد و  يهثداـح 

یسیلبا يهشقن  اب  مه  نآ  زا  سپ  تخاس و  روهلعش  وا  نایعیـش  مالـسلاهیلع و  یبتجم  ترـضح  شردارب ، دض  رب  هیواعم  هک  دوب  ياهناملاظ 
هب عیمطت  تنایخ و  بیرف و  روز و  برض  هب  ار  شیوخ  يدادبتـسا  يهرطیـس  دیناسر و  تداهـش  هب  تنایخ  مس  اب  ار  ترـضح  نآ  شیوخ 
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نیرتگرزب یتسارب  هک  يرگید  دادـخر  اـب  ناـمرهق  يوناـب  نآ  ناـهگان  دـنچ  یناـیلاس  زا  سپ  هحفـص 251 ] درک [ . لیمحت  مالـسا  ناـهج 
تفگـش اما  دوب . ینالوط  يریـسم  نوگاـنوگ و  داـعبا  ياراد  هک  يراـبنوخ  هدـنهدناکت و  يهعجاـف  دـیدرگ . وربور  دوب ، خـیرات  يهعجاـف 
تسکش ساسحا  هکنآ  یب  دیزرو و  يرادیاپ  هوتسن ، هنانامرهق و  هدننکش ، تخس و  ثداوح  نیا  ربارب  رد  نامرهق  يوناب  نیا  هک  تساجنیا 
تلاسر دیآ ، دراو  ياهشدخ  شاتیارد  یهاگآ و  يدنمشوه و  رب  ای  دهدب و  تسد  زا  ار  شیوخ  نیدالوپ  باصعا  ای  دیامن و  یناشیرپ  ای 

سپ تشگزاب . هنیدم  هب  مایپ ، ندناسر  هفیظو و  ماجنا  ياپ  هب  اپ  داد و  ماجنا  یگتـسیاش  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  شیوخ  هوکـشرپ  گرتس و 
ررقم نینچ  ادخ  تفر و  رصم »  » هب گرزب  يوناب  نآ  تخاس و  دیعبت  ار  وا  مکاح  دادبتـسا  تلادع ، قح و  هار  رد  فرگـش  يرادیاپ  نیا  زا 

نیمزرـس رد  وا  شخبماهلا  زیگناتفگـش و  یگدنز  راختفا  رـسارس  يهدنورپ  دیوگ و  دوردب  ار  ناهج  اجنامه  رد  ترـضح  نآ  هک  دومرف 
! یمارگ يهدنناوخ  يرآ  ددرگ . اهلسن ... اهرصع و  لوط  رد  لد  بلق و  اهنویلیم  دیما  يهطقن  هاگهانپ و  شهاگمارآ  دنامب و  هدوشگ  لین » »
الاو و ردـپ  تمظعاب و  ردام  ردـقنارگ و  ياین  وا و  رب  هک  دوب . نانموم  ریما  نامرهق  تخد  بنیز »  » راـختفا رـسارس  یگدـنز  زا  ییوترپ  نیا 

امـش رادهگن  ادخ  دحللا » یلا  دهملا  نم  يربکلابنیز   » باتک رد  رگید  يرادـید  ات  کنیا  و  داب . يادـخ  دورد  شرادرک  هتـسیاش  ناردارب 
. داب

نانموم ریما  رتخد  نیمود  تدالو 

باسح هب  گرزب  نادناخ  نیا  رتخد  نیمود  هک  ار  شیوخ  يهیامنارگ  دنزرف  نیمراهچ  نانموم ، ریما  ناوناب و  رالاس  هوکـشرپ  هداس و  تیب 
زا دـیدرگ  يراذـگمان  موثلکما »  » هب هک  وا  هحفـص 252 ] تشگ [ . اریذپ  ینامداش  يداش و  زا  یجوم  اب  نیـشیپ  دـنزرف  هس  ناسب  دـمآیم ،

يزاـتمم رایـسب  هتـسیاب و  هتـسیاش و  تیبرت  زا  وس  رگد  زا  دوب و  فیرـش  یبـسن  تلاـصا و  ياراد  بنیز »  » شناـمرهق رهاوخ  ناـسب  ییوس 
یمامت رد  اما  دوب  توافتم  بنیز  شرهاوخ  یگدنز  اب  شایگدنز  داعبا  زا  یخرب  هچرگ  هشیپاورپ  دنمـشوه و  يوناب  نیا  دـیدرگ . روهرهب 

روطب زین  وا  دومن ، افیا  ار  شیوخ  زاـسخیرات  هدـنزاس و  شقن  تشاد و  روضح  بنیز ،»  » شناـمرهق رهاوخ  هک  ياهدـنهدناکت  ياهدادـخر 
زا زین  نامرهق  يوناب  نآ  دـمآیم . رامـشب  شیوخ  يهیامنارگ  رهاوخ  رواـشم  ناـبیتشپ و  رگنـسمه و  تشاد و  تکرـش  هناـهاگآ  يدـج و 

يرادیاپ ناوت  زین  دنمورین  نادرم  هک  تسا  هدیدرگ  وربور  ییاهجنر  اهدرد و  اب  هتفرگ و  رارق  خیرات  دادـیب  متـس و  دروم  هک  تسا  یناسک 
ییاهثحب زین  وا  دروم  رد  بنیز »  » شرهاوخ هوکـشرپ  تیـصخش  نوماریپ  ثحب  ماگنه  هب  ادخ  تساوخ  هب  ام  و  دـنرادن . ار  اهنآ  ربارب  رد 

هحفص 253] تشاد [ . میهاوخ 

نآرق رد  س )  ) همطاف يامیس 

هراشا

تـشهب رد  اما  تایآ  مایپ  زا  يا  هدرـشف  یتا » لـه   » يهروس رد  - 3 هلهابم »  » يهیآ رد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  یبرق 2 - يهـیآ  رد  - 1
میرکت رهم و  نآ  يهزیگنا  زیگنارکفت  مارتـحا  رهم و  تلاـسر  يهنیئآ  رد  همطاـف »  » رابهوکـش تیعقوم  - 5 روـن »  » يهیآ رد  ادخ 4 - يابیز 

هحفص 254] شنابرق [ ! هب  شردپ  ریذپانفصو 

یبرق يهیآ  رد 

هراشا

ةدوملا الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  تسا : نیا  دشابیم  مالسلااهیلع  همطاف  تیصخش  هوکش و  زا  ییوترپ  رگنایب  هک  یبرق »  » يهفیرش يهیآ 
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تلاسر رب  یـشاداپ  چیه  امـش  زا  نم  وگب ! ربمایپ  يا  ناه  [ . 162 . ] روکـش روفغ  هللا  نا  انـسح  اهیف  هل  دزن  ۀنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف 
هدنزرمآ و دنوادخ  هک  ارچ  مییازفایم ، شایکین  رب  دهد  ماجنا  ياهتسیاش  راک  سک  ره  مناکیدزن و  نتـشاد  تسود  زج  مهاوخیمن  دوخ 

شاهدیزگرب ربمایپ  هب  ادخ  تسا و  فیرش  نآرق  زا  يرگنیم  نادب  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  هک  هنوگنامه  هفیرـش  يهیآ  تسا . سانـشقح 
نم ناکیدزن  اب  دیاب  امـش  هکنآ  زج  مبلطیمن  امـش  زا  یـشاداپ  شیوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  نم  وگب : تما  هب  ربمایپ  يا  هک  دـهدیم  نامرف 

يهژاو زا  روظنم  هک ؛ تسا  گـنهامه  ناـنآ  ناوریپ  يهمه  نیتسار و  ناـماما  نانخـس  دروم  نیا  رد  دـییامن . راـتفر  تبحم  رهم و  ساـسارب 
ار ربمایپ  ناـکیدزن  نیا  ناـشن  ماـن و  هحفـص 255 ] تنـس [ ، لها  هعیـش و  ياهباتک  رد  تایاور  هوبنا  و  دنـشابیم . ربماـیپ  ناـکیدزن  یبرق » »
و حاحـص »  » نوچمه شیوخ  دانـسا  نیرتربـتعم  رد  تنـس  لـها  گرزب  نادنـشناد  هک  ناوارف  تاـیاور  نا  يهلمج  زا  - 1 دهدیم . تسدـب 

امش ناکیدزن  هک  دندیسرپ  ربمایپ  زا  دمآ  دورف  هفیرش  يهیآ  نیا  هک  یماگنه  دیامرفیم : هک  تسا  تیاور  نیا  دناهدروآ  دوخ  مهم  ریسافت 
یلع و ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  نانآ ... رـسپ  ود  و  همطاف »  » و یلع » : » دومرف خساپ  رد  ربمایپ  دننایک ؟ دش  بجاو  ام  رب  نانآ  تبحم 
رد میعنوبا » «، » روثنملاردلا  » رد یطویس » ، » شیوخ ریسفت  رد  یبعلث » «، » ۀقرحملاقعاوصلا  » رد رجح » نبا   » ار تیاور  نیا  اهانبا ... و  ۀمطاف » »
زا رجح » نبا   » و يربـط »  » ار تاـیاور  هوبنا  نآ  زا  رگید  تیاور  - 2 دناهدرک . تیاور  نیطـسملادئارف »  » رد یعفاش » ینیوج  «، » ءایلوالاۀیلح »
زور رد  نم  هک  دیـشاب  شوهب  داد ، رارق  نم  نادـناخ  هب  ندـیزرو  تبحم  مدرم ، امـش  رب  ارم  شاداپ  دـنوادخ  هک : دـناهدروآ  یمارگ  ربمایپ 

.« مهنع ادغ  مکلئاس  ینا  یتیب و  لها  یف  ةدوملا  مکیلع  يرجا  لعج  هللا  نا  . » دومن مهاوخ  لاوس  امش  زا  نانآ  دروم  رد  زیخاتسر 

تیب لها  ناماما  نانخس  رد  یبرق 

اهثحب و رد  موصعم  ناماما  هک  منکیم  بلج  یتایاور  هب  ار  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رظن  کنیا  دروم ، نیا  رد  تیاور  ود  میـسرت  زا  سپ 
نانموم ریما  زا  ۀقرحملاقعاوصلا »  » يهدنـسیون - 1 دندومن : یفرعم  ار  یبرق »  » زا روظنم  لماک ، ینـشور  تحارـص و  هب  شیوخ  ياههرظانم 

تلالد هب  هحفـص 256 ] هک [  تسا  دوجوم  ياهیآ  تلاسر ) نادـناخ   ) ام دروم  رد  يروش »  » يهکرابم يهروس  رد  دومرف : هک  تسا  هدروآ 
مکلاسا لق ال  هک : تخادرپ  هیآ  نیا  توالت  هب  هاـگنآ  دـهدیم و  رارق  شیوخ  مسر  هار و  ار  اـم  تدوم  تبحم و  یناـمیااب  ناـسنا  ره  نآ ،

زا نم  : » دومرف ینارنخـس  کی  رد  رون  ماما  نیمود  هک : تسا  هدروآ  باـتک  نیمه  يهدنـسیون  زین  و  - 2 یبرقلا ... یف  ةدوملا  ـالا  ارجا  هیلع 
هتخاس و بجاو  ناگدنروآ  نامیا  يهمه  رب  ار  ناشيرادربنامرف  نانآ و  هب  ندیزرو  رهم  دنوادخ  هک  متسه  یتلاسر  یحو و  نادناخ  نامه 

هدمآ هفیرش  يهیآ  رد  هک  يا  « هنسح  » ندروآ تسدب  دوزفا  و  ۀنـسح ... فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  دومرف :
: هک تسا  هدروآ  رون  ماما  نیمراهچ  زا  شیوخ  باتک  رد  هدنـسیون  نامه  زین  و  - 3 تسا . تیبلها  ام  هب  ندـیزرو  تبحم  زا  ترابع  تسا 

رذگ ترضح  نآ  رانک  زا  نایماش  زا  يدرم  دندوب ، هتشاد  هاگن  يوما  دجسم  برد  رب  تراسا  لاح  هب  ماش  رد  ار  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه 
لق هک : ياهدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  ادخ ! يهدنب  يا  ناه  دیسرپ : ترضح  نآ  تخاس . دوبان  ار  نایامش  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ : درک و 

رعاش - 4 تسا ... هدـمآ  دورف  ام  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  هک  دوزفا  هاگنآ  و  یبرقلا ؟ یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال 
امـش يارب  برعم  یقت و  انم  اـهلوات  ۀـیآ  مح  لآ  یف  مکل  اندـجو  دیارـسیم : دروم  نیا  رد  يدـسا » تیمک   » هعیـش زیتسمتـس  دنمـشیدنا و 
امـش دروم  رد  ار  نآ  قح ، زا  ناگدـننادرگ  يور  مه  ناگتـسیاش و  مه  هک  میاهتفای  ياهیآ  يروش »  » هکراـبم يهروس  رد  تلاـسر  نادـناخ 

: تفگ دش و  بایفرش  ربمایپ  رضحم  هب  نیـشنارحص  يدرم  هک : دناهدروآ  يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا زین  و  - 5 دناهدومن . ریسفت  لیوات و 
. ] تسوا يهداتـسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  ییادخ  اتکی  يادـخ  زج  هک  هدـب  یهاوگ  دومرف : ربمایپ  امن . نایب  نم  هب  ار  مالـسا  دـمحم ! يا 
هب ندـیزرو  تبحم  اهنت  هن ، دومرف : ربمایپ  تساوخ ؟ یهاوخ  نم  زا  یـشاداپ  مالـسا  نامیا و  نیا  ربارب  رد  ایآ  تفگ : درم  نآ  هحفص 257 ]
اب ات  ایب  تفگ : درم  نآ  نم . نادنواشیوخ  دومرف : ربمایپ  نم ؟ ای  وت  نادنواشیوخ  نادنواشیوخ ؟ مادک  دیـسرپ  مهاوخیم . ار  منادـنواشیوخ 

. نیمآ دومرف : یمارگ  ربمایپ  داب . ادخ  نیرفن  دزرون ، تبحم  رهم و  تنادنواشیوخ  وت و  رب  هک  سک  نآ  رب  سپ  نیا  زا  مهد  تعیب  تسد  وت 
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لها مغر  یلع  ۀـضیرف  هط  لآ  یئـالو  تیار  هک : تسا  هدروآ  یبرع » نبا   » زا ار  رعـش  ود  نیا  قـعاوصلا »...  » يهدنـسیون زین  و  - 6 [ . 163]
مزال و ار  ربمایپ  نادناخ  هب  ندیزرورهم  نم  [ . 164  ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  هغیلبتب  يدهلا  یلع  ارجا  ثوعبملا  بلط  امف  ابرقلا  ینثروی  دعبلا 
. تسا هتخاس  کیدزن  نانآ  هب  ارم  یبرق ،» يهفیرـش  يهیآ  ، » دناهتـسج يرود  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  یناـسک  فـالخ  رب  و  مرگنیم . بجاو 
هب زاب  و  - 7 تساوخن . ادخ  نامرف  هب  شنادناخ  هب  ندیزرورهم  زج  یـشاداپ  هعماج ، تیادـه  ادـخ و  مایپ  ندـناسر  ربارب  رد  یمارگ  ربمایپ 

هلزنا نآرقلا  یف  ۀللا  نم  ضرف  مکبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای  دیارـسیم : هنوگنیا  دروم  نیا  رد  زین  یعفاش » ، » باتک هدنـسیون و  نیمه  نایب 
ياهضیرف ار  امش  هب  ندیزرورهم  دنوادخ  تلاسر ! هوکشرپ  نادناخ  يا  ناه  هل  ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم  مکنا  ناشلامیظع  نم  مکافک 

راثن دورد  امش  رب  شیوخ  زامن  رد  سک  ره  هک  سب  نیمه  امش  تمظع  هوکش و  رد  تسا . هداتـسرفورف  شیوخ  نآرق  رد  ار  نآ  تخاس و 
جنپ لهچ و  مان  شیوخ ، يهدـنزرا  باتک  رد  ینیما »  » موحرم راوگرزب ، يهمـالع  و  - 8 هحفـص 258 ] تسا [ . چوپ  چیه و  شزامن  دنکن ،

« همطاف  » نانموم و ریما  نأش  رد  ار  هفیرش  يهیآ  یگمه ، هک  تسا  هدروآ  ناشیاهباتک  مان  اب  ار  تنس  لها  مانب  نادنمشناد  ناثدحم و  زا  رفن 
نبا يربط 5 - متاحیبا 4 - نبا  رذنم 3 - نبا  لبنح 2 - نب  دـمحا  ماما  - 1 زا : دـنترابع  نانآ  يهلمج  زا  هک  دناهتـسناد  نیـسح  نسح و  و 

یناکسح یلزاغم 14 - نبا  رازبلا 13 - يوغب 12 - میعنوبا 11 - يدحاو 10 - ییاسنلا 9 - خیشلاوبا  هللادبعوبا 8 - یبلعث 7 - هیودرم 6 -
يزار هحلط 22 - نبا  - 21 هحفص 259 ] يروباشین [  ینیوج 20 - جرفلاوبا 19 - رکاسع 18 - نبا  يرشخمز 17 - نیدلابحم 16 - - 15

يوانم 32- یجنگ 31 - غابص 30 - نبا  یمثیه 29 - یفسن 28 - يواضیب 27 - دیدحلایبا 26 - نبا  نایحوبا 25 - دوعسلاوبا 24 - - 23
یجنلبش 42- نابص 41 - يروفص 40 - یطویس 39 - يدوهمس 38 - رجح 37 - نبا  یناقرز 36 - نزاخ 35 - يدنرز 34 - ینالطسق 33 -

هحفص 260] [ . ] 165  ] یناهبن یمرضح 43 -

هلهابم يهیآ  رد  ارهز  يهمطاف 

هراشا

مکئانبا انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  هب  کئاج  اـم  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف  دـیامرفیم ... : فیرـش  نآرق  رد  نیرفآناـهج  يادـخ 
يوس هب  هک  یـشناد  نیا  زا  سپ  هک  ره  ربمایپ )! يا  [ . ) 166 . ] نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انـسفنا و  مکئاسن  انئاسنو و 

زین امـش  میناوخارف و  ار  نامدوخ  ناوناب و  نارـسپ و  ام  اـت  دـیئایب  وگب : دومن ، ارچ  نوچ و  وت  اـب  یـسیع »  » دروم رد  مه  زاـب  دـمآ ، دورف  وت 
یگرزب دادخر  زا  هفیرـش  يهیآ  نیا  میهد . رارق  نایوگغرد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  نیرفن  هاگنآ  دیناوخارف . ار  ناتدوخ  نانز و  نارـسپ و 
میـسرت هب  يزاین  اجنیا  رد  ام  دراد . نخـس  تسا ، رادروخرب  يرایـسب  ترهـش  زا  ناناملـسم  نایم  رد  نونکات  نآ  نداد  خر  يهماگنه  زا  هک 

نارـسفم و مامت  هک  میزاس  ناشنرطاخ  هک  مینکیم  هدنـسب  هتکن  نیمه  هب  میرگنیمن و  فورعم  گرزب و  يهثداـح  نیا  كرادـم  عباـنم و 
هقطنم نایحیـسم  ترـضح و  نآ  نایم  هک  دمآ  دورف  ربمایپ  رب  یماگنه  هکرابم  يهیآ  نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  دنچ ، يرامـش  زج  ناثدـحم 

. میروآیم نانموم  ریما  زا  هدرشف  روطب  ار  گرزب  دادخر  نیا  کنیا  دوب . هدمآ  نایم  هب  مالسلاهیلع  حیسم  يهرابرد  ییاهوگتفگ  نارجن » »

زامن زا  سپ  ادرف  دادماب 

نایدوهی روهشم  هرهچ  ود  هارمه  هب  فقسا » و« نسحم ،» «، » بقاع « ؛ نانآ سانشرس  يهرهچ  هس  یتسرپرـس  هب  نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ 
هدومن و یسررب  قیقحت و  وا ، ینامسآ  میلاعت  تلاسر و  دروم  رد  ات  دنتفر  یمارگ  ربمایپ  رـضحم  هحفص 261 ] هب [  دندش و  دراو  هنیدم  هب 

نیرتسانـشرس ربمایپ ، رـضحم  هب  نانآ  فرـشت  زا  سپ  دـنریگب . یمیمـصت  هبذاجرپ ، دـیدج و  يهدـیدپ  نآ  اب  دروخرب  یگنوگچ  هراـبرد 
وا نارمع » : » دومرف ربمایپ  دوب ؟ هک  یـسوم »  » ردـپ باـنج ! یلاـع  تفگ : یمارگ  ربماـیپ  هب  باـطخ  تشاد ، ماـن  فقـسا  هک  هورگ  يهرهچ 
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: دومرف ربمایپ  دراد ؟ مان  هچ  امش  ردپ  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  دیسرپ : فقـسا  بوقعی » : » داد خساپ  ربمایپ  دوب ؟ هک  فسوی »  » ردپ دیـسرپ :
ادخ و حور  یـسیع  هک : دمآ  دورف  مایپ  نیا  اب  لیئربج  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دش . تکاس  ربمایپ  تسیک ؟ حیـسم »  » ردـپ دیـسرپ : هللادـبع » »

تکاس مه  زاب  ربمایپ  دشابیم ؟ دسج  نودب  حور  هک  تسانعم  نیدب  امش  نخس  ایآ  دیسرپ : فقسا  هتملک » هللاحور و  وه  . » تسوا يهملک 
دزن یسیع  لثم  دیدرتیب  نوکیف . نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللا  دنع  یسیع  لثم  نا  هک : دومرف  یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  دش 

، هفیرـش يهیآ  ندینـش  اب  فقـسا  تفای . دوجو  سپ  شاب »! دوجوم  : » تفگ وا  هب  دـیرفآ و  كاخ  زا  ار  يو  تسا . مدآ  لـثم  دـننامه  ادـخ 
ار بلطم  نیا  امـش  زا  اهنت  روبز ... لیجنا و  هن  میاهتفای و  تاروت  رد  هن  ار  بلطم  نیا  ام  دـمحم ! يا  تفگ : دـیرپ و  دوخ  ياـج  زا  ناـهگان 

یلاع دنتفگ : نارجن »  » نایحیـسم یمازعا  هورگ  مکئانبا ... انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  دـمآ : دورف  هفیرـش  يهیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا  میونـشیم .
ندش نشور  يارب  هلهابم  هب  توعد  اما  تسا  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  حیـسم »  » هک هحفص 262 ] تسا [  نارگ  ام  رب  امش  نخـس  نیا  بانج !

يهماگنه ور  نیا  زا  تسا . هناشنمدازآ  یقطنم و  هنافـصنم و  يراـک  یتسارب  امـش  يوس  زا  فرط  ود  زا  یکی  هاگدـید  یتسرد  تیناـقح و 
. دش دهاوخ  ماجنا  هلهابم  يدادماب ، زامن  زا  سپ  ادرف  ادخ  تساوخ  هب  دومرف : ربمایپ  دییامرف . ررقم  ار  هلهابم 

تسا ربمایپ  وا  دنگوس  ادخ  هب 

راـنک رد  ار  یکی  تفرگ و  ار  همطاـف  شیوخ  زارفرـس  تخد  ناـنموم و  ریما  تسد  دروآ و  اـجب  ادـخ  هاـگراب  هب  ار  يدادـماب  زاـمن  ربماـیپ 
دناوخارف و شیوخ  پچ  تسار و  تمـس  رد  زین  ار  نیـسح  نسح و  شاهدـید ، رون  ود  داد و  رارق  شیوخ  رـس  تشپ  ار  يرگید  شیوخ و 
هک یماگنه  دنریگ و  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  ات  تساوخ  ادخ  يهدیزگرب  بوبحم و  ناگدـنب  نآ  زا  اجنآ  رد  دـندش . ناور  هاگداعیم  يوسب 

نایحیـسم تئیه  دـندش . هلهابم  يهدامآ  دـنداهن و  نیمز  رب  ار  اهوناز  ادـخ  اب  شیاین  تلاح  هب  سپ  دـنیوگب . نیمآ  ناـنآ  درک  اـعد  ربماـیپ 
نامیـشپ شیوخ  میمـصت  زا  دش  وربور  شنادناخ  ربمایپ و  یحور  یگدامآ  يونعم و  يامیـس  ینارون و  ياههرهچ  اب  هک  یماگنه  نارجن » »

ربمایپ وا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  شیوخ ، تئیه  ياضعا  ناـیم  رد  وگتفگ  زا  سپ  دنتـساوخ و  يرگید  رظن  لداـبت  يارب  تصرف  هدـش و 
دیدرت چـیه  یب  دـنیوگب ، نیمآ  وا  بوـبحم  كاـپ و  نادـناخ  درادرب و  اـعد  هب  تسد  وا  رگا  تـسا و  یکاـپ  یتـسار و  اپارـس  تسادـخ و 

زا هک  تسا  نیا  تاجن  هار  اهنت  دنتفگ : هک  دوب  اجنیا  دش . دنهاوخ  دوبان  تئیه  ياضعا  يهمه  دسریم و  تباجا  فده  هب  نانآ  يهتساوخ 
« نارجن  » گرزب فقـسا  دـسیونیم : شیوخ  ریـسفت  رد  يزار » رخف  . » درذـگرد نانآ  زا  هک  دـنهاوخب  ترـضح  نآ  زا  دـندرگزاب و  هلهابم 

گرزب يادـخ  زا  رگا  هک  مرگنیم  مالـسا  ربمایپ  هارمه  هب  هحفص 263 ] ار [  ییاههرهچ  هک  دیـشاب  شوهب  حیـسم ! ناوریپ  يا  ناه  تفگ :
هب تسد  دیوشن و  وربور  نانآ  اب  هک  تسا  نیا  نم  يهیـصوت  ور  نیا  زا  دـنک . دـهاوخ  ار  نآ  دـنکرب ، شیوخ  ياج  زا  ار  یهوک  دـنهاوخب 

تئیه هک  دوب  رواـب  نیا  رب  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  نیمز  يهرک  يور  رب  حیـسم  ناوریپ  زا  رفن  کـی  دـش و  دـیهاوخ  دوباـن  هک  دـینزن  هلهاـبم 
اب ربمایپ  درذگب . هلهابم  زا  ترضح  نآ  هک  دندومن  اضاقت  دنتسشن و  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  ربارب  رد  رایـسب  عضاوت  اب  نارجن »  » يهبتریلاع

ماجنا هلهابم  رگا  دیزگرب ، تلاسر  هب  قح  هب  ارم  هک  يراگدرورپ  هب  دیشاب ! شوهب  دومرف : اما  تفریذپ  ار  نانآ  ياضاقت  رایسب  یشنمگرزب 
... تخاسیم دوبان  ار  نایحیسم  یمامت  دنوادخ  دشیم 

ثحب مهم  يهتکن  هب  هراشا 

رد یمارگ  ربمایپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارـسفم  ناثدـحم و  يهمه  هک : تسا  نیا  نآ  مینکیم و  هراشا  مهم  يهتکن  کی  هب  اهنت  اجنیا  رد  اـم 
کی اهنت  زین  ناملسم  ناوناب  يهمه  زا  و  دوب ، نانموم  ریما  مه  نآ  تشاد و  هارمه  هب  رفن  کی  اهنت  ناملسم  نادرم  يهمه  زا  هلهابم ، نایرج 

چیه رگید  دندوب و  نیـسح  نسح و  هک  درب  هارمه  هب  كدوک  ود  زین  ناملـسم  ناکدوک  یمامت  زا  دوب و  همطاف »  » شرتخد مه  نآ  هک  رفن ،
«، هیفص  » نوچمه شیاههمع  دندوب و  شیوخ  ياههناخ  رد  شنارسمه  يهمه  هکنیا  اب  و  دربن . زین  ار  شیوخ  نارسمه  زا  یکی  یتح  سک ،
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يوناب کی  اهنت  ربمایپ  دـندوب ، هنیدـمرد  همه  همه و  راصنا ، رجاهم و  و  یمـشاه »  » نانز و  بلاطوبا »  » رتخد یناهما »  » گرزب و يوناـب  نآ 
دوب و همطاف »  » شاهیامنارگ تخد  مه  نآ  وناب و  کی  اهنت  يرآ  دناوخارف ، هلهابم  هب  شیوخ  هارمه  هب  ار  ریظنیب  تیونعمرپ و  هوکـشرپ و 

اهنت هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  مکئاسن » انئاسن و  و  : » دـیامرفیم هک  هفیرـش  يهیآ  دوجو  اب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ندرب  اـهنت  نیا  و  سب .
نیا و  رگید . سک  چیه  هن  دوب و  گرزب  شیامه  هلهابم و  نآ  رد  روضح  هحفص 264 ] يهتسیاش [  اپارس  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب 
يور رد  هک  تسنادیم  ادـخ  رگا  هک : تسا  هدروآ  تیاور  ربمایپ  زا  یفنح » يزودـنق  . » دـیزگرب ار  وا  اهنت  ربمایپ  هک  تسوا  يهژیو  زاـیتما 
نانیا زا  نوچ  اما  مورب  هلهابم  هب  نانآ  اب  هک  دادیم  روتـسد  نم  هب  دـندوب ، نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  رتهیاـمنارگ  یناگدـنب  نیمز 

[ . 167 . ] تساهناسنایمامت رب  نانآ  يرترب  دنس  نیمه  مورب و  نانیا  هارمه  هب  هک  دمآ  روتسد  دوبن  رتهوکشرپ 

یتا له  يهروس  رد 

هراشا

اهنورجفی هللاداـبع  اـهب  برـشی  اـنیع  اروفاـک ، اـهجازم  ناـک  ساـک  نم  نوبرـشی  راربـالا  نا  هک : میناوخیم  فیرـش  نآرق  رد  دروم  نیا  رد 
مالسلااهیلع و همطاف  مالسا  زارفرس  يوناب  هک  دمآ  دورف  بمایپ  يافـصم  بلق  رب  یماگنه  تایآ  نیا  اروکـشم ... مکیعـس  ناک  و  اریجفت ...

هلمج زا  تنـس  لـها  هعیـش و  ناثدـحم  دـندومن . هناـصلاخ  یقاـفنا  ادـخ  هار  رد  نیـسح  نسح و  شدـنمجرا  دـنزرف  ود  ردـقنارگ و  يوش 
ریما هراـبرد  تاـیآ  نیا  هک : دـناهدروآ  نارگید  و  لـئاضفلا » » رد قفوم » دـیعملاوبا   » و ریبـک » ریـسفت   » رد یبلعـس » « » طیـسبلا  » رد يدـحاو » »

ریـسفت رد  يرـشخمز »  » تنـس لها  رادـمان  رـسفم  هک  یبلاطم  هب  اجنیا  رد  هدـنراگن  تسا . هدـمآ  دورف  نیـسح  نسح و  همطاف و  ناـنموم و 
هدروآ سابع » نبا   » زا فاشک ،»  » شیوخ ریـسفت  رد  دروم  نیا  رد  وا  هحفص 265 ] دیامنیم [ . هدنـسب  تسا ، هدروآ  دروم  نیا  رد  شیوخ 
رادید هب  نارای  زا  یهورگ  هارمه  هب  یمارگ  ربمایپ  دـندش . رامیب  نیـسح »  » و نسح » ، » مالـسلااهیلع همطاف  يهیامنارگ  دـنزرف  ود  هک : تسا 
يوناب هارمهب  ترـضح  نآ  ییامن ». يرذـن  تنادـنزرف  يافـش  يارب  تسا  هدـنبیز  ناـج ! یلع  : » دـندومرف وگتفگ  نمـض  دـندمآ و  ود  نآ 

ادـخ و تیانع  تروص  رد  هک  دـندرک  رذـن  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنمتدارا  درگاش و  هتـسیاش و  نز  نآ  هضف »  » نانآ زا  يوریپ  هب  و  ناوناب ،
يرای هب  ار  شیوخ  يدوبهب  نانآ  یکدنا ، زا  سپ  دـنریگب و  هزور  زور ، هس  تماما ، تلاسر و  عیفر  تیب  يهیامنارگ  دـنزرف  ود  لاح  دوبهب 
يوناب دروآ و  مهارف  نان  يهیهت  يارب  هناد  يرادقم  هعماج ، زور  نآ  يداصتقا  یعامتجا و  تخـس  طیارـش  رد  نانموم  ریما  دنتفای . زاب  ادخ 

زور نیتسخن  دنریگب . هزور  ات  دومن  ییاذغ  داوم  نان و  هب  لیدبت  ار  نآ  زا   1 زور 3 / ره  يهمانرب  قبط  مالسلااهیلع  همطاف  شاهناخ ، ریبدتاب 
رد هب  هدـنامرد  ریقف و  ییاونیب  ناـهگان  هک  دـندش  هداـمآ  راـطفا  يارب  برغم  زاـمن  زا  سپ  ناـنآ  دیـسر . هار  زا  راـطفا  هک  دنتـشاد  هزور  ار 
هللا مکمعطا  ینومعطا  نیملـسملا ، نیکاسم  نم  نیکـسم  دمحم ! تیبلها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : تساوخ و  کمک  دـمآ و  اهنآ  يهناخ 

هب مراد . کمک  ياضاقت  مناملـسم و  يریقف  ربمایپ ! نادناخ  يا  امـش  رب  يادخ  مالـس  ... » ءاملا الا  وقوذی  ملاوتاب  هورثاف و  ۀنجلا . دئاوم  نم 
هب ار  شیوخ  ياذغیمامت  دندومن و  راثیا  یگمه  نانموم  ریما  نادناخ  دزاس ». روهرهب  یتشهب  يهدئام  زا  ار  امـش  يادخ  هک  دیهد  اذغ  نم 

دنداهن شیوخ  ربارب  رد  راطفا  يارب  ار  اذـغ  یتقو  ماش  ماـگنه  هب  دـنتفرگ و  هزور  ار  زور  نیمود  دـندرک . راـطفا  بآ  اـب  دـنداد و  ریقف  نآ 
ياذغ يهمه  هنارگراثیا ، هرابرگد  زین  نانآ  درک  کمک  ياضاقت  دیسر و  هار  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  ردپ  يهیاس  هک  ياهنـسرگ  كدوک 

هب ار  شیوخ  ياذـغ  دـندومن و  راـثیا  مه  زاـب  و  دـنتفرگ ... هزور  ار  موس  زور  هحفـص 266 ] دندرک [ . هیدـه  وا  هب  ادـخ  رطاخب  ار  شیوخ 
رون ود  هارمه  هب  نانموم  ریما  هک  دوب  زور  نآ  دادـماب  دنتـشاد . مدـقم  نتـشیوخ  رب  ادـخ  يدونـشخ  رطاـخب  ار  وا  دـندرک و  قاـفنا  يریـسا 
نانآ رد  یتخس  یگنسرگ  راثآ  تسیرگن ، نانآ  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  دنتشگ و  بایفرش  ربمایپ  رـضحم  هب  نیـسح  نسح و  شاهدید 

هب نانآ  هارمه  هب  تساوخ و  اپب  ترضح  نآ  ور  نیا  زا  مرگنیم . يراوگان  تخس و  طیارش  رد  ار  امـش  هک  یتسار  ناج ! یلع  دومرف : دید .
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شناگدید ییوس  زا  هزور ، دنچ  يهزور  رثا  رب  یگنسرگ و  تدش  زا  اما  دوب  تدابع  شیاین و  لاح  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دنتشگزاب . هناخ 
دـیدرگ و رطاخ  هدرزآ  تخـس  شرتخد  طیارـش  ندـید  زا  ربمایپ  دوب . هدـیبسچ  تشپ  رب  شکراـبم  مکـش  وس  رگد  زا  هتـسشن و  يدوگ  هب 

نتشاد هب  ریگب و  ار  نیا  تسا . ینامسآ  ناغمرا  نیا  دمحم ! يا  ناه  تفگ : دمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد  تسرد 
هاگنآ دیوگیم و  تینهت  دروم  نیا  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  امن  راختفا  ادـخ  هاگراب  رد  ياهتخابکاپ  تسود و  رـشب  زارفرـس و  نادـناخ  نینچ 

... ناسنالا یلع  یتا  له  درک : توالت  ربمایپ  رب  ار  هکرابم  يهروس  نیا 

تایآ مایپ  زا  ياهدرشف 

تسا و رب »  » ای راب »  » عمج راربا »  » يهژاو راربالا »... نا  . » مینارذگب رظن  زا  ار  هفیرش  تایآ  نیا  مایپ  ریسفت و  زا  ياهدرشف  هک  تساجب  کنیا 
يهمه رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع ، زا : دنترابع  ادـخ ، ناگدـنب  نیرتهتـسیاش  و  راربا »  » زا روظنم  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد 

دوخ هب  هاگ  دنـشونیم . ار  اهیندیـشون  نآ  رد  هک  تسا  یماـج  موهفم  هب  ساـک »  » يهژاو هحفـص 267 ] ساک [ »... نم  نوبرـشی  . » داب نانآ 
تسا هتخیمآ  ياهمـشچ  ياراوگ  بآ  اب  یندیـشون  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  اروفاک »... اهجازم  ناک  . » دوشیم هتفگ  زین  یندیـشون 

یلالز و يدیپس و  رد  همـشچ  نآ  لالز  درـس و  اراوگ و  بآ  هک  ارچ  تسا ، روفاک »  » نآ مان  دـشوجیم و  ابیز  توارط و  رپ  تشهب  رد  هک 
دشاب و تشهب  رد  ياهمشچ  مان  روفاک »  » تسا نکمم  و  تسین . هنوگنآ  راثآ  صاوخ و  رظن  زا  هچرگ  تسا . هدش  هیبشت  روفاک »  » هب يدرس 

ادخ يهتسیاش  ناگدنب  هک  ياهمشچ  هللادابع » اهب  برـشی  انیع  . » ددرگ روصت  روفاک »  » زا لدب  ای  نایب  فطع  انیع »  » هک تسا  نیا  رب  انب  نیا 
فـصو هب  هنوـگنیا  ار  ناـنآ  نآرق  رد  زاونهدـنب  يادـخ  دناهدیـشکرپ و  لاـمک  جوا  هـب  ادـخ  یگدـنب  رد  هـک  یناگدـنب  دنـشونیم . نآ  زا 

ره هب  ار ، همـشچ  ياراوگ  لالز و  ناشوج و  بآ  نآ  اریجفت » اهنورجفی  ... » اـنوه ضرـالا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  داـبع  و  دـشکیم :
اهرذن اهدهع و  هب  يافو  لیلد  هب  هتسیاب ، هتـسیاش و  ناگدنب  نآ  رذنلاب » نوفوی  . » دزاسیم يراج  یناسآ ، تلوهـس و  هب  دنهاوخب  هک  اجک 
بجاو نتـشیوخ  رب  ادـخ ، يدونـشخ  تهج  رد  ناـسنا  هک  تسا  ياهتـسیاش  راـک  رذـن »  » هک ارچ  دـنوشیم  هوکـشرپ  شاداـپ  نیا  روخ  رد 

مزال ار  اهنآ  هب  يافو  ادـخ  هک  شیوخ  ياهنامیپ  اهدـهع و  رگید  هب  درک  افو  رذـن  هب  هک  ياهتـسیاش  يهدـنب  هک  تسا  نشور  دزاـسیم و 
همه نماد  هک  تسا  ریگارف  ياهنوگ  هب  زور  نآ  رـش  هک  يزور  زا  و  اموی »... نوفاخی  . » دـنامیم رادافو  يرتشیب  تقداب  رتهب و  تسا  هتخاس 

هب یگنـسرگ  يرادهزور و  رثا  رب  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  و  ماـعطلا »... نومعطی  و  [ » هحفص 268 دنـسارهیم [ . زور  نآ  زا  نانیا  دریگیم ، ار 
هک ارچ  دنناروخیم ، ریـسا »  » و میتی »  » و ریقف »  » هب ار  نآ  هنارگراثیا  دنروخیمن و  دوخ  مه  زاب  دـنرادیم ، تسود  ار  نآ  دـندنمزاین و  اذـغ 
...« هللا هجول  مکمعطن  امنا  . » دـنزوسلد رهمرپ و  نامیتی ... نامورحم و  ناریقف و  هب  تبـسن  مه  دـنرادیم و  تسود  ار  راثیا  يراکوکین و  مه 

ناگتسیاش نآ  دهاجم »  » نایب هب  میرادن . یشاداپ  راظتنا  امش  زا  زگره  مینکیم و  ریس  یتسه  راگدیرفآ  يدونـشخ  يارب  اهنت  ار  نایامـش  ام 
رطاخب ار  نانآ  تسا  هاگآ  اهلد  يافرژ  اهزار و  يهمه  زا  هک  هاگآ  يادخ  دنتفگن و  ینخس  ناگنـسرگ  ندرک  ریـس  ماگنه  هب  تسود  رـشب 

هریت و تخس  هک  يزور  زا  شیوخ  راگدرورپ  زا  ام  اریرطمق »... اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  . » داد رارق  شیاتـس  دروم  هناصلاخ  راثیا  نیا 
هماکدوخ و رادمدرس  ای  نیگمشخ و  ریش  هب  شندوب  زیگناساره  تدش  رطاخب  ار  زیخاتـسر  زور  نآرق  يرآ  میکانمیب . تسا  هتفـشآ  رات و 
زا قافنا  صالخا و  راثیا و  نیا  شاداپ  هب  ار  نانآ  زین  رهمرپ  يادخ  سپ  مویلا »... کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  . » دـیامنیم هیبشت  نشخ ، وخدـنت و 

بلق رورـس  یناـمداش و  هرهچ و  یمرخ  توارط و  نانادـب  و  ارورـس » ةرـضن و  مهاـقل  و  . » درادیم هاـگن  راـگزور  نآ  يراـبنایز  ترارش و 
دندیزرو ییابیکش  تخـس ، یگنـسرگ  رب  شیوخ  راثیا  قافنا و  رد  هک  تهج  نادب  و  اریرح » ۀنج و  اوربص  امب  مهازج  و  . » درادیم ینازرا 

هحفص 269] دنکیم [ . تیانع  نانآ  هب  ار  ریرح  تشهب و  هوکشرپ  شاداپ 

ادخ يابیز  تشهب  رد  اما 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


-1 دـیامرفیم : دـنکیم و  هراشا  ادـخ  توارطرپ  ابیز و  تشهب  رد  نانآ  یناـسنا  يونعم و  تـالاح  میـسرت  هب  نیرفآناـهج  يادـخ  هاـگنآ 
اهتخت رب  شمارآ  هافر و  شیاسآ و  جوا  رد  شهاگراب ، نارادرک  هتـسیاش  نیا  ادخ ، يهنادواج  تشهب  رد  کئارالا »... یلع  اهیف  نیئکتم 

ییامرس زوس  هن  دنتفا و  جنر  هب  نآ  ترارح  تدش  زا  هک  دنرگنیم  ار  يدیشروخ  هن  اجنآ ، رد  اسمـش »... اهیف  نوری  ال  - » 2 دننزیم . هیکت 
تسا کیدزن  نانآ  هب  اهنآ  ياههیاس  هک  دنتسه  یشخبمارآ  رابرپ و  ناتخرد  ریز  رب  اهلالظ »... مهیلع  ۀیناد  و  - » 3 دناسر . رازآ  ار  نانآ  هک 

رد ۀضف »... نم  ۀـیناب  مهیلع  فاطی  و  - » 4 تسا . ناسآ  ناسآ  نانآ  يارب  اهنآ  زا  يروهرهب  ندـیچ و  هداتفاورف و  شگنراـگنر  ياـههویم  و 
ياهتمعن اهیزور و  زا  ولمم  تسا و  هدروآ  دـیدپ  شیوخ  يهدارا  هب  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  نیرولب  هنیگبآ و  ياـهفرظ  هرقن و  ياـهماج  اـجنآ 

اهتمعن زا  ولمم  هدش ... یحارط  تقد  فطل و  تیاهن  رد  هک  ییابیز  مافهرقن و  ياههنیگبآ  و  دوشیم . هدنادرگ  اهنآ  نوماریپ  دنتسه ، ادخ 
نارازگتمدـخ نارازگراک و  و  - 6 دـندرگیم . باریـس  لیبسلـس »  » و لیبجنز »  » ییاههمـشچ زا  اجنآ  رد  و  - 5 ددرگیم . ینازرا  ناــنآ  رب 

زبس و يابید  زا  یهوکشرپ  ياهسابل  زین  تساهتمعن و  عاونا  اب  هارمه  هک  یگرزب  رادتقا  هوکـش و  و  - 7 دننکیم . تمدخ  نانآ  هب  تشهب 
اب دنوادخ  هکنیا ، تفگـش  هحفـص 270 ] دنـشونیم [ . سدـقم  كاپ و  یبارـش  ددرگیم و  ناغمرا  نانآ  هب  اهیگتـسارآ ، اهتنیز و  عاونا 

، دنربیمن مان  تشهب  نایروح  زا  همطاف »  » يالاو ماقم  رطاخب  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  تشهب  ياهتمعن  عاونا  زا  تایآ ، نیا  رد  هکنیا 
رترب تسا و  یتیگ  ناوناب  رالاس  هک  ومه  تسا . ربمایپ  زارفرس  تخد  ارهز ، همطاف  نانموم و  ریما  يالاو  تیـصخش  يهرابرد  تایآ  هک  ارچ 

. دشابیم تشهب  نایروح  زا  رترابهوکش  رتالاو و  و 

رون يهیآ  رد 

بکوک اهناک  ۀجاجزلا  ۀجاجز ، یف  حابـصملا  حابـصم ، اهیف  ةوکـشمک  هرون  لثم  ضرالا ، تاوامـسلا و  رون  هللا  دیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ 
نآ دـشاب . غورفرپ  یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  دـنوادخ  رون  فصو  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  روـن  ادـخ  [ . 168 ...« ] يرد
یلع  » زا بقانم  باتک  رد  یعفاش » یلزاغم  نبا  ظفاح  ... » نازورف يرتخا  نوچمه  هدنـشخرد ، فافـش و  یبابح  دریگ  رارق  یباـبح  رد  غارچ 

یموهفم مایپ و  هچ  حابصم » اهیف  ةوکشمک  « ؛ هک مدیسرپ  هفیرش  يهیآ  ریـسفت  زا  مظاک  ترـضح  زا  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  رفعج » نب 
نیـسح نسح و  شاهدـید  رون  ود  حابـصم »  » يهژاو تسا و  همطاف »  » ربماـیپ تخد  ةوکـشم »  » يهژاو زا  روظنم  دومرف : ترـضح  نآ  دراد ؟

اهتیز داکی   » زا سپس  تسا . ناشفارون  يرتخا  ناسب  یتیگ  نانز  نایم  رد  همطاف  دومرف : هک  مدیسرپ  يرد » بکوک  اهناک   » زا هاگنآ  دنتسه .
. ] دریگب همشچرس  وا  زا  اهشناد ، مولع و  يهمه  هک  تسا  هدنامن  يزیچ  هک  تسا  نانچ  شنیب  شناد و  رد  وا  دومرف : هک  مدیـسرپ  یـضی »
رون زا  همطاـف  ماهیاـمنارگ  تخد  روـن  [ . 169 ...« ] هللارون نم  ۀـمطاف  یتـنبا  روـن  و  دوـمرف ...« : هک  دـناهدروآ  ربماـیپ  زا  زین  و  هحفص 271 ]

نخـس ترـضح  نآ  نکفاوترپ  ناشخرد و  رون  زا  هک  تشذگ  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رظن  زا  یتایاور  رتشیپ  ياهشخب  رد  و  تسادـخ .
. تشاد

تلاسر يهنییآ  رد  همطاف  رابهوکش  تیعقوم 

هراشا

اهنت هن  راک  نیا  تسا . تلاسر  يهنییآ  رد  وا  زاتمم  ـالاو و  تیعقوم  میـسرت  ناوناـب ، يوناـب  درومرد  لـئاسم  نیرتهدـیچیپ  نیرتراوشد و  زا 
دروم نیا  رد  هدرـشف  روطب  تهج  نیمه  هب  تسا . رتارف  یـسررب  لیلحت و  نایب و  ملق و  ییاناوت  ورملق  زا  یتسارب  هک  تسا ، راوشد  تخس و 

. دوشیم میسرت  یتاکن 

زیگنارکفت مارتحا  رهم و 
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نرتهب شکاپ  حور  وا و  دوجو  نامزاس  رد  هتخاس و  دوخ  نآ  زا  ار  ردپ  يافصم  سدقم و  بلق  زا  یعیـسو  يهرتسگ  ربمایپ  يهنازرف  تخد 
یتسود هک  ارچ  دنرادیم . تسود  ار  ناشنارتخد  هک  ناردـپ  رگید  ناسب  هن  اما  تشادیم  تسود  ار  همطاف » ، » ربمایپ دوب . هتفرگ  ار  اههطقن 
ییالاو تیصخش  زا  هک  يدرکلمع  راتفر و  دوب . ریذپانفصو  یمیرکت  لیلجت و  مارتحا و  اب  هتخیمآ  همطاف »  » هب تبسن  ترـضح  نآ  رهم  و 

هب تبـسن  يردـپ  چـیه  زا  نونکاـت  هک  دوب  ماـیپ  ياراد  اـنعمرپ و  زیگنارکفت و  ناـنچ  دـشیم  هدـید  شاهنازرف  تخد  ربارب  رد  ربماـیپ  نوچ 
اهنت یتـسود  مارتـحا و  زا  زیگنارکفت  يهویـش  نیا  هحفـص 272 ] تسا [ . هدـشن  هدـید  يراتفر  نینچ  اهلـسن  اهرـصع و  يهمه  رد  شرتخد 

يوناب نآ  هک  ارچ  تسیرگنیم . میظعت  میرکت و  رظن  اـب  تخـس  شدـنمجرا  تخد  هب  ربماـیپ  هکلب  دوبن  يردـپ  رهم  هفطاـع و  زا  هتـساخرب 
بناج زا  دیحوت  ردقنارگ  ياوشیپ  ییوگ  تخاسیم و  رترب  یتیگ  نانز  يهمه  زا  ار  وا  هک  دوب  روهرهب  لیاضف  زایتما و  اهتبهوم و  زا  هنومن 

هک تسا  هاگدید  نیا  زا  دراذگ . جرا  اهب و  شاهیامنارگ  دوجو  هب  دـهن و  مارتحا  همطاف »  » هب هنوگنآ  هک  تشاد  روتـسد  یتسه  راگدـیرفآ 
بهاوم هب  دومرفیم و  داـی  تمظع  هوکـش و  هب  شزارفرـس  تخد  زا  يدـعاسم  تیعقوـم  بساـنم و  تصرف  ره  رد  یمارگ  ربماـیپ  مینیبیم 

ياهشیاتس نیا  اما  تشاد  زین  يرگید  نارتخد  راوگرزب  نآ  مینادیم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دادیم و  یهاوگ  وا  يالاو  تیعقوم  رایسب و 
ور نیا  زا  دـشن . هدـید  هدینـش و  نانآ  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  مهد  کی  نازیم  هب  یتح  یپاـیپ  اـنعمرپ و  ياـهمیرکت  میظعت و  دـنلب و 

تبحم رهم و  يردـپ و  كاپ  فطاوع  ساسارب  اهنت  هن  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  وا  میرکت  لیلجت و  ربماـیپ و  شیاتـس  هک  دـنامیمن  يدـیدرت 
ار وا  دنک و  توکس  ادخ  هاگراب  رد  شرتخد  يالاو  ماقم  یقالخا و  ياهشزرا  یناسنا و  لیاضف  دروم  رد  تسناوتیمن  وا  هکلب  دوبن  يدرف 

ياراد ادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  یتسارب  رگا  دومرفیم . میـسرت  ار  وا  تیعقوم  دناسانـشیم و  ار  وا  دیاب  دـنکن . یفرعم  مدرم  هب 
دنزرف هب  ادـخ  دوب و  ربمایپ  يهیامنارگ  دـنزرف  وا  هک  ارچ  درکیمن  راـتفر  هنوگنیا  وا  اـب  ربماـیپ  يدـیدرت  چـیه  یب  دوبن ، يزاـتمم  تیعقوم 

هک تسا  نیا  تقیقح  دـیامن . راتفر  زیگناتفگـش  هنوگنیا  شدـنزرف  اب  ردـپ  هن  دـنک  مارتحا  تخـس  ار  شیوخ  ردـپ  هک  تسا  هداد  نامرف 
مارتحا ردام  ناسب  وا  هب  درکیم و  راتفر  تسا  هداد  روتسد  وا  تما  هب  ادخ  هچنآ  سکع  تسرد  همطاف »  » شدنمجرا تخد  دروم  رد  ربمایپ 

هحفص 273] تشاد [ . ار  دوخ  صاخ  لیالد  نامگیب  میرکت  لیلجت و  نیا  داهنیم و 

ریذپانفصو میرکت  رهم و  نآ  يهزیگنا 

هک دزاـس  نشور  همه  يارب  ار  تیعقاو  نیا  تساوخیم  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  هک  دوـب  نآ  ناوارف  مارتـحا  لـیلجت و  نیا  لـیلد  نیرتمهم 
هچ تما  نارگدادیب  شتلحر  زا  سپ  هک  تسنادیم  ترضح  نآ  تسالاو . رایسب  زاتمم و  یتیعقوم  ياراد  ربمایپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  همطاف » »

ناگمه اب  تساوخیم  ربمایپ  ور  نیا  زا  دننکشیم  ار  وا  تمرح  هنوگچ  دنرادیم و  اور  شزارفرس  تخد  هب  ییاهتیذا  اهرازآ و  اهمتس و 
رابهوکـش تیعقوم  رگنایب  هک  یتایاور  هب  کنیا  هنومن  يارب  دنامن . یقاب  ایند  يهتفیـش  ناراکمتـس  يارب  ياهناهب  چیه  ات  دنک  تجح  مامتا 

تخد همطاف »  » هک دـناهدروآ  قداص  ترـضح  رون  ماما  نیمـشش  زا  - 1 مینکفایم : رظن  تسا  ربمایپ  يافـصم  بلق  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
نارگید ناسب  زین  نم  دمآ ، دورف  اضعب » مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  اعد  ولعجت  ال   » يهفیرـش يهیآ  هک  یماگنه  دومرف : ربمایپ  يهنازرف 

منزب ادـص  ناـج  ردـپ  ناونع  اـب  ار  وا  هکنیا  زا  رگید  و  ادـخ ! ربماـیپ  يا  متفگیم : مدزیم و  ادـص  تلاـسر  ناوـنع  اـب  ار  ماهیاـمنارگ  ردـپ 
وت لسن  نادناخ و  وت و  دروم  رد  هیآ  نیا  ناج ! همطاف » : » دومرف هاگنآ  دادن  خـساپ  نم  هب  هبترم  دـنچ  یکی  یمارگ  ربمایپ  مدومن . يرادوخ 
نیا زا  تسا . هدمآ  دورف  دنزرویم ، ربکت  هک  شیرق  خاتسگ  بدایب و  نشخ و  رـصانع  دروم  رد  هیآ  نیا  وت . زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  زین 

رتدونـشخ ار  مراگدرورپ  رت و  هدنز  ار  مبلق  وت  زاونلد  يادص  هک  ردپ  وگب  نم  هب  ناج ! همطاف » . » نزب ادص  ردپ  ناونع  اب  هراومه  ارم  وت  ور 
همطاف زا  رتهیبش  نتفگ  نخـس  رد  ار  سک  چـیه  نم  هک : تسا  هدروآ  هشیاع  زا  لقن  هب  هحلط »  » رتخد هشیاع »  » زین و  - 2 [ . 170 . ] دزاسیم
هحفـص ار [  وا  ياهتسد  تفگیم و  دمآشوخ  ریذپانفصو  يرهم  اب  وا  هب  شردپ  دـشیم  دراو  وا  هک  یماگنه  مدـیدن . ادـخ  ربمایپ  هب 

اب مالسلااهیلع  همطاف  تشگیم ، دراو  شزارفرس  تخد  رب  ادخ  ربمایپ  هک  هاگنآ  و  دناشنیم . نتـشیوخ  ياج  رد  ار  وا  دزیم و  هسوب  [ 274
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نب نیسح   » زا يوره » : » هک دناهدروآ  زین  و  - 3 دزیم ... هسوب  ار  وا  ياهتسد  تفگیم و  دمآشوخ  ردـپ  هب  تساخیم و  اپب  بدا  يایند 
: داد خساپ  دندوب ؟ رترب  نانآ  نیمادک  دیـسرپ : رتخد . راهچ  ياراد  داد : خساپ  وا  دوب ؟ رتخد  دنچ  ياراد  ادـخ  ربمایپ  بانج ! دیـسرپ : حور »

رظن زا  هجیتن  رد  دوب و  رتکچوک  همه  زا  لاس  نس و  رظن  زا  هکنیا  هن  رگم  دوب ؟ هچ  ناگمه  زا  وا  يرترب  لیلد  دیسرپ : مالـسلااهیلع  همطاف 
هک يرابهوکـش  یگژیو  تبهوم و  ود  لـیلد  هب  وا  اـما  ارچ ، داد : خـساپ  دوب ؟ روهرهب  ار  ناـمز  نیرتـمک  ربماـیپ  اـب  ترـشاعم  تبحاـصم و 

ثراو ناونع  هب  وا  هکنیا  تسخن  تفگ : دـنمادک ؟ تبهوـم  ود  نآ  دیـسرپ : دوـب . رترب  همه  زا  دوـب  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  یتـسه  راگدـیرفآ 
. دش هنادواج  وا  يهلیسوب  ترضح ، نآ  كرابم  دنلب و  مان  ربمایپ و  زارفرـس  لسن  هکنیا  رگید  و  دوب . هدش  هدیزگرب  ادخ  ربمایپ  يهبناجهمه 

ربمایپ هک : دناهدروآ  هفیذح »  » زا - 4 تشاد . ینازرا  وا  هب  همطاف »  » ریذپانفصو صالخا  لد و  يافـص  رطاخب  دنوادخ  ار  زایتما  ود  نیا  و 
زین و  - 5 هحفـص 275 ] [ . ] 171 ... ] دـیباوخیمن تخاسیمن ، هسوب  رد  قرغ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  كانبات  يهرهچ  هک  یناـمز  اـت  ادـخ 

هنوگنامه تنابرق  هب  تردپ  دومرفیم : دیسوبیم و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  كرابم  رـس  یمارگ  ربمایپ  هک : تسا  هدش  لقن  رمع » نب  هللادبع  »
تناـبرق هب  مرداـم  ردـپ و  دوـمرفیم : هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  [ . 172 «. ] ینوکف تنک  اـمک  كوبا  كادـف   » شاـب یتسه  هک 

متفگ نم  دزیم ... هسوب  ار  همطاف »  » يولگ یمارگ  ربماـیپ  هک : تسا  هدروآ  هشیاـع  زین  و  - 6 [ . 173 «. ] یما یبا و  كادـف  ! » ناج همطاف » »
روش و رد  هاگره  نم  هشیاع ؟ دومرف : ارچ ؟ دـیدادیمن . ماجنا  نیا  زا  شیپ  هک  دـیهدیم  ماـجنا  يراـک  همطاـف  هب  رهم  رد  ادـخ ! ربماـیپ  يا 

يولگ ریز  تشگیم  زاب  رفـس  زا  هاگره  ادـخ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  زین  و  - 7 [ . 174 . ] مسوبیم ار  همطاـف  يولگ  موشیم  تشهب  قوش 
یمارگ ربماـیپ  زا  زین  و  - 8 [ . 175 . ] میامنیم مامـشتسا  همطاـف  زا  ار  تشهب  شوخ  يوب  دومرفیم : تخاـسیم و  ناراـبهسوب  ار  همطاـف » »

هلال و لگ و  يوب  ناگتـشرف ، شوخ  يوب  ناحیر و  يوب  نایروح ، شوخ  يوب  یبالگ و  يوب  ناربماـیپ ، شوخ  يوب  دومرف : هک  دـناهدروآ 
ییابیز و هک  دشیم  ررقم  رگا  دومرف : زین  و  - 9 [ . 176 . ] تسا لگ  ناحیر و  یبالگ و  زیگنالد  يوب  همطاف ، مدنمجرا  تخد  شوخ  يوب 

هحفص رتارف [  مه  یکین  ییابیز و  رولبت  زا  همطاف  مرتخد  هکلب  دیدرگیم . رادیدپ  همطاف  يامیس  رد  دبای ، رولبت  یناسنا  يهرهچ  رد  لامک 
شردـقنارگ ياین  زا  رون  ماما  نیموس  زین  و  - 10 [ . 177  ] تسا نیمز  يور  مدرم  نیرتـهب  تمارک  تفارـش و  راـبت و  رظن  زا  وا  تسا . [ 276

نایاوشیپ نم و  يهدید  رون  شدنمجرا  يوش  نم ، لد  يهویم  شدنزرف  ود  نم ، بلق  ینامداش  يهیام  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ربمایپ 
يهتـشر هب  سک  ره  دـنیوا . ناگدـنب  وا و  نایم  دـنویپ  يهتـشر  نم و  راگدرورپ  نارادـتناما  دنتـسه ، وا  نادـنزرف  زا  هک  تما  يهناگهدزای 

یبآ ربمایپ  هک : دناهدروآ  زین  و  - 11 [ . 178  ] ددرگیم دوبان  دنز ، زاب  رس  نانآ  تعاطا  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دنز ، گنچ  نانآ  تبحم 
[ . 179  ] نارادرک هزیکاپ  ناکین و  ردام  يا  داب  تیاراوگ  شوخ و  دومرف : ربماـیپ  هاـگنآ  دیـشون . ار  نآ  وا  داد و  همطاـف  شرتخد  هب  اراوگ 

: دومرف هاـگنآ  يدرگ ؟ ناـمداش  هک  مهد  ياهدژم  یهاوخیمن  اـیآ  دومرف : نم  هب  ربماـیپ  مردـپ  هک : تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  دوـخ  - 12
رویز رز و  زا  یخرب  هک  دهاوخیم  وت  زا  دهد  ناغمرا  شیوخ  تسود  ياتمه  هب  ابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  دهاوخب  هک  یماگنه  دنوادخ 

نیا رتشیب  رتهب و  دشابیم ، ینـس  هعیـش و  دـییات  دروم  دـمآ و  دـهاوخ  هک  یتایاور  میـسرت  اب  زین  و  [ . 180 . ] یتـسرفب وا  يوسب  ار  شیوخ 
يریذپانفصو تمظع  تسادـق و  نآ  زار  هب  میبایرد و  ار  شدـنمجرا  تخد  هب  ربمایپ  قشع  لماوع  اههزیگنا و  ات  تفای  میهاوخ  ار  ناکما 

هجیدخ و تشهب : ناوناب  نیرترب  دومرف : ادخ  ربمایپ  - 1 تایاور . نیا  رب  یشرگن  کنیا  میربب . یپ  داد ، رارق  نانز  رالاس  دوجو  رد  ادخ  هک 
[ . ] 181 ... ] میرم هیـسآ و  و  همطاف »  » و هجیدـخ ... ۀـنجلا : لها  ءاسن  لـضفا  دنتـسه . نارمع  تخد  میرم  هیـسآ و  دـمحم و  تخد  همطاـف 

: عبرا نیملاعلاءاسن  ریخ  همطاف ...»  » و هجیدـخ »  » و هیـسآ »  » و میرم » « ؛ دـشابیم نتراهچ  یتیگ  ناـنز  نیرتهب  دومرف : زین  و  - 2 هحفص 277 ]
هک سب  ار  وت  راختفا  نیمه  ناج  همطاف  دومرف : زینو  - 3 [ . 182 «... ] همطاف  » دلیوخ و تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم 

امـش رظن  زا  هک  یتـیاور  هس  [ . 183 . ] یـشاب نانآ  يهمه  دمآرـس  وت  دنـشاب ، هیـسآ  هجیدخ و  میرم و  هک ؛ یتیگ  يهتـسیاش  نانز  نایم  رد 
تایاور دـنراد و  يرترب  یتیگ  نانز  ریاـس  رب  هناـگراهچ  ناوناـب  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  تحارـص  هب  تشذـگ  زیزع  يهدـنناوخ 

نیا رب  هلمج  زا  یتیگ  نانز  يهمه  رب  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب  هک  دننکیم  حیرـصت  دنربتعم  رایـسب  دسریم و  رتاوت  هب  هک  يرگید 
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میـسانشیم قافتا  دروم  یعطق و  روما  زا  ار  نآ  میراد و  نامیا  تقیقح  نیا  رب  ام  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دـنراد . يرترب  رادـمان  ناوناب 
هک دنناتسادمه  هدیقعمه و  ام  اب  دروم  نیا  رد  زین  رصاعم  هتشذگ و  نیبنشور  فصنم و  ياملع  ناثدحم و  زا  يرایسب  هک  ام  اهنت  هن  هکلب 
 ] نآ رـضحم  رد  یگمه  ربمایپ  نارـسمه  اـم  هک : تسا  هدروآ  هشیاـع »  » زا قورـسم » - » 1 ددرگیم . میـسرت  اههاگدـید  یخرب  هنومن  يارب 
هک یماگنه  دوب . ادخ  ربمایپ  نتفر  هار  ناسب  تسرد  وا  نتفر  هار  هک  دنگوس  يادخ  هب  دش . دراو  همطاف »  » هک میدوب  ترضح  هحفص 278 ]

تمـس رد  ار  وا  هاگنآ  مدـنمجرا ! تخد  يدـمآ  شوخ  دومرف : تفگ و  دـمآشوخ  وا  هب  ریذـپانفصو  يرهم  اـب  داـتفا  وا  هب  ربماـیپ  مشچ 
هرابرگد شرتخد  هودـنا  رب  هراظن  اب  ربمایپ  درک . هیرگ  تخـس  همطاف  هک  تخادرپ  وگتفگ  هب  هتـسهآ  روطب  وا  اـب  دـیناشن و  شیوخ  تسار 
ییوگزار هب  ار  وت  همه  نایم  زا  ربماـیپ  متفگ : همطاـف »  » هب نم  درک . مسبت  راـب  نیا  هیاـمنارگ  دوجو  نآ  تفگ و  نخـس  وا  اـب  هتـسهآ  روطب 

ياوشیپ تلحر  زا  سپ  تخاس . مهاوخن  شاف  ار  ربمایپ  زار  نم  دومرف : همطاف  تفگ ؟ هچ  ترـضح  نآ  رگم  ینکیم ؟ هیرگ  وت  و  دیزگرب ،
؟ دوب هچ  ربمایپ  زار  وگب  کنیا  مراد  وت  رب  هک  یقح  هب  دـنگوس  ار  وت  ناوناب ! يوناـب  متفگ : مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  هک  دوب  دـیحوت  گرزب 

یحو يهتـشرف  ناج ! همطاف  : » دومرف نم  هب  مردـپ  لوا  راب  دوزفا : هاگنآ  دومرف . هچ  زور  نآ  ربمایپ  هک  تفگ  مهاوخ  کنیا  دومرف : همطاـف 
دـسریمارف و نم  تلحر  يهماگنه  منکیم  رکف  تسا . هتـشاد  هضرع  راب  ود  لاسما  اما  دومنیم . هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راب  کـی  لاـس  ره 
هب نم  اب  هرابرگد  تسیرگن  شیوخ  تلحر  زوسناج  ربخ  تفایرد  زا  ارم  يرارق  یب  هیرگ و  ربمایپ  هک  یماگنه  داد »... ییابیکش  روتسد  ارم 

هحفص 279] [ . ] 184 [ ...؟ یـشاب نامیااب  ناوناب  رالاس  یهاوخیمن  ایآ  ناج ! همطاف  تما ! نیا  ناـنز  رـالاس  دومرف : تخادرپ و  ییوگزار 
رالاس یتیگ و  نانز  رـالاس  یهاوخیمن  اـیآ  ناـج ! همطاـف  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  ۀنـسلاحیباصم »  » باـتک رد  يوغب »  » تیاور رد  زین  و  - 2
ةدیس و  ۀمالا ، هذه  ءاسن  ةدیس  نیملاعلاءاسن و  ةدیس  ینوکت  نا  نیضرت  الا  یـشاب ؟ اهلـسن  اهرـصع و  نامیااب  نانز  رورـس  تما و  نیا  نانز 

زا اـهنآ  يهمه  دنرایـسب و  تسا ، یتیگ  ناـنز  یماـمت  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرترب  زاـیتما و  رگناـیب  هکب  یتاـیاور  يرآ  نینموملاءاـسنلا .
رد ار  تیاور  نـیا  زین  [ 185 « ] يراخب . » تسا هدیـسر  یملـسا ...» يهدـیرب  یبا   » و سابع » نبا   » و رباج »  » و نیـصح » نب  نارمع   » و هشیاـع » »

« یئاـسن « » یمثیه « » يدـنه یقتم  « » يزودـنق « » ینالطـسق : » نوـچمه تنــس  لـها  نادنمــشناد  زا  يرگید  هورگ  هدروآ و  شیوـخ  باـتک 
تسا هدش  حیرصت  اهنآ  زا  یخرب  رد  تسا . هدیسر  ینوگانوگ  قرط  هب  تایاور  نیا  دناهدروآ . شیوخ  باتک  رد  ار  نآ  زین  و ... يواحط » »
ربمایپ نادـناخ  وضع  نیتسخن  هک  داد  ربخ  وا  هب  ربمایپ  هک  دوب  نیا  وا  اب  یمارگ  ربمایپ  ییوگزار  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  مسبت  لیلد  هک 

 ] وا هب  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  هیاـمنارگ  يوناـب  نآ  مسبت  لـیلد  هک : تسا  هدـمآ  رگید  یخرب  رد  و  تسا . همطاـف » ، » تسویپ دـهاوخ  وا  هب  هک 
هب ار  یتیاور  لبنح » نبدمحا   » اما تسا . هدش  هدیزگرب  یتیگ  نانز  رالاس  ناونع  هب  یتسه  راگدـیرفآ  فرط  زا  هک  داد  دـیون  هحفص 280 ]

« هشیاع  » هک تسا  نیا  تیاور  دنکیم و  رارقرب  یقطنم  دـنویپ  اهنآ  موهفم  ترابع و  نیا  نایم  تقیقح  رد  هک  تسا  هدروآ  هشیاع »  » زا لقن 
هب ترـضح  نآ  دوب . ربمایپ  ناسب  وا  نتفر  هار  ندرپس و  ماگ  زرط  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  بایفرـش  ربماـیپ  رـضحم  هب  همطاـف »  » يزور تفگ :

نایم رد  ار  يزار  وا  اب  داهن و  وا  شوگ  رب  رـس  هاگنآ  داد . ياج  شیوخ  رانک  رد  ار  وا  تفگ و  مدـقم  ریخ  وا  هب  تساوخ و  اپب  وا  لابقتـسا 
يداش زورما  دننامه  هاگچیه  اتفگش ! متفگ : دوخ  اب  نم  درک . مسبت  هک  داهن  نایم  رد  وا  اب  رگید  ینخس  سپس  داتفا . هیرگ  هب  يو  هک  داهن 

دیاب تسا  زار  دومرف ، نم  هب  ربمایپ  هچنآ  دومرف : هک  مدش  ایوج  همطاف »  » زا تسیچ ؟ نایرج  مدوب . هدـیدن  مه  رانک  هزادـنا  نیا  ار  هودـنا  و 
! ناج همطاف  : » دومرف نم  هب  هتـسهآ  مردپ  تفگ : هک  مدیـسرپ  ار  زار  نآ  همطاف »  » زا يزور  نم  تفاتـش و  هنادواج  يارـس  هب  ربمایپ  دـنامب .
هک منکیم  ینیبشیپ  نینچ  دومن ، هضرع  نم  هب  ار  نآ  راب  ود  لاسما  اما  دومنیم  هضرع  نم  هب  ار  نآرق  هبترم  کی  لاس  ره  یحو  يهتشرف 

. دادـن مناـما  هیرگ  هک  دوب  اـجنیا  تسویپ . یهاوخ  نم  هب  هک  یتسه  منادـناخ  وضع  نیتسخن  وت  تسا و  هدیـسرارف  مرمع  ياـهزور  نیرخآ 
مسبت هتشگ ، نامداش  نم  هک  دوب  اجنیا  و  یشاب ؟ نامیااب  ناوناب  رالاس  ای  تما  نیا  نانز  رالاس  یهاوخیمن  ایآ  ناج ! همطاف » : » دومرف هاگنآ 

. تسا نم  دوجو  يهراپ  همطاف » : » دومرف ادـخ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يراخب  - 4 [ . 186 . ] مدومن
نت يهراپ  همطاف  دومرف : ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  زین  و  هحفص 281 ] [ . ] 187 . ] تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  هک  ره 
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هب تیاور ، نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  یناذآ ». دـقف  اـهاذا  نـم  ینم  ۀعـضب  ۀـمطاف  . » تـسا هدرزآ  ارم  درازاـیب  وا  هـک  ره  تـسا  نـم 
، اهاذآ ام  ینیذوی  ینم ، ۀعـضب  ۀـمطاف  : » دومرف یمارگ  ربمایپ  هنون : يارب  دـنامایپ . کی  ياراد  همه  هک  تسا  هدیـسر  ینوگاـنوگ  ياـههژاو 

نیگمـشخ زین  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هچنآ  درازآیم و  ارم  درازاـیب  ار  وا  هچنآ  تـسا . نـم  دوـجو  يهراـپ  همطاـف  اهبـضغا » اـم  ینبـضغی 
هدرزآ ار  وا  هچنآ  ره  تسا  نم  دوجو  زا  ياهراپ  همطاف  اهطسبی . ام  ینطسبی  اهضبقی و  ام  ینضبقی  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  دومرف : زین  و  دزاسیم .

. تسا نم  دوجو  يهراـپ  همطاـف  دوـمرف : زین  و  تسا . هدوـمن  ناـمداش  ارم  دـیامن  ناـمداش  ار  وا  هچنآ  ره  هتخاـس و  رطاـخهدرزآ  ارم  دزاـس 
يهراپ همطاف  دومرف : و  یناذآ . دقف  اهاذآ  نمف  ینم ... ۀنجـش  ۀـمطاف  تسا . هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  نت  يهراپ  همطاف » »

رهم دروم  ار  وا  ای  و  اهرسی . ام  ینرـسی  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  دوشیم . نم  ینامداش  ثعاب  دوش ، وا  رطاخ  ینامداش  ثعاب  هچنآ  تسا . نم  نت 
کبـضغل و بضغی  هللا  نا  ۀـمطاف  ای  دونـشخ . وت  يدونـشخ  اب  دوشیم و  نیگمـشخ  وت  مشخ  اب  دـنوادخ  ناـج ! همطاـف  دومرف : داد و  رارق 
وا هک  دشاب  شوهب  هتخانـشن  ار  وا  هک  ره  تسا و  هتخانـش  هک  تسا  هتخانـش  ار  همطاف  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  دومرف : و  كاضرل . یـضری 
مل نم  اـهفرع و  دـقف  هذـه  فرع  نمف  تسا . هدوـمن  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  حور  و  نم ، بلق  نم ، دوـجو  يهراـپ 

: دومرف ای  و  هحفـص 282 ] هللا [ . يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نمف  یبنج  نیب  یتلا  یحور  یبلق و  یه  ینم ، ۀعـضب  یهف  اهفرعی 
. اـهاضرل یـضری  و  ۀـمطاف »  » بضغل بضغی  هللا  نا  دونـشخ . شیدونـشخ  رطاـخب  ددرگیم و  نیگمـشخ  همطاـف »  » مـشخ رطاـخب  دـنوادخ 

ناوتیم نانآ  يهلمج  زا  دناهدرک ، لقن  نادنمـشناد  ناثدحم و  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  تشذگ  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  رظن  زا  هک  ار  یتایاور 
-7 یئاـسن » - » 6 یناتـسجس » - » 5 يذـمرت » - » 4 هجاـم » نـبا  - » 3 يراـخب » - » 2 لـبنح » نـب  دـمحا  - » 1 درمـشرب : ار  لـیذ  ياهتیـصخش 

نبا - » 16 ریثا » نبا  - » 15 يزوج » نبا  - » 13 رکاسع » نبا  - » 12 یمزراوخ » - » 11 یقهیب » - » 10 میعنوبا » - » 9 يروباشین » - » 8 جرفلاوبا » »
... دوشیم ثحب  ندـش  ینالوط  ثعاب  ناـنآ  ماـن  ندرمـش  رب  هک  نارگید  و  يرذـالب ... . 19 رجح » نـبا  - » 18 یطویس » - » 17 دیدحلایبا »

زایمالـسا ياههورگ  نایم  رد  هحفـص 283 ] هدوب و [  حیحـص  دنـس  رظن  زا  دنتـسه و  رتاوتم  هک  لیلد  نادـب  تایاور  نیا  هک  تسا  بلاـج 
يهباحص زا  یخرب  فارتعا  يرتشیب  تصرف  اب  هدنیآ  رد  ام  دناهتفرگ . رارق  نیعبات  هباحص و  لوبق  دروم  همه  دنرادروخرب ، ییازـسب  ترهش 

باـتک رد  [ 188 « ] جرفلاوبا «، » نیعباـت  » دروم رد  اـما  دومن . میهاوخ  میـسرت  تشذـگ  هک  یتاـیاور  یتـسرد  تحـص و  دروـم  رد  ار  ربماـیپ 
ار وا  هفیلخ  دـش . دراو  زیزعلادـبع » نب  رمع   » رب دوـب ، قاـچ  یناوـجون  ماـگنه  نآ  رد  نسح » نب  هللادـبع   » يزور هک : تسا  هدروآ  شیوـخ 

درـشف تفرگ و  ار  وا  مکـش  ياهنکـش  زا  یکی  هاـگنآ  دروآرب . مارتحا  اـب  ار  شیاههتـساوخ  داد و  ياـج  سلجم  ردـص  رد  درک و  مارتـحا 
هک یماگنه  ینک . تعافـش  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ارم  ات  مداد  ماـجنا  ار  راـکنیا  تفگ : يو  هب  سپـس  درک  درد  ساـسحا  هللادـبع »  » هک يروطب 

ناوجون کی  يداد و  ماجنا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  هک  دـندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  زیزعلادـبع » نب  رمع   » نایفارطا تفر  نسح » نب  هللادـبع  »
نم نت  يهراپ  همطاـف » : » دومرف ربماـیپ  هک : درک  تیاور  نم  هب  داـمتعا  دروم  ياـههرهچ  زا  یکی  تفگ : رمع » « ؟ يدرک مارتحا  ردـق  نیا  ار 

. دـشیم داـش  شدـنزرف  هب  نم  مارتـحا  زا  دوـب  ربماـیپ  تخد  رگا  هک  منادیم  نم  و  دزاـسیم ». داـش  ارم  دزاـس  ناـمداش  ار  وا  هچنآ  تسا .

. مدرگ روهرهب  ناـنآ  تعافـش  زا  متـساوخ  نم  دـنراد . تعافـش  قـح  مشاـهینب  زا  مادـک  ره  تفگ : يدرـشف ؟ ار  وا  مکـش  ارچ  دندیـسرپ 
هب ار  وا  ای  درازایب  ار  همطاف »  » نادـنزرف زا  يدـنزرف  هک  ره  نایب  نیا  اب  دـیوگیم : ینم »... ۀعـضب  ۀـمطاف   » تیاور لـقن  زا  سپ  يدوهمـس » »

مارتحا هحفـص 284 ] نانآ [  هب  دزاـس و  ناـمداش  ار  وا  نادـنزرف  زا  یکی  سک  ره  سکع  هب  تسا و  هدـنکفا  رطخ  هب  ار  دوخ  دروآ ، مشخ 
همطاـف هب  سک  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  تیاور  نیا  دـسیونیم : دروـم  نیا  رد  یلیهـس » . » تسا هدوـمن  میرکت  ار  همطاـف » ، » دـنک

ثحب دروم  تیاور  زا  زین  و  تسا . هداتـسرف  دورد  شردپ  رب  دتـسرف  دورد  وا  رب  سک  ره  تسا و  هدـیزرو  رفک  دـنک ، تناها  مالـسلااهیلع 
نایم ندـنکفا  ییادـج  دنـشابیم و  وا  نت  يهراپ  نانآ  هک  ارچ  دنتـسه  وا  دوخ  ناسب  مارتحا  رظن  زا  همطاف »  » نادـنزرف هک  دوشیم  تفایرد 

هقاس و ای  عرف  تسا و  ریذـپانناکما  نیا  دـشابیم و  هدـیدپ  نآ  دوخ  زا  ياهدـیدپ  نتخاس  ادـج  عقاو  رد  هشیر ، لـصا و  زا  هقاـس  هخاـش و 
: هک بلطم  نیا  هب  يدومهـس »  » يهراشا هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا . لصا  دننامه  یـصاوخ  ياراد  هدیـشوج و  هشیر  نامه  زا  هخاش 
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نا : » هک دـشاب  هفیرـش  يهیآ  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  تسا ، هدـنکفا  رطخ  هب  ار  دوخ  درازایب  ار  وا  دوخ  اـی  همطاـف ،»  » نادـنزرف سک  ره 
ار شربمایپ  ادـخ و  هک  یناـسک  دـیدرتیب  [ . 189 ...« ] اـنیهم اباذـع  مهلدـعا  ةرخـالا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوـی  نیذـلا 
: هک دشاب  هیآ  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  و  دزاسیم . هدامآ  رابتفخ  يرفیک  ناشیا  رب  هدومن و  تنعل  ایند  رد  ار  نانآ  يادخ  دـنرازایب ،

تایاور هیآ و  ود  نیا  رد  هنافصنم  قمعت  زا  سپ  دنمشوه ، يهدنناوخ  امـش  کنیا  و  [ . 190 .« ] میلا باذع  مهل  هللالوسر  نوذوی  نیذلا  «و 
ای مارتحا  يرگنیم !؟؟ هچ  روخرد  ار  نانآ  یـشیدنایم و  هچ  دندرزآ  ار  همطاف » ، » ربمایپ زارفرـس  تخد  هک  ینابلطهاج  يهرابرد  هدیـسر ،

هحفص 285] کیمادک [ !؟ ادخ ؟ تخس  رفیک 

! شنابرق هب  شردپ 

زاب تسا ، مالـسلااهیلع  همطاف  شاهنازرف  تخد  هب  ربمایپ  ریذـپانفصو  تبحم  رهم و  رگناـیب  هک  یتاـیاور  ینعی  ثحب ، لـصا  هب  رگید  راـب 
تشاد رفس  هب  میمـصت  هاگره  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  هک  تسا  یتایاور  رامـش  رب  راوشد  ياهراک  زا  یکی  میدرگیم .

زا دـشیم . دراو  وا  رب  ربمایپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  درکیم و  عادو  وا  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  همطاـف 
دید دـش و  دراو  همطاف  يهناخ  هب  ناراکزواجت ، اب  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  راب  کی  ربمایپ  هک  تسا  نیا  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  يهلمج 
هداس دنبـسد  ود  اـب  دـندوب ، كدوک  هک  زین  ار  نیـسح »  » و نسح »  » شاهدـید رون  ود  هدومن و  بصن  هناـخ  برد  رب  ياهدرپ  ناوناـب  يوناـب 

همطاـف تشگزاـب . ددرگ  هناـخ  دراو  هـکنآیب  شنازیزع  رادـید  زا  سپ  تسـشن و  هناـخ  برد  راـنک  ربماـیپ  دوـب . هتخاـس  هتـسارآ  ياهرقن 
نییاپ ار  هدرپ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  زا  سپ  و  دـشن ؟ هناخ  دراو  هتـشذگ  ناسب  ادـخ  ربمایپ  راب  نیا  ارچ  هک  تفر  هشیدـنا  نیا  هب  مالـسلااهیلع 

نانآ زا  ار  اهنآ  زین  یمارگ  ربمایپ  داتـسرف . ربماـیپ  روضح  هب  ار  همه  دوشگ و  شیوخ  هوکـشرپ  كدوک  ود  تسد  زا  ار  اهدنبتـسد  دروآ و 
شوخ نم  دنتـسه . نم  ردقنارگ  نادناخ  نانیا  دومرف : هاگنآ  و  دـنک . قافنا  ییاونیب  درف  هب  ات  داد  نابوث »  » مان هب  نارای  زا  یکی  هب  تفرگ و 
ندرگ کی  دنبتـسد و  ود  نابوث »  » هک داد  روتـسد  دننک و  فرـصم  ایند  یگدنز  رد  ار  شیوخ  يهزیکاپ  كاپ و  ياههرهب  نانیا  هک  مرادـن 

و یبقعلارئاـخذ »  » رد يربـط »  » و حیباصملاةاکـشم »  » رد يرمع » بیطخ   » ار تـیاور  نـیا  دـنک . يرادـیرخ  ناـنآ  يارب  نازرا  هداـس و  دـنب 
« ةداـسلافاحتا  » رد يدـیبز »  » و ریبکلامجعملا »  » رد یناربط »  » و هحفـص 286 ] ةدوملاعیبانی [ »  » رد يزودنق »  » و برالاۀـیاهن »  » رد يریون » »

نیا قـالخالامراکم ،»  » رد یـسربط »  » و یفاـک ،»  » رد ینیلک » خیـش  : » هـلمج زا  يرایـسب  زین  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  زا  و  دـناهدروآ . و ...
هاگره یمارگ  ربمایپ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  هرارز » : » تسا تروص  نیدب  هک  دـناهدروآ  يرتشیب  ریـسفت  اب  ار  تیاور 
همطاـف شزارفرـس  تخد  دوـمرفیم ، عادو  هـک  ار  یـسک  نـیرخآ  ناـکیدزن ، ناراـی و  يهـمه  زا  یظفاحادـخ  زا  سپ  تـشاد  رفـس  دـصق 

کی دشیم . دراو  همطاف »  » يهناخ هب  تسخن  زین  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  درکیم و  تکرح  وا  يهناخ  زا  تقیقح  رد  دوب و  مالـسلااهیلع 
دیرخ ياهدرپ  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  مهس  هک  یمئانغ  رادقم  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  نآ  بایغ  رد  تفر و  رفس  هب  یمارگ  ربمایپ  راب 
رفـس زا  ربماـیپ  درک . يرادـیرخ  شیوـخ  يهیاـمنارگ  كدوـک  ود  يارب  زین  ياهرقن  دنبتـسد  ود  دوـمن و  بصن  شیوـخ  قاـطا  برد  هـب  و 

دیحوت گرزب  ياوشیپ  اما  دومن  لابقتـسا  ردـپ  زا  ینامداش  اب  ربمایپ  تخد  دـمآ . دورف  همطاف »  » يهناخ رد  تسخن  هشیمه  لثم  تشگزاب و 
زا سپ  تسـشن و  هناخ  برد  رانک  نیـسح ، نسح و  تسد  رب  ياهرقن  ياهدنبتـسد  هدرپ و  يهدـهاشم  شرتخد و  يهناـخ  هب  دورو  زا  سپ 
اب نیا  زا  شیپ  زگره  ربمایپ  ایادخ ! تفگ : دادن و  شناما  هیرگ  دـیدرگ و  نیگهدـنا  ربمایپ  دنمـشوه  تخد  تشگزاب . شنازیزع  اب  رادـید 

نییاپ زین  ار  هدرپ  تفرگ و  نانآ  زا  ار  اهدنبتـسد  دـناوخارف و  ار  شناـکدوک  گـنردیب  درک ؟ نینچ  ارچ  دوب . هدرکن  دروخرب  هنوگنیا  نم 
زج امـش  رفـس  زا  سپ  ام  دـییوگب : ناتردام  مالـس  غالبا  نمـض  دـیربب و  ادـخ  ربمایپ  ناتردـقنارگ  ياین  دزن  ار  اهنیا  تفگ  نانآ  هب  دروآ و 

نانآ ربمایپ  دندناسر . ار  همطاف »  » مایپ دندش و  بایفرش  ربمایپ  رضحم  هب  نیـسح  نسح و  میاهدادن . شیوخ  یگدنز  رد  يرییغت  اهنیا  دیرخ 
هحفص دنیامن [ . میسقت  هفص » باحصا   » نایم رد  ياهنوگب  ار  اهدنبتـسد  هدرپ و  ات  داد  روتـسد  درـشف و  شوغآ  رد  تخاس و  نارابهسوب  ار 
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هب زاین  تسا  هدش  تیاور  ینوگانوگ  قرط  هب  تسا و  رادروخرب  يرایسب  ترهش  زا  تنس  لها  هعیش و  ناثدحم  نایم  هک  تیاور  نیا  [ 287
. تسین هناخ  يدورو  برد  يهدرپ  هراشا ، دروم  يهدرپ  زا  روظنم  هکنیا  تسخن  دناهدادن : ار  مزال  تاحیـضوت  نایوار  هک  دراد  يرگنـشور 

دونـشخان ياهدرپ  نینچ  بصن  زا  ربماـیپ  هک  تـسا  نـشور  دـشابیم و  هدیدنـسپ  تـسا ، طاـیح  هناـخ و  شـشوپ  يارب  هـک  ياهدرپ  نـینچ 
. دـننکیم ریبعت  يروکد »  » ياههدرپ هب  نآ  زا  زورما  هک  تسا  هدوب  ینیئزت  ياهدرپ  هراـشا ، دروم  يهدرپ  تسا  نکمم  نیارباـنب  ددرگیمن .

بـسانت تلاسر  نادـناخ  راثیا  يراکادـف و  ییاسراپ و  اب  اما  هدوبن  دنـسپان  يراک  همطاف »  » يهناخ رب  ياهدرپ  نینچ  بصن  هک  تسا  نشور 
همطاـف هک  مییوگب  تسا  رتـهب  تیاور  ندوب  حیحـص  تروص  رد  ناـیب  نیا  اـب  تسا . هنوگنیمه  بلطم  زین  اهدنبتـسد  دروـم  رد  و  تشادـن .

بقانم رد  نیهاش » نبا  . » درک قافنا  ادـخ  هار  رد  نامورحم  اب  يدردـمه  یهارمه و  راثیا و  ناونع  هب  ار  اهدنبتـسد  هدرپ و  نآ  مالـسلااهیلع 
درک نینچ  همطاف » : » دومرف راب  هس  یمارگ  ربماـیپ  دـیوگیم ... دـنکیم و  لـقن  یتواـفت  كدـنا  اـب  ناـبوث »  » و هریرهوبا »  » زا ار  تیاور  نیا 
نانآ يارب  ایند  يهمه  دناهدش و  هدـیرفآ  هنادواج  يارـس  يارب  نانآ  راک ؟ هچ  يویند  ياهـشزرا  اب  ار  دـمحم  نادـناخ  شنابرق . هب  شردـپ 

دمحا  » تیاور رد  مهل . ایندلا  تقلخ  هرخالل و  اوقلخ  مهناف  ایندلل ؟ دمحم و  لالام  اهوبا ... اهادف  تلعف  هللالوسر : لاق  تسا ... . هدش  قلخ 
ایند رد  ار  شیوخ  يهزیکاپ  كاپ و  ياههرهب  هک  مرادیمن  تسود  نم  دنتسه و  نم  نادناخ  نانیا  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  لبنح » نب 

شاداپ زا  همطاـف ، شرتخد  هحفـص 288 ] يهرهب [  تشادـن  تسود  ادـخ  ربمایپ  هک  ددرگیم  تفایرد  تیعقاو  نیا  ناـیب ، نیا  زا  دـنروخب .
دهاوخ یپ  رد  يورخا  يهتـسیاش  شاداپ  اـیند ، یگدـنز  یخلت  یتخـس و  هنادنـسپادخ  لـمحت  هک  ارچ  دوش . مک  ترخآ  يارـس  هوکـشرپ 

نب رباج  مالـسلاهیلع و  قداص  ماـما  زا  یبعلث  ریـسفت  ددرگیم . تفاـیرد  زین  لـیذ  تیاور  زا  میتخاـس  ناـشن  رطاـخ  اـم  هچنآ  يرآ  تشاد .
ایـسآ هب  شیوخ  تسد  اب  راک  سابل  ندیـشوپ  نمـض  هک  دید  ار  همطاف »  » شاهنازرف تخد  یمارگ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  يراصنا  هللادبع 

تخیرورف و کشا  ناراب  هرظنم  نیا  ندید  زا  ربمایپ  دهدیم . ریش  هدرشف و  شوغآ  رد  يرگید  تسد  اب  زین  ار  دوخ  دنزرف  تسا و  لوغشم 
يا تفگ : همطاف  یبایرد . ایند  یگدـنز  زا  سپ  ار  هنادواـج  يارـس  ياـهتمعن  ینیریـش  اـت  شچب  ار  اـیند  یتخـس  یخلت و  مرتخد ! دومرف :

دورف هفیرـش  يهیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و  میوگیم . ساپـس  شنارکیب  ياهتمهن  رطاخ  هب  ار  يادخ  لاح  همه  رد  نم  ادخ ! ربمایپ 
هحفص 289] [ . ] 191 .« ] یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و  : » دمآ

ناوناب يوناب  یناسنا  یقالخا و  ياهیگژیو 

هراشا

تدابع همطاـف و  یگدـنب 2 - تدابع و  رولبت  ییاسراپ  دـهز و  رولبت  قاـفنا  ییاـسراپ و  ناوناب 1 - يوناب  یناسنا  یقـالخا و  ياـهیگژیو 
تنایخ حول »  » ثیدـح هدرتسگ 5 - شناد  همطاـف و  بلاـج 4 - يهتکن  ود  يونعم  ناـغمرا  دروم 3 - نیا  رد  تاـیاور  رب  شرگن  هناـصلاخ 

هحفص 290] ادخ [  اب  شیاین  همطاف و  ناوناب 7 - ششوپ  همطاف و  خیرات 6 -

قافنا ییاسراپ و 

هراشا

نتشادرب تسد  موهفم  هب  ییاسراپ  دهز و  دوب . رادروخرب  ییالاو  الاب و  رایسب  ماقم  زا  ادخ  هار  رد  قافنا  ییاسراپ و  رد  مالسلااهیلع  همطاف 
دـشاب هتـشاد  يرتشیب  قشع  یگتـسبلد و  یقاب  ناـهج  هب  ناـسنا  هزادـنا  ره  هب  هک  تسا  نشور  تسا و  نداـهنن  نآ  ورگ  رد  لد  يزیچ و  زا 

حور ناج و  رد  ترخآ  يارـس  هزادـنا  ره  هب  نآ ، ربارب  رد  دوشیم و  رتمک  يدام  ياهـشزراو  رذـگدوز  يایند  هب  وا  نتـسبلد  ییاسراپ و 
و دیامنیم . خر  رتشزرایب  رتریقح و  شاهشیدنا  ورملق  رد  رذگدوز  يایند  يدام و  ياهشزرا  دیامن ، هولج  رتهنادواج  رتهوکشرپ و  ناسنا 
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هنوگ بارـس  رذگ و  دوز  ياهتذل  ددرگ ، رتقیمع  رتفرژ و  راگدـیرفآ  هب  ناسنا  نامیا  یهاگآ و  درخ و  هزادـنا  ره  هب  بیترت  نیمه  هب 
هب زیچان ، يزاببابـسا  اب  ناکدوک  هنوگچ  هک  دیاهدید  دنمـشوه  يهدنناوخ  امـش  ددرگیم . رتشزرایب  رتاهبیب و  وا  هاگرظن  رد  یگدنز 

رگیدکی رب  دندرگیم ، رطاخهدرـسفا  چوپ  چیه و  يارب  هنوگچ  دننکیم ؟ یلاحـشوخ  يداش و  ساسحا  هنوگچ  و  دوشیم ، مرگرـس  يزاب 
، دیدرگ نوزفا  ناشروعش  درک و  دشر  ناشدرخ  هک  یماگنه  اما  دنزیخیمرب ؟ زیتس  هب  شزرایب  ياهیزاببابسا  رـس  رب  دنریگیم و  تقبس 

تیصخش يارب  ار  اهراک  نآ  دنرگنیم و  اهیمرگرـس  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  دنیوجیم و  يرود  هناکدوک  هحفص 291 ] ياهیزاب [  زا  جیردتب 
يهلحرم زا  روبع  يرکف و  یلقع و  دـشر  رطاخب  نانآ  هک  تسا  تهج  نادـب  اهنیا  يهمه  دـنیامنیم ؟ یبایزرا  رابنایز  کـچوک و  شیوخ 

ادخ ناتـسود  هدیزگرب و  ناگدنب  يرآ  دنباییم . رترب  هناکدوک  يزاب  نارود  زا  دنرگنیم و  یقرت  یگنادرم و  يهدـنبیز  ار  دوخ  یکدوک ،
هب قشع  ورگ  رد  نانآ  ياهبلق  اهلد و  دنهدیمن . اهب  نادنچ  نانآ  هب  دـنرگنیم و  تراقح  مشچ  اب  يویند  ياهـشزرا  هب  نانآ  دـنانینچ . زین 
اهب اـیند  هب  هک  مه  ییاـجنآ  ناـنآ  میـشیدنیب  کـین  رگا  دـنهدیمن . اـهب  نآ ، دوخ  رطاـخب  اـهنت  ار  اـیند  تسین و  يداـم  تاـناکما  تورث و 

ار تورث  دنرگنیم و  ادخ  یگدنب  يارـس  ار  ایند  دزاس . يورخا  يهیامرـس  يونعم و  دشر  يهلیـسو  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  دـنهدیم 
ناگدـنامرد و دـنناشوپب و  ار  ناگنهرب  دـننک و  ریـس  ار  ناگنـسرگ  نآ  کمک  هب  ات  دـننآ  رب  دـنهاوخیم . ادـخ  هار  رد  قافنا  راثیا و  يارب 

. دنشخب تاجن  ار  ناگدشلامیاپ 

ییاسراپ دهز و  رولبت 

ار مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب ، يوناب  یگتسراو  ییاسراپ و  ياههیاپ  ساسا و  تسناوت  یهاوخ  یناسآ  هب  زیزع  يهدنناوخ  امـش  نایب ، نیا  اب 
تعانق زیچان  یتاناکما  كدنا و  یتورث  هب  وسکی  زا  شیوخ  یگدنز  رد  ترضح  نآ  هک  دنک  هولج  زیگناتفگش  دیابن  ور  نیا  زا  یبایرد .

رظن رد  اـیند  قرب  قرز و  تورث و  ییوس  زا  دـنیزگیم . رب  دوخ  يارب  ار  راـثیا  تاـساوم و  لاـمک و  تلیـضف و  هار  وس  رگد  زا  و  دـیامنیم ،
نیرتنشور هب  اهینارذگـشوخ  یجرخلو و  شاـپب و  زیرب و  زا  ار  شیوخ  ترفن  وس  رگد  زا  دـنکیم و  هوـلج  ریقح  زیچاـن و  رایـسب  شدـنلب 

هک ارچ  دـنک . هولج  بیجع  یعوضومیمارگ  يهدـنناوخ  امـش  رظن  هب  دـیابن  هناـشنمدازآ  یناـسنا و  يهویـش  نیا  درادیم . نـالعا  تروص 
هارمه ییاسراپ  دهز و  اب  شایتدیقع  یگدنز  مه  هک  هحفص 292 ] تسا [  ياهنومن  ياوشیپ  تخد  تسا . ناسنا  نیرتاسراپ  تخد  همطاف 

رتهدـنبیز همه  زا  ردـپ ، ینامـسآ  یقرتم و  مسر  هار و  نتفرگ  شیپ  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  رواب  نیا  رب  شایعامتجا . یگدـنز  مه  دوب و 
وا ردقنارگ  يوش  هک  ارچ  دوب ، هتفای  رولبت  يونعم  هوکش  یگداس و  ییاسراپ و  رد  زین  نانموم  ریما  اب  همطاف »  » راختفا رـسارس  یگدنز  دوب .

مالـسا خیرات  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوب و  هتفرگ  وگلا  ادخ  ربمایپ  ییاسراپ  دهز و  زا  همه  زا  شیب  همه و  زا  شیپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
بطاخم ار  هرقن  الط و  رویز و  رز و  هک  تسا  يرادـمان  يهرهچ  نامه  وا  درادـن . دای  هب  ناـنموم  ریما  ییاـسراپ  دـهز و  هب  ياهرهچ  زگره 

اوشیپ نیرتاسراپ  نامه  ار . یلع »  » هن دـیبیرفب  ار  يرگید  دـیوش و  رود  دیفـس ! درز و  ياهرویز  اهالط و  يا  ناـه  دومرفیم : تخاـسیم و 
ای الط  نم  رالاس  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  شرازگراـک  دـهدب . اونیب  نیـشنارحص  کـی  هب  مهرد  رازه  داد  روتـسد  شرازگراـک  هب  هک  دوب 

نیا زا  یخرب  اـم  دـیهدب . وا  هب  تسا  رتدـیفم  وا  رب  مادـک  ره  تساراـخ . گنـس  ناـسب  نم  رظن  رد  ود  ره  دـنکیم  قرف  هـچ  دوـمرف : هرقن ؟
زا ثحب  بساـنت  هب  زین  باـتک  نیا  رد  میاهدروآ و  هدرتـسگ  روـطب  میاهتـشون ، ترـضح  نآ  دروـم  رد  هـک  شیوـخ  باـتک  رد  ار  بلاـطم 
نآ قافنا  نوچ  ییاههنومن  هب  هتشذگ  تاحفص  رد  هچرگ  مینکیم  هراشا  یخرب  هب  نانموم ، ریما  نأشمه  اتمه و  همطاف »  » يالاو تیـصخش 

. تفر هراشا  هدروآ ، شنادناخ  وا و  يارب  ار  یتا » له   » يهروس راختفارپ  لادم  هک  ياهناصلاخ  قافنا  زین  و  شایـسورع ، بش  رد  ترـضح 
: هک تسا  هدروآ  يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا تیاور  هب  شردـقنارگ  ردـپ  زا  زین  وا  و  رون ، ماما  نیمـشش  زا  یفطـصملاةراشب »  » باتک - 1

هقلح شدرگ  رب  مدرم  هتـسشن و  شیوخ  بارحم  رد  یمارگ  ربمایپ  زامن ، نایاپ  زا  سپ  میدـناوخ و  ربماـیپ  هارمه  هب  ار  رـصع  راـمن  يزور  »
رب تشاد و  نت  رب  هدوسرف  سابل  وا  دش . دراو  هنیدم  دجـسم  هب  برع  نارجاهم  هحفـص 293 ] زا [  اونیب  ياهدروخلاس  هاگانب  هک  دندوب  هدز 
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اونیب يهدروخلاـس  نآ  هک  دـش  اـیوج  شلاـح  زا  درک و  وا  هب  رهمرپ و  ربماـیپ  تشادـن . ار  شیوخ  لرتنک  ناوت  رایـسب ، یناوتاـن  يریپ و  رثا 
دوخ کنیا  نم ! تسود  دومرف : ربمایپ  دیزاس . زاینیب  ارم  مریقف ، دیناشوپب . ارم  دیئامن . مریـس  ماهنـسرگ ، تخـس  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :
راک يهدـنهد  ماجنا  ناسب  دـنک  يربهر  ياهتـسیاش  راک  يوسب  ار  يرگید  سک  ره  هک  ییاجنآ  زا  اما  منک  کـمک  وت  هب  اـت  مرادـن  يزیچ 

ربمایپ ادخ و  درادیم و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  ییوناب  يهناخ  هب  مدرگیم ، نومنهر  همطاف »  » مرتخد يهناخ  هب  ار  وت  کنیا  تسا ،
وا يارـس  هب  ار  وت  يرآ  درادیم . مدـقم  شیوخ  يهتـساوخ  رب  ار  ربمایپ  ادـخ و  يدونـشخ  هراومه  هک  ییوناب  دـنرادیم . تسود  ار  وا  زین 

ربمایپ يهناخ  رانک  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يارس  دیاشگب . تراک  زا  هرگ  يادخ  هک  دیما  باتشب . وا  يهناخ  هب  زیخرب و  مدرگیم . نومنهر 
هک یماگنه  داتفا و  هار  هب  لالب  هارمه  هب  ریقف  نیشنارحص  دربب . شزارفرس  تخد  يهناخ  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  لالب  هب  ترـضح  نآ  دوب .

ناگتشرف دورف  هاگیاج  ناتیارس  هک  امش  رب  تلاسر ! نادناخ  امش  رب  مالس  هک : داد  ادن  اسر  يادص  اب  دیـسر  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  هب 
ياهدروخلاس درم  ربمایپ ! رتخد  تفگ : دیتسه ؟ هک  امش  دیـسرپ : داد و  ار  وا  خساپ  مالـسلااهیلع  همطاف  تساهنآ ... دش  دمآ و  لحم  ادخ و 

هنسرگ و ناوناب ! رالاس  يا  کنیا  ماهتشگ . بایفرـش  اهناسنا  رالاس  ربمایپ ، تردپ  رـضحم  هب  دجـسم  رد  ماهدمآ و  رود  یهار  زا  هک  متـسه 
« همطاف  » هک دوب  يزور  نیموس  تسرد  زور  نآ  دتسرفورف . امش  رب  ار  شیوخ  فطل  رهم و  يادخ  هک  دینک  کمک  نم  هب  میاونیب ، هنهرب و 

یکبس هب  هک  ار  يدنفسوگ  تسوپ  مالسلااهیلع  همطاف  تسنادیم . ربمایپ  ار  نایرج  نیا  دندوب و  هدروخن  اذغ  ادخ ، ربمایپ  نانموم و  ریما  و 
نآ دزن  تـشادرب و  دــندیباوخیم ، نآ  يور  رب  نیــسح  نـسح و  شاهیاــمنارگ ، هحفـص 294 ] دـنزرف [  ود  دوـب و  هدـش  یغاـبد  صاـخ 

رتخد يا  تفگ : هدروخلاس  درم  دنک . تیانع  امـش  هب  ار  نیا  زا  رتهب  رهمرپ  يادخ  مراودیما  ریگب ، ار  نیا  دومرف  دروآ و  ریقف  يهدروخلاس 
رد مزاس ؟ هچ  تسوپ  نیا  اب  هنسرگ  مکش  اب  نم  دیهدیم ؟ نم  هب  دنفسوگ  تسوپ  امش  مدروآ ، تیاکش  امـش  هب  یگنـسرگ  زا  نم  ربمایپ !

« همطاف ، » شیومع رتخد  دنمشزرا  يهیده  تشاد و  ندرگ  رد  هک  ار  يدنبندرگ  درب و  تسد  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هک  دوب  ماگنه  نیا 
هب ار  نآ  زا  رتهب  دنوادخ  مراودیما  شورفب ، ریگب و  دومرف : داد و  ادخ  يهدـنب  نآ  هب  دوشگ و  شیوخ  ندرگ  زا  ار  نآ  دوب ، هزمح »  » رتخد
نآ هک  دوب  هتـسشن  نارای  يهقلح  رد  زونه  ربمایپ  تشگزاب . دجـسم  هب  تفرگ و  ینامداش  اب  ار  دـنبندرگ  هدروخلاس ، درم  دراد . ینازرا  وت 

ياهیراتفرگ نآ  لوپ  اب  مشورفب و  ارنآ  دـندومرف  دـنداد و  نم  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  همطاف »  » تاهیامنارگ تخد  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : درم 
يادـخ هنوگچ  ادـخ  يهدـنب  يا  ناه  دومرف : تسیرگ و  یمارگ  ربمایپ  دـندرک . اـعد  نم  تیمورحم  عفر  يارب  مزاـس و  فرطرب  ار  شیوخ 

هدیـشخب وت  هب  ار  شیوخ  دـنبندرگ  یتیگ  ناوناب  رالاس  ربمایپ و  تخد  همطاـف »  » هک یلاـح  رد  دوشگ ، دـهاوخن  وت  یگدـنز  زا  هرگ  رهمرپ 
؟ هن ارچ  دومرف  ربمایپ  مرخب ؟ ار  دـنبندرگ  نیا  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  نایم  نیا  رد  رـسای » رامع  . » تسا

نآ زا  رامع  دنکفا . دهاوخن  خزود  شتآ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دننک ، تکرـش  وت  اب  دنبندرگ  نآ  نارادـیرخ  رد  نایمدآ  ناینج و  يهمه  رگا 
هک ینامی  درب  کی  هب  دنک و  مریـس  هک  نان  تشوگ و  ياهدعو  هب  داد : خساپ  یـشورفیم ؟ دنچ  هب  ار  دـنبندرگ  دیـسرپ : اونیب  يهدروخلاس 
وا هب  ربمایپ  هک  ار  ربیخ  مئانغ  زا  شیوخ  مهـس  رامع » . » مدرگ زاب  منادناخ  يوسب  هک  دنچ  يرانید  مراذگ و  زامن  نآ  اب  دناشوپب و  ار  مندب 

هدروخلاـس درم  هب  ور  نیا  زا  تشاد  يزیچ  فصو  نیا  اـب  دوب . هدـنامن  یقاـب  يزیچ  هدومن و  هحفـص 295 ] فرـصم [  هتخورف و  دوب  هداد 
هب ار  وت  ات  مهدـب  وت  هب  ار  شیوخ  بکرم  ینامی و  درب  کـی  مهرد و  تسیود  راـنید و  تسیب  مرـضاح  نم  ادـخ ! يهدـنب  يا  ناـه  تفگ :

رایـسب یتفگـش  اب  هدروخلاس  درم  يراذـگاو . نم  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  ات  مزاس ، ریـس  تشوگ  مدـنگ و  ناـن و  زا  ار  وت  دـناسرب و  تنادـناخ 
و تخادرپ . وا  هب  دوب  هدرک  دهعت  هچنآ  درب و  هناخ  هب  شیوخ  هارمه  هب  ار  وا  رامع  مرـضاح . یتسه ، دنمتواخـس  يدرم  هک  یتسار  تفگ :

زاینیب نآ ، رب  هوالع  ادخ ! ربمایپ  يا  يرآ  داد : خساپ  يدش ؟ ریس  هدیـشوپ و  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  تشگزاب . نیـشنارحص  يهدروخلاس 
ار وت  ام  هک  یتسین  ییادخ  وت  ایادخ ! راب  تفگ : دوشگ و  نامـسآ  هب  تسد  وا  نک . اعد  ار  همطاف »  » مرتخد سپ  دومرف : ربمایپ  ماهدـش . مه 

یتبهوم تمعن و  ربمایپ  تخد  همطاف »  » هب ادـنوادخ ! ییاـم ! يهدـنهد  يزور  هک  ییوت  میتسرپیمن . ار  وت  زج  ییادـخ  اـم  میـشاب و  هتخاـس 
کشم اب  ار  نآ  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  دنبندرگ  رامع  لاح  ره  هب  دشاب . هدینـش  یـشوگ  هن  دشاب و  هدید  ار  نآ  یمـشچ  هن  هک  راد  ینازرا 
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: تفگ وا  هب  درپس و  دوب ، ربیخ  مئانغ  زا  و  مهـس »  » شمان هک  شیوخ  مالغ  تسد  هب  دـیچیپ و  یناـمی » درب   » کـی رد  تخاـس و  نیگآرطع 
ار رامع »  » مایپ دروآ و  ربمایپ  دزن  تفرگ و  ار  دنبندرگ  مالغ  شاب . وا  تمدخ  رد  سپ  نیا  زا  زین  تدوخ  امن و  میدقت  ربمایپ  هب  ار  هتسب  نیا 
هب قلعتم  سپ  نیا  زا  زین  دوخ  راد و  میدقت  وا  هب  ار  دنبندرگ  ورب و  همطاف »  » مدنمجرا تخد  دزن  دومرف : ربمایپ  دـیناسر . ترـضح  ضرع  هب 

تفرگ و ار  دنبندرگ  ناوناب  يوناب  دیناسر . وا  هب  ار  ربمایپ  مایپ  درب و  همطاف »  » دزن ار  دنبندرگ  مالغ  دوب . یهاوخ  مالـسلاهیلع  یلع  نادـناخ 
ار شاهدـنخ  لیلد  همطاف » . » دـیدنخ و  هحفـص 296 ] دـیدرگ [  نامداش  تفگـش  دادـخر  نیا  زا  مالغ  تخاس . دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  مـالغ 
ار ياهنهرب  دومن ، ریس  ار  ياهنسرگ  هک  مدهاش  دوخ  هک  ارچ  تسا . هدنکفا  هدنخ  هب  ارم  دنبندرگ  نیا  رایـسب  تکرب  داد : خساپ  هک  دیـسرپ 
-2 تسا !؟ يدـبندرگ  تفگـش  هک  یتسار  تشگزاب . شبحاص  هب  مه  زاب  درک و  دازآ  ار  ياهدـنب  تخاس ، زاینیب  ار  يدـنمزاین  دـیناشوپ ،
زا تهج  نیمه  هب  دوب . هنـسرگ  نانموم  ریما  يزور  هک : تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوبا  زا  لقن  هب  یهوک ،» تارف  ریـسفت   » زا راونـالاراحب » »

تلاسر هب  ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دوزفا  هن و  تفگ : همطاف  دراد ؟ هناخ  رد  یگنسرگ  عفر  ندروخ و  يارب  ییاذغ  ایآ  دیسرپ : ناوناب  يوناب 
مدقم نیسح  نسح و  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  وت  هک  تسا  زور  ود  کنیا  میرادن و  هناخ  رد  يزیچ  تشاد ، یمارگ  وا  ینیشناج  هب  ار  امش  و 

منکیم ایح  شیوخ  يادخ  زا  نم  داد : خساپ  ؟ مروآ مهارف  يزیچ  ات  يدادـن  عالطا  نم  هب  ارچ  ناج ! همطاف » : » دومرف نانموم  ریما  مرادیم .
ردقت ام ال  کسفن  فلکا  نا  یهلا  نم  ییحتسال  ینا  نسحلاابا  ای  تلاقف : یشاب . هتشادن  ار  نآ  ماجنا  ناوت  هک  مراداو  يراک  هب  ار  امـش  هک 

زاین و دروم  ییاذـغ  داوم  ندـیرخ  يارب  تفرگ و  ضرق  دـنچ  يرانید  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  ادـخ  رهم  هب  ناـنیمطا  اـب  ناـنموم  ریما  هیلع .
زا نازوس  مرگ و  رایـسب  ياوه  رد  وا  هک  دـید  دومن و  دروخرب  دادـقم »  » هب هار  نایم  رد  اما  داـتفا  هار  هب  رازاـب  فرط  هب  شیوخ  يهداوناـخ 

ترضح نآ  تسا . هدرزآ  ار  شیاهاپ  ترارحرپ  غاد و  نیمز  هتخاس و  نوگرگد  ار  وا  يهرهچ  گنر  دیشروخ  ترارح  هدمآ ، نوریب  هناخ 
: داد خساپ  دادقم  ییایب . نوریب  هناخ  زا  تعاس  نیا  رد  هک  تسا  هدش  ثعاب  هچ  دیسرپ : هدزتفگش  داتفا ، دادقم  هب  شمشچ  هکنیا  زا  سپ 
هتفرگ و ار  وت  میامن و  دروخرب  وت  اب  مناوتیمن  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  سرپم . يزیچ  منکیم  اضاقت  رادرب و  نم  زا  تسد  نم ! رالاس 

لاح زا  رادرب و  نم  زا  تسد  ادخ  هب  ار  وت  مرورس  تفگ : دادقم » . » مورب مرذگب و  ترانک  زا  توافتیب  و  هحفص 297 ] مرگنب [  هدزهودنا 
ياهراچ ات  ییوگب  دـیاب  يزاـس ، ناـهنپ  نم  زا  ار  شیوخ  یگدـنز  لکـشم  یناوتیمن  وت  زیزع ! ردارب  دومرف : ناـنموم  ریما  اـما  سرپم !! نم 

ینیـشناج هب  ار  وت  تلاسر و  هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  يدرگ  هاگآ  میراتفرگ  زا  ات  يزرویم  رارـصا  هک  کنیا  تفگ : دادقم » . » مشیدنیب
نادـنزرف هداوناخ و  یلاـح  رد  نم  تسا . هدرواـین  نوریب  هناـخ  زا  ارم  منادـناخ  یگنـسرگ  یگدـنز و  یتخـس  زج  يزیچ  تشاد  یمارگ  وا 

ناوت رگید  درزآ ، ارم  مناکدوک  رسمه و  يهیرگ  سب  زا  دندوب . یگنسرگ  راشف و  تیاهن  رد  هک  مدمآ  نوریب  هداهن و  هناخ  رد  ار  شیوخ 
ناتـساد نیا  منادرگرـس ... اههچوک  رد  مدز و  نوریب  هناخ  زا  فده  نودب  هودـنا  زا  رپ  یلد  اب  نم  درک و  بلـس  نم  زا  ار  هناخ  رد  ندـنام 

دولآکشا شفیرـش  نساحم  هک  ياهنوگ  هب  دـیرابورف  ناگدـید  زا  کشا  ناراب  دادـقم »  » نانخـس ندینـش  اـب  ناـنموم  ریما  نم . يراـتفرگ 
يرانید کنیا  نم  ار ! وت  هک  تسا  هداتسرف  نوریب  هناخ  زا  يزیچ  نامه  زین  ارم  يدرک ، دای  دنگوس  وت  هک  ومه  هب  دنگوس  دومرف : تشگ و 
يوسب درپس و  دادقم  هب  ار  هراشا  دروم  رانید  ریذـپان ، فصو  یـصالخا  راثیا و  اب  هاگنآ  مرادیم و  مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  اما  ماهدومن  ضرق 

هب زامن  هک  یماگنه  دناوخ . ار  برغم  زامن  مه  دعب  رصع و  رهظ و  زامن  دش  دجسم  دراو  ترضح  نآ  داتفا . هار  هب  زامن  يارب  ربمایپ  دجسم 
ترضح نآ  زا  وا  ياپ  هب  دوخ  ياپ  ندرشف  اب  داتفا و  نانموم  ریما  هب  شمـشچ  لوا  فص  زا  روبع  اب  دورب  ات  تساخرب  ربمایپ  دیـسر و  نایاپ 

: دیـسرپ باوج ، زا  سپ  یمارگ  نآ  درک و  مالـس  ربمایپ  هب  وا  دندیـسر . مه  هب  دجـسم  برد  راـنک  دورب . ربماـیپ  هارمه  هب  هک  درک  توعد 
نامهیم توعد  ناوت  شیوخ  يداصتقا  طیارش  اب  هک  ارچ  دیزگرب  ار  توکس  نانموم  ریما  دوب ؟ امش  نامهیم  ار  ماش  ناوتیم  ایآ  ناج ! یلع 

زین و  دـهد . یفنم  خــساپ  تسناوـتیمن  هحفـص 298 ] هک [  دوـب  ياهنوـگب  زین  شاهتـسیاب  هتـسیاش و  قـالخا  یـشنمگرزب و  اـما  تشادـن ،
تسا هداتسرف  مایپ  وا  هب  گرزب  يادخ  تسا و  هاگآ  ادخ  تساوخ  هب  وا  راثیا  قافنا و  يداصتقا و  طیارش  زا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسنادیمن 
باوج ارچ  ناج ! یلع  دومرف : ور  نیا  زا  تسا  هدـیزگرب  ار  توکـس  نانموم  ریما  دـید  ربمایپ  لاح  رهب  دـشاب . یلع »  » يهناخ رد  ار  ماش  هک 
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ار ترـضح  نآ  تسد  ربماـیپ  دـییامرفب . تفگ : ربماـیپ  مارتـحا  میرکت و  روـظنم  هب  اـیح ، رد  قرغ  ترـضح  نآ  یهدیمن ؟ یفنم  اـی  تبثم 
شیوخ هاگتدابع  رد  زونه  اما  هدـناوخ  ار  شزامن  ردـقنارگ  يوناب  نآ  دـندید  دـندش و  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناـخ  دراو  مه  اـب  تفرگ و 
يادـص هک  یماگنه  وا  تسا . دـنلب  نامـسآ  هب  نآ  راخب  هک  دـشابیم  اذـغ  زا  ولمم  یفرظ  شرـس  تشپ  دراد و  ادـخ  اب  زاین  زار و  تسا و 

نیرتبوبحم هک  ار  وا  مالـس  ربمایپ  درک . مالـس  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  هب  تساخرب و  شیوخ  زامن  تدابع و  هاـگیاج  زا  دینـش  ار  ربماـیپ 
؟ ياهدروآ بش  هب  ار  زور  هنوگچ  ماهیامنارگ  تخد  دومرف : دیشک و  شرـس  رب  هناردپ  تبحم  تسد  تفگ و  خساپ  دوب  شرظن  رد  اهناسنا 

اذغ زا  ولمم  فرظ  همطاف »  » دروایب و ماش  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  اعد  ار  وا  ربمایپ  درک . يدونشخ  راهظا  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  همطاف ،
هب ییاذغ  نونکات  هک  یتسار  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  ناج ! همطاف » : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  یلع  داهن . نانموم  ریما  ربمایپ و  ربارب  رد  ار 

: دومرف وا  هب  داهن و  نانموم  ریما  يهناش  رب  تسد  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  ماهدروخن . هدـیدن و ... یگزمـشوخ  ییوبـشوخ و  یگنرـشوخ و  نیا 
ره هب  ادـخ  تسوت و  رانید  شاداپ  نیا  يرآ  كرانید ». لدـب  اذـه   » يدرک قافنا  ادـخ  هار  رد  وت  هک  تسا  يرانید  ربارب  رد  نیا  ناج ! یلع 
هک ار  رهمرپ  يادـخ  ساپـس  دومرف : دـنارابورف و  ناگدـید  زا  قوش  کشا  ناراب  هاگنآ  و  درادیم . ینازرا  باـسحیب  يزور  دـهاوخب  هک 

« ایرکز  » ناسب ار  وت  دنوادخ  هحفص 299 ] ناج [ ! یلع  دهدن . هوکشرپ  شاداپ  امش  هب  دیور و  نوریب  یناف  يارس  نیا  زا  ار  امـش  تساوخن 
قزر و وا  دزن  دـیدیم  دـشیم ، دراو  میرم »  » رب هاگـشتسرپ  رد  ایرکز »  » هاگره هک  میرم ،»  » ناـسب ار  همطاـف  تسا و  هداد  رارق  فطل  دروم 

... اقزر اهدنع  دجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  تخادرپ : هیآ  نیا  توالت  هب  سپس  تسا . يزور 

هناصلاخ تدابع  همطاف و 

هراشا

-1 صاخ . موهفم  هب  تدابع  و  ماع ، هدرتسگ و  موهفم  هب  تدابع  تسا : شخب  ود  رب  هدمآ ، شتسرپ  موهفم  هب  یسراف  نابز  رد  هک  تدابع 
ورملق رد  هک  يزیچ  ره  هدوتـس و  قالخا  هدیدنـسپ ، راک  وکین ، نخـس  هتـسیاش ، تین  هشیدـنا و  ره  زا  تسا  تربع  ماـع  موهفم  هب  تداـبع 

کیدزن ادـخ  هب  ار  ناـسنا  و  تسادـخ ... تداـبع  اـهنیا  يهمه  دزاـس . کـیدزن  یتسه  راگدـیرفآ  هب  ار  ناـسنا  لـمع ، نخـس و  هشیدـنا و 
. تسا نشور  مدرم  يارب  هک  يروما  رگید  و  ةوکز و ... جح ، هزور ، زامن ، زا  تسا  ترابع  نآ ، صاخ  موهفم  هب  تدابع  - 2 دزاسیم .

یگدنب تدابع و  رولبت 

مالـسلااهیلع همطاف  راختفا  رـسارس  یگدـنز  رد  نآ ، نوگاـنوگ  داـعبا  لـماک و  موهفم  هب  ادـخ  يهناـصلاخ  تداـبع  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
، تاظحل نیـسپاو  ات  زاغآ  زا  وا ، راـختفارپ  یگدـنز  رـسارس  دـش . اهرـصع  يهنومن  ادـخ  تداـبع  رد  یتسارب  ترـضح  نآ  دـش و  رگهولج 
هب یهلا  تاررقم  شزومآ  ات  ادـخ  هار  رد  شراثیا  زا  نایاونیب ، يهناخ  هب  ندرب  بآ  ات  هتفرگ  ناـمورحم  هب  نداد  اذـغ  زا  دوب . ادـخ  تداـبع 

لمحت یتسیز و  هداـس  و  هحفـص 300 ] ییاسراپ [  ات  هداوناخ  هناخ و  کچوک  يهعماج  يهرادا  تیلووسم  راـب  ندیـشک  شودـب  زا  مدرم ،
دادیب و ربارب  رد  نیتسار  تیالو  تماما و  زا  هنانامرهق  عافد  ات  شاهنومن  يرادرهوش  زا  مالسا ، تفرشیپ  مدرم و  شیاسآ  يارب  اهتیمورحم 

دمآ دراو  ترضح  نآ  رب  تلادع  قح و  زا  عافد  رطاخب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یبئاصم  تالکشم و  اهجنر و  لمحت  رگید  و  يرگلاجد ،
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  تاحفص  رد  زین  رگید  ياهشخب  تشذگ و  یمارگ  يهدنناوخ  امش  رظن  زا  هتـشذگ  تاحفـص  رد  اهنآ  زا  یـشخب  هک 

تدابع ناونع  هب  یتسه  راگدـیرفآ  ربارب  رد  هفیظو  ماجنا  وا و  هب  برقت  ادـخ و  يهناصلاخ  شتـسرپ  رطاخ  هب  همطاـف  ار  اـهنیا  يهمه  يرآ 
رد سابع » نبا   » زا تسادخ . اب  وا  يهنابـش  شخبناج  ياهشیاین  هناعـشاخ و  ياهزامن  زا  ریغ  اهنیا  هزات  و  دیرخ ... ناج  هب  ادخ  يهناصلاخ 

ار بش  زا  یکدـنا  نانآ  [ . 192 .« ] نورفغتـسی مه  راحـسالاب  نوعجهی و  ام  لیللا  نم  الیلق  اوناـک  : » دـیامرفیم هک  هفیرـش  يهیآ  نیا  دروم 
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ربمایپ یمارگ  تخد  همطاف  نانموم ، ریما  زا : دنترابع  نانیا  هک  دناهدروآ  دنتـساوخیم . شزرمآ  ادخ  زا  رحـس  يهماگنه  هب  دندیباوخیم و 
[ . 193 . ] نیسح نسح و  شدنمجرا ، دنزرف  ود  و 

دروم نیا  رد  تایاور  رب  شرگن 

بـش مالـسلااهیلع  همطاف  مردـقنارگ  رداـم  دومرف : هک  دـناهدروآ  رون  اـما  نیمود  زا  - 1 مینکفایم : رظن  دروـم  نیا  رد  یتاـیاور  هـب  کـنیا 
رظان دوخ  دینارذگ و  شیاین  زامن و  هب  مدهدیپس  ات  ار  بش  دوب . هتخادرپ  ادخ  شتـسرپ  هب  هداتـسیا و  شیوخ  تدابع  بارحم  رد  ياهعمج 

اما دیبلطیم  شیاشخب  و  هحفص 301 ] رهم [  ادخ  زا  ناشن  مان و  اب  يرایسب  يارب  درکیم و  اعد  ار  شیدناتسرد  نامیااب و  مدرم  هک  مدوب 
يارب دینکیم  اعد  ار  همه  هک  هنوگنامه  ارچ  ناج ! ردام  متفگ : وا  هب  درک . اعد  ار  همه  نتـشیوخ ، زج  مدید  هکیماگنه  مدـش  هدزتفگش 

ياضعا هاگنآ  هیاسمه و  تسخن  ناج ! نسح  مرـسپ ! دومرف : كریغل ؟ نیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  هاما  ای  دـینکیمن ؟ اعد  نتـشیوخ 
ربمایپ زا  زین  و  - 2 تخومآ . اهلسن  اهرصع و  هب  یتسود  رـشب  سرد  هنوگنیا  و  [ . 194 . ] رادـلا مث  راجلا  ینب ! ای  تلاقف : شیوخ . يهداوناخ 

. تسا نم  حور  و  لد ، يهویم  ناگدید ، رون  دوجو ، يهراپ  وا  تساهلـسن . اهرـصع و  ناوناب  رالاس  همطاف  مرتخد  اما  هک : دناهدروآ  یمارگ 
نامـسآ ناگتـشرف  هب  شدوجو  رون  دتـسیایم  شراگدرورپ  ربارب  رد  شیوخ  هاگـشتسرپ  رد  هاگره  ناسنا . يهرهچ  رد  تسا  ياهیروح  وا 

يا ناـه  دـیامرفیم : ناگتـشرف  هب  اـتمه  یب  يادـخ  و  ددرگیم ، نکفاوترپ  ناـینیمز  هب  ناگراتـس  رون  هک  هنوگناـمه  ددرگیم  نکفاوـترپ 
اب دزرلیم و  دوخ  رب  تیـشخ  فوخ و  زا  هداتـسیا و  مهاگراب  رد  هک  دـیرگنب  ناوناب ، رالاس  همطاف ،»  » ماهتـسیاش يهدـنب  هب  نم ! ناگتـشرف 

[195 . ] مشخبیم تینما  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ناوریپ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  نایامش  کنیا  تسا . هدروآ  يور  نم  شتسرپ  هب  دوجو  يهمه 
زا زین  و  - 4 دزیم . سفن  سفن  یپایپ  ادـخ  سرت  زا  شیوخ  زامن  رد  ناوناـب  يوناـب  هک : تسا  هدـمآ  یعادـلاةدع »  » باـتک رد  زین  و  - 3 . 

تدابع و هب  ياهزادنا  هب  وا  هدوبن . ربمایپ  هیامنارگ  تخد  زا  رتهشیپ  تدابع  یـسک  چـیه  تما  نیا  نایم  رد  هک : دـناهدروآ  يرـصب » نسح  »
زا - 5 هحفـص 302 ] ۀمطاف [ ... نم  دبعا  ۀمالا  هذـه  یف  ناک  ام  [ 196 . ] دوب دوجوم  شیاهاپ  رد  نآ  راثآ  هک  داتـسیایم  ادـخ  اب  زاین  زار و 

، دـناوخب ار  دـحا » هللا  وه  لق   » هبترم هاجنپ  تعکر  ره  رد  دراذـگ و  زامن  تعکر  راـهچ  سک  ره  دومرف : هک  دـناهدروآ  رون  ماـما  نیمـشش 
تعکر ود  همطاف  مرداـم  دومرف : زین  و  - 6 [ . 197 . ] تسادـخ يوسب  ناگدـننکتشگزاب  زامن  زامن ، نیا  و  هدـناوخ ، ار  همطاف  زامن  ییوگ 

ار يادـخ  شیوخ  صوصخم  تاـحیبست  اـب  تفگیم ، ار  نآ  مالـس  هک  هاـگنآ  دوب و  هتخوـمآ  وا  هب  لـیئربج  هک  تشاد  صوـصخم  زاـمن 
، میدقلا رخافلا  کلملايذ  ناحبس  میظعلا ، خذابلا  لالجلايذ  ناحبس  فینملا ، خماشلا  زعلايذ  ناحبس  : » دومرفیم سپس  درکیم ، شیاتس 

ریطلا عقو  يری  نم  ناحبس  افـصلا ، یلع  لمنلا  رثا  يری  نم  ناحبـس  راقولا ، رونلاب و  يدرت  نم  ناحبـس  لامجلا ، ۀجهبلا و  سبل  نم  ناحبس 
تـسا كاپ  هزنم و  هبترمدـنلب ، ریذپانتسکـش و  يادـخ  تسا  كاپ  هزنم و  [ . » 198 .« ] هریغ اذـکه  ال  اذـکه ؟ وه  نم  ناحبـس  ءاوهلا ، یف 
سابل هب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  نیرید ، دنمشزرا و  ییاورنامرف  يهدنراد  يادخ  تسا  هزنم  تمظع ، ییالاو و  هوکـش و  بحاص  يادخ 
هچروم ياپ  رثا  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  درادرب ، رد  راقو  رون و  ششوپ  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  تسا ، هتسارآ  يونعم  ییابیز  لامج و 

تسا هزنم  درگنیم ، اوه  رد  ار  هدنرپ  زاورپ  دورف و  رثا  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  هحفص 303 ] دنیبیم [ ، هایس  تخس و  ياههرخص  رد  ار 
تخد نانموم و  ریما  هب  ربماـیپ  هک  دـناهدروآ  زین  و  - 7 وا ». زج  هن  تساهیگژیو و  لامج و  لامک و  نیا  بحاـص  وا  اـهنت  هک  ییادـخ  نآ 
نادـب ار  امـش  تسا  هتخاس  هاگآ  نآ  زا  ارم  هتخومآ و  نم  هب  ادـخ  هک  ار  یتکرب  ریخ و  زا  ییوترپ  دـیهاوخیم  دومرف : همطاـف  شدـنمجرا 

زامن تعکر  ود  امـش  زا  مادک  ره  دومرف : تسیچ ؟ نآ  ادـخ ! ربمایپ  يا  تنم  يهدـید  هب  دـنتفگ : دیراپـس . رطاخب  ار  نآ  سپ  مزاس . رختفم 
« رشح  » يهروس رخآ  و  هللا » وه  لق   » يهروس هاگنآ  دنکیم ، توالت  راب  هس  ار  یسرکلاۀیآ »  » و هحتاف »  » يهروس تعکر  ره  رد  دناوخیم و 
ار يادـخ  دـیوگیم و  دهـشت  تسـشن ، هک  یماگنه  سپـس  دـناوخیم . راب  هس  رخآ  ات  لبج »... یلع  نآرقلا  اذـه  انلزنا  ول   » يهیآ زا  زین  ار 
ار اعد  نیا  نآ  یپ  زا  دنکیم و  اعد  نامیا  اب  نانز  نادرم و  يارب  دتـسرفیم و  دورد  شربمایپ  رب  دـنکیم و  شیاتـس  دـیابیم ، هک  هنوگنآ 
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و کیلع ، قح  يذ  لک  قحب  کلاسا  و  هب ، تیعد  اذا  ءاعدلا  ۀـباجا  هیف  کیلع  قحی  کل ، وه  مسا  لک  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  دـناوخیم :
[ . 200 . ] دهاوخیم ادخ  زا  ار  شیوخ  ياههتساوخ  هاگنآ  و  [ . 199 ... ] اذک اذک و  یب  لعفت  نا  کنود  وه  ام  عیمج  یلع  کقحب  کلاسا 

هناصلاخ زامن  تعکر  ود  يزاستشونرس ، راک  ره  ندش  ماجنا  تسرد  رطخ و  ره  عفر  يارب  دومرف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  - 8
هاجنپ ار  هللا » وه  لق   » هاگنآ و  دمح »  » يهروس تسخن  تعکر  رد  دیروآیم . اجب  دـناوخیم ، ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هک  بیترت  نامه  هب 

ار اعد  نیا  دیربیم و  الاب  نامسآ  يوسب  هنارگشیاین  ار  اهتـسد  سپـس  دیروآیم . اجب  لوا  تعکر  ناسب  ار  مود  تعکر  دیناوخیم و  هبترم 
قح هب  و  كاوس ، ههنک  ملعی  يذـلا ال  میظعلا  مهقحب  کیلا  لسوتا  و  مهب ، کیلا  هجوتا  مهللا  هحفص 304 ] دیناوخیم [ : دوجو  يهمه  اب 

ترما يذـلا  میظعلا  کمـساب  کلاسا  و  اهب ، كوعدا  نا  ینترما  یتلا  تاماتلا  کتاملک  ینـسحلا و  کئامـساب  و  میظع ، كدـنع  هقح  نم 
بحاب و  تناکف ، میهاربا » یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  : » رانلل تلق  يذـلا  میظعلا  کمـساب  و  هتباـجاف ، ریطلا  هب  وعدـی  نا  مالـسلاهیلع  میهاربا 
لسوتا و  هبجوتسم ، هقحتـسم و  هلها و  تنا  امب  و  ۀبلط ، اهحجنا  و  ۀباجا ، اهعرـسا  و  کیدل ، اهمظعا  و  كدنع ، اهفرـشا  کیلا و  کئامـسا 

کل رقا  و  کل ، عشخا  و  کیدـی ، نیب  عضخا  و  کیلا ، عرـضتا  و  کحنمتـسا ، و  كرفغتـسا ، و  کنم ، قدـصتا  و  کیلا ، بغرا  و  کیلا ،
ةاروتلا و نم  نیعمجا  مهیلع  کتاولـص  کلـسر  کـئایبنا و  یلع  اـهتلزنا  یتلا  کـبتکب  کـلاسا  کـیلع و  حـلا  قلمتا و  و  یتعینـص ، ءوسب 

نا کلاسا  و  کیلا ، برقتا  یمظعلا ، کئامـسا  نم  اهیف  امب  و  مظعالا ، کمـسا  اهیف  ناف  اهرخآ ، یلا  اـهلوا  نم  میظعلا  نآرقلا  لـیجنالا و 
یف ییاعدل  ءامسلا  باوبا  حتفت  و  هیف ، مهب  ادبت  و  مهجرفب ، انورقم  یجرف  لعجت  و  هلآ ، دمحم و  نع  جرفت  نا  و  هلا ، دمحم و  یلع  یلـصت 

ینتلمـش رـضلا و  ینلان  رقفلا و  ینـسم  دقف  ةرخالا ، ایندلا و  یف  یلما  یلوس و  ءاطعا  یجرفب و  ۀلیلا  هذه  مویلا و  اذه  یف  نذات  مویلا و  اذـه 
يذلا تقولا  اذه  و  ۀئیطخلا ، یب  تطاحا  و  ۀـملکلا ، یلع  تقح  ۀنکـسملا و  ینتبلغ  و  ۀـلذلاب ، تمـسوت  و  ۀـجاحلا ، ینتاجلا  و  ۀـصاصخلا ،

یف ینلخدا  ۀـمحارلا و  کـنیعب  یلا  رظنا  و  ۀـیفاشلا ، کـنیمیب  یب  اـم  حـسما  و  هـلآ ، دـمحم و  یلع  لـصف  ۀـباجالا . هـیف  كءاـیلوا  تدـعو 
و هتینغا ، ریقف  یلع  و  هتیذا ، رئاح  یلع  و  هتیده ، لاض  یلع  و  هتککف ، ریسا  یلع  هب  تلبقا  اذا  يذلا  کهجوب  یلا  لبقا  و  ۀعساولا ، کتمحر 
، وه ثیح  و  وه ، فیک  ملعی  نم ال  ای  مارکالا . لالجلااذ و  ای  يودع ، كودعل و  اقل  ینلخت  و ال  هتنمآ ؛ فئاخ  یلع  و  هتیوق ، فیعـض  یلع 
هب يذلا  مسالاب  هسفنیمـس  نم  ای  ءامـسالا ، نسحا  هسفنل  راتخا  و  ءاملا ، یلع  ضرالا  سبک  و  ءامـساب ، ءاوهلا  دس  نم  ای  وه ، الا  هتردـق  و 

دمحم و یلع  یلـصت  نا  دمحملآ  دمحم و  قحب  و  هنم ، یل  يوقا  عیفـش  الف  مسالا ، کلذب  کلاسا  هب ، هوعدـی  بلاط  لک  ۀـجاح  یـضقی 
ارفعج و ادـمحم و  ایلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀـمطاف و  اـیلع و  و  هحفـص 305 ] ادمحم [  عمـست  و  یجئاوح ، یل  یـضقت  نا  و  دمحملآ ،
و ال یف ، مهعفـشت  و  کیلا ، یل  اوعفـشیف  یتوص ، هتمحر  هتاکرب و  هیلع و  هللا  تاولـص  ۀـجحلا  نسحلا و  ایلع و  ادـمحم و  ایلع و  یـسوم و 
هب شنادناخ  دمحم و  يهلیـسوب  ایادخ ! راب  میرک . ای  اذک  اذک و  یب  لعفا  و  دمحملآ ، دـمحم و  قحب  و  تنا ، الا  هلا  قحب ال  ابئاخ ، یندرت 

تکاپ تاذ  زج  ارنآ  تقیقح  هک  یهوکـش  نآ  قحب  میاشگیم . تهاگـشیپ  هب  لـسوت  تسد  ناـنآ  هوکـش  هب  مروآیم و  يور  وت  هاـگراب 
يهلیـسوب يداد ، نامرف  هک  یلماک  ياههژاو  هب  تیوکین و  ياهمان  هب  تسا و  گرزب  وت  هاگراب  رد  شماقم  هکنآ  ره  مارتحا  هب  دنادیمن و 

نآ تکرب  هب  دناوخارف و  ار  ناگدـنرپ  نآ  وترپ  رد  يداد  نامرف  ار  میهاربا  هک  مناوخیم  تهوکـشرپ  مان  نادـب  ار  وب  و  مناوخب . ار  وت  اهنآ 
درس میهاربا  رب  يدومرف : هرارشرپ  روهلعـش و  شتآ  هب  هک  مناوخیم  یهوکـشرپ  مان  نادب  ار  وت  دنداد و  خساپ  ار  شنوخارف  دندش و  هدنز 

رد اهنآ  نیرتهوکشرپ  هب  و  تهاگـشیپ ، رد  اهنآ  نیرتتفارـشرپ  و  تیوسب ، اهمان  نیرتبوبحم  هب  ار  وت  و  دش . هنوگنآ  و  دشاب ، تمالـس  و 
هب ار  وت  دزاسیم و  هدروآرب  رتزیمآتیقفوم  رتهب و  ار  اههتـساوخ  دـناسریم و  تباـجا  هب  رتعیرـس  ار  اـهاعد  هک  ییاـهمان  هب  و  تهاـگراب ،

مبلطیم ار  تشیاشخب  و  مباتشیم ، تیوسب  میوجیم و  لسوت  تهاگراب  هب  مناوخیم و  ارف  یتسه ، نآ  روخرد  هتسیاش و  راوازـس و  هچنآ 
مروآیم دورف  عضاوت  رس  تهاگشیپ  رد  میامنیم و  يراز  عرـضت و  تهاگراب  هب  منکیم و  اضاقت  ار  تیاطع  مهاوخیم و  ار  تشزرمآ  و 

، تاروت تیاهباتک ، نایاپ  ات  زاغآ  هب  ار  وت  مزرویم و  رارصا  منکیم و  رارقا  مدرکلمع  يدب  هب  وت  ربارب  رد  مزرویم و  عوشخ  وت  يارب  و 
، يداتـسرفورف داب ، نانآ  یگمه  رب  يادخ  دورد  هحفـص 306 ] هک [  تناگداتـسرف ، ناروآمایپ و  رب  ار  اهنآ  هک  هوکـشرپ ، نآرق  و  لیجنا ،

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  يرآ  میوجیم ، برقت  وت  يوسب  تساهنآ ، رد  تگرزب  ياهمان  زا  هچنآ  يهلیسوب  تسوت و  هوکـشرپ  مان  اهنآ  رد  هک  ارچ  مناوخیم .
شیاشگ هب  ارم  راک  شیاشگ  يزاس و  فرطرب  ار  نانآ  يراـتفرگ  یتسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  هک  مناوخیمارف  اـهنیا  يهمه  هب 

روظنم هب  زورما  ار  نامـسآ  ياهرد  هکنیا  و  ینک . زاغآ  نانآ  زا  هتخاس و  زاتـشیپ  ار  نانآ  کین  راـک  ره  رد  یهد و  دـنویپ  ناـنآ  ياـهراک 
رقف هک  ارچ  یهد . نامرف  ترخآ  ایند و  رد  میاههتـساوخ ، ندمآرب  مراک و  شیاشگ  هب  بشما  زورما و  ییاشگب و  میاهاعد  ندش  هدروآرب 

كرام هتخاس و  مراداو  تهاگرد  هب  ندروآ  هانپ  هب  هدومن و  میلست  وت  هاگشیپ  هب  ارم  زاین  هتـشگ و  هریچ  نم  رب  يراتفرگ  هدش و  مریگنماد 
یتعاس کنیا  تسا و  هدومن  ماهطاحا  ینامرفان  هدـمآ و  راوازـس  نم  رب  باذـع  هتفرگ و  ار  مناـبیرگ  یگراـچیب  هدـش و  هتخاون  نم  رب  تلذ 

شخبافش تردق  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ  ياهداد ، ار  ناشیاههتساوخ  ندمآرب  يهدعو  تناتـسود  هب  نآ  رد  هک  تسا 
اب زاس و  دراو  تتمحر  هنارکیب  يایرد  رد  ارم  نک و  هراظن  نم  يوسب  ترهم  رظن  اـب  شخبافـش و  ار  ماینورب  ینورد و  ياـهیرامیب  دوخ ،

شتیاده ینک ، رظن  یهارمگ  ره  رب  یـشخبیم و  شايدازآ  يروآ ، يور  يریـسا  رب  هنوگ  نادـب  هاگره  هک  دروآ  يور  نم  هب  يرهم  رظن 
ینازرا شايزاـین  یب  ینک ، هراـظن  يدـنمزاین  ره  هب  یناـسریم و  شقوشعم  دوصقم و  لزنم  رـس  هب  يرگنب ، ینادرگرـس  ره  رب  ینکیم و 

تنمـشد و رادید  اب  ارم  یـشخبیم و  شاتینما  ینک ، رظن  یناساره  ره  رب  يزاسیم و  شدـنمناوت  يروآ ، يور  یناوتان  ره  رب  يرادیم و 
هک هنوگنآ  ار  شریظنیب  تردق  الاو و  تیعقوم  اتمهیب و  تاذ  هک  یـسک  يا  نکم . اهر  اهنت  شیاشخب ، یگرزب و  يهدنراد  يا  منمـشد ،

نیرتهب تسا و  هداد  رارق  بآ  يهنهپ  رب  ار  نیمز  تسا و  هتخاس  دودسم  نامسآ  يهلیسوب  ار  اوه  هکنآ  يا  دسانـشیمن . نتـشیوخ  زج  دیاب 
ار ییایوج  دنمزاین  ره  زاین  نآ  تکرب  هب  هک  دیمان  یسدقم  مان  هب  ار  نتشیوخ  هکنآ  يا  هحفص 307 ] تسا [ . هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  اهمان 
وت مرادن و  تهاگراب  رد  نآ ، زا  رتناوترپ  ياهدننک  تعافـش  مناوخیمارف و  مان  نادب  ار  وت  دزاسیم ! هدروآرب  دناوخب ، مان  نادب  ار  وا  هک 

يروآرب و میارب ، ار  میاههتـساوخ  یتسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  هک  مناوخیمارف  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  تمرح  هوکـش و  هب  ار 
دورد و هک  موصعم  اما  نیرخآ  نسح و  یلع ، دمحم ، یلع ، یسوم ، رفعج ، دمحم ، یلع ، نیـسح ، نسح  همطاف ، یلع ، دمحم ، هب  ار  میادن 

ارم يزاس و  نم  عیفش  ار  نانآ  وت  دننک و  تعافش  ارم  وت  هاگشیپ  رد  هک  یناسرب  نانآ  شوگ  هب  داب  نانآ  یگمه  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
يا ارم ، ياههتـساوخ  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  قحب  تسین و  ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  يا  تدوخ  قـحب  يزاـسن . هدنکفارـس  دـیمون و 

هب ياهعمج  زور  یبلح » یلع  نب  دـمحم  : » هک تسا  هدروآ  ناوفـص »  » زا سوواـط  نب  دیـس  - 9 [ . 201 . ] روآرب میارب  نابرهم  يهدـنیاشخب 
نآ زومایب . نم  هب  مهد ، ماجنا  مناوتیم ، يزور  نینچ  رد  هک  ار  يراک  نیرترب  مرورـس ! تفگ : دـش و  بایفرـش  رون  ماـما  نیمـشش  روضح 

تخد هب  ترضح  نآ  هکنآ  زا  ار  يزیچ  هن  مسانشیم و  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  همطاف  زا  رتهوکـشرپ  ار  یناسنا  هن  نم  دمحم ! دومرف : ترـضح 
ادـخ هب  برقت  يارب  هعمج  دادـماب  هک  یـسک  دومرف : همطاف  هب  ربمایپ  دوزفا : هاگنآ  دـهد . ماجنا  يزور  نینچ  رد  ات  تخومآ  شاهیاـمنارگ 

ار دـمح »  » يهروس تسخن  لوا ، تعکر  رد  هک  دـناوخب  یتـعکر  ود  تروـصب  زاـمن  تعکر  راـهچ  دتـسیاب و  ادـخ  ربارب  رد  دـنک و  لـسغ 
هاجنپ ار  تایداع »  » يهروس سپس  و  ار ، دمح »  » يهروس مود  تعکر  رد  دنک و  توالت  هبترم  هاجنپ  ار  صالخا »  » يهروس هاگنآ  دناوخب و 
تعکر هحفـص 308 ] رد [  و  دنک ، توالت  ار  لازلز »  » يهروس هبترم  هاجنپ  هاگنآ  و  ار ، دـمح »  » يهروس موس  تعکر  رد  و  دـناوخب ، هبترم 

هبترم هاجنپ  دمآ ، دورف  ربمایپ  يافـصم  بلق  رب  هک  تسا  ياهروس  نیرخآ  هک  ار  رـصن »  » يهروس هاگنآ  و  دـمح ،»  » يهروس تسخن  مراهچ 
. تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیرتهب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  صالخا  روش و  اب  دریگب و  نامـسآ  يوسب  ار  اهتسد  زامن  نایاپ  زا  سپ  و  دـناوخب ،
هلـضاوف و هلئان و  هدئاوف و  هدفر و  ءاجر  قولخم  یلا  ةدافول  دعتـسا  وا  دـعا  وا  ابعت  وا  ایهت  نم  يدیـس ، یهلا و  تسا : نیا  رظن  دروم  ياعد 

ینمرحت الف  كزئاوج ، کلئان و  کفورعم و  كدـفر و  ءاـجر  يدادعتـسا  يدادـعا و  یتیبعت و  یتئیهت و  تناـک  یهلا  اـی  کـیلاف  هزئاوج ،
برقتا هتوجر ، قولخم  ۀعافـش  و ال  هتمدق ، حلاص  لمعب  کتآ  مل  یناف  لئان  ۀیطع  هصقنت  و ال  لئاسلا ، ۀـلاسم  هیلع  بیخی  نم ال  ای  کلذ ،

یلع مهفوکع  دـنع  نیئطاـخلا  یلع  هب  توفع  يذـلا  كوـفع  میظع  اوـجرا  نیعمجا ، مهیلع  کتاولـص  هتیب  لـها  دـمحم و  ۀعافـشب  کـیلا 
کلاسا ءاطخلاب ، داوعلا  انا  و  ءامعنلاب ، داوعلا  يدیـس  تنا  و  ةرفغملاب ، مهیلع  تدـع  نا  مراحملا  یلع  مهفوکع  لوط  کعنمی  ملف  مراحملا 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


ای میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظعلا ، الا  میظعلا  یبنذ  رفغی  ـال  هناـف  میظعلا ، بنذـلا  یل  رفغت  نا  نیرهاـطلا  هلآ  دـمحمب و 
يهزیاج یناسردوس و  شـشخب و  فطل و  دیما  هب  یقولخم  يهناخ  رد  رب  سک  ره  نم ! رالاس  يا  نم و  يادخ  يا  [ . 202 . ] میظع ای  میظع 

هزیاج و شـشخب و  ءاطع و  دیما  هب  میاههتـساوخ  اهزاین و  نایب  يارب  نم  رهمرپ ! يادـخ  يا  اما  دـنادرگیم ، ایهم  هدامآ و  ار  نتـشیوخ  وا ،
شاهتـساوخ رد  ار  ياهدـنهاوخ  چـیه  هکنآ  يا  زاسن  مورحم  دـیما  همه  نیا  زا  ارم  سپ  ماهدـمآ . وت  يوسب  اهنت  مشاـبیم و  وت  یناـسردوس 

اب هن  تاشیاشخب  ناسحا و  رد  رب  نم  تفای . دـهاوخن  شهاک  رایـسب  شیاشخب  زا  وت  ياطع  جـنگ  هک  يا  و  يزاـسیمن ، مورحم  دـیماان و 
. شنادناخ دمحم و  زج  یقولخم  چیه  تعافش  دیما  هب  هن  ماهدمآ و  مشاب ، هداتسرف  هحفص 309 ] شیپ [  زا  هک  شیوخ  درکلمع  هب  يهیکت 

نانآ تدم  لوط  دناهدیزرو و  رارـصا  هانگ  رب  يرمع  هک  ياهتخاس  هدامآ  یناراکهنگ  يارب  ار  نآ  هک  وت  گرزب  شیاشخب  دـیما  هب  کنیا 
يهدـنب نم  تسوت و  يهویـش  ناسحا ، شـشخب و  هک  یتسه  نم  رالاس  وت  و  درادیمن . زاـب  ناـنآ  شزرمآ  شـشخب و  زا  ار  وت  ناـهانگ ، رب 

ارم نیگمهـس  هانگ  شکاپ ، نادـناخ  دـمحم و  تمرح  هوکـش و  هب  هک  مهاوخیم  وت  زا  کنیا  تسا . نم  يهویـش  هاـنگ ، هک ، يراکـشزغل 
يرآ گرزب ! يادـخ  يا  دـشخبیمن ، هوکـشرپ  گرزب و  يادـخ  يا  وـت ، زج  یــسک  ار  گرزب  هاـنگ  هـک  ارچ  یهد ، رارق  شزرمآ  دروـم 

اب اـهنآ  اـب  هدـیزگرب  يوناـب  نآ  هـک  ییاـهاعد  اـهشیاین و  هژیوـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهناـفراع  هناـصلاخ و  تداـبع  دروـم  رد  تاـیاور 
زامن و يرادهدـنز و  بش  تدابع و  دروم  رد  نیا  زا  شیب  هک  دـنیبیمن  يزاـین  هدـنراگن  تسا . رایـسب  دومنیم ، زاـین  زار و  شراـگدرورپ 

گرزب نامه  تخد  تسا . ناگدـننک  تدابع  نیرترب  نیتسخن و  يهنازرف  تخد  وا  هک  ارچ  دزاس . ینالوط  ار  نخـس  ترـضح  نآ  شیاـین 
انلزنا ام  هط  : » هک دروآ  مایپ  یحو  يهتشرف  هک  ییاجنآ  ات  داتـسیایم  ادخ  شیاین  هب  شیوخ  ياهاپ  يور  رب  اهتعاس  هک  تسا  یتسرپاتکی 

ار شراگدـیرفآ  هک  هزادـنا  نامه  هب  ار  نآ  یعقاو  شزرا  تدابع و  شتـسرپ و  موهفم  هک  دوب  ومه  ناوناب  يوناب  یقـشتل ». نارقلا  کـیلع 
زیگناتفگـش دربب . یحور  يونعم و  تذل  تدابع ، زاین و  زار و  زا  هک  درادن  یتفگـش  چـیه  ياج  ور  نیا  زا  دومنیم . كرد  دوب ، هتخانش 
شراگدرورپ ربارب  رد  هک  تسین  زیگناتفگـش  دریگ . جوا  ناج  نانیمطا  لد و  شمارآ  هب  ادـخ  ربارب  رد  تداـبع  هب  نداتـسیا  زا  هک  تسین 

هحفص 310] دیامنن [ . یگتسخ  ساسحا  مایق  هدجس و  زا  دیامن و  عوضخ  ینتورف و  هنوگنآ 

يونعم ناغمرا 

هراشا

تیارب ربمایپ  زارفرـس  تخد  اـب  شیوخ  كرتشم  یگدـنز  زا  یهاوخیم  دومرف : دعـسینب »  » زا يدرم  هب  هک  دـناهدروآ  ناـنموم  ریما  زا  - 1
يوناـب نیمه  دوـب . نم  يهناـخ  رد  تفریم ، رامـشب  یمارگ  ربماـیپ  رظن  رد  اـهناسنا  نیرتبوـبحم  تقیقح  رد  هک  همطاـف ، میوـگ ؟ نـخس 

هنیـس رب  نآ  رثا  هک  دوب  هدیـشک  شود  رب  بآ  کشم  ردـقنآ  یناـسنا ، یقـالخا و  ياـهیگژیو  يونعم و  یملع و  هوکـش  نآ  اـب  هیاـمنارگ ،
يریگرابغ ار  هناخ  يردق  هب  وا  دوب . ادیوه  راک  رثا  شنینزان  ياهتسد  رد  هک  دوب  هدومن  درآ  هناد  بایـسآ  اب  ياهزادنا  هی  و  دوب ، شکرابم 

. دشیم هدید  شیاهـسابل  رد  راک  رثا  هک  دوب  هتخورفا  شتآ  اذغ  گید  ریز  ردقنآ  هتـشگ و  دولآدرگ  شیاهـسابل  هک  دوب  هدومن  تفاظن  و 
دزن تساجب  نم ! يوناب  متفگ : وا  هب  يزور  ور  نیا  زا  دیرخیم  ناج  هب  ار  يرایـسب  تمحز  جـنر و  كرتشم  یگدـنز  رد  هنومن  يوناب  نآ 

همطاف يزادرپب . رتشیب  روما  رگید  هب  يدرگ و  هدوسآ  يرادهناخ  جنر  یتخس و  زا  ات  یهاوخب  يرازگتمدخ  وا  زا  يورب و  تاهیامنارگ  ردپ 
اما تشگزاب  دیوگب  يزیچ  هکنآیب  تهج  نیمه  هب  دنتـسه  وگتفگ  لوغـشم  راوگرزب  نآ  اب  یهورگ  دـید  تفر و  ربمایپ  دزن  مالـسلااهیلع 
هب ربماـیپ  هک  میدوب  باوخ  رد  اـم  زوـنه  دـعب  زور  حبـص  ور  نیا  زا  تسا . هتفر  وا  دزن  يراـک  يارب  شزارفرـس  تخد  هک  تفاـیرد  ربماـیپ 

نخس ارچ  يدمآ ، مدزن  هک  یتشاد  يراک  نم  اب  ییوگ  زورید  ناج ! همطاف » : » دومرف تسشن و  ام  رانک  رد  مالـس  زا  سپ  دمآ و  ام  يهناخ 
هک هدیـشک  شود  هب  بآ  کشم  يردق  هب  همطاف  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ : ناوناب  يوناب  ياج  هب  نم  یتشگزاب . هتفگن 
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تفاظن ار  هناخ  يردقب  تسادیوه و  راک  رثا  شیاهتسد  رد  هک  تسا  هدومن  بایـسآ  هناد  ياهزادنا  هب  تسا و  هدنام  شاهنیـس  رد  نآ  رثا 
ییوگ وا  هحفـص 311 ] سابل [  هک  تسا  هتخورفا  شتآ  اذغ  گید  ریز  رد  ردـقنآ  هتـشگ و  دولآدرگ  شیاهـسابل  هک  هدومن  يریگدرگ  و 

، هناـخ روـما  يهرادا  راـک و  راـشف  زا  ندـش  تـحار  يارب  دـیایب و  امـش  دزن  هـک  متـساوخ  وا  زا  نـم  ور  نـیا  زا  تـسا  هتــشادرب  دود  يوـب 
ریما دشاب ؟ رتدنمدوس  رتهب و  يرازگتمدخ  ره  زا  ناتیارب  هک  مزومایب  ياهزات  زیچ  امش  هب  دیهاوخیم  دومرف : ربمایپ  دنک . بلط  يراکتمدخ 
هبترم و 33  هللاناحبس ، صالخا  دوجو و  يهمه  اب  راب   33 دیباوخب ، دیتساوخ  هاگره  دومرف : ادخ ! ربمایپ  يا  ارچ  دنتفگ : همطاف »  » نانموم و

. تسا رتدنمـشزرا  رتهب و  امـش  يارب  يرازگتمدخ  ره  زا  نیا  دـیورب . تحارتسا  رتسب  هب  هاگنآ  دـییوگب و  ربکا » هللا   » هبترم و 34  هللادمحلا ،
تیـضر دونـشخ . مدونـشخ ، راکتمدخ  ياجب  يونعم  ناغمرا  نیا  رطاخب  شربمایپ  يادخ و  زا  تفگ : راب  هس  درک و  دنلب  رـس  ناوناب  يوناب 

هیده یمارگ  ربمایپ  هب  ینارازگتمدخ  مجع  نایاورنامرف  زا  یکی  دومرف : هک  دناهدروآ  نانموم  ریما  زا  زین  و  - 2 [ . 203 ... ] هلوسر هللا و  نع 
ربماـیپ رـضحم  هب  ناوناـب  يوناـب  دـهاوخب . هناـخ  ياـهراک  يارب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دورب و  ردـپ  دزن  هک  مدرک  داهنـشیپ  همطاـف  هب  نم  دومن .

ینارازگتمدخ ره  زا  اهنت  هن  هک  مهدب  وت  هب  ياهیدـه  مهاوخیم  ناج ! همطاف » : » دومرف ربمایپ  درک ، نایب  ار  شیوخ  نخـس  دـش و  بایفرش 
ره زا  سپ  مدنمجرا ! تخد  دومرف : ربمایپ  دش و  نامداش  مالسلااهیلع  همطاف  تسا . رتدنمـشزرا  زین  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  هکلب  رتهب ،

يونعم يهمانرب  نیا  هاگنآ  و  هللاناحبس »  » وگب راب  و 33  هللادمحلا ،»  » وگب راب  و 33  ربکاهللا ،»  » وگب صالخا  دوجو و  يهمه  اب  راب  زامن 34 
ایند زا  هک  تسا  رتدنمدوس  رتهب و  یتساوخیم  هچنآ  زا  اهنت  هن  يدابع  يونعم و  يهمانرب  نیا  دـیدرتیب  هک  ربب  نایاپ  هب  هللا » الا  هلا  ال   » اب ار 

اب ار  يونعم  همانرب  نیا  يزامن  ره  زا  دـعب  زور  نآ  زا  سپ  همطاـف »  » تهج نیمه  هب  تسا . رتهب  زین  نآ  ياهـشزرا  يهمه  و  هحفص 312 ] ] 
رون ماما  نیمشش  زا  زین  و  - 3 [ . 204 . ] دناهدیمان همطاف  تاحیبست  ار  نیا  ور  نیا  زا  دادیم . ماجنا  ریذـپانفصو  فرژ و  يروعـش  روش و 

نامرف زین  همطاف  تاحیبست  هب  میهدیم  نامرف  زامن  ماـجنا  هب  هک  ناـسنامه  ار  شیوخ  ناـکدوک  اـم  هدومرف : نوراـهوبا »  » هب هک  دـناهدروآ 
دـشاب هتـشاد  تموادم  نادب  شیوخ  یگدـنز  رد  سک  ره  هک  نکم  كرت  ار  زیگناروش  يونعم  يهمانرب  نآ  زین  امـش  ور  نیا  زا  میهدیم ،

خن زا  نآ  هتـشر  هک  هتـشاد  یحیبـست »  » مالـسلااهیلع همطاـف  هک : تسا  هدـمآ  قـالخالامراکم »  » رد زین  و  - 4 ددرگیمن . یتخبنوگن  راـچد 
. دـینادرگیم تسد  اب  ار  نآ  ادـخ ، شیاتـس  ریبکت و  حـیبست و  ماگنه  ترـضح  نآ  دوب . هدز  هرگ  نآ  هب  اهریبکت  رامـش  هب  هدوب و  یمـشپ 

یـسات وا  هب  زین  مدرم  درک و  تسرد  حـیبست  وا  تبرت  زا  ناوناب  يوناب  دیـسر ، تداهـش  هب  دـحا »  » نادیهـش رالاس  نآ  هزمح »  » هک یماگنه 
تازایتما ياراد  وا  تبرت  هک  ارچ  دش  هتخاس  حیبست  وا  نیگآرطع  تبرت  زا  رگید  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  هک  هاگنآ  دنتـسج و 

هک 34 یگنرهریت  ياهخن  زا  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  دومرف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمشش  زا  - 5 [ . 205 . ] تسا ياهژیو  ياهتلیضف  و 
ره زا  سپ  هک  درک  تسرد  صاخ  یحیبست  وا  تبرت  زا  همطاف  دـمآ ، لیان  تداهـش  هب  هزمح »  » هک یماگنه  دوب  هدـش  هتخاـس  تشاد ، هناد 

همطاـف تاـحیبست  زا  رترب  يزیچ  اـب  ادـخ  هدومرف : دروم  نیا  رد  رقاـب  ماـما  - 6 تفگیم . رکذ  دومنیم و  ادـخ  داـی  نآ  يهلیـسوب  يزاـمن 
[ . ] 206 . ] دادیم ناـغمرا  شاهیاـمنارگ  تخد  هب  ار  نآ  ربماـیپ  دوب ، نیا  زا  رترب  ادـخ  شتـسرپ  يارب  ياهویـش  رگا  تسا . هدـشن  شتـسرپ 

ار وا  یتسارب  دـیامن ، شیاتـس  ار  يادـخ  همطاف  تاحیبست  اب  سک  ره  : » دومرف هک  دـناهدروآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  - 7 هحفص 313 ]
تسخن تایاور  یخرب  رد  تسا . نوگانوگ  زین  اهنآ  مایپ  رایسب و  همطاف  تاحیبست  رد  تایاور  لاح  ره  هب  [ . 207 .« ] تسا هدرک  دای  ناوارف 
يرتشیب توق  تدش و  زا  بیترت  نیا  زین  ام  ياهقف  هاگدـید  زا  تسا و  هدـش  نایب  هللادـمحلا »  » هاگنآ و  هللاناحبـس »  » نآ زا  سپ  و  ربکاهللا » »

حرط هدرتسگ  روطب  ار  رکذ  هس  نآ  زا  مادـک  ره  رخات  ای  مدـقت  نوماریپ  اـهقف ، ياههاگدـید  راـحب »  » رد یـسلجم  موحرم  تسا . رادروخرب 
[ . 208 . ] تسا هدومن 

بلاج يهتکن  ود 

تفارـش یناـسنا و  تمظع  يونعم و  هوکـش  نآ  اـب  یتـیگ ، ناوناـب  رـالاس  هک  دوـشیم  تفاـیرد  هتکن  نیا  دـیدرگ  میـسرت  هک  یتاـیاور  زا 
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تراهم تیارد و  اب  ار  كرتشم  یگدنز  هناخ و  نورد  فلتخم  ياهراک  تخادرپیم و  شنادنزرف  هناخ و  روما  ریبدـت  هب  دوخ  یگداوناخ ،
هب دوب و  ترضح  نآ  رواشم  نواعم و  هناخ ، نوئـش  میظنت  روما و  ریبدت  رد  زین  نانموم  ریما  هک  ددرگیم  نشور  زین  و  دادیم . ماجنا  رایـسب 

رانک همطاف »  » شدـنمجرا تخد  دـش . دراو  ام  يهناخ  هب  یمارگ  ربمایپ  يزور  دومرف : هک  دـناهدروآ  نانموم  ریما  زا  دـیناسریم . کمک  وا 
ات هد  ارف  شوگ  ناج ! یلع  دومرف : ام  رب  هراظن  زا  سپ  ربمایپ  مدرکیم . كاپ  سدع  زین  نم  تخاسیم و  هدامآ  ار  نآ  هتـسشن و  اذغ  گید 

میظنت هناـخ و  يهرادا  رد  يدرم  ره  دومرف : هاـگنآ  میوگیمن . ینخـس  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  نم  هک  ینادیم  کـین  دوخ  وـت  میوـگب ! نخس 
لاس کی  تدابع  وا  يارب  يارب  شندب  ياهوم  رامش  هب  دناسر ، يرای  هحفص 314 ] تبحم [  رهم و  هب  شرسمه  هب  نآ  روما  ریبدت  نوئش و 

. دنسیونیم دشاب ، هدروآ  رحس  هب  تدابع  يرادهدنز و  بش  اب  ار  شیاهبش  هزور و  ار  نآ  ياهزور  هک 

هدرتسگ شناد  همطاف و 

نیرتکیدزن مالـسلااهیلع  همطاف  ناوناب ، رالاس  هک  یتفایرد  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  دـیدرگ ، میـسرت  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  هعومجم  زا 
اب ماظن  ای  هدـیدپ و  متـسیس و  کی  زا  یـشخب  طابترا  ای  لک  اب  ءزج  طابترا  ناسب  ترـضح  نآ  اب  شطابترا  دوب و  یمارگ  ربمایپ  هب  اـهناسنا 

يهجرد نیرتالاب  هب  شماقمالاو  ردـپ  وا و  نایم  یگنهامه  طابترا و  تبحم و  رهم و  هک  دوب  مه  لـیلد  نیمه  هب  تسنآ و  رگید  ياهـشخب 
هنازرف تخد  نآ  هب  ار  اهراک  نیرتهتـسیاش  نیرتهب و  ینامـسآ  راـگزومآ  نآ  هک  درادـن  تفگـش  ياـج  ور  نیا  زا  دوب . هتفرگ  جوا  نکمم 

ینامـسآ میهافم  نیرتزاسراک  فراعم و  نیرتتفارظ  نیرتابیز و  ددرگ و  نومنهر  یقالخا  یناسنا و  ياهـشزرا  نیرترب  هب  ار  وا  دزومایب و 
نآ دـشونب و  لالز  اراوگ و  ناشوج و  يهمـشچ  نآ  زا  ار  ینابر  مولع  ینامـسآ و  ياهـشناد  نآ  زین  همطاف  دـنارابب . وا  يافـصم  بلق  هب  ار 

نازورف درخ  ناوترپ و  يهشیدنا  ددرگ و  زیربل  اهتمکح  عاونا  زا  شاهدرتسگ  رادیب و  بلق  دشک و  رـس  یحو  زکرم  زا  ار  تقیقح  هباشون 
، نکمم لکش  نیرتهب  هب  ینامسآ  فراعم  نتخومآ  دنلب و  میهافم  كرد  رد  ار  وا  شایـشیدنافرژ ، يرگنفرژ و  قیمع و  يرایـشوه  و 
زا ار  اهشناد  زا  يرایـسب  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ  دراپـسب . رطاخب  هتخومآ و  شردقنارگ  ردپ  زا  ار  قیاقح  نیا  زا  یهوبنا  وا  ات  دنک  ددم 

شناد و رب  نوزفا  همه  اهنیا  تفرگارف . ار  یقالخا  ياهشزرا  اهشیاین و  اه و  اعد  ماکحا ، تاررقم و  زا  يرایسب  دینـش و  شاهیامنارگ  ردپ 
زا یکی  هک  هثدـحم »  » كراـبم ماـن  زا  ثحب  ماـگنه  هب  یمارگ ، يهدـنناوخ  امـش  دومرف و  ماـهلا  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  ياهدرتسگ  یهاـگآ 

ایلع و لعج  هللا  نا  هحفـص 315 ] دومرف [ : هک  تسا  هدروآ  ربمایپ  زا  هللادـبع » نب  رباج  . » یتسیرگن ار  تیعقاو  نیا  تسوا ، یمارگ  ياـهمان 
نانموم و ریما  دنوادخ  [ . 209 . ] میقتسم طارـصلا  يده  مهب  يدتها  نم  یتما ، یف  ملعلا  باوبا  مه  و  هقلخ ، یلع  هللا  ججح  هءانبا  هتجوز و 
ره دنتسه . نم  تما  نایم  رد  شناد  ياههزاورد  نانآ  داد . رارق  شناگدنب  رب  شیوخ  ياهتجح  ار  وا  دنمجرا  نادنزرف  همطاف و  شرسمه 

سوناـیقا نآ  زا  فساـت  تیاـهن  اـب  اـما  ددرگیم . نومنهر  هنادنـسپادخ  تسار و  هار  هب  دـیوجب ، ناـنآ  زا  ار  تاـجن  یتـخبکین و  هار  سک 
هک یـصاخ  طیارـش  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  بولطمان  تالوحت  مکاح و  يهناملاظ  راـجنهان و  طیارـش  لـیلد  هب  شنیب  شناد و  يهدرتسگ 

درکیم و یگدـنز  ناـهج  نیا  رد  تسیز ، هچنآ  زا  شیب  ناوناـب  يوناـب  رگا  تسا . هدیـسر  يزیچاـن  تاـیاور  درک ، میهاوـخ  هراـشا  نادـب 
. تخاسیم زیربل  شنیب  تخانـش و  گنهرف و  شناد و  زا  ار  ناهج  یتسارب  تشاد ، رایتخا  رد  ار  مزـال  تناـکما  يدازآ و  یفاـک و  تصرف 
ات دروآتسدب  تصرف  تعاس  ود  يرآ  تعاس ، ود  اهنت  شتکربرپ  رمع  رسارس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ارچ  اعدا ، هن  تسا  تیعقاو  نیا 
رد تعاس  کی  دـهد : ناشن  ار  شیوخ  یملع  ناوت  نازیم و  دـنارابب و  هعماج  يهعرزم  رب  ار  تفرعم  تخانـش و  گنهرف و  شناد و  ناراـب 
نآ رگید  و  داهن ، راگدای  هب  اهلـسن  اهرـصع و  يارب  ار  زاسخیرات  زیگناروش و  نیـشتآ و  اوتحمرپ و  يهباطخ  ار  نآ  ربمایپ  شردـپ ، دجـسم 

تاحفـص رد  وجقح  يهدنناوخ  امـش  درک . ینارنخـس  هدننکتدایع  نانز  يارب  يرامیب  رتسب  رد  شیوخ و  يهناخ  رد  هک  یهاتوک  تصرف 
دیهاوخ يرتشیب  یهاگآ  نتفگ  نخـس  رب  شرادـتقا  وا و  ياـهیهاگآ  تعـسو  شناو و  یگدرتسگ  ترـضح و  نآ  بهاوم  نازیم  زا  هدـنیآ 

میدروآ و وا  یگدنز  خـیرات  تدالو و  زا  هچنآ  ربانب  تسیزن و  ناهج  نیا  رد  هاتوک  ینارود  زج  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هنافـساتم  اما  تفای .
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شفیرـش رمع  اهلـسن ، اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  هک  دوشیم  تفایرد  نینچ  اـهنیا  يهمه  زا  تفگ ، میهاوخ  نخـس  وا  تداهـش  زا  يدوزب 
هک تسا  نیا  زج  ایآ  دیشیدنایم ؟ هچ  وا  دروم  رد  امـش  فصو  نیا  اب  دیـسر . تداهـش  هب  هک  دوب  هدیـسرن  تسیب  هب  هحفص 316 ] زونه [ 
زا هدـنکآ  ار  ناهج  يدـیدرت  چـیه  یب  تشاد ، يدازآ  یفاک و  تاناکما  تصرف و  تسیزیم و  ناـهج  رد  لاـس  تصـش  اـی  هاـجنپ  وا  رگا 

تـما و رب  نوگاـنوگ  ياهنادــیم  رد  ار  یملع  ياههیامرــس  نیرتاــهبنارگ  يرکف و  تورث  نیرتـگرزب  و  دوـمنیم ؟ تیناــسنا  گــنهرف و 
نآ هاتوک  یگدـنز  هژیو و  تیعقوم  ساسح و  طیارـش  تلحر و  زا  سپ  رابمغ  ثداوح  هنادـنمکوس  اما  داهنیم ؟ یقاب  يرـشب  ياـههعماج 

تـسا هدنام  راگدای  هب  نوگانوگ  داعبا  رد  شنیب  شناد و  زا  یقیاقح  هنازرف ، يوناب  نآ  زا  هکلب  دـنک  نینچ  ات  دادـن  ناکما  وا  هب  ترـضح 
يهیامنارگ تخد  رضحم  هب  ییوناب  دومرف : هک  دناهدروآ  يرکسع  ترضح  ریـسفت  زا  - 1 مینکفایم : رظن  نآ  زا  یخرب  هب  هنوـمن  يارب  هک 

ارم تهج  نیمه  هب  دوشیم . هابتشا  راچد  هاگ  شیوخ  زامن  رد  هک  مراد  هناخ  رد  یناوتان  ردام  نم ! يوناب  يا  تفگ : دش و  بایفرش  ربمایپ 
دمآ رگید  راب  تفر . وا  تفگ و  خساپ  وا  ياهشسرپ  هب  رایسب  يهقالع  رهم و  اب  همطاف  منک . یشیدناهراچ  امش  زا  ات  تسا  هداتسرف  امش  دزن 

نآ تساوخ . شزوپ  ناوناب  يوناب  زا  تشگ و  هدنمرش  ییازفا  تمحز  همه  نآ  زا  نز  نآ  دیـسر و  راب  هد  هب  ییوگخساپ  شـسرپ و  نیا  ات 
یگنهرف یتدیقع و  یملع و  ياهـشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  زا  نم  هک  سرپب  یتساوخ  هچره  ایب و  زاین  تروص  رد  مه  زاب  هن  دومرف : ترـضح 

ییالاب عافترا  ات  ار  ینیگنس  راب  ات  ددرگ  مادختسا  يدرف  رگا  نیبب ! نم »! تسود  : » دوزفا هاگنآ  میامنیمن . یگتسخ  ساسحا  امش ، ینید  و 
نیگنس هدننکهتسخ و  وا  يارب  راک  نیا  ایآ  امـش  رظن  هب  دراد ، تفایرد  شاداپ  رانید  رازه  دصکی  نآ  ربارب  رد  درب و  الاب  مابتشپ  نوچمه 

خساپ هک  یشسرپ  ره  ربارب  رد  نم  دومرف : ربمایپ  يهنازرف  تخد  هحفص 317 ] ناج [ ! همطاف »  » هن داد : خساپ  هوژپشناد  نز  دنکیم ؟ هولج 
وت ياهـشسرپ  هب  خـساپ  هک  تسا  هدـنبیز  ایآ  کنیا  مرادیم . تفایرد  دـیراورم  زا  شرع ، نیمز و  نایم  ندـش  زیربل  زا  رتارف  یـشاداپ  مهد 
هک دندرگیم  رشحم  يارحص  دراو  یلاح  رد  ام  هعیش  نادنمشناد  دومرفیم : هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  مردپ  زا  هک : دوزفا  و  دیآ ؟ نارگ  میارب 

تمارک ياهتعلخ  دناهدومن  اهناسنا  تیاده  داشرا و  هار  رد  هک  یششوک  شالت و  رادقم  هب  هتخدنا و  هک  یشناد  يهزادنا  هب  مادک  ره  هب 
زا هلح »  » رازه رازه  شایگـشیمه  یتدیقع  یملع و  داهج  رایـسب و  یبلطشناد  شاداپ  هب  نانآ  زا  یخرب  هب  هاگ  دـنناشوپیم . ناشمادـنا  رب 

ار ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  نامیتی  هک  یناسک  يا  ناه  هک : دسریم  ادن  راگدرورپ  بناج  زا  هاگآ  دوشیم و  هداد  تعلخ  رون 
هب دـیدروآ و  لمع  هب  تظفاـحم  تبقارم و  یگتـسیاش  هب  ناـنآ  زا  ناشناردـپ  تلحر  زا  سپ  دـیدومن و  ینید  يرکف و  یملع و  یتسرپرس 

اهنآ هب  هک  یـشناد  ملع و  يهزادـنا  هـب  کـنیا  دـیتشاد . ینازرا  یباداـش  توارط و  ار  ناـشناج  شنیب ، شناد و  اـب  دیدیـشخب و  حور  اـهنآ 
نایم دوشیم و  هداد  تعلخ  نانآ  هب  مدرم  هب  نتخومآ  شناد  يرگنشور و  شاداپ  هب  نآ  یپ  زا  ددرگیم و  هیده  تعلخ  امـش  هب  دیتخومآ 
شناد نانآ  زا  هک  یناسک  هب  زین  نادرگاش  نیا  بیترت  نیمه  هب  دنرادیم . تفایرد  تعلخ  رازه  دص  هک  دـنوشیم  تفای  یناسک  هاگ  نانآ 

... دنزاس ربارب  دنچ  نیدنچ و  ار  نانآ  ياهتعلخ  اهتمعن و  ات  دهدیم  روتـسد  نیرفآناهج  يادخ  هاگنآ  دنـشخبیم . تعلخ  دناهتخومآ 
هچنآ زا  تسا  رتشزرا  اب  رتهب و  راـب  نارازه  اـهتعلخ  نیا  زا  خـن  راـت  کـی  ادـخ ! يهدـنب  يا  ناـه  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  سپـس  و 

نانموم ریما  يارب  هحفـص 318 ] هک [ : تسا  هدروآ  هلفغ » نب  دیوس   » زا يدـنوار  تاوعد ،»  » باتک رد  - 2 [ . 210 . ] دباتب نآ  رب  دیشروخ 
رد هب  دیاشگب . ردپ  تسد  هب  ار  هراشا  دروم  هرگ  ناکما  تروص  رد  ات  تفاتش  ردپ  دزن  ربمایپ  زارفرس  تخد  دمآ . شیپ  یلام  لکشم  کی 

تخد ياـهماگ  يادـص  نمیاما » : » دومرف ربماـیپ  دـنیاشگب  ار  برد  هکنآ  زا  شیپ  اـما  دروآرد ، ادـص  هب  ار  برد  دیـسر و  ربماـیپ  يهناـخ 
ربمایپ رب  دـش . دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  دوشگ و  ار  برد  نمیاما » « ؟ تسا همطاـف »  » نیبب نک  هاـگن  منکیم ، ساـسحا  ار  شیوخ  بوبحم 

نم دزن  تعاس  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ياهدمآ  ياهماگنه  هب  ناج ! همطاف » : » تفگ شیوخ  رهمرپ  خساپ  نمـض  ترـضح  نآ  درک ، مالس 
ادخ و شیاتس  دومرف : ربمایپ  تسیچ ؟ ادخ  دزن  ناگتشرف  ياذغ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : همطاف  تسا ؟ هدمآ  شیپ  یلکـشم  ایآ  يدمآیمن .

هام کی  کنیا  تسوا ، رادتقارپ  فک  رد  دمحم  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : ربمایپ  تسیچ ؟ نایمدآ  ام  ياذـغ  دیـسرپ : وا . ساپس 
يونعم ياذـغ  يزور و  کی  یحو  يهتـشرف  ناج ! همطاف »  » اما تسا ... هدـشن  هتخورفارب  اذـغ  نتخپ  يارب  یـشتآ  اـم  لزنم  رد  هک  دوشیم 
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! دـییامرفب تسمادـک ؟ يونعم  هیدـه  نآ  تفگ : رایـسب  قوش  روش و  اـب  وا  ریگارف ... مهدیم ، ناـغمرا  وـت  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدروآ  میارب 
ای و  نیتـملا ! ةوـقلااذ  اـی  و  نیرخـالا ! نیلوـالاریخ و  اـی  و  نیرخـالا ! نیلوـالابر و  اـی  دوـمن : نآ  نتخوـمآ  ندــناوخ و  هـب  عورــش  ربماـیپ 
رد ییوگ  نانموم  ریما  تشگزاـب . تفرگارف و  ار  يونعم  ناـغمرا  نیا  ناوناـب  يوناـب  هحفـص 319 ] نیمحارلامحرا [ . ای  نیکاـسملامحار و 

يهشوت اب  اما  مدوب  هتفر  ایند  يارب  داد : خـساپ  همطاف  ربخ ؟ هچ  تناـبرق ! هب  مرداـم  ردـپ و  دیـسرپ : دـید ، ار  وا  هک  یماـگنه  دوب . وا  راـظتنا 
. هرخالل تئج  ایندلل و  تبهذ  تلاق : تسا ... . رتهب  ياهدروآ  هچنآ  شیپ ، ریخ  شیپ ، ریخ  دومرف : نانموم  ریما  متـشگزاب ! يورخا  يونعم و 

یمارگ ربمایپ  دزن  يزور  ناوناب  يوناب  هک : تسا  هدـمآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  یفاک  باـتک  رد  و  - 3 کماما ... ریخ  مالـسلاهیلع : یلع  لاقف 
رب دنمشزرا  ياهتـشون  هک  ار  امرخ  يهنت  زا  یـصاخ  نهپ و  يهعطق  ادخ  ربمایپ  دومن . تیاکـش  یگدنز  ياهبیـشن  زارف و  یخرب  زا  دمآ و 
رد لد  هک  وا  دراپـسب . رطاخب  دناوخب و  تقد  هب  ار  نآ  هک  دومن  هیـصوت  وا  هب  دومرف و  تیانع  شدـنمجرا  تخد  هب  دوب  هدـش  هتـشاگن  نآ 
الف رخالا  مویلا  هللا و  نموی  ناک  نم  تسا : هتـشون  هنوگنیا  دـید  و  تسیرگن . نآ  رب  تشاد ، گنهرف  لامک و  تیونعم و  قوش  روش و  ورگ 
ادخ هب  سک  ره  تکـسیلوا . اریخ  لقیلف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  و  هفیـض ، مرکیلف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  و  هراج ، ذوی 

، دنک میرکت  ار  شنامهیم  دیاب  دراد ، نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  سک  ره  و  درازایب ، دیابن  ار  شاهیاسمه  دراد ، نامیا  زیخاتـسر  زور  و 
یلا دعصا  نم  دومرف : ترضح  نآ  دوخ  و  - 4 [ . 211 . ] دنک توکـس  ای  دیوگب  قح  دیاب  دراد ، نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  سک  ره  و 

رهمرپ يادخ  دتسرفب ، ادخ  يوسب  ار  شیوخ  ياهتدابع  نیرتصلاخ  هک  یـسک  [ . 212 . ] هتحلصم لضفا  هیلا  هللا  طبها  هتدابع ، صلاخ  هللا 
رد ربمایپ  مردپ  هک  مدینـش  دوخ  دومرف : هک  دناهدروآ  وا  زا  زین  و  - 5 داتسرف . دهاوخ  دورف  شیوسب  ار  وا  تحلصم  نیرترب  هحفص 320 ] ] 

باتک مکیف : فلخم  ینا  الا  دومرف ... : دـندوب ، شروضح  رد  هک  نارای  هوبنا  ربارب  رد  تفگ  دوردـب  ار  ناـهج  هک  شیوخ  يراـمیب  ناـمه 
ام مکلاساف  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  ال  یلع ، عم  نآرقلا  و  نآرقلا ، عم  یلع  اذه  لاقف : یلع  دیب  دـخا  مث  یتیب . لها  یترتع  یبر و 
رد نم  هک  دیـشاب  شوهب  متفگ . میوگب ، امـش  هب  دیابیم  هچنآ  مرگنیم و  کیدزن  ار  شیوخ  تلحر  نم  مدرم ! يا  ناه  امهیف ... ینوفلخت 

هاگنآ و  دنتسه . منادناخ  هک  ترتع  رگید  و  تسا ، فیرش  نآرق  مراگدرورپ  باتک  یکی  مراذگیم ؛ یقاب  اهبنارگ  يهیامرس  ود  امش  نایم 
ات دـنریذپان  تسـسگ  مه  زا  ود  نیا  و  وا ، هارمه  هب  نآرق  تسا و  نآرق  هارمه  هراـمه  هک  تسا  یلع »  » نیا دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد 

يزودـنق . » دـیدرک راـتفر  هنوگچ  ود  نآ  دروم  رد  نم  تلحر  زا  سپ  هک  مسرپب  امـش  زا  نم  و  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد 
. تسا دامتعا  لباق  هتـسیاش و  تسرد و  تیاور  قرط  رتشیب  هک  دـناهدرک  تیاور  ربمایپ  نارای  زا  نت  یـس  ار  تیاور  نیا  دـیوگیم : یفنح »

رتشگنا هب  ار  دوخ  سک  ره  [ . 214 . ] اریخ يری  لزی  مل  قیقعلاب  متخت  نم  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ربمایپ  زا  ترـضح  نآ  زین  و  - 6 [ . 213]
رگا [ . 215 [ !؟ هحراوج هرصب و  هعمس و  هناسل و  نصی  ملاذا  مایصب  مئاصلا  عنصی  ام  دومرف : زین  و  - 7 دنیبیم . یبوخ  هرامه  دیارایب ، قیقع 

هب هزور  نآ  درادن ، زاب  ادخ  ياهزرم  هحفص 321 ] نتـسکش [  هانگ و  باکترا  زا  ار  شیوخ  ياپ  تسد و  مشچ و  شوگ ، نابز ، رادهزور 
: دومرف هک  تسا  هدرزوآ  هیامنارگ  يوناب  نآ  زا  دیهـش  دیز »  » زین و  - 8 دنک ؟ هچ  دهاوخیم  ار  ياهزور  نینچ  دمآ و  دـهاوخ  شراک  هچ 
هک مدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  اهایا ... هاطعا  الا  اریخ  اهیف  لج  زع و  هللا  لاسی  ملـسم  لجر  اهقفاوی  ۀـعاسل ال  هعمجلا  یف  نا  لوقی : یبنلا  تعمس 
ادخ هکنیا  زج  دهاوخیمن ، ار  يزیچ  شیوخ  يادخ  زا  تعاس  نآ  اب  گنهامه  یناملـسم  چیه  هک  تسا  یتعاس  هعمج  زور  رد  دومرفیم :

صرق زا  یمین  هک  تسا  یماـگنه  هب  دوـمرف : تـسا ؟ تعاـس  نیمادـک  نـیا  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدیـسرپ : دراد . ینازرا  وا  هـب  ار  شاهتـساوخ 
روتـسد شیوخ  رازگراک  ناوناب  زا  یکی  هب  هعمج  رـصع  هرامه  هک  دوب  هنوگنیا  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسا . هدـش  ناـهن  قفا  رد  دیـشروخ 

هب وا  اب  مناوخب و  تعاس  نآ  رد  ار  يادخ  ات  زاس  ربخاب  ارم  دش  کیدزن  برغم  قفا  هب  دیـشروخ  هک  یماگنه  ورب و  مابتشپ  رب  هک  دادیم 
هدروآ ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  زا  زین  وا  و  نیسح ، ماما  يهتـسیاش  تخد  همطاف ، شردام  زا  نسح » نب  نسح  - » 9 [ . 216 . ] منیشنب شیاین 

رتسب هب  هدولآ  و  فیثک )  ) برچ ياهتسد  اب  ار  بش  سک  ره  رمغ ». هدی  یف  تاب و  نم  هسفن  الا  نم  ولی  ال  : » دومرف ادخ  ربمایپ  هک : تسا 
شردپ زا  نسح » نب  هللادبع   » زین و  . 10 [ . 217 . ] دنک شنزرس  ار  نتشیوخ  زج  دیابن  دیآ ، شیپ  شیارب  يرامیب  جنر و  ره  دورب ، تحارتسا 
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راکزواجت هاپس  ود  امهنع »... هللا  یلخت  الا  ناملاظ  نادنج  یقتلا  ام  [ » هحفص 322 دومرف [ : هک  تسا  هدروآ  ربمایپ  رتخد  همطاف ، زا  زین  وا  و 
رب اهنآ  نیمادـک  هک  تسین  مهم  وا  يارب  دـنکیم و  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  ود  ره  ادـخ  هکنیا  زج  دـندرگیمن  وربور  مه  اـب  زگره  ملاـظ  و 

دورف ود  نآ  نیرتشکرس  رب  تکاله  رابتلذ و  تشونرس  هکنیا  زج  دندرگیمن  وربور  مه  راکمتـس ، هاپـس  ود  چیه  دوش و  هریچ  يرگید 
لک : » دومرف ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  مالـسلااهیلع  همطاف  شاهیامنارگ ، ماـم  زا  نسح  ماـما  رتخد  همطاـف ، زین  و  - 11 [ . 218 . ] دمآ دهاوخ 

دوشیم بوصنم  شردپ  رابت  داژن و  هب  يردام  دـنزرف  ره  [ . 219 .« ] مهتبصع مهوبا و  انا  یناف  ۀمطاف  دلو  الا  مهتبـصع ، یلا  نومتنیما  ینب 
ناسب تسا . بصاـع »  » عمج ۀبـصع »  » يهژاو هک  ددرگیم  يروآداـی  متـسه . ناـنآ  راـبت  ردـپ و  نم  هک  ارچ  همطاـف ، مرتخد  نادـنزرف  زج 
دروم وا  يردـپ  ناکیدزن  نادـنزرف و  تقیقح  رد  لجرلاۀبـصع » « ؛ دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  دـشابیم و  بلاط »  » عمج هک  ۀـبلط »  » يهژاو

. دنریگیم رب  رد  وس  ره  زا  ار  ناسنا  هک  ارچ  دنیوگیم ، ۀبصع »  » ار نانیا  تسا و  رظن 

حول ثیدح 

هراشا

امش اب  نم  دومرف : يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » مردپ هک : تسا  هدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  مه  وا  و  ریـصبیبا ، زا  شیوخ  دنـس  هب  یفاک  رد 
يارب تقو  هچ  تفگ : رباج  منک . حرط  ار  شیوخ  شـسرپ  نم  میـشاب و  اهنت  مه  اب  یتعاس  ات  وگب  دـش  نکمم  تیارب  هاگره  مراد . يراـک 
تخد همطاف ، مردام  تسد  رد  هک  یحول  زا  رباج ! يا  ناه  دومرف : رباج  هب  مردپ  و  دش ، هداهن  رادید  رارق  يزور  هاگنآ  و  تسا ؟ رتهب  امش 

نم هک  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : رباج  هد . ربخ  نم  هب  دومرف ، نآ  دروم  رد  ترـضح  نآ  هچنآ  يدـید و  ربمایپ  هحفص 323 ] يهیامنارگ [ 
حول وا  تسد  رد  متفگ و  کیربت  وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدـالو  تبـسانم  هب  مدـش و  دراو  همطاـف  ترداـم  يارـس  هب  ربماـیپ  ناـمز  رد 

ترـضح نآ  هب  دومنیم . دیـشروخ  یگدنـشخرد  هب  هک  مدید  یگنر  دیفـس  يهتـشون  نآ  رد  دوب و  درمز  ییوگ  هک  متـسیرگن  یگنرزبس 
ماـن نآ  رد  داد و  ناـغمرا  شروآماـیپ  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یحوـل  نیا  دوـمرف : تسیچ ؟ حوـل  نیا  داـب ! ناتیادـف  مرداـم  ردـپ و  متفگ :
هدمآ يرگید  زا  سپ  یکی  نم ، نادـنزرف  زا  نانآ  نانیـشناج  مان  نیـسح و  نسح و  منادـنزرف ، ود  یگدـنز و  ياتمه  ردـپ و  يهزاوآدـنلب 

نآ رد  متفرگ و  همطاـف ، ناـتردام  زا  ار  حول  نآ  دـیازفایم : رباـج  دـهد . ماهدژم  دروم  نیا  رد  اـت  دومرف  هیدـه  نم  هب  مردـپ  ار  نیا  تسا .
ناشن نم  هب  ار  هخـسن  نآ  تسا  نکمم  ایآ  رباـج ! دومرف : رقاـب  ماـما  مردـپ  مدومن . يرادربهخـسن  نآ  زا  نآ ، ندـناوخ  نمـض  متـسیرگن و 
نوریب دومنیم ، يرادـهگن  نآ  رد  هک  صوـصخم  دـلج  زا  ار  هخـسن  نآ  وا  دـنتفر و  وا  لزنم  هب  رباـج  هارمه  هب  مردـپ  يرآ  تفگ : یهد ؟

ات زاغآ  زا  مردپ  تسیرگنیم و  شیوخ  يهخـسن  هب  رباج  مناوخب . ظفح  زا  ار  نآ  نم  ات  رگنب  تاهمان  هب  کنیا  رباج ! دومرف : مردـپ  دروآ .
ار حوـل  نآ  يهتـشون  نم  دـنگوس  يادـخ  هب  تـفگ : هدزتفگـش  وا  و  دـناوخ ، تـسرد  تساـک  مـک و  فرح  کـی  نودـب  ار  نآ  ماـجرف 
هب هنازرف  ریذپانتسکـش و  يادـخ  زا  هک  تسا  ياهتـشون  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 324 ] دیدناوخ [ . امـش  هک  متفای  هنوگنیمه 

! دـمحم يا  ناه  تسا . هدروآ  دورف  نایناهج  راـگدرورپ  يوس  زا  ار  نآ  یحو  يهتـشرف  هک  مدرم ، يوسب  شریفـس  رون و  روآماـیپ  دـمحم 
نم زج  هک  متـسه  ییادـخ  نم  هک  ارچ  شابم ، میاهتمعن  رازگـساپسان  زگره  راذـگ و  ساپـس  ار  میاهتمعن  راد و  هوکـشرپ  ارم  ياـهمان 

زا یـسک  هک  درک  مهاوـخ  یباذـع  ناـنچ  ار  وا  دـسارهب  نم  تلادـع  زا  اـی  دـیوج  ارم  شیاـشخب  زج  هک  یـسک  ور  نیا  زا  تسین . ییادـخ 
لماک ار  وا  تلاسر  نارود  مداتـسرفن و  يربمایپ  چـیه  نم  اـمن . لـکوت  نم  رب  نک و  شتـسرپ  ارم  اـهنت  دـمحم  يا  دـشاب . هدـیدن  ناـیناهج 

رب ار  وت  نیـشناج  مدیـشخب و  يرترب  ناربمایپ  رب  ار  وت  نم  مدیزگرب و  ینیـشناج  وا  يارب  هکنیا  زج  تشذگن ، وا  تثعب  زا  یتدـم  متخاسن و 
نارود نایاپ  زا  سپ  ار  نسح  تدنزرف  هاگنآ  متشاد . یمارگ  نیسح  نسح و  تدنمجرا  دنزرف  ود  هب  ار  وت  مداد و  يرترب  نانیشناج  يهمه 

هتشاد یمارگ  تلادع ، قح و  هار  رد  تداهـش  اب  ار  وا  مداد و  رارق  یحو  رادهنازخ  ار  نیـسح  و  شیوخ ، شناد  يهنیجنگ  شردپ ، یگدنز 
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نیرتهبترم دـنلب  دـیزگرب و  ار  تداهـش  هار  هک  تسا  یـسک  نیرترب  نیـسح  ور  نیا  زا  مدومن . متخ  یتخبکین  هب  ار ، يو  یگدـنز  ماجرف  و 
وا نادـناخ  تیالو  تکرب  هب  مداهن ، وا  دزن  ار  دوخ  ياسر  تجح  مداد و  رارق  وا  هارمه  هب  ار  شیوخ  لماک  نخـس  تسادـخ . هار  نادـیهش 

بنیز تسا و  ناگدننک  شتسرپ  رالاس  شدنزرف  نیسح ، زا  سپ  ماما  نیتسخن  منکیم ... رفیک  نانآ ، زا  یگناگیب  رطاخب  مهدیم و  شاداپ 
دمحم شردـقنارگ  ياـین  هیبش  هک  نم ، تمکح  يهنیجنگ  شناد و  يهدنفاکـش  دـمحم ، شدـنزرف  وا ، زا  سپ  و  اـم ، يهتـشذگ  ناتـسود 

يهدننکدر دننامه  وا  تماما  يهدننکدر  و  دـش ، دـنهاوخ  دوبان  رفعج »  » تماما رد  ناگدـننکدیدرت  رفعج .»  » شدـنزرف وا  زا  سپ  و  تسا ،
هحفـص 325] مزاس [ . نامداش  ار  شناتـسود  نارای و  ناوریپ و  مراد و  یمارگ  ار  رفعج »  » هاگیاج تیعقوم و  هک  مداد  هدعو  نم  تسا . نم 

تاررقم يهتشر  هک  ارچ  مدیزگرب . نید ، ياوشیپ  هب  بیرف ، نارود  نیرتکیرات  رد  مناگدنب  هار  يرگنـشور  يارب  ار  یـسوم » ، » وا زا  سپ 
تماما نایاپ  زا  سپ  دـش . دـنهاوخ  باریـس  تبحم  رهم و  ماـج  اـب  مناتـسود  ددرگیمن و  ناـهن  نم  نشور  لـیلد  دوشیمن و  هتـسسگ  نم 

زا یناـبهگن  هک  ومه  تسا . نم  يهدـننک  يراـی  تسود و  هک  ومه  تسا ، یلع » ، » ماهدـیزگرب تسود  هدـنب و  رد  قـلخ  تماـما  یـسوم ،» »
تداهـش هـب  نیبگرزبدوـخ  یتـیرفع ، ار  وا  مدوـمزآ . گرزب  تیلووـسم  نـیا  نداد  اـب  ار  وا  مداد و  رارق  وا  شود  رب  ار ، تلاـسر  دروآهر 

نم دش . دهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  نم  قولخم  نیرتدب  ربق  رانک  رد  دنکیم  داینب  ار  نآ  ام  يهتسیاش  يهدنب  هک  يرهـش  رد  دناسر و  دهاوخ 
يهنیجنگ هک  تسوا  مزاس . نامداش  دمحم ،»  » وا شناد  ثراو  يهتـسیاش و  نیـشناج  دـنمجرا و  دـنزرف  تدالو  هب  ار  وا  هک  ماهتـشاد  ررقم 

هکنیا زج  دروآیمن  یعقاو  نامیا  وا ، تماما  هب  ياهدنب  چیه  دوب . دهاوخ  شردپ  زا  سپ  مناگدیرفآ ، رب  نم  تجح  و  رـس ، هاگیاج  شناد ،
و دومن . مهاوـخ  دـناهدش ، شتآ  روـخرد  یگمه  هک  شنادـناخ  زا  نت  داـتفه  يهدـننک  تعافـش  تخاـس و  مهاوـخ  وا  هاـگیاج  ار  تشهب 
رد نم  هاوگ  نم و  نید  يهدـننکيرای  نم ، تسود  هک  ومه  مزاـسیم ، لـماک  تماـما  ياوشیپ  نیمهد  یلع »  » وا دـنزرف  يارب  ار  یتخبکین 

شناد يهنازخ  تسا و  نم  مسر  هار و  يوسب  ناوخارف  هک  مروآیم  دـیدپ  يدـنزرف  وا  زا  تسا . نم  باتک  یحو و  رادـتناما  مدرم و  ناـیم 
نایناهج يارب  یتمحر  و  دـمحم »  » شدـنلب مان  هک  رون  ماما  نیرخآ  شدـنزرف ، هب  ار  تماما  و  دـشابیم ، نسح »  » شاهزاوآدـنلب ماـن  و  نم ،

، وا تبیغ  رـصع  رد  دوب . دـهاوخ  بویا  ییابیکـش  و  یـسیع ، هوکـش  یـسوم ، لاـمک  وا ، يهیاـمنارگ  دوـجو  رد  منادرگیم . لـماک  تسا ،
هب هتـشک و  هدش و  ادج  رکیپ  زا  ناکرـشم  ياهرـس  ناسب  ناشیاهرـس  تلادع  قح و  هار  رد  دـندرگیم و  تلذ  يراتفرگ و  راچد  مناتـسود 

يادص و  هحفـص 326 ] دش [  دهاوخ  نیگنر  ناشنوخ  زا  نیمز  دوب ، دنهاوخ  ساره  میب و  رد  هرامه  وا ، ندمآ  ات  دنوشیم . هدیـشک  شتآ 
هب يرآ  یناسنا . ياهـشزرا  نید و  زا  هدـننکعافد  دنتـسه و  نم  ناتـسود  نانیا  هک  ارچ  تساـخ ، دـهاوخرب  ناـشیاههناخ  زا  داـیرف  هجض و 

دادبتـسا و ياـهریجنز  لـغ و  مزاـسیم و  فرطرب  ار  یتدـیقع  لزلزت  ره  منیچیمرب و  ار  روـک  هـنتف  ره  طاـسب  روـن  ناـیاوشیپ  نـیا  هلیـسو 
یعقاو نایامنهار  ناگتفای و  هار  نانیا  هک  داب  نانآ  رب  ناشراگدرورپ  شیاشخب  دورد و  مهنیماو . مناگدـنب  ياـپ  تسد و  زا  ار  يرگلاـجو 

. دنامدرم

خیرات تنایخ 

نیمه یـشاب ، هدینـش  ار  تیاور  نیا  تایگدنز  مامت  رد  رگا  : » تفگ تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  ریـصبوبا  دیوگیم : ملاس » نبا  نمحرلادبع  »
امـش هک  کـنیا  يرآ  رادـهاگن ». تیبلـها  نارادتـسود  زا  زج  ار  ثیدـح  نیا  ور  نـیا  زا  تـسا . یفاـک  تتیادـه  يارب  زوـمآسرد ، ناـیب 

ار یقیاقح  ربمایپ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  کیدزن  رایسب  يهطبار  قیمع و  فرژ و  يهشیدنا  هدرتسگ و  شناد  دروم  رد  رگشهوژپ  يهدنناوخ 
همطاف  » مانب شیوخ  باتک  رد  داقع »  » ار یچوپ  ساسایب و  ياههتفاب  هچ  رگنب  ایب و  نم  هارمه  يرکف  یگدامآ  اهیهاگآ و  نیا  اب  یتفایرد ،

. تسا هدرمـش  مه  تسرد  ار  اهنآ  ییوگ  وت  هدروآ ، يروآهدـنخ  ياههتفاب  هچ  یگتخاـس ، تاـیاور  رد  هدرک و  يدنبمهرـس  نویمطاـف » و 
بـصعت يرواب و  نید  ترطف  : » دـسیونیم هلمج  زا  وا  رابب . فسات  کشا  ای  دـنخب و  خـیرات  تنایخ  رب  رگنب و  ار  تاـفارخ  نیا  اـیب و  يرآ 

زا هک  ییاجنآ  ات  دوب . دنبیاپ  تخـس  تشاد ، رواب  ینید  تاررقم  ناونع  هب  ار  هچنآ  ره  هک  تشاد  هشیر  ياهنوگب  ربمایپ ، رتخد  رد  یبهذـم 
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نـسح  » یگتخاس تیاور  زا  رادنپ  نیا  ددرگیم ». وضو  دیدجت  ثعاب  هتخپ  ياذـغ  ندروخ  هک  درکیم  نامگ  يراکزیهرپ  اوقت و  تدـش 
دـش و دراو  نم  يهناخ  هب  یمارگ  ربمایپ  [ » هحفـص 327 دومرف [ : ییوگ  هک  دوشیم  تفایرد  تسا ، هدروآ  ترـضح  نآ  زا  هک  نسح » نب 

نآ دـش . دـنلب  ناذا  مالعا  هب  لالب  يادـص  ماـگنه  نیا  رد  دومرف . لـیم  درک و  ادـج  ناوختـسا  زا  دوب  هتخپ  هک  ار  تشوگ  يرادـقم  اـجنآ 
! ناج همطاف » : » داد خساپ  ربمایپ  دیریگیمن ؟ وضو  ایآ  ناج ! ردپ  متفگ : متفرگ و  ار  شاهماج  نم  دروآ . اجب  ار  زامن  ات  تساخرب  ترـضح 

امـش ياذـغ  نیرتهزیکاپ  ایآ  دومرف : ربمایپ  تسا . هدیـسر  نآ  هب  شتآ  هک  يزیچ  ندروخ  رطاخب  متفگ : مزاسب ؟ وضو  هچ  يارب  مراد  وضو 
دهدیم جرخ  هب  بصعت  درادن  یهاگآ  نادب  هک  يزیچ  دروم  رد  همطاف » : » دـسیونیم داقع »  » هاگنآ تسا »؟ هتخپ  شتآ  رد  هک  تسین  نآ 

روطس نیا  يهدنراگن  یتسار  دهدیم ». حیجرت  یگدنز  رد  لداعت  تمیالم و  رب  ار  يریگتخـس  يراک و  طارفا  دنکیم و  زیهرپ  نآ  زا  و 
زادرپـغورد و ياـهنابز  هتخادرپ و  هتخاـس و  یمرـشیب  اـب  اـهنآ  سوه  اوه و  تسد  هک  ییاوـسر  ياـهغورد  نیا  هب  هنوـگچ  هک  دـنادیمن 

دوش هدیـسرپ  داقع »  » زا هک  تسین  نآ  ياج  ایآ  درادن . ییوگخـساپ  شزرا  اهنیا  هک  ارچ  دیوگ ؟ خساپ  تسا ، هدون  شخپ  ار  اهنآ  بیرفرپ 
نیا رد  هک  يدهاوش  همه  نیا  ایآ  تسا ؟ لوبق  لباق  حیحـص و  تیاور  مادک  ربتعم و  باتک  مادک  امـش  ياههناسفا  نیا  كردم  دنـس و  هک 

كردـم دنـس و  نودـب  یـساسایب و  رب  نوزفا  دوخ  دـهاوش  نیا  و  دزاـسیمن ؟ راکـشآ  ار  نآ  ندوـب  ساـسایب  تسه ، یگتخاـس  تیاور 
ینابم مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  هک : دسرپیم  داقع »  » زا هدنراگن  هوالع ، هب  تسین ؟ تیاور  نیا  ندوب  یگتخاس  رب  يرگید  لیلد  شندوب ،

ياهمشچرس عبنم و  نیتسخن  ایآ  تخومآیم ؟ يدرف  هچ  زا  ار  مالـسا  ماکحا  دومنیم و  تفایرد  یـسک  هچ  زا  ار  شیوخ  ینید  تاررقم  و 
ریما یگدـنز  رد  وا  راـگزومآ  نیمود  اـیآ  دوـبن ؟ ربماـیپ  شردـپ  تفرگیمارف ، وا  زا  ار  شیوـخ  يهدرتـسگ  شناد  یهاـگآ و  همطاـف  هـک 

هحفـص 328] باتک [  همطاف ، ياهیهاگآ  مولع و  ردصم  تاکرب ، همـشچرس  عبنم و  ود  نیا  زا  شیپ  ایآ  دوبن ؟ شردـقنارگ  يوش  نانموم ،
يرکف یتدیقع و  یملع و  يهمشچرس  عبنم و  نایب ، نیا  اب  دمآ ؟ دورف  شردپ  رب  وا ، يهناخ  رد  نآ  تایآ  زا  یشخب  هک  دوبن  ادخ  هوکشرپ 

اب ییوناـب  هک  درپس  شوگ  اوسر  غورد  نیا  هب  ناوتیم  هنوگچ  لاـح  نآرق . یلع و  ربماـیپ ، تسا ؛ نازورف  عبنم  هس  نیا  همطاـف ، یگنهرف  و 
يوناب ایآ  ددرگ ؟ طیرفت  طارفا و  راچد  دشابن و  هاگآ  هنازور  يرورض  لئاسم  هب  اما  دشاب ، یتیگ  نانز  رورس  يونعم ، یملع و  هوکـش  نیا 

اهطیرفت طارفا و  نآ  راـچد  هک  دوب  هتفرگ  زادرپغورد  زاـسغورد و  بیرفرپ و  ياـهلاجد  نیا  زا  ار  یهلا  ماـکحا  تاررقم و  یتـیگ  زارفرس 
دهاوخ وضو  دیدجت  هب  زاین  هتخپ  تشوگ  ندروخ  اب  هک  رادـنپ  نادـب  دراد ، زاب  ندـناوخ  زامن  زا  ار  وا  دریگب و  ار  ردـپ  يهماج  و  ددرگ ؟

! دننادب دناهتخاس ، ار  اههناسفا  نیا  هک  نانآ  وا و  دیاش  منادیمن ، نم  لاح  ره  هب  ینیبهتوک !! فسات و  یهز  دوب ؟

ناوناب ششوپ  همطاف و 

تیثیح و تیوه و  ظفح  فرـش و  تیاعر  دادیم ، اهب  رایـسب  نادب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  یمالـسا  يهدـنزاس  لیـصا و  ياهـشزومآ  زا 
شناد ساـسارب  یگتـسیاش و  هب  رگحالـصا  رکفتم و  دنمـشزرا و  يوناـب  نآ  هک  ارچ  دوـب ، یقطنم  هتـسیاش و  شـشوپ  هار  زا  نز  تـمارک 

یگنهرب و يراب و  دـنبیب و  رثا  رب  هدـنهدناکت  يهعجاـف  زیگنارب و  ییاوسر  دادـخر  اـهنویلیم  هک  دوب  هتفاـیرد  یـسانشهعماج  یعاـمتجا و 
تفرـشیپ و بیرفرپ  ناونع  نآ ، هب  رایـسب ، فسات  اب  هک  دیآیم . دـیدپ  نادرم  اب  نانآ  زوسنامناخ  طالتخا  یگزره و  و  نانز ، یگنهربهمین 
رد یگتفه  هنازور و  تالجم  اههمانزور و  هب  يرس  دیراد ، دیدرت  دروم  نیا  رد  یمارگ ، يهدنناوخ  امـش  رگا  دناهداد . نز  يدازآ  ندمت و 
ریز ار ، نآ  رـصاعم  ناـهج  هک  یعاـمتجا  گرزب  هحفـص 329 ] يالب [  نیا  ناینابرق  رامآ  اب  اـت  دـینزب  یمالـساریغ  یمالـسا و  ياـهروشک 

تازواجت زا  ات  دیرگنب  ماقرا  رامآ و  هب  دیوش ، انشآ  رتشیب  تسا ، هدروآ  راب  هب  يدازآ  تفرشیپ و  هعسوت ، ندمت ، يابیز  ياههژاو  شـشوپ 
اهتفآ اهیراکهبت و  رگید  ات  نآ ، ءاضعا  یگدنکارپ  هداوناخ و  نوناک  ندیشاپ  مه  زا  یگداوناخ ، ياهتنایخ  نینج ، طقس  تیانج  یـسنج ،

رد ناملـسم  نز  هک  زور  نآ  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  تسا . يراب  دـنبیب و  یگنهرب و  موش  هرمث  اهنیا ، زایمهم  شخب  يرآ  دـیزرلب . دوخ  رب 
ار وا  ياهناگیب  مشچ  هک  نیا  زا  دوب و  دـقتعم  هاگآ و  یتسارب  اهـشزرادض  اهـشزرا و  هب  و  تشاد ، باجح  فافع و  هب  نامیا  مالـسا  ناهج 
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شیوخ تبکن  تفخ و  يهیاـم  ار  نآ  تشاد و  راـع  دریگ ، رارق  هزره  صیرح و  ياهمـشچ  ربارب  رد  وا  ندـب  تروص و  رـس و  اـی  درگنب و 
هب ار  دوخ  ياج  اهـشزرا  هک  يزور  نآ  اما  دادیمن  خر  هدنهدناکت  ياهدادخر  عیاجف و  اهییاوسر و  نیا   1 زور 10 / نآ  يرآ  درمشیم ،

يرآ دیـسر . هک  دیـسر  اجنآ  هب  شراـک  دـنکفا و  رطخ  هب  ار  شیوخ  تمارک  تیثیح و  درک و  طوقـس  زین  ناملـسم  نز  درپس . اهيدـیقیب 
شمــسج هـک  تساوـخن  تخانــش و  نآ  زا  رتـالاو  رترب و  ار  وا  نز ، تـمارک  یگدازآ و  تـمرح و  ظـفح  يارب  مالــسا  يهنوـمن  يوناــب 

تفگش نیسحت و  دروم  نیا  رد  همطاف »  » نخس هنوگچ  هک  دیشیدنایب  دنمشزرا  تیاور  ود  نیا  هب  دشاب . هزره  ياهمشچ  يارب  یهاگشیامن 
لها نادنمشناد  زا  یکی  میعنوبا » - » 1 دوشیم . هارمه  يارمه و  شاهنازرف  رتخد  هاگدـید  اب  ربمایپ  هنوگچ  دزیگنایمرب و  ار  یمارگ  ربمایپ 

هب هک : درک  حرط  ار  لاوس  نیا  یهوبنا  ربارب  رد  ادـخ  ربمایپ  يزور  هک : تسا  هدروآ  کلام » نبا  سنا   » زا لقن  هب  شیوخ  باـتک  رد  تنس 
. میتفاین دشاب ، ربمایپ  لوبق  دروم  هک  یخساپ  اما  میدیشیدنا  دروم  نیا  رد  یگمه  ام  تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرتهتسیاش  نیرتهب و  امش  رظن 
هتـسیاش و نز  يارب  زیچ  نیرتهب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  داهن . نایم  رد  شدنمجرا  تخد  اب  ار  ربمایپ  لاوس  تفر و  هناخ  هب  نانموم  ریما 
زا هک  ار ، خـساپ  دـمآ و  ربمایپ  دزن  نانموم  ریما  دـننیبن . ار  وا  زین  نانآ  دـنیبن و  ار  هناـگیب  هحفـص 330 ] نادرم [  هک  تسا  نیا  تیـصخش  اب 

اهنا تقدص  دشابیم ...« . نم  دوجو  يهراپ  وا  هک  یتسار  تسا . تسرد  همطاف »  » نخـس دومرفربمایپ : درک . نایب  دوب ، هتفایرد  ناوناب  يوناب 
مادک ناوناب  يارب  زیچ  نیرتهب  دیـسرپ : همطاف  زا  نانموم  ریما  هک : تسا  هدـمآ  زین  يرگید  يهنوگ  هب  تیاور  نیا  - 2 [ . 220 .« ] ینم ۀعضب 
نادرم دنـشاب و  هتـشادن  راک  رـس و  هناگیب  نادرم  اب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  زیچ  نیرتهب  دومرف : ربماـیپ  يهنازرف  تخد  ءاـسنلل ؟ ریخ  اـم  تسا ؟

نآ درک و  حرط  ربمایپ  رضحم  رد  ار  خساپ  شسرپ و  نیا  نانموم  ریما  نهنوری ». لاجرلا و ال  نیریال  نا  نهل  ریخ  ... » دنرگنن ار  نانآ  هناگیب 
تنس لها  نادنمشناد  زا  یکی  یلزاغم » نبا  - » 3 تسا . نم  دوجو  يهراپ  وا  هک  ارچ  تسا ، هداد  خساپ  یلاع  رایسب  همطاف  دومرف : ترـضح 

بایفرـش وا  رـضحم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ناوناب  رالاس  زا  ییانیبان  درم  هک : تسا  هدروآ  رون  ماما  نیمراهچ  زا  شیوخ  بقاـنم »  » باـتک رد 
تسانیبان و درم  نیا  ناج  همطاـف » : » دیـسرپ ربماـیپ  داد . دورو  يهزاـجا  هاـگنآ  دـیناشوپ و  وا  زا  ار  نتـشیوخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  دوش 
مرگنیم و ار  وا  هک  نم  اما  دنیبیمن ، وا  هک  تسا  تسرد  يرآ ، داد : خساپ  يدناشوپ ؟ ار  دوخ  ارچ  فصو  نیا  اب  درگنب ، ار  وت  دـناوتیمن 

هحفص یتسه [ . نم  دوجو  يهراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ینم » ۀعضب  کنا  دهشا  : » دومرف ادخ  ربمایپ  دراد . هک  ییایوب  سح  نآ  رب  نوزفا 
[331

ادخ اب  شیاین  همطاف و 

شیاهوزرآ ققحت  اههتـساوخ و  ندمآرب  وا و  یتخبکین  ناسنا و  یگدنز  رد  يزاستشونرـس  رثا  رایـسب و  تیمها  شیاین  اعد و  دـیدرتیب 
دودـسم وا  يور  هب  اـههار  يهمه  هک  دریگ  رارق  یطیارـش  رد  ناـسنا  هک  دوب  دـهاوخ  رتزاستشونرـس  یماـگنه  اـعد  دروآهر  نیا  و  دراد ،

هتشگ و دیماان  اج  همه  زا  وا  هک  تساجنیا  ددرگ . یهتنم  تسبنب  هب  يدام  ياههار  دوش و  وربور  تسکـش  اب  یعیبط  لیاسو  یمامت  ددرگ ،
[221 .« ] مکل بجتسا  ینوعدا ، : » تسا هدومرف  وا  هک  ارچ  دروآیم ، يور  تساناوت ، يراک  ره  رب  هک  یتسه ، راگدیرفآ  اب  شیاین  اعد و  هب 

یگدنز رد  یگشیمه  يهمانرب  کی  ناونع  هب  دیاب  ادخ  اب  شیاین  هکلب  تسین  زاین  يهماگنه  يارب  اهنت  شیاین  اعد و  دمآ ، هچنآ  رب  نوزفا  . 
تینارون يونعم و  يافص  یعون  ناسنا  هب  ددرگیم و  ادخ  اب  ناسنا  دنویپ  يریذپانتسسگ  يراوتسا و  ثعاب  هک  ارچ  دوش . هتخانـش  ناسنا 

یگدنز رد  هک  تسا  هاگدید  نیمه  زا  دشکرپ . یناسنا  يالاو  لامک  اهـشزرا و  جوا  هب  دـناوتیم  نآ  وترپ  رد  هک  درادیم ، ینازرا  ینورد 
جوا هب  نآ  اب  دـندروآیم و  يور  هناقـشاع  نآ  يوسب  دـنتفرگیم ، وخ  اـعد  هب  ناـنآ  دراد . یعیفر  هاـگیاج  شیاـین ، اـعد و  ادـخ  ناتـسود 

هک تسا ، هدیسر  یناوارف  ياه  شیاین  اهاعد و  ربمایپ  دنمـشیدنا  تخد  زا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  زین  و  دندیـشکیمرپ . ماجـسنا  شمارآ و 
دوجوم اعد  ياهباتک  رد  تسا و  رایسب  هدیـسر ، ياهاعد  رامـش  دومنیم . زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  اهنآ ، يهلیـسوب  ارگدیحوت  يوناب  نآ 

ناونع تحت  تاوعدـلا » جـهم   » دوخ باتک  رد  سوواـط  نب  دیـس  - 1 هحفـص 332 ] میروآیم [ : ار  اهنآ  زا  ییاـههنومن  اـم  هک  دنـشابیم 
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ربمایپ هک : تسا  هدروآ  همطاف  شاهیامنارگ  مام  زا  رون  ماما  نیمود  دسیونیم : همطاف » نامهوکـشرپ  مام  رالاس و  ياهاعد  زا  ییاههدـیزگ  »
ار نآ  وت  رگا  و  ددرگ ، باجتـسم  شیاـعد  دـناوخب  ار  نآ  سکره  هک  مزوماـیب  وت  هب  ییاـعد  یهاوخیمن  اـیآ  مرتخد  دومرف : نم  هب  ادـخ 

دنادرگن يور  وت  زا  زگره  يادخ  ددرگن ، کیدزن  وت  هب  ناطیش  يریگن ، رارق  نمشد  تتامش  دروم  دنکن ، رثا  وت  رد  مس  رحـس و  یناوخب ،
زا ییاعد  نینچ  ناج ! ردپ  ارچ  تفگ : همطاف  ددرگ ؟ هدروآرب  تیاههتساوخ  دوشن و  در  تیاعد  دیوجن و  فارحنا  قح  زا  هاگچیه  تلد  و 
ای توربجلا ، زعلا و  یف  امدق  همدقا  روکذم و  زعا  ای  ناوخب ! سپ  دومرف  ربمایپ  تسا . رتینتـشاد  تسود  نم  يارب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و 
ای ءاطعا ، هعرـسا  فورعملا و  لئـس  نم  ریخ  ای  هیلا ، هنزح  ۀثب و  وکـشی  نیزح  لک  محار  ای  هیلا ، فوهلم  لک  عزفم  و  محرتسم ، لک  میحر 

ۀقفش نوحبسی  كرونب  کشرع  لوح  نم  و  کشرع ، ۀلمح  اهب  كوعدی  یتلا  ءامـسالاب  کلاسا  هنم ؛ رونلاب  ةدقوتملا  ۀکئالملا  فاخی  نم 
ای یبونذ ؛ ترتس  و  یتبرک ، یهلا  ای  تفشک - ینتبجا و  الا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  اهب  كوعدی  یتلا  ءامسالاب  و  کباقع ، فوخ  نم 

يردص حرشا  و  یبلق ، یحا  میمر ، یه  ماظعلا و  هب  تییحا  يذلا  مسالا  کلاذب  و  نورشحی ، ةرهاسلاب  مه  اذاف  هقلخ  یف  ۀحیحصلاب  رما  نم 
؛ ءاشی ام  یلع  ضام  هرما  و  رما ، هلوق  لوق و  هلعف  نم  ای  ءانفلا  ةاـیحلا و  توملا و  هتیربل  قلخ  و  ءاـقبلاب ، هسفن  صخ  نم  اـی  یناـش . حلـصا  و 
و میهاربا ؛ یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  ران  ای  تلق : و  هل ، تبجتـساف  هب  كاعدف  رانلا ، یف  یقلا  نیح  کلیلخ  هب  كاعد  يذلا  مسالاب  کلاسا 
و سدقلاحور ، نم  یسیع  هب  تقلخ  يذلا  هحفص 333 ] مسالاب [  و  هل ؛ تبجتساف  نمیالا  روطلا  بناج  نم  یـسوم  هب  كاعد  يذلا  مسالاب 
و دواد ، یلع  هب  تبت  و  رـضلا ، بویا  نع  هب  تفـشک  يذـلا  مسالاب  و  ییحی ، ایرکزل  تبهو  يذـلا  مسالاب  و  دواد ، یلع  تبت  يذـلا  مسالاب 
هب تقلخ  يذـلا  مسـالاب  و  شرعلا ، هب  تقلخ  يذـلا  مسـالاب  و  ریطلاقـطنم ؛ هتملع  نیطایـشلا و  و  هرماـب ، يرجت  حـیرلا  نامیلـس  هب  ترخس 

و کقلخ ، عیمج  هب  تقلخ  يذـلا  مسالاب  و  سنالا ، نجلا و  هب  تقلخ  يذـلا  مسالاب  و  نییناـحورلا ، هب  تقلخ  يذـلا  مسـالاب  و  یـسرکلا ،
و یلوس ، ینتیطعا  ام  الا  ءامسالا  هذهب  کلاسا  ءیش ؛ لک  یلع  هب  تردق  يذلا  مسالاب  ءیش و  نم  تدرا  ام  عیمج  هب  تقلخ  يذلا  مسالاب 

يا ایادخ ! راب  رادتقا . تزع و  رد  نارادهقباس  نیرتهقباساب  يا  و  اههدـش ، دای  نیرتزیزع  يا  ایادـخ ! راب  [ . 222 . ] میرک ای  یجئاوح  تیضق 
هب ار  شیوخ  هودنا  مغ و  هک  ياهدز  هودنا  ره  زرورهم  يا  ایادـخ ! راب  هتخوس . لد  ره  سرداد  يا  و  شیاشخب ، هدـنهاوخ  ره  رگـشیاشخب 

شیاشخب هب  ار  دوخ  هراومه  هدـش و  هتـساوخ  وا  زا  هدیدنـسپ  راک  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ایادـخ ! راب  دربیم . تیاکـش  وت  هوکـشرپ  هاگراب 
مناوخیم ياهیامنارگ  ياهمان  هب  ار  وت  دنسارهیم . وا  زا  رون ، هب  يهدنشخرد  ناگتشرف  هک  یـسک  يا  ایادخ ! راب  هتخاس . لوغـشم  ناگدنب 

دننکیم شیاتـس  اهمان  نادب  ار  وت  ترفیک ، زا  ناساره  دنناوخیم و  اهمان  نادب  ار  وت  دنتـسه ، نآ  درگادرگ  هکنانآ  تشرع و  نالماح  هک 
، نم يادخ  يا  ار  میراتفرگ  ییوگخـساپ و  ارم  هک  مناوخیمارف  دنناوخیم ، اهنادـب  ار  وت  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  ییاهمان  هب  و 
ار زیخاتسر  شورخ  نامرف  شیوخ ، قلخ  نایم  رد  هک  ییادخ  يا  ییادزب . مایگدنز  يهمانراک  زا  یناشوپب و  ار  مناهانگ  يزاس و  فرطرب 

يهلیسوب هک  يدنلب  مان  نآ  هب  ار  وت  هحفـص 334 ] دندرگیم [ . روشحم  رادـیب و  گرم  قیمع  باوخ  زا  نانآ  يهمه  هاگانب  داد و  یهاوخ 
، يروآ حالص  هب  ار  مراک  يزاس و  هداشگ  ار  ماهنیس  یـشخب و  تایح  ار  مبلق  هک  مناوخیم  يزاسیم ، هدنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نآ 

شراتفگ راتفگ و  شرادرک  هکنآ  يا  دیرفآ . ار  یگدنز  گرم و  تاقولخم ، يارب  و  دـینادرگ . صوصخم  یگنادواج  هب  ار  دوخ  هکنآ  يا 
شتآ رد  هک  یماگنه  هب  میهاربا  تتـسود  هک  مناوخیم  یـسدقم  مان  نآ  هب  ار  وت  تسا . ریذـپماجنا  دـهاوخب ، هچنآ  رب  شناـمرف  ناـمرف و 

مان نادب  ار  وت  و  شاب . تمالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  يدومرف : هدروآرب و  ار  شاهتـساوخ  وت  دناوخارف و  مان  نادب  ار  وت  دش ، هدنکفا 
یتکربرپ مان  نادب  ار  وت  و  يدروآرب . ار  وا  يهتساوخ  وت  دناوخارف و  نادب  ار  وت  انیس » روط   » تسار بناج  زا  یـسوم  هک  مناوخیم  یمارگ 

دواد يهبوت  نآ ، تکرب  هب  هک  مناوخیم  ياهیامنارگ  مان  نادب  ار  وت  و  یتخاس . فرطرب  بویا  زا  نایز  دنزگ و  نآ  ببس  هب  هک  مناوخیم 
نایرج وا  نامرف  هب  هک  یتخاس  رخـسم  ربمایپ  نامیلـس  رب  ار  داب  نآ ، تکرب  هب  هک  مناوخیم  ياهنادواج  مان  نادب  ار  وت  و  یتشگ . اریذـپ  ار 
ینازرا ایرکز  هب  ار  ییحی  هک  یهوکـشرپ  مان  نادب  یتخومآ و  ودب  ار  ناگدنرپ  نابز  يدروآرد و  وا  نامرف  تحت  ار  نیطایـش  و  تفاییم .
یجرارپ مان  هب  يدروآ و  دیدپ  ار  یـسرک  شرع و  نآ  وترپ  رد  هک  ییالاو  مان  هب  يدیرفآ و  سدقلاحور  زا  ردپ  نودب  ار  یـسیع  یتشاد و 
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هک يدنمجرا  مان  هب  يدیرفآ و  ار  اههدـیدپ  يهمه  تاقولخم و  یمامت  هک  يردـقنارگ  مان  هب  يدـیرفآ و  ار  سنا  نج و  نآ  تکرب  هب  هک 
ار میاههتـساوخ  يهمه  هک  مناوـخیم  ار  وـت  تدنمهوکـش  ياـهمان  نیایماـمت  هب  يرآ  يراد . ییاـناوت  يزیچ  ره  ماـجنا  رب  نآ  تکرب  هب 

نیا وت  هکیماگنه  ناج ! همطاف  دومرف : اعد  نایاپ  رد  ربماـیپ  هحفـص 335 ] يزاس [ . فرطرب  اهنآ  تکرب  هب  ار  میاهزاین  یماـمت  يروآرب و 
نآ زا  هدیـسر  ياهاعد  يهلمج  زا  زین  و  - 2 تسا . هدروآرب  تیاههتـساوخ  يرآ ! يرآ ! هک : دسریم  خساپ  ادـخ  هاگراب  زا  یناوخب  ار  اعد 

ال مهللا ! ینتیفوت ؛ اذا  ینمحرا  یلرفغا و  و  ینتیقبا ، اـم  ادـبا  ینفاـع  ینرتـسا و  و  ینقزر ، اـمب  ینعنق  مهللا ! دوـمرف : هک  تسا  نیا  ترـضح 
! مهللا ةافاکم ؛ ریخ  یلع  هتمعن  هل  نم  لک  يدلاو و  ینع  فاک  مهللا ! الهس ؛ ارسیم  هلعجاف  یلع  هتردق  ام  و  یل ، ردقت  ام ال  بلط  یف  ینیعت 

یف یـسفن  للذ  مهللا ، کلاسا ؛ انا  ینمرحت و  و ال  كرفغتـسا ، انا  ینبذـعت و  و ال  هب ، یل  تلفکت  امب  ینلغـشت  ـال  و  هل ، ینتقلخ  اـمل  ینغرف 
راب [ . 223 . ] نیمحرلامحرا ای  کطخـسی ، امع  بنجتلاو  کیـضری ، امب  لمعلا  و  کـتعاط ، ینمهلا  و  یـسفن ، یف  کـناش  مظع  و  یـسفن ،

، ياهتشاد هاگن  نتـشیوخ  فطل  فنک  رد  ارم  هک  مایگدنز  نایاپ  ات  ناشوپب و  ارم  بیع  و  زاس ، عناق  ياهتخاس ، میزور  هچنآ  هب  ارم  ایادخ !
میزور هچنآ  یپ  رد  ارم  ایادـخ ! راـب  هد . رارق  مشیاـشخب  دروـم  ناراـبب و  نم  رب  ار  ترهم  يربیم  اـیند  زا  ارم  هک  هاـگنآ  شخب و  متمـالس 

قح رد  یتمعن  هک  یناسک  همه  مردام و  ردپ و  ایادخ ! راب  زاس . شناسآ  لهس و  ياهتخاس  میزور  ار  هچنآ  زادنیم و  تمحز  هب  ياهتخاسن ،
هچنادـب زاس و  رطاخ  هدوسآ  ياهدـیرفآ  هچنآ  رطاخب  ارم  ایادـخ ! راب  امرف . تیانع  نانادـب  شاداپ  نیرتهب  نم  بناـج  زا  دناهتـشاد ، اور  نم 

ار وت  هک  یلاـخ  رد  نکم و  رفیک  ارم  مهاوخیم  ار  وت  شزرمآ  هکنیا  اـب  زاـسم . لوغـشم  ارم  ياهدومرف ، هحفص 336 ] تنامـض [  نم  يارب 
ربماـیپ هک  تسا  تیاور  رد  تسا . يراـمیب  بت و  هدـننک  فرطرب  هک  تساـعد  نیا  زین  و  - 3 زاـسم . مورحم  دوخ  فاـطلا  زا  ارم  مناوخیم 

نیا زا  دمآ . نارگ  ترـضح  نآ  رب  دادخر  نیا  تسا . يرامیب  رتسب  رد  نسح ، شدنزرف  دید  دش و  دراو  شرتخد  يهناخ  هب  يزور  یمارگ 
ربمایپ دشخب ؟ افـش  ار  تدنزرف  ادـخ  نآ ، ندـناوخ  اب  هک  مزوماین  امـش  رب  ییاعد  ایآ  دـمحم ! يا  تفگ : دیـسر و  رـس  یحو  يهتـشرف  ور 

تنا الا  هلا  ـال  میرکلا ، هجولا  و  میظعلا ، نملا  و  میدـقلا ، ناطلـسلاوذ  میظعلا ، یلعلا  تنا  ـالا  هلا  ـال  مهللا  ناوخب ! سپ  تفگ : ارچ ، دومرف :
رب ار  شیوخ  شخبافـش  تسد  ربمایپ  اعد  نایاپ  رد  نالفب . حبـصا  ام  لح  تاباجتـسملا ، تاوعدـلا  تاماتلا و  تاملکلا  یلو  میظعلا ، یلعلا 
هب روهشم و  نارگید  ات  هتفرگ  نادنمشناد  زا  نایعیـش  يهمه  نایم  رد  اعد  نیا  - 4 تفای . دوبهب  ادخ  تساوخ  هب  هک  داهن  شدـنزرف  یناشیپ 

نادنمـشناد تسا . هدیـسر  تابثا  هب  هبرجت  هب  اهلـسن  اهنرق و  رد  بت »  » اب هزرابم  رد  نآ  صاخ  رثا  تسا و  فورعم  همطاـف  يهیاـمنارگ  ماـن 
باتک رد  ار  اعد  نیا  سوواط » نب  دیـس   » موحرم هنومن  يارب  دـناهدروآ . شیوخ  ياهاعد  ییاور و  ياـهباتک  رد  ار  اـعد  نیا  هعیـش  گرزب 
يوناب ار  اعد  نیا  دـیوگیم : یـسراف » ناملـس  : » تسا هنوگنیا  هک  تسا  هدروآ  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  یتیاور  اـب  تاوعدـلاجهم »  » شیوخ

 ] ربمایپ مردپ  هک  نخس  نیا  رب  يدرگن  بت  يهضراع  راچد  شیوخ  یگدنز  رد  یهاوخیم  رگا  : » دومرف تخومآ و  نم  هب  مالسا  يهنومن 
« ناملـس .« » مناوخیم ار  نآ  ماـش  حبـص و  ره  رد  هراـمه  مدوخ  نم  و  نک . تبظاوـم  هاـگماش  دادـماب و  ره  تخوـمآ  نم  هب  هحفص 337 ]

وه يذـلا  هللا  مسب  رون ، یلع  رون  هللا  مسب  رونلا ، رون  هللا  مسب  رون ، هللا  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اعد ... نیا  دومرف : اعد ؟ مادـک  دیـسرپ :
قر یف  روطسم  باتک  یف  روطلا ، یلع  رونلا  لزنا  و  رونلا ، نم  رونلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا  رونلا ، نم  رونلا  قلخ  يذلا  هللا  مسب  رومالا ، ربدم 
هللا یلص  و  روکشم ، ءارضلا  ءارـسلا و  یلع  و  روهـشم ، رخفلاب  و  روکذم ، زعلاب  وه  يذلا  هللادمحلا  روبحم ، یبن  یلع  رودقم ، ردقب  روشنم ،
مان هب  تسا . رون  رون  هک  يدنوادخ  مان  هب  رون . دنوادخ  مان  هب  رگشیاشخب  يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع 

رب ار  رون  دروآ و  دیدپ  رون  زا  ار  رون  هک  يدـنوادخ  مان  هب  تساهراک . رگریبدـت  هک  يدـنوادخ  مان  هب  رون . رب  تسا  يرون  هک  يدـنوادخ 
نآ زا  شیاتس  داتـسرفورف . هدش  هداد  تمعن  روآمایپ  رب  صخـشم ، يهزادنا  هب  هدوشگ ، ياهحفـص  رد  هدش ، هتـشاگن  باتک  رد  انیـس  روط 

رارق يرازگـساپس  دروم  ناگدنب  جنر  شیاسآ و  رد  هتفای و  ترهـش  راختفا  هب  هدـش ، فصو  يدـنمناوت  ییاتمهیب و  هب  هک  تسا  ییادـخ 
کی زا  شیب  هب  ار  اعد  نیا  نم  دنگوس ! يادخ  هب  دیازفایم : ناملـس » . » داب شکاپ  نادناخ  دمحم و  ام  رالاس  رب  ادخ  درود  و  تسا . هتفرگ 

هحفـص دنتفای [ . تاجن  وا  تساوخ  ادخ و  يرای  هب  دندناوخ و  نانآ  متخومآ و  دنتخوسیم ، بت  تدـش  زا  هنیدـم  هکم و  رد  هک  رفن  رازه 
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و هللادمحلا ، و  هللا ، مسب  : » دناوخیم ار  اعد  نیا  دشیم  دجسم  دراو  هاگره  ادخ  ربمایپ  دومرف : هک  دناهدروآ  ترضح  نآ  زا  زین  و  - 5 [ 338
یلرفغا مهللا  ار : اعد  نیا  دشیم  جراخ  دجـسم  زا  هاگره  و  کتمحر ». باوبا  یل  لهـس  و  یبونذ ، یلرفغا  مهللا  هللالوسر ، یلع  هللا  یلص 

هنیـس هب  ارم  شیوخ  تداهـش  زور  مردپ  هک : تسا  هدروآ  رون  ماما  نیمراهچ  - 6 [ . 224 .« ] کلضف و  کتمحر )  ) باوبا لهـس  و  یبونذ ،
تخومآ و وا  هب  ربمایپ  ار  اعد  نیا  نک . ظفح  راگدای  هب  نم  زا  تسا  هتخومآ  نم  هب  همطاف  مردام  هک  ار  ییاعد  مرـسپ ! دومرف : دینابـسچ و 

اعد نآ  دناوخب . هدننکـش  نیگمهـس و  رطخ  يراتفرگ و  الب و  دورف  هودنا و  مغ و  راشف  يهماگنه  ات  دروآ  ربمایپ  هب  ادخ  بناج  زا  لیئربج 
نم ای  ریمـضلا ، یف  ام  ملعی  نم  اس  نیلئاسلا ، جئاوح  یلع  ردقی  نم  ای  میظعلا ، نآرقلا  هط و  قحب  و  میکحلا ، نآرقلا  سی و  قحب  تسا : نیا 
یلع لص  ریـسفتلا  یلا  جاتحی  نم ال  ای  ریغـصلا ، لـفطلا  قزار  اـی  ریبکلا ، خیـشلا  محار  اـی  نیمومغملا  نع  جرفم  اـی  نیبورکملا  نع  سفنم 

یـسک يا  دنگوس ، هوکـشرپ  نآرق  و  هط »  » تقیقح هب  دنگوس ، زومآتمکح  نآرق  و  سی »  » تقیقح هب  یب ... لعفا  و  دمحملآ ، دـمحم و 
فرطرب يا  هحفـص 339 ] ینادیم [ . تساهناسنا ، ناـج  قاـمعا  رد  هچنآ  هک  یـسک  يا  ییاـناوت . ناراتـساوخ  ياههتـساوخ  ماـجنا  رب  هک 

، لاسدرخ كدوک  ناسريزور  يا  لاسنهک ، ریپ  هب  هدنزرو  رهم  يا  ناگدز ، مغ  تالکشم  يهدنیاشگ  يا  و  ناگدزهودنا ، هودنا  يهدننک 
هک هنوگنآ  نم  اب  تسرف و  دورد  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  تسا . زاینیب  شیوخ  ناگدـنب  ياههتـساوخ  نایب  يرگنـشور و  زا  هکنآ  يا 

تیاکـش نادند  درد  زا  دـمآ و  ربمایپ  شردـپ  دزن  همطاف  هک : دـناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  زین  و  - 7 نک ... راتفر  ینآ ، يهتـسیاش  دوخ 
کتزعب و کـلاسا  هللااـب ، هللا و  مسب  : » دـناوخ ار  اـعد  نیا  داـهن و  درد  يهقطن  رب  ار  شیوخ  تسار  تسد  شخبافـش  تشگنا  ربماـیپ  درک .

رـضلا نم  ۀجیدخ  تنب  ۀمطاف  یقلت  ام  فشکت  نا  کتملک ، کحور و  یـسیع  ریغ  دلت  مل  میرم  نا  ءیـش ، لک  یلع  کتردـق  کلالج و 
وت هب  یناغمرا  یهاوخیمن  مرتخد ! دومرف : ترـضح  نآ  دمآ . ربمایپ  رادـید  هب  همطاف  هک  دـناهدروآ  زین  و  - 8 تفای . دوبهب  هاـگنآ  و  هلک ».

، يونلا بحلا و  قلاف  و  ناـقرفلا ، لـیجنالا و  ةاروتلا و  لزنم  ءیـش ، لـک  بر  اـنبر و  مهللا  ناوخب : ار  اـعد  نیا  دومرف : ارچ ! تفگ : مهدـب ؟
سیلف رهاظلا  تنا  ءیـش و  كدـعب  سیلف  رخالا  تنا  و  ءیـش ، کلبق  سیلف  لوالا  تنا  اهتیـصانب ، ذـخآ  تنا  ۀـباد  لک  رـش  نم  کب  ذوعا 

و رقفلا ، نم  یننغا  و  نیدلاینع ، ضقاو  مالسلامهیلع ، تیب  لها  یلع  دمحم و  یلع  لص  ءیش ، کنود  سیلف  نطابلا  تنا  ءیـش و  کقوف 
يهدـنروآ دورف  يا  اههدـیدپ ، يهمه  راـگدرورپ  اـم و  راـگدرورپ  يا  ایادـخ ! راـب  هحفـص 340 ] نیمحارلامحرا [ . ای  رمـالا  لـک  یلرـسی 

ارنآ راهم  وت  هک  ارچ  مربیم . هانپ  وت  هب  ياهدنبنج  ره  رش  زا  نم  هتسه ، هناد و  يهدنفاکـش  يا  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  ینامـسآ  ياهباتک 
وت دوب . دـهاوخن  يزیچ  وت  زا  سپ  هک  دوب  یهاوخ  ینایاپ  وت  تسین و  يزیچ  وت  زا  شیپ  هک  یتسه  يزاغآ  وت  يراد . تتردـق  اـب  فک  رد 

نانآ رب  مالـس  هک  شنادناخ  دمم و  رب  تسین . یتردق  وت  زج  هک  یتسه  یناهن  تقیقح  وت  تسین و  يزیچ  وت  زا  رتارف  هک  یتسه  يراکـشآ 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  امرف ، ناسآ  ام  رب  ار  اهراک  يهمه  زاس و  رود  یتسدـگنت  رقف و  زا  ار  ام  ریذـپب و  ار  ام  نید  تسرف و  دورد  داـب ،
هب مرتخد  دومرف : ربمایپ  درک . تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یباوخیب  زا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دومرف : هک  دـناهدروآ  ناـنموم  ریما  زا  زین  و  - 9

مونم ای  و  ۀبراضلا ، قورعلا  نکاس  ای  و  ۀیراعلا ، موسجلا  یساک  ای  و  ۀعئاجلا ، نوطبلا  عبشم  ای  : » ناوخب ار  اعد  نیا  یباوخیب  هودنا و  ماگنه 
. دـیدرگ فرطرب  ترـضح  نآ  یباوخیب  هودـنا و  اعد  نیا  تکرب  هب  و  الجاع ». امون  ینیعل  نذا  و  ۀـبراضلا ، یقورع  نکـس  ةرهاسلا ، نویعلا 

اریخ ةایحلا  تملع  ام  ینیحا  قلخلا ، یلع  کتردـق  و  بیغلا ، کملعب  مهللا  تساعد : نیا  ترـضح  نآ  زا  يهدیـسر  ياهاعد  زا  زین  و  - 10
، رقفلا ینغلا و  یف  دصقلا  و  بضغلا ، اضرلا و  یف  کتیـشخ  و  صالخالا ، ۀـملک  کلاسا  ینا  مهللا  یل ، اریخ  ةافولا  تناک  اذا  ینفوت  و  یل ،

یلا رظنلا  کلایا  و  توملا ، دـعب  شیعلا  درب  کلاسا  و  ءاضقلاب ، اضرلا  کلاسا  و  عطقنت ، نیع ال  هرق  کلاسا  و  دـفنی ، ـال  اـمیعن  کـلاسا  و 
.« ] نیملاعلابر ای  نییدهم  ةاده  انلعجا  و  نامیالا ، ۀنیزب  انیز  مهللا  ۀملظم ، ۀنتف  و ال  ةرـضم ، ءارـض  ریغ  نم  کئاقل ، یلا  قوشلا  کهجو و 

ینادیم و هتـسیاش  ار  مایگدـنز  رـسارس  هاگنآ  ات  دـنگوس ، شنیرفآ  رب  تاییاـناوت  هب  یناـهن و  شناد  هب  ار  وت  ایادـخ ! راـب  هحفص 341 ]
ریذپانللخ نامیا  تهاگـشیپ  زا  ایادخ ! راب  ناریمب . ارم  تسا ، رتزیمآ  راختفا  رتهب و  میارب  گرم  هک  یماگنه  رادب و  هدنز  ارم  يدنـسپیم ،

یتمعن وت  زا  مبلطیم . يدـنمزاین ، يزاینیب و  يهماگنه  رد  يورهنایم  لادـتعا و  بضغ و  يدونـشخ و  رد  تتمظع  اـب  هاـگراب  زا  ياورپ  و 
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یگدـنز تهاـگرد  زا  مهاوـخیم و  تناـمرف  مکح و  هب  يدونـشخ  تهاگـشیپ  زا  مهاوـخیم . هنادواـج  یمـشچ ، ینـشور  ریذـپاننایاپ و 
ار ترادـید  قشع  روش و  و  تهوکـش ، رهم و  رب  شرگن  دـیما و  تهاگراب  زا  مبلطیم و  رگید  ناـهج  گرم و  زا  سپ  يارب  هنادـنمتداعس 

يهتفای هار  نارگ  تیاده  زا  زاس و  هتسارآ  نامیا  رویز  هب  ار  ام  ایادخ ! راب  مهاوخیم . دشاب ، هتشاد  یپ  رد  کیرات  ياهنتف  نایز و  هکنآیب 
هحفص 343] نایناهج [ . راگدرورپ  يا  هد ، رارق  تهاگرد ،

تما يهدنیآ  خیرات و  دنور 

هراشا

دنت ریسم  رد  همطاف  ربماـیپ 3 - تلحر  زا  سپ  - 2 ییوگیمن ؟ نخـس  نم  اب  ایآ  دزاسیم  هاگآ  هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  ار  همطاف  ربمایپ  - 1
يهنحص نآ  میـسرت  درد ... غیرد و  اهتفایرد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یحو  هاگدورف  هب  شروی  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  نخـس  نیرخآ  اهداب 

ریذپان فصو  نامیا  تماهش و  درک  مهاوخن  تعیب  وا  اب  دنگوس ! يادخ  هب  هارفعج ! او  ینارحب ... تخس و  تاظحل  نآ  رعش  نابز  زا  رابمغ 
هحفص 344] ] 

دزاسیم هاگآ  هدنیآ  ياهدادیور  زا  ار  همطاف  ربمایپ ،

هراشا

ثداوح يهمه  زا  ار  وا  ترـضح  نآ  تشاد ، ربمایپ  دزن  هک  ییالاو  ماـقم  زاـتمم و  تیعقوم  لـیلد  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  یعیبط 
زا ار  مدرم  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  یتسار  تخومآیم . وا  هب  ار  اهنآ  شناد  اهدادخر و  همه  تخاسیم و  ربخاب  هدنیآ  کچوک  گرزب و 

نیسپاو ياهیگژیو  زیخاتـسر و  ندیـسرارف  ياههناشن  زا  ار  نانآ  دزاسیم و  ربخ  اب  نآ  ثداوح  اهطوقـس و  اهدوعـص و  زمر  زار و  هدنیآ و 
دشاب هاگآ  ای  دشابن و  هاگآ  تفر ، دهاوخ  شاهنازرف  تخد  رب  نادناخ و  رب  وا  زا  سپ  هچنآ  زا  دوشیم  ایآ  دیامنیم ، هاگآ  خیرات  تکرح 

يهیامنارگ نادناخ  ربمایپ  ارچ ، دشخبن ؟ یهاگآ  نآ  زاستشونرـس  ياهدادخر  هدنیآ و  زا  ار  شیوخ  بوبحم  تخد  هژیوب  نادـناخ و  اما 
شنارسمه نارای و  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  زوسناج  تداهـش  زا  اهراب  تخاسیم . هاگآ  دوب  هار  رد  وا  زا  سپ  هک  ییاهدادخر  زا  ار  شیوخ 

ياهزور نیـسپاو  رد  رتشیب  اهزور ، يهمه  زا  ربمایپ  دومن . هاگآ  زادـگناج  ياهدادـیور  نآ  زا  زین  ار  همطاف »  » يدـیدرت چـیهیب  داد و  ربخ 
اههدرپ يهمه  دیـسریم - هار  زا  رخآ  تعاس  دشیم و  گنت  تصرف  هک  ناهج  نیا  رد  شیوخ  فقوت  زورهنابـش  نیرخآ  هژیوب  یگدنز و 

وا و نایم  ییادـج  هک  داد  دـیون  وا  هب  تخاس و  ربخاب  هدـنیآ  زا  ار  وا  تحارـص  لامک  اب  دز و  راـنک  شاهنازرف  تخد  ناگدـید  ربارب  زا  ار 
يهمه تسوـیپ و  دـهاوخ  ردـپ  هب  ادـخ  ياـبیز  توارطرپ و  تـشهب  رد  يدوز  هـب  هحفـص 345 ] همطاف [ »  » دوب و دـهاوخ  هاـتوک  شردـپ 

« سابع نب  هللادـبع   » زا - 1 هنوـمن : يارب  تخاـس . نشور  وا  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  دوـب ، هار  رد  ياهریجنز  تروـصب  هک  ار  اهدادـیور 
نساحم هک  ياهنوگ  هب  درک  هیرگ  ترضح  نآ  دیسرارف ، ناهج  نیا  رد  ربمایپ  يرهاظ  یگدنز  تعاس  نیسپاو  هک  یماگنه  هک : دناهدروآ 

اور نانآ  قح  رد  دادیب  متـس و  زا  تما  نیرتدـب  هچنآ  رب  منادـناخ و  يهدـنیآ  رب  دومرف : دندیـسرپ ؟ ار  نآ  لیلد  دـش . دولآکشا  شفیرش 
هب وا  ردـپ ! ردـپ ! دایرف  دریگیم و  رارق  متـس  دروم  نم  زا  سپ  هک  مرگنیم  ار  همطاـف » ، » ماهنازرف تخد  ییوگ  منکیم . هیرگ  دـنرادیم ،

هیرگ هب  ادـخ ، ربمایپ  زا  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  دزیخیمنرب . وا  يرای  هب  نم  تما  زا  یـسک  اما  دزیخیمرب  نامـسآ 
، ماهیرگ هکلب  میرگیمن  نتـشیوخ  رب  ناج  ردپ  درک : ضرع  ردپ  يهنازرف  تخد  نکم ! هیرگ  ناج  همطاف » : » دومرف وا  هب  ربمایپ  تخادرپ و 

نم هب  تعرـس  هب  نم  زا  سپ  هک  دـمحم »  » تخد يا  داب  تدـیون  دومرف : ربمایپ  مزیریم . کـشا  امـش  زا  ییادـج  رب  تسا و  قارف  يهیرگ 
ربمایپ هک : دناهدروآ  ومه  زا  زین  و  - 2 [ . 225 . ] دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  دوب  یهاوخ  منادناخ  زا  یـسک  نیتسخن  وت  تسویپ و  یهاوخ 
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متفایم يدادیب  متس و  دای  هب  مرگنیم  ار  همطاف »  » هک یماگنه  دومرف : هلمج  زا  ناهج  نیا  رد  شیوخ  یگدنز  تاعاس  نیسپاو  رد  یمارگ 
هحفص 346] وا [  تمرح  هدش و  دراو  شاهناخ  هب  دادبتسا  راشف و  هک  مرگنیم  ایوگ  دنرادیم . اور  وا  دروم  رد  نارگدادیب  نم  زا  سپ  هک 
زا وا  دناهدومن و  طقـس  ار  شنینج  هتـسکش و  ار  وا  يولهپ  هدرب و  ار  وا  ثرا »  » هک منیبیم  تسا . هدیدرگ  بصغ  شقوقح  هتـشگ و  کته 

مرتخد هک  منیبیم  دباتـشیمن . وا  کمک  هب  هدادن و  ار  وا  یبلطيرای  خـساپ  یـسک  اما  دـهدیم  رـس  دـمحم ! ای  يادـن  دادـیب  متـس و  راشف 
دروآیم و دای  هب  ار  شاهناخ  زا  مایپ  عطق  یحو و  يهتـشرف  ندـماین  دورف  یهاگ  تسا . نایرگ  ناـشیرپ و  هدزهودـنا و  نم  زا  سپ  هراومه 
، دونـشیمن دوب  زادـنانینط  اجنآ  رد  هک  ارم  نآرق  توالت  يادـص  رگید  دـسریمارف و  بش  هک  یماگنه  ار . ردـپ  قارف  ییادـج و  یهاـگ 
راشف و راچد  کنیا  ردپ ، تایح  رد  تمظع  هوکـش و  تزع و  نارود  نآ  زا  سپ  هک  دنکیم  ساسحا  دوشیم و  هدزتشحو  نیگهودنا و 

شنادناخ يارب  هک  ییاهدادخر  زا  اهنآ  نمـض  هدیـسر و  دروم  نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  يرآ  تسا »... هدش  دادـیب  تشحو و 
نایب دوخ  زوسناج  تلحر  زا  شیپ  یتعاس  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاـهربخ  هلـسلس  اـهنآ  نیرخآ  تسا و  هداد  ربخ  دوب ، هار  رد  وا  زا  سپ 

. داد اهیهاگآ  شیوخ  زا  سپ  يهدـنهدناکت  ياهدادـخر  زا  نیـسح ، نسح و  همطاف و  نانموم و  ریما  هب  نیرخآ  نانخـس  نآ  رد  دومرف و 
ار یسک  تنابرق ! هب  مردام  ردپ و  دومرف : همطاف »  » هب یگدنز  تعاس  نیسپاو  رد  یمارگ  ربمایپ  هک : دنا  هدروآ  يراصنا » رباج   » زا زین  و  - 3
باتشب و تردپ  دزن  دومرف : شدنبلد  نادنزرف  زا  یکی  هب  ربمایپ  زا  يرادربنامرف  رد  وا ، ددرگ . رضاح  رتدوز  ات  تسرفب  ترـسمه  غارـس  هب 

دراو نانموم  ریما  تخاس . هاگآ  ربمایپ  توعد  زا  ار  وا  تفاتش و  ردپ  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  تسا . هدناوخارف  ار  امـش  مردقنارگ  ياین  وگب 
ردقچ زیزع  ردپ  يا  ناه  دیوگیم : دزیریم و  کشا  دنکیم و  همزمز  هتـسشن و  ردپ  رانک  رد  همطاف »  » تسا و رتسب  رد  ربمایپ  دـید  دـش و 

هنوگنآ ردپ  ناج  اما  دوب ، دهاوخن  یهودـنا  تردـپ  يارب  سپ  نیا  زا  ناج ! همطاف  دومرف : ربمایپ  هحفـص 347 ] ماهدزهودنا [ ... وت  هودنا  رب 
هک يزیچ  اما  دـیآیم  درد  هب  لد  دـنزیریم و  کشا  اهمشچ  وگب ! ار ، ناـمه  زین  وت  مدرک  يراوگوس  متفگ و  میهاربا »  » گرم رد  نم  هک 

نسح و و  همطاف »  » یلع و تاظحل ، نیـسپاو  رد  ترـضح  نآ  هک  دناهدروآ  زین  و  - 4 دروآ ... میهاوخن  نابز  رب  دـیاین  شوخ  ار  راگدرورپ 
هناخ برد  رب  دومرف  هملـسما »  » وناب رب  دنور و  نوریب  اجنآ  زا  داد  روتـسد  دـندوب  شاهناخ  رد  هک  یناسک  يهمه  هب  دـناوخارف و  ار  نیـسح 

ار همطاف »  » تسد ربمایپ  تفر . رتکیدزن  وا  ایب ! کیدزن  ناـج  یلع  دومرف : دومن و  ناـنموم  ریما  هب  ور  هاـگنآ  دوشن . دراو  یـسک  اـت  تسیاـب 
هک دـیوگب  نخـس  تساوخ  تفرگ و  ار  یلع »  » تسد شرگید  تسد  اب  هاگنآ  داهن  شیوخ  يهنیـس  يور  رب  هاـتوک  یتدـم  يارب  تفرگ و 
يا تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  دنداتفا . هیرگ  هب  تخـس  هرظنم  نآ  زا  زین  نیـسح  نسح و  یلع و  و  همطاف »  » دادـن و ناما  وا  هب  کشا  ناراب 

ار مرگج  یتفاکش و  ارم  بلق  تاهیرگ  اب  ادخ ! بوبحم  يا  و  یهلا ! ریفـس  يا  و  راگدرورپ ! نیما  يا  و  ناروآمایپ ! رالاس  يا  و  ادخ ! ربمایپ 
نم زا  دوشیم ، دراو  نم  رب  هک  يدادیب  زا  وت  زا  سپ  یـسک  هچ  تشاد ؟ دـنهاوخ  ار  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  نم  نادـنزرف  رخآ  يدز ، شتآ 

تلاسر و یحو و  زا  یـسک  هچ  و  درک ؟ دـهاوخ  تیامح  تسوت  نید  روای  رای و  وت و  ردارب  هک  یلع »  » زا یـسک  هچ  دومن ؟ دـهاوخ  عافد 
هحفـص نارابهسوب [  ار  وا  داهن و  ادخ  ربمایپ  شردپ  غورفرپ  يهرهچ  رب  هرهچ  تسیرگ و  تفگ و  و  دومن ؟ دـهاوخ  ینابیتشپ  ادـخ ، نامرف 

دنلب نانآ  يوسب  ار  شرـس  ربمایپ  دندیـسوب . ار  وا  دـندنکفا و  ربماـیپ  يور  رب  ار  دوخ  زین  نیـسح  نسح و  یلع و  وا  یپ  زا  تخاـس و  [ 348
درپـس و یلع »  » تسدـب ار  همطاـف »  » تسد تفرگ و  زین  ار  یلع »  » تسد دوـب ، ترـضح  نآ  تسد  رب  همطاـف »  » تسد هک  یلاـح  رد  درک و 

نم و  نک . ظفح  بوخ  ار  ربمایپ  ادخ و  تناما  مراپـسیم . وت  هب  هک  تسا  دمحم  شربمایپ ، تناما  ادـخ و  تناما  نیا  نسحلاابا ! يا  دومرف :
نیا دنگوس  يادخ  هب  تسا . تشهب  ناوناب  رالاس  نیا  دـنگوس  يادـخ  هب  ناج ! یلع  دوزفا : و  دومن . یهاوخ  تیاعر  ار  نآ  وت  هک  منادیم 

بهاوم يهمه  امش  و  همطاف »  » يارب هکنیا  رگم  ماهدیسرن  عیفر  تلزنم  نیا  هب  نم  دنگوس  يادخ  هب  دیشاب  هاگآ  تسا ... نم  هوکشرپ  میرم 
هب ار  وا  نم  هک  ارچ  هد  ماـجنا  تساوـخ ، همطاـف »  » ار هچنآ  ناـج ! یلع  تسا . هتـشاد  ینازرا  ار  میاههتـساوخ  يهـمه  ادـخ  ماهتـساوخ و  ار 

دونـشخ دشاب ، دونـشخ  ماهنازرف ، تخد  سک  ره  زا  نم  هک  نادب  و  تسا ، هدروآ  نامرف  نم  هب  یحو  يهتـشرف  هک  ماهداد  نامرف  ییاهراک 
یسک رب  ياو  دراد . اور  متس  همطاف »  » هب هک  یـسک  رب  ياو  ناج ! یلع  دوب . دنهاوخ  دونـشخ  زین  ناگتـشرف  نم و  راگدرورپ  و  دش ، مهاوخ 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شرـس  دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  همطاـف »  » هاـگنآ دـیامن ... کـته  ار  وا  هوکـش  تمرح و  هک  یـسک  رب  ياو  دـنک ! بصغ  ار  يو  قـح  هک 
رد ربمایپ  دومرف : هک  دـناهدروآ  ینـالوط  یتیاور  رد  قداـص  ماـما  زا  و  - 5 تنابرق . هب  تردـپ  ناج ! همطاف » : » دومرف تخاـس و  ناراـبهسوب 
وت يوس  هب  اهنامـسآ  ياههنارک  رب  هک  یناگتـشرف  هب  هک  يدرگیمن  دونـشخ  اـیآ  دومرف : شیوخ  يهیاـمنارگ  تخد  هب  تاـظحل  نیـسپاو 

یمامت روضح  ماگنه  هب  هک  دـنرگنیم  تاهیامنارگ  يوش  هب  هک  نانآ  هب  هحفص 349 ] يرگنب [ ؟ دنتـسه  وت  نامرف  هب  شوگ  دنرگنیم و 
ادخ هک  يرگنب  یهاوخیمن  ایآ  و  ددرگیم ؟ زوریپ  نانآ  رب  دنزیخیمرب و  وگتفگ  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  شنمـشد  اب  زیخاتـسر  زور  رد  مدرم 

هک دهدیم  ربخ  شیوخ  یمارگ  تخد  هب  مامت  تحارص  اب  ربمایپ  يرآ  درک ؟ دنهاوخ  راتفر  هنوگچ  تنادنزرف  رسمه و  وت و  ناگدنشک  اب 
رد يدوزب  یمارگ  يهدنناوخ  امش  و  دهدیم . ربخ  شنادنزرف  نانموم و  ریما  تداهـش  زا  هک  هنوگنامه  دیـسر ، دهاوخ  تداهـش  هب  يدوزب 

-6 درک . یهاوخ  هعلاطم  ار  همه  دیماجنا ، وا  تداهش  رب  دمآ و  دراو  ناوناب  يوناب  رب  هک  ار  ییاهتبیـصم  اهجنر و  باتک ، يهدنیآ  شخب 
تیصو يهدنسیون  نانموم  ریما  هکنیا  هن  رگم  مدیسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مردپ  زا  نم  دومرف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمتفه  زا  زین  و 

اما دوب . هنوگنامه  ارچ ، مرسپ  دومرف : سپس  دنکفا  ریز  هب  رس  یتدم  مردپ  هتـشون ؟ نآ  هاوگ  لیئاکیم  لیئربج و  ربمایپ و  دوخ  دوب و  ربمایپ 
هب یحو  يهتشرف  يهلیسوب  هدش و  هتشاگن  راوتسا  ياهمان  رد  ادخ  بناج  زا  وا  ياهتیصو  دیسر  ربمایپ  رمع  تاظحل  نیـسپاو  هک  یماگنه 

امـش دزن  هک  یناسک  دـیهد  روتـسد  دـمحم ! يا  تفگ : یحو  يهتـشرف  دـمآ . دورف  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  نیما  ناگتـشرف  زا  یهوبنا  هارمه 
دریگب ام  زا  امش  دوخ  روضح  رد  ار  امش  يهمانتیصو  هک  دنامب  وا  اهنت  دنور و  نوریب  قاطا  زا  یلع ،»  » امش نیتسار  نیـشناج  زج  دنتـسه ،

، نانموم ریما  زج  داد ، روتسد  ربمایپ  میسانشب . نآ  هب  لمع  لووسم  ار  وا  هدومن و  میلست  تانیـشناج  هب  ار  نآ  ات  میریگب  هاوگ  ار  امـش  ام  و 
دورد امـش  هب  تراـگدرورپ  دـمحم  يا  تفگ : یحو  يهتـشرف  هاـگنآ  دـنتفر . نوریب  هـمه  دـنام ، رد  هدرپ و  ناـیم  هـک  همطاـف  شرتـخد  و 

مناگتشرف متفرگ و  هاوگ  نآ  رب  ار  وت  مدومن و  طرش  ار  نادب  لمع  متسب و  نامیپ  وت  اب  هک  تسا  ياهمان  نامه  نیا  دیامرفیم : دتسرفیم و 
همه دیـسر ، همان  زا  زارف  نیا  هب  هک  یماگنه  یحو  يهتـشرف  هحفـص 350 ] تسا [ . هدنـسب  نم  یهاوگ  متخاـس و  وت  هاوگ  نآ  دروم  رد  ار 

وا ددرگیم . زاب  وا  يوس  هب  تسوا و  زا  مالس  تسا و  مالس  دوخ  نم  راگدرورپ  یحو ! يهتشرف  يا  دومرف : دمآرد و  هزرل  هب  ربمایپ  دوجو 
، شیوخ نیشناج  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  همان  لیئربج  هدب ! نم  هب  ار  همان  درک . لمع  هتسیاش  دومرف و  تسرد 
. دناوخ هژاو  هب  هژاو  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  همان  يهمه  ترـضح  نآ  و  ناوخب ! ار  نآ  دومرف : داد و  یلع  هب  ار  همان  ربمایپ  دهدب و  نانموم  ریما 
مدـیناسر و ار  وا  مایپ  مدرپس و  وت  هب  ار  نآ  هک  تسوا  تناما  وا و  طرـش  نم و  راگدرورپ  نامیپ  نیا  ناج ! یلع  دومرف : ربمایپ  نآ ، زا  سپ 
ار يادخ  مایپ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تنابرق ! هب  مردام  ردپ و  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  مدناسر . جوا  هب  تما  يارب  ار  شیوخ  یهاوخریخ 
رد دـنهاوگ . قیاـقح  نیا  رب  نم  نوخ  تشوگ و  مشچ و  شوگ و  منکیم و  قیدـصت  يدومرف  ار  هچنآ  يدومن و  یهاوخریخ  يدـناسر و 
نآ زا  یتفرگ و  ارم  تیـصو  ناج ! یلع  دومرف : ربمایپ  هاـگنآ  دوب . مهاوخ  هاوگ  بلطم  نیا  رب  زین  نم  و  تفگ : یحو  يهتـشرف  ماـگنه  نیا 

يادخ منکیم و  نیمـضت  ار  نآ  هب  لمع  نم  تنابرق ! هب  مردام  ردپ و  يرآ ، داد : خساپ  ینکیم ؟ نیمـضت  ار  نآ  هب  يافو  و  يدش ؟ هاگآ 
ود نآ  دنتسه و  امش  نم و  نایم  هاوگ  لیئاکیم  لیئربج و  کنیا  دومرف : ربمایپ  دوب . دهاوخ  نآ  هب  لمع  رد  ماهدنهدقیفوت  نم و  روای  رای و 

ردپ دنشاب ، هاوگ  دیاب  يرآ  تفگ : یلع  مریگیم . هاوگ  دروم  نیا  رد  ار  اهنآ  هک  دنتسه  ادخ  برقم  ناگتـشرف  نانآ  هارمه  هب  دنرـضاح و 
نامیپ نانموم  ریما  زا  ادـخ  تاروتـسد  دروم  رد  لیئربج  يهراشا  هب  ربمایپ  هاگنآ  مریگیم . یهاوگ  هب  ار  نانآ  زین  نم  تناـبرق ! هب  مرداـم  و 

[ ؟ ینک لمع  تسا  هدمآ  همانتیصو  نیا  رد  هچنآ  هب  هک  دوب  یهاوخ  رادافو  لماک  روطب  شیوخ  نامیپ  نیا  هب  ایآ  ناج ! یلع  هک : تفرگ 
يرازیب ربمایپ و  ادخ و  نانمـشد  اب  ینمـشد  و  ربمایپ ، ادخ و  نانمـشد  اب  یتسود  دروم  رد  ایآ  تما  يهدـنیآ  خـیرات و  دـنور  هحفص 351 ]
نانمشد يهلیسوب  تتمرح  نتـسکش  قوقح و  نتخاس  لامیاپ  نانآ و  یـشکقح  ربارب  رد  مشخ  ندروخ  ورف  ییابیکـش و  نانآ و  زا  نتـسج 

! دیرفآ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دوزفا : هاگنآ  ادخ . ربمایپ  يا  يرآ  داد : خساپ  مالـسلاهیلع  یلع  يریذپیم ؟ دهعت  ادـخ ،
هتسکش يانعم  هب  نیا  دوشیم و  هتسکش  وا  تمرح  هک  زاس  نشور  نانموم  ریما  هب  دمحم ! يا  : » تفگیم ربمایپ  هب  لیئربج  هک  مدینش  دوخ 
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نانموم ریما  دش ». دهاوخ  باضخ  شرـس  نوخ  زا  زا  شنـساحم  تلادع  قح و  هار  رد  هک  زاس  نشور  تسا و  ربمایپ  ادـخ و  تمرح  ندـش 
شورخ رایتخایب  ربمایپ ، زا  سپ  یعامتجا  بولطماـن  لوحت  هدـنهدناکت و  ياهدادـیور  نیا  ربخ  ندینـش  اـب  نم  هک  دزاـسیم  ناـشنرطاخ 

دیرخ مهاوخ  ناج  هب  وا  نید  ادخ و  هار  رد  ار  اهجنر  تالکـشم و  نیا  يهمه  متفگ : مه  زاب  اما  مدش و  نیمز  رب  شقن  شوهیب  متـشادرب و 
دنزاس و ناریو  ار  هبعک  دننک ، هراپ  هراپ  ار  ادخ  باتک  نید و  تاررقم  دنزاس ، لیطعت  ار  ربمایپ  تنس  هریس و  دننکشب ، ار  وا  تمرح  هچرگ 

مهاوخ ناج  هب  ار  همه  شناگدـنب  نید و  حـلاصم  وا و  يدونـشخ  هار  رد  ادـخ و  ناـمرف  هب  نم  دـنیامن ، نیگنر  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم 
يهـمه دـناوخارف و  شیوـخ  قاـطا  هـب  زین  ار  نیـسح  نـسح و  همطاـف و  ربماـیپ ، هاـگنآ  مدرگ . دراو  وا  رب  اـت  مزرویم  ییابیکـش  دـیرخ و 

ادـخ بناج  زا  هک  ربمایپ  تیـصو  هک  دوب  اجنیا  دـنداد . نانموم  ریما  نوچ  یخـساپ  زین  نانآ  درک و  نـالعا  ناـنآ  هب  ار  هدـنیآ  ياهدادـیور 
زا يوار  دیدرگ . میلـست  نانموم  ریما  هب  دش و  هدز  رهم  ینامـسآ ، رادـیاپ  هنادواج و  ياهرهم  اب  دوب  هدـمآ  دورف  یحو  يهتـشرف  يهلیـسوب 

ادخ و ياهتنس  اهشور و  تاررقم و  دومرف : ترضح  نآ  دوب ؟ هچ  همانتیـصو  نیا  رد  تنابرق ! هب  مردام  مردپ و  دیـسرپ : رون  ماما  نیمتفه 
اب نانآ  زیتس  هعماج و  رب  ناملاظ  يهطلس  رارقتسا  زا  همانتیـصو  نیا  رد  دیـسرپ : هحفص 352 ] هتسیاب [ . هتـسیاش و  یگدنز  يارب  شربمایپ 
انا : » دیامرفیم نآرق  هک  ياهدینـشن  ایآ  دوب . هدمآ  اهدادـیور  يهمه  دـنگوس ! يادـخ  هب  يرآ ، دومرف : دوب ؟ هدـمآ  يربخ  زین  نانموم  ریما 

میزاسیم و هدـنز  ار  ناگدرم  اـم  نیقی  هب  [ . 226 .« ] نیبم ماما  یف  هانیـصحا  ءیـش  لک  مهراثآ و  اومدـق و  اـم  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن 
هب ربمایپ  نایاپ  رد  و  میاهدرمشرب . ياهدننکراکـشآ  باتک  رد  ار  زیچ  همه  میـسیونیم و  ار  نانآ  راثآ  مامت  دناهداتـسرف و  شیپ  زا  ار  هچنآ 

رتفد و نید و  زا  تسارح  ریطخ  تیلووسم  هناهاگآ  دوخ ، متخاسن و  هاگآ  هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  ار  امـش  ایآ  دومرف : همطاف  نانموم و  ریما 
نانمشد ياهيراتفردب  یمامت  رب  هک  دنگوس  يادخ  هب  ارچ  دنداد ؟ خساپ  نانآ  دندیرخن ؟ ناج  هب  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  مدرم  ییامنهار 

رب شرـس  تاـظحل  نآ  رد  یمارگ  ربماـیپ  میـشیدنایم . هفیظو  ماـجنا  هب  اـهنت  میروخیم و  ورف  ار  شیوـخ  مشخ  هتخاـس و  هشیپ  ییاـبیکش 
ار وا  دینابـسچیم و  هنیـس  هب  یپایپ  ار  همطاف »  » شاهنزرف تخد  هک  ییاج  اـت  تفرگیمن  مارآ  شکراـبم  بلق  اـما  دوب  ناـنموم  ریما  يهنیس 

دولآکشا دوب ، ترضح  نآ  يور  رب  هک  ياهفالم  فیرـش و  نساحم  هک  يروطب  دیرابیمورف  کشا  بالیـس  لاح  نامه  رد  دیـسوبیم و 
نانموم ریما  هک  یماگنه  دنتـسیرگیم . دندیـسوبیم و  هداتفا و  ربمایپ  ياـهاپ  يور  رب  شاهیاـمنارگ  دـنزرف  ود  نیـسح  نسح و  دوب . هدـش 

نانآ میوبب ، ار  نانآ  نم  دنیوبب و  ریـس  ارم  ات  نک  اهر  ار  نانآ  راذگب ، دازآ  ار  اهنآ  ناج ! یلع  دومرف : ربمایپ  دنک ، دـنلب  ار  ود  نآ  تساوخ 
دنهاوخ هحفص 353 ] وربور [  ياهدنهدناکت  تخس و  ياهدادیور  اب  نم  زا  سپ  يدوزب  هک  مرگنب  ریـس  ار  نانآ  زین  نم  دنرگنب و  ریـس  ارم 

اب ار  نت  ود  نیا  نم  ایادـخ ! راـب  دومرف : هنارگـشیاین  هاـگنآ  دـنراد ! اور  متـس  ماهدـید  روـن  ود  نیا  رب  هک  داـب  یناـسک  رب  ادـخ  تنعل  دـش .
. مراپسیم وت  هب  ار  همه  دشاب  یلع  ناشردپ  هک  نامیا  درم  نیرتهتسیاش 

؟ ییوگیمن نخس  نم  اب  ایآ 

تلحر يهناتـسآ  رد  ار  شاهیامنارگ  ردـپ  هک  يراوشد  تاـظحل  نآ  رد  وا  هیرگ  و  همطاـف »  » لد زوس  زا  رگید  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  و 
مناج رـس و  ردپ ! تنابرقب ، همطاف »  » ناج ناج ! ردپ  تفگیم : دناوخیم و  ار  ردپ  نازیر  ياهکـشا  اب  همطاف  سرپم . وگم و  درکیم  هراظن 

ار گرم  نایهاپـس  و  يزاورپ ، قارف و  يهناتـسآ  رد  هک  منیبیم  مرگنیم و  وت  هب  نم  ناج ! ردـپ  ییوگیمن ؟ نخـس  نم  اب  اـیآ  تیادـف ، هب 
رد همغلافشک »  » رد داـب . وت  رب  نم  مالـس  تسا . ییادـج  هظحل  ماهنازرف ! تخد  يرآ  دومرف : ربماـیپ  دـناهدز . هقلح  تدرگ  رب  هک  منیبیم 

ار وت  ناراکمتـس  تفرگ و  یهاوخ  رارق  متـس  دروـم  نم  زا  سپ  وـت  ماهیاـمنارگ ! تخد  دوـمرف : ربماـیپ  سپـس  هک  تسا  هدروآ  دروـم  نیا 
هب سک  ره  تسا . هتشاد  اور  متس  نم  هب  دراد ، اور  متس  وت  هب  سک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وت  یسک  ره  دومن . دنهاوخ  فیعـضت 

تسا و هدش  ادج  نم  مسر  هار و  زا  دوش ، ادج  وت  مسر  هار و  زا  سک  ره  تسا و  هتـسویپ  نم  مسر  هار و  نم و  هب  ددـنویپب ، وت  مسر  هار و 
. یتسه نم  حور  زا  نم و  نت  يهراپ  وت  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هک  ارچ  تسا . هدـیزرو  فاصنا  نم  اب  دزرو ، فاـصنا  وت  اـب  سک  ره 
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دنچ یتاـظحل  زا  سپ  هحفـص 354 ] درک [ . مهاوخ  تیاکـش  وت  اب  ناشراتفر  دروم  رد  تما  نارگدادـیب  زا  ادـخ  هاگراب  رد  دومرف : هاـگنآ 
يوسب ار  وا  ادـخ  هک  ارچ  دزاس ، نوزفا  ناـتربمایپ  گوس  رد  ار  امـش  شاداـپ  رهمرپ  يادـخ  : » تفگ تساـخرب و  مالـسلاهیلع  یلع  هاـگانب 

. دـیدرگ رـشب  خـیرات  زور  نیرترابمغ  نیرتگرزب و  زور  نآ  و  تساخرب ... نامـسآ  هب  هجـض  نویـش و  يادـص  هک  دوب  اجنیا  درب ». شیوخ 
نآ يرآ  دوبن . هیرگ  هودنا و  کشا و  همه  نآ  دهاش  يزور  چیه  دمآ و  دورف  نامیااب  ياهلد  اهبلق و  رب  تامدص  تابرض و  نیرتكاندرد 

یتسار دیـسر . هار  زا  هنوگ  نیدب  دوب ، ربمایپ  يهنازرف  تخد  یگدـنز  ياهزور  نیرترابمغ  نیرتتخـس و  هک  ینارحب  كاندرد و  تاظحل 
شردپ هاگنآ  و  ردپ ... ردام  دوب و  ربمایپ  يادیش  هتفیـش و  هک  يرهمرپ  بلق  نآ  رب  تشذگ . هچ  تاظحل  نا  رد  همطاف  رب  هک  دنادیم  ادخ 

يافرژ زا  همطاف  تسا . هدیمرآ  ییوگ  دوخ  دناهدرب و  اهنامسآ  هب  ناگتشرف  ار  شرابهوکـش  دنلب و  حور  هک  دیدیم  تکرحیب  مارآ و  ار 
ياج نیرب  تشهب  رد  هک  يزیزع  يا  ردـپ ! ناج  ياهدـش ! رتکیدزن  راـگدرورپ  هب  هک  وت  يا  ردـپ ! ناـج  تفگیم : درکیم و  هلاـن  ناـج 

توـعد يادـن  هـک  یگرزب  يا  ردـپ ! ناـج  مـیاهداد ! یحو  يهتــشرف  هـب  ار  وـت  تـلحر  ربـخ  هـک  ياهیاـمنارگ  يا  ردـپ ! ناـج  ياهـتفرگ !
ربمایپ يا  تفگیم : نانموم  ریما  تاـظحل  نآ  رد  و  داـب ... وت  رب  شناگتـشرف  دورد  ادـخ و  مالـس  [ 227 ! ] ياهتفگ کیبل  ار  تراـگدرورپ 

لسغ و هب  ناـنموم  ریما  [ . 228 ! ] ادخ ربمایپ  يا  گرزب ! ياین  يا  هک : دندزیم  هجـض  نیـسح  نسح و  و  دنارابیم ... کشا  ناراب  و  ادـخ !
رکیپ رب  نارازگزامن  هلمج  زا  همطاف  دـیدرگ و  رهطم  ندـب  نینزان  نآ  رب  زامن  يهدامآ  تساخرب و  ربمایپ  سدـقم  رکیپ  هب  مارتحا  طونح و 
همادا دـنداهن ، تناما  هب  دـندرب و  سدـقم  يهضور  هب  ار  ربمایپ  هک  یماـگنه  اـت  همطاـف »  » نویـش هیرگ و  هحفـص 355 ] دوب [ . ربمایپ  كاـپ 

ار هیآ  نیا  تفگ و  ار  يادخ  ساپـس  دوشگ و  نخـس  هب  بل  وا  دندمآ ... درگ  وا  درگ  رب  هنیدـم  ناوناب  تشگرب و  هناخ  هب  هاگنآ  تشاد و 
شاهیامنارگ ردـپ  گوس  رد  هاـگنآ  و  دـش . عطق  یهلا  یحو  نامـسآ و  ماـیپ  مدرم  يا  ناـه  نوعجار ». هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » هک درک  توـالت 

رد دـیناشفیب ...؟ كاـخ  رکیپ  نآ  رب  دـیتسناوت  هنوگچ  دوـمرف : ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی  هب  دـمآ و  دـهاوخ  هک  دـناوخ  يزوسناـج  ياـهرعش 
ناهج ات  دیدن  نادنخ  نامداش و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  سک  چیه  هک : دـناهدروآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  همغلافشک » »
نارمع  » زا و  دش . هدید  همطاف  زا  یمـسبت  مه  نآ  راب  کی  اهنت  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک : تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  تفگ . دوردـب  ار 

. تفگ دوردب  ار  ناهج  ات  دوب  راوگوس  نانچمه  وا  گوس  رد  ادخ ، ربمایپ  زا  سپ  همطاف  هک : دناهدروآ  رانید » نب 

ربمایپ تلحر  زا  سپ 

اما دـنزیریم ، کشا  نانآ  رب  دننیـشنیم و  نانآ  گوس  رد  ناشنارتخد  دـنوریم و  ایند  زا  یناردـپ  ناـهج ، نیا  ناراـگزور  زا  زور  ره  رد 
. تسین ناسکی  تسا و  نوگانوگ  نادـنزرف ، ناردـپ و  نایم  رد  مکاح  رهم  هقالع و  هناتـسود و  طـباور  ساـسا  رب  اـهيراوگوس  اـههیرگ و 
رد ردپ و  گرم  رد  ور  نیا  زا  تسین . مکاح  يدنزرف  يردپ و  يهطبار  زج  يزیچ  ناشناردـپ  نانآ و  نایم  هک  دنتـسه  نارتخد  زا  يرایـسب 

هشوگ و رد  زین  نارتخد  ناردپ و  یخرب  اما  تسا . يردـپ  يرتخد و  يهطبار  نامه  تسا  هدـناشن  گوس  هب  ار  وا  هک  يزیچ  اهنت  وا  گوس 
دنتسه یناسک  ناردپ ، نیا  تسافـص . قشع و  تبحم و  رهم و  يهطبار  اهنآ ، نایم  يهطبار  هک  دنوشیم  تفای  ناراگزور  اههعماج و  رانک 

فطاوع هک  دنتـسه  بقارم  دننکیم و  مارتحا  وا  هب  دـنرابیم و  ورف  هحفـص 356 ] ناشرتخد [  دوجو  يهعرزم  رب  ار  افـص  رهم و  ناراب  هک 
تیلووسم ساسحا  يردپ و  نیا  ربارب  رد  ددرگن و  دراو  ياهشدخ  وا  تیوه  تیصخش و  تمارک و  رب  ای  دوشن  رادهحیرج  ناشدنزرف  كاپ 

يدنزرف يردـپ و  طباور  هک  تساجنیا  دـنرادیم و  تفایرد  لباقتم  مارتحا  ریدـقت و  میرکت و  شیوخ  نارتخد  يوس  زا  زین  نانآ  هک  تسا 
یتسارب وا  سانـشقح  رهمرپ و  بلق  دهنیم و  قیمع  يرثا  شرتخد  ناج  يافرژ  رد  ردـپ  گوس  هاگنآ  دریگیم و  دوخ  هب  يرگید  يهبنج 

تخد ربارب  رد  ار  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  هوکـشرپ  تیعقوم  هتـشذگ  تاحفـص  روطـس و  رد  ام  دزاسیم . هودـنا  نزح و  زا  ینافوط  راچد 
هنومن و تخد  نیا  الاو و  ردپ  نیا  طباور  رد  مکاح  تبحم  رهم و  هک  دش  نشور  میدومن و  میـسرت  مالـسلااهیلع  همطاف  شرکفتم  هنازرف و 

تخد هاـگرظن  رد  ربماـیپ  دوـب . يدـنزرف  يردــپ و  طـباور  زا  رتارف  و  یقیقح ، یناـسنا  یملع و  يوـنعم و  ریظنیب  يهـطبار  کـی  ریظنیب ،
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رد زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  ربارب ، رد  دوـب و  رادروـخرب  يریذـپانفصو  تیوـنعم  هوکـش و  دـنلب و  هاـگیاج  ـالاو و  تیعقوـم  زا  شاهنازرف 
رهمرپ و يردپ  اهنت  هن  ار  شردپ  وس ، کی  زا  همطاف » . » دوب هتخاس  دوخ  نآ  زا  ار  تیعقوم  نیرتهب  نیرتشیب و  ردـپ  يافـصم  بلق  يهرتسگ 

اورپ دنمـشیدنا و  يوناب  کی  هک  هنوگ  نامه  تسیرگنیم و  یهلا  ریفـس  ناروآمایپ و  رالاس  ادـخ و  ربماـیپ  لاـح  ناـمه  رد  هکلب  ریظنیب ،
مارتـحا ار  گرزب  ياوشیپ  نآ  دروآیم ، لـمع  هب  مارتـحا  لـیلجت و  وا  زا  تروص  نیرتهتـسیاش  هب  دراذـگیم و  مارتـحا  شربماـیپ  هب  هشیپ 

نیرتدنمـشناد و وا  هـک  ییاـج  نآ  زا  رگید  يوـس  زا  و  دوـب ، تعاـطاو  تخانـش  روعـش و  روـش و  قـشع و  اپارــس  شربارب  رد  دوـمنیم و 
گوس هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  دومنیم . كرد  رتهب  رتـشیب و  ار  ربماـیپ  تمظع  رگید  سک  ره  زا  دوب ، مالـسا  ناـهج  رد  وناـب  نیرترکفتم 
تمظع زا  وا  هک  ارچ  دومن . بلـس  شدنمـشیدنا  رهمرپ و  تخد  زا  ار  ییابیکـش  رارق و  شمارآ و  ربمایپ ، تلحر  يهدنهدناکت  زادگناج و 

تـشونرس تما و  يهدنیآ  هعماج و  دـنور  یتسه و  نارک  ات  نارک  رد  میظع  دادـخر  نیا  ریثات  دودـح  زا  دوب و  هاگآ  رتشیب  همه  زا  هعجاف ،
همطاف نادرگاش  نادنمتدارا و  زا  یکی  هضف »  » نانخس هب  اجنیا  رد  تساجب  هحفص 357 ] دوب [ . رتهاگآ  ناگمه  زا  هدنیآ  ياهلسن  خیرات و 

ادخ ربمایپ  هک  یماگنه  : » دیامنیم شرازگ  نینچ  هک  میراپـس  شوگ  دهدیم ، ربخ  شردپ  گوس  رد  وا  قیمع  هودـنا  زا  هک  مالـسلااهیلع 
نارادتسود و رب  گرزب  تبیصم  نیا  دنداد . رس  هلان  وا  گوس  رد  یگمه  دنتشگ و  نیگهودنا  گرزب  کچوک و  تفگ ، دوردب  ار  ناهج 

اما دومن . نالان  نایرگ و  ار  درم  نز و  تخاس و  هدزمتام  ار  یگمه  دمآ و  نارگ  تخـس  زین  ناگناگیب  نادنواشیوخ و  نارای و  ناکیدزن و 
ردپ گوس  رد  شهودـنا  هک  دوب  وا  دوبن . ربمایپ  يهنازرف  تخد  زا  رتنایرگ  رتهدزهودـنا و  سک  چـیه  ناکیدزن ، نارای و  يهمه  نایم  رد 

هن زونه  هک  دوب  ربمایپ  تلحر  زور  نیمتفه  تفاییم . تدـش  شاهیرگ  دـشیم و  رتنوزفا  رتهزات و  زور  ره  تمحر ، ربمایپ  نوچ  یماقمالاو 
زور ندیـسرارف  اب  دوب . هتفای  يرتشیب  تدـش  شیپ  زور  زا  زور  ره  هک  دوب ، هتفرگن  مارآ  شاهیرگ  هتـسشننورف و  همطاف »  » زوسناج هلان  اـهنت 

نیمه هب  تفر . تسد  زا  ییادج  لمحت  بات و  تخاساهر و  ار  شیوخ  یناهن  هودنا  جوم  شزارفرس  تخد  ربمایپ ، زوسناج  قارف  زا  متشه 
. دنایرگ ار  مدرم  يهمه  هک  دیشکرب  لد  يهدرپ  زا  يزوسناج  دایرف  داتفا . هار  هب  ربمایپ  سدقم  تبرت  يوسب  درک و  تکرح  هناخ  زا  تهج 
اب دندش و  ناور  ربمایپ  تبرت  يوسب  یگمه  دشابن . راکـشآ  ناوناب  يهرهچ  ات  دندومن  شوماخ  ار  اهغارچ  دـنتخیر و  نوریب  اههناخزا  نانز 

لمارالاعیبر و او  هامـساقلاابا ! او  هادمحم ! او  هایفـص ! او  هاتبا ! او  دزیم : ادص  ار  ردپ  درکیم و  يراوگوس  هنوگنیا  وا  دـندرک . یهارمه  وا 
! دمحم يا  هآ  ادخ ! يهدیزگرب  يا  هآ  رهمرپ ! ردپ  يا  هآ  یلکثلا ...؟ ۀهلاولا  کتنب  نم ال  و  یلـصملا ؟ ۀلبقلل و  نم  هحفص 358 ] یماتیلا [ !
زا یـسک  هچ  و  دراذـگیم ؟ زامن  ناتسدـقم  هاگزامن  دجـسم و  رد  امـش  زا  سپ  یـسک  هچ  نامیتی ! نانزهویب و  راهب  يا  مساقلاابا ! يا  هآ 

داـتفایم و نیمز  هـب  دـیچیپیم و  شیاـهماگ  هـب  شـسابل  نـماد  هـک  یلاـح  رد  هاـگنآ  دـنکیم ؟ یناـبیتشپ  ترادـغاد  هدزهودـنا و  تـخد 
كاپ و تبرت  نآ  هب  ار  دوخ  درپس و  ماگ  ربمایپ  شردـپ  تبرت  رانک  ات  دـیدیمن  ار  ییاج  کشا ، ناراـب  هیرگ و  تدـش  زا  تساـخیمرب و 

شوهیب داد و  تسد  زا  ناوت  داتفا ، زامن  ناذا  هاگیاج  هب  شمـشچ  دـنکفا و  هرجح  هب  یهاگن  کی  دیـسر ، هکیماگنه  دـیناسر . نیگآرطع 
تساخرب دمآ و  شوهب  ات  دندناشفا  امنناسنا  يهیروح  نآ  يهرهچ  رب  دندروآ و  بآ  تعرـس  باتـش و  اب  دنتفرگ و  ار  وا  رود  ناوناب  دش .

کنیا هودنا ، تخادرپ و  نم  تتامش  هب  ناماش  منمـشد  دیـسر ، نایاپ  هب  مناوت  بات و  تفر ، متوق  تردق و  وت  نتفر  اب  ردپ ! ناج  دومرف : و 
شکورف میادص  ردپ ! ناج  تسا . هدنام  نادرگرس  هدزهودنا و  همیـسارس و  اهنت ، هک  رگنب  ار  تا  « همطاف  » کنیا ردپ ! ناج  دش . مناج  لتاق 

ییاهنت يارب  یـسنوم  رای و  هن  وت  زا  سپ  ردپ ! ناج  تسا . هدش  رات  هریت و  مراگزور  هدییارگ و  یخلت  هب  مایگدنز  هتـسکش ، متـشپ  هدرک ،
سپ ردپ ! ناج  دنک . ناربج  ار  میناوتان  دریگب و  ار  مناگدید  کشا  بالیـس  يولج  هحفـص 359 ] دناوتب [  هک  يزیچ  هن  مباییم و  شیوخ 

نامسآ زا  زیچ  همه  رگید  دیسر و  نایاپ  هب  فیرـش ، نآرق  لوزن  ناگتـشرف و  و  لیئاکیم »  » ناکم یحو و  يهتـشرف  دوعـص  دورف و  امـش  زا 
سپ رگید  ردپ ! ناج  دیدرگ . دودسم  میور  هب  وزرآ  دیما و  ياهرد  تشگ و  نوگرگد  عاضوا  یتسارب  امـش  زا  سپ  ردـپ ! ناج  دـش . عطق 

رب مقوش  روش و  هن  منکیم . هیرگ  ناتنیگمهـس  گوس  رد  امـش و  رب  مشکیم  سفن  هک  یماگنه  ات  تسین و  دـنیاشوخ  میارب  ایند  امـش  زا 
! ردپ ناج  دینع ... بص  هللاو  يداوف  دیدج و  نزح  کیلع  ینزح  نا  دورس : هنوگنیا  و  دش . دهاوخ  مامت  مهودنا  هن  تسا و  ریذپنایاپ  امش 
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امـش گوس  رد  نم  هودنا  زور  ره  ردپ ! ناج  تسامـش . تخـسرس  قشاع  دـنگوس ، يادـخ  هب  ملد  دـیدج و  یهودـنا  امـش ، رب  نم  هودـنا 
گرزب سب  تسا ، هدمآ  دورف  نم  رب  وت  گوس  رد  هک  ياهعجاف  ردپ ! ناج  دریذپیمن . نایاپ  امـش  يارب  نم  درد  جنر و  دوشیم و  رتنوزفا 

دشاب ابیکش  وت  گوس  رد  هک  یلد  هک  یتسار  ردپ ! ناج  دوشیم . دیدجت  ماهیرگ  درذگیم  هک  ياهظحل  ره  هتفرگ و  ار  ماییابیکش  تسا .
رون و وت  زوسناج  تلحر  اب  زیزع ! ردـپ  يا  ناه  دومرف : داد و  رـس  هلان  ناج  يافرژ  زا  هاگنآ  تسا . تخـس  رایـسب  یلد  دریذـپ ، شمارآ  ای 
هب نیا  زا  شیپ  اهنیا  هک  ارچ  دـش ، هدرـسفا  هدرمژپ و  ایند  ياههفوکـش  یگدـنز و  ياـهلگ  وت  گوس  اـب  تسبرب . تخر  ناـهج  زا  ینـشور 

هحفـص 360] دوب [ . مهاوخ  هدز  هودنا  میامن ، رادید  ار  امـش  هک  يزور  ات  نم  ماهیامنارگ ! ردپ  دوب . افوکـش  وت  دوجو  شبات  شـشخرد و 
هویب نابیتشپ  امـش  زا  سپ  یـسک  هچ  رخآ  ردپ ! ناج  تسا . هتفرن  باوخ  هب  ممـشچ  ياهدش ، ادج  نم  زا  امـش  هک  ياهماگنه  زا  ردپ ! ناج 
سپ ردپ ! ناج  دوب ؟ دهاوخ  تتما  يهدننک  تیامح  روای و  رای و  زیخاتسر  زور  ات  یـسک  هچ  رخآ  ردپ ! ناج  دوب ؟ دهاوخ  نایاونیب  نانز و 

رد ام  وت ، دوجو  تکرب  هب  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دندینادرگ  يور  ام  زا  مدرم  وت  زا  سپ  ردپ ! ناج  دندرک . فیعضت  تخس  ار  ام  وت  زا 
همادا وت  زا  سپ  هک  تسا  یهودنا  مادک  و  دباین ؟ نایرج  تزوسناج  قارف  رد  هک  تسا  یکشا  مادک  ردپ ! ناج  میدوب . گرزب  هعماج  نایم 

شخبینـشور وترپ  نید و  ناراهب  وت  رخآ  ردـپ ! ناج  دوش ؟ همرـس  باوخ  هب  امـش  تلحر  زا  هک  تسا  یکلپ  هژم و  مادـک  و  دـنکن ؟ ادـیپ 
و دنوریمنورف ؟ اهایرد  بآ  ارچ  و  دنـشاپیمن ؟ مه  زا  تربمایپ ) زوسناج  تلحر  اب   ) اههوک هک  تسا  هنوگچ  ایادـخ ! ییادـخ . ناروآمایپ 

یتسار هک  یتبیصم  هب  مدش . راتفرگ  نیگمهس  یتبیصم  میظع و  یگوس  هب  نم  وت ، تلحر  اب  ردپ ! ناج  دیآیمنرد !؟ هزرل  هب  نیمز  هنوگچ 
وت گوس  رد  ناگتـشرف  ردپ ! ناج  مدـش . هدـیبوک  نیگمهـس ، هدننکـش و  يدادـیور  میظع و  ياهعجاف  اب  نم  ردـپ ! ناج  تسین . کچوک 

تاهنابـش زاین  زار و  زا  تبارحم  هاگتدابع و  و  تساهنت . سکیب و  وت  زا  سپ  تربنم  ردپ ! ناج  دناهدنامزاب . تکرح  زا  كالفا  دننایرگ و 
روش و رد  ادـخ ، توارطرپ  تشهب  تسا و  ناـمداش  تسا  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  وت  هکنیا  زا  تهاـگمارآ  تبرت و  ردـپ ! ناـج  تسا . یهت 
رد هراومه  نم  تسا و  هدزتملظ  امـش  زا  سپ  یتسـشنیم  امـش  هک  یلفاحم  سلاجم و  نآ  ردقچ  ردپ ! ناج  تسوت . زامن  شیاین و  قوش 

ردپ وت و  نانیمطا  دامتعا و  دروم  تخـس  هک  نسحلاوبا » ! » ردـپ ناج  هحفص 361 ] میآ [ . دراو  امـش  رب  يدوزب  ات  ماهدزهودنا  امـش  گوس 
هب وت  نوچ  يزیزع  نداد  تسد  زا  اـب  هتـسشن و  وت  گوس  هب  کـنیا  تسوت ، نیـشناج  تسود و  ردارب و  نیـسح و  نسح و  تناگدـید  رون 

نیرتنیریـش هک  ومه  يدیزگرب . شیوخ  يردارب  هب  یگرزب  رد  يدنارورپ و  یکدوک  زا  ار  وا  تدوخ  هک  ومه  تسا . هدمآ  راتفرگ  تقارف 
وا و يوسب  يهدننکترجه  نیتسخن  ادخ ، هب  يهدندروآ  نانیا  نیتسخن  هک  ومه  دوب . تناسک  نیرتکیدزن  نارای و  نیرترهمرپ  ناتـسود و 
و تسا . هتـسشن  وت  گوس  رد  کنیا  هداد و  تسد  زا  ار  ماقم  الاو  سب  يزیزع  وا ، يرآ  دوب . وا  ربمایپ  ادـخ و  نید  رواـی  راـی و و  نیتسخن 

نیرق ملاع  ياهمغ  دیدرگ و  ام  يهدنـشک  هیرگ ، هودنا و  و  تخاس . رادغاد  ار  ام  نازیزع ، زیزع  نداد  تسد  زا  ماهیامنارگ ! ردپ  يا  کنیا 
هراپ ار  اهلد  دیـشارخیم و  ار  اهبلق  هک  ياهلان  دیـشکرب . زوسناج  ياهلان  دز و  هجـض  ناج  يافرژ  زا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هاـگنآ  دـش . اـم 

! ادخ ربمایپ  نیرخآ  ياوت  تلحر  زا  سپ  ءایبنالا ... متاخل  يدـقف  دـعب  یئازع  ینع  ناب  يربص و  لق  دورـس : هنوگنیا  نآ  یپ  زا  و  درکیم ...
نوخ ندـیرابورف  زا  یتح  رگا  وت  رب  ياو  رابب ! کشا  ناراب  مشچ ! يا  ناه  مشچ ! دـیدرگ . رود  نم  زا  شمارآ  دـش و  كدـنا  ماییاـبیکش 

نامـسآ و ناگدـنرپ  نابایب و  تاناویح  اههوک و  ناناوتان ! نامیتی و  هانپ  يا  وا ! يهدـیزگرب  نیرتهب  يا  ادـخ ! ربمایپ  يا  ناـه  يزرو ! لـخب 
«، رعـشم «، » نکر ! » نم رالاس  دـندش . راوگوس  وت  مغ  رد  اـهناشکهک  اهنامـسآ و  دنتـسیرگ ، وت  گوس  زا  سپ  همه  همه و  هدرتسگ ، نیمز 
. ] دندز هلان  وت  تلحر  رد  دـنلب  يادـص  اب  ناهاگماش  نادادـماب و  نآرق ، سرد  زامن و  بارحم  و  دـندرک . هیرگ  وت  رب  نوجح »  » و ءاحطب » »
ناج تسیرگ . وت  رب  تشگ ، اهنت  بیرغ و  نایاهنت ، نابیرغ و  رگید  ناسب  وت  زوسناج  گوس  اب  هک  تقو  ناـمه  زین  مالـسا  و  هحفص 362 ]

نآ زا  سپ  کنیا  يدـنارابیم ، اهناج  يهعرزم  رب  ار  قیاـقح  ناراـب  يدرکیم و  دوعـص  نآ  زارف  رب  هک  ار  يربنم  يدـیدیم ، شاـک  ردـپ !
رالاس يا  ناه  ناسرب . رتدوز  ارم  گرم  ایادخ ! راب  تسا . هدـنکفا  هیاس  نآ  رب  یکیرات  تملظ و  وت ، دوجو  يهدـننکهریخ  رون  ییانـشور و 

هب هنوـگنیا  دـییوب و  دیـسوب و  تـفرگرب و  ار  ردـپ  تـبرت  زا  یتـشم  ناوناـب  يوناـب  هاـگنآ  ماهدـش . رازیب  یگدـنز  نـیا  زا  رگید  رخآ  نـم !
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، تسا هدیـسوب  ار  ربمایپ  كاپ  تبرت  هک  یـسک  نآ  رب  ایلاوغ ... نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دمحا  ۀـبرت  مش  نم  یلع  اذام  تخادرپ : يراوگوس 
يادص ایآ  وگب : تسا : رـضاح  وا  گرزب  حور  تسا و  ناهن  نیمز  لد  رد  هکنآ  هب  دیوبن . يرطع  شیوخ  یگدنز  يهمه  رد  رگا  كاب  هچ 

رات ياهبش  هب  درکیم ، ندیراب  هنوگنیا  اهزور  رب  رگا  هک  تسا  هدیراب  نم  رب  ياهنوگ  هب  اهتبیصم  ردپ ! ناج  يونشیم ؟ ارم  نویش  هلان و 
ینمـشد و چیه  زا  دوب ، نم  روای  وا  هک  ینامز  ات  مدوب و  وا  تیامح  يرای و  وترپ  رد  دمحم و  يهیاس  ریز  رد  نم  ایادـخ ! دـندشیم . لدـب 

نم قوقح  رب  هک  ماهشیدنا  رد  نیا  زا  و  منک . عوضخ  دیاب  ناگیامورف  ربارب  رد  ریزگانب  وا  تلحر  زا  سپ  کنیا  اما  مدیـسارهیمن . ياهنیک 
نیا نالحد » ینیز  «، » هیوبن يهریـس   » باتک رد  زین  و  منکیم ... عفد  شـشوپ  نیا  اـب  ار  نارگدادـیب  دادـیب و  ادـخ ، يراـی  هب  دوش و  زواـجت 

ملظاو راهنلا  سمـش  تروک  ءامـسلا و  قاـفآ  ربغا  هحفـص 363 ] دـناوخیم [ : ردـپ  گوس  رد  هک  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  زا  ار  راعـشا 
نیمز و  دیدرگ . ناسکی  کیرات و  ود  ره  بش  زور و  دش و  رات  هریت و  دیشروخ  تفرگارف و  رابغ  درگ و  ار  نامسآ  ياههنارک  نارصعلا ...
يهمه دیرگب و  یتیگ  برغ  قرـش و  دیاب  وا  گوس  رد  دیزرل . رایـسب  وا ، رب  فسات  يهناشن  هب  تشگ و  نیگهودنا  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ 

روآمایپ نیرخآ  يا  ناه  دننک . هیرگ  وا  رب  شناکرا  اههدیدپ و  يهمه  اب  ادـخ  يهناخ  میظع و  هوک  نآ  دـیاب  دـننارابب . کشا  وا  رب  اههلیبق 
ربماـیپ يهنازرف  تخد  هاـگنآ  و  دورد ! دورد ! دورد ! داـب ، وـت  رب  نآرق  يهدنتـسرفورف  دورد  تسا ! تکربرپ  تدوـجو  روـن  وـترپ  هک  ادـخ 

ردــپ تـلحر  زا  سپ  وا  درک . زاـغآ  ار  ردــپ  رب  هـیرگ  هناـخ  رد  سپ  نآ  زا  تشگزاـب و  شیوـخ  يهناــخ  هـب  ناــشکنماد  تساــخرب و 
دوب رابکشا  شناگدید  یگتسکش ، هب  شاهتشارفارب  تماق  تفریم و  یناوتان  هب  ور  شفیرش  مسج  دوب ، هتسب  شرـس  هراومه  شاهیامنارگ ،

مارتحا ار  امـش  هک  ومه  تساجک ؟ ادخ  ربمایپ  ناتردـپ  تفگیم : شنادـنزرف  هب  دـشیم و  شوهیب  تعاس  ره  روهلعـش . شیافـصم  بلق  و 
تـشاذگیمن دیزرویم و  رهم  امـش  هب  رتشیب  مدرم  يهمه  زا  هک  ربمایپ ، ناتردـپ  تساجک  دـیناشنیم . دوخ  شوغآ  شود و  رب  درکیم و 

دوـخ شود  رب  ار  نایامــش  وا  رگید  دـنکیمن ! زاـب  اـم  يور  رب  ار  هناـخ  رد  نـیا  وا  رگید  مـنازیزع  يرآ  دـیورب ؟ هار  نـیمز  يور  رب  اـمش 
رگید یمارگ  ربماـیپ  زا  سپ  تفگ : درک و  يراددوـخ  نتفگ  ناذا  زا  رگید  لـالب »  » هک دوـب  ربماـیپ  زوسناـج  تـلحر  زا  سپ  دـناشنیمن ...

رد وا  هک  يزور  دای  هب  ار  مردپ  نذوم  ناذا  يادـص  مراد  تسود  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  يزور  هکنیا  ات  تفگ . مهاوخن  ناذا  هاگچیه 
ار شیوخ  میمـصت  ربماـیپ  تخد  مارتـحا  هب  وا  دیـسر و  لـالب »  » شوـگ هب  بلطم  نیا  هحفص 364 ] مونـشب [ . دناوخیم ، زامن  دجـسم  نیا 

رـصع ناشخرد  راگزور  نآ  ردپ و  دای  هب  همطاف  ربکاهللا ... هک : دـنکفا  نینط  شیادـص  هکیماگنه  دومن . ناذا  هب  عورـش  تفرگ و  هدـیدان 
يوناب هللالوسر ... ادمحم  نا  دهـشا  هک : دیـسر  هلمج  نیا  هب  لالب  هک  یماگنه  درک ... هیرگ  تخـس  دادن . شناما  هیرگ  رگید  داتفا و  ردـپ 
ربمایپ رتخد  هک  وگن  ناذا  تسا ، سب  رگید  هک  دنتساوخ  لالب  زا  مدرم  دش . نیمز  رب  شقن  شوهیب  دیشکرب و  ناج  يافرژ  زا  ياهلان  ناوناب 

رالاس يا  تفگ  وا  اما  درب  نایاپ  هب  ار  ناذا  لالب  اـت  تساوخ  دـمآ و  شوهب  همطاـف »  » درک و عطق  ار  ناذا  لـالب  تفگ ... دوردـب  ار  ناـهج 
تخد مداد . لسغ  شنهاریپ  رد  ار  یمارگ  ربمایپ  نم  هک : دناهدروآ  نانموم  ریما  زا  زین  و  دیراد ...! فاعم  ارم  مناسرت  امـش  رب  یتیگ ! ناوناب 

نیا هک  نم  دـش . شوـهیب  دـیئوب و  وا  مداد و  ناـشن  وا  هب  ار  نهاریپ  نم  دـیهد . ناـشن  نم  هب  ار  مردـپ  نهاریپ  دوـمرف : نم  هب  شاهیاـمنارگ 
رب وا و  رب  شدـنمجرا ، يوش  رب  وا و  رب  شاهیاـمنارگ ، ردـپ  رب  وا و  رب  ادـخ  مالـس  متـشاد . ناـهنپ  وا  زا  ار  ربماـیپ  نهاریپ  مدـید  ار  ناـیرج 
رد تسیز و  زور  جنپ  داتفه و  ربمایپ  شردپ  تلحر  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  زین  و  داب . شزارفرـس  نادنزرف 

: دومرفیم و  دمآیم . نادیهـش  رازم  رانک  هب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  رد  راب  ود  هتفه ، ره  رد  دیدن . نادنخ  داش و  ار  وا  یـسک  تدـم  نیا 
تلحر زا  سپ  هک : دناهدروآ  دیبل » نب  دومحم   » زا زین  و  راکزواجت . نایارگ  كرـش  هاگرارق  زین  وسنآ  دوب و  ادخ  ربمایپ  هاگرارق  اجنا  يرآ 

نم هک  اهزور  زا  یکی  هحفص 365 ] تسیرگیم [ . تفریم و  هزمح »  » رازم رانک  دمآیم و  نادیهش  رازم  رانک  شاهیامنارگ  تخد  ربمایپ ،
، داتـسیازاب هیرگ  زا  هک  یماگنه  دریگ ... مارآ  متـساوخ  وا  زا  دـیرگیم ... اجنآ  رد  هک  مدـید  ار  هنازرف  يوناب  نآ  مدـمآ  هزمح »  » ربق رانک 

نم يارب  هیرگ  رمعابا ! دومرف : دـش ... هراپ  امـش  يهیرگ  زا  ملد  دـنب  دـنگوس  ادـخ  هب  یتیگ ! ناوناب  يوناـب  يا  متفگ : مالـس  ضرع  نمض 
. دنزیم جوم  مبلق  يهرتسگ  رد  هک  ادـخ  ربمایپ  رادـید  قوش  روش و  زا  هآ  ماهداد . تسد  زا  ار  یتیگ  ناردـپ  نیرتهب  هک  ارچ  تسا  هدـنبیز 
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زا سپ  دـیوگ  دوردـب  ار  ناهج  یـسک  هک  یماگنه  رثکا ... هللا  تامذـمیبا و  رکذ  هرکذ و  لق  تیم  اموی  تاـم  اذا  دورـس : هنوگنیا  هاـگنآ 
هب شتلحر  يهماگنه  زا  ربمایپ ، مردپ  يهزاوآدـنلب  دای  مان و  اما  دوشیم  هدرپس  یـشومارف  هب  هدـش و  مک  جـیردت  هب  وا  دای  نامز  تشذـگ 
زا سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نیا  ددرگیم  تفاـیرد  هدیـسر ، تاـیاور  خـیرات و  زا  هچنآ  يرآ  تسا . هدـش  رتشیب  دـنگوس  يادـخ 

رازم رـس  هب  دنتـشاد  زاب  شاهناـخ  رد  هیرگ  زا  ار  وا  یـسایس  يرگیزاـب  اـب  هک  یماـگنه  تسیرگیم و  وا  گوس  رد  هراـمه  ربماـیپ  تلحر 
عیقب و تشاد ، زاب  اجنآ  هب  نتفر  زا  ار  وا  يرامیب  نتفای  تدـش  زا  هاـگنآ  و  دومنیم . يراوگوس  ردـپ  رب  اـجنآ  تفریم و  دـحا »  » نادـیهش

... دیزگرب يراوگوس  يارب  ار  نازحالاتیب 

اهدابدنت ریسم  رد  همطاف 

هراشا

میـسریم و یتدیقع  یبهذم و  یخیرات و  ساسح  يهطقن  کی  هب  وجقح ، يهدـنناوخ  امـش  هارمه  هب  شیوخ  ثحب  يهمادا  رد  کنیا  و  ... 
نیا يهعلاطم  زا  هک  یشنکاو  هک  ماهشیدنا  نیا  رد  زین  و  تشاد ؟ دهاوخ  یباتزاب  هچ  دش  دهاوخ  میـسرت  يدوزب  هک  یتالمج  منادیمن  نم 

یتـسارب منادیمن  و  تشگ ؟ دـهاوخ  رادـیدپ  ياهوـلج ، هرهچ و  هچ  رد  تروـص و  هچ  هب  داد ، دـهاوخ  خر  تاحفـص  روطـس و  اـههژاو و 
تـسا نکمم  هک  ییاهتمهت  منادیمن  هکناـنچمه  هحفـص 366 ] دوب [ ؟ دهاوخ  هچ  هدـنراگن ، دروم  رد  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  يرواد 

تیـصخش نتخاـس  رادهکل  يزیگناهنتف ؟ ینکفاهقرفت ؟ ییارگهورگ ؟ تمهت  دوـب ؟ دـهاوخ  یـشامق  هـچ  عوـن و  هـچ  زا  ددرگ  نـم  هجوـتم 
تسا نکمم  زین  زیزع  يهدنناوخ  امش  دش ؟ دهاوخ  مراثن  هک  دشابیم  تسد  نیا  زا  يرگید  نانخـس  اههتفاب و  ای  و  ربمایپ ؟ نارای  هباحص و 

دـض رب  هاگنآ  دیرادنپب و  غورد  اوران و  ار  اهنآ  دشابن و  ناتدنیاشوخ  دمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  ياهـشخب  رد  هک  یقیاقح  هک  دیـشاب  یناسک  زا 
. تسین مهم  نادنچ  هدنراگن  يارب  اهنیا  اما  دـییامن . رداص  شیوخ  لد  ياوه  قبط  هنابیاغ و  یمکح  ملق  نابز و  يهلیـسوب  نآ ، يهدـنراگن 
هب باتک ، ياهشخب  تاحفـص و  روطـس و  نیا  میظنت  شراگن و  رد  هدنراگن  هک  یبایرد  زیزع ! تسود  امـش  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ 
یم حرطم  تنس  لها  دامتعا  لوبق و  دروم  ربتعم و  كرادم  دانـسا و  زا  اهنت  ار  قیاقح  نیا  هکلب  تسا ، هتفرن  هعیـش  كرادم  دانـسا و  غارس 

تقیقح زا  رود  تسردان و  رگا  و  یتخبکین ، تداعـس و  یهز  هک  تسا  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  تسا  هدـمآ  هچنآ  رگا  نایب  نیا  اـب  دزاـس .
ترابع هب  دنمتدارا . نیا  هن  و  تسا ، تنس  لها  ناثدحم  نادنمشناد و  كرادم و  دانـسا و  نیا  يهدهع  هب  تیلووسم  هک  دینادب  دیاب  تسا ،

نیا یتسارب  رگا  تسا و  هدومن  حرط  ار  اهدادیور  نیا  هک  تسا  خـیرات  هانگ  دـش ، یهابتـشا  رگا  مرادـن  یهانگ  دروم  نیا  رد  نم  رتنشور 
امـش دـنروایب . شیوخ  حاحـص »  » ربتعم و ياهباتک  رد  ار  اـهنآ  دـیابیمن  زگره  دوبن  یعطق  تسرد و  تنـس  لـها  نادنمـشناد  دزن  بلاـطم 
هحفص میوش [ . دراو  ثحب  لصا  هب  هاگنآ  هدومن ، میسرت  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  نخـس  نیرخآ  هدنراگن  ات  دیهد  هزاجا  زیزع  يهدنناوخ 

[367

ثحب هب  دورو  زا  شیپ  نخس  نیرخآ 

نآ سردآ  هاگنآ  مروآیم و  امـش  يارب  ار  تنـس  لها  دامتعا  دروم  یخیرات  كرادـم  دانـسا و  نتم  نم  هک ، تسا  نیا  نم  نخـس  نیرخآ 
نیا بلاطم  نایب  نخـس و  یتسرد  هب  مه  ات  دـینک ، هعجارم  اـهنآ  هب  امـش  هک  دوب  دـهاوخ  بوخ  هچ  مرادیم . میدـقت  ار  كرادـم  دانـسا و 
امـش زین  باتک  زا  شخب  نیا  يهعلاطم  زا  شیپ  هاگنآ  دیرگنب و  عبانم  دانـسا و  نآ  رد  میقتـسم  روطب  ار  بلاطم  مه  دیبای و  نانیمطا  باتک 

هدـنز و نادـجو  ناـمه  ناتنادـجو . دوب و  دـیهاوخ  امـش  دـینک . باـختنا  تسا ، هداد  يور  هنادـنمکوس  هچنآ  ربارب  رد  ار  شیوـخ  عـضوم 
رد يزور  هک  يرواب  هدیقع و  نامیا و  نامه  ناتنامیا ، دوب و  دـیهاوخ  امـش  دـیباییم . شیوخ  ناج  يافرژ  رد  هک  ياهنابلطقح  يهشیدـنا 
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اههفطاع زا  رتارف  یتیعقاو  هک  تقیقح  دوب و  دیهاوخ  امش  دومن . دیهاوخ  رادید  ار  يادخ  دش و  دیهاوخ  رضاح  نآ  هارمه  هب  ادخ  هاگـشیپ 
دناوتیمن تسین و  رادروـخرب  ملق  ناـیب و  يدازآ  زا  هک  تسا  رابفـسات  هدـنراگن  يارب  ردـقچ  یتـسار  تساـهيور . هلاـبند  تـالیامت و  و 

نادناخ رب  هک  ار  یتخـس  ياهتعاس  تاظحل و  رگناریو و  ياهدابدنت  اهنافوط و  ینارحب و  ياهتیعقوم  رابمغ ، كاندرد و  ياهدادـیور 
ار همه  تفر  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  دیحوت و  ياوشیپ  گرزب  تلحر  زا  سپ  هتفه  کی  زا  رتمک  مه  نآ  تلاسر - یحو و  يهزیکاپ  كاپ و 
یحو و نادـناخ  رگم  تسا ، رادروـخرب  یعوـن  هب  يدازآ  قـح  زا  یهورگ  ره  درف و  ره  يرآ  دـیامن . میـسرت  روطـس  تاحفـص و  نـیا  رد 

يایند ياههاگداد  يهمه  رد  عافد  قح  لصا  تسا و  ياهدش  هتخانش  لصا  رـصاعم  ناهج  رد  تاعوبطم  يدازآ  قح  هک  میناد  یم  تلاسر .
اهنیا يهمه  اب  ناگمه ، فارتعا  دروم  تسا  یلـصا  رـصاعم ، يایند  رد  رکف  هشیدـنا و  يدازآ  قح  تسا و  لوبق  دروم  لصا  کـی  ندـمتم ،
نانآ رب  هک  يدادـیب  شیامن  نانآ و  هحفـص 368 ] ياهجنر [  اهدرد و  شراگن  تبث و  تلاسر و  یحو و  نادـناخ  بئاصم  زا  نتفگ  نخس 

. دوش رتنشور  تقیقح  ات  دییامرف  هجوت  دمآ  دهاوخ  هچنآ  هب  کنیا  لاح  ره  هب  تسا . یندوشخبان  یهانگ  مه  زونه  تفر ،

ربمایپ تلحر  زا  سپ  یحو  هاگدورف  هب  شروی 

درگ ناهن  رد  ینامز  راکشآ و  روطب  هاگ  قح  رادفرط  ياههورگ  [ . ... 229  ] شیوخ باتک  رد  دوصقملادبع » حاتفلادبع   » هناگی داتسا  - 1
نیرترب و هعماـج ، رما  ماـمز  نتفرگ  فک  هب  يارب  ترـضح  نآ  دـندیدیم  هک  ارچ  دـندناوخیم ، ارف  ناـنموم  ریما  يوسب  ار  مدرم  هدـمآ و 
وا زا  هدومن و  ادص  ناشن  مان و  اب  ار  وا  دندمآ و  درگ  مالسلاهیلع  یلع  يهناخ  درگ  رب  مدرم  اهتوعد ، نآ  یپ  زا  تسا . مدرم  نیرتهتسیاش 

، هنابلطقح نایرج  نیا  ربارب  رد  دننادرگزاب ... يو  هب  ار  شاهدش  بصغ  هدش و  تراغ  ثاریم  ات  دـهن ، نوریب  هب  ماگ  هناخ  زا  هک  دنتـساوخ 
يردارب داحتا و  نآ  دـمآ و  دـیدپ  بزح  ود  نایرج و  ود  هنیدـم  رد  دـندش و  دراو  تقفاوم  تهج  زا  یهورگ  تفلاـخم و  هار  زا  یهورگ 
راجنهان دـنور  نیا  ماجنارـس  تسناوتیمن  یـسک  نیرفآناهج  يادـخ  زج  داهن و  یگتخیـسگ  مه  زا  ییادـج و  هقرفت و  هب  ور  نیرفآدـیما 

مالـسلاهیلع یلع  ارچ  نایب  نیا  اب  دیماجنا ...؟ دهاوخ  اجک  هب  راک  ماجرف  هک  دنادب  دـنک و  ینیبشیپ  تفریم ، شیپ  هک  هنوگنآ  ار  عاضوا 
یگتـسد و ود  نوناک  مه  دورب و  نیب  زا  تفلاخم  نوناک  مه  اـت  دـشابن ؟ ندشهتـشک  روخرد  هداـبع » نب  دعـس   » دـننامه رمع »  » هاگدـید زا 

تریغ يزوسلد و  ات  دوب  رتراگزاس  رمع »  » ییارگتنوشخ ییوخدنت و  اب  يرگیطارفا  نیا  هتبلا  دوش ؟ هتشادرب  نایم  زا  نایرج  ود  شیادیپ 
هحفـص 369] دـنتفگیم [ . اهنخـس  دنتـشاد و  اهثحب  دروم  نیا  رد  زین  مدرم  ناملـسم . مدرم  یگچراپکی  مالـسا و  تدـحو  دروم  رد  وا 
. دوشگ خر  یعطق  لئاسم  تروص  هب  جیردت  هب  اهنامگ  اههشیدنا و  دـش و  هدوشگ  دوب ، اهرادـنپ  ساسارب  ییاههاگدـید  رگنایب  هک  اهنابز 
زا يدنـس  مدرم  دـندرک . یم  ریـس  شیوخ  نامگ  رادـنپ و  ملاع  رد  همه  تشادـن و  یهاگآ  باطخ »  » دـنزرف نورد  نطاب و  زا  سک  چـیه 

یـسررب زا  شیپ  هک  دـندشیم  تفای  یناسک  نانآ  نایم  رد  دـیاش  دنتـشاد و  داـی  هب  ار  درم  نیا  یگـشیمه  ياـهتنوشخ  اـهیراک و  طارفا 
رگا رمع ،»  » دیدهت يوردنت و  ربارب  رد  نانموم  ریما  هک  دنتشادنپیم  تسبیم و  شقن  ناشنهذ  يهحفص  رد  ییاهارجام  ثداوح و  هلئـسم ،

دندرکیم و ینیبشیپ  ار  ارجام  نیا  ماجرف  هرمث و  جیردت  هب  دیاش  دومن و  دـهاوخ  تمواقم  دزاس ، راداو  رکبوبا  اب  تعیب  هب  ار  وا  دـهاوخب 
هب تشگ و  دهاوخ  جراخ  هنالداع  تسرد و  هار  زا  ماجنارـس  رمع »  » هک دوب  نیا  نآ  دندیـسریم و  دوب ، شیپ  رد  ریزگان  هک  ییاههجیتن  هب 

يهقلح رد  وا  تفرگیم . شیپ  رمع »  » يدـعب ياهماگ  رب  تروصنیدـب  تاعیاش  زورنآ  يرآ  دروآ . دـهاوخ  يور  تنوشخ  لمع و  تدـش 
يا دـهاوخب و  هچ  ار  نانموم  ریما  هک  دوب  هشیدـنا  رد  درک و  تکرح  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناـخ  يوسب  شنارکفمه  ناراـی و  زا  یهورگ 

هب دوب و  دهاوخ  نامرف  نتم  ریـشمش  اهنت  دـنتفگ : یم  یخرب  دنتـشاد ، اهرادـنپ  مدرم  دزاس . راداو  دوب ، هتفریذـپن  زورنآ  ات  هچنآ  هب  دریذـپن 
. تشگ دـهاوخ  ورایور  ریـشمش  اب  ریـشمش  يدوزب  دـنتفگیم : یخرب  تشاداو و  میلـست  هب  رکبیبا »  » ربارب رد  ار  همه  ناوتیم  نآ  کـمک 

سک ره  دوب و  دـهاوخ  تفالخ  هب  يار  ندروآتسدـب  ناناملـسم و  تدـحو  ظفح  يهلیـسو  شتآ  اهنت  هک  دوب  نیا  موس  هورگ  ینیبشیپ 
رـسپ هک  یمزیه  نامه  دنیوگنزاب ؟ ار  مزیه  ناتـساد  هک  دناهدز  دنب  نانآ  ناهد  رب  تسا و  هتـسب  مدرم  ناهد  ایآ  یتسارب  تفگیم ... يزیچ 
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مزیه زا  دندوب ، اجنآ  رد  زین  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  ار  یلع »  » و همطاف »  » يهناخ فارطا  دنروآدرگ و  داد  روتسد  دیـشک و  دایرف  باطخ » »
میلـست شیوخ  يهتـساوخ  ربارب  رد  ای  ار  نانآ  دـناشوپ و  لمع  يهماج  تازاجم  دـیدهت و  يهدـعو  هب  دوخ ، راک  نیا  اب  ات  دـنزاس  هتـشابنا 

اب دوب ، هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياههشقن  اـب  هارمه  هک  اهناتـساد  نیا  يهمه  ماجنارـس  هحفـص 370 ] دروشب [ . دزاتب و  نانآ  رب  اـی  دزاـس و 
شروش شتآ  ياههلعـش  هک  یلاح  رد  مشخ  تلاح  اب  وا  تفر  نایم  زا  بآ  جوم  يور  فک  ناـسب  همطاـف ،»  » يهناـخ يوسب  رمع »  » شروی

دومن زاغآ  ار  هلمج  همه  شیپاشیپ  وا  دـندرک . يرای  شاهشقن  رد  ار  وا  شنارکفه  نارای و  دروآيور و  یلع »  » يهناخ هب  دیـشکیم ، هنابز 
رب کشا  تارطق  و  دوب ، راکـشآ  شایتوکلم  يامیـس  رب  راشف  جـنر و  راثآ  هک  هودـنا  مغ و  زا  ياهلاه  اب  ربمایپ  غورفرپ  يهرهچ  هاگانب  هک 

ياج رب  سرت  زا  رمع » . » دش نایامن  هناخ  برد  رب  دوب ، هدروخ  هرگ  دیدش  یتحاران  مشخ و  راثآ  شایناشیپ  رب  و  دیشخردیم ، شنامشچ 
تخد غورفرپ  يامیـس  رد  ار  ربماـیپ  هک  یماـگنه  شناـهارمه  نارکفمه و  وا  لاـبند  هب  تسـشنورف و  شاهلمح  شتآ  ياههلعـش  داتـسیا و 

ياهرـس یگدنمرـش ، ییاوسر و  ساسحا  تدـش  زا  دنداتـسیا و  هدزتهب  برد  ولج  دـنکیم  هاگن  نانآ  رب  هک  دـندید  همطاـف »  » شاهنازرف
ربمایپ يهنازرف  تخد  هک  دندید  نانآ  دندش . نامیشپ  شیوخ  ینورد  فادها  زا  هتسبورف و  ار  دوخ  ياهمشچ  دندنکفا و  نییاپ  ار  شیوخ 

. دوشیم کیدزن  شاهیامنارگ  ردپ  هاگمارآ  يوسب  دراد و  یمرب  مدق  یمارآ  هب  ياهیاس  ناسب  تبیـصم ، زا  زیربل  یلد  نیگهودنا و  یبلق  اب 
ار شیوخ  زوسناج  رابهودنا و  يادص  هک  دوب  تخس  تاظحل  نیا  رد  تسرد  وا  دش و  هدرپس  وا  هب  اهشوگ  هتخود و  وا  هب  هرسکی  اهمشچ 
ای تبا  ای  هک : داد  ادن  دوب ، هتفرگ  ياج  وا  یمدق  دنچ  رد  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شردپ  نایرگ  یمـشچ  اب  درک و  دنلب 

! راگدرورپ گرزب  يهداتـسرف  يا  ردـپ ! ادـخ ... ربمایپ  يا  ردـپ ! ناج  هفاحقیبا ...؟! نبا  باـطخلا و  نبا  نم  كدـعب  اـنیقل  اذاـم  هللالوسر .
، دش کیدزن  مه  زاب  ارهز »  » ربمایپ يهناگی  تخد  دوب ... هدمآرد  هزرل  هب  رگـشروی ، نارگدادیب  ياپ  ریز  ادص ، نیا  زا  نیمز  نامز و  ییوگ 
وا زا  يرآ  دوب ، نانآ  رب  رگهراظن  مدرم و  نایم  تقیقح  رد  رـضاح و  هراـمه  هک  هحفص 371 ] یبیاغ [  نآ  زا  داتـسیا و  ردپ  هاگمارآ  رانک 

نانخـس رثا  رب  میدید ؟! هفاحقیبا »  » و باطخ »  » رـسپ زا  هک  اهزیچ  هچ  وت  تلحر  زا  سپ  ادخ ...! ربمایپ  يا  ردـپ ! يا  ناه  تساوخ : کمک 
دندرک و گرم  يوزرآ  دندوب  اجنآ  هک  یمدرم  دیرابورف . ناگدید  زا  اهکـشا  تسکـش و  هودـنا  نزح و  جوم  زا  اهلد  مالـسلااهیلع  همطاف 

يهدنـسیون باتک  زا  ام  ار  تالمج  نیا  دـندرگ . ناهن  اهکاخ  نایم  رد  دنفاکـشب و  ار  نتـشیوخ  ياپ  ياج  دنتـسناوتیم  شاک  يا  دـنتفگ :
دناهدروآ دروم  نیا  رد  زین  نیـشیپ  ناثدحم  ناخروم و  هچنآ  زا  ییاهـشخب  هب  تساجب  میدـیزگرب و  حاتفلادـبع »  » داتـسا يرـصم ، رـصاعم 

هب ار  رکبوبا » : » تسا هدـمآ  هنوگنیا  دروم  نیا  رد  ءاسنلامالعا »  » و ءادـفلاوبا » خـیرات   » و دـیرفلادقع ،» : » باـتک هس  رد  - 2 مینکفیب . يرظن 
نانآ اب  دنرواین  دورف  رـس  تنامرف  ربارب  رد  رگا  تفگ : نانآ  يهدرکرـس  هب  تشاد و  لیـسگ  نانموم  ریما  يهناخ  يوسب  رمع »  » یگدرکرس

هک دوب  راد  ریگ و  نیا  رد  دـشک . شتآ  هب  ار  تلاسر ) یحو و  نادـناخ   ) يهناخ اـت  درک  تکرح  شتآ  زا  ياهلعـش  اـب  رمع » . » نک راـکیپ 
نبای تلاقف : یـشکب !؟ شتآ  هب  ار  ام  هنخ  ات  ياهدمآ  ایآ  باطخ !»  » رـسپ يا  ناه  دومرف : دـش و  وربور  وا  اب  همطاف »  » ربمایپ يهنازرف  تخد 

تـسد ام  یباختنا  هفیلخ »  » اب دریذپب و  دناهداهن ، ندرگ  تما  هک  ار  نامه  هکنیا  رگم  يرآ  داد : خـساپ  رمع » « ؟ انراد قرحتل  تئجا  باطخ 
خیرات  » رد زین  و  - 3 [ . 230 . ] ۀمالا هیف  لخد  امیف  اولخدـت  وا  معن ، لاق : هحفـص 372 ] دیدرگ [ . ناتـسادمه  يارمه و  ام  اب  دیهد و  تعیب 
مهاوخ شتآ  هب  ار  هناخ  دـنگوس ! يادـخ  هب  تسا : هدـمآ  نینچ  هطبار  نیمه  رد  دـیدحلایبا » نب  حرـش   » و ۀسایـسلا » ۀـمامالا و   » و يربط »

هناخ زا  تفالخ  هاگتسد  هب  نداد  تعیب  تسد  روظنم  هب  ای  متسه : امش  اب  تفگ : ای  و  دییآ . ردب  هناخ  زا  تعیب  روظنم  هب  هکنیا  رگم  دیـشک 
رد ربمایپ  يهنازرف  تخد  دـنتفگ : وا  هب  یخرب  درپس . مهاوخ  شتآ  ياههلعـش  هب  تسا  نآ  رد  هک  سک  نآ  ره  اـب  ار  هناـخ  اـی  دـییآ  نوریب 

« ۀسایـسلا ۀمامالا و   » باتک فلوم  - 4 [ . 231 !! ] دـشاب وا  هچ  رگا  داد : خـساپ  نا !!... و  لوقیف : ۀـمطاف . اهیف  نا  لاجرلل : لاقیف  تسا . هناـخ 
، دندوب هتفر  نانموم  ریما  دزن  هدز و  زابرـس  هک  یناسک  زا  ییوجیپ  رد  رکبوبا » : » دسیونیم مالـسلاهیلع  یلع  تعیب  یگنوگچ  ناونع  تحت 
زا نانآ  اما  داد  ادن  ار  نانآ  دمآ و  هناخ  رد  هب  رمع » . » دنک راضحا  ار  نانآ  ات  تشاد  لیـسگ  یلع »  » هناخ يوسب  ار  رمع »  » ور نیا  زا  دمآرب .

دایرف دوخ  دنروایب و  مزیه  داد ، روتـسد  شیوخ  ناهارمه  هب  رمع »  » هک دوب  اجنیا  دـندز . زابرـس  رکبیبا »  » هب ندرپس  تعیب  تسد  ندـمآ و 
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هب دشاب  نآ  رد  هک  ره  هناخ و  ای  دییآ و  ردب  هناخ  زا  دیاب  ای  تسوا  تردـق  فک  رد  رمع  ناج  هک  ییادـخ  هب  [ » هحفص 373 هک [ : دیشک 
! دشاب هناخ  رد  مه  وا  هچرگ  داد : خساپ  تسا ؟ هناخ  نیا  رد  همطاف »  » هک یناد  یم  صفحابا !»  » يا ناه  دنتفگ : وا  هب  دیـشک . مهاوخ  شتآ 
: دومرف دنام و  هناخ  رد  یلع »  » اهنت دندومن و  تعیب  ریزگانب  دندمآ و  نوریب  هناخ  زا  دندوب  مالسلاهیلع  یلع »  » دزن هک  یهورگ  نآ  ماجنارس 
نا ال تفلح  مالـسلاهیلع : لاق  منکفا . شود  رب  ابع  هن  موش و  جراخ  هناخ  زا  هن  میامنن ، يروآ  عمج  ار  نآرق  ات  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  نم 

برد يهناتـسآ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  نآرقلا . عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  جرخا و ال 
نایامش مروآیمن . رطاخب  امش  زا  رتنشخ  رتدب و  دنـشاب  هدمآ  یـسک  روضح  هب  ندیـسر  يارب  هک  ار  یهورگ  نونکات  دومرف : دش و  رهاظ 
نابحاص زا  هکنآیب  دیتفاتـش . تاناکما ، تردـق و  راصحنا  يارب  دوخ  دـیدرک و  اهر  ام ، ربارب  رد  ار  ربماـیپ  رهطم  رکیپ  هک  دـیتسه  یمدرم 

ظفاح دمحم  « » لین  » رعاش - 5 [ . 232 . ] دینادرگزاب دیـسانش و  تیمـسر  هب  ام  يارب  یقح  ای  دییامن و  تروشم  دیریگب و  هزاجا  قح  یعقاو 
تقرح اهیقلمب  مظعا  اهعماسب  مرکا  رمع  اهلاق  یلعل  ۀلوق  و  هلمج : زا  تسا  روهشم  هیرمع » يهدیـصق   » هب هک  شیوخ  يهدیـصق  رد  میهاربا »

هک ار  يراتفگ  نآ  اهیماح  ناندـع و  سراف  ماما  اهب  هوفی  صفحیبا  ریغ  ناک  ام  اهیف  یفطـصملا  تنب  عیابت و  نا  اهب  کیلع  یقبا  كراد ال 
هک دوب  نیا  نخـس  نآ  رامـش . گرزب  ار  شاهدنیوگ  رادـب و  یمارگ  ار  نخـس  هدنونـش  امـش  تفگ ، مالـسلاهیلع  یلع »  » هب زور  نآ  رمع » »
نآ زا  ار  زیچ  چیه  سک و  چـیه  دیـشک و  مهاوخ  شتآ  هب  هحفـص 374 ] ار [  تاهناخ  يراپـسن  رکبیبا  هب  تعیب  تسد  رگا  تفگ : رمع » »

تـشاد ار  تراسج  تارج و  نیا  یـسک  هچ  رمع »  » زج دشاب . هناخ  نآ  رد  هدیزگرب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هچرگ  تشاذـگ ، مهاوخن  یقاب 
رد یطایمد » کب  یفطـصم  - » 6 دروآ !؟ نابز  رب  ینخـس  نینچ  نآ ، ریلد  ناـبیتشپ  و  ناندـع »  » ناـمدود يهزاوآدـنلب  ناـمرهق  ربارب  رد  هک 

دایز : » هک تسا  هدروآ  هریغم »  » زا لقن  هب  ریرج » : » هک تسا  هدروآ  یتیاور  هب  انب  يربط » : » دسیونیم هلمج  زا  هدیصق  نیا  حرش  رب  يراتفگ 
« ریبز  » و هحلط »  » هلمج زا  ناگرزب  نارجاهم و  زا  یهورگ  هک  دیـسر  اجنآ  هب  یماگنه  دمآ و  یلع  يهناخ  رد  هب  رمع  تفگیم : بیلک » نب 
دـییآ و ردـب  یگمه  هکنیا  زج  درپس  مهاوخ  شتآ  ياههلعـش  هب  ار  هناخ  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : همه  هب  باطخ  وا  و  دـندوب . اـجنآ  رد 

ناهارمه داتفا و  شتـسد  زا  ریـشمش  راد  ریگ و  نآ  رد  اما  دمآ  نوریب  دیـشکرب و  ماین  زا  ریـشمش  ریبز » . » دیراپـسب رکبوبا »  » هب تعیب  تسد 
ياغوغ رد  رمع » : » هک تسا  هدروآ  ماظن »  » زا لقن  هب  لحن » للم و   » رد یناتـسرهش » . » 7 [ 233 ... ] دنتفرگ ار  وا  دندرب و  شروی  وا  رب  رمع » »

رد هکنآره  اب  ار  همطاف »  » يهناخ هک : دیشکیم  هرعن  وا  درک . طقس  ار  نسحم »  » وا نینج  هک  دز  ربمایپ  رتخد  مکـش  رب  ياهنوگب  تعیب  زور 
شاهدـید رون  ود  و  یلع »  » شردـقنارگ يوش  همطاـف و   » زج هک  دـشیم  رداـص  یلاـح  رد  موش ) ناـمرف  نیا   ) دیـشکب و شتآ  هب  تسا  نآ 

رد یبهذ » ظفاح   » و ینالقسع » رجح  نبا   » و یعفاش » يدفص   » زین و  يرذالب »  » زین و  - 8 [ . 234 . ] دوبن رگید  سک  چیه  نیسح »  » و نسح » »
نب دیز   » زا لقن  هب  هبذاذرخ »  » ای هباذـخ » نبا  - » 9 هحفص 375 ] [ . ] 235 . ] دـناهدروآ بلاطم  نیمه  ریظن  دروم  نیا  رد  شیوخ  ياهباتک 

رد هب  مزیه  رمع »  » هارمه هب  شناراـی  یلع و  ندرکن  تعیب  ماـگنه  هب  هک  مدوب  یناـسک  هلمج  زا  نم  هک : تسا  هدروآ  دروـم  نیا  رد  ملـسا »
ره اب  ار  هناخ  هنرگو  ایب  نوریب  شیوخ  يارـس  زا  تفگ : همطاف »  » هب رمع »  » هک مدوب  رظان  دوخ  و  میدربیم . همطاـف »  » ربماـیپ تخد  يهناـخ 

« نسح  » و همطاف »  » و یلع » ، » هناخ نآ  رد  میتسنادیم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درپس ! مهاوخ  شتآ  ياههلعش  هب  دشاب  نآ  نورد  رد  هک  هک 
شتآ هب  میتسه ، نآ  رد  منادنزرف  دوخ و  هک  ارم  يهناخ  ایآ  دومرف : رمع »  » هب همطاف » . » دنراد روضح  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  و  نیسح »  » و

!! دننک تعیب  رکبوبا  اب  دنیایب و  نوریب  همه  هکنیا  رگم  يرآ ، دنگوس  يادخ  هب  داد : خساپ  رمع » « ؟ یشکیم

اهتفایرد

رگید هک  اـسب  هچ  متفاـی و  تسد  اهنادـب  تنـس  لـها  ربـتعم  ياـهباتک  رد  نم  هک  دوـب  یقیاـقح  زا  یـشخب  همه  همه و  دـش ، میـسرت  هچنآ 
زا سپ  هک  دسریم  رظنب  دنبای . تسد  هطبار ، نیا  رد  یخیرات  ياهباتک  رد  يرتشیب  عبانم  كرادم و  هب  دنناوتب  ناگدنسیون ، نارگشهوژپ و 

تفایرد تیعقاو  نیا  - 1 دناهلمج : نآ  زا  هک  دوش  یم  نشور  ام  يارب  دنچ  یتاکن  ییاور  یخیرات و  حیرص  صوصن  قیاقح و  نیا  میـسرت 
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هک دوـش  یم  نشور  زین  و  - 2 دوب !؟ هنوگچ  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  ربارب  رد  ناناملـسم  زا  یخرب  درکلمع  يریگعضوم و  هک  ددرگیم 
يوش تمرح  هن  ار . وا  هاگتماقا  هناخ و  تمرح  هن  و  دـندومن ، تیاعر  ار  مالـسلااهیلع  ناوناـب  رـالاس  تمرح  هن  هنوگچ  اـههرهچ ، زا  یخرب 

ار ادخ  ربمایپ  تمرح  یتح  هن  و  ار ، نیسح »  » و نسح »  » شاهدید رون  ود  يونعم  تمظع  هوکـش و  هن  دنتـشاد و  ار  نانموم  ریما  شردقنارگ 
ار قوقح  يهمه  دنتـسکش و  ار  اهتمرح  يهمه  شیوخ  یخاتـسگ  يرـسهریخ و  اب  هکلب  هحفـص 376 ] دـندرک [ . تیاعر  نانآ  دروم  رد 

يهناخ زا  نانموم  ریما  ندروآ  نوریب  روظنم  هب  شناهارمه  و  رمع »  » هک میتفایرد  دش ، میسرت  هچنآ  رب  یشرگن  اب  زین  و  - 3 دنتخاس . لامیاپ 
اههناخ هک  دندومن  دیدهت  نانآ  هک  میتسناد  میدینـش و  دندرب و  شروی  اجنادب  رکبوبا »  » اب تعیب  هب  ترـضح  نآ  نتخاس  روبجم  شیوخ و 

مالسلااهیلع همطاف  ناوناب ، رالاس  يرآ  دیشک . دنهاوخ  شتآ  هب  ار  همه  وا ، نادناخ  ربمایپ و  زارفرس  تخد  یتح  تسا ، نآ  رد  هک  ره  اب  ار 
دوجو يهمه  اـب  ار  اهتبیـصم  اـهدرد و  هنوگنیا  درگنب و  ار  يراـگزور  زور و  نینچ  شیوخ  یگدـنز  رد  هک  دوـبن  هشیدـنا  نیا  رب  زگره 
نخـس وا  هب  رابمغ  خلت و  ياهدادیور  نیا  زا  نشور  زاب و  ای  هتـسبرس و  ياهنوگ  هب  ربمایپ  شردـقنارگ  ردـپ  هک  تسا  تسرد  دـنک . اشامت 
مالـسا يهنومن  يوناب  رگا  دوب . دهاوخن  ناسکی  ندید  اب  ندینـش  رثا  تسا و  ندینـش  زا  رتارف  يزیچ  ندـید  هک  تسا  نشور  اما  دوب . هتفگ 

نوگرگد تلاسر  یحو و  نادناخ  وا و  نایز  تهج  رد  اهراک  يدوزب  هک  دوب  هدینش  شردقنارگ  ردپ  زا  روآدرد  ياهدادخر  نیا  زا  شیپ 
اهرصع و يهیامنارگ  نآ  دش ، دهاوخ  روهلعـش  یناهن  ياهتداسح  اههدقع و  اههنیک و  تشگ و  دهاوخرب  نانآ  دض  رب  راگزور  هتـشگ و 

شروی وا  هاگتماقا  هب  یهورگ  هنوگچ  هک  درک  هراظن  دوخ  تسیرگن . شیوخ  مشچ  هب  ار  هناملاظ  رابنایز و  ياهدادـیور  نآ  کـنیا  اهلـسن 
دراو اجنادـب  ناوناب  رالاس  هزاجا  نودـب  ادـخ  ربمایپ  شردـپ  هک  ياهناـخ  مه  نآ  دنـشک ، نوریب  هناـخ  زا  ار  شاهیاـمنارگ  يوش  اـت  دـندرب 
رخآ دنیـشنب . رگهراـظن  ددـنب و  ورف  بل  هناـملاظ  ياهدادـیور  نیا  ربارب  رد  تسناوتیمن  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هک  تسا  نشور  دـشیمن .

نآ گرزب  دنهاوخب  دنرب و  شروی  شاهناخ  میرح  هب  یهورگ  هک  دـشاب  رظان  شیوخ  ناگدـید  اب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  ياهداوناخ  مادـک 
جوا هب  تشحو  سرت و  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسادـیپ  هتفگان  هحفـص 377 ] ددنبورف [ ؟ بل  دیوگن و  يزیچ  مه  زاب  دنربب و  ار  نادـناخ 

زا ینارحب ، تیعقوم  نینچ  رد  ددرگ . بلـس  هداوناخ  نیا  دارفا  زا  تینما  شمارآ و  ینمااـن ، بارطـضا و  نتفاـی  تدـش  اـب  دـسریم و  دوخ 
ره زا  كانلوه ، روآسرت و  طیارـش  نآ  رد  هک  تسا  نویـش  هجـض و  دننکیم و  دنلب  دایرف  هیرگ و  هب  ادص  ناکدوک  عاضوا ، دـنور  سرت 

. دسریم نامسآ  هب  وس 

.. درد غیرد و 

رـس و يور  رب  شـشوپ  وا  دوب . هداتـسیا  برد  تشپ  شاهناخ ، هب  راک  زواجت  هورگ  نآ  شروی  زا  شیپ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناوناـب  يوناـب 
شروی شاهناخ  میرح  هب  نارگـشروی  هک  یماـگنه  تهج  نیمه  هب  تشادـن . هارمه  هب  رداـچ  اـی  هرهچ  رب  باـقن  ماـم  تشاد  دوخ  ياـهوم 

هام شش  هک  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  امندرم  ناراکهبت  اما  دناشوپب . ار  نتـشیوخ  هناگیب  نادرم  مشچ  زا  ات  درب  هانپ  راوید  تشپ  هب  دندروآ 
رد يهبرض  تدش  رثا  رب  وا  نینج  تساخرب و  شدایرف  جنر  درد و  تدش  زا  هک  ياهنوگب  دندرـشف  هناخ  برد  تشپ  یتخـس  هب  دوب  رادراب 

يهیامنارگ يهنیس  رب  برد  راشف  رثا  رب  هک  یخیم  نآ  زا  رگید  زیزع  يهدنناوخ  امـش  و  دیـسر . تداهـش  هب  راوید ، رد و  نایم  یگدرـشف  و 
دندیشوک دندومن و  ریگتسد  ار  نانموم  ریما  نامجاهم  هک  دوب  تاظحل  نامه  رد  تسرد  وگم . سرپم و  يزیچ  تفرورف ، اهلـسن  اهرـصع و 

هب ندمآ  دراو  همدص  رثا  رب  هک  یبارطـضا  یتحاران و  جوم  دـیدش و  درد  دوجو  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـنرب  نوریب  شاهناخ  زا  ار  وا  ات 
رولبت قح و  زا  عافد  يهزیگنا  هب  تساخاپب و  هنانامرهق  مه  زاب  تخاـسیم  ریگنیمز  ار  وا  هتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  دوجو  رـسارس  نینج ،» »

هب ندز  کتک  يهناملاظ  نامرف  تاـظحل ، نیمه  رد  هک  درد  غیرد و  و  دـنک . يریگولج  ناـنموم  ریما  ندرب  زا  اـت  دیـشوک  تلادـع ، نشور 
میسرت هنوگنیا  ار  هنحص  نآ  دندوب  رابمغ  عاضوا  نآ  رب  رظان  دوخ  هک  اهـشزرا ، مام  نادنزرف  دیدرگ !! رداص  ربمایپ  زیزع  بوبحم و  تخد 

نامه زا  یکی  هبعـش » نب  ةریغم   » هب باطخ  هیواعم »  » يوما راکبیرف  روتاتکید  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هحفص 378 ] دناهدرک [ :
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ار وا  يدز و  کـتک  ار  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  همطاـف ،»  » هک يدوب  وت  : » دومرف هناراـکزواجت ، شروـی  نآ  رد  هدننکتکرـش  ناراـکهبت 
ینک ریقحت  ار  ادخ  ربمایپ  تیانج  نیا  اب  هک  يدوب  موش  يهشیدنا  نیا  رد  وت  دنک . طقـس  ار  شکدوک  ات  يدش  ثعاب  یتخاس و  دولآنوخ 

وت ناج ! همطاف » : » دومرفیم مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ربمایپ  هکنیا  هن  رگم  ییامن ، کته  ار  راوگرزب  نآ  تمرح  وا ، نامرف  نداهن  اپ  ریز  اـب  و 
. دوب دهاوخ  خزود  روهلعش  شتآ  هب  وت  ماجرف  هک  شاب  شوهب  ةریغم !»  » يا ور ، نیا  زا  ۀنجلا ». لها  ءاسنلاةدیس  تنا  ! » یتشهب ناوناب  رالاس 

رکیپ رب  ياهنوگ  هب  هنایزات  هلیـسوب  ذـفنق » : ... » تسا هدـمآ  نینچ  سابع  زا  لقن  هب  سیق » نب  میلـس   » باـتک رد  دروم  نیا  رد  زین  و  [ . 236]
تابرـض نآ  رثا  زونه  دیـسر ، تداهـش  هب  ینـالوط  تخـس و  يراـمیب  زا  سپ  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  هک  تخاون  مالـسلااهیلع  همطاـف 

رب نانچ  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هنایزات ، تابرـض  نآ  زا  سپ  هاگنآ  دیـسریم . رظن  هب  هدـمآرب  يدـنبتسد  ناسب  شیوزاب ، رب  هناـشنمدد 
باتک رد  دومن . طقس  ار  شیوخ  نینج  ربمایپ ، بوبحم  نآ  تسکـش و  مه  رد  شیولهپ  ياهناوختـسا  هک  درـشف  شاهناخ  برد  بوچراچ 

ار رد  بلاطیبا  رـسپ  يا  ناه  هک : دیـشک  دایرف  دز و  برد  دروآ و  يور  نانموم  ریما  يهناـخ  يوسب  رمع  هک : تسا  هدـمآ  سیق  نب  میلس 
زاب ار  برد  تفگ : يراذـگیمناو ؟ دوخ  هب  شیوخ  هودـنا  اب  ار  ام  ارچ  یهاوخیم ؟ هچ  ربمایپ  نادـناخ  ام  زا  رمع ! دومرف : همطاف  نک . زاب 
نم يهناخ  رب  هک  یـسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  دومرف : همطاف  هحفـص 379 ] دیـشک [ . مهاوخ  شتآ  هب  ار  هناخ  دشاب ، نیا  زج  رگا  هک  ارچ  دینک 

رد تساوخ و  شتآ  دز و  زاب  رـس  تلادع  قح و  هب  تشگزاب  زا  رمع  اما  يوشیم ؟ دراو  ماهناخ  رب  نم  تیاضر  نودـب  يروآیم و  موجه 
رب درب و  الاب  دوب  فالغ  رد  هک  ار  ریشمش  وا  و  ادخ ...! ربمایپ  يا  ردپ  يا  هک  دیشک  دایرف  تفر و  وا  يوسب  همطاف  دیشک . شتآ  هب  ار  هناخ 
يا ردپ ! يا  هک : داد  رـس  هلان  دز . وا  ناوزاب  رب  تفرگرب و  ار  هنایزات  رمع  تساخرب . نامـسآ  هب  همطاف  يهلان  تخاون . ربمایپ  تخد  يولهپ 

تعرـس هب  دوب  هدش  نیگمـشخ  تخـس  رمع  یـشنمدد  زا  نانموم  ریما  دـندرک ... هچ  ام  اب  رمع  رکبوبا و  وت  زا  سپ  هک  یتسار  ادـخ ! ربمایپ 
تواقش رفیک  هب  هک  تفرگ  میمصت  و  درشف ... ار  وا  دیلام و  كاخ  هب  ار  وا  ینیب  دیبوک . نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  شدنبرمک  دمآ و  شیپ 

هک دوب  اجنیا  دوب . هداد  نامرف  ییابیکش  هب  ار  وا  هک  دمآ  شدای  ربمایپ  تیصو  هاگانب  هک  دزاس  دوبان  ار  وا  دوب ، هدش  بکترم  هک  یتیانج  و 
یتسنادیم بوخ  هاگنآ  دوب ، هتفرگ  ییابیکـش  نامیپ  نم  زا  ربمایپ  هتخاس و  ررقم  نینچ  ادـخ  هک  دوبن  رگا  كاهـص ! رـسپ  يا  ناه  دومرف :

تساوخ و یکمک  يورین  رمع  ینک . يرادـنادیم  تواقـش و  نینچ  هک  دـسر  هچ  اـت  یتشادـن  ارم  يهناـخ  هب  ندـش  کـیدزن  تارج  وت  هک 
تواقـش اب  دـندروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  مالـسا  راوسهـش  دـندرب و  شروی  همطاف  يهناـخ  هب  دندیـسررس و  دادبتـسا  سفنهزاـت  ناـگلاجر 

نانموم ریما  زا  عافد  هب  هنانامرهق  ربماـیپ  عاجـش  تخد  اـما  دـنرب ، دجـسم  يوس  هب  تعیب  يارب  اـت  دندیـشک  ریجنز  هب  ار  وا  يریذـپانفصو 
تفرگ هنایزات  ریز  ار  وا  ذفنق »  » هک دوب  اجنیا  هحفص 380 ] داتسیا [ . ریذپانفصو  یتماهش  اب  ناراکزواجت  ترضح و  نآ  نایم  تساخرب و 

هدمآرب شیوزاب  رب  يدنبتسد  ناسب  اههنایزات ، نآ  رثا  هک  دیسر  تداهش  هب  یلاح  رد  ماجنارس  ترضح  نآ  هک  دوب  تابرض  نیمه  رثا  رب  و 
نآ يولهپ  هجیتن  رد  دـندز و  رانک  یتخـس  هب  ار  وا  اما  درب  هانپ  شاهناخ  رد  بوچراچ  هب  تخـس  طیارـش  نآ  رد  ربمایپ  تخد  دوب . دوبک  و 

. تفگ دوردـب  ار  ناـهج  اـت  دوب  تداهـش  رتسب  رد  هراـمه  ناـمجاهم  ياـهتیانج  نآ  زا  سپ  و  دـیدرگ . طقـس  شکدوک  دـید و  بیـسآ 
شتآ هتـشابنا و  ماهناـخ  رد  رب  مزیه  یهوـبنا  ناراـکزواجت  دوـمرف : هک  تسا  هدروآ  دروـم  نـیا  رد  ترـضح  نآ  دوـخ  زا  بولقلاداـشرا » »

هک مداد  دنگوس  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نانآ  مدش و  کیدزن  هناخ  رد  هب  نم  دنشک . شتآ  هب  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  ام  هناخ و  ات  دندروآ 
ناوزاب نآ  رثا  رب  هک  تخاون  نم  ناوزاب  رب  ردقنآ  تفرگرب و  ذفنق  تسد  ار ز  هنایزات  رمع  هک  دنـشک  تسد  ام  دض  رب  متـس  ترارـش و  زا 

مدش نیمز  شقن  نم  تخاس . مودصم  تخس  راوید  رد و  نایم  مدوب ، رادراب  نسحم  مدنزرف  هب  هک  ارم  و  دش . هدمآرب  يدنبتـسد  ناسب  نم 
هدنکارپ میاههراوشوگ  هک  دز  نم  يور  رس و  رب  ردقنآ  یلیـس  اب  وا  هاگنآ  تساخیمرب . نامـسآ ، هب  دود  شتآ و  ياههلعـش  هک  یلاح  رد 

قداص ترضح  زین  و  دیسر . تداهش  هب  هنامولظم  دش و  طقـس  یهانگ  چیهیب  نسحم  مدنزرف  اهتواقـش  اهترارـش و  نآ  رثا  رب  دندش و 
ریـشمش فالغ  نهآ  اب  وا ، نامرف  هب  رمع »  » مـالغ ذـفنق »  » هک دوب  نیا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تداهـش  تلع  اـما  و  دومرفیم ...: دروم  نیا  رد 

هب هناشنمدد  شروی  نآ  رثا  رب  درک و  طقس  ار  شیوخ  نسحم »  » هدراو تامدص  درد و  تدش  زا  ترضح  نآ  هک  دز  ربمایپ  تخد  رب  نانچ 
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انسحم و تطقـساف  هرماب ، فیـسلا  لعنب  اهزکل  رمع  یلوم  اذفنق  نا  اهتافو  ببـس  ناک  و  مالـسلاهیلع ...: قداصلا  لاق  و  دش ... رامیب  یتخس 
هحفص 381] ادیدش [ ... اضرم  کلذ  نم  تضرم 

رعش نابز  زا  رابمغ  يهنحص  نآ  میسرت 

تفرگ و رارق  هنادرمناوجان  تابرض  دروم  راب  کی  زا  شیب  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  هک : ددرگیم  تفایرد  تیعقاو  نیا  دش  میسرت  هچنآ  زا 
هک تساجنیا  دروآرد . اپ  زا  ار  راکادف  نامرهق و  يوناب  نآ  دومن و  طقس  ار  وا  نینج  هک  دوب  ياهنوگ  هب  هناشنمدد  تابرض  تدش  رامش و 

یهودـنا اب  دنـشکیم و  درد  كانتـشحو  رابمغ و  دادـخر  نیا  زا  هک  يرگنیم  ار  زوسلد  رادـفده و  نارعاش  رگـشهوژپ ، يهدـنناوخ  امش 
انسحم یمسملا  كاذ  اهنینج  انزحا  يدهلا و  تنب  تطقساف  دیارسیم : نینچ  نانآ  زا  یکی  - 1 هنومن : يارب  دنیارسیم . نخس  نآ  زا  قیمع 

! دومن طقـس  هناشنمدد  تابرـض  نآ  رثا  رب  تشاد  مان  زیزع  نسحم »  » هک ار  شیوخ  نینج » ، » تیادـه يهنازرف  تخد  هک  درد ! هودـنا و  يا 
تخد يارـس  هب  هک  یناراـکزواجت  نآ  نینج ...  زعا  اـهل  نیطقـسملا  اـهتیب و  ۀـلوتبلا  یلع  نیلخادـلا  و  هک : دیارـسیم  هنوگنیا  یمود  و  - 2

هچ ار  خیرات  ربمایپ و  ادخ و  باوج  ... ) دندرک طقـس  ار  نینج »  » نیرتزیزع تیانج ، نیا  اب  هک  نانآ  دـندرب و  شروی  لوتب »  » ربمایپ بوبحم 
ام روسکملا  اهعلـض  لاح  امر  امـسملا  ام  مطاف  ردـص  اـم  يردـت  وا  هک : دزادـگیم  دزوسیم و  تروصنیدـب  یموس  و  - 3 داد )؟ دـنهاوخ 
یم و  تسا ؟ مادک  خیم  ناتساد  و  تسیچ ؟ همطاف »  » يهنیس نایرج  هک  ینادیم  ایآ  روثنملا  اهطرق  لاب  ام  نیعلا و  ةرمح  ام  نینجلا ؟ طوقس 

مشچ و نتـشگ  دوبک  نینج و  طقـس  ناتـساد  هک  يراد  ربـخ  اـیآ  دوب ؟ هنوگچ  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  يهتـسکش  يولهپ  هدـند و  هک  یناد 
يردا تسل  و  هک : دـلانیم  هنوگنیا  یمراـهچ  و  - 4 هحفـص 382 ] تسا [ ؟ ناسچ  مالـسلااهیلع  همطاف  يهدنکارپ  هدش و  هراپ  يهراوشوگ 
همطاـف يهنیـس  زا  ار  نآ  امـش  دوـب ؟ هنوـگچ  رد  خـیم و  نآ  ناتـساد  هک  مـنادیمن  نـم  و  رارـسالا ...  ۀـنازخ  اهردـص  لـس  رامـسملا  ربـخ 

! وش ایوج  سرپب و  دوب  یهلا  رارسا  يهنیجنگ  هک  مالسلااهیلع 

ینارحب تخس و  تاظحل  نآ 

راوید رد و  نایم  راشف  هبرـض و  رازآ و  تیذا و  دروم  ربمایپ  زارفرـس  تخد  تفرگ و  تروص  ناراـکزواجت  يوس  زا  هک  یمجاـهت  زا  سپ 
بایرد و ارم  ایب و  هضف »  » يا هک : دیـشک  دایرف  تساوخ و  يرای  هضف »  » شیوخ بتکم  درگاش  رازگتمدخ و  زا  ترـضح  نآ  تفرگ ، رارق 

اولتق دقل  هللا  و  ینیذخف ... کیلا  ۀضف ! ای  بحاص  و  ! » دنتـشک متـشاد  مکـش  رد  هک  ار  يدنزرف  هک  دنگوس  يادخ  هب  ریگب ! شوغآ  رد  ارم 
اما دربب . هرجح  يوسب  ار  وا  ات  دیـشوک  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ترـضح  نآ  دـیود و  ربمایپ  تخد  يوسب  ناباتـش  هضف » !!! » یئاشحا یف  ام 
ادخ هار  رد  تداهـش  راختفا  هب  هدوشگن  ناهج  هب  هدـید  شزیزع  نسحم »  » دـش و طقـس  نینج  دـسرب  هرجح  هب  ناوناب  يوناب  هکنآ  زا  شیپ 

هک دـشاب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  تسا . رتتخـس  یعیبط  نامیاز  زا  نینج » طقـس   » درد هک  تسا  روهـشم  نینچ  مدرم  ناـیم  رد  دـمآ . لـئان 
ياهدید ره  دروآیم و  درد  هب  ار  یبلق  ره  هک  دزیم  هلان  نانچ  تخس  ینارحب و  طیارـش  نآ  رد  وا  لد  بوبحم  ربمایپ و  يهیامنارگ  تخد 

هناملاظ و تابرـض  جـنر  درد و  لمحت  رب  نوزفا  شردام  دوب و  هداد  ناج  شاهیامنارگ  كدوک  هک  ارچ  تخاـسیم . رابکـشا  ناـیرگ و  ار 
هچنآ هب  راک  زواجت  هورگ  نآ  اهنیا ، يهمه  اب  و  تشگیم . نوزفا  شیاهمغ  رب  هاکناج  یمغ  درکیم و  هاگن  وا  هب  نینج ، طقس  هنایشحو و 
يوـش يوـسب  دـندوب ، هدروآ  شیپ  ناربماـیپ  زارفرـس  تـخد  ناوناـب و  رـالاس  رب  هـچنآ  هـب  هجوـتیب  هدرکن و  هجوـت  دـندوب  هدروآ  دـیدپ 
ندرگ هب  ریـشمش  دـنب  هحفـص 383 ] ندـنکفا [  زا  سپ  هدومن و  حالـس  عـلخ  ار  ترـضح  نآ  دـندرب و  شروـی  ناـنموم  ریما  شردـقنارگ 

ات دندرب  ربمایپ  دجـسم  يوسب  يرگلاجد  يرادم و  روز  اب  ار  اهنادیم  گرزب  نامرهق  نآ  يریذـپانفصو  تنوشخ  يدـنت و  هب  شکرابم ،
رب تکرح  شراگن و  زا  ملق  اـجنیا  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  [ . 237 . ] دنهن بصاغ  ماظن  رادمدرـس  تسد  رد  تعیب ، ناونع  هب  ار  وا  تسد 

ار ینارحب  تخس و  تاظحل  نآ  دنناوتیمن  مادک  چیه  هک  ارچ  دنامیماو . نخس  نایب  ماک و  رد  شدرگ  زا  نابز  دتـسیایمزاب ، ذغاک  يور 
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نآ هوکشرپ و  نامرهق  نآ  زیتسمتس و  درمدار  نآ  تفارـش و  درمناوج  نآ  دنیامن . میـسرت  تشذگ ، تماهـش  تریغ و  درمگرزب  نآ  رب  هک 
نیرتاهبنارگ و ینیتسار ، ناملـسم  ره  مالـسلااهیلع و  همطاـف  رظن  رد  ادـخ ، ربماـیپ  زا  سپ  هک  ینیتسار  ردـقنارگ و  ماـما  مالـسا و  دـهاجم 
هدـنهدناکت و يهرظنم  نآ  هب  شمـشچ  هاـگانب  ناملـس » . » تـفریم رامـشب  اـهناسنا  نیرتتفارـشرپ  دوـجوم و  نـیرتزیزع  نیرتدـنمجرا و 
وا رگا  دنگوس  يادخ  هب  اذهب ...؟ اذ  عنـصیا  درک ؟ نینچ  دـیاب  اهیدار  درمگرزب  نیا  اب  ایآ  تفگ : ناراکزواجت  هب  باطخ  داتفا و  روآتهب 

هحفص 384] [ . ] 238 . ] داتفا دهاوخورف  نیمز  رب  نامسآ  دهد ، دنگوس  دناوخب و  شمان  هب  ار  يادخ 

! هارفعج او 

هک ياهیامنارگ  ياوشیپ  نآ  رب  مینک . هیرگ  مالـسلاهیلع  یلع  اهيدار  نامرهق  گرزب  نآ  رب  ات  شاب  ام  اب  وجقح  يهدـنناوخ  امـش  کـنیا  و 
شلاسدرخ دنزرف  راهچ  یهانپیب  يادص  وس  رگد  زا  دینشیم و  ار  همطاف »  » شردقنارگ رسمه  دولآدرد  دایرف  وس  کی  زا  طیارش ، نآ  رد 

تارارـش تواقـش و  نارحب  نآ  رد  دندرکیم و  هراظن  ناشردپ  هب  ینامز  دـنتفریم و  وا  يوسب  دنتـسیرگنیم و  ناشردام  هب  یهاگ  هک  ار 
زا هک  ار  وا  هاکناج  ياههلان  دننز و  هقلح  ردام  دوجو  عمش  درگ  رب  دنتسنادیمن  دنرب ؟ هانپ  کیمادک  هب  و  دننک ؟ هچ  دنتسنادیمن  نمشد ،

ردـپ هارمه  هـب  اـی  دنونـشب  درـشفیم ، ار  اـهبلق  نـینج  طقـس  هناـملاظ و  تابرـض  راوـید و  رد و  ناـیم  راـشف  رثا  رب  هدراو  تامدـص  تدـش 
رد ار  وا  هتفرگ و  رارق  هنادرمناوجان  هناملاظ و  شروی  دروم  شنادـنزرف  رـسمه و  ربارب  رد  شاهناـخ و  رد  کـنیا  هک  دـنورب  ناشردـقنارگ 

هشیدنا نیا  رب  نانموم  ریما  تسا !؟ كاندرد  ینادرگرس  تفگش  تریح و  هچ  ایادخ ! دنربیم ؟ دجـسم  يوسب  يراجنهان  تخـس و  طیارش 
سح شیوخ  ندرگ  رد  ار  دادـیب  ریـشمش  دـنب  اما  دـنک  کمک  دوب ، يراـی  دـنمزاین  تخـس  لاـح  نآ  رد  هک  شاهنازرف  رـسمه  هب  هک  دوب 

هجض و وس  رگد  زا  و  دندیـشکیم ، دجـسم  يوسب  ریذپانفصو  یترارـش  تنوشخ و  اب  ار  وا  ناگلاجر  نایامندرم و  زا  یهوبنا  درکیم و 
. دوب هدش  بلس  نانآ  زا  شمارآ  شیاسآ و  هتفرگ و  رارق  مجاهت  دروم  نانآ  تمالـس  تینما و  هک  دینـشیم  ار  شلاسدرخ  ناکدوک  دایرف 

هاگن شیوخ  تسار  تمس  هب  هاگ  ناتسرپتردق ، ترارش  شیوخ و  ییاهنت  جوا  رد  اهتمظع ، اهیدار و  يهدشهدیشک  دنب  هب  نامرهق  نآ 
پچ تمـس  هـب  هاـگ  و  ییاـجک !؟ ریلد  يهزمح  يا  ناـه  هـک : دادیم  ادـن  ار  دـحا »  » نادیهــش رـالاس  شیوـخ  ناـمرهق  يوـمع  درکیم و 

یمارآ هب  دوخ  هاـگنآ  و  تساـهنت ... یلع  هحفـص 385 ] رفعج [ ! يا  ناـه  هک : دادیم  ادـن  ار  راـیط »  » شیوخ روـالد  ردارب  تسیرگنیم و 
ینارتخد ناوناب و  دایرف  هیرگ و  يادـص  هاـتزمح ! او  هارفعجاو ! متـسه !!! اـهنت  رگید  ياهزمح ، هن  تسه و  يرفعج  ارم  هن  زورما  تفگیم :
هنامولظم ياهنویش  اههلان و  نیا  اما  دوب  دنلب  نامسآ  هب  دنتسیرگنیم  زوسناج  يهنحـص  نآ  رب  دندوب و  هداتـسیا  هچوک  مخ  چیپ و  رد  هک 

خـساپ دـندرگیم !؟ مرن  زوسناج  ياههلان  نیا  اب  هتفرگ  تواسق  هریت و  ياهبلق  نآ  ایآ  تسا ؟ یـشقن  هچ  اهيرادـمروز ، روز و  ربارب  رد  ار 
نینج طقـس  هاـکناج  درد  هدراو و  تامدـص  هناـشنمدد و  تابرـض  رثا  رب  هک  مالـسا  زارفارـس  ناـمرهق و  يوناـب  زگره !!! هک  تسا  نـشور 

هدزتشحو و ناـکدوک  نویـش  رثا  رب  تشاد ، رارق  هضف »  » شیوخ درگاـش  رازگتمدـخ و  شوغآ  رد  دوـب و  هتـشگ  نیمز  رب  شقن  شوـهیب 
رابکشا ینامشچ  اب  و  تساجک ؟ نانموم  ریما  هضف » : » دیـسرپ گنردیب  دمآ و  شوه  هب  ییوگ  دوشگ و  ار  شنامـشچ  زا  سپ  شلاسدرخ 

، دوب درد  راشف  رد  شدوجو  نارک  ات  نارک  هک  یلاح  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دندرب . دجـسم  يوسب  ار  نانموم  ریما  نم ! يوناب  داد : خساپ 
نینهآ و يهدارا  نامیااب و  درپس و  یـشومارف  يهتوب  هب  ار  شیوخ  ياهدرد  يهمه  ییوگ  ینارحب ، طیارـش  ساسح و  تیعقوم  یبایزرا  اـب 

شیپ رد  ار  دجـسم  هار  تساخاپب و  نآ ، رولبت  تلادـع و  قح و  يراـی  يارب  دـنادرگزاب و  دوخ  هب  ار  تعاجـش  تماهـش و  ریذـپانفصو ،
. تفرگ

درک مهاوخن  تعیب  وا  اب  دنگوس ! يادخ  هب 

تیعقوم نآ  رطخرپ و  طیارـش  نآ  زا  شیوخ  ردـقنارگ  يوش  تاجن  يارب  تکرح  يهدامآ  هک  ار  یتیگ  ناوناب  رالاس  هک  تساـجب  کـنیا 
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هچنآ هب  تسخن  - 1 هحفـص 386 ] درذگیم [ ! هچ  نانموم  ریما  رب  اجنآ  رد  مینیبب  میورب و  ربمایپ  دجـسم  هب  میراذگب و  اهنت  تسا  ینارحب 
ار مالـسلاهیلع  یلع  هک ...: دناهدرک  يروآدای  ناثدحم  ناخروم و  دسیونیم : وا  میرگنیم . تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  يرونید » هبیتق  نبا  »

يهدنب نم  مدرم ! هلوسر ». وخا  هللادبع و  انا  : » دومرفیم ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دندروآ  رکبوبا »  » دزن دـش  میـسرت  هک  یتروص  نامه  هب 
رمالا اذهب  قحا  انا  : » داد خساپ  ترضح  نآ  رکبابا »! عیاب  ! » نک تعیب  رکبوبا  اب  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  وا . گرزب  روآمایپ  ردارب  میادخ و 

، درک مهاوخن  تعیب  امـش  اب  نم  مرتهتـسیاش . راک  نیا  هب  نم  هک  ارچ  زگره  رمالا ... اذه  متذخا  یل . ۀعیبلاب  یلوا  متنا  و  مکعیابا ، ال  مکنم ،
هورگ زا  ترضح  نآ  هب  یکیدزن  يدنواشیوخ و  رب  لالدتـسا  اب  ار  ربمایپ  ینیـشناج  امـش  دییامن . تعیب  نم  اب  دیاب  هک  دیتسه  نایامـش  نیا 
هورگ ربارب  رد  نایامـش  رگم  دـینکیم ؟ بصغ  اوران  هب  ربمایپ  نادـناخ  زا  هنوگچ  ار  نآ  اما  دـیداد  صاصتخا  دوخ  هب  دـیتفرگ و  راـصنا » »

روما و ریبدت  وا و  ینیـشناج  هب  ادـخ ، ربمایپ  اب  يدـنواشیوخ  یکیدزن و  رطاخب  امـش  هورگ  هک  دـیدرکن  دومناو  لالدتـسا و  نینچ  راصنا » »
امـش هب  ار  هعماـج  ياـیند  نید و  ماـمز  هک  دوـبن  امـش  لالدتـسا  نیا  ربارب  رد  ناـنآ  رگم  و  دـیرتهدنبیز ؟ رتراوازـس و  هعماـج  نوئـش  میظنت 

وگتفگ ثحب و  امـش  اب  دـیدومن ، وگتفگ  هرظانم و  راصنا »  » هورگ اـب  امـش  هک  هنوگناـمه  نم  کـنیا  تسه  هک  تسا  نینچ  رگا  دـندرپس ؟
هب وا ، تلحر  تبیغ و  هچ  ربمایپ و  تایح  روضح و  نامز  هچ  لاح ، ره  رد  ام  مدرم ! يا  ناه  میوگیم : هتفرگ و  هاوگ  ار  يادـخ  منکیم و 

راتفر فاصنا  لدـع و  ساسارب  ام  اب  دـینکیم  اورپ  يادـخ  زا  رگا  ور  نیا  زا  میرتهدـنبیز . وا  ینیـشناج  رب  رتکیدزن و  همه  زا  ترـضح  نآ 
وت زا  تسد  ییامنن  تعیب  هک  یناـمز  اـت  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رمع » [ » هحفـص 387 دینادرگ [ . سپزاب  ار  ام  يهدش  لامیاپ  قح  دـینک و 

زورما دوب !! دهاوخ  وت  نآ  زا  زین  نآ  زا  یـشخب  هک  شودـب  یـشودب ، ریـش  دـیاب  هک  هنوگنآ  کنیا  دومرف : نانموم  ریما  تشاد . میهاوخنرب 
مهاوخن ار  وت  ياوران  نخـس  دـنگوس  يادـخ  هب  دوزفا : هاگنآ  دـننادرگزاب ! وت  هب  ار  نآ  ادرف  ات  رآ  مهارف  وا  يارب  ار  تردـق  راصحنا  راـک 

یلع تخاس . مهاوخ  ریزگان  راک  نیا  هب  ار  وت  يراپـسن  نم  تسد  هب  تعیب  تسد  رگا  تفگ : رکبوبا  درک . مهاوخن  تعیب  وا  اب  تفریذـپ و 
رعق هراد و  نم  برعلا  یف  دـمحم  ناطلـس  اوجرخت  ال  هللا ! هللا ! نیرجاهملا  رـشعم  ای  دومرف : يزوسلد  یهاوخریخ و  يهزیگنا  هب  مالـسلاهیلع 

دمحم ینامسآ  هنالداع و  تموکح  دینک و  اورپ  ادخ  زا  ار ! يادخ  نارجاهم ! هورگ  يا  ناه  نیرجاهملا ! رشعم  ای  هللا  وف  مکرود ... یلا  هتیب 
قح و زا  ار  شنادـناخ  دـیربن و  شیوخ  نادـناخ  هناـخ و  هب  شنانیـشناج  نادـناخ و  هناـخ و  زا  هعماـج ، رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

نادناخ نیا  رد  هک  یماگنه  ات  دنگوس  يادـخ  هب  نارجاهم ! هورگ  يا  ناه  دـیزاسن . رانک  رب  تشاد  هعماج  نایم  رد  وا  هک  ياهژیو  تیعقاو 
اناد و ربمایپ ، زادرپهعماج  زاسناسنا و  تنـس  ادخ و  نید  تاررقم  هب  دنک و  توالت  دـیابیم  هک  هنوگنآ  ار  يادـخ  باتک  هک  تسه  یـسک 

قوقح زا  نیا  و  [ 239 . ] میرتراوازس رتهدنبیز و  نایامش  زا  مدرم ، هعماج و  نوئش  میظنت  نید و  روما  ریبدت  هب  ربمایپ  نادناخ  ام  دشاب ، هاگآ 
هدنکفا شندرگ  هب  يدنب  هک  یلاح  رد  ار  نانموم  ریما  هک ... : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  شیوخ  ریسفت  رد  یـشایع » - » 2 تسام . ینامسآ 

دقرم ربارب  رد  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  هحفـص 388 ] دـنداد [ . شروبع  ربمایپ  رهطم  دـقرم  رانک  زا  دـندروآ و  نوریب  شاهناخ  زا  دـندوب 
رسپ يا  ناه  [ . 240 ...« ] یننولتقی اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبای  : » تخادرپ هفیرـش  هیآ  نیا  ندـناوخ  هب  تفرگ  رارق  ربمایپ  رهطم 

« رکبوبا  » اب تفگ : ترضح  نآ  هب  رمع » ... » دنروآرد اپ  زا  ارم  هک  دوبن  رود  دندرک و  فیعضت  ارم  هارمگ ) راکزواجت و   ) هورگ نیا  مردام !
نانموم ریما  دز . مهاوخ  ریشمش  نیا  اب  ار  تندرگ  کنیا  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : دش ؟ دهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  داد : خساپ  نک ! تعیب 

هب دومرف : هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  شربمایپ . ردارب  متـسه و  ادـخ  دیهـش  يهدـنب  نم  یطیارـش  نینچ  رد  دـنگوس  يادـخ  هب  دومرف :
اما تسا ، تسرد  يرآ ، ادـخ  يهدـنب  تفگ : رمع » [ . » 241 . ] دیـشکیم ار  شربمایپ  ردارب  ادخ و  يهدنب  تروص  نیا  رد  دـنگوس  يادـخ 

، ار يردارب  یمالـسا  دنویپ  حرط  شدوخ  نم و  نایم  ربمایپ  هک  دـینکیم  راکنا  ار  تیعقاو  نیا  ایآ  دومرف : نانموم  ریما  هن ...! شربمایپ  ردارب 
دونـش تفگ و  نامجاهم ، يهدرکرـس  يهلیـسوب  يرگید  تقیقح  راکنا  یپ  زا  و  يرآ ! تفگ : رمع » « ؟ تخاس شیوخ  ردارب  ارم  دـنکفا و 

. تفرگرد راکزواجت  هورگ  نآ  نانموم و  ریما  نایم  يرایسب  نانخس  دنت و  تخس و 

ریذپانفصو نامیا  تماهش و 
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ناتـسد رب  ار  نیـسح »  » و نسح »  » شاهدـید رون  ود  تسد  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب  هک  دوب  تخـس  طیارـش  نامه  رد 
زا سپ  دش . ربمایپ  شاهیامنارگ ، ردپ  دجـسم  دراو  دـندومنیم ، یهارمه  هحفـص 389 ] ار [  وا  یمـشاه »  » ناوناب يهمه  تشاد و  شیوخ 
اب وا  دوشیم . گرم  هب  دیدهت  تسا و  راشف  تحت  تعیب  تسد  ندرپس  يارب  ناراکزواجت  يوس  زا  هک  داتفا  نانموم  ریما  هب  شمشچ  دورو 

: هک دیـشورخ  نآ  رب  تفر و  شیپ  ناباتـش  دروآ و  نارگدادـیب  هب  ور  ریذـپانفصو  یتماهـش  اب  ازتشحو  كاندرد و  يهرظنم  نآ  ندـید 
رگا دـنگوس  يادـخ  هب  دـینک ! اـهر  ار  ماهیاـمنارگ  يوش  دـیرادرب )! تسد  میومعرـسپ  زا  هللا »... و  یلعب !!! نع  اولخ  یمع !! نبا  نع  اولخ  »

ناراکزواجت امـش  رب  داهن و  مهاوخ  مرـس  رب  ار  ربمایپ  مردپ ، نهاریپ  تخاس و  مهاوخ  هنهرب  ار  مرـس  دیرادنرب ، شیوخ  ترارـش  زا  تسد 
تـسد ناـنموم  ریما  زا  رگا  تخیگنارب ! تلاـسر  هب  قـح  هب  ار  ربماـیپ  هک  ییادـخ  هب  دوـمرف : يرگید  تـیاور  هـب  و  دوـمن . مهاوـخ  نـیرفن 

. مروآیمرب دایرف  ادـخ  هاگراب  هب  امـش  دادـیب  زا  هاگنآ  مهنیم و  مرـس  يور  رب  ار  ربمایپ  نهاریپ  هتخاـس و  ناـشیرپ  ار  مناوسیگ  دـیرادنرب ،
رتیمارگ نم  زا  ادخ  هاگراب  رد  دوب  شربمایپ  يهزجعم  ادخ و  تردق  ياههناشن  زا  یناشن  هک  ربمایپ  حـلاص »  » يهقان هن  هک  دـینادب  نایامش 

نآ رد  همطاـف »  » ربماـیپ يهنازرف  تخد  هک : تسا  هدـمآ  دروـم  نیا  رد  یـشایع »  » تیاور رد  [ . 242 . ] نم نادـنزرف  زا  شاهچب  هن  تـسا و 
زا ار  منادنزرف  هک  ياهشیدنا  نیا  رب  ایآ  رکبوبا ! يا  ناه  دومرف : تخاس و  بطاخم  هنادنمتداهـش  ار  نایرج  نآ  رادمدرـس  ینارحب ، طیارش 

ار مناوسیگ  يرادنرب ، وا  زا  تسد  رگا  دنگوس  يادخ  هب  هحفص 390 ] یناشنب [ ؟ مرسمه  كوس  هب  ارم  يزاس و  مورحم  ردپ  دوجو  تمعن 
مهاوخ دایرف  ادخ  هاگراب  هب  امش  دادیب  متس و  زا  تفر و  مهاوخ  مردپ  رونم  دقرم  رانک  رب  دز و  مهاوخ  كاچ  ار  نابیرگ  هتخاس و  ناشیرپ 

رد زین  و  درک . تکرح  ربمایپ  كاپ  تبرت  دصق  هب  دجسم  زا  تفرگ و  ار  نیسح »  » و نسح »  » شدنبلد دنزرف  ود  تسد  نآ  یپ  زا  و  دیشک »!
ردپ تمعن  یهاوخیم  راک ؟ هچ  وت  اب  ارم  رکبابا ! يا  ناه  دومرف : رکبوبا  هب  باطخ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هنوگنیدب  يرگید  تیاور 
دادیب زا  هتخاس و  ناشیرپ  ار  مناوسیگ  دوبن  تشز  رگا  دنگوس  يادخ  هب  یناشنب ؟ مردقنارگ  يوش  گوس  رد  ارم  يریگب و  منادنزرف  زا  ار 

؟ ینک هچ  یهاوخیم  تراک  نیا  اب  تفگ : رکبوبا »  » هب تیعمج  نآ  نایم  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  مدروآیمرب . داـیرف  ادـخ  هاـگراب  هب  اـمش 
ار ربماـیپ  يهنازرف  تخد  ناملـس !» : » دوـمرف درک و  ناملـس  هب  ور  ناـنموم  ریما  يروآ ؟ دورف  تما  نیا  رب  ار  ادـخ  باذـع  هـک  ینآ  رب  اـیآ 

رهمرپ يادخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  يا  تفگ : دیناسر و  همطاف »  » هب ار  دوخ  نانموم  ریما  روتـسد  هب  ناملـس » ... » بایرد
هک ینیبیمن  رگم  ناملـس !» : » دوـمرف یتـیگ  زارفرـس  يوناـب  درگرب ! دـیزگرب ، ناـیناهج  يارب  تـبحم  رهم و  روآماـیپ  ار  تردـقنارگ  ردـپ 

يوسب راذگب  مزاس ، هشیپ  ییابیکش  مناوتیمن  هدیدرگ و  زیربل  ماییابیکش  ماج  رگید  نم  دنناسرب ؟ تداهـش  هب  ار  نانموم  ریما  دنهاوخیم 
: تفگ ناملـس  مهد . رـس  هلان  ادـخ  هاـگراب  هب  منز و  كاـچ  ناـبیرگ  هتخاـس و  ناـشیرپ  ار  شیوخ  يوم  مورب و  ربماـیپ  مردـپ  رونم  دـقرم 

هحفـص دیدرگرب [ . هناخ  هب  هداتـسیا و  زاب  شیوخ  میمـصت  زا  ات  تسا  هداتـسرفورف  امـش  يوسب  ارم  نانموم  ریما  دورورف و  هنیدم  مسرتیم 
، نانموم ریما  نخـس  هب  ندرپس  شوگ  نمـض  مزاسیم و  هشیپ  ییابیکـش  مدرگیمزاب و  هناخ  هب  تسا  نینچ  هک  کنیا  دومرف : همطاف  [ 391
اب نانموم  ریما  دسیونیم : دروم  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  یکی  [ . 243 .« ] عیطا هل و  عمسا  و  ربصا ، عجرا و  نذا  . » مرخیم ناج  هب  ار  وا  نامرف 

: تفگ رابکشا  ینامشچ  اب  تخاس و  نارابهسوب  ار  یلع  ياههناش  ربمایپ  تخد  دیسر ، وا  هب  هک  یماگنه  دیناسر و  همطاف  هب  ار  دوخ  باتش 
رگا تشاذـگ . مهاوخن  اهنت  ار  وت  دوب و  مهاوخ  وت  اب  هرامه  نم  نسحلاابا ! يا  داب ، وت  ياهالب  رپس  مناج  حور و  تنابرق و  هب  همطاـف  ناـج 

. دوب مهاوخ  وت  اب  مه  زاب  دننکفا ، راشف  جنر و  هب  ار  وت  وا  ناگدنب  ادخ و  نید  يارب  رگا  تسیز و  مهاوخ  وت  اب  یشاب ، تمالس  تینما و  رد 
هاتوک کعم ». تنک  رـش  یف  تنک  نا  و  کعم ، تنک  ریخ  یف  تنک  نا  نسحلاابا  ای  ءاـقولا ، کـسفنل  یـسفن  و  ءادـفلا ، کـحورل  یحور  »

قح راکزواجت و  هورگ  نآ  لاگنچ  زا  دیناهرن و  رطخ  زا  ار  شردقنارگ  يوش  ات  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هکنیا  نخس 
ناوناب يوناب  نآ  هک  يزور  ات  تنوشخ  یـشکقح و  ترارـش و  يهمه  اب  ناراـکزواجت  ماجنارـس  تشگنزاـب . هناـخ  هب  دادـن ، تاـجن  زیتس 

هحفص 393] دنریگب [ . تعیب  ترضح  نآ  زا  تسناوتن  دوب  مالسلاهیلع  یلع  يارس  رد  یتیگ 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


كدف

هراشا

ربمایپ ایآ  - 3 تسا ؟ ربمایپ  يهژیو  كدف »  » ایآ - 2 كدف »  » يهژاو - 1 تسیچ ؟ كدف »  » تنـس لها  ناثدحم  كدف  زیگنامغ  يارجام  - 1
هدـنورپ رد  هناگهس  لیالد  وا  تسد  رد  كدـف  - 5 دراذـگیم ؟ ياج  رب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  ربمایپ  اـیآ  - 4 دیـشخب ؟ همطاف  هب  ار  كدف 

کنیا رکبوبا و  نانموم و  ریما  نایم  دـنت  ياهرظاـنم  ثرا  هار  زا  ربمایپ 3 - ششخب  هیده و  نتـشاد 2 - رایتخا  رد  ای  دی »  » لصا - 1 كدف » »
عبانم نایوار و  یتسه 3 - ناهج  يوناب  نیرتدنمـشناد  راک  زاغآ  يارب  هتـسیاش  ریبادت  كدـف »  » يهبلاطم زار  دنکفا 2 - رگید  یحرط  دـیاب 

هحفص 394] هبطخ [  ساسح  یساسا و  تاکن  هنادواج 4 - دنس  نیا 

كدف زیگنامغ  يرجام 

هراشا

راگدـیرفآ نخـس  دوشگ ، ار  عوضوم  نیا  يهدـنورپ  دومن و  زاغآ  ار  ثحب  نیا  نآ  يهلیـسوب  ناوتیم  هک  ینخـس  نیرتهب  نیرتهتـسیاش و 
تآف : » دیامرفیم نآرق  رد  نیرفآناهج  يادخ  دروم  نیا  رد  دیاشن . زگره  نآ  یگتسیاش  يراوتسا و  یتسرد و  هب  ینخس  هک  تسا  یتسه 

اونیب و نادنواشیوخ و  قح  [ . » 244 .« ] نوحلفملا مه  کئلوا  هللا و  هجو  نودیری  نیذلل  ریخ  کلذ  لیبسلا  نبا  نیکـسملا و  هقح و  یبرقلاذ 
هفیرـش يهیآ  نیا  رد  دننراگتـسر . دوـخ  ناـنیا  تسا و  رتـهب  دـنیوجیم  ار  ادـخ  يدونـشخ  هـک  یناـسک  يارب  نـیا  هدـب . ار  هدـنام  هار  رد 

ار شیوخ  ناکیدزن  قح  هک : دهدیم  نامرف  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شاهدیزگرب  روآمایپ  هب  ادخ  دیرگنیم  دوخ  هک  هنوگنامه 
نانآ هتـسیاب  هتـسیاش و  قح »  » هک تفایرد  دیاب  هاگنآ  و  دننایک ؟ وا  نادنواشیوخ  ای  ربمایپ  ناکیدزن  دید  دیاب  تسخن  کنیا  دهدب . نانآ  هب 

ناـکیدزن زا  روظنم  هک  هحفـص 395 ] میتخاس [  نشور  راوتـسا ، ییاهلیلد  نمـض  ةدوم »  » ای یبرق » هیآ   » زا ثحب  يهماگنه  رد  اـم  تسیچ ؟
نیا نآرق  نشور  حیرـص و  ماـیپ  ناـیب  نیا  اـب  نیـسح . نسح و  همطاـف و  یلع و  زا : دـنترابع  تاـیآ ، هنوـگ  نیا  فیرـش و  نآرق  رد  ربماـیپ 

زا دروم  نیا  رد  نک . ادا  دنتـسه ، وت  ناسک  نیرتکیدزن  هک  ار  دنمجرا  الاو و  ياهتیـصخش  نیا  قوقح  ادـخ ! ربمایپ  يا  ناه  هک : دوشیم 
تساوخ ار  همطاف »  » شزارفرس تخد  ترضح  نآ  رون ، ربمایپ  رب  هفیرش  هیآ  نیا  دورف  اب  هک : دناهدروآ  ناگرزب  رگید  و  يردخ » دیعسوبا  »

هوالع ار  تیعقاو  نیا  دنک . فرـصت  نآ  رد  شدوخ  ات  داهناو  وا  هب  ار  نآ  رایتخا  گنردیب  شـشخب ، زا  سپ  دیـشخب و  وا  هب  ار  كدف »  » و
ناگرزب نادنمـشناد و  نایم  رد  تقیقح  نیا  تهج  نیمه  هب  دـناهدرک و  تیاور  زین  قداص  رقاب و  ترـضح  رون  ماـما  ود  زا  قوف  تیاور  رب 

. تسا ياهدش  هتخانش  روهشم و  تقیقح  تیبلها ، بهذم 

تنس لها  ناثدحم 

، هدومن تیاور  نوگانوگ ، ياههار  زا  ار  تیاور  نیا  زین  تنس  لها  ناثدحم  نادنمشناد و  زا  يرایسب  هعیش  نادنمشناد  ناثدحم و  رب  هوالع 
نب لمحا  دنـسم   » هیـشاح رد  هک  لامعلازنک » رـصتخم   » رد و  لامعلازنک »  » باـتک رد  - 1 هنومن : يارب  دـناهدرک . یهاوـگ  نآ  یتـسرد  رب  و 

و  » هفیرـش يهیآ  هک  یماگنه  هک : تسا  هدروآ  يردخ » دیعـسوبا   » زا قالخا »  » باتک زا  محر  يهلـص  ناونع  نمـض  رد  هدش  پاچ  لبنح »
« كدف ! » ناج همطاف  كدف ! کل  همطاف  ای  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  شاهنازرف  تخد  هب  باطخ  ربمایپ  دـمآ ، دورف  هقح »... یبرقلاذ  تآ 
« روثنملاردـلا  » شیوخ ریـسفت  رد  یطویـس »  » و هحفــص 396 ] دوـخ [ ، خـیرات  رد  مکاـح »  » زین و  - 2 دوـب . دـهاوخ  وـت  نآ  زا  سپ  نـیا  زا 

دورف هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک : دناهدروآ  يردـخ » دیعـسوبا   » زا هیودرم » نبا   » و متاحیبا ،» نبا  «، » یلعیوبا «، » زازب : » هک دـناهدروآ 
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. دیـشخب وا  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  كدـف »  » تساوخ و ار  همطاف »  » شاهنازرف تخد  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  هقح ،» یبرقلاذ  تآ  و  : » هک دـمآ 
بحاص هک  يردخ » دیعسوبا  ، » هار زا  زج  تیاور ، نیا  هک : تسا  هدروآ  هغالبلاجهن » حرـش   » شیوخ باتک  رد  دیدحلایبا » نبا   » زین و  - 3
یبرقلاذ تآ  و   » يهفیرـش يهیآ  یتـقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  يرگید  فلتخم  ياـههرهچ  نوگاـنوگ و  ياـههار  زا  تسا ، هدروآ  باـتک 

. دیشخب وا  هب  ار  كدف »  » دناوخارف و ار  همطاف »  » ترضح نآ  دمآ  دورف  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  هقح ،»

؟ تسیچ كدف 

هراشا

نآ ياهزرم  تساجک و  تسیچ و  كدف »  » هک دید  تخانـش و  ار  كدف »  » دـیاب کنیا  نآ ، مایپ  تفایرد  هفیرـش و  يهیآ  رد  قمعت  زا  سپ 
؟ تسیچ كدف  - 1 ددرگ . نشور  بلطم  تیعقاو  ات  تسیرگن  یگتـسیاش  هب  ریز  هناگدنچ  تاکن  هب  دیاب  كدف »  » زا ثحب  رد  تسمادـک ؟
« همطاف  » شاهنازرف تخد  هب  ار  كدـف »  » شدوخ ربمایپ  یتسارب  ایآ  - 3 تسا ؟ تما  لاوما  زا  ای  هدوبیمارگ ، ربمایپ  يهژیو  كدـف »  » ایآ - 2

ربمایپ زارفرس  تخد  ایآ  - 5 هن ؟ ای  دراذگیم  ياج  رب  ثرا »  » ناونع هب  يزیچ  ربمایپ  ایآ  - 4 تسا ؟ هدوبن  راک  رد  یششخب  نینچ  ای  دیشخب 
یـسررب کنیا  هن ؟ ای  دومن  فرـصت  نآ  رد  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  كدـف  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  شردـپ  تاـیح  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف 

هحفص 397] هناگجنپ [ : نیوانع  نیا  زا  مادک  ره  هدرشف 

كدف يهژاو 

ياهیرق كدـف » : » هک تسا  رواـب  نیا  رب  سوماـق » : » هنومن يارب  دنتـسه . یفلتخم  ياههاگدـید  ياراد  كدـف »  » هژاو دروم  رد  ناسانـشهژاو 
تسا هار  زور  ود  هنیدم »  » ات شاهلصاف  هک  زاجح »  » رد تسا  يرهـش  كدف » : » دیوگیم حابـصم » . » دراد رارق  ربیخ »  » يهقطنم رد  هک  تسا 
دروم رد  نادـلبلامجعم »  » رد يومح » . » تسا ربمایپ  هب  ادـخ  يدام  ياههرهب  زا  دـشابیم و  هار  لزنم  کی  زا  رتمک  شا  هلـصاف  ربیخ »  » اـت و 

تسا و هار  زور  هس  یخرب  نایب  هب  ای  ود  هنیدم  ات  نآ  يهلـصاف  هک  دشابیم  زاجح »  » رد ياهیرق  زا  ترابع  كدـف ...» : » دـیوگیم كدـف » »
تروصنیدب دادیور  نیا  تشاد . ینازرا  شیوخ  ربمایپ  هب  دما ، شیپ  هک  ياهنادنمتفارـش  حلـص  هار  زا  ترجه  زا  متفه  لاس  هب  ار  نآ  ادـخ 

رد دوشگ و  هنادـنمزوریپ  ار  ژد  هس  زج  نآ ، ياـهژد  يهمه  دـیدرگ و  ربـیخ »  » يهقطنم دراو  هک  یماـگنه  یمارگ  ربماـیپ  هک  دـمآ  دـیدپ 
یکیپ دـش و  تخـس  راک  زواجت  نانکـشنامیپ  رب  راـک  هک  ياهنوگب  تخاـس  رتگـنت  ژد  هس  نآ ، رب  ار  هرـصاحم  يهقلح  تفرگ ، راـیتخا 

تـسود رـشب  ياوشیپ  دندرگ . جراخ  هرـصاحم  يهقلح  زا  تمالـس  هب  چوک و  اجنآ  زا  نانآ  دـهد  هزاجا  هک  دنتـشاد  لیـسگ  ربمایپ  يوسب 
هک دنتـشاد  لیـسگ  يرگید  کـیپ  ترـضح  نآ  يراوگرزب  رهم و  هب  ناـنیمطا  زا  سپ  ناـنآ  درک و  تقفاوم  ناـنآ  تساوـخرد  اـب  مالـسا 

میـسقت و ربمایپ  اب  مود  کی  تروصب  ار  شیوخ  ياهناتـسوب  اهغاب و  اههویم ، اهتورث و  ربمایپ  یتسودناسنا  تشذـگ و  ربارب  رد  دنرـضاح 
زا شخب  نآ  زا  كدـف »  » نایب نیا  اب  دومرف . تقفاوم  نانآ  ياضاقت  اـب  ربماـیپ  دـیآ و  دـیدپ  یـشزاس  حلـص و  هار  نیا  زا  دـننک و  هحلاـصم 

هحفص 398] تسا [ . ترضح  نآ  نآ ، زا  اهنت  ساسا  نیا  رب  هدش و  راذگاو  ربمایپ  هب  هناحلسم  يریگرد  راکیپ و  نودب  هک  تسا  ییاهنیمز 

؟ تسا ربمایپ  يهژیو  كدف  ایآ 

دروم نیا  رد  تسیچ ؟ صاصتخا  نیا  لیلد  تسایمارگ و  ربماـیپ  صخـش  يهژیو  كدـف  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  ثحب  نیمود 
یلع هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نکل  و  باکرال ، لیلخ و  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  اـم  و  دـیامرفیم : نآرق 
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هب شربمایپ  هب  نانآ  ییاراد  زا  ادخ  هچنآ  [ . » 245 ... ] یبرقلا يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  ریدق ، ءیش  لک 
ار شناربمایپ  ادخ  هکلب  دیشاب ، هتفرگ  هناحلسم  راکیپ  اب  دیشاب و  هدروآ  تخات  نآ  رب  يرتش  ای  بسا  اب  امـش  هک  دوبن  هنوگنآ  داد ، تمینغ 

هدومرف شربمایپ  بیـصن  اههیرق  نآ  مدرم  زا  دـنوادخ  هک  یمیانغ  نآ  تساناوت . يزیچ  ره  رب  ادـخ  دزاـسیم و  هریچ  دـهاوخب  سک  ره  رب 
هیآ ددرگن »... تسد  هب  تسد  ناتنارگناوت  نایم  اـت  تسا  ناگدـنام  هار  رد  ناـیاونیب و  ناـمیتی و  ناـکیدزن و  ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  تسا ،

راـتفر رفیک  هب  هک  راـکزواجت  نکـشنامیپ و  ناـیدوهی  ياهناتـسوب  اـهنیمز و  ییاراد و  زا  دـنوادخ  هچنآ  هک : تسا  نـیا  رگناـشن  هـفیرش 
باکر هن  اهنآ  هار  رد  ناناملـسم  هک  دوب  ییاهتورث  كالما و  همه  تخاس ، شیوخ  ربمایپ  بیـصن  دـندش  هدـنار  شیوخ  تشز  هناـملاظ و 

قح و ربمایپ  دوهی ،»  » ياهلد رب  تشحو  هرهلد و  ندنکفا  اب  نیرفآناهج  يادـخ  هکلب  دـنتخادرپ ، گنج  هب  هن  دـندرک و  راکیپ  دندیـشک و 
نید هعماج و  حالص  هب  ار  هچنآ  ره  نآ  يهلیسوب  ات  دومن  ترضح  نآ  يهژیو  ار  ریضنینب »  » ياهتورث كالما و  هتخاس و  زوریپ  ار  تلادع 

هحفـص ددرگیم [ ... میـسقت  ناگدنمزر  نایم  هک  دوبنیمیانغ  عون  نآ  شخب و  نآ  زا  اهتورث  كالما و  نیا  نایب  نیا  اب  دـهد . ماجنا  تفای 
هدمآ دورف  اههیرق »  » نارفاک ياهییاراد  دروم  رد  هلوسر »... یلع  هللا  ءافا  ام   » هفیرـش هیآ  هک : تسا  هدروآ  سابع » نبا   » زا یـسربط » [ » 399

و ربیخ »  » دوب و هار  لیم  هس  دودح  هنیدم  ات  كدف »  » دـندوب و نکاس  هنیدـم »  » رد هک  دنـشابیم  ریـضنینب »  » و هظیرقینب »  » روظنم هک  تسا 
دنک و راتفر  اهنآ  دروم  رد  دـید  تحلـصم  هک  هنوگ  ره  ات  داد  رارق  شیوخ  گرزب  روآمایپ  يهژیو  دـنوادخ  ار  عبنی »  » و هنیرع »  » ياههیرق

ناشنرطاخ دمآ و  دورف  هراشا  دروم  هیآ  درکن ؟ میـسقت  مدرم  نایم  رد  ار  اهنیا  ربمایپ  ارچ  هک  دـندرک  حرطم  ار  لاوس  نیا  یخرب  هک  هاگنآ 
. تسا ربمایپ  يهژیو  قح  اهنیا  هک  تخاس 

؟ دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  ایآ 

وا هک  دیراد  دای  هب  تشذگ و  وجقح ، يهدـنناوخ  امـش  رظن  زا  كدـف »  » دروم رد  نادـلبلامجعم »  » رد يومح »  » نخـس شیپ  تاحفـص  رد 
قوقح زا  هتشگ و  راذگاو  ربمایپ  هب  هحلاصم  حلـص و  اب  هکلب  هدشن  دازآ  هناحلـسم  داهج  اب  هک  تسا  هتخاس  ناونع  ییاهنیمز  زا  ار  كدف » »

...« هقح یبرقلاذ  تاف   » يهفیرش يهیآ  ریسفت  رد  نارسفم  ناثدحم و  هک  تشذگ  ناترظن  زا  مهم  يهتکن  نیا  زین  و  تسادخ . ربمایپ  يهژیو 
کنیا دومن . راذگاو  وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شاهنازرف  تخد  هفیرـش ، يهیآ  نیا  رد  ادخ  هک  دـناهدومن  حیرـصت 

يارب مینکفایم . رظن  يرتشیب  لیالد  هب  عوضوم  نیا  رب  رتشیب  دـیکات  يارب  دروم ، نیا  رد  قیقد  يهتکن  ود  نیا  يهرابرگد  يروآدای  زا  سپ 
يهفیرش يهیآ  دروم  رد  رمع » : » هک دناهدروآ  هنیدملاخیرات »  » رد يدوهمـس »  » و ۀقرحملا » قعاوصلا   » شیوخ باتک  رد  رجح » نبا   » هنومن

دنوادخ میوگب : ناتیارب  هک  مراد  ینخس  هفیرش  يهیآ  يهرابرد  نم  هحفـص 400 ] تفگ [ : متفجوا »... امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  «و 
و دیامرفیم : هک  تسا  نیا  قح  نآ  تسا  هدادن  رارق  وا  زج  یسک  يارب  ار  نآ  داد و  رارق  شربمایپ  يارب  ياهژیو  قح  هکرابم  يهیآ  نیا  رد 
اهتورث و نیا  نایب  نیا  اب  و  ءاشی ... نم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نکل  باکر و  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفا  اـم 

. دنک لمع  دید  حالص  هک  ياهنوگ  ره  هب  اهنآ  يهدنیآ  نیمات  هعماج و  يایند  نید و  تفرشیپ  يارب  ات  تسا  ربمایپ  نآ  زا  اهنیمزرس 

؟ دراذگیم ياج  رب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  ربمایپ  ایآ 

ربمایپ نآ  زا  لـماک  صلاـخ و  روطب  كدـف »  » هک ددرگیم  تفاـیرد  تیعقاو  نیا  دروم  نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  يهمه  زا  ساـسا  نیا  رب 
. تسا هدیشخب  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب  هب  ار  نآ  هقح »... یبرقلاذ  تاف   » يهفیرش يهیآ  رد  ادخ  نامرف  هب  زین  ترضح  نآ  تسا و 

تخد هب  هیدـه  ناوـنع  هب  شیوـخ ، تاـیح  ناـمز  رد  ار  كدـف »  » ربماـیپ يرآ  هک : ددرگیم  تفاـیرد  لاوـس  نیموـس  خـساپ  هنوگنیدـب  و 
اوتحمرپ و يهبطخ  ود  زا  دـهنیم ؟ ياج  رب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  ربمایپ  ایآ  هک  زین  مراـهچ  شـسرپ  خـساپ  وا  تسا . هدیـشخب  شدـنمجرا 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


همه دنکیم و  لالدتسا  تنس  نآرق و  هب  بصاغ  هاگتسد  رد  هک  هژیوب  ددرگیم . تفایرد  مالسلااهیلع ، همطاف  يهنارگنشور  زومآسرد و 
. دمآ دهاوخ  هک  دزاسیم  موکحم  لیالد  ناراب  ربارب  رد  ار 

وا تسد  رد  كدف 

هکنیا زا  سپ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  ددرگیم  تفایرد  ینشور  هب  تیعقاو  نیا  ناثدحم  نارسفم و  ناخروم و  تاحیرـصت  يدنبعمج  زا 
« ] كدـف  » ربمایپ تایح  نامز  درک و  فرـصت  نآ  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  راـیتخا  دیـشخب ، وا  هب  ار  كدـف »  » ادـخ روتـسد  هب  شردـپ 

شیوخ يهنالداع  تلود  نارادـنامرف  زا  یکی  هب  شاهمان  رد  دروم  نیا  رد  ناـنموم  ریما  تسا . هدوب  ناوناـب  يوناـب  تسد  رد  هحفص 401 ]
مکحلا معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تشحف  ءامـسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب  دسیونیم :

لخب نآ  رب  یهورگ  هک  دوب  اـم  تسد  رد  كدـف »  » اـهنت تسا ، هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نوگلین  نامـسآ  هچنآ  یماـمت  زا  يرآ ، [ . 246 . ] هللا
رد رجح » نبا  . » تسا يرواد  وکین  ادخ  هک  یتسار  و  دندیشخب . ار  نآ  هنادنمتواخس  دنتشذگ و  نآ  زا  هنامیرک  رگید  یهورگ  دندیزرو و 

ترابع هب  تخاـس . جراـخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسد  زا  ار  كدـف  رکبوبا  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  مود  باـب  ۀـقرحملا » قعاوصلا  »
تردـق راصحنا  زا  سپ  رکبوبا »  » هک دوب  همطاف  شاهنازرف  تخد  رایتخا  رد  ربمایپ  نامز  رد  كدـف » : » هک تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم  رگید 

هک یماگنه  یمارگ  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  جـئارخلا »  » زا لـقن  هب  یـسلجم  يهمـالع  دروآرد . وا  تسد  زا  زین  ار  نآ  هعماـج ، تاـناکما  و 
يادخ مرتخد ! : » دومرف وا  اب  رادید  نمض  تفر و  همطاف  يهناخ  هب  دش  هنیدم  دراو  نآ ، رب  هرطیس  و  كدف »  » رایتخا نتفرگ  تسدب  زا  سپ 

ار یـسک  دوب و  دهاوخ  نم  نآ  زا  كدـف »  » ورنیا زا  تسا . هداد  رارق  يو  يهژیو  قح  ار  نآ  و  هتخاس ، وت  ردـپ  هرهب  ار  كدـف  نیرفآناهج 
تاهیاـمنارگ ماـم  هک  ییاـجنآ  زا  منک . لـمع  مناوـتیم  مهاوـخب  هک  هنوـگره  نآ  دروـم  رد  ادـخ  ناـمرف  هب  نـم  تـسین و  ياهرهب  نآ  رد 

، نایب نیا  زا  سپ  هحفـص 402 ] منکیم [ . راذگاو  تنادنزرف  وت و  هب  ار  كدف »  » ساسا نیا  رب  تشاد  ياهیرهم  نم  يهدـهع  رب  هجیدـخ » »
ریما شراگن  زا  سپ  تسا . همطاـف »  » هب ادـخ  يهیدـه  كدـف »  » هک سیونب  دومرف : ناـنموم  ریما  هب  تساوخ و  ار  یتسوپ  هعطق  ادـخ  ربماـیپ 

دنیامن ءاضما  ار  نآ  یهلا ، دنس  نیا  میظنت  ناهاوگ  ناونع  هب  نمیاما »  » ربمایپ و مالغ  يو و  هک  داد  روتـسد  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  نانموم 
دوب وا  تموکح  زور  نیمهد  دز ، هیکت  تردـق  هکیرا  رب  رکبوبا »  » هک یماگنه  ربمایپ  زوسناج  تلحر  زا  سپ  دـندرک . یهاوگ  زین  ناـنآ  و 

« كدـف  » زا ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  لـیکو  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشاد و  لیـسگ  كدـف »  » يوسب ار  یکیپ  تردـق ، ساـسحا  زا  سپ  هک 
. دومن راتفر  دوب  هتفای  روتسد  هک  هنوگنامه  زین  وا  و  دیامن ، هرداصم  ار  اجنآ  دنک و  نوریب 

كدف هدنورپ  رد  هناگهس  لیالد 

هراشا

دوب و ناوناب  يوناب  نآ  زا  لیلد  هس  هب  كدف »  » هک دوشیم  نشور  ریذـپانهشدخ  كرادـم  دانـسا و  هوبنا  رد  قمعت  اب  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
: زا دنترابع  هناگهس  تاهج  لیالد و  نیا  تسا . هدوب  یسایس  يهزیگنا  هب  هنارادمروز و  هنابصاغ و  راک  نآ  يهرداصم 

نتشاد رایتخا  رد  ای  دی  لصا 

نآ دوب و  وا  تسد  رد  ربماـیپ  تاـیح  زا  كدـف  هک  تسا  نیا  دوـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  نآ  زا  كدـف »  » هک تقیقح  نیا  رب  لـیلد  نیتـسخن 
نتخاس جراخ  ور  نیا  زا  تشامگیم . رازگراک  هدنیامن و  لیکو و  نآ  رب  درکیم و  فرصت  نآ  رد  دیدیم  حالـص  هک  هنوگره  ترـضح 
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ربمایپ رگم  دوبن . تسرد  هنالداع و  اور و  يراـک  هدـننکعناق ، مکحم و  هنیب  كردـم و  لـیلد و  اـب  زج  نآ  بحاـص  کـلام و  تسد  زا  نآ 
یسک تسا و  هدننکاعدا  يهدهع  رب  ناهرب  لیالد و  يهماقا  هحفص 403 ] رکنا [ ». نم  یلع  نیمیلا  و  یعدملا ، یلع  ۀنیبلا  : » دومرفن یمارگ 
نیمه ساسا  رب  نایب ، نیا  اب  تسا . ساسایب  اعدا  هک  دـنک  داـی  دـنگوس  دـیاب  راـکنا  تروص  رد  دریگیم  تروص  ییاـعدا  وا  دـض  رب  هک 

هنیب  » يهماقا هب  يزاین  تسوا و  تیکلام  رگناشن  یعون  هب  دوب ، وا  فرـصت  رد  مالـسلااهیلع و  همطاـف  راـیتخا  رد  كدـف  هک  نشور  تیعقاو 
هنیب ترـضح  نآ  زا  هکنیا  هن  دـیامن  تابثا  ار  شیوخ  ياعدا  تیناقح  ناـهرب  لـیلد و  اـب  تسیاـبیم  هدـننک  هرداـصم  هاگتـسد  تشادـن و 

نآ زا  كدف »  » هک تقیقح  نیا  رب  لیلد  نیتسخن  نیا  دیامن ، نوناق  نیزگیاج  ار  يرادـمروز  دـنک و  یـشارتهناهب  ینکـشراک و  دـهاوخب و 
. دوب همطاف 

ربمایپ ششخب  هیده و 

نآ دیـشخب و  همطاـف »  » هب هیدـه  ناونع  هب  ار  كدـف  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  وا  تیکلاـم  ربماـیپ و  زارفرـس  تخد  عضوم  تیناـقح  رب  رگید  هار 
هنابصاغ هناملاظ و  يراک  يزیواتسد ، ره  اب  نآ  هب  نارگید  يزارد  تسد  و  دش . كدف  کلام  ادخ  ربمایپ  ششخب  ای  هیده  هار  زا  ترـضح 

. تسا

ثرا هار  زا 

تسا نشور  تسا و  ربمایپ  یصاصتخا  يهرهب  هژیو و  قح  نآرق ، تحارص  هب  كدف »  » هک تسا  نیا  ناوناب  يوناب  تیناقح  رب  هار  نیموس  و 
لیلد و ره  اب  مکاح  هورگ  اما  دربیم . ثرا  هب  ار  نآ  یعیبط  روطب  تسا و  ترـضح  نآ  ثراو  وا ، يهناـگی  تخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک 

مالسا یسرداد  نییآ  فالخ  رب  هاگنآ  دندومن و  هرداصم  ار  وا  کلم  یکرادم  لیلد و  چیهیب  دندیزرو و  تفلاخم  یتسرد  ملسم و  هار و 
ناربمایپ زا  هک  دـندومن  راکنا  تروصنیدـب  ار  ثرا »  » نشور یعطق و  لصا  زین  دروایب و  هاوگ  لیلد و  اـت  دنتـساوخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا 
يهدنناوخ امـش  رظن  زا  هک  ياهناگهس  تاهج  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نشور  دـنهنیمن . ثرا  هب  يزیچ  نانآ  درب و  ثرا  ناوتیمن 

زیتس و متس  يوناب  نآ  هک  دوب  مه  ساسا  نیمه  رب  دهاوخب و  ار  شیوخ  يهدشلامیاپ  قوقح  تسناوتیم  تشذگ  هحفص 404 ] یمارگ [ 
نیا اب  ار  شیوخ  يهدـش  هرداصم  کلم  تسخن  دومن . هبلاطم  ار  شیوخ  قوقح  داهن و  هنابلطقح  نادـیم  هب  ماـگ  هنادنمتداهـش  بلطقح ،

رد یبلح »  » ار هتکن  نیا  تخادرپ . شیوخ  قوقح  ءایحا  هب  ثرا  ناوناق  ساسا  رب  نآ  یپ  زا  درک و  هبلاطم  تسوا  هب  ربمایپ  هیدـه  هک  ناونع 
يوس زا  كدـف »  » يهرداـصم ربماـیپ و  زوسناـج  تلحر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک : تسا  هدرک  میـسرت  تحارـص  هب  شیوخ  يهریس 

نم هب  مردقنارگ  ردپ  هیده  يدـیدرت  چـیهیب  كدـف » . » هتایح لاح  اهیناطعا  یبا ، ۀـلحن  كدـف  نا  دومرف : تفر و  رکبوبا »  » دزن تموکح ،
کلذـب دـیرا  تفگ : درک و  راـکنا  ار  نشور  تقیقح  نیا  رکبوـبا  تسا . هدیـشخب  نم  هـب  شايرهاـظ  تاـیح  ناـمز  رد  ار  نآ  دـشابیم و 
هدنسیون دنتساوخیم ، هاوگ  وا  زا  یمالسا  یـسرداد  نییآ  فالخ  رب  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  مهاوخیم . هاوگ  تیعقاو  نیا  رب  نم  ادوهش ...

دیبلط و يرگید  هاوگ  رکبوبا »  » اما داد ، یهاوگ  تقیقح  نیا  رب  نانموم  ریما  درب و  رکبوبا »  » دزن ار  مالـسلاهیلع  یلع  ربمایپ ، يهماندـهاش  و 
ةارما لـجربا و  تفگ : رکبوـبا »  » اـما داد  یهاوـگ  همطاـف  عـضوم  تیناـقح  رب  تفاـی و  روـضح  ربماـیپ  يهماـنمیظنت  رگید  هاوـگ  نـمیاما » »

؟ مینادرگزاـب وت  هب  ار  كدـف »  » هک يوشیم  قح  نیا  روخرد  نز  کـی  درم و  کـی  یهاوـگ  اـب  هک  ینکیم  رکف  امـش  اـیآ  اهنیقحتـست ؟؟
؟ هللالوسریبا نم  یثاریم  ینعنمت  مل  دومرف : تفر و  رکبوبا »  » دزن مالسلااهیلع  همطاف  دسیونیم : دروم  نیا  رد  شیوخ  باتک  رد  یسربط » »

زاب شیوخ  يردـپ  ثرا  زا  ارم  ارچ  یلاعت ؟ هللا  رماب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یل  اـهلعج  دـق  كدـف و  نم  یلیکو  تجرخا  و 
هحفـص 405] هدومن [ ؟ راذگاو  نم  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  نآ  ردقنارگ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ياهدـنار ، نوریب  كدـف »  » زا ارم  لیکو  هتـشاد و 
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لطاب ار  هرداصم  مکح  مریگب و  میمـصت  هراـبرگد  تسا  هتفرگ  تروص  هچنآ  رد  اـت  رواـیب  نخـس  نیا  رب  ار  تناـهاوگ  داد : خـساپ  رکبوبا 
منک و يروآدای  نتشیوخ  دروم  رد  ار  ربمایپ  نخس  هکنآ  زا  شیپ  نم  رکبوبا !»  » يا تفگ : دمآ و  نمیاما »  » نخس نیا  زا  سپ  منک . نالعا 
رد ربمایپ  نخـس  نیا  ایآ  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ار  وت  رکبوبا !» : » دوزفا هاگنآ  داد . مهاوخن  یهاوگ  مونـشن ، نآ  دروم  رد  ار  امـش  هاگدـید 

. تسا تسرد  منادیم  ارچ ، داد : خـساپ  رکبوـبا » « »؟ تسا تـشهب  ناوناـب  زا  ییوناـب  نـمیاما  : » دوـمرف هـک  ینادیم  ياهدینـش و  ارم  دروـم 
زین ربمایپ  و  هقح ... یبرقلاذ  تاف  هک : دومرف  یحو  شیوخ  ربمایپ  هب  نیرفآناـهج  يادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  کـنیا  تفگ : نمیاما » »
دمآ رکبوبا »  » دزن زین  نانموم  ریما  وا  زا  سپ  دیشخب . وا  هب  ادخ  روتسد  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ادخ ، نامرف  ماجنا  رد 

دـینادرگزاب و مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدـف  هرداصم ، مکح  وغل  اب  تشون و  همان  ریزگاـنب  رکبوبا »  » ور نیا  زا  داد : یهاوگ  هنوگنیمه  و 
هتـشون هچ  هک  دیـسرپ  رکبوبا »  » زا همان ، ندید  اب  دـش و  دراو  رمع »  » هک دوب  هتفرن  رکبوبا  دزن  زا  همطاف »  » زونه داد . ترـضح  نآ  هب  ار  همان 

هدیـشخب وا  هب  ادخ  روتـسد  هب  ار  نآ  ربمایپ  تسوا و  نآ  را  كدـف »  » هک دراشفیم  ياپ  بلطم  نیا  رب  همطاف » : » داد خـساپ  رکبوبا » « ؟ تسا
« رمع . » ماهداد وا  هب  هتـشون و  وا  عضوم  تیناقح  رد  ياهماـن  ریزگاـنب  نم  دـناهدرک و  یهاوگ  وا  يهتـساوخ  رب  زین  نمیاما »  » و یلع » . » تسا
« رکبوبا [ . » 247 . ] درک هراپ  هراپ  ار  نآ  دنکفا و  ناهد  بآ  هفیلخ  يهمان  هب  همه  ناگدـید  ربارب  رد  تفرگرب و  ار  همان  داهن و  شیپ  هب  ماگ 

هدمآ دروم  نیا  رد  یبلح » يهریـس   » رد هحفـص 406 ] دـش [ . جراخ  اجنآ  زا  هیرگ  تلاـح  اـب  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  تفگن و  يزیچ  وا  هب 
ریما داهنشیپ  هب  مالسا  يهنومن  يوناب  دورف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمشش  زا  درک . هراپ  ار  نآ  تفرگ و  ار  رکبوبا »  » همان رمع » : » هک تسا 
دوب مه  تدوخ  نآ  زا  كدف »  » رگا یتسه . وا  ینیشناج  یعدم  هتسشن و  ربمایپ  مردپ  عیفر  هاگیاج  رب  وت  دومرف : تفر و  رکبوبا  دزن  نانموم 

و ییوگیم . تسرد  ارچ  داد : خـساپ  رکبوبا  تسین ؟ هنوگنیا  ایآ  ینادرگزاب ، نم  هب  ار  نآ  دوب  مزال  وت  رب  متـساوخیم ، وت  زا  ار  نآ  نم  و 
. تشگزاب هناخ  يوسب  هک  تشاد  تسد  رد  ار  همان  ترـضح  نآ  تشاد . میدـقت  همطاف  هب  تشون و  ار  كدـف »  » ندـینادرگرب مکح  هاگنآ 

رمع تسا . هتشون  كدف »  » تشگزاب دروم  رد  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دومرف : ترـضح  دیـسرپ ؟ همان  زا  دروخرب و  وا  هب  هار  نایم  رد  رمع 
ار هماـن  شاهرهچ ، رب  یلیـس  ندز  همطاـف و  يهنیـس  رب  نتخاون  نمـض  وا  اـما  درک  يرادوخ  نآ  میلـست  زا  ترـضح  نآ  تساوخ و  ار  هماـن 

[ . 249 . ] دنک هراپ  ار  تمکش  تدادیب ، رفیک  هب  يادخ  يدومن ، هراپ  ارم  دنس  دومرف  ربمایپ  زارفرس  تخد  [ . 248 . ] درک هراپ  تفرگ و 

رکبوبا نانموم و  ریما  نایم  دنت  ياهرظانم 

هب مالـسلااهیلع  همطاف  ندـمآ  نوریب  و  رکبیبا »  » يهمان اب  رمع  دروخرب  زا  سپ  دـسیونیم : هک  میدرگیم  زاب  یـسربط »  » نایب هب  رگید  راـب 
زا یهورگ  يهقلح  رد  هک  هنوگنامه  تفر و  دجـسم  هب  رکبوبا »  » یپ زا  ناـنموم  ریما  ناـنآ ، دزن  زا  ضارتعا  و  هحفص 407 ] هیرگ [  تلاح 
رب هوالع  ربمایپ  يهناگی  تخد  هک  یلاح  رد  يرادیم  زاـب  شايردـپ  ثرا  زا  ار  همطاـف  ارچ  دومرف : وا  هب  دوب ، هتـسشن  راـصنا  نارجاـهم و 

میانغ زا  كدف » : » داد خساپ  رکبوبا » « ؟ دیدرگ نآ  کلام  تروصنیدـب  درک و  فرـصت  وا  روتـسد  هب  ربمایپ و  نامز  رد  ار  نآ  ثرا ، نوناق 
هتخاس وا  يهژیو  قوقح  زا  هدیشخب و  وا  هب  ار  نآ  ربمایپ  هک  دروایب  یناهاوگ  همطاف »  » رگا تسا . ناناملسم  يهمه  نآ  زا  تسا و  یمالـسا 

فـالخب اـننیب  مکحت  دوـمرف : ناـنموم  ریما  تشاد . دـهاوخن  یقح  چـیه  نآ  رد  تروـص  نیا  ریغ  رد  منادرگیمزاـب  وا  هب  ار  نآ  نم  تسا ،
، تسا يراج  هعماج  رد  هک  یمالـسا  تاررقم  ادخ و  نوناق  قبط  زج ، تلاسر ، یحو و  نادـناخ  ام  دروم  رد  ایآ  « ؟ نیملـسملا یف  هللا  مکح 

مدرگ یعدم  مهاوخب و  ار  نآ  نم  دشاب و  يزیچ  یناملـسم  تسد  رد  رگا  دومرف : نانموم  ریما  هن ... داد : خـساپ  رکبوبا » « ؟ ینکیم يرواد 
نانموم ریما  یتسه . یهدم  هک  مهاوخیم  هاوگ  امـش  زا  داد : خـساپ  رکبوبا » « ؟ یهاوخیم هاوگ  فرط  مادـک  زا  امـش  تسا ، نم  نآ  زا  هک 

کنیا دـیاهدیرب و  ار  وا  قح  نونک ، ات  ربمایپ  نامز  زا  كدـف »  » نتـشاد رایتخا  رد  دوجو  اب  هک  تشاد  یهانگ  هچ  همطاف  نایب  نیا  اب  دومرف :
هاوـگ دنتـسه  نآ  یعدـم  هـک  یناـسک  زا  یهاوـخیم و  هاوـگ  دـشابیم  كدـف »  » کـلام هـک  وا  زا  یمالــسا  یــسرداد  نـییآ  فـالخ  رب 

نک سب  بلاطوبا ! دنزرف  يا  ناه  تفگ : توکس  یکدنا  زا  سپ  تشادن  یخـساپ  مکحم  قطنم  نیا  ربارب  رد  هک  رکبوبا » « ؟... یهاوخیمن
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، دیروایب ام  لوبق  دروم  لداع و  یناهاوگ  امش  رگا  هک  منادیم  ار  نیا  اهنت  میرادن . ار  وت  لالدتسا  قطنم و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوت  ام  هک 
یقح نآ  رد  ربمایپ  تخد  همطاف »  » وت و و  ناناملسم ، نآ  زا  دوشیم و  بوسحم  یمالـسا  مئانغ  زا  كدف »  » تروص نیا  ریغ  رد  مریذپیم .
يرآ داد : خـساپ  یناوخیم ؟ ار  نآرق  ادـخ ، باتک  اـیآ  هللا ؟ باـتک  ارقت  رکباـبا  اـی  دومرف : ناـنموم  ریما  هحفـص 408 ] تشاد [ . دیهاوخن 

تیبـلا و لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : » دـیامرفیم هک  تسا  هدـمآ  دورف  یناـسک  هچ  دروـم  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  دوـمرف :
يهرابرد داد : خـساپ  رکبوبا  نارگید ؟ ای  تسا  هدـمآ  دورف  تلاسر  یحو و  نادـناخ  ام  يهرابرد  هفیرـش  يهیآ  نیا  اـیآ  اریهطت ». مکرهطی 

هدـش کیدزن  يدنـسپان  راک  هب  همطاف ،»  » ربمایپ يهدازآ  تخد  هک  دـنهد  یهاوگ  یخرب  رگا  ساسا  نیا  رب  دومرف : تسا . هدـمآ  دورف  امش 
. ياهدـیزرو رفک  تروص  نآ  رد  دومرف : ناملـسم ... ناوناب  رگید  ناـسب  تفگ : رکبوبا » « ؟ درک یهاوخ  دروخرب  هنوگچ  وا  اـب  امـش  تسا ،

یهاوگ هداهناو و  ار  اهيدیلپ  اهیتشز و  يهمه  زا  وا  یگزیکاپ  یکاپ و  رب  یتسه  راگدیرفآ  یهاوگ  هک  تهج  نادب  دومرف : ارچ ؟ دیسرپ :
هک ار  كدف »  » يهرابرد وا  روآمایپ  ادخ و  نامرف  کنیا  هک  هنوگنیمه  ياهتفریذپ . ربمایپ  تخد  دروم  رد  ار  وا  راکهانگ  ناگدـنب  نیغورد 

یعدـم رب  دومرف : ربمایپ  هک  یلاـح  رد  تسا . یمومع  لاوما  مئاـنغ و  ءزج  نآ  هک  يرادـنپیم  نینچ  هداـهناو و  تسا  هدیـشخب  همطاـف »  » هب
هک دوب  اجنیا  رد  تسرد  یـسربط »  » نایب هب  دوب . دهاوخ  دنگوس  اهنت  اعدا ، هدننکراکنا  يهدهع  رب  دـیامن و  هاوگ  لیلد و  يهماقا  هک  تسا 

همالع دیوگیم . تسرد  نانموم  ریما  هک  دنگوس  يادخ  هب  دنتفگ : دندرک و  شنزرـس  ار  يرگید  یخرب  دنتخادرپ و  وگم » وگب ،  » هب مدرم 
میسرت هدرشف  روطب  نآ  ندوب  دنمدوس  لیلد  هب  هک  تسا  هدروآ  یتیاور  رون  ماما  نیمـشش  زا  لضفم »  » زا لقن  هب  دوخ  لوکـشک »  » رد یلح 
تشاد لیسگ  مدرم  هحفـص 409 ] نایم [  هب  یکیپ  دز  هیکت  تردق  يهکیرا  رب  رکبوبا »  » هک یماگنه  تسا : هنوگنیا  تیاور  نیا  ددرگیم .

ات دیایب  تسا ، هدرپس  يدهعت  نامیپ و  وا  هب  ترضح  نآ  ای  دهاوخیماو  ادخ  ربمایپ  زا  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  هک : دهد  رس  ادن  اج  همه  ات 
مادک ره  دـندمآ و  وا  دزن  ریرج »  » و رباج »  » ياهمان هب  سانـشرس  ناناملـسم  زا  نت  ود  منک . افو  شادـعو  هب  و  ادا ، ار  ترـضح  نآ  ماو  نم 

ياعدا یهاوگ  كردـم و  بلط  چـیه  نودـب  گنردیب و  رکبوبا »  » تسا و هداد  هدـعو  نینچ  نانآ  هب  ربماـیپ  هک  دـندومن  حرط  ار  ییاـعدا 
ار مئانغ  سمخ و  و  كدف »  » وا زا  دمآ و  رکبوبا »  » دزن ربمایپ  يهناگی  تخد  ود ، نآ  یپ  زا  درک . ادا  ار  نانآ  يهتساوخ  تفریذپ و  ار  نانآ 
نآ تایآ  نآرق و  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  مدرگ . اریذـپ  ار  تاهتـساوخ  اـت  رواـیب  هاوگ  دومرف : ترـضح  نآ  هب  رکبوبا »  » اـما دومن ، هبلاـطم 
اما يداد  رارق  قیدصت  دروم  یهاوخب  لیلد  هاوگ و  نانآ  زا  هکنآیب  ار  هللادـبع » نب  ریرج   » و رباج »  » ياهاعدا امـش  دوزفا : درک و  لالدتـسا 
ریما همطاف ، تساوخ و  هاوگ  رکبوبا »  » وگتفگ زا  سپ  ماجنارـس  ارچ ؟ توافت  نیا  يریذپیمن  نم  دروم  رد  ار  ادـخ  باتک  حیرـص  یهاوگ 

یهاوگ ربمایپ  يهنازرف  تخد  نانخس  یتسرد  هب  نانآ  یگمه  دروآ و  ار  رکبوبا  رسمه  ءامسا »  » و نمیاما »  » و نیسح »  » و نسح »  » نانموم و
يوناب ود  دنیوا و  نادنزرف  زین  نیسح  نسح و  دنتسه و  همطاف »  » ياتمه رـسمه و  هک  نانموم  ریما  اما  دنتفگ : شنارای  و  رکبوبا »  » اما دنداد 

دـننکیم و شالت  نتـشیوخ  عفانم  يارب  همه  دـنهدیم و  یهاوگ  وا  دوس  هب  دنتـسه و  همطاف »  » نرازگتمدـخ نادـنمتدارا و  زا  زین  هدربماـن 
نیا زا  تسا  ربمایپ  دوجو  يهراپ  همطاف »  » اما دومرف : نانآ  ياهیـشارت  هناهب  خـساپ  رد  نانموم  ریما  دـنهدیم . قوس  دوخ  يوسب  ار  ناـیرج 

نسح و  » اما تسا . هدرمـش  وگغورد  ار  ربماـیپ  درامـش ، رگغورد  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرزآ  ار  ادـخ  ربماـیپ  درازاـیب ، ار  وا  سک  ره  ور 
نایتشهب هک  ارچ  تسا  هتشادنپ  وگغورد  ار  يادخ  درادنپ ، وگغورد  ار  نانآ  سک  ره  تشهب . ناناوج  رالاس  دنربمایپ و  نادنزرف  نیـسح ،»

نم زا  وت  ناج ! یلع  [ » هحفص 410 دومرف [ : نم  هب  باطخ  ربمایپ  هک  دیاهدرکن  شومارف  نم ، اما  ناشرالاس . هب  دسر  هچ  ات  دنیوگتـسار  زین 
يوریپ وت  زا  سک  ره  و  هتفریذپن ، ارم  دریذپن  ار  وت  سک  ره  دوب ، یهاوخ  نم  ردارب  ترخآ  يارـس  ارـس و  نیا  رد  وت  و  وت ، زا  نم  یتسه و 

: دومرف داد و  تشهب  هدژم  ادخ  ربمایپ  ار  نمیاما »  » اما تسا ». هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک ، ینامرفان  وت  زا  سک  ره  و  هدومن ، يوریپ  ارم  دـیامن 
هک دـیتسه  هنوگنامه  نایامـش  يرآ  تفگ : رمع » . » دومرف اعد  زین  وا  لـسن  و  سیمع » تنب  ءامـسا   » يارب دوب و  دـهاوخ  تشهب  ناـنز  زا  وا 
ام رگا  دومرف : نانموم  ریما  دوشیمن . هتفریذپ  دنهدیم  شیوخ  دوس  هب  هک  یناسک  یهاوگ  اما  تسا  تسرد  اهنیا  دیدومن ، فصو  ار  دوخ 

تـسام دوس  هب  هک  لیلد  نادـب  اـم  یهاوگ  فصو  نیا  اـب  دـینکیم و  قیدـصت  ار  نآ  دـینادیم و  امـش  دـش و  هتفگ  هک  میتسه  هنوگناـمه 
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.« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  رگید  سپ  دوشیمن ، هتفریذپ  زین  ربمایپ  یهاوگ  نآ ، رب  نوزفا  دوشیمن و  هتفریذپ 
هاوگ ام  زا  یمالـسا ، یـسرداد  نییآ  فالخ  رب  امـش  میهاوخب ، دـیاهتفرگ  نامتـسد  زا  هک  ار  شیوخ  يهتفر  جارات  هب  قوقح  اـم  رگا  يرآ 

امش لاح  نامه  رد  اما  دنک . يرای  ار  ام  هک  تسین  یـسک  مه  امـش  هتخادرپ  هتخاس و  طیارـش  وج و  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دیهاوخیم و 
ياـههناخ هب  هتخاـس و  رود  تسا  تلاـسر  یحو و  هاـگدورف  هک  شایقیقح  هاـگیاج  زا  ار  نآ  هدرب و  موـجه  ربماـیپ  ادـخ و  تموـکح  هـب 

ملعیـس و  : » هک دناوخ  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  هاگنآ  و  دییامن ... هئارا  شیوخ  راک  رب  يدنـس  لیلد و  هاوگ و  چیه  هکنآیب  دـیربیم ، شیوخ 
تخد هب  و  تشگ . دـنهاوخ  زاـب  هاگتـشگزاب  نیمادـک  هب  هک  تفاـی  دـنهاوخرد  يدوزب  نارگدادـیب  و  نوبلقنی ». بلقنم  يا  اوـملظ  نیذـلا 

هحفص 411] دیامن [ . يرواد  موق  نیا  ام و  نایم  تسا ، نارواد  نیرتهب  هک  ییادخ  ات  میورب  ناج ! همطاف » : » دومرف ربمایپ  يهنازرف 

دنکفا رگید  یحرط  دیاب  کنیا  و 

اب دـندوب  هداد  یهاوگ  يو  دوس  هب  هک  ار  وا  يهنومن  هتـسیاش و  ناهاوگ  مکاح  هورگ  دـید  هک  یماـگنه  مالـسا  زیتسمتـس  هنازرف و  يوناـب 
ياهشالت درک و  در  تسا ، هدیـشخب  شاهنازرف  تخد  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  كدف »  » ربمایپ هک  ار  تیعقاو  نیا  تشاذگ و  رانک  یـشارتهناهب 

هک هار  نیا  زا  دهاوخب ، يرگید  هار  زاار  شیوخ  يهدشلامیاپ  قوقح  هک  تفرگ  میمـصت  دیـسرن  ییاج  هب  وا  يهنابلطقح  زیمآتملاسم و 
رد هک  دـنریذپب  دـیاب  ریزگاـنب  تسا  هدیـشخب  همطاـف  هب  ار  نآ  هک  دـنریذپیمن  رگا  تسا  ربماـیپ  يهژیو  قـح  نآرق  تحارـص  هب  كدـف » »

نیمه هب  ددرگیمزاب . همطاـف »  » شدـنزرف اـهنت  هب  ثرا »  » لومـشناهج نوناـق  هار  زا  وا  تلحر  زا  سپ  و  تسا . راوگرزب  نآ  دوخ  تیکلاـم 
تانایب نیرتروشرپ  نیرتهدرتسگ و  نیرتهوکـشرپ و  اب  ات  تخاس  هداـمآ  ار  دوخ  دیـشیدنا و  ار  مزـال  ریبادـت  ناوناـب ، يوناـب  هک  دوب  تهج 
يوناب نآ  اما  دهاوخب ، هار  نیا  زا  ار  شیوخ  قح  هدومن و  زاغآ  بصاغ  هورگ  دض  رب  ار  شیوخ  ینید  یتدیقع و  يرکف و  راکیپ  شیوخ ،

قح و هب  هدرواـین و  دورف  رـس  زین  وا  راکـشآ  یعطق و  لـیالد  نیا  ربارب  رد  زگره  تموکح  هک  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  دنمـشیدنا  رگنفرژ و 
ۀیآ اوحمت  فیسلا  ۀیآ  و  . » تخاس دهاوخ  دوبان  ار  نایب  ملق و  يهدنزاس  رثا  هتخآ ، ریـشمش  رثا  رعاش : نایب  هب  درک و  دهاوخن  لمع  تلادع 

، نآ ورملق  رد  ناـهرب  قـطنم و  دـیدرگ  مکاـح  نآ  رب  دادبتـسا  یگماـکدوخ و  هک  ياهعماـج  ره  نشور . تسا  یتـیعقاو  نیا  يرآ  مـلقلا ».
يهناگی تخد  دیـشوپ . لمع  هماج  نآ  هب  هک  تشاد  يرگید  فدـه  وا  اما  تسنادیم  کین  مالـسا  يهنومن  يوناب  ار  نیا  تسین . زاـسراک 

دناسر و تبث  هب  خیرات  هاگداد  رد  مکاح  هورگ  يرگدادیب  اب  ار  شیوخ  تیمولظم  قح و  رب  عضوم  هک  دوب  هشیدنا  فدـه و  نیا  رب  ربمایپ 
ربمایپ شردپ  هحفـص 412 ] دجـسم [  هب  تفرگ  میمـصت  مه  تهج  نیمه  هب  درادرب و  هدرپ  ناـنآ  يهناـملاظ  درکلمع  موش و  ياهفدـه  زا 

ار شیوخ  یساسا  هنامیکح و  ياهفده  هلیسونیدب  دهن و  راگدایب  اسر  نایب  نآ  اب  ار  شیوخ  یخیرات  نانخس  مدرم  هوبنا  ربارب  رد  دورب و 
. دشخب ققحت 

كدف يهبلاطم  زار 

هراشا

ياهـشزرا هب  تبـسن  دوب و  یتسه  ناهج  يوناب  نیرتاسراپ  هکنیا  اب  یتیگ  ناوناب  رـالاس  هک ، دـننک  حرط  ار  رادـنپ  نیا  یخرب  تسا  نکمم 
نآ رب  ار  وا  يزار  هچ  دوب ، رانک  رب  هتـسش و  تسد  نآ  رذـگدوز  هدـنبیرف و  ياههولج  زا  تشادـن و  یگتـسبلد  ایند ، قرب  قزر و  يداـم و 

یتسار دزای ؟ تسد  رادهنماد  شالت  ریگیپ و  هزرابم  هب  هنوگنیا  قوقح  ندـنادرگزاب  يارب  دـنزب و  یخیرات  تضهن  نیا  هبتـسد  هک  تشاد 
نیمز و نآ  ندـینادرگزاب  هـب  ترـضح  نآ  نداد  ءاـهب  نآ و  يهبلاـطم  و  كدـف »  » يهلئـسم حرط  رد  يریگیپ  يراـشفاپ و  هـمه  نـیا  زار 

ياهیامنارگ يوناب  دشاب ؟ تسناوتیم  هچ  میراد  غارس  همطاف »  » رد هک  یناسنا  يالاو  ماقم  يونعم و  هوکش  حور و  يدنلب  نآ  اب  ناتـسلخن ،

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


راـمیب کـی  ناـهد  رد  كوـخ ، ناوختـسا  ياهعطق  زا  رتراوـخ  رتشزرایب و  شنادـناخ ، وا و  هاگدـید  زا  نآ  يداـم  ياهـشزرا  اـیند و  هک 
يهبلاطم و  كدف »  » هدنورپ ندوشگ  هب  ار  وا  یلماع  هچ  دومنیم . رتزیچان  رترابتراقح و  مه  اهنیا  زا  و  سگم ، لاب  زا  رتتسپ  و  یماذـج ،

وا ییاههزیگنا  هچ  یناسنا  يونعم و  ياهـشزرا  نیرتالاو  هب  هتـسارآ  دوب و  یتسه  ناهج  ناوناب  رالاس  یتسارب  هک  ییوناـب  تشادیماو ؟ نآ 
دهاوخب یناراکزواجت  زا  ار  شیوخ  قوقح  دهدرد و  نت  هدننکش  اسرفتقاط و  تالکـشم  جنر و  درد و  نیا  هب  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار 

يرهاظ يزوریپ  هب  هنابلطقح  نادـیم  نیا  رد  دـناوتیمن  دـنامیم و  رمثیب  رهاظ  هب  شتازراـبم  شـالت و  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  دوخ  هک 
میظع و تکرح  نیا  زار  یتـسار  دروآ ؟ نوریب  ناراـکزواجت  نابـصاغ و  تسد  زا  ار  اـهنآ  دـبای و  تسد  شیوـخ  قوـقح  هب  دـیآ و  لـیان 
اـهزغم و هرتسگ  رد  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاـهارچ  اـهنیا  هحفص 413 ] تسیچ [ ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  فرگـش  یخیرات و 

ییاراد يهرداصم  زا  مکاح  هورگ  یعقاو  فده  هک  تسا  نیا  خساپ  نیتسخن  اهارچ  نیا  خساپ  ددرگ ؟ حرط  ددنب و  شقن  اههشیدنا  نادیم 
يداصتقا و رظن  زا  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  هلیسونیدب  هک  دوب  نیا  بصاغ ، تلود  هجدوب  رد  نآ  نتشاد  روظنم  ربمایپ و  يهنازرف  تخد 

هار هب  نانموم  ریما  دـض  رب  ار  ياهدننکـش  يداصتقا  گنج  کی  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رب  دزاس . یناوتان  فعـض و  راچد  یگدـنز  تاـناکما 
ياهـشزرا راگدـنوادخ  هک  وا  درگ  رب  مدرم  ات  دزاس  یتسدـیهت  رقف و  راچد  يداصتقا  رظن  زا  ار  نانموم  ریما  هک  دوب  رادـنپ  نیا  رب  دزادـنا .

نآ رد  هک  دیاین  رامـشب  نیگنـس  ياهنزو  زین  يدام  ياهـشزرا  يداصتقا و  رظن  زا  ار  ترـضح  نآ  دـننز و  هقلح  دوب ، یهلا  يونعم و  يالاو 
هورگ يهویش  نیا  دوبن . يرادمتردق  ناکما  نانآ  يارب  رگید  يدیدرت  چیهیب  يدام ، يونعم و  ياهـشزرا  نتفرگ  رارق  مه  رانک  اب  تروص 

ال : » دنتفگیم دنتفرگیم و  راکب  ربمایپ  ربارب  رد  تلاسر  رصع  ناقفانم  هک  دوب  یتسایس  هویـش و  نامه  تسرد  نانموم  ریما  ربارب  رد  مکاح 
هدنکارپ وا  درگ  زا  ات  دینکن  هنیزه  يزیچ  دناهدمآ  درگ  ربمایپ  رانک  هک  یناسک  هب  [ . » 250 ...« ] اوضفنی یتح  هللالوسر  دنع  نم  یلع  اوقفنت 

ییاج ات  دوب  یهجوت  لباق  ملق  کی  نآ ، يهرمث  دمآرد و  هکلب  دوبن  زیچان  كدنا و  كدـف »  » ياهنیمز هنالاس  لوصحم  هوالعب  - 2 دنوش ».
لقن هب  یسلجم  همالع  تسا . هدوب  وا  رصع  رد  هفوک  ياهناتسلخن  ناسب  نآ ، يامرخ  ناتخرد  هک  تسا  هشیدنا  نیا  رب  دیدحلایبا » نبا   » هک

تیاور رد  هدوب و  رانید  رازه  راهچ  تسیب و  دودح  يزیچ  كدف »  » يهنالاس دـمآرد  هحفص 414 ] هک [ : تسا  هدروآ  هجحملافشک »  » زا
فالتخا رطاخب  كدف ، يهنالاس  دمآرد  فالتخا  نیا  دسریم  رظنب  هک  دـناهدروآ  زین  رانید  رازهداتفه  ات  ار  نآ  يهنالاس  دروآهر  يرگید 
يزاسراک مقر  ملق و  کی  نآ  ياهنیمز  دوخ  و  كدـف »  » دـمآرد باسح  نیا  اب  هک  دوشیم  نشور  دـشاب و  فلتخم  ياـهلاس  رد  لوصحم 

يارب هدـش  دای  لیلد  ود  رب  نوزفا  - 3 تسا . هدوبن  یتسرد  راک  نارگجاراـت  هب  شنداـهناو  نآ و  زا  تهجیب  یـشوپمشچ  ور  نیا  زا  هدوب ،
يهشیدـنا رد  تقیقح  رد  شیوخ ، يهدـشهرداصم  قح  نیا  يهبلاطم  نمـض  رد  ترـضح  نآ  ناوناـب ، يوناـب  يوس  زا  كدـف »  » يهبلاـطم

نامه دوب  نیتسار  ياوشیپ  نآ  تموکح  تفـالخ و  يهبلاـطم  یپ  رد  ناـنموم و  ریما  شاهیاـمنارگ  يوش  یهلا  یـساسا و  قوقح  يهبلاـطم 
هدروخ مقر  اهتلیضف ، ریما  مان  هب  ادخ  نامرف  هب  وا  يوس  زا  هدش و  ینازرا  شردپ  هب  ادخ  بناج  زا  هک  یلومـشناهج  هنالداع و  تموکح 

« یقراـف نب  یلع   » دادـغب هیبرغ »  » يهسردـم داتـسا  زا  نم  دـسیونیم : شیوخ  هغالبلاجـهن » حرـش   » رد دـیدحلایبا  نبا  دروـم  نیا  رد  دوـب .
سپ مدیسرپ : تفگیم . تسار  يرآ  داد : خساپ  دوب ؟ وگتسار  كدف »  » يهبلاطم رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ایآ  راوگرزب ! داتـسا  هک : مدیـسرپ 

وا هـب  ار  كدـف » ، » درکیم هبلاـطم  ار  شیوـخ  قوـقح  تلادـع  قـح و  هـب  دوـب و  وگتـسار  ربماـیپ  زارفرـس  تـخد  هـکنیا  اـب  رکبوـبا »  » ارچ
هنامیکح و رایـسب  نخـس  درک و  ییاـنعمرپ  هدـنخ  درکیم ، یخوش  رتمک  دوب و  راـقواب  نیزو و  يدنمـشناد  هکنیا  اـب  داتـسا  دـینادرگنزاب ؟
وا هـب  ار  وا  يهدــشهرداصم  قـح  مالــسلااهیلع ، همطاـف  ياــعدا  ربارب  رد  زور  نآ  رکبوـبا »  » رگا هـک ؛ دوـب  نـیا  وا  نخــس  تـفگ  یفیرظ 
نآ زا  هک  ار  تموکح  تفالخ و  تاـیاور  تاـیآ و  وترپ  رد  یتسار و  تقادـص و  اـب  دـمآیم و  زور  نآ  يادرف  دـیدرتیب  دـینادرگیمزاب 

نخس شریذپ  زا  ریزگان  مه  رکبوبا »  » تساوخیم و ار  نآ  دوب ، هتفر  تراغ  هب  روز  یسایس و  ياهیزاب  راشف و  اب  دوب و  وا  ردقنارگ  رسمه 
ربمایپ هیامنارگ  تخد  هک  دوب  هتفریذـپ  ار  تیعقاو  نیا  نآ  زا  شیپ  هک  ارچ  دوب  تردـق  زا  يریگهرانک  و  همطاـف »  » تسرد هحفص 415 ] ] 

. درادن ناهرب  هاوگ و  هب  زاین  شنانخس  یتسرد  یتسار و  دیوگیمن و  نخـس  تلادع  قح و  ساسارب  زج  تسا و  شیدناتسرد  وگتـسار و 
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هک ارچ  تفر  نآ  یپ  زا  تساوخ و  دـیاب  ار  قح  هک : دوب  نیا  شیوخ  قح  نتفرگ  سپزاب  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  يراـشفاپ  رگید  لـیلد  - 4
رب دـیدرگ  بصغ  وا  قوقح  رگید  ای  ییاراد  تورث و  سک  ره  ور  نیا  زا  ددرگیمنزاب . شبحاـص  هب  دوخ  يدوخ  هب  تسا و  ینتفرگ  قح 

قوقح يهبلاطم  یبلطقح و  ییوجقح و  هک  تس  نشور  دشاب و  هتـشادن  يزاین  لیامت و  نادب  هچرگ  دهاوخب ، دـیوجب و  ار  نآ  هک  تسوا 
تـسین و هدـنبیز  قوـقح ، بـصغ  ربارب  رد  توکـس  هـک  ارچ  تـسین . راـگزاسان  ترتـع  نآرق و  رظن  دروـم  یعقاو و  ییاـسراپ  دـهز و  اـب 

ییاسراپ هار  شیوخ  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  هچرگ  ناسنا  هک : تسا  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  یبلطقح  رگید  زار  - 5 تسا . يرورپملاظ 
يارـس يونعم و  ياهـشزرا  هار  رد  اهنآ  ياجب  دـهدن و  ناشن  ینادـنچ  یگتـسبلد  يداـم  ياهـشزرا  هب  تبـسن  دریگ و  شیپ  رد  ار  دـهز  و 

شیوخ و تیـصخش  وربآ و  ظفح  ایند و  يهزور  دـنچ  یگدـنز  هب  ندیـشخبناماس  يارب  فصو  نیا  اب  اـما  دـنک  شـالت  يورخا  هنادواـج 
يهتـشذگ تاحفـص  رد  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  تسا . شیوخ  تاناکما  تورث و  هب  دنمزاین  هنادنـسپادخ  قافنا  ناکیدزن و  هب  یگدیـسر 

« هجیدخ  » راشرـس تورث  زا  هنوگچ  دوب  اهناسنا  نیرتدهاز  نیرتاسراپ و  یتسارب  هک  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هک  دـیدرک  هعلاطم  باتک  نیمه 
راکب ادـخ  ناگدـنب  دـشر  تهج  رد  نآ  دـنلب  ياهفدـه  ادـخ و  نید  تفرـشیپ  هار  رد  ار  نآ  يهمه  دـیدرگ و  روهرهب  برع  يوناب  گرزب 
یکی دنراد و  تاناکما  تورث و  هب  زاین  شیوخ  يالاو  سدقم و  فادـها  دربشیپ  يارب  اهناسنا  نیرتاسراپ  نیرتدـهاز و  نایب  نیا  اب  تفرگ .
هحفـص دوب [ . تهج  نیمه  هب  ربمایپ  زارفرـس  تخد  يوس  زا  تلاسر  نادـناخ  يهدـشبصغ  قوقح  رگید  و  كدـف »  » يهبلاطم ياههار  زا 
تیعقاو نیا  رب  یگنازرف  درخ و  هک : دوب  نیا  شاهدش  بصغ  قح  و  كدـف »  » ندـینادرگزاب رد  ترـضح  نآ  يراشفاپ  رگید  زار  - 6 [ 416

رد يراشفاپ  یبلطقح و  نیا  هک  ارچ  دـهاوخب  راـکزواجت  بصاـغ و  زا  ار  نتـشیوخ  يهدـشبصغ  قوقح  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نومنهر 
تـسد يرهاظ  يزوریپ  هب  شیوخ  قوقح  يریگیپ  رد  ناسنا  اـی  فلا : تشاد . دـهاوخ  ار  دـمایپ  ود  نیا  زا  یکی  ماجنارـس  قوقح  ياـیحا 
زوریپ رهاظ  هب  شیوخ  يهنابلطقح  هنالداع و  راکیپ  رد  ای  و  ب : تسا . هدیـسر  دوخ  يهتـساوخ  هب  هک  دسریم ، شیوخ  قح  هب  دباییم و 
شوگ هب  ار  شیوخ  زیتسمتـس  هنابلطقح و  يادـن  هتخاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  تیمولظم  دوشیم  قفوم  اـما  دـسریمن  دوخ  قح  هب  هدـشن و 

هتفای تسد  يرگید  يزوریپ  هب  اما  هتفاین ، تسد  شیوخ  قح  هب  وا  هچرگ  مود  تروص  رد  دـناسرب . اهلـسن  اهرـصع و  اـی  رـصاعم و  ناـهج 
ناـملاظ و هـیرک  يهرهچ  زا  ار  غورد  بـیرف و  کـسام  شیوـخ  یگنهرف  یتدــیقع و  یعاـمتجا و  يرکف و  يهزراـبم  اـب  هـک  ارچ  تـسا .

هنومن ار  دوخ  دنتسه و  يرگحالصا  يراکتسرد و  یگتـسیاش و  یعدم  يرگلاجد  غورد و  هب  هک  تسا  هدز  رانک  یـشکقح  ناراکزواجت 
دشر و هب  یتمدخ  و  اهلـسن ، اهرـصع و  هب  ناراکهبت  یفرعم  رد  يدنلب  ماگ  نیا  و  دنهدیم . خـیرات  نالدهداس و  دروخ  هب  اوقت  يرادـنید و 

تـسرد لیاسو  زا  هراومه  دندنبیاپ  لوصا  هلـسلس  کی  هب  هک  فده  هدیقع و  هشیدنا و  نابحاص  ناهاوخنامرآ و  - 7 تساههعماج . یلاعت 
زین يدام و  تاناکما  تورث و  يهلیـسوب  اـهبلق  اـهلد و  بذـج  هلمج ، نآ  زا  هک  دـنیوجیم  هرهب  اـهلد  بلج  بذـج و  يارب  ینوگاـنوگ  و 

یمومع و راکفا  بذـج  يهلیـسو  نیرترب  اما  تسا  هنوگنیا  زا  يرگید  لیاسو  نوگانوگ و  ياههدـعو  اـی  یناـسنا و  یقـالخا و  ياهـشزرا 
اههشیدـنا و هک  ارچ  تسا  لباقم  فرط  ملاظ  هرهچ  نداد  ناشن  تیمولظم و  راهظا  یهاوخداد ، هعماج ، نوگانوگ  ياـههدوت  ياـهلد  بلج 
، دنشاب هک  ره  نارگدادیب  هحفص 417 ] زا [  دننکیم و  رهم  ساسحا  وا  يوسب  هدومن و  يدردمه  دنویپ و  ساسحا  ياهدیدمتس  ره  اب  اهبلق 

نابحاص ناـهاوخنامرآ و  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ياهنادـنمزوریپ  قفوم و  يهویـش  نیا ، و  دـنیامنیم . ترفن  يرازیب و  ساـسحا 
شیوخ ياـهنامرآ  تهج  رد  ار  اههشیدـنا  راـکفا و  اـههدوت  هب  یـشخب  یهاـگآ  اـب  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  يارب  تسا ، دـهعت  تلاـسر و 

هک دوب  ياهناگتفه  ياـههزیگنا  لـیالد و  اـهنیا  دـنیامن . بلج  شیوخ  دـنلب  ياهفدـه  دوخ و  يوسب  ار  یمومع  راـکفا  دـنزاس و  نوگرگد 
لامیاپ قوقح  يهبلاطم  یـسب  دوب  يونعم  ياهـشزرا  تیونعم و  يهنومن  ییاسراپ و  رولبت  دـهز و  لبمـس  هکنیا  اب  ار  ربمایپ  زارفرـس  تخد 

رد شاهنابلطقح  زیمآتملاسم و  یقطنم و  يهزرابم  ترـضح  نآ  هک  دش  بجوم  دروآرد و  تکرح  هب  كدف »  » هلمج زا  شیوخ  يهدـش 
نیمه هب  ام  هک  تسه  زین  يرگید  ياههزیگنا  بابسا و  دروم  نیا  رد  هک  ددرگیم  يروآدای  دهد . همادا  ار  یـشکقح  یگماکدوخ و  ربارب 

. مینکیم هدنسب  هزادنا 
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راک زاغآ  يارب  هتسیاش  ریبادت 

يوناب نآ  دروآ . يور  شردـپ  دجـسم  هب  شیوخ  قح  يهبلاطم  روظنم  هب  تساـخاپب و  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هک  دوب  ساـسا  نیا  رب  يرآ 
تفگ و هک  دـننک  دومناو  نینچ  ات  تفرن  وا  يهناخ  هب  رکبوبا »  » اب شیوخ  زاستشونرـس  هرظانم  وگتفگ و  يارب  هلحرم  نیا  رد  زاـسخیرات 

يارب هطقن  نیرتبسانم  زور  نآ  هک  ار  ربمایپ  دجـسم  راک ، زاغآ  رد  - 1 هکلب : تسا  هداد  خر  بصاغ  تموکح  سیئر  وا و  ناـیم  يدونش 
ناکم نیرتهب  هک  هنوگنامه  زین  و  - 2 دیزگرب . دوب ، ناملـسم  مدرم  ندمآدرگ  هاگیاج  یمالـسا و  گرزب  زکرم  هنابلطقح و  تکرح  کی 

زا يهدـنکآ  ربماـیپ  دجـسم  هک  یناـمز  درک ، باـختنا  ار  ناـمز  نیرتبساـنم  زین  دجـسم  رد  روـضح  يارب  ناـمز  رظن  زا  دوـب  هدـیزگرب  ار 
درکن تکرح  دجـسم  يوسب  ییاهنت  هب  مالـسا  يهنازرف  يوناب  - 3 دنتـشاد . روضح  راصنا  رجاهم و  و  هحفـص 418 ] دوب [  مدرم  ياههدوت 
تمظع هوکـش و  اب  نانآ  يهقلح  رد  دـندرک و  تکرح  وا  هارمه  هب  هتـسجرب  هاـگآ و  ناوناـب  زا  یهورگ  هک  دـش  هدیـشیدنا  يریبدـت  هکلب 
ياهطقن دجـسم ، هب  دورو  زا  شیپ  هکنیا  رگید  و  - 4 دش . ناور  دجـسم  يوسب  تشاد ، ناوناب  ییامیپهار  کی  زا  ناشن  هک  يریذپانفصو 

نآ ات  دیدرگ  بصن  اجنادب  صخـشم  ياهنوگب  ياهدرپ  دـش و  هتفرگ  رظن  رد  وا  بلق  بوبحم  ربمایپ و  دوجو  يهراپ  رارقتـسا  يارب  بسانم 
اجنآ رد  دنرادیم ، ظوفحم  نامرحمان  دـید  زا  ار  دوخ  هک  تسا  يرادرک  هتـسیاش  هاگآ و  نانز  رالاس  یتیگ و  ناوناب  راختفا  هک  ترـضح 

. دوب یقیقد  فیرظ و  تاکن  مهم و  ریبادت  یتسارب  هنارگنشور ، هزرابم  زا  هلحرم  نیا  زاغآ  رد  ریبادت  نیا  و  دنیشنب .

یتسه ناهج  يوناب  نیرتدنمشناد 

اهلـسن و اهرـصع و  درم  نیرتحیـصف  يهنازرف  تخد  یتیگ و  ناوناب  رـالاس  يهنارگنـشور  نانخـس  ندینـش  يارب  ار  دوخ  ریزگاـنب  رکبوبا » »
هنوگره زا  هک  ار  دوخ  قیمع  قیقد و  مظنم و  يهبطخ  ای  ینارنخـس  مالـسلااهیلع  همطاف  و  تخاس . هدامآ  یتسه ، ناـهج  نز  نیرتدنمـشناد 

هبترمدـنلب و هوکـشرپ و  تیـصخش  اـب  هچنآ  زا  رود و  هب  ینابزدـب  ییوگهلذـب و  هطلاـغم و  هنوگره  زا  و  راـتفگ ، رد  یگنهاـمهان  لزلزت و 
رد ناشفارون  ياهبطخ  وا  دیناسر . نایاپ  هب  ار  نآ  يدـننامهیب ، يدـنمناوت  تراهم و  اب  زاغآ و  دوب  هتـساریپ  دـشابن  راگزاس  شدـننامهیب 

ناشن دوریم و  رامشب  ترضح  نآ  هنادواج  يهزجعم  یتسارب  هک  دومرف  داریا  تموکح  نارادمدرس  تما و  هوبنا  ربارب  رد  ربمایپ و  دجـسم 
. ] دوب راشرـس  رادروخرب و  نآ  زا  ناوناب  يوناب  هک  تسا  يریذپانفصو  یتدـیقع  يونعم و  یگنهرف و  دـعب  زا  يروآتهب  هدـننکهریخ و 

يریگراکب نخس و  میظنت  بیترت و  لیلد ، تناتم  لالدتـسا و  يدنمناوت  قطنم ، ینیـشنلد  نایب و  توالح  تغالب ، تحاصف و  هحفص 419 ]
همطاف نیرفآروعـش  زیگناروش و  نانخـس  رـسارس  رد  تاـعوضوم ، اـهثحب و  ینوگاـنوگ  فدـه و  رب  راـشف  اـههیانک ، اههراعتـسا و  عاونا 

نآ تسج . يرای  هدـنناوخ  يدنمـشوه  ایوپ و  يهشیدـنا  زا  دـیاب  تسا و  ناوتان  اهنآ  لماک  فصو  زا  ملق  هک  تسا  یقیاـقح  مالـسلااهیلع 
همه هدمآ و  درگ  ربمایپ  دجسم  رد  زین  ناملسم  مدرم  دوب و  حلسم  ياهدننک  عناق  ناوترپ و  هدنرب و  ناهرب  نشور و  لیلد  حالس  هب  ترضح 
زور نآ  ات  هک  يدننامهیب  زاستشونرس و  هرظانم  نآ  ساسح و  دونش  تفگ و  نآ  يهجیتن  دیما  هب  دندوب و  وا  نانخـس  ندینـش  راظتنا  رد 
رارق دوب  هدش  هدامآ  شیارب  هدرپ  تشپ  رد  هک  یهاگیاج  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دندرکیم . يرامـش  هظحل  هناربصیب  دوبن ، شیارب  يریظن 

تشادن تفگش  ياج  ور  نیا  زا  دوب . هدمآ  وا  دجـسم  هب  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  شاهیامنارگ  ردپ  رابمغ  تلحر  زا  سپ  ییوگ  تفرگ و 
ملق نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دهدرس . زوسناج  ياهلان  ناج  يافرژ  زا  وا  دای  هب  دریگارف و  ار  وا  بلق  نارک  ات  نارک  هودنا  مغ و  جاوما  هک 
دزاس نشور  دنک و  میسرت  ار  نارـضاح  هوبنا  ياهناج  اهلد و  رب  نآ  يراذگرثا  نازیم  زوسناج و  يهلان  نآ  يهرهوج  هک  تسین  نا  ناوت  ار 

ار مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  هنوگنآ  دـشاب ، نآ  یپ  زا  ینخـس  هکنآیب  زوسناـج  يهلاـن  کـی  طـقف  يرآ  هلاـن ، کـی  اـهنت  هنوـگچ  هک 
دوب و هچ  هاکناج  يهلان  نیا  يانعم  موهفم و  منادیمن  نم  دزاسیم ؟ ناور  ار  اهکـشا  بالیـس  درادیماو و  هیرگ  هب  ار  همه  دزیگنایمرب و 

بالیـس نایرگ و  ار  اهمـشچ  دناوتیم  زوسناج  يهلان  کی  یتسارب  ایآ  تخادنا ؟ هیرگ  هب  ار  مدرم  دروآ و  دیدپ  هآ  کشا . زا  یجوم  ارچ 
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یناوتان ساسحا  اهنآ  ندوشگ  زا  هدـنراگن  هک  تسا  ییاهامعم  اهزار و  اهنیا  دـنازوسب ؟ ار  اهلد  هدـناراب و  ورف  ناگدـید  ماج  زا  ار  اهکـشا 
هحفص 420] دننک [ ! لح  دنیاشگب و  ار  اهنآ  دنناوتب  رگید  دیاش  دنکیم ،

هنادواج دنس  نیا  عبانم  نایوار و 

نیرفآروعـش و روشرپ و  هبطخ  نیا  نارگتیاور  تسا  هدـنبیز  مالـسا  يهنومن  يوناب  دنمـشزرا  تانایب  اوتحمرپ و  يهبطخ  میـسرت  زا  شیپ 
میدرگ و هاگآ  تلاسر  یحو و  نادـناخ  هاگدـید  زا  نآ  رایـسب  تیمها  زا  ات  مییامن  میـسرت  تنـس  لـها  هعیـش و  عباـنم  زا  ار  نآ  كرادـم 

عضوم تیناقح  رگناشن  وسکی  زا  هک  تسا  ياهنادواج  یخیرات و  ریذپانهشدخ  دنس  کی  تقیقح  رد  دنمـشزرا  ینارنخـس  نیا  هک  میبایرد 
زا یخرب  هک  ار  یتواـسق  تنوشخ و  رازآ و  تیذا و  هناـمحریب و  راـشف  وس  رگد  زا  تسا و  ناـنآ  تیموـلظم  تلاـسر و  یحو و  نادـناخ 

هدنراگن دهدیم . رارق  نایوجقح  زادنامشچ  رد  ار  همه  دناهدروآ ، دراو  نانآ  رب  هتشاد و  اور  ربمایپ  نادناخ  هب  یناملسم  مالـسا و  نایعدم 
اهنت هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هکلب  تسا  هتفاـی  تسد  ینغ  ریذـپانفصو و  ینارنخـس  نیا  كرادـم  عباـنم و  يهمه  رب  هک  تسین  رواـب  نیا  رب 
باتک رد  يافوتم 436  یضترم » دیس  - » 1 هنومن : يارب  تسا . هدروآ  ار  اهنامه  تسا ، هدیـسر  اـهنآ  رب  هدوب و  وا  سرتسد  رد  هک  ار  یخرب 

« فئارط  » باتک رد  سوواط » نب  دیس  - » 2 تسا . هدروآ  هشیاع »  » زا لقن  هب  هورع »  » زا شیوخ  دانـسا  قبط  ار  هبطخ  نیا  یفاـشلا »  » شیوخ
ریما يهنازرف  تخد  زا  ار  نآ  شیوخ ، دانسا  هب  قودص » خیش  - » 3 دنکیم . تیاور  هشیاع »  » زا زین  وا  و  يرهز »  » زا ار  نآ  شیوخ  دنـس  هب 

زین وا  مالسلاهیلع و  داجس  ترضح  دنزرف  دیهش  دیز »  » زا شیوخ  دانـسا  قبط  يرگید  قیرط  هب  زین  و  - 4 دیامنیم . تیاور  بنیز »  » نانموم
هب زین  و  - 5 هحفـص 421 ] تسا [ . هدروآ  همطاف »  » شردـقنارگ مام  زا  وا  نانموم و  ریما  يهتـسیاش  تخد  بنیز ،»  » شاهیامنارگ يهمع  زا 

« دیدحلایبا نبا  - » 6 دنکیم . تیاور  نانموم  ریما  يهیامنارگ  تخد  بنیز  زا  زین  وا  و  رباج » نب  دمحم  نب  دمحا   » زا ار  نآ  شیوخ  دانـسا 
تروصنیدب قیرط  راهچ  هب  يرهوج » زیزعلادبع  نب  دمحا   » يهتشون هفیقـسلا »  » باتک زا  ار  همطاف  يهبطخ  هغالبلاجهن » رب   » دوخ حرـش  رد 

ترـضح رون  ماما  نیمجنپ  زا  شیوخ  دانـسا  هب  ب : قداص . ترـضح  رون  ماما  نیمـشش  زا  شیوخ  دانـسا  قبط  تسخن  فلا : تسا : هدروآ 
زا هک  تلاسر  یحو و  نادناخ  هاگآ  هتـسیاش و  نادرم  زا  یهورگ  زا  رگید  و  د : نسح » نب  نسح  نب  هللادبع   » زا شیوخ  دانـسا  هب  ج : رقاب .

باتک زا  ار  نآ  ۀمغلافشک »  » شیوخ باتک  رد  یلبرا » یسیع  نب  یلع  - » 7 دناهدرک . تیاور  بنیز » ، » مالسلااهیلع همطاف  دنمجرا  تخد 
رد یسربط » - » 9 دنکیم . يروآدای  ار  ناوناب  يوناب  يهبطخ  شیوخ ، بهذلاجورم »  » رد يدوعـسم » - » 8 تسا . هدروآ  يرهوج  ۀفیقسلا » »

ناخروم و ناثدـحم و  رگید  زین  و  ءاـسنلاتاغالب »  » رد رهاـطیبا » نب  دـمحا   » و - 10 دـنکیم . تیاور  ار  نآ  جاجتحالا »  » شیوخ باـتک 
دزن یعطق  روما  زا  یکی  نایب  نیا  اب  دزاسیم . ینالوط  ار  ثحب  تسین و  نکمم  اهنآ  يهمه  مان  ندرمشرب  هک  ینـس ... هعیـش و  نادنمـشناد 
نبا . » تسین يدـیدرت  دروم  نیا  رد  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  شخبیهاگآ  روشرپ و  يهبطخ  نیا  هک  تسا  نیا  ناثدـحم  ناخروم و 

زا زین  وا  و  نوراـه » نب  یلع   » زا یناـبزرم » هللادـبعوبا  : » هک تسا  هدروآ  یـضترم » دیـس   » زا لـقن  هـب  هغالبلاجـهن » حرـش   » رد دـیدحلایبا »
يهرداصم زا  سپ  هک  ار  رکبوبا »  » ربارب رد  مالـسلااهیلع ، همطاف  نانخـس  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  شردپ  زا  لقن  هب  دمحا » نب  هللادیبع  »

يهبطخ هحفـص 422 ] نیا [  هک  دنرادنپیم  نانآ  زا  یخرب  مرورـس ! متفگ : وا  هب  مدـناوخ و  دیهـش » ریز   » يارب دوب ، هدومرف  داریا  كدـف » »
هک ارچ  تسا ، هدش  هتفرگرب  دوب  برع  نادنمـشناد  ابدا و  زا  یکی  هک  ءانیعلایبا »  » نانخـس زا  تسا و  یگتخاس  شخبیهاگآ  زیگناروش و 

مدید ار  بلاطوبا  نادناخ  ناگرزب  مدوخ  نم  داد : خساپ  وا  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  امـش  رظن  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  ییاسر  تغالب و  زا 
ربمایپ زارفرـس  تخد  هب  ار  نآ  هدرک و  تیاور  مدج  زا  مردپ  دنزومآیم و  ناشنادـنزرف  هب  هدومن و  تیاور  ناشناردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک 

ثحب و دروم  ار  نآ  دوش ، دلوتم  شردام  زا  ءانیعلایبا »  » دج هکنآ  زا  شیپ  هعیـش  نادنمـشناد  ناگرزب و  دـناسریم و  مالـسلااهیلع  همطاف 
زا ار  نآ  هک  نسح » نب  نسح  نب  هللادبع   » زا ار  نخـس  نیا  وا  هک  تسا  هدروآ  یفوع » هیطع   » زا ناولع » نب  نیـسح  . » دـناهداد رارق  یـسررب 

نانآ هک  یتروص  رد  دنریذپیمن  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يهبطخ  نیا  یخرب  هنوگچ  دـیوگیم : هک  تسا  هدینـش  دومنیم ، تیاور  شردـپ 
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يهبطخ نارگراکنا  نیا  تسا و  هدروآ  رکبوبا »  » شردـپ گرم  تاـظحل  زا  هک  دـناهدومن  تیاور  هشیاـع »  » زا ار  نیا  زا  رتبیجع  ناـنخس 
دوب نیا  زیزع ! يهدـنناوخ  يرآ  تسا ! تلاسر  یحو و  نادـناخ  اب  نانآ  ینمـشد  هنیک و  رگناشن  نیا  دـنرادنپیم . تسرد  ار  اـهنآ  همطاـف ،

نادنمشناد ناققحم و  رگید  دیاش  دوب ، ام  سرتسد  رد  هک  یتیگ  ناوناب  رالاس  يهنارگنشور  یخیرات و  يهبطخ  كرادم  دانـسا و  زا  یخرب 
ادـخ و يراـی  هب  نآ  زا  سپ  مینکیم و  میـسرت  ددرگ ، يروآداـی  تساـجب  هک  ار  يرگید  يهتکن  کـنیا  دـنبای . تسد  يرتـشیب  عباـنم  هـب 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  ریسفت  حرش و  هبطخ و  لصا  هب  وا  تساوخ 

هبطخ ساسح  یساسا و  تاکن 

ار يریذپانفصو  يهویش  بلاج و  کبس  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  شیوخ  روشرپ  شخبیهاگآ و  ینارنخس  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب  رالاس 
 ] ناراسهمـشچ ات  تفرگ  هرهب  هدمآتسدب  تصرف  زا  هکلب  درکن  هدنـسب  شیوخ  يهدش  بصغ  قوقح  يهبلاطم  هب  اهنت  هک  دومن  باختنا 

نانآ يارب  ار  ینامـسآ  يهنادواج  نییآ  نیا  ياهیگتـسجرب  اهییابیز و  دزاـس و  يراـج  ناملـسم  مدرم  يارب  ار  یهلا  فراـعم  هحفص 423 ]
نانخــس بوـلطم و  ناـیب  يارب  ار  تیعقوـم  دجــسم و  وـج  هاـگنآ  و  دـنک . ناـیب  ار  نآ  هنـالداع  تاررقم  نیناوـق و  يهفــسلف  و  راکــشآ ،
ناوتیم ار  ناوناب  يوناب  هنادواج  یخیرات و  ینارنخـس  ساسح  ياهزارف  یـساسا و  تاکن  دزاس . هدامآ  تشاد  رظن  رد  هک  يزاستشونرس 

ییامنرود میسرت  تلاسر 4 - توبن و  ییارگدیحوت 3 - دیحوت و  لصا  ادخ 2 - يهتسیاش  شیاتس  - 1 درک : هصالخ  لیذ  تاعوضوم  رد 
نآرق 8- ياهیگژیو  هوکـش و  زا  ینخـس  نارضاح 7 - اب  نخـس  يور  ربمایپ 6 - زاسناسنا  ياههمانرب  هدـنزاس و  ياهـشالت  تیلهاج 5 - زا 

ریما يهژیو  تیعقوم  میسرت  تلاسر 11 - نارود  ياهدادیور  هب  یشرگن  ثحب 10 - لصا  هب  دورو  مالسا 9 - تاررقم  نیناوق و  هفسلف  نایب 
تلاسر 13- یحو و  نادـناخ  دـض  رب  اتدوک  یـسایس و  متـسیس  رد  بولطمان  ینوگرگد  نایب  تلاسر 12 - رـصع  ياهدادیور  رد  نانموم 
نآرق و هاگدید  زا  ثرا  يهلئـسم  حرط  تلادـع 14 - قح و  يرای  زا  ندیـشک  تسد  ناراکزواجت و  ربارب  رد  تلاسر  نادـناخ  نداهن  اهنت 
-16 هحفـص 424 ] لباقم [  فرط  ناراکزواجت  شیوخ و  تیناقح  رب  ناهرب  لـیلد و  ناراـب  تلود 15 - سیئر  ندرک  چـیپ  لاوس  تنس و 

ياـههتفاب هب  ینید  یملع و  يهتـسیاش  ییوگخـساپ  بصاـغ 18 - تلود  سیئر  خـساپ  لـیلحت  - 17 راــصنا »  » هورگ شهوـکن  شنزرس و 
يهبطخ کنیا  ادـخ و  ربماـیپ  هب  تیاکـش  راـضح 21 - هب  نخـس  يور  تلود 20 - سیئر  یبلطترذـعم  تموکح 19 - سیئر  زادـناطلغ 

هحفص 425] درک [ . میهاوخ  میسرت  هدرشف  یحرش  اب  شخب ، دنچ  رد  ار  ترضح  نآ  يهنادواج  یخیرات و 

ترضح نآ  يهنادواج  یخیرات و  نانخس 

هراشا

دبلطیم ار  شیوخ  يهدـشلامیاپ  قوقح  ماکحا  يهفـسلف  زا  ییوترپ  مالـسلااهیلع  همطاـف  یخیراـت  يهبطخ  رب  یـشرگن  هنادواـج  يهبطخ 
هب رادشه  راصنا  زا  یهاوخيرای  هفیقس »  » رادمدرس يهمکاحم  بولطمان  ینوگرگد  زا  نخس  تیلهاج  رصع  یعامتجا  یگدنز  رب  یشرگن 

رکبوبا عافد  نآرق  اب  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  یگنهاـمه  مالـسلااهیلع  همطاـف  خـساپ  ناـنموم  ریما  ياـهيرترب  هب  فارتعا  رکبوبا  خـساپ  مدرم 
ربماـیپ نادـناخ  هب  تناـها  تراـسج و  نارـضاح  هب  رادـشه  شهوکن و  مدرم  اـب  نخـس  يور  کـنیا  قـح  ربارب  رد  لـطاب  داـینب  نتخیرورف 

هحفص 426] درک [  موکحم  تدش  هب  ار  بصاغ  تلود  سیئر  هملسما » »

هنادواج يهبطخ 

هراشا

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


« كدف  » زا ار  ربمایپ  زارفرـس  تخد  رکبوبا »  » هکیماگنه هک : تسا  هدروآ  شیوخ  ردقنارگ  ناردپ  زا  تیاور  هب  نسح » نب  هللادبع   » بانج
رد دیناشوپ و  رداچ  اب  ار  دوخ  دنکفارس و  رب  ار  شیوخ  ششوپ  دیسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دومن و  هرداصم  ار  وا  قوقح  تشادزاب و 

ناماد دوب و  تمظع  راقو و  اپارس  باجح  فافع و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  یمـشاه  ناوناب  نارازگتمادخ و  نادرگاش و  زا  یهوبنا  يهقلح 
، دوب ربمایپ  ناسب  تسرد  راقو  هوکش و  رد  نتفر و  هار  رد  هک  وا  دومن . تکرح  ربمایپ  دجـسم  يوسب  دشیم ، هدیـشک  شیاپ  يور  شـسابل 
، دجسم هب  وا  دورو  زا  سپ  دوب . هتـسشن  ناناملـسم  رگید  راصنا و  رجاهم و  زا  یهورگ  نایم  رد  رکبوبا »  » هک یلاح  رد  دش  دراو  دجـسم  هب 

زوسناج ياهلان  دیاشگ  نخس  هب  بل  هکنآیب  هاگنآ  تفرگ و  رارق  هدرپ  تشپ  رد  ترضح  نآ  دیدرگ و  بصن  ياهدرپ  صاخ  ياهطقن  رد 
ات تخاس  هشیپ  ییابیکش  یکدنا  نآ ، یپ  زا  دمآرد . هزرل  هب  دجسم ، دنداتفا و  هیرگ  هب  مدرم  يهمه  هک  ياهنوگب  دیشکرب ، ناج  يافرژ  زا 

يهتـسیاب هتـسیاش و  شیاتـس  اب  ار  شیوخ  یخیرات  نخـس  سپـس  درک ، شکورف  مدرم  نویـش  هیرگ و  يادص  داهن و  شمارآ  هب  ور  اههلان 
هیرگ يادص  هرابرگد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  شخبناج  يادص  ندینش  اب  مدرم  دومن . زاغآ  ادخ ، ربمایپ  رب  دورد  راثن  نیرفآناهج و  يادخ 

زیگناروش و شخبیهاگآ و  نانخس  مدرم ، ندش  مارآ  زا  سپ  ناوناب  يوناب  تخاس و  هدنکآ  ار  دجسم  ياضف  ناشدایرف  و  هحفص 427 ] ] 
معن مومع  نم  مدق ، امب  ءانثلا  مهلا و  ام  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  ام  هللا  دـمحلا  مالـسلااهیلع : : تلاقف داد : همادا  هنوگنیا  ار  شیوخ  يهنادواج 

و اهدبا ، كاردالا  نع  توافت  و  اهدـما ، ءازجلا  نع  يان  و  اهددـع ، ءاصحالا  نع  مج  اهالاو ! ننم  مامت  و  اهادـسا ، ءالآ  غوبـس  و  اهادـتبا ،
کیرش هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  اهلاثما . یلا  بدنلاب  ینث  و  اهلازجاب ، قئالخلا  یلا  دمحتسا  اهلاصتال و  رکـشلاب  اهتدازتسال  مهبدن 

، هتفص نسلالا  نم  و  هتیور ، راصبالا  نم  عنتمملا  اهلوقعم . ریکفتلا  یف  رانا  و  اهلوصوم ، بولقلا  نمـض  اهلیوات و  صالخالا  لعج  ۀملک  هل ،
ۀجاح ریغ  نم  هتیشمب  اهارذ  هتردقب و  اهنوک  اهلثتما . ۀلثما  ءاذتحا  الب  اهاشنا  و  اهبلق ، ناک  ءیش  نم  ءایـشالا ال  عدتبا  هتیفیک . ماهوالا  نم  و 

مث هتوعدـل  ازازعا  هتیربل و  دـبعت  و  هتردـقل ، اراهظا  و  هتعاط ، یلع  اهیبنت  و  هتمکحل ، اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  ةدـئاف  و ال  اهنیوکت ، یلا  هنم 
هدـبع و ادـمحمیبا  نا  دهـشا  و  هتنج . یلا  مهل  ۀـشایح  هتمقن و  نم  هدابعل  ةدایذ  هتیـصعم ، یلع  باقعلا  عضو  هتعاـط و  یلع  باوثلا  لـعج 

لیواهالا رتسب  ۀـنونکم و  بیغلاب  قئـالخلا  ذا  هثعتبا ، نا  لـبق  هافطـصا  و  هلبتجا ) نا  لـبق  هامـس  و  ، ) هلبتجا نا  لـبق  هبجتنا  هراـتخا و  هلوسر ،
هللا هثعتبا  رودقملا . عقاومب  ۀفرعم  و  روهدلا ، ثداوحب  ۀطاحا  و  رومالا ، لآمب )  ) لئامب یلاعت  هللا  نم  املع  ۀنورقم . مدـعلا  ۀـیاهنب  و  ۀـنوصم ،

ةدـباع و  اهنارین ، یلع  افکع  اهنایدا ، یف  اقرف  ممالا  يارف  هحفـص 428 ] همتح [ . ریداقمل  اذافنا  همکح و  ءاضما  یلع  ۀـمیزع  هرمال و  امامتا 
راصبالا نع  یلج  اـهمهب و  بولقلا  نع  فشک  و  اـهملظ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  هللا  راـناف  اـهنافرع . عم  ةرکنم هللا  اـهناثوال ،

، میقتـسملا قیرطلا  یل  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهاده  و  ۀیامعلا . نم  مهرـصب  ۀیاوغلا و  نم  مهذقنا  ۀیادهلاب و  سانلا  یف  ماق  و  اهممغ .
فح دق  ۀحار ، یف  رادلا  هذه  بعت  نم )  ) نع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  راثیا ، ۀـبغر و  رایتخا و  ۀـفار و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث 

قلخلا نم  هتریخ  هیفص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبنیبا و  یلع  هللا  یلص  رابجلا . کلملا  ةرواجم  و  رافغلا ، برلا  ناوضر  و  راربالا ، ۀکئالملاب 
مراذگیم و ساپس  دومرف  ماهلا  هچنآ  رب  هدومن و  شیاتـس  شنارکیب  ياهتمعن  رب  ار  ادخ  هتاکرب . هللاۀمحر و  هیلع و  مالـسلا  هیـضر و  و 

ياـهتبهوم رب  دوـمرف و  زاـغآ  ار  اـهنآ  شنیرفآ  هـک  یلومـشناهج  ياـهتمعن  رب  میاتــسیم . تـشاد ، ینازرا  شیپاـشیپ  هـک  یبـهاوم  رب 
ياهزرم و  رتارف ، رامش  زا  اهنآ  شرامش  هک  ییاهتمعن  دناراب . ام  رب  یپ  رد  یپ  هک  ینارگ  ياهتمعن  درک و  تیانع  ام  هب  هک  ياهدرتسگ 

هب ار  ناگدـنب  هک  وا  رب  تسا . رتارف  اـم  تفاـیرد  كرد و  ورملق  زا  اـهنآ  ماـجنا  زاـغآ و  و  رتنوزفا ، رتهوکـشرپ و  یـشاداپ  دزم و  ره  زا  نآ 
، شیوخ نارکیب  تمعن  ناوخ  ندرتسگ  اب  دـیازفیب و  ماودیب  روطب  ناشیاهتمعن  رب  مه  زاب  اهنآ  ساپـس  اب  ات  دـناوخارف  اهتمعن  زا  ساـپس 

يادـخ زج  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دـینادرگ . نادـنچ  ود  ار  اهنآ  اهتمعن ، نیا  يوسب  ناوخارف  اب  هتخاـس و  شیوخ  هجوتم  ار  مدرم  شیاـتس 
نآ هب  ار  قح  هب  ناگتفیش  ياهلد  داد و  رارق  صالخا  ار  نآ  حور  هک  تسا  ینخس  درادن . یکیرش  دننامه و  اتمه و  تسین و  ییادخ  اتکی ،

نایب نابز ، نیا  اب  دیاشن و  اهمشچ  اب  شندید  هک  ییادـخ  تخاس . نکفاوترپ  اههشیدـنا  رد  ار  نآ  راثآ  موهفم و  و  هحفص 429 ] دز [  هرگ 
دیدـپ دـشاب ، يزیچ  اـهنآ  زا  شیپ  هکنآیب  ار  یتسه  ياههدـیدپ  تسین . رـسیم  اـهدرخ ، يارب  شکاـپ  تاذ  كرد  و  نکمم ، هن  وا  فصو 
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شیوخ يهدارا  ریذپانفصو و  تردق  وترپ  رد  ار  اهنآ  دومرف . داجیا  عادبا و  ار  اهنآ  دشاب ، یبلاق  هنومن و  لاثم و  وگلا و  هکنآیب  دروآ و 
شیوخ تمکح  تساوخیم  هکنیا  زج  ددرگزاب . وا  هب  اهنآ  يدنبتروص  زا  يوس  ای  دشاب ، هتشاد  يزاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هکنآیب  دیرفآ ،

هب ار  مدرم  دهن و  شیامن  هب  هار  نیا  زا  ار  شنارکیب  تردق  دنادرگ . رایشه  دوخ  زا  يرادربنامرف  هب  ار  مدرم  دزاس و  راکشآ  هار  نیا  زا  ار 
زا يرادربناـمرف  يارب  هاـگنآ  دـشخب . تردـق  تزع و  ار  شناروآماـیپ  شخبتاـجن  توعد  ددرگ و  نوـمنهر  شیوـخ  شتـسرپ  یگدـنب و 
زا هلیسونیدب  ار  ناگدنب  ات  داد ، رارق  نیگمهس  يرفیک  دوخ ، ربارب  رد  نایـصع  ینامرفان و  يارب  و  درک . ررقم  يرابهوکـش  شاداپ  شیوخ ،

، دمحم مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دـهد . قوس  شرامـشیب  ياهتمعن  توارطرپ و  تشهب  يوسب  دـشخب و  ییاهر  دوخ  ماقتنا  مشخ و 
يارب دنیرفایب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دیزگرب و  دتسرفب  مدرم  تیاده  تاجن و  يارب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  تسوا . يهداتسرف  هدیزگرب و  يهدنب 

رد ناهنپ و  بیغ  ناهج  رد  ناگدـنب  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیزگرب . شربمایپ  هب  دزیگنارب  ار  وا  هکنیا  زا  شیپ  و  تخاس ، دزمان  ـالاو  ماـقم  نیا 
زا دـنوادخ  هک  تفرگ  تروص  رطاخ  نادـب  نیا  دـندوب . کیدزن  یتسین  يهلحرم  نیرخآ  هب  هدیـشوپ و  یتسین  روآساره  ياـههدرپ  تشپ 
ات تخیگنارب  ار  ربماـیپ  وا  تخانـشیم . یبوخ  هب  ار  تاردـقم  تشاد و  هطاـحا  راـگزور  ثداوح  هب  دوـب و  هاـگآ  اـهراک  ماـجرف  هدـنیآ و 
هک دـید  ار  اهتما  ندـش ، هتخیگنارب  زا  سپ  شربمایپ  دـشخب . ذوفن  ار  دوخ  تاردـقم  ءارجا و  ار  شیوخ  مکح  دزاس و  لـماک  ار  شناـمرف 

هحفـص 430] دناهدیـشارت [ ، دوخ  هک  ار  ییاهتب  ياهتـسد  دـننکیم و  شنرک  شتآ  ربارب  رد  یهورگ  دـناهدیزگرب . ياهدـنکارپ  ياهنییآ 
رهمرپ يادخ  دننکیم . راکنا  ار  وا  اوران  هب  دناهتخانش ، شیوخ  يهنایارگادخ  ترطف  وترپ  رد  ار  شیوخ  راگدیرفآ  هکنیا  اب  دنتـسرپیم و 

هب وا  دودز . ناگدـید  اههشیدـنا و  ربارب  زا  ار  رات  هریت و  ياهربا  تخاـس و  نشور  دـیچرب و  ار  اـهیکیرات  دـمحم ، ياـهیناشفارون  وترپ  رد 
تشگ و نومنهر  راوتسا ، نییآ  هب  تخاس و  انیب  ار  ناشناگدید  دیشخب و  ییاهر  یهارمگ  زا  ار  نانآ  تساخ و  اپب  تیرـشب  تیاده  روظنم 
. درب دوخ  يوسب  تفار  تبغر و  رـس  زا  تبحم و  رهم و  تیاهن  اب  ار  شربمایپ  كاـنبات  حور  رهمرپ  يادـخ  سپـس  دـناوخارف . تسار  هار  هب 

هوکـشرپ ياورنامرف  برق  راوج  رد  هدنزرمآ و  راگدرورپ  يدونـشخ  ناگتـشرف و  نایم  رد  کنیا  دوسآ و  ناهج  نیا  جـنر  زا  دـمحم  يرآ 
دروم و  همه ، نایم  زا  يو  يهدیزگرب  یحو ، رادتناما  راگدرورپ ، روآمایپ  هک  ومه  مردپ ، رب  ادـخ  دورد  دراد . رارق  ناهج  نآ  ناهج و  نیا 

. داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  شیاشخب  تمحر و  ملاس و  دوب و  وا  يدونشخ 

همطاف یخیرات  يهبطخ  رب  یشرگن 

هاگدید زا  تمعن ، هدنشخب  شیاتـس  تشاد ». ینازرا  هک  ینارکیب  ياهتمعن  رب  ار  نیرفآناهج  يادخ  شیاتـس  « » معنا ام  یلع  هللادمحلا  »
عاونا يهدنـشخب  يادـخ  ور  نیا  زا  دوشیم  بوسحم  شزرا  کی  تسا و  مزـال  اـهناسنا ، يهتخانـش  تیمـسر  هب  مسر  هار و  درخ و  نید و 

ار وا  ساپس  و  « » مهلا ام  یلع  رکشلا  هل  و  . » تسا شیاتس  يهتسیاش  تمالس و ... تحـص و  یگدنز ، تایح و  نوچمه : يرهاظ  ياهتمعن 
هب هک  ییاهششک  تخانش و  شناد و  تمعن  ناسب  ییاهتمعن  هحفص 431 ] دومرف [ ». ماهلا  هک  ینورد  ینطاب و  نوگانوگ  ياهتمعن  رب 

شزومآ یعون  تقیقح  رد  رکف و  لد و  يهعرزم  رد  یتیعقاو  ندنکفا  موهفم  هب  نیقلت  ناسب  ماهلا  دیدرگ ». ماهلا  نارادـناج  رگید  ناسنا و 
اهتمعن عاونا  زا  هچنآ  رطاخب  داب  شـشیاتس  و  « » مدـق امب  ءانثلا  و  . » دـبای یهاگآ  نآ  یگنوگچ  زا  دـناوتیمن  یـسک  هک  یـشزومآ  تسا .

يارب ار  اهنآ  هک  دراد  نآ و ... هوکـشرپ  ياهتمعن  ابیز و  توارطرپ و  تشهب  نوچمه : ییاـهتمعن  گرزب  يادـخ  تسا ». هتـشاد  مدـقم 
يارـس ياـهتمعن  رب  ار  اـهنیا  و  هتـشاد ، ینازرا  یناـسنا  يوـیند  یگدـنز  يارب  ار  اـهنآ  هک  دراد  ییاـهتمعن  هدرک و  ررقم  ترخآ  يارس 

زا « » اهادـتبا معن  مومع  نم  : » تسا هدـش  میـسرت  هنوگنیا  ادـخ  ياهتمعن  زا  شخب  نیا  ياـهیگژیو  زا  یخرب  تسا . هتخاـس  مدـقم  ترخآ 
شنیرفآ یتسه  راگدیرفآ  هک  شتآ  كاخ و  بآ ، نوچ : يریگارف  ياهتمعن  دومرف ». زاغآ  ار  اهنآ  شنیرفآ  هک  یلومشناهج  ياهتمعن 

هام و اب  نیمز  ررقم  يهلـصاف  نیمز ، يهبذاج  نوچ : ییاهتمعن  زین  و  دـش . هدـیرفآ  اهنآ  زا  شیپ  هک  تاـیح  تمعن  و  درک . زاـغآ  ار  اـهنآ 
يرگید ییادتبا  ياهتمعن  زین  و  تسا . هدش  هدـیمان  ینژورتین »  » ای تزا »  » يهقبط هب  دراد و  هطاحا  نیمز  يهرک  رب  هک  يوج  و  دیـشروخ ،
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همه دشاب ، اهنآ  ندش  ینازرا  روخرد  رشب  هکنآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  يهمه  دنوادخ  تسا و  هتخانشن  زونه  ای  هتفای و  یهاگآ  اهنادب  ناسنا  هک 
هحفـص 432] تشاد [ » ینازرا  ار  اـهنآ  هـک  ياهدرتـسگ  ياـهتمعن  و  « » اهادـسا ءـالآ  غوبـس  و  . » تـسا هدوـمرف  زاـغآ  هدروآ و  دـیدپ  ار 

رگید ناـسنا و  هب  دنتـسه و  یناـگمه  ییاـهتمعن  هک  تفاـیرد  تخانـش و  روعـش و  تمعن  حراوـج ، ءاـضعا و  تمعن  ناـسب  ییاـهتمعن 
ینارگ ياهتمعن  و  « » اهالاو ننم  مامت  و  . » تسا روهرهب  نآ  زا  یعون  هب  ياهدیدپ  ره  هدـش و  ینازرا  ینوگانوگ  ياهتروصب  تادوجوم 

هن تسا  دنمهوکـش  شـشخب  نارگ و  تمعن  مالـسلااهیلع ، همطاف  زا  زارف  نیا  رد  تنم »  » يهژاو زا  روظنم  تسا ». هتـشاد  ینازرا  یپاـیپ  هک 
رد ای  و  یشاب ». هتـشاد  مشچ  نآ  زا  شیب  هک  هدم  يزیچ  و  [ . » 251 « ] رثکتست ننمت  و ال  . » تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  نداهن ، تنم 

ندـیناسر رازآ  نداهن و  تنم  اب  ار  نتـشیوخ  ياهشـشخب  [ . 252 .« ] يذالا نملاب و  مکتاقدـص  اولطبت  ال  :» دـیامرفیم هک  هفیرـش  هیآ  نیا 
مهب یپایپ و  ادـخ  ياهتمعن  هک  ارچ  دـشابیم ، یپایپ  شـشخب  مومهفم  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  تالاوم  زا  اهالآو »  » يهژاو و  دـیزاسن . لـطاب 

ياهتمعن دـیآ  رامـشب  هچره  هک  ارچ  تسا ». رتارف  شرامـش  زا  اهنآ  شرامـش  هک  ییاهتمعن  .« » اهددـع ءاصحالا  نع  مج  . » تسا هتـسویپ 
و .« » اهدـما ءازجلا  نع  ياـن  و  . » تسین اـهنآ  شرامـش  ناوت  ار  سک  چـیه  تسا و  رتارف  رامـش  زا  هک  تسا  رایـسب  هدرتسگ و  ردـقنآ  ادـخ 

ادـخ ياهتمعن  ساپـس  يهدـهع  زا  دـناوتیمن  يرگـشیاتس  رازگـساپس و  ناسنا  چـیه  و  تسا ». رترود  یـشاداپ  دزم و  ره  زا  نآ  ياهزرم 
مهبدـن ال و  .« » تسا رتارف  تفایرد  كرد و  ورملق  زا  اهتمعن  نآ  ماجنا  زاغآ و  و  .« » اهدـبا كاردالا  نع  تواـفت  و  [ » هحفص 433 دیآرب [ .

نوزفا هرامه  یپایپ و  روطب  ار  ناشیاهتمعن  نانآ  يرازگساپس  اب  ات  دناوخارف  اهتمعن  زا  ساپـس  هب  ار  مدرم  و  اهلاصت ». رکـشاب ال  اهتدازتس 
ینث و  . » داد قوس  دوخ  شیاتـس  هب  ار  ناگدـنب  شیوخ  نارکیب  ياهتمعن  ناوخ  ندرتسگ  اب  و  اـهلازجاب ». قئـالخلا  یلا  دمحتـسا  و  . » دزاـس

نا ال دهشا  و  . » دناوخارف ار  مدرم  ددرگیم و  شاداپ  رجا و  بجوم  اهنآ  ماجنا  اب  ناسنا  هک  ییاهراک  هب  هک  ناسنامه  اهلاثما ». یلا  بدنلاب 
لعج ۀملک  . » تسین درادن ، ییاتمه  کیرـش و  هک  یتسه  يادخ  اتکی  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  هل ». کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا 
انعم هللا » الا  هلا  ال   » يهملک هک  تسا  نیا  ریبعت  نیا  زا  روظنم  داد . رارق  نآ  لیوات  ار  صالخا  هک  يدنمهوکـش  يهملک  اهلیوات ». صالخالا 
لامک تسوا و  هاگراب  هب  صالخا  ییارگدیحوت  جوا  لامک و  دیامرفیم : نانموم  ریما  هک  هنوگنامه  ددرگیمرب . صالخا  هب  نآ  موهفم  و 
يادخ هک  تسا  نیا  یعقاو  صالخا  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  هتفگ  تهج  نیمه  هب  دشابیم . وا  دننامهیب  دوجو  زا  تافـص  یفن  صالخا 

زا تاذ  رب  دـیاز  تافـص  یفن  وا ، صـالخا  لاـمک  مینادـب و  هزنم  اهـصقن  رگید  ندوب و  ضرع  ندوب و  مسج  دـننامه  یـصیاقن  زا  ار  اـناوت 
تسا شیوخ  هحفص 434 ] شناد [  زا  ریغ  ناسنا  ور  نیا  زا  تسوا ، تاذ  ریغ  تافص  نیا  تسا و  یتافص  ار  ياهدیدپ  ره  هک  ارچ  تسوا ،

رد نادنمشناد  دروم  نیا  رد  هک  دشابیم  شکاپ  تاذ  نیع  وا  تافـص  رگید  نوچمه  شـشناد  دنوادخ  اما  ناسنا ، دوخ  زا  ریغ  وا  شناد  و 
رد صـالخا  دـیحوت و  ياـنعم  اـب  ار  اـهلد  و  اـهلوصوم ». بوـلقلا  نمــض  و  . » دــنراد ياهدرتـسگ  ياـهثحب  یمـالک  یتدــیقع و  ياـهباتک 
رب ار  اهلد  تخاس و  هارمه  هللا » الا  هلا  ال   » يهملک يانعم  اب  ار  اهبلق  دنوادخ  هک  تسانعم  نادب  نیا  تخاس . ماگمه  هارمه و  ییارگدـیحوت 

نادب فیرـش  نآرق  رد  ناسنا  راگدیرفآ  هک  تسا  يرطف  دـیحوت  يانعم  نامه  نیا  دومن و  ماگمه  یتسرپاتکی  ییارگدـیحوت و  ترطف  نیا 
روظنم اجنیا  رد  تسا و  نییآ  هدـیقع و  يانعم  هب  ترطف  يهژاو  [ . 253 ...« ] اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ةرطف  : » دیامرفیم دنکیم و  حیرـصت 

يهیآ مایپ  دـناهدش و  هدـیرفآ  نآ  رطاخ  هب  نآ و  ساـسارب  اـهناسنا  هک  تسا  یتیعقاو  ناـمه  دـشابیم ، یتسرپاـتکی  ییارگمالـسا و  نآ  زا 
نیا رب  دوخ  يدوخب  هک  تسا  هدومرف  یحارط  بیکرت و  ياهنوـگ  هب  هدروآ و  دـیدپ  ياهنوـگ  هب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هفیرش 
هیبش ياهدیدپ  چیه  هب  هک  يراگدیرفآ  دنراد ، ییاتکی  هدنیاپ و  هدنز و  اناد و  اناوت و  ياهدنروآ  دیدپ  نانآ  هک  تساشگهار  یساسا  لصا 

، دسریم نآ  هب  هشیدنا  زا  سپ  ناسنا  هک  ار  دیحوت  يانعم  و  اهلوقعم ». رکفلا  یف  رانا  و  . » درادن تهابـش  وا  هب  زین  ياهدیدپ  چـیه  تسین و 
ثحب يرطف  دیحوت  دروم  رد  هتـشذگ  روطـس  رد  دشابیم . يرظن  دـیحوت  رگنایب  تسا و  دـیحوت  هملک ،»  » يانعم زا  روظنم  تخاس . نشور 

راگدـیرفآ تردـق  دوجو و  ياههناشن  رد  هنادنمـشیدنا  شرگن  نشور و  نیهارب  لیالد و  رد  رکفت  زا  ترابع  يرظن  دـیحوت  موهفم  دـش و 
هک ییادـخ  .« » هتیور راـصبالا  نم  عنتمملا  [ » هحفـص 435 تسا [ . ناـسنا  دوجو  زیگناتفگـش  ياـیند  یتسه و  نارک  اـت  نارک  رد  ناـهج ،
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ار ضارعا  ماـسجا و  دـناوتیم  اـهنت  ناـسنا  مشچ  و  ضرع ، رهوج و  هن  تسا و  مسج  هن  ادـخ  هک  ارچ  تسین ». وا  ندـید  ناوـت  ار  اـهمشچ 
زا ددرگیم و  ضراـع  مسج  رب  هک  تساـهنیا  ریاـظن  ضرع و  لوط و  گـنر و  ناـسب  يروما ، ضارعا  هک  تسا  نشور  دـبایرد و  درگنب و 
هب مشچ  عاعـش  لاصتا  ای  مشچ  یـسدع  رد  رظن  دروم  مسج  تروص  ساکعنا  اب  زج  مشچ  اب  ندـید  هک  تهج  نادـب  تسا و  مسج  صاوخ 

درادن ناکما  لیلد  نبمه  هب  دباییمن و  ساکعنا  مشچ  رد  ور  نیا  زا  تسین  مسج  زین  یتسه  راگدیرفآ  دباییمن و  ققحت  رظن  دروم  هدـیدپ 
نآرق رد  دوخ  هک  هنوگنامه  دنیبب  ار  یتسه  يادخ  هک  تفای  دـهاوخن  ار  نآ  ناکما  يدوجوم  چـیه  زین  دـننک و  كرد  ار  وا  ناگدـید  هک 

ار ناگدید  وا  اما  دنباییمنرد  ار  وا  ناگدید  [ . 254 .« ] ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال  : » دـیامرفیم فیرش 
يرهاظ ساوح  یماـمت  هکلب  درادـن  تیور  هب  صاـصتخا  تیور ، ناـکما  یفن  نیا  هک  تسا  نشور  تسا . هاـگآ  فیطل و  وا  دـباییمرد و 

زا یخرب  هک  تسا  فسات  ياـج  یـسب  و  دـنرادن . ار  وا  تفاـیرد  كرد و  ناوت  زین  ییاواـسب  ییاونـش و  ییاـشچ ، ییاـیوب ، سح  نوچمه :
دنلب يادص  اب  هدنتسرف  ياههاگتـسد  يهلیـسوب  ار  شیوخ  هابت  رادنپ  نیا  تسا و  مسج  ياراد  ادخ  هک  دنرادنپ  نیا  رب  ناملـسم  ياههورگ 

ياهقرف زا  یفارخ  رادنپ  نیا  و  دیآیم ! دورف  ایند  نامـسآ  هب  یـشوگزارد  رب  راوس  ادخ  هک  دنـشکیم  دایرف  تحارـص  هب  دننکیم و  نالعا 
زا رود  بلطم  دـناهداهن ، داینب  راکبیرف  زادرپغورد و  يدرم  ياههناش  يور  رب  ار  شیوخ  نییآ  نید و  گرب  خاـش و  اـههیاپ و  لوصا و  هک 

يهرابرد هک  ییاجنآ  ات  دهدیم  تبسن  هحفص 436 ] نارگید [  ربماپی و  هب  ار  نآ  دشارتیم و  تیاور  هک  ییاورپیب  رصنع  تسین . يراظتنا 
تیاور لـقن  زا  شرایــسب  یــشارت  تـیاور  يزادرپـغورد و  يزاـسغورد و  رطاـخب  ار  يو  دز و  هناـیزات  ار  وا  رمع » : » هـک تـسا  هدــمآ  وا 

راـگدرورپ شاینامـسآ  ریـس  بش  رد  ربماـیپ  تفگیم : هک  مدینـش  شناد  نایعدـم  یخرب  ناـبز  زا  ویدار و  زا  دوـخ  هدـنراگن  تشادزاـب .
هکردـت ال  : » دـیامرفیم فیرـش  نآرق  ینادان ! هقدـنز و  نیا  زا  ابجع  و  داـحلا ! رفک و  نیا  زا  اتفگـش  درک ! هراـظن  دوخ  مشچ  اـب  ار  شیوخ 

تایآ دننیبیم ! ار  وا  اهمشچ  دنیوگیم  نادان  هورگ  نیا  اما  دننیبیمن  ار  وا  اهمـشچ  .« » ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و 
ییوگن رگا  هک  دنریگیم  ار  يرـصنع  یفارخ  ياههتفاب  دنزاسیم و  اهر  درادن  هار  نآ  رد  اوران  لطاب و  وس  چـیه  زا  ار  وا  نانخـس  ادـخ و 

زا یخرب  رگا  یتسارب  دـباییم . هار  قح  هب  مه  دـنکیم و  هابتـشا  مه  هک  تسا  ینادان  درف  هک  تفریذـپ  دـیاب  تسا  زادرپغورد  زاسغورد و 
نآ تسرد  تفایرد  زا  ای  دندرگ و  ینادان  لهج و  تفآ  راچد  هنوگنیا  تسادخ  نید  ياههیاپ  لوصا و  زا  هک  دـیحوت  ورملق  رد  ناناملـسم 

ورملق رد  هک  دیـشیدنا  دیاب  زین  و  دوب ؟ دنهاوخ  هنوگچ  داعم ، تماما و  تلاسر ، توبن و  ورملق  رد  نانیا  هک  دیـسرپ  دـیاب  دـنوش ، فرحنم 
ناوت ار  اهنابز  و  .« » هتفـص نسلالا  نم  و  « ؟ دنـشیدنایم هنوگچ  یعرـش ، یمالـسا و  تاـعوضوم  رگید  ینید و  تاررقم  هقف و  نید و  عورف 

، دننک فصو  ار  يادخ  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  دنناوتیمن  اهنابز  هک  تسا  نآ  رگناشن  زارف  نیا  تسین ». یتسه  ياناوت  راگدیرآ  فصو 
[ ؟ دشک فصو  هب  ار  نآ  تسا  هتفاین  هطاحا  نآ  هب  هدیدن و  هک  ار  یتیعقاو  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  دـننیبیمن . ار  وا  اهمـشچ  هک  هنوگنامه 

درادن و زرم  دح و  ادخ  ياهیگژیو  تافـص و  [ . 255 .« ] دوجوم تعن  دودحم و ال  دح  هتفـصل  سیل  : » دیامرفیم نانمومریما  هحفص 437 ]
زین ار  وا  تافـص  تسین ، نکمم  شـسدقا  تاذ  كرد  تفاـیرد و  هک  هنوگناـمه  تـسوا و  تاذ  نـیع  شتافـص  هـک  ارچ  تـسا  دودـحمان 
ادـخ تاذ  یگنوگچ  هب  دـناوتیمن  ناـسنا  يهشیدـنا  رادـنپ و  تردـق  مهو و  يورین  زین  و  .« » هتیفیک ماـهوالا  نم  و  . » درک كرد  ناوتیمن 
اهنآ دـنربیم و  مان  ینطاب  هناگدـنچ  ساوح  هب  اهنآ  زا  هک  دـیرفآ  ییاهورین  ناـسنا  يارب  ادـخ  هک  ارچ  دـنک ». كرد  ار  نآ  دـبای و  تسد 

يهلیسو هب  تسا و  زهجم  نادب  ناسنا  هک  تسا  يورین  همهاو »  » يورین كرتشم . سح  همهاو و  هرکفم ، هظفاح ، هرکاذ ، يورین  زا : دنترابع 
ناتسوب ای  هدیشک  نامـسآ  هب  رـس  خاک  هرهچابیز و  نز  دناوتیم  همهاو »  » يورین يهلیـسوب  ناسنا  دنکیم . كرد  ار  یئزج  ياههدیدپ  نآ 

ار هچنآ  ره  هک  تسا  نشور  دـنک و  روصت  شیوخ  دوجو  نامزاس  نهذ و  يهحفـص  رد  ار  نآ  دـننامه  ياهدـیدپ  ای  تاورطرپ و  زبسرس و 
يهدـندروآدیدپ دـناوتیمن  زگره  همهاو »  » يورین نیا  اب  ناسنا  اـما  دوب ، دـهاوخن  شیب  یقولخم  هدـیدپ و  دـیامن ، مهوت  اـی  روصت  ناـسنا 

رترب رتارف و  ادخ  هک  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  وا  سدقا  تاذ  هک  دبایرد  دیامن و  روصت  شیوخ  نهذ  يهحفـص  رد  تسه  هک  هنوگنآ  ار  یتسه 
.« اهبلق ناک  ءیـش  نم  ءایـشالا ال  عدتبا  . » درادن هار  وا  سدقم  تاذ  رد  یگنوگچ  روصت  تسا و  رادنپ  یگنوگچ و  مهوت و  روصت و  ره  زا 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


دنـشاب دوجوم  هکنآیب  ار  اـهنآ  رگید  تراـبع  هب  هحفـص 438 ] دروآ [ ». دـیدپ  دـشاب  شیپ  زا  ياهداـم  هکنآیب  ار  شنیرفآ  ياههدـیدپ  »
زا رگا  ددرگ . رادیدپ  هدام  دوجو  نودب  ياهدیدپ  درادن  ناکما  تسا و  هدام  اههدیدپ  ءایشا و  يهمه  لصا  دنیوگیم : نایارگیدام  دیرفآ .
زج یخـساپ  هک  تسا  هاگنآ  تخاس ؟ رادـیدپ  ار  نآ  یتردـق  هچ  دـمآ و  دـیدپ  اجک  زا  هچ و  زا  هدام  دوخ  ناـیب  نیا  اـب  دوش  لاوس  ناـنآ 

تـسا هدمآ  دیدپ  هتفرگ و  همـشچرس  هدام  ریغ  زا  هدام  دنیوگب  رگا  هک  ارچ  دنهد . هئارا  ياهدننکعناق  باوج  دنناوتیمن  دنرادن و  توکس 
نارکیب تردق  نآ  زا  هتفرگ و  همـشچرس  هدام  زج  یتردق  زا  زین  رگید  ياههدـیدپ  رگا  تشاد  دـهاوخ  یعنام  هچ  تفگ  میهاوخ  نانآ  هب 

زا هچ و  زا  رگید ، يهدام  نآ  هک : میسرپیم  نانآ  زا  تسا ، هدمآ  دیدپ  يرگید  يهدام  زا  هدام  هک  دنهد  خساپ  رگا  و  دنـشاب ؟ هدمآ  دیدپ 
هک تقیقح  نیا  هب  نامیا  ور  نیا  زا  تسا ... یقاب  نانآ  زا  ام  لاوس  نیا  رگید ، ياههام  رد  هنوگنیمه  و  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  هنوگچ  اـجک و 

. تساههاگدید رگید  زا  رتملاس  رترب و  رتهب و  یهاگدید  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  ار  یتسه  ناهج  نوگانوگ  ياههدـیدپ  دـنوادخ 
ترابع هب  دروآ ». دیدپ  دنک ، يوریپ  یـسک  زا  ای  يرادربهنومن  يهنومن  زا  هکنآیب  ار  اههدیدپ  نآ  و  .« » اهلثتما ۀـلثما  ءاذـتحا  الب  اهاشنا  «و 

زیزع يهدنناوخ  امش  دروآ . دیدپ  ار  همه  دریگب ، وگلا  هنومن و  يرگید  زا  اهنآ  ياهیگژیو  روصت و  رد  هکنآیب  ار  اههدیدپ  دنوادخ  رگید 
وگلا اـی  ماـهلا  ناـعرتخم  اههدـیدپ و  رگید  زا  اـهنآ  ناـعرتخم  هک  دـید  یهاوـخ  نک ، هراـظن  دـیدج  تاـعارتخا  یتعنـص و  ياههدـیدپ  هب 
ياهاپ زاورپ  يهماگنه  هب  اهنآ  هک  دـنتفایرد  دنتـسیرگن و  اهنآ  زاورپ  اههدـنرپ و  هب  هک  یماگنه  امیپاوه  ناعرتخم  هنومن ، يارب  دـناهتفرگ .

اهنامسآ جوا  رد  زاورپ  هشیدنا  امیپاوه و  نتخاس  هب  دنزاسیم .. دازآ  دننکیم و  زاب  دورف  يهماگنه  هب  دننابسچیم و  ناشمکش  هب  ار  دوخ 
دنوریمورف و اهبآ  قامعا  هب  دـنهاوخب  هاگره  هک  دـندید  ار  ایرد  نایهام  هک  یماگنه  اهییایرد ، ریز  ناعرتخم  و  هحفص 439 ] دنداتفا [ .
تعنـص و تفرـشیپ  هنوـگنیمه  و  دـنداتفا . ییاـیردریز  نتخاـس  يهشیدـنا  هـب  دـننکیم ، انـش  دـننامیم و  بآ  حطـس  رب  دـنهاوخن  هاـگره 

رگید ای  يرگید  هب  سابتقا  يریگهنومن و  ساـسا  رب  همه  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  تقد  هب  رگا  ار  تاـجناخراک  عیانـص و  رد  ینوگرگد 
وگلا ياهدیدپ  هنومن و  هدام و  چیه  زا  نوگانوگ  ياههدیدپ  ندروآ  دیدپ  ناهج و  شنیرفآ  رد  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  اما  تساههدیدپ .

شنیرفآ رد  دروآ ». دیدپ  شیوخ  لماک  تردـق  وترپ  رد  ار  اههدـیدپ  یتسه  راگدـیرفآ  .« » هتردـقب اهنوک  . » تسا هدرکن  يوریپ  هتفرگن و 
ناهج شیوخ  نارکیب  تردق  اب  هکلب  تفرگ . راکب  ار  یتاودا  تالآ و  رازبا و  هن  تشاد و  تنواعم  تکراشم و  وا  اب  یـسک  هن  تادوجوم 

تیعقاو نیا  رگنایب  زارف  نیا  دیرفآ ». شیوخ  يهدارا  تساوخ و  هب  ار  اهنآ  و  .« » هتیـشمب اهراذ  و  .« » دیرفآ شیاههدـیدپ  يهمه  اب  ار  یتسه 
ار همه  تایصوصخ ، رگید  رامـش و  رظن  زا  هچ  نطاب و  یگنوگچ و  رظن  زا  هچ  رهاظ و  لکـش و  رظن  زا  هچ  ار  اههدیدپ  دنوادخ  هک  تسا 

دیامن هدارا  هاگره  هک  ياهدارا  نامه  وترپ  رد  تسا . هدـیرفآ  ییوس ، زا  رابجا  هارکا و  راشف و  ياهرذ  نودـب  شیوخ و  تساوخ  هدارا و  هب 
ندروآ دـیدپ  هب  يزاین  هکنآیب  .« » اهنیوکت یلا  هنم  ۀـجاح  ریغ  نم  . » ددرگیم رادـیدپ  گنرد ، یب  شاب ، هک  دـهد  ناـمرف  ياهدـیدپ  هب  و 

اب سنا  اب  ار  شیوخ  ییاهنت  ات  تشاد  اهنادـب  يزاین  هن  یتسه  راگدـیرفآ  يرآ  دـیرفآ ». ار  اهنآ  دـشاب ، هتـشاد  اـهنآ  شنیرفآ  تادوجوم و 
رد زاین  تسا و  لماک  هملک ، عماج  لـماک و  موهفم  هب  وا  هک  ارچ  تشاد . اـهنآ  يراـی  هب  يزاـین  هن  و  دزاـس ، هحفـص 440 ] فرطرب [  اهنآ 

زاین هک  یماگنه  و  تسین ». اهنآ  هب  ندیشخب  تروص  رد  ياهرهب  دوس و  وا  يارب  و  .« » اهریوصت یف  هل  ةدئاف  و ال  . » درادن هار  وا  يالاو  تاذ 
هک ارچ  میبایرد  ار  اهنآ  شنیرفآ  يهفسلف  هک  تسا  هتـسیاش  میدرک ، یفن  ناشراگدیرفآ  هب  تبـسن  اههدیدپ  شنیرفآ  رد  ار  یناسردوس  هب 

اتیبثت الا  . » تسا كاپ  هزنم و  یفدهیب  يراک و  هدوهیب  زا  وا  دوب و  دهاوخن  لیلد  نودب  میکح  هنازرف و  راگدـیرفآ  زا  مه  نآ  يراک  چـیه 
ندروآ دـیدپ  زا  فدـه  هک  تسا  نآ  رگناشن  زارف  نیا  یتسه »... شنیرفآ  رد  ادـخ  تمکح  یگنازرف و  نایب  يرگناشن و  زج  ...« » هتمکحل

ناهج شنیرفآ  اههدـیدپ و  ندروآ  دـیدپ  هک  ار  ياهغلاب  تمکح  نآ  ادـخ  تسا و  یهلا  تمکح  راکـشآ  شیامن  اهنآ  شنیرفآ  هدـیدپ و 
هاگآ و  هتعاط ». یلع  اهیبنت  و  . » دسانـشب ار  وا  هک  تسا  نیا  اهزار  اهتمکح و  نآ  زا  یکی  دـیاش  و  دـنادیم ، دوخ  درکیم  اـضتقا  ار  یتسه 

رب ار  اهنآ  هتخاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  نامرف  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  شتاروتـسد . ربارب  رد  يرادربنامرف  هب  نانآ  نتخاس 
الا سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  و  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دوخ  هک  ارچ  دـشخب . یهاـگآ  یتـسه  راگدـیرفآ  زا  يرادربناـمرف  بوـجو  موزل و 
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اهنت وا  یقیقح  شتسرپ  ادخ و  زا  يرادربنامرف  هک  تسا  نشور  میدیرفاین ». شتـسرپ  يارب  زج  ار  نایمدآ  نایرپ و  ام  و  [ . » 256 .« ] نودبعیل
نودب تخانش  هکنانچمه  درادن . ییاهب  شزرا و  یهاگآ  تخانـش و  نودب  شتـسرپ  دوشیم و  نکمم  هحفص 441 ] وا [  تخانـش  زا  سپ 

راگدیرفآ تردق  هک  تسا  نشور  دزاس ». راکـشآ  ار  شیوخ  رادـتقا  هکنیا  يارب  و  .« » هتردـقل اراهظا  و  . » ادـخ زا  يرادربنامرف  شتـسرپ و 
هب دهن . شیامن  هب  ار  نآ  زا  ییوترپ  اههدیدپ  شنیرفآ  اب  ات  درک  هدارا  وا  اما  تسا  هدوب  دوجوم  زین  یتسه  ناهج  راگدیرفآ  زا  شیپ  یتسه 
هب ار  شیوخ  دـننامهیب  تردـق  زا  نشور  ییاـههناشن  اـهنیا  زا  مادـک  ره  رد  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  ناویح و  و  تاـبن ، داـمج و  تهج  نیمه 

ياهلوبلگ زین  دهد و  ناشن  ار  شیوخ  تردق  زا  يرگید  وترپ  ات  دروآ  دیدپ  ار  اهنامسآ  كالفا و  اهناشکهک و  ناگراتـس و  داهن . تعیدو 
اههدیدپ و رگید  زین  داد و  رارق  ءازجا  ءاضعا و  نآ  يارب  دروآ و  دـیدپ  ار  فرگـش  يهرـشح  نیا  هچروم  دـیرفآ و  ار  نوخ  دیفـس  زمرق و 
شناد و تردق و  یتسه  ناهج  ياههدیدپ  زا  ياهدیدپ  ره  رد  هکنیا  نخس  هاتوک  ار ... یتسه  ناهج  زیگناتفگش  نوگانوگ و  تادوجوم 
رد ار  مدرم  و  هتوعدل ». ازازعا  هتیربل و  ادبعت  و  . » تسا رگهولج  اههدـیدپ ، شنیرفآ  رد  راکتبا  عادـبا و  رد  ادـخ  دـننامهیب  نارکیب و  ناوت 

توق تزع و  اهتمعن ، يهلیـسوب  ار  هنادنمتفارـش  تایح  هب  شیوخ  ناوخارف  توعد و  دزاس و  رادربنامرف  شیوخ  زاسناسنا  تاروتـسد  ربارب 
دهدیم ناشن  وا  هک  ییاهـشزرا  دض  زا  دـندرگ و  رادربنامرف  شتاروتـسد  ربارب  رد  ات  دروآ  دـیدپ  ار  اههدـیدپ  اناوت  يادـخ  يرآ  دـشخب .

ياههدـیدپ زین  و  تـسوا . يرادربناـمرف  ادـخ و  ربارب  رد  ندروآ  دورف  رـس  زا  تراـبع  شتـسرپ ، هـک  ارچ  دنتــسرپب  ار  وا  دـننیزگ و  يرود 
توعد رد  ادـخ  یگدـنب  تلادـع و  دـیحوت و  يوسب  ناناوخارف  رگید  ناربمایپ و  هک  ار  ییاهناهرب  لیالد و  ات  دـیرفآ  ار  تقلخ  گنراگنر 
باقعلا عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لـعج  مث  [ » هحفص 442 دشاب [ . هدننکعناق  ریذپانتسکـش و  يوق و  دننکیم  لالدتـسا  اهنادب  شیوخ 

يراک ره  ناسنا  هک  ارچ  رفیک . شیوخ  ینامرفان  رب  دومرف و  ررقم  شاداپ  مدرم  يارب  شیوخ  زا  يرادربنامرف  يارب  هاگنآ  و  هتیصعم ». یلع 
يهرمث ندروآ  تسدـب  دوس و  بسک  هب  لیامت  عفانم و  بلج  ساسا  رب  اـی  دـهدیم . ماـجنا  كرحم  هزیگنا و  ود  نیا  زا  یکی  ساـسا  رب  ار 
تـسدب روظنمب  ناسنا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  اهنآ . عفد  يهزیگنا  هب  یگدـنز و  تامیالمان  تارطخ و  زا  سرت  رطاـخب  اـی  و  شیوخ ، راـک 

گـنهرف و شنیب و  شناد و  بسک  رطاـخب  هوژپشناد  و  دـنزیم ، زواـجت  هب  تسد  یتـسدیهت ، رقف و  زا  سرت  زاـین و  عفر  دوس و  ندروآ 
تیعقاو يرآ  دناوخیم . سرد  تسا ، لامک  جرادم  هب  وا  دوعص  یقرت و  عنام  هک  ینادان  لهج و  تفآ  زا  رارف  روظنم  هب  و  ندش ، مادختسا 

عـیطم و هک  تسا  باذـع  رفیک و  زا  سرت  رطاـخب  اـی  و  يوـنعم ، يداـم و  شاداـپ  ندروآ  تسدـب  يهزیگنا  هب  اـهنت  ناـسنا  هک  تـسا  نـیا 
اهناسنا يوس  زا  شیوخ  يهتـسیاب  هتـسیاش و  يرادربنامرف  شتـسرپ و  يارب  نیرفآناهج  يادـخ  مه  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  رادربناـمرف 
تاررقم نداهن  اپ  ریز  شیوخ و  یناـمرفان  نایـصع و  يارب  هک  هنوگناـمه  تسا . هدومرف  ررقم  مارتحا  یـسانشردق و  شاداـپ و  ناـنآ  يارب 
درکلمع يارب  ادخ  ۀتنج ». یلا  مهل  ۀشایح  هتمقن و  نم  هدابعل  ةدایذ  « ؟ درک نینچ  ارچ  اما  تسا . هتفرگ  رظن  رد  هنالداع  رفیک  دوخ  ینامسآ 
دزاسیم تشهب  روخرد  ار  ناسنا  هک  ییاهراک  يوسب  ار  نانآ  دراد و  زاب  هانگ  زا  ار  شناگدـنب  اـت  تخاـس  ررقم  رفیک  شاداـپ و  ناگدـنب 

شیوخ ناگدنب  هکنیا  يارب  دومرف ؟ ررقم  رادفده  هنالداع و  رفیک  شاداپ و  ناگدنب  هتسیاشان  هتسیاش و  درکلمع  يارب  ارچ  اما  دهد . قوس 
زا ار  وا  يدونـشخ  تشهب و  هک  ياهتـسیاش  ياهراک  يوسب  ار  نانآ  دراد و  زاب  دراد  یپ  رد  ار  وا  رفیک  هک  يدنـسپان  ياهراک  ماـجنا  زا  ار 

تخد تسوا ». يهداتـسرف  هدنب و  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  .« » هلوسر هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  و  [ » هحفـص 443 دناشکب [ . دراد  یپ 
داد و یهاوگ  تلاسر  دـیحوت و  نید ، یـساسا  لـصا  ود  هب  ییارگدـیحوت  دـیحوت و  نوماریپ  یبلاـج  اـسر و  ثحب  زا  سپ  ربماـیپ  يهنازرف 

هللا یلص  دمحم  شردقنارگ  ردپ  هتسیاب  هتـسیاش و  یگدنب  تسخن  - 1 تخادرپ : تسا ، حرطم  نآ  رادـم  رد  هچنآ  توبن و  ثحب  هب  هاگنآ 
زا ترـضح  نآ  هبناـجهمه  يرادربناـمرف  ادـخ و  ربارب  رد  عوـضخ  تیاـهن  هک  لـماک  یگدـنب  ناـمه  درک . میـسرت  ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و 

هکنیا اب  ددرگیم  رختفم  نادـب  شیوخ  يهدرتسگ  شالت  تساوخ و  وترپ  رد  ناـسنا  هک  تسا  ییـالاو  تلزنم  تسا و  شیوخ  راـگدرورپ 
ناوناب يوناب  هاگنآ  - 2 ددرگیم . ینازرا  دـنک ، شالت  نآ  هار  رد  دوخ  هکنآیب  ربمایپ  يارب  هک  تسا  ییالاو  ماقم  نارگتمعن و  تلاـسر 

ینییآ اب  شناگدـنب  يوسب  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  يربمایپ  ترـضح  نآ  هک  تخاس  نشور  درک و  هراشا  ادـخ  ربمایپ  شردـپ  تلاسر  هب 
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يهژاو هچرگ  تسوا  تلاسر  يالاو  ماقم  مالسلااهیلع  همطاف  یخیرات  نخس  رد  ربمایپ  یگژیو  نیمود  يرآ  تسا . هدش  هداتـسرف  ینامـسآ 
راکب ياهنوگ  رامیب  ای  تسرد  يهشیدنا  ره  ای  لطاب و  قح و  ره  رد  تساهنابز و  رـس  رب  رایـسب  ام  راگزور  رد  تلاسر »  » رادجرا سدقم و 

درف اهناسنا  هوبنا  نایم  زا  هک  هنوگناـمه  دـیزگرب . مدرم  يوسب  شنداتـسرف  زا  شیپ  ار  وا  ادـخ  هلـسرا ». نا  لـبق  هبجتنا  هراـتخا و  . » دوریم
زا ام  هک  روطنامه  زین  و  دـیزگرب ، نایناهج  نایم  زا  ار  شیوخ  ربمایپ  زین  نیرفآناهج  يادـخ  مینیزگیمرب ، ار  يزاتمم  لـماک و  هتـسیاش و 
نآ ندوب  هدیـسر  هزم ، گنر ، نزو ، رظن  زا  نآ  رایـسب  تازایتما  ندش  نشور  زا  سپ  ار  هویم  کی  گنرمه ، دننامه و  يهویم  اهدـص  نایم 
زا دزیگنارب  تلاسر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زین  یتسه  راگدیرفآ  منیزگیمرب ، اههویم ، رگید  رب  ار  نآ  و ،...

شالت داهج و  لمع و  نادیم  هب  دورو  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  موهفم  نادـب  نیا  دـیزگرب و  هحفـص 444 ] شناگدنب [  يهمه  نایم 
ادخ هاگراب  رد  هوکـشرپ ، ماقم  ریطخ و  بصنم  نیا  يارب  شایگدـنزارب  یگتـسیاش و  ادـخ ، يوسب  مدرم  توعد  تلادـع و  قح و  هار  رد 

ربمایپ ياهيدـنمناوت  اهدادعتـسا و  بهاوم و  ات  تسا ، هدوبن  زین  ناحتما  شیامزآ و  لومـشناهج  لصا  هب  يزاین  هدوب و  صخـشم  یعطق و 
تلاسر نسگنـس  راب  ندیـشک  شودـب  يارب  وا  رایـسب  تقایل  تیافک و  زا  ادـخ  هک  ارچ  ددرگ  افوکـش  میظع  تیلووسم  نیا  شریذـپ  يارب 

يراذـگمان دروآ  دـیدپ  هکنیا  زا  شیپ  .« » هلبتجا نا  لـبق  هامـس  و  . » تسنادیم نارگ  تمعن  نیا  ندـش  ینازرا  هتـسیاش  ار  وا  دوـب و  هاـگآ 
هک يدزمان  ناسب  دومرف ، يراذگمان  دمحم »  » مان هب  دنیرفایب  ار  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  زارف  نیا  درک ».

« تسین هشقانم  لاثم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب   » نایب نیا  اب  تسا . هدـیدرگ  ررقم  هدـش و  دزماـن  یـصخشم  درف  يارب  دوشیم . هتفگ  وا  دروم  رد 
زا شیپ  ار  ترـضح  نآ  مان  هکنیا  ای  ددرگ و  وا  يهدـیزگرب  روآمایپ  دـمحم »  » هک دوب  هدومرف  ررقم  شیوخ  ملع  رد  نیرفآناـهج  يادـخ 
اذا .« » دـیزگرب دزیگنارب ، تلاسر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  و  .« » هثعتبا نا  لـبق  هافطـصا  و  . » تسا هدومرف  ناـیب  شناروآماـیپ  يارب  وا  ندـیرفآ 

يهدرپ رد  دندوب و  هدشن  هدیرفآ  اهناسنا  زونه  هک  دیرفآ  درک و  يراذـگمان  دـیزگرب و  یماگنه  ار  ربمایپ  ادـخ  ۀـنونکم ». بیغلاب  قئالخلا 
درک كرد  ار  اهنآ  ناوتب  هک  ياهنوگ  هب  جراخ و  رد  اما  دـندوب  دوجوم  ادـخ  بیغ  ملاع  رد  رگید  تراـبع  هب  دـندوب . هتفهن  ناـهن و  تبیغ 

. دنتـشاد رارق  تشحو  يهدرپ  شـشوپ  رد  زونه  اهناسنا  هک  هاگنآ  و  هحفص 445 ] ۀنونـصم [ ». لیواهالا  رتسب  و  . » دنتـشادن یجراخ  دوجو 
تسا تخس  مهم و  راک  سرت و  يانعم  هب  و  لوه »  » عمج مه  نآ  تسا و  لاوها »  » عمج لیواها »  » يهژاو تسا و  شیپ  زارف  ریسفت  زارف  نیا 

، زیچ کی  تیاهن  دندوب ». کیدزن  مدع  زرم  تیاهن و  هب  و  .« » هنورقم مدعلا  ۀـیاهنب  و  . » دـشابیم بیغ  ياهیکیرات  تشحو  نآ ، زا  روظنم  و 
لئامب یلاعت  هللا  نم  املع  . » دندوب مدـع  يهلحرم  رد  رود و  دوجو  يهلحرم  زا  اهناسنا  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  هدـیدپ  نآ  نایاپ  زرم و 

راک نایاپ  وا  دوب . هاگآ  روما  ماجنارـس  راـک و  ماـجرف  زا  هک  ارچ  دـیزگرب )... تلاـسر  هب  ماـگنه  ناـمه  زا  ار  ربماـیپ  ادـخ  يرآ  .« ) رومـالا
راب ندیشک  شودب  يارب  وا  تقایل  تیافک و  اهتبهوم و  زا  زین  ربمایپ و  تلاسر  بقاوع  زا  دنادیم و  ار  نانآ  نوئش  لاح و  ماجرف  اهناسنا ،

تهج نیمه  هب  تسا . هاگآ  هراومه  یناسنا  يابیز  ياهیگژیو  یقالخا و  يالاو  ياهشزرا  هب  ترضح  نآ  یگتـسارآ  رطاخب  تلاسر  نارگ 
دمحم رون  هللا  قلخ  ام  لوا  نا  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  یمارگ  ربمایپ  دوخ  زا  یناوارف  تاـیاور  دـیزگرب . تلاـسر  هب  ناـمز  ناـمه  زا  ار  وا 

يرون و قلخ  هللا  نا  دومرف : زین  و  دوب ». ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
شنیرفآ زا  شیپ  اـی  مدآ ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و  اـی  هدزاود  ار  یلع  نم و  رون  ادـخ  مدآ ... قـلخی  نا  لـبق  یلع  روـن 

.« ] روهدـلا ثداوحب  ۀـطاحاو  . » تسا دوجوم  ینـس  هعیـش و  ربـتعم  ياـهباتک  رد  هک  هنوگنیا ، زا  یتاـیاور  زین  و  دـیرفآ . نیمز ، اهنامـسآ و 
و .« » تشاد هطاـحا  دادیم  خر  ناراـگزور  اهرـصع و  لوط  رد  هک  ییاهدادـخر  ثداوـح و  ماـمت  هب  هک  تهج  نادـب  زین  و  [ » هحفص 446

دنتسه وا  نامرف  تحت  همه  هک  ار  نوئـش  روما و  حلاصم  زین  اهناکم و  اهنامز و  ياهتیعقوم  هک  رطاخ  نادب  و  رودقملا ...« ». عقاومب  ۀفرعم 
زا زارف  نیا  رد  روظنم  دیاش  و  دناسر ». مامتا  هب  ار  شنیرفآ  زا  فده  ات  داد  تثعب  نامرف  ار  ربمایپ  ادـخ   » هرمال امامتا  هللا  هثعتبا  تسنادیم ».

نامرف و ات  و  همکح ». ءاضما  یلع  ۀـمیزع  و  . » دـشاب نآرق  دورف  ربمایپ و  ندـشهتخیگنارب  اب  توبن  تلاـسر و  يهتـشر  نتفاـی  ناـیاپ  نخس ،
لباق ریغ  یعطق و  ياهتشونرـس  و  .« » همتح ریداـقمل  اذاـفنا  و  . » دـیامن ذـیفنت  یعطق  روطب  دوخ ، ناگدـیرفآ  دروم  رد  ار  شیوخ  تساوخ 
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ینید و تاـیح  طاـطحنا  میـسرت  هب  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  هاـگنآ  و  دـناشوپ ». لـمع  يهماـج  ار ، قولخم  دروم  رد  شیوخ  لیدـبت  رییغت و 
هب هک  تسیرگن  ار  اهتما  ادـخ  ربمایپ  هاگنآ  .« » اهنایدا یف  اـقرف  ممـالا  يارف  : » دومرف تخادرپ و  ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  یتدـیقع  یگتخیـسگ 

هدمآ دوجوب  رفاک  قیدنز و  دحلم و  و  یئباص ، سوجم ، يراصن ، دوهی ، نوچ : یگنراگنر  ياههورگ  و  دـناهدییارگ ». نوگانوگ  ياهنییآ 
ات ار  شتآ  هک  تسا  تسرپشتآ  يهقرف  روظنم  اـجنیا  رد  دناهتـسب ». رمک  نآ  تبقارم  شتآ و  شتـسرپ  رب  و  .« » اـهنارین یلع  اـفکع  . » تسا

. دیارگن یـشوماخ  هب  نآ  ياههلعـش  ات  دـندوب  اهنآ  بقارم  دـنتخاسیم و  اههدکـشتآ  و  هحفـص 447 ] دندرکیم [  سیدقت  شتـسرپ  زرم 
زا ار  اهتب  تیلهاج  رد  دشابیم . تب  موهفم  هب  نثو »  » عمج ناثوا »  » يهژاو دنرگـشتسرپ ». ار  شیوخ  زاستسد  ياهتب  و  .« » اهناثو ةدباع ال  »

نامه ربارب  رد  هاگنآ  دـندادیم و  رارق  شتـسرپ  روظنم  هب  اههاگـشتسرپ  رد  دـنتخاسیم و  دندیـشارتیم و  اهزیچ  رگید  بوچ و  ای  گـنس 
ییارگادـخ ترطف  وـترپ  رد  هـکنیا  اـب  ار  یتـسه  يادـخ  اـتکی  و  اـهنافرع ». عـم  ةرکنم هللا  . » دـندرکیم شنرک  شیوـخ  زاـستسد  ياـهتب 

نوفرعی : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  فیرـش  نآرق  رد  ادخ  هک  هنوگنامه  دندزیم ». یـسانشان  هب  ار  دوخ  هدومن ، راکنا  اوران  هب  دنتخانـشیم 
اما دسانـشیم  ار  اهنآ  يهدنروآدیدپ  ادخ و  ياهتمعن  شیوخ  نادـجو  درخ و  ترطف و  هاگدـید  زا  نانآ  [ . 257 .« ] اهنورکنی مث  هللا  ۀمعن 

هدیرفآ همه  همه و  یتسه  ياههدیدپ  هک  دنتسنادیم  دراد و  ياهدنرآ  دیدپ  ياهدیدپ ، ره  هک  دنتسنادیم  هک  ارچ  دننکیم . راکنا  هتـسناد 
ار یتسه  ناهج  هک  دنتفریذپیم  دیاب  ریزگانب  ور  نیا  زا  دشاب ، نیمز  نامسآ و  دیشروخ و  هام و  ندیرفآ  یعدم  هک  دوبن  یـسک  دناهدش و 

لهج كرش و  رفک و  ياهیکیرات  وا  يهلیـسوب  دمحم و  تکرب  هب  ادخ  ور  نیا  زا  .« » اهملظ دمحمب  هللا  راناف  . » تساناوت اناد و  يراگدیرفآ 
يهمه دـنارابیم ، نانآ  رب  ربمایپ  هک  يرگنـشور  نیهارب  لیالد و  يرآ  تخاس ». نارابرون  دوب ، هدرتسگ  هیاس  اـج  همه  رب  هک  ار  تیاـنج  و 

ياههشیدنا يهمه  هحفص 448 ] ترضح [  نآ  دیدرونیم . مهرد  دادیم  لکش  ار  یتسرپتب  كرـش و  ینابم  یتسرپشتآ و  هک  ار  هچنآ 
تاجن قح و  رب  نآرق  مالسا و  هک  درک  تباث  ینشورب  اما  تخاسن ، كاپ  راگزور  يهحفص  زا  ار  هدننک  هابت  تسس و  دیاقعو  هنارگهارمگ 

دـیحوت و تلاـسر و  یحو و  هـب  تسـسگ و  تاـفارخ  كرـش و  زا  دـیاب  سپ  تـسا  ساـسایب  لـطاب و  تـسه  هـچره  اـهنآ  زج  دنـشخب و 
هب نامیا  ییارگدـیحوت و  نوچمه  اهبلق ، اهلد و  يهتخانـشان  ماهبارپ و  لئاسم  و  اهمهب ». بولقلا  نع  فشک  و  . » دروآ يور  ییارگدـیحوت 

تکرب هب  دوب و  مدرم  يهدـیچیپ  هتخانـشان و  روما  لئاسم و  زا  اهنیا  هک  ارچ  دودز . ار  اهراگنز  تخاس و  راکـشآ  ار  رـشن  رـشح و  داـعم و 
هک یماـهبارپ  ياـهیکیرات  و  .« » اـهممغ راـصبالا  نع  یلج  و  . » دـش لـح  هدوـشگ و  اـهنیا  يهمه  یهلا ، یحو  ربماـیپ و  يهیاـمنارگ  دوـجو 

ار ناگدـید  يرات  يهدرپ  ناـسب  هک  تسا  یتدـیقع  تاـفارحنا  اـجنیا ، رد  یکیراـت  زا  روظنم  دز ». راـنک  ار  همه  دـیناشوپیم ، ار  ناگدـید 
هب ربمایپ  .« » ۀـیادهلاب سانلا  یف  ماق  و  . » دـندیدیمن دوخ  رد  ار  قیاـقح  تفاـیرد  ناوت  تیلهاـج  رـصع  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هدـناشوپ 

گرم زا  سپ  یگدنز  داعم و  تلاسر و  دیحوت و  تقیقح و  قح و  يوسب  يامنهار  ياههناشن  و  تساخاپب ». مدرم  تیادـه  داشرا و  روظنم 
یهارمگ یگتـشگرس و  زا  دیـشخب ». تاجن  یگتـشگرس  یهارمگ و  زا  ار  نانآ  و  .« » ۀـیاوغلا نم  مهذـقنا  و  . » درک بصن  نانآ  هار  رـس  ار ،

ییوگ هک  ياهنوگ  هب  داد . تاجن  ار  نانآ  دـندرمیم ، دنتـسیزیم و  نآ  رد  هک  یگدـنز  مسر  هار و  راـتفر و  بادآ و  یقـالخا ، یتدـیقع ،
و .« » ۀیامعلا نم  مهرصب  و  هحفص 449 ] داد [ . ناشتاجن  يدوبان  زا  دیشخب و  ییاهر  ار  نانآ  ترضح  نآ  دندوب و  هدش  قرغ  ایرد  رد  نانآ 
هیانک و تروصب  دنیبیمن و  ار  يزیچ  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ناسانـشهژاو  گنهرف  رد  یمعا »  » يهژاو تخاس ». ناشیانیب  ییانیبان ، زا 

تـسرد نید  يوسب  و  . » ددرگیم انیب  تخومآ  هک  هاـگنآ  دـباییمنرد و  تسه  هک  هنوگنآ  ار  اـهتیعقاو  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  زاـجم 
رگید یناعم  دسانشیمن . ار  هار  هک  تسا  یسک  هب  هار  نداد  ناشن  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يرایسب  یناعم  تیاده »  » يهژاو دومن ». نایـشهار 

هب ار  یتخبکین  تاـجن و  هار  مه  هک  ارچ  درک . ماـیق  تیادـه  زا  عون  ود  ره  هب  یمارگ  ربماـیپ  و  تسا . دـصقم  فدـه و  هب  وا  ندـیناسر  نآ 
. دناوخارف تسار  هار  هب  ار  نانآ  و  .« » میقتسملا طارصلا  یلا  مهاعد  و  . » دروآ لیان  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ار  نانآ  مه  داد و  ناشن  مدرم 

يادـخ سپـس  راـثیا ». ۀـبغر و  راـیتخا و  ۀـفار و  ضبق  هیلا  هللا  هـضبق  مـث  .« » تـسا هتـساریپ  یجک  فارحنا و  زا  هـک  نآرق  مالـسا و  هار  هـب 
دـنلب و حور  ایند ، هب  تبـسن  ترخآ  يارـس  يرترب  ساسا  رب  ترـضح و  نآ  یبلق  تساوخ  رد  لیم و  تفار و  رهم و  تیاهن  اب  نیرفآناهج 
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تساوخ و هب  بضغ و  مشخ و  اب  هن  دوب ، رهم  لاـمک  اـب  ترـضح  نآ  كاـپ  حور  نتفرگرب  يرآ  درب . دوخ  يوسب  تفرگرب و  ار  وا  كاـپ 
دوجو نآ  يارب  ار  ترخآ  يارـس  یتسه  راگدـیرفآ  هک ؛ دـشاب  نیا  رایتخا »  » زا روظنم  تسا  نکمم  و  هارکا . رابجا و  اـب  هن  دوب ، وا  راـیتخا 
ناـهج نآ  نیقی  هب  و  [ . » 258 .« ] یلوالا نم  کل  ریخ  ةرخـالل  و  [ » هحفـص 450 نآرق [ : رد  هک  هنوگنامه  داد . يرترب  دـیزگرب و  هیامنارگ 

ردـپ کـنیا  مه  .« » ۀـحارلا یف  رادـلا  هذـه  بعت  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  .« » تسا رتوـکین  رتـهب و  ناـهج  نیا  زا  وـت  يارب 
هک ارچ  تسین . وربور  اهرازآ  تیذا و  نوگانوگ و  ياهتفلاخم  اب  رگید  تسا ». هدوسآ  یناف  يارـس  نیا  درد  جنر و  زا  دمحم »  » ماهیامنارگ

شالت زا  راشرس  راشف و  جنر و  اب  ماوت  یگدنز  کی  ناهج  نیا  رد  زین  ادخ  ناروآمایپ  یگدنز  تسادخ و  ناتـسود  شخبشمارآ  گرم ،
یف دمحمف  : » تسا هدمآ  هنوگنیا  يرگید  يهخـسن  رد  دنرادن . شمارآ  یتحار و  یناف  يارـس  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسادـخ . هار  رد  داهج  و 

يوسب ار  شدنلب  كاپ و  حور  دناهتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  رادرک  کین  ناگتـشرف  .« » راربالا ۀکئالملاب  فح  دق  .« » رادلا هذه  بعت  نم  ۀحار 
.« تسا هتفرگارف  ار  وا  هدـنزرمآ  راـگدرورپ  يدونـشخ  و  .« » راـفغلا برلا  ناوضر  و  .« » دـنیامنیم یهارمه  هاـگیاج  نیرترب  قیفر و  نیرترب 
زا رتـگنت  اـیند  هک  ارچ  تفرگ . دـهاوخرب  رد  ار  وا  يرتهدرتـسگ  تروص  هب  ترخآ  يهنادواـج  يارـس  رد  هک  يدونـشخ  ناوضر و  ناـمه 

ایند و رادـتقارپ  هاشداپ  راوج  رد  و  رابجلا ». کلملا  ةرواجم  و  . » دوش رگهولج  نآ  رد  ادـخ  يدونـشخ  ياههناشن  راـثآ و  يهمه  هک  تسنآ 
یلع هللا  یلص  [ » هحفـص 451 تسا [ . کیدزن  وا  دننامهیب  فطل  رابهوکـش و  شاداپ  هب  تسوا و  تسارح  ظفح و  رد  هدـیمرآ و  ترخآ 

شاهدیزگرب وا و  یحو  زارفرـس  رادتناما  ادخ و  روآمایپ  هک  ومه  ماهیامنارگ ، ردـپ  رب  ادـخ  دورد  هیفـص ». یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و  یبا ،
هحفص 452] داب [ . وا  رب  ادخ  تاکرب  رهم و  مالس و  و  هتاکرب ». هللاۀمحر و  هیلع و  مالسلا  و  . » دوب

ربمایپ يهیامنارگ  تخد  يهنادواج  نانخس  يهمادا 

هراشا

و ممالا . یلا  هواغلب  و  مکسفنا ، یلع  هللا  وانما  و  هیحو ، هنید و  ۀلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هللادابع  متنا  تلاق : سلجملا و  لها  یلا  تتفتلا  مث 
، عمالا ءایـضلا  و  عطاسلا ، رونلا  و  قداصلا ، نآرقلا  و  قطانلا ، هللا  باتک  مکیلع  اهفلختـسا  ۀـیقب  و  مکیلا ، همدـق  دـهع  و  مکیف ، هل  قح  میعز 

هللا ججح  لانت  هب  هعامتـسا ، ةاجنلا  یلا  دوم  هعابتا ، ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایـشا ، هب  طبتغم  هرهاوظ ، ۀـیلجتم  هرئارـس ، ۀفـشکنم  هرئاصب ، ءنیب 
هعیارـش ۀـبوهوملا و  هصخر  ۀـبودنملا و  هلئاضف  و  ۀـیفاکلا ، هنیهارب  ۀـیلاجلا و  هتاـنیب  و  ةرذـحملا ، همراـحم  و  ةرـسفملا ، همئازع  و  ةرونملا ،

یف ءاـمن  و  سفنلل ، ۀـیکزت  ةاـکزلا  و  ربکلا ، نم  مکل  اـهیزنت  ةالـصلا  و  كرـشلا ، نم  مکل  اریهطت  ناـمیالا  هللا  لـعجف  ۀـبوتکملا . هعئارـش ) )
و ۀـقرفلل ، نم  اناما  انتماما  و  ۀـلملل ، اماظن  انتعاطا  و  بولقلل ، اقیـسنت  لدـعلا  و  نیدـلل ، ادییـشت  جـحلا  و  صالخالل ، اتیبثت  مایـصلا  و  قزرلا ،

ۀلـص و  طخـسلا ، نم  ۀیاق  نیدلاولا و  رب  و  ۀماعلل ، ۀحلـصم  فورعملاب  رمالا  و  رجالا ، باجیتسا  یلع  ۀـنوعم  ربصلا  و  مالـسالل ، ازع  داهجلا 
نع یهنلا  و  سخبلل ، ارییغت  نیزاوملا  لییاکملا و  ۀیفوت  و  ةرفغملل ، اضیرعت : رذنلاب  ءافولا  ءامدلل و  انقح  صاصقلا  و  ددـعلل ، ةامنم  ماحرالا 

. ۀیبوبرلاب هل  اصالخا  كرشلا  هللا  مرح  ۀفعلل و  اباجیا  ۀقرـسلا  كرت  ۀنعللا و  نع  اباجح  فذقلا  بانتجا  و  سجرلا ، نع  اهیزنت  رمخلا  برش 
هدابع نم  هللا  یـشخی  امنا   » هناف هنع ، مکاـهن  هب و  مکرما  اـمیف  هللا  اوعیطا  و  [ . 259 .« ] نوملـسم متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتاـف  »

رما نارادمچرپ  امش  ادخ ! ناگدنب  يا  ناه  هحفـص 453 ] دومرف [ : درک و  سلجم  يوسب  ور  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هاگنآ  [ . 260 « ] ءاملعلا
قح رادمامز  دیتسه . اهندمت  اههعماج و  يوسب  شناناسرمایپ  رگیدکی و  هب  تبـسن  ادخ  نارادـتناما  يو ، یحو  نید و  نالماح  وا ، یهن  و 

باتک هداهن ، تناما  هب  تما  نایم  رد  شیوخ  زا  سپ  ربماـیپ  هچنآ  تسامـش و  يهمه  سرتسد  رد  ادـخ  ناـمیپ  هدـنراگن  و  امـش ، ناـیم  رد 
ینطاـب و رارـسا  زوـمر و  نشور ، نآ  لـیالد  اـهشنیب و  هک  یباـتک  تسوا . غرفرپ  وـترپ  راکـشآ و  روـن  وگتـسار و  نآرق  ادـخ و  ياـیوگ 
ار شیوخ  تاررقم  هب  ناگدننک  لمع  هک  یباتک  دـننایناهج . يهطبغ  دروم  نآ  ناوریپ  رگهولج و  نآ  رهاوظ  تسا ، راکـشآ  نآ  ياهتفارظ 
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ناوتیم ادخ  نشور  لیالد  هب  نآ  يهلیسوب  دیامنیم . هار  تاجن  لحاس  هب  ار  شمایپ  ناگدنونـش  دناوخیمارف و  ادخ  توارطرپ  تشهب  هب 
، تسا هداد  رادـشه  اهنآ  باکترا  زا  هک  یتاـمرحم  اهـشزرا و  دـض  هب  تخومآ و  ار  وا  تاـبجاو  تاررقم و  ناـیب  ریـسفت و  تفاـی و  تسد 

رارق عاجترا  كرش و  ياهیگدولآ  زا  امـش  ياهـشزرا  دومن و  یـسررب  ار  يو  یفاک  ياهناهرب  وا و  رگهولج  نشور و  لیالد  تفای . تسد 
رارق ناتیزور  ندـش  نوزفا  ناج و  يهیکزت  ثعاب  ار  تاکز  ینیبگرزبدوخ . رورغ و  تفآ  زا  امـش  نتخاس  كاپ  يهلیـسو  ار  زاـمن  و  دد ،

یگنهامه و يهیاـم  ار  تلادـع  و  نید ، تیوقت  يهلیـسو  ار  ادـخ  يهناـخ  درگ  رب  فاوط  صـالخا . يراوتـسا  يارب  یلماـع  ار  هزور  داد و 
هب ار  اـم  ییاوشیپ  و  هحفـص 454 ] تماما [  و  دومرف ، ررقم  تلود  نید و  ماظن  ثعاب  ار  تلاسر  نادـناخ  ام  زا  يرادربنامرف  اـهلد . ماجـسنا 

شاداـپ بلج  يارب  ياهلیـسو  ار  ییابیکـش  و  مالـسا ، تزع  يریذپانتسکـش و  ثعاـب  ار  داـهج  اهیگدـنکارپ . زا  ندـنام  ناـما  رد  روـظنم 
ردام ردپ و  هب  یکین  و  تخانش ، اههدوت  یگتسیاش  حالص و  يهیام  ار  اهشزرا  يوسب  ندناوخارف  فورعم و  هب  رما  ترخآ . يارس  هوکشرپ 
ظفح لماع  ار  یناسنا  هنالداع و  صاصق  و  هعماج ، رادتقا  رامش و  ینوزفا  يهلیسو  ار  ناکیدزن  اب  دنویپ  ادخ . مشخ  زا  يریگشیپ  رگنـس  ار 

اب هزراـبم  يهلیــسو  ار  اـهنزو  اـهلیک و  نداد  تـسرد  هنـالداع و  و  نـتفرگ ، رارق  شزرمآ  ضرعم  رد  يارب  ار  اهرذــن  هـب  ياـفو  اـهناج .
ربارب رد  یعنام  ار ، نداد  اوران  تبـسن  ندز و  تمهت  زا  ندیزگ  يرود  و  اهیدـیلپ ، زا  یگزیکاپ  ببـس  ار  یگراوخیم  زا  رادـشه  اهدوبمک .

هک کنیا  راگدرورپ . یگدنب  رد  صالخا  يارب  ار  كرش  میرحت  و  تفع ، ظفح  يارب  ار  تقرس  نداهناو  ناگدش . تنعل  يداو  هب  ندیطلغ 
رد ار  اتکی  يادخ  دییوگن . دوردب  ار  ناهج  ناملسم ، زج  هک  دیـشوکب  دیزاس و  هشیپ  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  ياورپ  تسا  نینچ 

ناـیم زا  هک  ارچ  دـیریگ . شیپ  رد  ار  هشیپاورپ  تسرپاـتکی و  ناروشناد  هار  دـینک و  يرادربناـمرف  تسا ، هداد  رادـشه  هدـناوخارف و  هچنآ 
. دنیامنیم تیلووسم  ساسحا  وا  ربارب  رد  دنسرتیم و  وا  زا  یعقاو  ناهاگآ  نادنمشناد و  اهنت  ادخ ، ناگدنب 

ادخ ناگدنب  يا  ناه 

دجـسم رد  ناگدـمآدرگ  هوبنا  هب  ور  تخادرپ و  ربمایپ  زاسنوگرگد  شقن  هب  تلاسر ، توبن و  لصا  میـسرت  زا  سپ  ربمایپ  يهنازرف  تخد 
« دابع  » يهژاو ود  دیتسه ». وا  یهن  رما و  رادهیالط  ادخ ، ناگدنب  يا  نایامـش  [ » هحفـص 455 هیهن [ ». هرما و  بصن  هللادابع  متنا  - » 1 دومرف :

يا نایامـش  هک : دوشیم  نیا  ـالاب  زارف  ياـنعم  ماـیپ و  ناـیب  نیا  اـب  هدـمآ ، نآ  ربخ  ادـتبم و  ناـیم  رد  هک  تسا  ياهضرتعم  يهلمج  هللا »  » و
هک دیدوب  نایامـش  هک  ارچ  دیتسه . اهنآ  رادهیالط  هدش و  بصن  وا  یهاون  رماوا و  يارب  امـش ، يرآ  دیتسه ، نم  بطاخم  هک  ادخ  ناگدنب 

نایامش هب  همه  زا  شیب  همه و  زا  شیپ  ادخ  باطخ  ور  نیا  زا  دیتشاد  روضح  وا  یهاون  ادخ و  ياهرادشه  تاروتسد و  دورف  يهماگنه  هب 
يهریـش هریـس و  هک  ارچ  دییوا ». یحو  نید و  مچرپ  يهدنـشک  شودـب  هک  دـیتسه  نایامـش  و  .« » هیحو هنید و  ۀـلمح  و  - » 2 تسا . هجوتم 

نید و مچرپ  يهدنشک  شودب  امش  دیتسیرگنیم و  نایامـش  دومرفیم ، رداص  ترـضح  نآ  هک  ار  ییاورنامرف  ربمایپ و  زاسناسنا  هنالداع و 
یلع ۀـللا  ءانما  و  - » 3 تخوـمآیم . امـش  هب  ترـضح  نآ  دروآیم و  وا  يهدـیزگرب  ربماـیپ  رب  یحو  يهتـشرف  هک  دیـشابیم  نآرق  تاـیآ 

وا ناناسرمایپ  و  .« » دیزومایب دناهتشادن ، تفایرد  هک  یناسک  هب  تفایرد و  ربمایپ  زا  ار  نآ  ات  دیتسه  وا  نید  رب  ادخ  نارادتناما  و  .« » مکسفنا
رگید لسن  هب  یلسن  زا  اهلسن ، اهرـصع و  لوط  رد  گنهرف  شناد و  هک  تسین  دیدرت  دروم  تیعقاو  نیا  اهندمت ». اههماج و  يوسب  دیتسه 

تنس و هدینـش و  هطـساو  نودب  ار  ترـضح  نآ  شخبناج  نانخـس  دیدوب و  ادخ  ربمایپ  رـصاعم  نایامـش  هک  تهج  نادب  دوشیم و  هدرپس 
شخبتاجن شور  هریس و  تایاور و  میهافم و  گنهرف و  نیا  هک  تسامـش  رب  کنیا  دیاهتخومآ ، ار  وا  نیرفآتداعـس  زاسناسنا و  يهویش 

دهاوخ امـش  شود  رب  یمالـسا  يهعماج  مالـسا و  ربارب  رد  نیگنـس  تلاسر  نیا  هک  ارچ  دیناسرب . هدنیآ  ياهلـسن  هب  ار  وا  يهناشنم  دازآ  و 
یب ار  ادخ  تاررقمو  دینک  ءادا  يرگیزاب  یهاتوک و  ياهرذ  نودب  ار ، تناما  تلاسر و  نیا  هک  تسامش  رب  ور  نیا  زا  هحفص 456 ] دوب [ .

هک ارچ  دیزومایب . دیناسرب و  نارگید  هب  تسا ، هداتسرف  ورف  ادخ  هک  هنوگنامه  هنایوجهطلس ، هیجوت  فیرحت و  اوران و  ریـسفت  رییغت و  چیه 
ادا يزارفرس  یگتسیاش و  هب  ار  ربمایپ  ادخ و  تناما  رگا  ورنیا  زا  دیدنویپ . هقلح  ناملسم  ياهلـسن  رگید  ادخ و  ربمایپ  نایم  هک  دیتسه  امش 
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، دیتفرگ شیپ  رد  يرگیزاب  تنایخ و  هار  یتایح  مایپ  نیا  ندیناسر  تناما و  نیا  يادا  رد  رگا  تشاد و  دـیهاوخ  يرایـسب  شاداپ  دـیدرک ،
و مکیف ، هل  قح  میعز  - » 5 دوب . دیهاوخ  لووسم  نایامـش  ددرگ ، رادیدپ  وا  ناگدنب  ادـخ و  نید  رد  هک  یفارحنا  تیانج و  ره  هک  دـینادب 

ياهدنامزاب و  هتشاد ، امش  اب  شیپ  زا  هک  ینامیپ  زین  و  تسامش ! هعماج  نایم  رد  قح ، رادمامز  مکیلع ». اهفلختـسا  ۀیقب  و  مکیلا ، همدق  دهع 
ياراد اما  دـناهدروآ  هبطخ  ءزج  ناوناب ، يوناب  يهبطخ  ناگدـننک  تیاور  رتشیب  ار  هاـتوک  هلمج  هس  نیا  تسا . هداـهن  یقاـب  امـش  يارب  هک 

هک ینادنمشناد  تسا . هدمآرد  تروصنیدب  هداتفا و  اهنآ  زا  یـشخب  ای  دشابن  هبطخ  ءزج  تسا  نکمم  تسا . بارطـضا  یگدیچیپ و  یعون 
لکـشم یعون  اب  اهنآ  يهمه  هک  دناهدروآ  ینوگانوگ  یناعم  هاتوک  هلمج  هس  نیا  يارب  دناهتخادرپ ، مالـسلااهیلع  همطاف  يهبطخ  حرـش  هب 

نامیپ نآ  دروم  رد  امـش  اب  تسامـش  يهدهع  رب  هک  ار  یتیلووسم  ادخ  ربمایپ  : » هک دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  لاح  ره  هب  تسا . هارمه 
ناسنا هک  تسا  يزیچ  هیقب »  » يهژاو زا  روظنم  داهن ». ياج  رب  نایامش  نایم  رد  تسوا  نیتسار  نیشناج  هک  ار  نتـشیوخ  يهدنامزاب  تسب و 
هداهن ياج  رب  ار  یقیاقح  امـش  نایم  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رظن  اجنیا  رد  دراذـگیم و  ياج  رب  شنادـناخ  نایم  رد  دوخ ، مزاول  راثآ و  زا 
یخرب رد  و  هحفص 457 ] تساهزاین [ ». يوگخساپ  دزاسیم و  فرطرب  یگتـسیاش  هب  ار  هعماج  نوگانوگ  ياهزاین  هشیمه  يارب  هک  تسا 

نایم هک  تسا  يربتعم  تیاور  موهفم  هلمج  نیا  هک  هللا ». باتک  انعم  مکیلع و  انفلختـسا  ۀیقب  و  : » تسا هدمآ  تروصنیدب  ترابع  اههخـسن 
یلع ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیبلها و  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا . هدش  هتخانش  روهـشم و  ناملـسم  ياههعماج 

تـسا ربمایپ  يهیامنارگ  راگدای  ود  زا  یکی  هک  نآرق  تمظع  هب  ار  نخـس  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسا  گرزب  يوناب  اـجنیا  رد  و  ضوحلا .
دیوگیم نخس  ینـشور  تیاهن  رد  هک  یناسنا  ناسب  تسرد  تسایوگ ». هک  ادخ  هوکـشرپ  باتک  .« » قطانلا هللا  باتک  : » دومرف داد و  قوس 

رون هب  ینامـسآ  باتک  نیا  زا  فیرـش  نآرق  رد  تسا ». نازورف  رون  و  .« » عطاسلا رونلا  و  . » تسا قیاقح  یمامت  يهدـننکنشور  رگناـیب و  و 
.« دیروایب نامیا  میداتسرفورف ، هک  يرون  هب  شربمایپ و  يادخ و  هب  [ . » 261 ...« ] انلزنا يذلا  رونلا  هلوسر و  ۀللاب و  اونماف  . » تسا هدش  ریبعت 
هب هحفص 458 ] تسا [ ». راکشآ  نآ  ياهشنیب  لیلد و  .« » هرئاصب ۀنیب  .« » ناهن زیچان و  رون  هن  تسا ، ناشفارون  عاعش  و  .« » عماللا ءایضلا  «و 

دنـسانشیم و ار  نآرق  هاگدید  هک  یمدرم  يارب  تاعوضوم ، لئاسم و  رگید  داعم و  تماما ، توبن و  ییارگدیحوت ، دیحوت و  هک  انعم  نیا 
ددرگیم میـسرت  هک  ياهناگدنچ  تایآ  هب  هنومن  يارب  تسا . نایامن  نشور و  دنباییمرد ، ار  لولعم  تلع و  لولدم و  لیلد و  نایم  بسانت 

هابت ود  ره  دوب  اتکی  يادخ  زج  ینایادخ  نیمز ، نامـسآ و  رد  رگا  [ . 262 .« ] اتدسفل هللا  الا  ۀـهلآ  امهیف  ناک  ول  - » 1 دیراپسب : ناج  شوگ 
.« میلع قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهاشنا  يذـلا  اهییحی  لق  میمر  یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یـسن  الثم و  اـنل  برـض  و  - » 2 دندشیم .

؟ دنکیم هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  یسک  هچ  هک  دز  یلثم  ام  يارب  دوب  هدرب  دای  زا  ار  نتشیوخ  شنیرفآ  هک  یلاح  رد  وا  و  [ . 263]
نجلا و تقلخ  ام  و  - » 3 تساناد . یـشنیرفآ  ره  رب  وا  دروآ و  دیدپ  ار  اهنآ  راب  نیتسخن  هک  دزاسیم  هدـنز  ار  اهنآ  یـسک  وگب : ربمایپ  يا 

نا یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لـق  - » 4 مدـیرفاین . دنتـسرپب ، ارم  هکنیا  يارب  زج  ار  نایرپ  نایمدآ و  و  [ . 264 .« ] نودبعیل الا  سنالا 
مه تسد  هب  تسد  نایمدآ  ناینج و  رگا  وگب : ربماـیپ  يا  [ . 265 .« ] اریهظ ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذه  لثمب  اوتای 

ياهیناهن و  .« » هرئارس ۀفـشکنم  . » دنـشاب یخرب  نابیتشپ  نانآ  زا  یخرب  هچرگ  تسناوت . دنهاوخن  دنروایب  نآرق  نیا  دننامه  یباتک  هک  دنهد 
یتایآ و  تسا . راکـشآ  نشور و  نآ  تلالد  انعم و  هک  تسا  دوجوم  یتایآ  فیرـش  نآرق  رد  هحفص 459 ] تسا [ ». نایامن  راکـشآ و  نآ 

يهدنرادرب رد  هک  اهییوگشیپ  یبیغ و  ياهربخ  يوج و  تارذ  ناگراتس ، كالفا و  یمیـش ، کیزیف و  رارـسا  نوچمه : هک  دراد  دوجو  زین 
نشور و حـضاو  لماک و  روطب  ملع  رد  ناخـسار  یعقاو و  نادـنمدرخ  دزن  اهنآ  يهمه  هک  تسا  یناهن  ياـهزار  قیقد و  میهاـفم  یناـعم و 

دروم نآرق ، هار  ناورهر  ناوریپ و  هعایشا » هب  طبتغم  .« » تسا رگهولج  راکشآ و  لماک  روطب  نآ  رهاوظ  و  « » هرهاوظ ۀیلجتم  . » تسا راکشآ 
دنروخیم و هطبغ  تخـس  نانآ  رب  نایناهج  هک  دنریگیم  جوا  نانچ  ادخ  هاگراب  رد  دنـشکیم و  رپ  یعیفر  ماقم  هب  نانآ  دننایناهج ». هطبغ 
هب ار  شیوخ  هار  ناورهر  و  .« » هعاـبتا ناوـضرلا  یلا  دـئاق  . » دناهدیـسر نآرق  ناوریپ  هک  دـنیآ  لـیان  یتـلزنم  ماـقم و  هب  هک  دـننکیم  وزرآ 

هنوگنامه ددرگیم ». تاجن  ثعاب  ماجنارـس  نآرق  هب  ندرپس  شوگ  .« » هعامتـسا هاجنلا  یلا  دوم  .« » دنکیم يربهر  ادـخ  ناوضر  تشهب و 
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نآ هب  دش  هدـناوخ  نآرق  هاگره  [ . » 266 .« ] نومحرت مکلعل  اوتـصنا  هل و  اوعمتـساف  نآرقلا  يرق  اذا  و  : » دیامرفیم نیرفآناهج  يادخ  هک 
ادخ و زا  سرت  ثعاب  هشیدنا ، رکفت و  هارمه  هب  نآرق  تایآ  ندینـش  هک  هژیوب  دیریگ ». رارق  تمحر  دروم  هک  دیما  نادـب  دـیهدارف  شوگ 

دنکیم لمع  تسرد  دشیدنایم و  تسرد  ناسنا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  ددرگیم و  شتمحر  هب  نتسب  دیما  وا و  هحفص 460 ] زا [  ياورپ 
هچ دندروآ و  يور  مالسا  يوسب  نآرق ، تایآ  ندینش  رثا  رب  هک  ینایارگرفک  رایسب  هچ  دباییم . تاجن  ادخ  رفیک  باذع و  زا  هجیتن  رد  و 

دارفا رایسب  هچ  دندییارگ و  لادتعا  هار  هب  هک  یناورجک  رایسب  هچ  دنتفرگ ، شیپ  رد  ناربج  تشگزاب و  هبوت و  هار  هک  یناراکهانگ  رایـسب 
هب .« » ةرونملا هللا  جـجح  لانت  هب  . » دیـشکرپ نیقی  جوا  هب  ناشلد  بلق و  نآرق ، شخبناج  تایآ  ندینـش  اب  هک  دـیدرت  تفآ  راـچد  لد و  ود 

ناـسنا هک  تسا  يزیچ  نآ  تـجح »  » يهژاو هـک  ارچ  تفاـی ». تـسد  ادـخ  نـشور  ياـهناهرب  هـب  ناوـتیم  نآ  يهلیـسوب  نآرق و  تـکرب 
نآرق هب  ناوتیم  یفرع  لئاسم  ینید و  تاررقم  یلقع و  يرکف و  تاعوضوم  لئاسم و  رد  هک  مینادیم  و  دیامنیم ، لالدتسا  نآ  يهلیسوب 

ناوـتیم دـناهدش  ریـسفت  هک  ار  یتاـبجاو  نآرق  يهلیـسوب  و  .« » ةرـسفملا همئازع  و  . » دروآ ناـهرب  لـیلد و  نآ  زا  درک و  لالدتـسا  فـیرش 
هک ارچ  دـناهدرک ، نایب  نشور  روطب  رون  ناماما  ربمایپ و  هک  ییاهنآ  هچ  تسا و  هدومرف  ریـسفت  نآرق  دوخ  هک  یتابجاو  نآ  هچ  تفاـیرد ».

ماکحا هک  دنتـسه  نانآ  يرآ  دـنرتهاگآ . ناگمه  زا  تساـهنآ  يهناـخ  رد  هچنآ  هب  هناـخ  نآ  لـها  هدـمآ و  دورف  ناـنآ  يهناـخ  رد  نآرق 
ریـسفت و دیاب  هک  هنوگنآ  ار  همه  همه و  لئاسم ، رگید  داهج و  جح ، هزور ، زامن ، لسغ ، ات  هتفرگ  وضو  زا  ار  اهنآ  تایـصوصخ  تادابع و 

هتخانـش دـناهدش ، هتـشاد  زاب  اهنآ  باکترا  زا  شناگدـنب  هک  ادـخ ، تامرحم  نآرق  يهلیـسوب  و  .« » ةرذـحملا همراـحم  و  . » دـناهدومن ناـیب 
ار نانآ  هداد و  رادشه  هحفص 461 ] تسا [  هدومرف  میرحت  هچنآ  ره  باکترا  زا  ار  دوخ  ناگدنب  فیرـش  نآرق  رد  ادخ  هک  ارچ  دوشیم ».

نآرق يهلیسوب  و  .« » ۀیفاکلا هنیهارب  ۀیلاجلا و  هتانیب  و  . » تسا هتشاد  رذحرب  ترخآ  يارـس  زیخاتـسر و  زور  كاندرد  نیگمهـس و  رفیک  زا 
هک یتاهباشتم  زین  درادن و  لیوات  هب  زاین  هک  يراکشآ  نشور و  تامکحم  تانیب و  ددرگیم ». تفایرد  هدنسب  ياهناهرب  نشور و  ياهلیلد 

هلئاـضف و  . » تسا تفاـیرد  كرد و  لـباق  نآرق  يهلیـسوب  تاـیآ و  وـترپ  رد  اـهنیا  يهمه  تسا . راکـشآ  نـشور و  مـلع  رد  ناخـسار  دزن 
هـصخر و  .« » دوشیم تفایرد  نآرق  يهلیـسوب  تسا ، هدناوخارف  اهنآ  ماجنا  هب  ار  شناگدنب  ادـخ  هک  یبابحتـسا  تاروتـسد  و  .« » ۀـبودنملا

مه دشابیم و  بجاو  ماکحا  تاررقم و  مه  نآرق  رد  میدش  روآدای  هک  هنوگنامه  دناهدش »... هدیـشخب  هک  ییاور  ياهراک  و  .« » ۀبوهوملا
نیناوق و زین  و  .« » ۀـبوتکملا هعئارـش  و  ... » تسا دازآ  اـهنآ  ماـجنا  رد  ناـسنا  هک  یتاروتـسد  زین  تسا و  یبابحتـسا  هک  یماـکحا  تاررقم و 
رب ادـخ  هک  تسا  یتاررقم  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  تعیرـش  عـمج  عیارـش »  » يهژاو تسا ». هدوـمرف  ررقم  شناگدـنب  رب  ادـخ  هک  یتاررقم 

يهژاو و  دـندرگیم . هناـخدور  دراو  اـجنآ  زا  هک  تـسا  یهاگرذـگ  ياـنعم  هـب  ناسانـشهژاو  گـنهرف  رد  و  هدوـمرف ، عیرـشت  شناگدـنب 
هب ناوتیم  نآرق  يهلیـسوب  : » هک تسا  نیا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  نخـس  زا  زارف  نیا  نایب ، نیا  اـب  تسا . هدـمآ  بجاو  ياـنعم  هب  هبوتکم » »

هحفص 462] درک [ ». لمع  اهنادب  تفای و  تسد  ادخ  بجاو  تاررقم 

ماکحا يهفسلف  زا  ییوترپ 

هک ییاهتمکح  دیاوف و  نایب  هب  تخادرپ ، مالسا  تاررقم  رارسا  دیاوف و  ماکحا و  هفسلف  زا  ییوترپ  میـسرت  هب  مالـسا  يهنومن  يوناب  هاگنآ 
دهاوخ نشور  نخس  نیا  یتسرد  و  تسا ؛ نامرد  زا  رتهب  يریگـشیپ  هک : تسا  هدش  هتفگ  قحب  دراد و  يریگـشیپ  يهبنج  نامرد ، زا  رتشیب 
ضرفف : » يرگید يهخسن  رد  و  كرـشلا ». نم  مکل  اریهطت  نامیالا  هللا  لعجف  : » دومرف دروم  نیا  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  لاح  ره  هب  دش .

رارق كرـش  تفآ  زا  امـش  راکفا  ناهذا و  يزاسکاپ  روظنم  هب  ار  اتکی  يادـخ  هب  ناـمیا  دـنوادخ ، .« » كرـشلا نم  مکل  اریهطت  ناـمیالا  هللا 
نارک ات  نارک  نتخاس  كاپ  روظنم  هب  نیا  دناوخیمارف و  اتکی  يادخ  هب  هناصلاخ  فرژ و  نامیا  هب  ار  ناگمه  نآرق  يهفیرش  تایآ  داد ».

، راگدرورپ هب  ناـمیا  تسا و  راـبگرم  هدنـشک و  بورکیم  يهلزنم  هب  تقیقح  رد  كرـش  تسا . كرـش  ياهیدـیلپ  زا  هعماـج  درف و  دوجو 
دوشیم هدولآ  نادب  اهبلق  دنکیم و  ذوفن  هدزكرش  ارگكرـش و  ناسنا  راکفا  ناهذا و  رد  هک  تسا  یگدولآ  يدیلپ و  نآ . يهدننکدوبان 
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زا نایامـش  نتخاس  هزیکاپ  يارب  ار  زامن  و  .« » ربکلا نع  مکل  اهیزنت  ةالـصلا  و  . » دـیادزیم ار  اهیدـیلپ  اهتفآ و  نیا  اتکی  يادـخ  هب  ناـمیا  و 
ارچ تسا  ربکت  ینیبگرزب و  دوخ  تشز  تفـص  رب  يزوریپ  زامن ، نتخاس  ررقم  زا  روظنم  تخاس ». بجاو  ربکت ، ینیبگرزبدوخ و  تفآ 
هب نایالتبم  رتشیب  یتسه و  يادخ  هحفص 463 ] اتکی [  ربارب  رد  دوجس  عوکر و  هارمه  عوشخ و  عوضخ و  هب  هتخیمآ  تسا  يراک  زامن  هک 

هیکزت و روظنم  هب  ار  تاـکز  و  .« » قزرلا یف  ءاـمن  سفنلل و  ۀـیکزت  ةوکزلا  و  . » دـنزامن ناگدـننکكرت  ناـیم  رد  ینیبگرزبدوخ  يراـمیب 
. دوشیم ناسنا  ندـش  كاپ  ببـس  هک  دـنیوگیم  تاکز  لیلد  نادـب  ار  تاـکز  دومرف »... ررقم  يزور  قزر و  یناوارف  ناـج و  يزاـسکاپ 

ریگب تاکز  اهنآ  ییاراد  تورث و  زا  ربمایپ ) يا  [ . ) 267 .« ] اهب مهیکزت  مهرهطت و  هقدص  مهلاوما  نمذخ  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  نآرق 
هب هک  تسوا  و  داد ، رارق  تاکز  ورگ  رد  ار  ومن  دشر و  تکرب و  نیرفآناهج  يادخ  زین  و  يزاس . هزیکاپ  كاپ و  هلیـسو  نادـب  ار  نانآ  ات 

يزرواشک تالوصحم  ات  دهدیم  هزاجا  هک  تسوا  دراد . ینازرا  وا  ناگدـنب  هب  ار  شیوخ  ياههنیجنگ  تاکرب و  ات  دـهدیم  هزاجا  نیمز 
.« صالخالل اتیبثت  مایصلا  و  . » ددرگ ربارب  دنچ  نیدنچ و  اههویم  ناوارف و  اهتمعن  تاریخ و  دوش و  ریـش  زا  هدنکآ  اهناتـسپ  ددرگ ، ناوارف 

زامن ایر  رهاظت و  ییامندوخ و  هزیگنا  فده و  اب  ناسنا  تسا  نکمم  هاگ  دومرف . ررقم  صالخا » نتخاس  اجرباپ  هدـنیاپ و  يارب  ار  هزور  «و 
زا يراددوخ  رطاخ  هب  دناسرب و  نایاپ  هب  هنـشت  هنـسرگ و  ار ، شیوخ  زور  يهمه  دریگب و  هزور  يراکایر  فده  هب  دناوتیمن  اما  دـناوخب 

ییاهتدابع نیرتراکشآ  نیرتزراب و  زا  هزور  ور  نیا  زا  دنک . ییامندوخ  ات  درخب  ناج  هب  ار  اهیتخس  يهمه  تالیامت ، اهششک و  ياضرا 
ار ادخ  يهناخ  ترایز  جح و  و  [ » هحفص 464 نیدلل [ »... ادییشت  جحلا  و  . » دریذپ ماجنا  ادخ  يدونشخ  يارب  صلاخ و  دناوتیم  هک  تسا 
رد هک  دراد  يرایسب  يونعم  دنمـشزرا  دیاوف  دیحوت  دبعم  نیرتنهک  ترایز  جح و  ماجنا  دومرف ». ررقم  نید  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب 

ياهزور رد  هک  تسا  یتیگ  ياج  ياج  زا  مالـسا  ناوریپ  زا  یهوبنا  ندـمآدرگ  زا  تراـبع  جـح  تفاـی . دـهاوخن  ققحت  ینیزگیاـج  چـیه 
اب کیدزن  رود و  ياهروشک  زا  ناهج و  برغ  قرـش و  زا  ناناملـسم  هوبنا  نیا  دـباییم . ققحت  عامتجا  نیا  یـصاخ  ياـهناکم  صخـشم و 

زور لاح و  زا  یقرش  ددرگیم و  انشآ  ییایسآ  اب  ییاقیرفا  ناملـسم  هجیتن  رد  دنیآیم و  درگ  اجنآ  رد  يریظنیب  یگنوگچ  هژیو و  کبس 
زا ییایند  هب  رازگجـح  هورگ  درف و  اهنیا  رب  هوالع  دوش . تما  بیـصن  دـناوتیم  يرایـسب  دروآهر  اهرادـید  نیا  زا  ددرگیم و  هاگآ  یبرغ 

یهاوخشزرمآ و وا و  يوسب  تشگزاب  هبوت و  هب  ادخ  ربارب  رد  ریذـپانفصو  عوضخ  عوشخ و  نمـض  ددرگیم و  دراو  نافرع  تیونعم و 
. ددرگیم روهرهب  زین  يرگید  يونعم  رامـشیب  تارمث  زا  دباییم و  قیفوت  شدرکلمع  شیوخ و  تیـصخش  يزاسزاب  ناربج و  هب  میمـصت 
.« بولقلل اکیسنت  لدعلا  و  : » هک تسا  هدمآ  يرگید  يهخـسن  رد  دومرف ». ررقم  اهبلق ، دنویپ  يارب  ار  تلادع  و  .« » بولقلل اقیـسنت  لدعلا  «و 
هک ارچ  تسا . هدـیدن  ناـیب  نیا  زا  رتقـیقد  رتعماـج و  رتاـبیز و  فـیرعت  تلادـع »  » رادـجرا تبهوـم  يارب  هدـنراگن  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

ماظن و هدیـشاپ و  مه  زا  اههناد  نآ ، نودب  ددرگیم و  لصاح  نامـسیر  اب  دنبندرگ  ای  حیبست  کی  ياههناد  طابترا  دـنویپ و  هک  هنوگنامه 
، يدرف دـعب  رد  هـک  تـسا  داد  لدـع و  نـیا  تـسا . يرثا  شقن و  نـینچ  ياراد  هعماـج  رد  زین  تلادـع  دوریم ، ناـیم  زا  اـهنآ  یگنهاـمه 
 ] نیزگیاج ار ، افـص  رهم و  دروآیم و  دیدپ  هعماج  هناخ و  رد  یگنهامه  مظن و  دـهدیم و  دـنویپ  مه  هب  ار  اهلد  یعامتجا ، یگداوناخ و 

نارادمامز و يهژیو  اهنت  یمالـسا  شرگن  رد  داد  لدـع و  دزاسیم . راتـشک  يریگرد و  یگتخیـسگ و  مه  زا  یگدـنکارپ و  هحفص 465 ]
دوخ يهشیپ  ار  تلادع  دنک و  تکرح  تلادع  يهیاس  ریز  هک  تسا  ییارگ  دـیحوت  ناسنا  ره  يهژیو  هکلب  تسین ، نایـضاق  نارادـنامرف و 

و .« » ۀلملل اماظن  انتعاطا  و  . » دیامن راتفر  تلادع  ساسا  رب  هعماج  شیوخ و  ناگتـسب  نادـناخ و  رـسمه و  اب  اهلد  تبحم  ياقب  يارب  دزاس و 
یگدنز دهاوخب  رگا  یندـمت  هعماج و  ره  تسا . هدـمآ  انتعاط » و   » يرگید يهخـسن  رد  و  داد ». رارق  هعماج  ماظن  ساسا  ار  ام  يرادربنامرف 

انعمرپ و تسا  ياهژاو  ماظن ،»  » يهژاو دنیزگرب . دوخ  يارب  ياهتـسیاش  هنالداع و  ماظن  کی  دیاب  ریزگانب  دـشاب ، هتـشاد  ناسنا  نأش  روخرد 
رد اـهدومنهر  تاروتـسد و  رودـص  تارادا و  یهدـنامزاس  اـههناخترازو ، لیکـشت  ور  نیا  زا  رایـسب . قیداـصم  هدرتـسگ و  موـهفم  ياراد 

ار هنادنمدرخ  هنالداع و  هتسیاش و  ماظن  دیاب  هک  تسا  نشور  دنیوگیم و  ماظن »  » ار همه  همه و  بسانم ، نوگانوگ و  ياهتـصرف  اهنادیم و 
، دـشاب یناسنا  هنالداع و  هتـسیاش و  یندـمت ، هعماج و  رب  مکاـح  ماـظن  رگا  هک  تسور  نیا  زا  دروآ . دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  دومن و  ذـیفنت 
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شرتسگ نابایب  نابایخ و  اتـسور و  رهـش و  رد  نانآ  یگدنز  ورملق  رد  مدرم و  نایم  رد  اهنادیم  داعبا و  يهمه  رد  یگدـنزاس  یگتـسیاش و 
ناشن ار  شیوخ  سوحنم  يهرهچ  ایرد ... یکـشخ و  رد  یهابت  داسف و  هک  تسا  هاگنآ  دـشاب  هابت  ياهعماج  ماـظن  رگا  اـما  تفاـی . دـهاوخ 
رامشب یقرتم  هتفرشیپ و  ياههعماج  زاتشیپ  دمآرـس و  ار  نتـشیوخ  هک  یمالـسا  يهعماج  دریگیمارف . ناطرـس  ناسب  ار  اج  همه  دهدیم و 

ادـخ تهج  نیمه  هـب  دـهد ، رارق  اـههعماج  رگید  زادـنامشچ  رد  ار  نآ  دـشاب و  رادروـخرب  یناـسنا  هنـالداع و  یماـظن  زا  دـیاب  دروآیم ،
همه يربهر  ادخ  هک  انعم  نیا  هب  داد . رارق  ماظن  تما  يارب  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  ینعی  شیوخ ؛ ناگدنب  نیرتهتسیاش  زا  يرادربنامرف 

ره يارب  هن  داد  صاصتخا  رون  يهناگدزاود  ناماما  هب  اهنت  روما  نوئـش و  يهمه  رد  ار  عماج  لـماک و  يرادـمامز  هبناـج و  هحفص 466 ] ] 
زا يرادربناـمرف  مالـسا  هاگدـید  زا  زین  مدرم  يارب  دـنز و  هیکت  تردـق  يهکیرا  رب  اـی  دریگ  فـک  هب  ار  هعماـج  روـما  ماـمز  هـک  سک  نآ 

تهج نادب  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  يرادربنامرف  دنوادخ  نارگید . زا  هن  تسا و  بجاو  ناشیاهیگتسیاش  اهیگژیو و  لیلد  هب  تیبلها 
نیا یگتسیاش  هتخاس و  روهرهب  يرایسب  بهاوم  اب  ار  نانآ  هک  درمشرب  مزال  ار  نانآ  تاروتـسد  يارجا  داد و  رارق  یمالـسا  يهعماج  ماظن 

زا دـنهاگآ و  تسا ، هتـسیاب  هتـسیاش و  هدـنزاس و  هعماج  يارب  هچنآ  مامت  نانآ  هک  ياهنوگب  هتـشاد ، ینازرا  ناـنآ  هب  ار  تیعقوم  تلزنم و 
، دنـسانشیم ینـشور  هب  ار  هعماج  دـسافم  حـلاصم و  یمامت  و  ربخاب ، لـماک  روطب  اـهنآ  زا  تسا ، نیرفآ  طاـطحنا  راـبنایز و  شیارب  هچنآ 

ادری یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف : داد و  رارق  نآرق  گنـسمه  ار  نانآ  ادـخ  ربماـیپ 
ادخ و باتک  مراذگیم ؛ ياج  رب  نارگ  تمعن  ود  امش  نایم  رد  نم  مدرم ) يا  ناه  . ) امهب متکسمت  نا  ام  اولـضت  نل  مکنا  ضوحلا و  یلع 

نم رب  ضوح  رانک  رد  زیخاتسر  زور  رد  ات  دنتـسین  ریذپییادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  هک  دیـشاب  شوهب  دنتـسه . نم  تیبلها  هک  ار  منادناخ 
رد زیزع  يهدنناوخ  يرآ  دش . دیهاوخن  هارمگ  دینز ، گنچ  تاجن  تیاده و  لعشم  نیا  هب  هک  هاگنآ  ات  نایامـش  هک  دینادب  و  دنوش . دراو 

یفرعم ياهیامنارگ  يهدـنامزاب  ار  نآ  تفگ و  نخـس  فیرـش  نآرق »  » زا ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  تشذـگ  ناترظن  زا  هتـشذگ  تاحفص 
نایب هب  هاگنآ  درک و  میـسرت  نآرق  تمظع  هوکـش و  رد  ار  قیاـقح  زا  یخرب  تسا و  تما  ناـیم  رد  ربماـیپ  نیـشناج  ود  زا  یکی  هک  دومرف 
نآرق تحارـص  هب  هک  ار  تلاسر  نادناخ  ینعی  مود ، لقث »  » اهنآ زا  سپ  و  هحفص 467 ] تخادرپ [ . یمالسا  تاررقم  يهفـسلف  زا  ییوترپ 

یمالـسا و يهعماج  رگا  دـنگوس  يادـخ  هب  يرآ  درک . یفرعم  ار  نانآ  يرآ  تسا ، هتـسیاب  ناگمه  رب  ناـنآ  يرادربناـمرف  [ 268  ] فیرش
ات نارک  دنداهنیم ، ندرگ  ار  نانآ  نامرف  دندادیم و  تصرف  وا  يهیامنارگ  نادناخ  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تسخن  زور  زا  ناملسم  مدرم 

. دنتسیزیم تداعس  یتخبکین و  رد  اهنرق  اهرصع و  يهمه  رد  تیرـشب  یمامت  دوب و  اهتمعن  توارطرپ  ابیز و  تشهب  کنیا  یتیگ  نارک 
هن دشیم . هدوبر  قوقح  اهییاراد و  هن  دادیم و  ناشن  ار  دوخ  هیرک  يهرهچ  نامز  نیمز و  رد  اهیزیرنوخ  اهراتـشک و  اهیراکهبت و  هن  رگید 
هب ار  یمالسا  يهعماج  یگدنکارپ ، یگدنامبقع و  طاطحنا و  لهج و  هن  تفریم ، متس  یسک  هب  هن  تفریم و  داب  هب  اهسومان  اهـضرع و 

يهنازرف يوناب  نانخس  ام  تفرگیم . ياج  نیمز  رد  دادیب  یگنسرگ و  نامرح و  رقف و  هن  دناشنیم و  تراسا  تفخ و  تلذ و  هایس  كاخ 
، تسا هتـسیاش  هک  هوگنآ  ار  ثحب  نیا  قح  هک  مینادیم  فصو  نیا  اب  دـیماجنا و  لوط  هب  ثحب  هتـساوخان  هک  میدرکیم  ریـسفت  ار  یتیگ 
دراد و یعماـج  یـسررب  قیقحت و  هب  زاـین  هک  تسا  ياهدرتسگ  قیقد و  ثحب  یمالـسا ، يهتـسیاش  يربـهر  زا  ثحب  هک  ارچ  میاهدرکن . ادا 

ررقم اهیگدـنکارپ  زا  ینمیا  يارب  ار  ام  تماـما  و  « » ۀـقرفلل اـناما  اـنتماما  و  . » تخادرپ نآ  حرط  هب  ياهناگادـج  گرزب و  باـتک  رد  دـیاب 
زا زامن  يازجا  رد  مدرم  هنوگچ  هک  رگنب  ار  تعامج  ماما  زیزع  يهدنناوخ  امـش  تساوشیپ . موهفم  هب  باتک  نزو  رب  ماما »  » يهژاو دومرف ».

يادـتقم يدودـحم  صخـشم و  ياهراک  هلـسلس  رد  تعامج  ماما  نیا  دـنیامنیم . ادـتقا  وا  هب  دوعق و ... ماـیق و  هدجـس و  اـت  هتفرگ  عوکر 
هوکـشرپ نیتسار و  تماما  دوشیم . هتفگ  تعامج  ماما  ای  زامن  ماما  وا  هب  ساسا  نیا  رب  دنتـسیایم و  زامن  هب  وا  هارمه  هب  هک  تسا  یناسک 

هوکـش و رد  هک  ارچ  ددرگیم . ررقم  نامـسآ  يوس  زا  هک  تسا  ییـالاو  هحفـص 468 ] ماقم [  تسا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  نامه  هک 
نانآ هک  دنهاوخیم  وا  هاگراب  زا  هنارگشیاین  هک  دیرگنب  ار  ادخ  ناتسود  امش  تسا . تلاسر  گنسمه  ندوب  ریطخ  تیمها و  رد  تمظع و 
ینا : » هک درادیم  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  ار  تراشب  نیا  هک  تسا  لیلخ  میهاربا  نیا  دزاس . رختفم  الاو  تلزنم  نآ  زارفرپ و  ماقم  نآ  هب  ار 
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یگدنز رسارس  رد  شدرکلمع  راتفگ و  رد  هک  ییالاو  تیصخش  ینعی  نیا  و  مداد ». رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  و  « » اماما سانلل  کلعاج 
ار ناراکتیانج  دنکیم ، مایق  نانآ  نوئـش  میظنت  هب  دریگیم ، شیوخ  تیافک  اب  تسد  هب  ار  هعماج  روما  ریبدت  تسا . مدرم  يوگلا  ادتقم و 
هک ینانآ  اب  دراذگیم و  ارجا  هب  ار  یهلا  رفیک  دنتسه ، رفیک  روخرد  هک  یناسک  رب  دنیزگیمرب و  ار  نارادنامرف  دیامنیم ، بیدأت  رفیک و 

تلاسر هفیرـش ، يهیآ  نیا  رد  تماما »  » زا روظنم  هک  میوش  روآدای  دـیاب  دـنکیم . راکیپ  دـندرگ ، دراو  ینمـشد  گنرین و  رد  زا  هعماج  اب 
وا هب  تلاسر ، ماقم  رب  نوزفا  ماـقم  نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  ور  نیا  زا  دوب . هدـش  رختفم  تلاـسر  هب  ماـگنه  نآ  رد  میهاربا »  » هک ارچ  تسین 
هن تسادخ و  بناج  زا  ماما »  » شنیزگ هک  تفای  دیهاوخ  رد  دـینک  تقد  کلعاج » ینا   » رد رگا  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  دـیدرگ . ینازرا 

تاملک هب  رگا  و  دننک . باختنا  ماما »  » دوخ يارب  شیوخ  صخـشم  ياههشیدنا  لد و  ياهـشهاوخ  ساسا  رب  هک  دزـسن  ار  مدرم  نارگید و 
لاق و هحفص 469 ] دییامرفب [ : تقد  هفیرش  يهیآ  يهمادا  هب  دوشیم . راکشآ  ناتیارب  يرگید  رایسب  قیاقح  دیشیدنیب  هفیرـش  يهیآ  رگید 

ییوگ میهاربا  تسا  هدـیزگرب  تماـما  هب  ار  وا  هک  داد  هدژم  میهاربا  هب  ادـخ  هک  هاـگنآ  [ . 269 . ] نیملاظلا يدـهع  لانی  لاـق ال  یتیرذ  نم 
رد دهاجم » .« » نیملاظلا يدهع  لانی  ال  : » هک دمآ  خساپ  نیزگرب . هوکـشرپ  ماقم  نیا  هب  ار  یناسک  زین  نم  لسن  زا  و  تفگ : دـش و  نامداش 

تسا هدمآ  نایب  نیمه  زین  قداص ، رقاب و  ترضح  رون  ياوشیپ  ود  زا  و  دشابیم . تماما » ، » دهع نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا 
. تسا رون  يهناگهدزاود  ناماما  تمصع  رگناشن  نیا  دشاب و  مدرم  ياوشیپ  ماما و  دناوتیمن  رگمتس  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  اهنیا  و 

هاگ موصعمریغ  درف  هک  تسا  نشور  و  تسا . هدومرف  یفن  ملاظ  رگمتس و  هب  ندرپس  زا  ار  شیوخ  دهع  ای  تماما  يالاو  ماقم  ادخ  هک  ارچ 
هب زیزع  يهدنناوخ  امـش  رگا  و  دریذـپیمن . ار  موصعم  ریغ  تماما  نآرق  تهج  نیمه  هب  نارگید . هب  هاگ  درادیم و  اور  متـس  نتـشیوخ  هب 
ادخ بناج  زا  دیاب  ریزگانب  یهلا  فیاظو  ینامسآ و  بصانم  هک  دش  دهاوخ  نشور  امـش  رب  دیـشیدنیب  ددرگیم  میـسرت  کنیا  هک  یتایآ 

يزور رد  ار  وت  ام  دواد  يا  ناه  [ . » 270 . ] ضرالا یف  ۀفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  - 1 تایآ : کنیا  و  يرگید . هن  ددرگ  نیعم  صخشم و 
انیتآ دقل  و  - 3 میداد . رارق  وا  لسن  رد  ار  باـتک  توبن و  اـم  [ . 271 . ] باتکلا ةوبنلا و  امهتیرذ  یف  اـنلعج  و  - 2 میدینادرگ . هفیلخ  نیمز 

. میدینادرگ وا  ریزو  ار  نوراه  شردارب  میداد و  باتک  یسوم  هب  ام  هحفص 470 ] [ . ] 272 . ] اریزو نوره  هاخا  هعم  انلعج  باتکلا و  یسوم 
کلعاج ینا  - 5 دـنیامنیم . هار  ار  مدرم  ادـخ  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  ام  [ . 273 . ] انرماب نودهی  ۀـمئا  مه  انلعج  و  - 4

و - 7 نادرگ . ناگـشیپاورپ  ياوشیپ  ار  ام  و  [ . 275 . ] اماما نیقتملل  انلعجا  و  - 6 منادرگیم . مدرم  ياوشیپ  ار  وـت  نم  [ . 274 . ] اماما سانلل 
يهژاو هک  يرگید  رایـسب  تایآ  زین  و  هد . رارق  نم  ریزو  منادـناخ  زا  ار  نوراـه  مردارب  و  [ . 276 . ] یخا نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لـعجا 

رد مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  يرآ  تسا . ثحب  دروم  تقیقح  رگناشن  هتفر و  راـکب  اـهنآ  ریاـظن  و  مهاـنلعجا »  » و اـنلعج » »
نیتسار و ماـما  نیتـسخن  شردـقنارگ  يوش  تماـما  تسا . رون  ماـما  هدزاود  تماـما  شروظنم  هک  اـنتماما » و  : » دـیامرفیم شیوخ  ناـنخس 

تزع يارب  ار  داهج  و  مالسالل ». ازع  داهجلا  و  . » مالسلاهیلع يدهم  ماما  نانآ ، نیرخآ  تماما  ات  هناگهدزای ، ناماما  ردپ  ادخ و  يهدیزگرب 
يهتـسیاش اـجب و  ندربراـکب  ورگ  رد  زین  رادـتقا  و  دـیاشن ، رادـتقا  هار  زا  زج  يزارفارـس  تزع و  هک  ارچ  دومرف . ررقم  مالـسا  يدنلبرـس  و 

. ] دوب دـهاوخ  نآ ، دـننام  اهیروالد و  اـهینامرهق و  نتخاـس  رگهولج  یگنج ، حالـس  یمزر و  ناوت  شیاـمن  یماـظن ، روناـم  هژر و  حـالس ،
ورین و هک  ارچ  تسا  تلادـع  قح و  هار  رد  رازراک  داـهج و  زین  تیـصخش  دوجو و  تاـبثا  تردـق و  شیاـمن  هار  نیرتاـبیز  هحفص 471 ]

روهظ رازراک  ياهنادیم  رد  اهتبهوم ، یمامت  یتسه و  ادبم  اب  یمالـسا  يهعماج  یگتـسبلد  دـنویپ و  زمر  يراکادـف و  تاناکما و  تردـق و 
روخرد هتکن  نیا  دریگیمارف . ار  مالـسا  نافلاخم  ساره  هرهلد و  درتسگیم و  هیاس  نید  نانمـشد  رب  يزوریپ  هک  تساجنآ  رد  دـنکیم و 
ساسا نیمه  رب  دروآیم و  دورف  میلـست  رـس  شیوخ  زا  رترب  یتکوش  تردق و  ربارب  رد  اهنت  يوق ، دنمروز و  الوصا  هک  تسا  رایـسب  قمعت 

نادب نادنمروز  هک  يزیچ  نامه  ياراد  ینعی  دشاب . اناوت  دنمتردق و  هک  دوب  دهاوخ  مهارف  ياهعماج  يارب  اهنت  لالقتسا  تزع و  هک  تسا 
ندشهتسیاش شاداپ  روخرد  يارب  ار  ییابیکـش  و  .« » رجالا باجیتسا  یلع  ۀنوعم  ربصلا  و  . » دندرگیم عضاخ  نآ  ربرب  رد  اهنت  دندنب و  ياپ 

بئاـصم و رگید  نادـنز و  يرادـماو ، اـت  هـتفرگ  تـیمورحم  یتسدـیهت و  زا  اهیتخـس ، دـنیاشوخان و  روـما  ربارب  رد  ییابیکــش  داد . رارق 
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تلزنم کی  الاو و  شزرا  کی  تقیقح  رد  یمیلست  نینچ  تسادخ ، تساوخ  ربارب  رد  هدنب  يهتسیاب  هتسیاش و  میلـست  رگناشن  تالکـشم ،
تاروتسد دناوتیم  ییابیکش ، وترپ  رد  دیآ . لیان  يرایسب  باوث  رابهوکش و  شاداپ  هب  نآ  يهلیـسوب  دناوتیم  ابیکـش  ناسنا  هک  تسا  دنلب 

رمـالا و  . » تسج يرود  ناـهانگ  اهـشزرادض و  زا  نآ  يهلیـسوب  ناوـتیم  مـه  داد و  ماـجنا  تـسا ، هدوـمرف  ررقم  هـک  هکناـنچنآ  ار  ادـخ 
رب ار  اهشزرا  هب  توعد  ادخ  دومرف . ررقم  هعماج » تحلصم  يارب  ار  هدیدنسپ  ياهراک  اهشزرا و  هب  توعد  و  .« » ۀماعلل ۀحلـصم  فورعملاب 
هک ارچ  تسا . یعقاو  داهج  کی  دوخ  راک  نیا  دومرف و  ررقم  ياهژیو  طیارـش  اب  هارمه  شتاناکما  تردـق و  ورملق  رد  یلووسم  ناـسنا  ره 

درگنب لووسم  شیوخ  هعماج  نییآ و  نید و  ربارب  رد  ار  نتشیوخ  دیاب  یمالسا  يهعماج  دارفا  زا  يدرف  ره  زاسناسنا  روتسد  نیا  بجوم  هب 
هک تسا  ربمایپ  يهنادواج  نخـس  یملع  ریـسفت  تقیقح  رد  فورعم  هب  هحفـص 472 ] رما [  ای  اهـشزرا  هب  توعد  نانآ . زا  هدیرب  ادـج و  هن 
زا یگدیرب  يریگهرانک و  هن  دریذپیم و  ار  یگهمانربیب  یتوافتیب و  هن  مالـسا  هک  ارچ  هتیعر ». نع  لووسم  مکلک  عار و  مکلک  : » دومرف

مهب نانآ  هدـیقع  نامیا و  هک  درگنیم  هناخ  کی  ار  ناهج  يهمه  هداوناخ و  کی  ار  ناناملـسم  یمامت  هکلب  دراد . رواـب  ار  مدرم  هعماـج و 
و داد . رارق  شیوخ  بضغ » مشخ و  زا  تینوصم  ثعاب  ردام  ردپ و  قح  رد  یکین  و  .« » طخـسلا نم  ۀیاق  نیدلاولا و  رب  و  . » دـهدیم دـنویپ 

ردام ردپ و  قوقح  نتخاس  لامیاپ  هک  ییاجنآ  زا  هک  تسا  نیا  زارف  نیا  موهفم  طخسلا ». نم  ۀیاقو  نیدلاولاب  ربلا  و  : » يرگید يهخسن  رد 
هب رگا  دوب . دهاوخ  مشخ  زا  ندنام  نوصم  ثعاب  نانآ  هب  یکین  یعیبط  روطب  ددرگیم ، دنزرف  رب  ادـخ  مشخ  بجوم  نانآ  هب  یتمرحیب  و 

هبنج نیا  تیمها  يهجرد  میرگنب  کین  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکات  شرافـس و  دروم  ردام  ردـپ و  قوقح  تمرح و  قیقد  تیاعر  هک  یتاـیآ 
.« انسح هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  - » 1 دـیامرفیم : نآرق  هنومن  يارب  دوشیم . نشور  ام  رب  ربماـیپ  تخد  تیاـنع  دروم  یناـسنا  یقـالخا و 
ریخ نم  متقفنا  ام  لق  نوقفنی  اذاـم  کـنولاسی  - » 2 دـیامرفیم : و  دـنک . یکین  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  ناسنا  هب  [ . 277]

و هحفـص 473 ] تسا [ . ردام ... ردپ و  يارب  دینکیم  قافنا  ریخ  زا  هچنآ  وگب  دـنیامن ؟ قافنا  هچ  هک  دنـسرپیم  وت  زا  [ . 278 .« ] نیدلاوللف
ردپ هب  دیزاسم و  وا  کیرش  ار  يزیچ  دیتسرپب و  ار  يادخ  [ . 279 .« ] اناسحا نیدلاولاب  ائیش و  هب  اوکرشت  هللا و ال  اودبعا  و  - » 3 دیامرفیم :

( ربمایپ يا  [ . ) 280 .« ] اناسحا نیدلاولاب  ائیـس و  هب  اوکرـشت  الا  مکیلع  مکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لق  - » 4 دیامرفیم : و  دـینک . یکین  ردام  و 
ردام ردپ و  هب  دیزرون و  كرـش  وا  هب  هکنیا  تسخن ) . ) مناوخب ناتیارب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ات  دییایب  وگب ،

هب دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تشاد  ررقم  تراگدرورپ  و  [ . 281 ...« ] اناسحا نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و  - » 5 دینک ... یکین 
وگم و نخـس  یتشرد  هب  زاسم و  هدرزآ  ار  نانآ  دش ، هدروخلاس  ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  یتسه  هدنز  وت  هاگره  دینک . یکین  ردام  ردـپ و 
هک هنوگنامه  اراگدرورپ ! وگب : رآ و  دورف  ناشربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  لاب  تبحم  رهم و  اب  وگب و  نخـس  تمیالم ، تمارک و  اب  نانآ  اب 

نهو یلع  انهو  هما  هتلمح  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و  : » دیامرفیم و  - 6 روآ . تمحر  ود  نآ  رب  دندیرورپ ، یکدوک  يدرخ و  رد  ارم  ود  نآ 
دش و رادراب  وا  هب  شردام  میدرک . شرافـس  شردام  ردـپ و  دروم  رد  ناسنا  هب  و  [ . 282 ...« ] کیدلاول یلرکـشا و  نا  نیماع  یف  هلاصف  و 
هک يوـگ  ساپـس  ار  ترداـم  ردـپ و  ارم و  هک  میدوـمن  شرافـس  و  تفرگزاـب . ریـش  زا  ار  وا  لاـس  ود  زا  سپ  و  دـشیم ، رتناوتاـن  زور  ره 

يوریپ نانآ  زا  يزاس  کیرـش  نم  اـب  يرادـن  یـشناد  نآ  دروم  رد  هک  ار  يزیچ  اـت  دنـشوکب  ود  نآ  رگا  و  تسا . نم  يوسب  وت  ماـجنارس 
ار ناسنا  و  [ . 283 ...« ] اناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و  : » دیامرفیم و  - 7 هحفـص 474 ] نک [ . یهارمه  یبوخ  هب  نانآ  اب  ایند  رد  نکم و 

لهچ هب  دـسر و  یناوج  نس  هب  نوچ  ات  دـش  رادراب  وا  هب  يراوشد  هب  شرداـم  میدرک ، شرافـس  يراـکوکین  هب  شرداـم  ردـپ و  دروم  رد 
يراک مرآ . ياج  هب  ياهتـشاد  ینازرا  مردام  ردـپ و  نم و  رب  هک  ار  یتمعن  ساپـس  ات  زوماـیب  نم  هب  اراـگدرورپ ! دـیوگ : دـیآرد ، یگلاـس 
دنتسه یناسک  نانیا  مناگدشمیلست . زا  متشگزاب و  وت  يوسب  نم  روآ . حالص  هب  ارم  نادنزرف  دزاس و  دونشخ  ار  وت  هک  مهد  ماجنا  هتسیاش 

تسار و هدش  هداد  نانآ  هب  هک  ياهدعو  ره  دـننایتشهب و  يهرمز  رد  میرذـگیمرد و  ناشناهانگ  زا  میریذـپیم و  ار  ناشکین  ياهراک  هک 
رظن هب  دوشیم . نشور  ام  رب  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب  نخس  مایپ  هک  تسا  هفیرش  تایآ  نیا  رب  شرگن  زا  سپ  يرآ  تسا . تسرد 
يارب ار  ناکیدزن  اب  دنویپ  و  ددعلل ». ةامنم  ماحرالاهلصو  . » دوشیم هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  اما  دراد  يرتشیب  حیـضوت  هب  زاین  ثحب  هدنراگن ،

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تیعقاو  تسا . هدـمآ  ددـعلل ». ةامنم  رمعلل و  ةاسنم  ماـحرالا  هلـصو  : » يرگید يهخـسن  رد  و  دومرف . ررقم  سوفن ، رامـش  ندـش  نوزفا 
ناکیدزن و اب  هک  سک  نآ  ور  نیا  زا  تسا . ریذپانفلخت  یعیبط و  شنکاو  دروآهر و  راثآ و  هلسلس  کی  ياراد  ناسنا  درکلمع  هک  تسا 

شاییاراد رایسب و  شلسن  ینالوط و  شرمع  راک  نیا  رثا  رب  دیامن  محر  يهلص  تاناکما ، تورث و  ای  نابز و  تسد و  يهلیسوب  شناگتسب 
نیا زا  تاـیاکح  يهمه  هک  تسا  هدیـسر  يرایـسب  تاـیاور  ماـحرا  اـب  دـنویپ  دروم  رد  تسا . درکلمع  نآ  يهرمث  نیا  ددرگیم و  ناوارف 

ماحرا و زا  ندیرب  هحفص 475 ] هک [  هنوگنامه  دنکفایم  ریخات  هب  ار  گرم  دنکیم و  رایسب  ار  تورث  محر  يهلـص  هک : دننکیم  تقیقح 
هک میاهدید  ار  مدرم  زا  يرایـسب  شیوخ  راگزور  رد  ام  ددرگیم . تاناکما  لام و  نتفر  نایم  زا  رمع و  یهاتوک  ثعاب  نانآ  اب  هطبار  عطق 

ینادنچ ینوزف  لماوع  مینادیم  هکنیا  اب  ناشلسن  نانآ و  رامش  دناراب و  نانآ  رب  ار  شیوخ  تاریخ  تاکرب و  راگزور  محر ، يهلص  رطاخب 
نتـسسگ محر و  عطق  رطاخب  هک  میرگنیم  زین  ار  يرایـسب  ام  راگزور  رد  هک  هنوگنامه  دـنتفای . رادـتقا  داهن و  ینوزف  هب  ور  دوبن  اـهنآ  رد 

ياقب تایح و  ساسا  دوخ  تسد  اب  هدومن و  عطق  ار  دوخ  رمع  يهتـشر  ییوگ  ماجنارـس  شیوخ  ناکیدزن  ناگتـسب و  اب  یتسود  طاـبترا و 
و .« » ءامدـلل انقح  صاـصقلا  و  . » دـناهتفر ناـیم  زا  زاـین ، یتسدـیهت و  رقف و  تفآ  هب  ندـمآ  راـچد  زا  سپ  دـندیدرون و  مهرد  ار  نتـشیوخ 

چیه تسا  هدش  تبث  عضو و  ناهج  رد  هک  يرفیک  نیناوق  یمامت  نایم  رد  داد ». رارق  اهناج  زا  تسارح  اهنوخ و  ظفح  يهلیـسو  ار  صاصق 
مکل و  : » دیامرفیم نیرفآناهج  يادخ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دنکیمن . نیمضت  ار  اهناسنا  تایح  هنابیبط ، هنالداع و  صاصق  ناسب  ینوناق 
هشیپ اورپ  هک  دشاب  تسا . یگدنز  یعون  صاصق  رد  نادنمدرخ  يا  امش  يارب  [ . 284 .« ] نوقتت مکلعل  بابلالا  یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف 

هک يدرف  هک  ارچ  دوشیم . هدرمـش  نارگید  تاـیح  نیمـضت  ءاـقب و  يارب  یلماـع  وا  نتـشک  لـتاق و  رفیک  هک  تسا  روآتفگـش  دـیزاس .
ار وا  تفرگ و  دهاوخ  وا  زا  ار  هدشهتخیر  قحانب  نوخ  ماقتنا  تلادع ، تسد  دنادب  رگا  دشکب  ار  يرگید  ات  دریگیم  میمـصت  هنارگدادـیب 

تباث رگا  هزات  نارگید  نتـشک  رفیک  هک  تفایرد  رگا  اما  دـنزیمن . تیانج  هب  تسد  هک  تساجنآ  دومن ، دـهاوخ  صاصق  شراک  رفیک  هب 
یتراپ هوشر و  لوپ و  يهلیسوب  ییاهر  ای  تازاجم و  فیفخت  ای  و  هحفص 476 ] وفع [  مه  دیاش  ندیماشآ و  ندروخ و  تسا و  نادنز  دش 

نوخ هنایـشحو  هنارگدادـیب و  یناسآ و  هب  دـیامنیم و  هداـس  لهـس و  وا  رب  تیاـنج  باـکترا  هک  تساـجنیا  نادـنمتردق ، دزن  تطاـسو  و 
يهدـنزاس رثا  تسا  مکاح  یمالـسا  ياهروشک  رب  کـنیا  هک  رفک - يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دزیریم . نیمز  رب  ار  ناـهانگیب 

رارکت رد  تسا و  لتق  رارکت  دشخبیمن ، یگدـنز  ار  هراچیب  لوتقم  هک  ییاجنآ  زا  صاصق  هک  درادـنپیم  نینچ  درادـن و  رواب  ار  صاصق 
یهاگآ دوخ  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  فصو  نیا  اب  دریگیم و  رظن  رد  هقاش  لامعا  ای  نادـنز و  لتاق ، يارب  تهج  نیمه  هب  دوس !؟ هچ  لـتق 

ینوزف هب  ور  ناهج  رسارس  رد  یشکمدآ  رامآ  مه  هظحل  ره  تسا و  راکتیانج  ناشکمدآ  زا  هدنکآ  ایند  هدرتسگ  رامـشیب و  ياهنادنز  هک 
یلوا اـی  : » دـیامرفیم هدوـمن و  یتـیگ  نادـنمدرخ  رب  ار  نخـس  يور  هفیرـش  يهیآ  نـیا  رد  نیرفآناـهج  يادـخ  هـکنیا  تفگـش  دوریم .
میکح هنازرف و  يادـخ  ناسنیدـب  و  نوقتت ». مکلعل  : » هک دـهدیم  همادا  ار  نخـس  اههژاو  نیا  اب  هاگنآ  و  نادـنمدرخ »! يا  ناـه  !« » باـبلالا

نانآ ندش  هتـشک  اهناسنا و  نوخ  ندش  هتخیر  زا  یناسنا  هنالداع و  صاصق  هک  دننادیم  دنمهفیم و  هک  دراد  ینادـنمدرخ  اب  نخـس  يور 
رد فصو  نیا  اب  اما  تساهنآ . دـننامه  هجنکـش و  نادـنز و  زا  رترب  رتهب و  يرفیک  يهویـش  نیا  هک  دـننکیم  كرد  دـنکیم و  يریگولج 

! نشور ناناملـسم  مشچ  تفگ ؛ دـیاب  هک  تسا  هتفای  يرترب  ادـخ  تاررقم  رب  برغ  نوناق  هدـش و  هداهناو  یهلا  نوناـق  نیا  رـصاعم  ناـهج 
خیرات رد  هک  تاررقم  نیناوق و  رد  اهنت  هن  هک  یلاح  رد  دنروآ . تسد  هب  لالقتسا  رادتقا و  تزع و  هک  دناهتـسب  دیما  هنوگچ  مدرم  یتسار 
خیرات دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  يهتوب  هب  یمالـسا  يرجه  هحفـص 477 ] خیرات [  دـناهدیزگرب ؟ ار  يراصن  دوهی و  يورهلابند  زین  دوخ 

دروم نیا  رد  نخـس  يهتـشر  يرآ  دـننکیم . يوریپ  نآ  زا  اهتلود  اـهتلم و  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  يدـالیم 
دهاوخ هچ  اهتبیصم  اهدرد و  نیا  شخپ  ندرمشرب و  هرمث  نیا ، رب  هوالع  تسا . يرتهدرتسگ  ثحب  رتشیب و  تصرف  هب  زاین  تسا و  ینالوط 

و . » منکیمن رکف  هک  نم  ددرگیم ؟ داجیا  یبولطم  لوحت  یمالسا  ياهروشک  اهتموکح و  یتادراو  نیناوق  تاررقم و  رد  یتسارب  ایآ  دوب ؟
« رذن  » يهژاو داد . رارق  شزرمآ  هب  ندیـسر  روظنم  هب  ار  رذن  هب  يافو  و  روذـنلاب ».  » يرگید يهخـسن  رد  و  ةرفغملل ». اضیرعت  رذـنلاب  ءافولا 
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رد ادخ  هک  هنوگنامه  دوب . دهاوخ  نامیپ  هب  يافو  زین  رذن  هب  يافو  ور  نیا  زا  تسا . هتسیاش  يراک  ماجنا  رد  ادخ  اب  نتسبنامیپ  تیقح  رد 
افو تسا  هتـسب  ادـخ  اب  هک  ینامیپ  هب  سک  ره  و  [ . 285 .« ] امیظع ارجا  هیتویـسف  هللا  هیلع  دهاع  امب  یفوا  نم  و  : » دـیامرفیم فیرـش  نآرق 

لمع دوخ  نامیپ  هب  مه  شیوخ ، رذن  هب  يافو  هار  زا  ناسنا  هک  دوش  نشور  ناسنیدب  و  داد . دهاوخ  یهوکـشرپ  شاداپ  وا  هب  ادـخ  دـیامن ،
اههنامیپ و نتخادرپ  لماک  و  سخبلل ». ارییغت  نیزاوملا  لـییاکملا و  ۀـیفوت  و  . » تسا هداد  رارق  ادـخ  شزرمآ  ورملق  رد  ار  دوخ  مه  هدرک و 
رب ادخ  مالسا ، يداصتقا  ماظن  رد  دومرف . ررقم  قوقح ، زا  نتـساک  يهناملاظ  يهویـش  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  ار  دتـس - داد و  رد  اهوزارت -

تروص هب  یتح  ار  سک  چیه  قح  دننک و  ادا  تیاعر و  تقد  هب  ار  مدرم  رگیدـکی و  قوقح  هک  تسا  هتخاس  بجاو  رادـیرخ  هدنـشورف و 
دنیامن راتفر  تینما  تلادع و  ساسا  رب  مدرم  اب  دنهدن . هولج  یعقاو  شزرا  زا  رتمک  ار  نآ  دـنزاسن و  لامیاپ  نآ  زا  هحفص 478 ] نتساک [ 
اهنازیم اههنامیپ و  اب  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  يونعم  يدام و  قوقح  تیاعر  هنالداع و  درکلمع  راتفر و  نیا  تنایخ و  متـس و  ساـسا  رب  هن  و 

هنوگنامه اهتیـصخش  تارابتعا و  قوقح و  دریگن  تروص  يزاب  بلقت و  دوشیم  هدیجنـس  مدرم  يونعم  ای  يدام  قوقح  هک  ییاـهرایعم  و 
زا یگزیکاپ  یکاپ و  يارب  ار  بارـش  ندیـشون  زا  رادشه  و  .« » سجرلا نع  اهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلا  و  . » دنوش هدیجنـس  دنتـسه ، هک 

يارب ریهطت »  » هفیرش يهیآ  زا  ثحب  رد  هدنراگن  رومخلا ». برش  نع  ءاهتنالا  و  : » هک تسا  هدمآ  يرگید  يهخسن  رد  و  داد ». رارق  اهیدیلپ ،
ياههرهچ زا  یکی  دیامرفیم ، ادخ  هک  هنوگنامه  یتسمدب  یگراوخیم و  هک  تشاد  رطاخب  دیاب  هدروآ و  ینوگانوگ  یناعم  سجر »  » هژاو

[ . 286 .« ] نوحلفت مکلعل  هوبنتجاف  ناطیـشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا  باـصنالا و  رـسیملا و  رمخلا و  اـمنا  . » تسا يدـیلپ  و  سجر »  » هیرک
اب هطبار  رد  دیوش . راگتسر  ات  دییوجب  يرود  اهنآ  زا  سپ  تسا . ناطیش  راک  يدیلپ و  اهریت ، اب  يدنبورگ  اهتب و  رامق و  بارش و  دیدرتیب 

اـهباتک و ناملـسمریغ  ناملـسم و  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  نآ ، زا  هتــساخرب  ياـهیراسنوگن  اـهتیانج و  یگراوـخیم و  ياـهیهابت  اـهنایز و 
شخب نآ  رد  قمعت  و  سجر »  » يهژاو یناعم  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  هدنسب  يروآدای  نیمه  دروم  نیا  رد  دناهتـشون . ینوگانوگ  ياههلاقم 

اهندـمت اههعماج و  یقرت  دـشر و  لقعت و  هاگتـسد  ناج ، مسج و  تمالـس  هب  یعامتجا  يالب  نیا  هک  يریذـپانناربج  ياـهنایز  زا  یگرزب 
زا نتـسج  يرود  و  .« » ۀنعللا نع  اباجح  فذـقلا  بانتجا  و  [ » هحفص 479 دوشیم [ . نشور  رگـشهوژپ  يهدنناوخ  امـش  رب  دروآیم ، دراو 

بانتجا و  : » يرگید يهخـسن  رد  و  داد ». رارق  تمحر ، زا  ندش  رود  تنعل و  زا  ندنام  نوصم  يارب  ار  نانمادکاپ  هب  نداد  یتفعیب  تبـسن 
رظن رد  تخس  اهناسنا  تمرح  یعامتجا و  يونعم و  تیصخش  زا  تسارح  روظنم  هب  هک  تسا  ینییآ  مالسا  تسا . هدمآ  تانصحملا » فذق 

يورخا تخـس  باذع  يویند و  هنالداع  رفیک  نآ  يارب  درگنیم و  تیانج  یعون  ار  يرگید  تیـصخش  وربآ و  نتخاس  رادهشدـخ  دراد و 
نادرم و هب  نداد  یتفعیب  تبسن  یمالسا  شرگن  رد  دنیوج . يرود  گرزب  هانگ  نیا  زا  هک  دهدیم  رادشه  ناگمه  هب  دریگیم و  رظن  رد 
ار مدرم  تیـصخش  نآ  اب  و  اهر ، ار  شیوخ  نابز  يدرف  هک  دـهدیمن  هزاجا  زگره  مالـسا  تسین و  یناـسآ  هداـس و  راـک  نمادـکاپ  ناـنز 
رب داد . اـنز »  » تبـسن درادـن  ترهـش  یتفعیب  هب  هک  يرگید  هب  يدرف  رگا  ور  نیا  زا  دزاـس  رادهشدـخ  ار  ناـنآ  سوماـن  وربآ و  لاـمیاپ و 

یـشارتتمهت و مرج  هب  وا  دوخ  دروم  رد  مالـسا  يرفیک  تاررقم  هنرگو  دـناسر  تابثا  هب  ار  تبـسن  نیا  هاوگ  هنیب و  يهماقا  اب  هک  تسوا 
نومری نیذلا  و  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  فیرـش  نآرق  رد  ادـخ  دوشیم . هتـشاذگ  ارجا  هب  يرگید  تیثیح  تمارک و  نتخاس  رادهشدـخ 

، دنرواین هاوگ  راهچ  هاگنآ  دنهد ، انز  تبسن  رادرهوش  نانز  هب  هک  یناسک  و  [ . 287 ...« ] مهودلجاف ءادهش  ۀعبراب  اوتای  مل  مث  تانصحملا 
نوـمری نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم زین  و  دنقـساف . دوـخ  هک  دـننانیا  و  دـیریذپن ، ناـنآ  زا  یتداهـش  هاـگچیه  و  دـینزب ، اـهنآ  هب  هناـیزات  داتـشه 

نانز هب  هک  یناـسک  ناـمگیب  هحفـص 480 ] [ . ] 288 .« ] میظع باذـع  مهل  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  اونعل  تاـنموملا  تـالفاغلا  تانـصحملا 
تساج نیمه  تسرد  و  تشاد . دنهاوخ  تخس  یباذع  دناهدش و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دنهدیم ، انز  تبـسن  نامیااب  ربخیب و  نمادکاپ 
تقیقح رد  دنیزگ  يرود  نانمادکاپ  هب  یتفعیب  نداد  تبسن  زا  هک  سکنآ  دومرف : هک  دوشیم  نشور  ربمایپ  تخد  يهنادواج  نخـس  هک 

و .« » ۀـفعلل اـباجیا  ۀقرـسلا  كرت  و  . » تسادـخ تمحر  رهم و  زا  ندوب  رود  موهفم  هب  زین  تنعل »  » يهژاو و  دـنامیم . نوـصم  ادـخ  تنعل  زا 
زا دـشاب  رادـتناما  كاپ و  هک  هاگنآ  ات  ناسنا  تسد  دومرف ». ررقم  يرادـتناما  یکاپ و  ياقب  ثعاب  ار ، تقرـس  يهدـیهوکین  لمع  نداـهناو 
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زا یلک  هب  ار  شیوخ  تمارک  شزرا و  رگید  دش ، هدولآ  زواجت  تقرس و  هب  هک  یماگنه  اما  تسا ، رادروخرب  يرایـسب  ياهب  الاو و  شزرا 
دجسم نیئم  سمخب  دی  دیسرپ : یضترم  دیس  زا  يرعم  يالعلاوبا  درادن . ییاهب  رگید  و  هتـشذگ ، نید  ياهزرم  زا  هک  ارچ  دهدیم . تسد 

- رانید مراهچ  کی  ربارب  رد  هک  دوشیم  هچ  ار  وا  تسالط ، رانید  دصناپ  نآ  ياهبنوخ  هک  یتسد  رانید ؟ عبر  یف  تعطق  اهلاب  ام  تیدـف  وا 
هوکـش تزع و  يرابلا  ۀمکح  مهفاف  ۀنایخلا ، لذ  اهـصخرا  و  اهالغا ، ۀنامالا  زع  داد : خساپ  دیـس  موحرم  دوش ؟ هدیرب  دـیامن - تقرـس  رگا 

. تسا هتخادنا  شزرا  زا  ار  وا  تنایخ  تفخ  تلذ و  زین  تسا و  هتخاس  شیاهبرپ  تمیقنارگ و  هدرب و  الاب  ار  نآ  شزرا  يرادتناما  تناما و 
دنکیم بلـس  نآ  بحاص  تسد و  زا  ار  تناما  یکاپ و  تنایخ ، يدزد و  نایب  نیا  اب  بایرد . ار  تراگدیرفآ  تمکح  دـنمدرخ ! يا  سپ 

رد دـنکیم . تسارح  ظفح و  ار  تسد  بحاـص  تسد و  تمظع  يرادـتناما و  تفع و  تناـیخ ، يهدـیهوکن  لـمع  تقرـس و  نداـهناو  و 
لدـعلا و  ملظلا ، نم  ةراجا  مهئیفب  راثیتسالا  ماتیالا و  لاوما  لـکا  نع  ةزنتلا  و  [ » هحفـص 481 تسا [ : هدمآ  زین  تالمج  نیا  همغلافشک » »

، ار نامیتی  میانغ  تاناکما و  لاوما و  ندروآرد  شیوخ  راصحنا  هب  ندروخ و  زا  ندـیزگ  يرود  یکاـپ و  و  ۀـیعرلل ». اـسانیا  ماـکحالا  یف 
يهژاو تسا . هداد  رارق  نارادمامز ، هب  مدرم  یمرگلد  شـشوج و  ثعاب  ار  یگـشیپ  تلادع  و  يراکمتـس ، متـس و  زا  ندنام  نوصم  ثعاب 

هب را  نانآ  تورث  هداد و  تسد  زا  یکدوک  رد  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  ردام  ای  ردپ  هک  دوریم  راکب  یسک  دروم  رد  برع  گنهرف  رد  میتی » »
هک تساجنیا  درادن و  ار  شیوخ  روما  يهرادا  تورث و  نآ  يرادهگن  تسارح و  يارب  مزال  تردـق  ناوت و  ینـسمک  لیلد  هب  هدرب و  ثرا 
رد دنروآیم و  باسح  هب  ناوتان  ار  وا  هک  ارچ  دننکیم . زواجت  وا  قوقح  هب  دـنزودیم و  مشچ  وا  ییاراد  رب  زروعمط  راکعمط و  رـصانع 

هدیهوکن و يزواجت  نیا  و  دیامن . عافد  شیوخ  قوقح  زا  دنک و  تمواقم  ناراکعمط  ناملاظ و  ربارب  رد  هک  دننیبیمن  يرادـتقا  ناوت و  وا 
نیذلا : » درادیم ررقم  هنوگنیا  ار  ترخآ  يارـس  رد  نانآ  تخـس  رفیک  ناراکمتـس و  نینچ  تشونرـس  لداع  يادخ  تسا . راکـشآ  یمتس 

زج دنروخیم ، متس  هب  ار  نامیتی  ییاراد  هک  یناسک  [ . 289 .« ] اریعس نولـصیس  اران و  مهنوطب  یف  نولکای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکای 
زا نتـسج  يرود  دنوادخ  ور  نیا  زا  دندرگ . دراو  ياهتخورفارب  شتآ  هب  يدوزب  دـنروخیم و  شتآ  شیوخ  ياهمکـش  رد  هک  تسین  نیا 

یکاندرد تخـس و  رفیک  نینچ  هک  دهدیم  رارق  يدادیب  متـس و  هب  ندیزای  تسد  زا  ندـنام  نوصم  ثعاب  ار  میتی  ییاراد  ندرب  ندروخ و 
میانغ و مجنپ  کی  ینعی  تمینغ ، اجنیا  رد  ییف »  » يهژاو زا  روظنم  مهئیفب ». راـثیتسالا  و  : » هلمج اـما  هحفص 482 ] تشاد [ . دهاوخ  یپ  رد 

نخـس كدـف  دروم  رد  هک  مالـسا  يهنومن  يوناب  يهبطخ  هب  دورو  يهناتـسآ  رد  اـم  و  تسا . هدیـشخب  شربمغیپ  هب  ادـخ  هک  تسا  یتورث 
دروم رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  زا  ۀـیعرلل ». اسانیا  ماکحلا  لدـع  و  . » میتشاد میدـقت  ار  ییاهثحب  دروم  نیا  رد  میتفگ ،

اما دوب . یعامتجا  طباور  هعماج و  هداوناخ و  هناخ و  ورملق  رد  تلادع  رگنایب  هک  میتشاد  ینخـس  هتـشذگ  تاحفـص  رد  داد ، لدع و  لصا 
، ناریزو زا  ترابع  هک  همکاح  تئیه  ینعی  مدرم ، رب  مکاح  ياهتردق  اهتموکح و  هعماج و  نارادمامز  تلادع  هب  زارف  نیا  رد  ترضح  نآ 

یناسک یعیبط  روطب  درگنیم . مزال  نانآ  يارب  ار  تلادع  دنکیم و  هراشا  دشابیم ، اهنآ  ریاظن  تاضق و  اهنامزاس ، نالووسم  ناهدـنامرف ،
ياهلاه دننارگید و  زا  رترب  دوخ  هک  دنوشیم  راتفرگ  يرادنپ  ای  ساسحا  نینچ  هب  دـنرادروخرب ، یگرزب  لغاشم  ساسح و  بصانم  زا  هک 

نیا دنرگنیم . نارگید  زا  رتگرزب  رترب و  ار  نتـشیوخ  دنوشیم و  راتفرگ  ینیبدوخ  یعون  هب  تهج  نیمه  هب  هتفرگارف . ار  نانآ  تمظع ، زا 
ییادج یگناگیب و  ساسحا  همکاح  تئیه  دوخ و  نایم  تروص  نآ  رد  هک  دنتـسه  مدرم  ياههدوت  رگید  يوس  زا  همکاح ، تئیه  يوس  زا 

زاین دوش و  وربور  هنادازآ  تلود  يهبتریلاع  ماقم  ای  تموکح  سیئر  اب  هک  دوشن  هداد  هزاجا  يدنورهـش  ره  هب  هک  هاگنآ  هژیوب  دننکیم ،
یبولسا هویش و  نینچ  هک  تساجنیا  دنک . تیاکـش  تسا ، هتفر  وا  هب  تموکح  هب  ناگتـسباو  يوس  زا  هک  يدادیب  زا  ای  دیوگزاب  ار  شیوخ 

زا یعقاو  يرادساپ  داد و  لدـع و  ساسا  رب  همکاح  تیئه  رگا  اما  دروآیم . راب  هب  اهیتخبدـب  دوشیم و  مدرم  تموکح و  ییادـج  ثعاب 
مدرم يهمه  هک  ناگدیدمتـس ، يهدرـسفا  دـبلاک  رب  اهنت  هن  دـیما  حور  هک  تساجنآ  دـنرادرب ، ماگ  ناناوتان  هژیوب  مدرم  ياـههدوت  قوقح 

هب هوژپشناد  ای  ردپ ، هب  دنزرف  ناسب  یتموکح  ياههاگتسد  و  هحفـص 483 ] اهنامزاس [  هب  تلم  درف  درف  هک  تسا  هاگنآ  دوشیم و  هدیمد 
تسا یطیارـش  نینچ  رد  دیامنیم . ینادردق  اهنآ  زا  دنکیم و  راثن  تبحم  رهم و  اهنادب  و  درگنیم . شیوخ  بیبط  هب  رامیب  ای  راگزومآ و 
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تبحم تفلا و  يردارب و  يراکمه و  دـنوشیم و  کیدزن  یتسارب  نانآ  هب  دـنریگیم ، سنا  همکاح  تئیه  اب  هنادازآ  هناـهاگآ و  مدرم  هک 
هقالع و دروم  هک  هراب  نیا  رد  دـنک ، تیاعر  ار  باتک  بولـسا  هک  دوبن  نآ  رب  هدـنراگن  رگا  لاح  ره  هب  ددرگیم ... مکاح  نانآ  ناـیم  رد 

ناوناب يوناب  هاگنآ  و  دوشیم . هدنـسب  هزادـنا  نیمه  به  باتک  بولـسا  تیاعر  رطاخب  اما  دوب . يرتشیب  ثحب  ياج  تسا ، مدرم  تساوخ 
متنا الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتا  ف« . » درب نایاپ  هب  عوضوم  اب  بسانتم  یتایآ  توالت  اب  ار  شیوخ  يهنادواج  نخـس  زا  شخب  نیا 

هللا اوعیطا  و  . » دیشاب ناملسم  هک  یلاح  رد  زج  دیریمن  دینک و  اورپ  وا  زا  تسادخ  زا  ياورپ  يهتـسیاش  هک  هنوگنآ  سپ  [ . 290 .« ] نوملسم
زا دـیرب و  نامرف  تسا ، هداد  نامرف  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  يادـخ  و  ءاملعلا ». هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا   » هناـف هنع » مکاـهن  هب و  مکرما  اـمیف 

لمع تسرد  و  دنـسرتیم ، وا  زا  هک  دـنناروشناد  اـهنت  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  هک  ارچ  دـیتسیازاب . تسا ، هتـشاد  زاـب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ 
هحفص 484] دننکیم [ .

ترضح نآ  نانخس  يهمادا 

هراشا

ام لعفا  و ال  اطلغ ، لوقا  ام  لوقا  اءدب و ال  ادوع و  لوقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمیبا  و  ۀـمطاف ، ینا  اوملعا  سانلا  اهیا  تلاق : مث 
هوفرعت هوزعت و  ناـف  [ . 291 .« ] میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل  . » اططـش لـعفا 

، ةراذنلاب اعداص  ۀـلاسرلاب  غلبف  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیلا  يزعملا  معنل  مکلاجر و  نود  یمع  نبا  اخا  و  مکءاسن ، نود  یبا  هودـجت 
تکنی مانـصالا و  رـسکی  ۀنـسحلا ، ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهماظکاب  اذخآ  مهجبث ، ابراض  نیکرـشملا  ۀـجردم  نع  الئام 
قـشاقش تسرخ  و  نیدـلامیعز ، قطن  و  هضحم ، نع  قحلا  رفـسا  و  هحبـص ، نع  لـیللا  يرفت  یتح  ربدـلا ، اولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماـهلا ،

افش یلع  متنک  و  صامخلا . ضیبلا  نم  رفن  رفن  صالخالا و  ۀملکب  متهف  قاقشلا و  رفکلا و  دقع  تلحناو  قافنلا ، ظیش  حاط و  و  نیطایشلا ،
، نیئساخ ۀلذا  قرولا ، ودقلا  نوتاتقت  و  قرطلا ، نوبرـشت  مادقالا ، ءیطوم  و  نالجعلا ، ۀسبق  و  عماطلا ، ۀهزن  براشلا و  ۀقذم  رانلا ، نم  ةرفح 

ینم نا  دعب  یتلا ، ایتللا و  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  یلاعت  كرابت و  هللا  مکذقناف  مکلوح . نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت 
نم ةرغاـف  ترغف  وا  ناطیـشلل ، نرق  مـجن  وا  هللا ، اـهافطا  برحلل  اراـن  اودـقوا  اـملک  باـتکلا  لـها  ةدرم  برعلا و  ناـبوذ  و  لاـجرلا ، مـهبب 
رما یف  ادهتجم  هللا ، تاذ  یف  ادودکم : هفیسب  اهبهل  دمخی  و  همـصخاب ، اهخامـصاطی  یتح  ءیفکنی  الف  اهتاوهل ، یف  هاخا  فذق  نیکرـشملا 

، نوهکاف نوعدا  و  شیعلا ، هحفص 485 ] نم [  ۀیهافر  یف  متنا  احداک و  ادجم  احـص ، انارمـشم  هللا ، ءایلوا  یف  ادیـس  هللالوسر ، نم  ابیرق  هللا 
ناگمه هب  ار  نخـس  يور  هرابرگد  هاگنآ  لاتقلا . نم  نورفت  و  لازنلا ، دـنع  نوصکنت  و  راـبخالا ، نوفکوتت  و  رئاودـلاانب ، نوصبرتت  نونمآ 

نآ رد  تسا و  نخـس  کی  شماجرف  زاغآ و  میوگیم  هچنآ  تسا ! دمحم  مردـپ  و  ماهمطاف ! نم  هک  دـینادب  مدرم ! يا  ناه  دومرف : درک و 
رد هن  و  دوب ، دـهاوخ  يرگید  زیچ  هنالداع  تسرد و  نخـس  زج  مروآیم  نابز  رب  هچنآ  رد  هن  دوب . دـهاوخن  ضیقن  دـض و  یگنهاـمهان و 

داـشرا و هب  تسا . نارگ  وا  رب  امـش  ياـهجنر  هک  دـمآ  ناـتیوسب  امـش  ناـیم  زا  يربماـیپ  یهابتـشا . اـطخ و  میوپیم  هک  یهار  مدرکلمع و 
دید دیهاوخ  دییوجب ، ار  هیامنارگ  ربمایپ  نیا  بسن  هاگره  دوب . رهمرپ  فوور و  ناگدروآنامیا  رب  دیزرویم و  قشع  تخس  امـش  تیاده 

بسن و نیا  هک  یتسار  هعماج . نادرم  رگید  ردارب  هن  دوب ، نانموم  ریما  ماهدازومع ، ردارب  و  تما ، نانز  رگید  ردپ  هن  تسا ، نم  ردـپ  وا  هک 
ار نآ  یگتـسیاش  جوا  رد  دومن و  زاغآ  ادخ  بناج  زا  ار  شیوخ  تلاسر  ادـخ  يهدـیزگرب  نآ  تسا . نیرفآرورغ  زیگناراختفا و  هچ  رابت ،

دورف ار  تلادع  ریـشمش  نانآ  ندرگ  قرف و  رب  تفاترب و  يور  نایارگكرـش  مسر  هار و  زا  داد . رادـشه  ینـشورب  ار  مدرم  درب و  نایاپ  هب 
اب هرامه  وا  دنراذگ . ندرگ  تلادع  دیحوت و  هب  دـنرادرب و  تسد  عاجترا  كرـش و  زا  ات  درـشف  ار  زیتسقح  نارادـمروز  ياهولگ  دروآ و 

تواقش متـس و  ناگدرکرـس  زغم  رب  دیدرون و  مهرد  ار  اهتب  دناوخارف . ادخ  هار  هب  ار  مدرم  دنمدوس ، ناهرب  وکین و  زردنا  تمکح و  نابز 
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دیما تاجن و  مد  هدـیپس  تملظ ، يهدرپ  ندـیرد  اهیهایـس و  ندیـشاپ  مه  زا  اب  داد و  ناشیرارف  تسگ و  ار  ناـنآ  موش  داـحتا  اـت  دـیبوک ،
سخ راخ و  دییارگ ، یشوماخ  هب  نیطایش  ياههدبرع  دمآ و  نخس  هب  نید  ياوشیپ  دیدرگ و  راکشآ  قح ، يهبذاجرپ  يامیـس  دیـسرارف و 
شیب تاناکما  دقاف  كدنا و  یهورگ  هک  یلاح  رد  امـش  هاگنآ  و  دش . هدوشگ  ینمـشد  رفک و  ياههرگ  دـش و  هدز  رانک  هار  رـس  زا  قافن 

صـالخا يهملک  هب  ناـبز  هدـیبسچ ، تشپ  هب  هحفـص 486 ] مکـش [  هداد و  تسد  زا  تاـناکما  هرهچ و  دـیپس  یهورگ  ناـیم  رد  دـیدوبن ،
هب رادتقا ، تاناکما و  نادقف  رطاخب  دیتشاد و  رارق  خزود  هاگترپ  بل  رد  ناراگزور  نآ  رد  امـش  دیداد . رـس  یتسرپاتکی  يادـن  و  هدوشگ ،

اذغ و بآ و  یپ  رد  ناباتش  هک  دیدوب  یسک  يارب  شتآ  ياهلعش  ای  و  هنسرگ ، ناسنا  يارب  اذغ  ياهمقل  ای  هنشت ، يدرف  يارب  بآ  ياهعرج 
ناتخرد و گرب  ناتکاروخ  و  دوب ، هدولآ  هدیدنگ و  امـش  یندیـشون  بآ  اهزور  نآ  دیدشیم . لامدگل  اهاپ  تسد و  ریز  دودیم و  شتآ 
یتسه و دنیابرب و  ار  امـش  دنمروز ، نانمـشد  دابم  هک  دیدوب  ساره  رد  هرامه  و  دورطم ، دودرم و  دیدوب و  لیلذ  راوخ و  تاناویح . تسوپ 

يهشیدنا دنمناوت و  تسد  هب  دمحم و  تکرب  هب  ار  امش  رهمرپ  يادخ  هک  دوب  كانشهد  طیارش  نآ  رد  يرآ  دنعلبب . ار  ناتزیچان  تاناکما 
ناشکرـس برع و  راوخنوخ  ياـهگرگ  اـب  دـش و  ریگرد  تخـس  ناعاجـش  اـب  وا  دیـشخب . تاـجن  تراـقح  تلذ و  همه  نآ  زا  وا  كاـنبات 

تخاس شوماخ  ار  نآ  ادخ  دنتخورفارب ، ار  گنج  شتآ  هاگره  دیناشک . تسکـش  هب  ار  همه  دنکفارد و  هجنپ  يراصن  يدوهی و  زیتسقح 
، دنکفا اهنآ  ماک  رد  ار  نانموم  ریما  شردارب  ربمایپ  مردپ  دوشگ ، ناهد  نایارگكرـش  زا  ییاهدژا  ای  تشگ  نایامن  ناطیـش  خاش  هاگره  و 
ار نانمـشد  ياهرـس  هکنیا  زج  تشگیمنزاب  راختفا  فرـش و  ياهنادیم  نیا  زا  زگره  یلع  تخاس . بوکرـس  وا  دنمناوت  تسدب  ار  اهنآ  و 

يداهج شالت و  ره  رد  وا  تخاسیم . شوماخ  شزیتس  متس  ریـشمش  راشبآ  هب  ار  نازورفا  شتآ  شتآ  تخاسیم و  دوخ  تماهـش  لامیاپ 
رظن زا  وا  دیشوکیم . ناوت  يهمه  اب  یهلا  فادها  ققحت  هار  رد  تخاسیم و  هدرسف  ار  نتـشیوخ  ادخ ، يارب  دیرخیم و  ناج  هب  ار  اهجنر 
تمه نماد  هرامه  ناگمه . رالاس  ادخ ، نیتسار  ناتسود  نایم  رد  دوب و  ربمایپ  هب  سک  نیرتکیدزن  فده ، مسر و  هار و  هدقع و  بسن و 

شیاسآ و رد  طیارـش  نآ  رد  نایامـش  اما  دوب ، شـالت  رد  هحفـص 487 ] هعماج [  یتخبکـین  تاـجن و  یهاوخریخ و  يارب  هدز و  رمک  هب 
راگزور خرچ  هک  دیدوب  نیا  راظتنا  رد  دیتفرگیم . هرهب  ادـخ  ياهتمعن  زا  ناما و  رد  تارطخ  زا  دـیدوب و  روهطوغ  شیوخ  بذاک  یتحار 

بقع رازراک  ماگنه  هب  دـیدوب . ام  يارب  راوگان  رابخا  گنز  هب  شوگ  دزاـغایب و  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  اـم  دـض  رب  ار  شیوخ  شدرگ 
. دیدادیم حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  راکیپ ، ياهیتخس  رد  دیتسشنیم و 

دبلطیم ار  شیوخ  يهدش  لامیاپ  قوقح 

هب نآ  نیناوق  عیرشت  للع  یمالسا و  تاررقم  ماکحا و  يهفسلف  زا  ییوترپ  دروم  رد  شیوخ  يهنادواج  نخـس  مالـسلااهیلع  همطاف  اجنیا  ات 
. تخادرپ دوب و  همکاح  تیئه  زا  یهاوخداد  شاهدـش و  هرداصم  قح  يهبلاطم  هک  شیوخ  رظن  دروم  فدـه  حرط  هب  هاـگنآ  درب و  ناـیاپ 

ارچ داد . رارق  فده  ار  نانآ  دومن و  دجسم  رد  رضاح  مدرم  هب  ار  نخس  يور  یمالسا  سنارفنک  نآ  رد  هنازرف  يوناب  نآ  زیچ  ره  زا  شیپ 
رد ناوناب  يوناب  دوب و  همکاحم  فرط  ود  زا  یکی  تلود  سیئر  هوـالع  هب  دـندوب . هداد  تعیب  تسد  تلود  سیئر  اـب  هک  دـندوب  ناـنآ  هک 

رگید فرط  ترـضح  نآ  هک  تهج  نادـب  ساسا و  نیا  رب  دزاس . موکحم  ار  وا  هدومن و  ثحب  وا  اب  مدرم  اب  نخـس  زا  سپ  هک  تشاد  رظن 
اههاگداد و رد  هک  یتاررقم  ساسا  رب  تسخن  دوب ، مالـسا  دـنمجرا  يهکلم  نآ  زا  رتارف  تلاسر و  یحو و  نادـناخ  يهدـنیامن  همکاحم و 
زا همه  راگزور ، نآ  رد  هک  راصنا  رجاهم و  ناگدـید  ربارب  رد  نآ  لاـبند  هب  و  تخادرپ . شیوخ  یفرعم  هب  ددرگیم  تیاـعر  اـههمکاحم 

. درک زاغآ  یفرگش  رادتقا  تیارد و  اب  ار  همکاحم  نایرج  دندمآیم ، باسح  هب  یمالسا  يهعماج  نیزو  ياهتیـصخش  زا  زراب و  ياههرهچ 
هدوب همطاف  مالـس  يهنومن  يوناب  رایتخا  رد  شیپ  نایلاس  زا  ییاهنیمز  هک  دوب  تقیقح  نیا  زا  ترابع  دوب و  نشور  زین  همکاـحم  عوضوم 

 ] رد ربمایپ  يهنازرف  تخد  ور  نیا  زا  دوب . هدومن  هرداصم  ار  اهنآ  یعرـش  زوجم  چـیهیب  هداهن و  اـهنآ  يور  تسد  تلود  سیئر  هاـگنآ  و 
دینادب مدرم ! يا  ناه  همطاف »! ینا  اوملعا  سانلا ! اهیا  : » دومرف دومن و  دجمس  رد  نارـضاح  هب  ار  نخـس  يور  سنارفنک ، نآ  هحفص 488 ]
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نادـب تبـسن  یـسک  هک  یمان  نامه  تفگزاب . ناگدنونـش  يارب  ار  شیوخ  يهزاوآدـنلب  مان  تسخن  ترـضح  نآ  متـسه . همطاف »  » نم هک 
هب ریظنیب  فطاوع  راـثن  تبحم و  رهم و  هارمه  هب  ریدـقت  میظعت و  لـیلجت و  تیاـهن  اـب  ار  سدـقم  ماـن  نآ  اـهراب  ناـگمه  دوـبن و  هاـگآان 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مردپ  و  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبا : و  . » دندوب هدینش  مالـسا  هوکـشرپ  ربمایپ  نابز  زا  نآ ، بحاص 

یبسن اهلـسن  اهرـصع و  يهمه  رد  یتیگ و  نارک  ات  نارک  رد  هک  ار  زارفرپ  تفارـشرپ و  بسن  نیا  ربمایپ  يهناـگی  تخد  دـشابیم . ملـس  و 
. تسا زورفاناهج  دیـشروخ  زا  رتهزاوآدـنلب  شنیرفآ و  جات  رد  تسا و  یتسه  ناهج  راـختفا  هک  یبسن  دـنکیم . ناـیب  تسین ، نآ  زا  رتارف 
رد هتساخرب و  هرظانم  هب  هک  تسوا  دناوخیم ، هبطخ  هک  تسوا  دنکیم . ینارنخس  هک  تسا  هوکشرپ  تیـصخش  نیا  يهنازرف  تخد  يرآ 

دنکن یشارت  هناهب  یسک  و  میتخانـشن ، ار  وا  ام  دیوگن  یـسک  ات  درک  یفرعم  ار  نتـشیوخ  وا  دیامنیم . یهاوخداد  یـشکقح  دادیب و  ربارب 
شیوخ حیرـص  یفرعم  نیا  اـب  وا  دومرفن ؟ ناـیب  ار  نتـشیوخ  بسن  دوخ و  هچ  يارب  و  درواـین ؟ ناـبز  هب  ار  شیوـخ  ماـن  ترـضح  ارچ  هک 
بـسن مان و  دـشاب ، هدومن  شهوکن  ار  نانآ  هک  تهج  نادـب  داـهنن و  یقاـب  سک  چـیه  يارب  ییارچ  نوچ و  ياـج  درک و  ماـمت  ار  تجح 
لامیپ قوقح  اـت  تسا  هدـمآ  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرآ  هحفـص 489 ] دومرف [ . يروآداـی  ار  شیوخ  يهزاوآدـنلب 

ماجنارـس مدروآ ، نابز  رب  تسخن  هک  ار  نامه  مدرم ! يا  ناه  اءدب » ادوع و  لوقا  . » دهاوخب ار  شاهدش  هرداصم  ییاراد  شیوخ و  يهدـش 
انعم رظن  زا  هک  تسا  هدـمآ  ءدـب » یلع  ادوـع  : » يرگید يهخـسن  رد  و  مراد . ناـمیا  میوـگیم ، هچنآ  هب  مروآیم و  ناـبز  رب  ار  ناـمه  مه 

يراک طارفا  دادیب و  يور  زا  ینخس  و  تسین ، هابتشا  میوگیم  هچنآ  اططـش ». لعفا  ام  لعفا  اطلغ و ال  لوقا  ام  لوقا  و ال  . » دنکیمن توافت 
دریگیم و ار  اوتحم  ظفل و  رد  ياطخ  مه  اتسار ، نیا  رد  تسا و  نخس  رد  ياطخ  موهفم  هب  طلغ »  » يهژاو مروآیمن . نابز  رب  زین  زواجت  و 

نم لوسر  مکئاج  دـقل  . » تخادرپ هفیرـش  يهیآ  نیا  توـالت  هب  هاـگنآ  و  ار . نوگاـنوگ  ياهیزادـنا  طـلغ  يراـکبیرف و  یفاـبغورد و  مه 
وا رب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  مدرم  امـش  يارب  دیرتیب  [ . 292 .« ] میحر فوور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا 

ربمایپ يهیامنارگ  تخد  تسا . نابرهم  زوسلد و  نانموم  هب  تبسن  و  صیرح ، امش  یتخبکین  تیاده و  هب  دیتفیب . جنر  رد  امش  تسا  راوشد 
مهرد هفیرـش  يهیآ  ادـخ و  نخـس  اب  ار  نآ  درک و  زاغآ  ربمایپ  شردـپ ، يهنادواج  هرامه  داـی  ماـن و  اـب  ار  شیوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا 

یهارمگ رد  ار  نایامش  هک  تسا  نارگ  تخـس  وا  رب  دمآ . ناتیوسب  تسا  مدرم  امـش  دوخ  زا  هک  يربمایپ  نیقی  هب  : » دیامرفیم هک  تخیمآ 
رهمرپ و تما ، ناگدروآنامیا  هب  دشوکیم و  صرح  دح  رـس  ات  امـش  تیادـه  یتخبکین و  لماوع  لیاسو و  شیازفا  رد  وا  درگنب . جـنر  و 

تبـسن وا  هب  ار  یـسک  ای  یـسک  هب  ار  وا  دیهاوخب  رگا  .« » مکئاسن نود  یبا  هودجت  هوفرعت  هوزعت و  ناف  [ » هحفص 490 تسا [ ». رگشیاشخب 
ردپ وا  مشابیم و  وا  رتخد  هک  متـسه  نم  اهنت  نیا  يرآ  هعماج ». نانز  رگید  ردپ  هن  تفای ، دیهاوخ  نم  ردپ  ار  وا  دیـسانشب ، ار  وا  دـیهد و 
يوـش ردارب  و  مکلاـجر » نود  یمع  نبا  اـخا  و  .« » دـنرادن تکرـش  نم  اـب  كاـپ  دـنلب و  تبـسن  نیا  رد  تما  نیا  ناـنز  رگید  تسا و  نـم 

رد يردارب ، زا  روظنم  هک  تسا  نشور  دنرادن . ار  وا  يردارب  راختفا  امش  يهعماج  نادرم  زا  مادک  چیه  تسا و  نم  يومعرسپ  هیامنارگ و 
نانموم ریما  دوخ و  نایم  درک و  داجیا  نآرق  ناوریپ  نایم  ادخ  روتسد  هب  ربمایپ  هک  تسا  نآرق  رظن  دروم  يردارب  نامه  ربمایپ  تخد  نخس 

« یخا  » يهژاو رب  درکیم و  هراـشا  هوکـشرپ  يردارب  نـیا  هـب  نوگاـنوگ  ياهتبــسانم  رد  هراـمه  ربماـیپ  تخاـس . رارقرب  يردارب  ناـمیپ  زین 
هاگ و  دـیایب . نم  دزن  ات  دـیناوخارف  ار  مردارب  یخا » یلا  اوعدا  : » دومرفیم هاـگ  هنومن : يارب  درکیم . هیکت  ناـنموم  ریما  دروم  رد  مردارب » »
هنا : » هک دومرفیم  يروآدای  رگید  ینامز  و  یتسه . نم  ردارب  وت  یخا » تنا  : » دومرفیم ینامز  تساجک ؟ مردارب  یخا »؟ نیا  و  : » دومرفیم

مظن و رد  دیلابیم و  دوخ  رب  هنادواج  يردارب  نیا  هب  زین  نانموم  ریما  تسا . نم  ردارب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  وا  ةرخالا ». ایندلا و  یف 
یف کش  یفطصملا ال  وخا  انا  هحفص 491 ] دورس [ : هنوگنیا  ترضح  نآ  هنومن  يارب  درکیم . دای  تمظع  هب  نآ  زا  راعـشا  راتفگ و  رثن و 

هارمه هب  دشر و  وا  اب  نم  تسین . تیعقاو  نیا  رد  يدیدرت  چیه  هک  متـسه  ادخ  يهدیزگرب  ردارب  نم  يدلو  امه  هاطبـس  تیبر و  هعم  یبسن 
ءادهشلادیس ةزمح  يونـص و  یخا و  یبنلا  دمحم  دورـس : هنوگنیا  زین  و  دنتـسه . نم  نادنزرف  راوگرزب ، نآ  ياههداون  ماهتفای و  شرورپ  وا 

يومع دحا »  » نادیعش رالاس  نآ  هزمح »  » و تسا . نم  يومعرسپ  ردارب و  ادخ ، گرزب  ربمایپ  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یمع 
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نامه گرزب ) ربمایپ  نآ   ) یلـضف و نم  نیب  یناخآ و  یناعد و  ارـضاح  ناک  نم  نیب  یخآ  نیح  نم  و  دورـس : هنوگنیا  زین  و  دـشابیم . نم 
يردارب ناـمیپ  شدوخ  نم و  ناـیم  دـناوخارف و  ارم  شدوخ  تخاـس ، رارقرب  يردارب  ناـمیپ  تما  ناـیم  هک  یماـگنه  هک  تسا  یتیـصخش 

: دومرف دروم  نیا  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  زین  و  دومرف . راکشآ  نشور و  ارم  ياهیگتسیاش  اهیرترب و  هلیـسونیدب  دومن و  رارقرب  هرامه 
. ربمایپ ردارب  متسه و  ادخ  يهدنب  نم  ناه ! باذک ». الا  يریغ  هلوقی  مظعالا ال  قورافلا  ربکالا و  قدصلا  انا  و  هللالوسر ، وخا  هللادبع و  انا  »

هیلا يزعملا  منعل  و  [ . » 293 . ] تسا زادرپغورد  دروآ  نابز  رب  ار  نخس  نیا  هک  سک  نآ  ره  نم  زجب  و  مظعا ، قوراف  متسه و  ربکا  قیدص 
یتسه ناهج  شنیرفآ  تلع  وا  هک  ارچ  دوش ». بوسنم  وا  هب  ناـسنا  هک  ربماـیپ  زا  رترب  رتکاـپ و  یـسک  هچ  و  « » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

غلبف [ » هحفـص 492 تسا [ . هدوـمرف  ینازرا  يزور  تادوـجوم ، رگید  ناـسنا و  هب  ادـخ  هک  تسوا  يهیاـمنارگ  دوـجو  تکرب  هب  تـسا و 
ار مدرم  لاح  نامه  رد  دیناسر و  نایناهج  هب  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  ار  ادخ  مایپ  غالبا و  ار  شیوخ  تلاسر  وا  « » ةراذنلاب اعداص  ۀـلاسرلا 

ترخآ باذع  زا  رادشه  تراشب و  هارمه  هب  ار  همه  دوب ، هتفای  روتسد  شندیناسر  هب  ار  هچنآ  ره  وا  يرآ  داد ». رادشه  باتک  باسح و  زا 
يور نایارگكرش  نیرفآ  طاطحنا  يهویـش  زا  و  « » نیکرـشملا ۀجردم  نع  الئام  . » دیناسر اهـشوگ  هب  ار  همه  ناملاظ ، ناراکهانگ و  يارب 

كرـش رگناریو  يورین  رکیپ  رب  و  مهجبث » اـبراض  . » تسا هدـمآ  نیکرـشملا » ۀـجردم  ننـس  نـع  اـبکان  : » يرگید يهخـسن  رد  و  تفاـترب ».
نانآ ناهد  و  مهماظکاب » اذخآ  . » دومن داهج  ناکرـشم  نارفاک و  اب  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگنایب  هلمج  نیا  دروآ . دراو  هدننکـش  یتابرض 

ياههشقن دـناشن و  ناشیاج  رـس  ار  ناکرـشم  نارگدادـیب و  وا ، هک  تسا  نآ  رگناـشن  زارف  نیا  تسب . یـشک ) هدـبرع  ییارـسهوای و   ) زا ار 
هک یلاح  رد  .« » ۀنسحلا ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  . » تخاس دوبان  ار  نانآ  تسردان  ياهراک  بآ و  رب  شقن  ار  ناشرگناریو 

ادـخ يوسب  هکلب  يویند ، ياهـشزرا  يوـسب  هن  ار  مدرم  ربماـیپ  يرآ  دـناوخارف ». شراـگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  وـکین  زردـنا  تمکح و  اـب 
رکفنـشور و پیت  اـب  هک  اـنعم  نیا  هـب  تـفرگ . رظن  رد  ار  مدرم  يهشیدـنا  حطـس  شزاـسناسنا  توـعد  رد  و  وا ، ریغ  يوـسب  هـن  دـناوخارف ،
دنپ و اب  مدرم  يهدوت  اب  دش و  وربور  دشاب  تاهبـش  يهدنیادز  اهتقیقح و  رگنـشور  هک  یبلاطم  اهتمکح و  اب  هاوخیقرت ، هدرکلیـصحت و 
ثحب و يهویش  نیرتهب  ناشیدنادب ، نانمشد و  اب  ییورایور  رد  و  زاسیگدنز . زومآتربع و  هدنزاس و  مرگلد  هدننکعناق و  نانخس  زدنا و 

اهتب وا  « » مانصالا رسکی  [ » هحفص 493 تفرگ [ . راکب  شیوخ  زاسیگدنز  توعد  رد  ار ، نانآ  رب  ناهرب  لیلد و  ندناراب  دونـش و  تفگ و 
شنرک اهنآ  ربارب  رد  یتسه  يادـخ  اتکی  شتـسرپ  ياجب  هتفرگ و  ییادـخ  هب  نایارگ  كرـش  هک  ار  ییاهتب  ناـمه  تسکـشیم ». مهرد  ار 

كرـش و نرادمدرـس  اب  رازراک  هب  دشاب  مادک  ره  هک  تسا . هدمآ  ماهلا » سکنی   » ای و  ماهلا » تکنیو  : » يرگید يهخـسن  رد  و  دندرکیم .
گنج و شتآ  دـندرکیم و  يزیگناهنتف  و ... لهجوبا »  » و هبتع »  » و هبیـش »  » ناسب هک  ناـنامه  دراد . هراـشا  ناـنآ  ندـیدرون  مهرد  دادـیب و 
. دیـشک ییاوسر  تفخ و  هب  ار  نازیگناهنتف  ناراکهبت و  ربمایپ  هک  دشاب  تقیقح  نیا  رگنایب  تسا  نکمم  و  دـنتخاسیم . روهلعـش  ار  زواجت 
رد هک  ياهنوگب  تفای ، همادا  يرایـسب  نایلاس  عاجترا  متـس و  رفک و  كرـش و  اب  داـهج  رازراـک و  يرآ  ربدـلا » اولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  »

یهابت و ياههموثرج  نازیگناهنتف و  هنتف و  ياههشیر  ربمایپ  ماجنارـس  ات  داد  يور  یناشیرپ  لزلزت و  دوشگ و  خر  اـهراکیپ  نآ ، شکاـشک 
تسد زا  ار  شیوخ  هیحور  دندش و  ناوتان  یناور  رظن  زا  نانآ  دیبوک . مهرد  ار  ناگـشیپرفک  یلاشوپ  رادتقا  دیدرون و  مهرد  ار  يراکهبت 

ماجنارـس ات  « » هحبـص نع  لیللا  يرفت  یتح  . » دنداد حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  نادـیم ، هب  تشپ  دـیماجنا و  اهنآ  تسکـش  هب  رازراک  دـنداد و 
زا لطاب  ياههراتس  اههدرپ و  و  « » هنصحم نع  قحلا  رفسا  و  .« » دش رگهولج  قفا  زا  مالـسا  دادماب  يهدیپس  تفاکـش و  رفکهایـس  ياهیکیرات 

نیا هک  ددرگیم  يروآدای  دـش ». نایامن  لطاب ، هب  یگتخیمآ  چـیهیب  صلاخ  بان و  قح  تفر و  يرانک  هب  قح  ياـبیز  ینارون و  يهرهچ 
ياوشیپ و  « » نیدـلامیعز قطن  و  [ » هحفـص 494 تسا [ . تلادع  تقیقح و  نارادـفرط  قح و  يورین  ندـمآدرگ  رگنایب  یعون  هب  مه  اهزارف 

. داد دومنهر  هعماج  هداوناخ و  درف و  نوئش  روما و  يهیلک  رد  و  تفگ ». نخـس  تحارـص  یگدازآ و  يدازآ و  جوا  رد  ادخ ، نید  نیتسار 
، تشذگ شیپ  تاحفص  رد  هک  هنوگنامه  هقشقش »  » يهژاو داهن ». یشوماخ  هب  ور  اهنیطایش  يرادنادیم  و  « » نیطایـشلا قشاقـش  تسرخ  «و 

وترپ رد  ماجنارـس  هک  تسا  نآ  رگنایب  زارف  نیا  و  دیآیم . نوریب  رتش  ناهد  زا  یگدزناجیه  يهماگنه  هب  شـش ، دـننامه  هک  تسا  يزیچ 
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هفخ ولگ  رد  ناشیاههدـبرع  درک و  شکورف  ناملاظ  ناراکهبت و  یعاجترا  ياهـشالت  ربماـیپ  یلمع  یقـالخا و  یتدـیقع و  يرکف و  داـهج 
يهناحوبذم شالت  مه  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  بذاک  رابتعا  مه  دنتفر ». نایم  زا  قافن  ناراداوه  نارای و  و  « » قافنلا ظیش  حاط و  و  . » دش

زا دندوب ، هدیمد  قاقـش  رفک و  نارادفرط  هک  يروک  ياههرگ  و  « » قاقـشلا رفکلا و  دقع  تلحنا  و  . » دـش وربور  تفخ  تسکـش و  اب  نانآ 
رمثیب بازحا »  » رازراک ناسب  همه  دندوب ، هتسب  مالسا  ربارب  رد  هک  ییاههمانعطق  اههماندهع و  اهنامیپ و  اهشالت و  يهمه  و  تسـسگ ». مه 

دـیحوت و هار  دـیدروآ و  نابز  هب  ار  هللا  الا  هلا  شخبناـج ال  راعـش  ربماـیپ ، توعد  ربارب  رد  مدرم  امـش  و  صـالخالا » ۀـملکب  متهف  و  . » دـش
نآ نخـس  زا  زارف  نیا  اسراپ ». هنـسرگ و  نایوردیپس  زا  یهوبنا  نایم  رد  « » صامخلا ضیبلا  نم  رفن  یف  و  . » دیتفرگ شیپ  رد  ار  یتسرپاتکی 

ییوردـیپس و یگژیو  ود  نـیا  تـسا  نـکمم  دـشاب و  هحفـص 495 ] ناناملـسم [  ییاـسراپ  يرادهزور و  هب  هراـشا  تسا  نـکمم  ترـضح 
افش یلع  متنک  و  . » دشاب وا  يهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  ای  ربمایپ  نارای  زا  هدیزگرب  هورگ  نوچمه  ناناملسم  زا  یـصخشم  هورگ  هب  ییاسراپ ،

يهعماج رد  هک  دوب  گرزب  يادـخ  هب  كرـش  رفک و  تفآ  رطاخب  نیا  و  دـیدوب ». شتآ  زا  یهاگترپ  يهبل  رب  نایامـش  و  « » راـنلا نم  ةرفح 
. دوب مکاح  امش 

تیلهاج رصع  یعامتجا  یگدنز  رب  یشرگن 

دنکفا تیلهاج  رصع  رد  مدرم  جرم  جره و  رپ  هتفشآ و  رسارس  یعامتجا و  یگدنز  هب  هنادنمـشیدنا  یـشرگن  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هاگنآ 
رگا دراد . نانآ  یناوتان  فعـض و  هب  هراشا  هلمج  نیا  هنـشت ». کی  يارب  دیدوب  یبآ  هعرج  امـش  « » عماطلا ةزهن  براشلا و  ۀـقذم  : » دومرف و 

ار نآ  هک  تسا  نشور  درادن ، ار  شیوخ  قح  زا  عافد  ناوت  نآ  کلام  ای  درادن و  بحاص  ای  هک  دـبایب  یبآ  درذـگب و  ياهطقن  زا  ياهنـشت 
عمط نآ  رد  دـبایب . سرتسد  رد  ای  بحاص  یب  ییاذـغ  درذـگب و  ییاج  زا  ياهنـسرگ  رگا  زین  و  دـناشنورف . ار  شیوخ  شطع  ات  دـشونیم 
تسد رد  یشتآ  يهعطق  و  مادقالا » ءیطوم  نالجعلا و  ۀسبق  و  . » دنکیم ریس  یمکـش  هدمآ ، تسدب  تصرف  ندرمـش  تمینغ  اب  ددنبیم و 

دیدیـشونیم یبآ  زا  « » قرطلا نوبرـشت  . » نادنمروز بوکدگل  هدشلامیاپ و  تسا و  دنمزاین  تخـس  نادب  هک  دیدوب  ياهدز  باتـش  ناسنا 
مینادیم هکنیا  اب  دنتخاسیم . هدولآ  ار  نآ  نارتش  دـندشیم و  دراو  نآ  رب  ناگدـنرد  تاناویح و  هک  یبآ  دـمآیم ». درگ  اهلادوگ  رد  هک 

یـضار شندیـشون  هـب  دنـشاپیم و  رود  ار  نآ  و  هحفـص 496 ] دـننکیم [  ترفن  ساسحا  اهبآ  هنوگنیا  زا  هزیکاـپ  دنمتفارـش و  ياـهناسنا 
زا نانآ  دوب . هتخاس  تروصنیدـب  ار  ناـنآ  تفخ  تلذ و  ربارب  رد  ندروآ  دورفرـس  یتسدـیهت و  یناداـن و  تفآ  فصو  نیا  اـب  دـنوشیمن ،

ربخیب یلکب  ییوگ  ملاس ، اراوگ و  بآ  هیهت  يارب  ینیمزریز  ياهتانق  اهلاناک و  ندروآدـیدپ  ای  اههمـشچ و  نتخاس  يراج  هاـچ و  ندـنک 
، سرپم وگم و  رابگرم  ياهبورکیم  عاونا  هب  اهلادوگ  رد  هدنامياجب  یحطـس و  ياهبآ  نیا  یگدولآ  زا  رگید  زیزع  هدنناوخ  امـش  و  دندوب .

بقع ندمت  هلفاق  زا  نیشنناملسم ، یمالسا و  ياهنیمزرـس  زا  یخرب  مه  ینونک  يایند  رد  تالجم  اههمانزور و  زا  یخرب  لقن  هب  هنافـساتم 
هیذـغت ناتخرد  گرب  هدیکـشخ و  تشوگ  زا  و  « » قرولا دـقلا و  نوتاـتقت  و  . » دـننارذگیم راـگزور  هنوگنیا  یتبکن  تفخ و  رد  و  هدـنام ،

هداتفا ریاب  هدرتسگ  ياهنیمز  دوب . ناتخرد  ياههفوکش  اهگرب و  هدشن و  یغابد  تسوپ  ای  هدیکـشخ  تشوگ  نانآ  ياذغ  يرآ  دیدرکیم ».
.« دیدوب هدشهدنار  هیامورف و  و  « » نیئـساخ ۀـلذا  . » نآ تسرد  موهفم  هب  تعارز  يزرواشک و  هن  تشاد و  جاور  يرادـماد  اهنآ  رد  هن  دوب ،

مکفطختی نا  نوفاـخت  . » دـنهدیمن ار  مدرم  هعماـج و  يوسب  تشگزاـب  هزاـجا  وا  هب  هک  تسا  ياهدـش  هدـنار  موهفم  هب  ءیـساخ »  » يهژاو
مهرد روما و  یگتخیـسگ  مه  زا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنیابرن ». فارطا  زا  ار  امـش  مدرم  هک  دـیدوب  ساره  رد  هرامه  « » مکلوح نم  سانلا 

يهنحـص مدرم و  ياهلد  رد  هرهلد ، یمارآان و  ینماان و  جرم و  جره و  دزیر و  مه  رد  هعماج  یگدـنز  هک  ددرگیم  بجوم  اهراک  نتخیر 
دیآرب و ناتـسدیهت  نتخاس  هدرب  یپ  رد  دنمتورث  دروخب ، ار  تیلقا  تیرثکا ، دزرو و  عمط  ناوتان  قوقح  هب  دنمروز  ددرگ . رادـیدپ  هعماج 
هک میرگنیم  دوخ  درب . باـسح  تموکح  زا  هن  شیوخ و  هناـملاظ  درکلمع  رفیک  زا  هن  و  هحفص 497 ] دسرتب [  تاررقم  زا  هن  مه  یـسک 

، هک دیامیپیم  يدوعـص  سوق  رتشیب  ییاهروشک  نآ  رد  شرامآ  نوگانوگ  تازواجت  تقرـس و  ییابر و  مدآ  نوچ  يراوگان  ياهدادیور 
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دوشیم و هتخیر  اهنوخ  زور  ره  تهج  نیمه  هب  دـنمروز . نارگدادـیب  ناملاظ و  هن  دوشیم ، ارجا  ناناوتان  نایاونیب و  دروم  رد  اهنت  نوناـق 
زا سابتقا  اب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مالـسا ، يهنازرف  يوناب  ددرگیم ... لامدـگل  اهتیـصخش  دوریم و  امغی  هب  اهتورث  دوریم و  داب  رب  اهـسومان 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمیباب  هللا  مکذـقناف  : » هک دـهدیم  همادا  دزیمآیم و  تیلهاج  ياهیهابت  میـسرت  رد  شیوخ  نانخـس  اب  نآرق 
وا هک  ارچ  داد ». تاجن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  شخبتاجن  هیامنارگ و  ردپ  يهلیسوب  ار  امش  يهعماج  ادخ  هاگنآ  و  « » ملس

ار اهرهش  دیشخب و  تاجن  یخزود  یگدنز  نآ  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  دوب  اهلسن  اهرصع و  رگحالصا  نیرترب  تاجن و  ياوشیپ  نیرتگرزب 
تاداـع و وخ و  قلخ و  اـهناج و  اههدـیقع و  اههشیدـنا و  رد  یفرژ ، ینوگرگد  درک و  حالـصا  عیاـجف  اـهیتخبنوگن و  اـهیهابت و  نآ  زا 
رد زارف  نیا  دیشخب ». تاجن  ادخ ، يرای  هب  رایـسب  ياهیراکادف  اهجنر و  زا  سپ  ار  امـش  وا  و  « » یتلا ایتللا و  دعب  . » دروآ دیدپ  مدرم ، موسر 

اهراشف و تالکـشم و  نیرتتخـس  ندـیرخ  ناج  هب  زا  سپ  ادـخ  ربمایپ  هک  دوشیم  نیا  نخـس  موهفم  تسا و  لاثم  یعون  برع  گنهرف 
نادنمروز اب  يریگرد  زا  سپ  و  .« » لاجرلا مهبب  ینم  نا  دعب  و  . » دناهرب اهيراسنوگن  زا  ار  مدرم  دنک و  حالصا  ار  هعماج  دش  قفوم  اهجنر 

زا سپ  ربمایپ  رگید  تراـبع  هب  هحفـص 498 ] تفای [ ». ققحت  وا  دـنلب  فادـها  دیـشک ، نانآ  زا  هک  ییاهجنر  زا  سپ  كرـش و  ناروالد  و 
ياهورین تاناکما و  تردـق و  يهمه  اب  هتخاس و  روهلعـش  ار  گنج  ياهـشتآ  هک  يروسج  عاجـش و  ناـنامرهق  نادـنمروز و  اـب  يریگرد 

« برعلا نابوذ  و  . » دناسرب يدازآ  تلادع و  هب  دشخب و  ییاهر  نانآ  لاگنچ  زا  ار  هعماج  دش  قفوم  دندومن  رازراک  ترضح  نآ  اب  شیوخ 
رد ناتیراتفرگ  زا  سپ  ار  امـش  ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  زارف  نیا  دـیدوب ». برع  ياهگرگ  تراسا  رد  نایامـش  هکنآ  زا  سپ  «و 
هب دوش  هنهرب  يرـشب  لیاضف  یقالخا و  یناسنا و  ياهـشزرا  زا  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دیـشخب . تاجن  برع  ياـهگرگ  لاـگنچ 

رانک ار  هفطاع  تبحم و  رهم و  رگا  ددرگیم و  شوگزارد  ناسب  دورب ، تسد  زا  وا  یهاگآ  مهف و  رگا  دنکیم ، طوقـس  تاناویح  يهبترم 
تیلهاج مدرم  تسین . تیعقاو  زج  يزیچ  دوش ، ریبعت  گرگ  هب  ياهعماج  ناسنا و  نینچ  زا  رگا  هک  تساجنیا  دنامیم . ناگدـنرد  هب  دـهن ،

اهلهجوبا اهنایفسوبا و  هک  دوب  ياهعماج  هناتخبدب  نانآ  يهعماج  دنتشاد . یطیارـش  نینچ  دندوب ، هتفرگ  وخ  یـشکمدآ  يزیرنوخ و  اب  هک 
يهژاو هتبلا  دوب . اولب  بوشآ و  ندروآ  دـیدپ  يزیگناهنتف و  زین ، ناشفدـه  دنتـشاد و  ار  الاب  تسد  نآ ، رد  اـهنآ  دـننامه  يدـیلپ  رـصانع  و 

ات ردـب »  » گنج زا  دوب و  ناراکهبت  نیا  راتفرگ  هراومه  ادـخ  ربماـیپ  يرآ  دـناهدرک . اـنعم  ناـنزهار  ناـگیامورف و  هب  زین  یخرب  ر  ناـبوذ » »
يهدـنناوخ امـش  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوب . وربور  زورفاشتآ  رگبوشآ و  ناراکهبت  نیا  اـب  شداـهج  ياهنادـیم  رگید  و  نینح »  » و قدـنخ » »

هنتف و يهیامریمخ  اج  همه  هک  دندوب  ناراکهبت  نیمه  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، ار  تلحر  ات  تثعب  رـصع  هژیوب  ربمایپ  یگدنز  خیرات  زیزع 
يزاـب يزورفاشتآ  رد  ار  یلـصا  شقن  راـکهبت  هماـکدوخ و  هورگ  نـیمه  زین  دوـهی  اـب  ناناملــسم  ياـهگنج  رد  یتـح  دـندوب و  بوـشآ 

هورگ هک  تسا  ییاهگنج  هب  هراشا  زین  زارف  نیا  و  دوب . باتک » لها  ناشکندرگ  ریگرد  و  « » باتکلا لـها  ةدرم  [ » هحفص 499 دندرکیم [ .
یتسارب رگا  دنتخورفارب . ار  نآ  ياههلعش  هتوم »  » هقطنم رد  رغصاینب »  » و عاقنیقینب »  » و هظیرقینب »  » و ریضنینب » : » نوچمه يراصن  دوهی و 

رد تصرف  نیتسخن  رد  نآ  ياجب  دـندرکیمن و  راکیپ  ربمامپ  اب  زگره  دـندرکیم ، يوریپ  شیوخ  ینامـسآ  ياـهباتک  زا  يراـصن  دوهی و 
ینامسآ ياهباتک  رد  ترضح  نآ  ياهیگژیو  هک  ارچ  دندشیم . ناملسم  وا  تسدب  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  شاینامـسآ  نییآ  وا و  ربارب 

اهنآ يارب  دوب و  هدـش  میـسرت  نانآ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  نآ  هک  دوب  ناسآ  اهنآ  يارب  دوب و  هدـش  میـسرت  ناـنآ 
لماک روطب  اهیگژیو  اههناشن و  نآ  دندیدیم  هک  دوب  طیارـش  نآ  رد  دنجنـسب . ربمایپ  اب  دنرگنب و  ار  اههناشن  اهیگژیو و  نآ  هک  دوب  ناسآ 

يریذـپانقح ینیبگرزبدوخ و  رثا  رب  نانآ ، نازیتسقح  ناشکرـس و  هنافـساتم  اما  دـنتفاییم . هار  قح  هب  نانآ  تفاییم و  قابطنا  ربمایپ  اـب 
. دندرـشف ياپ  شیوخ  راکنا  تجاجل و  ینمـشد و  هب  يریذپقح  ياجب  تهج  نیمه  هب  دندروآ . دورف  رـس  قح  ربارب  رد  ات  دـندوبن  رـضاح 

نییآ ربمایپ و  دض  رب  نانآ  تخاس ». شوماخ  ار  نآ  ادخ  دـنتخورفارب ، گنج  يارب  یـشتآ  هاگره  « » هللا اهءافطا  برحلل  اران  اودـقوا  املک  »
اههلیبق اههورگ و  دندروآ و  درگ  ترضح  نآ  اب  گنج  يارب  رایسب  نایرکشل  نایهاپس و  دندیچ و  هئطوت  وا  هب  ناگدروآ  نامیا  ینامسآ و 
خیرات یتسارب  رگا  دیدرگ . ربمایپ  نآ  زا  يزارفرس  يزوریپ و  دنام و  رمثیب  نانآ  یعاجترا  ياهـشالت  ادخ  يرای  هب  اما  دندرک  کیرحت  ار 
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ندـش یثنخ  زا  یگرزب  شخب  هک  تسا  هاگنآ  میهد  رارق  شرگن  قیقحت و  دروم  راوگرزب  نآ  تلحر  ات  تثعب  زاغآ  زا  ار  ربماـیپ  راـختفارپ 
نرق مجن  وا  [ » هحفـص 500 دوشیم [ . نشور  اهتـسکش  نیا  یگنوگچ  وا و  نانمـشد  ناهاوخدب و  رابتفخ  تسکـش  هناملاظ و  ياههشقن 
خاش دنکشیم  ناویح  خاش  هک  یماگنه  هک  تسا  نشور  تسکشیم . ار  نآ  ادخ  دییوریم ، یخاش  ناطیـش  يارب  هک  هاگره  ای  ناطیـشلل »

یناطیـش و يراک  هب  ناراکهبت  زا  یکی  هاگره  هک  تساـنعم  نیا  رگناـیب  مالـسلااهیلع  همطاـف  نخـس  دروآیمرب . رـس  نآ  ياـج  هب  يرگید 
اهیـشیدنا و دـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زارف  نیا  رد  تخاـسیم . نوگرگد  ناـنآ  دوخ  ناـیز  هب  ار  نآ  يادـخ  دـیزاییم ، تسد  هناراـکهبت 

شیپ يهلمج  هب  فطع  هلمج  نیا  و  دـناهدننک . هارمگ  رابنایز و  هک  تسا  هدروآ  رامـشب  یـسیلبا  ياهراک  ار  عاجترا  كرـش و  ياهتفلاخم 
، كرش زا  ییاهدژا  هاگره  ای  نیکرشملا . نم  ةرغاف  ترغف  وا  ناطیشلل  نرق  مجن  وا  هاللا ، اهافطا  برحلل  اران  اودقوا  املک  دومرف : هک  تسا 

ربمایپ دنکفا ». نآ  ناهد  رب  ار  شردارب  ترـضح  نآ  اهتاوهل » یف  هاخا  فذق  . » دـعلبب ای  دزگب  ار  ناملـسم  داینب  ون  يهعماج  ات  دوشگ  ناهد 
شوماخ ار  هنتف  ياهـشتآ  نآ  وا ، کـمک  هب  تشاد و  مالـسلاهیلع  یلع  نوچ  يردارب  یـسیلبا  ياـههرعن  یخزود و  ياهـشالت  نآ  ربارب  رد 

رطخ هب  اب  زین  نانموم  ریما  دزاس و  رود  وا  زا  ار  قافن  رفک و  كرـش و  هاپـس  ترارـش  ات  داد  نامرف  نانمومریما  هب  ترـضح  نآ  تخاسیم .
ناشورخ جاوما  رد  دومنیم و  راکیپ  نانآ  يهمه  اب  ییاـهنت  هب  تشگیم و  وراـیور  هدـنرد  ياـهگرگ  نآ  اـب  دوخ  یمارگ  ناـج  ندـنکفا 

هب تخـس  طیارـش  رد  ار  شردارب  ربمایپ  دـیامرفیم : هک  تسا  یتسرد  اج و  هب  ریبعت  نایب ، نیا  اب  تفریمورف . تلادـع  قح و  يارب  گـنج 
وا و  هحفص 501 ] هصمخاب [ » اهخامص  یتح  ءیفکنی  الف  . » دنکفایم اههزین  اهریشمش و  ریز  ناگدنرد و  ياهشین  تداهـش و  گرم و  ماک 

ناسب تسرد  درکیم . لامدگل  دوخ ، تماهش  ياپ  ریز  ار  ناشیاهقرف  دیبوکیم و  ار  نانمـشد  ياهرـس  ات  تشگیمنزاب ، رازراک  نادیم  زا 
نیمز هب  ار  وا  رـس  اـی  تشپ  ریزگاـنب  ددرگیم ، زوریپ  شیوـخ  درواـمه  رد  هقباـسم  راـکیپ و  نادـیم  رد  نوـچ  هـک  یتـشک  ناـمرهق  کـی 

شیارب سرت  هک  دوب  يدروامهیب  نامرهق  نانموم  ریما  يرآ  تسا . هدرب  نآ  لکـش  نیرتلماک  هب  ار  هقباسم  دزاس ، نشور  اـت  دنابـسچیم 
راختفارپ و گرم  يوجتـسج  رد  هدش و  هتـشادرب  وا  دوجو  زا  یگدنز  هب  قشع  تایح و  هب  بح  يهزیرغ  ییوگ  هکنانچ  تشادن . یموهفم 
اهرـس و زارف  رب  ار  وا  ریـشمش  دـیکچیم ، نازواجت  يارب  گرم  نآ  زا  هک  دوب  يریـشمش  شدـنمناوت  تسد  رد  تسادـخ . هار  رد  تداهش 
رد هک  دومن  یهاوخ  هراظن  ار  وا  يرگنیم ، زیتسقح  نارگدادـیب  ياـهرکیپ  ندومن  مین  ود  دوجـس و  عوکر و  لاـح  رد  ناـملاظ  ياـهولهپ 

دادیب متـس و  دـض  رب  وا  هنانامرهق  تایلمع  دوش  يراج  اهگر  زا  نوخ  هکنآ  زا  شیپ  دردیم و  دنکـشیم و  دربیم و  ندز  مهب  کلپ  کی 
نایم زا  ار  متـس  یهابت و  ياههموثرج  دزاسیم ». شوماخ  ار  شتآ  ياههنابز  شریـشمش  اب  و  « » هفیـسب اـهبهل  دـمخی  و  . » تسا هتفاـی  ناـیاپ 

هار دزاسیم و  شوماخ  شزیتسمتس  ینامسآ و  ریشمش  اب  ار  گنج  شتآ  دودزیم و  یناسنا  يهعماج  رس  زا  ار  اهـسخ  راخ و  درادیمرب و 
جنر و هب  ار  نتـشیوخ  ادخ  هار  رد  « » هللا تاذ  یف  ادودکم  . » دزاسیم راومه  هللا » الا  هلا  ال   » سدـقم يهملک  نید و  ورملق  شرتسگ  يارب  ار 
. دـیرخیم ناـج  هب  وا  هار  رد  وا و  هاـگراب  هب  برقت  هار  ادـخ و  رطاـخب  ار  تالکـشم  اـهراشف و  اـهجنر و  نیا  يهمه  و  دـنکفایم ». راـشف 

هتفگ یسک  هب  ناسانـشهژاو  گنهرف  رد  دهتجم »  » يهژاو دوب ». رگـشالت  شوکتخـس و  ادخ  نامرف  ماجنا  هار  رد  و  « » هللا رما  یف  ادهتجم  »
وا دوب . هنوگنیا  هملک ، یقیقح  موهفم  هب  نانموم  ریما  دنکفیب و  تمحز  جـنر و  هب  دوجو  هحفص 502 ] يهمه [  اب  ار  نتشیوخ  هک  دوشیم 

يالعا تلادع و  تردق  هب  ندیشخب  يرترب  نامه  هک  شیوخ  يالاو  ياهفده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ار  شیوخ  تاناکما  ناوت و  يهمه 
يوناب زا  روظنم  زارف  نیا  رد  دوب ». کیدزن  اههنحـص  یمامت  رد  ادـخ  ربمایپ  هب  « » هللالوسر نم  اـبیرق  . » تفرگیم راـک  هب  دوب ، قح  يهملک 

ار فده  ناج و  حور و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  يونعم  یبلق و  یناسنا و  برق  روظنم  هکلب  تتـسا ، ناکم  اج و  رظن  زا  یکیدزن  هن  ناوناب 
نایب نیا  اب  تسا . ربمایپ  دوخ  مکسفنا » انـسفنا و  و  : » دیامرفیم هک  فیرـش  نآرق  نایب  هب  مالـسلاهیلع  یلع  رگید  ترابع  هب  دریگیمرب . رد 

يرگید يهخسن  رد  و  تسادخ ». ناتسود  نایم  رد  يرالاس  « » هللا ءایلوا  یف  ادیس  « ؟ تسا نکمم  نیا  زا  رتکیدزن  یتبارق  يدنواشیوخ و  ایآ 
هاوخریخ تخس  تسبیم و  تمه  هب  ار  رمک  نماد  .« » احداک ادجم  احصان ، ارمشم  . » تسا یمارگ  ربمایپ  روظنم  هک  هدمآ ، هللا » ءایلوا  دیس  »

نیتسآ و ییوگ  ترـضح  نآ  هک : دیـشکیم  فصو  هب  تروصنیدب  ار  شردقنارگ  يوش  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب ». هدنـشوک  شالترپ و  و 
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شالت ناملسمریغ  ناملسم و  ياههدوت  یتخبکین  مالسا و  حلاصم  هعماج و  تفرـشیپ  يارب  هبناجهمه  یگدامآ  اب  هدز و  الاب  ار  تمه  نماد 
یگتسخ و دومنیم و  ششوک  شالت و  شراک  رد  درکیم . تحیصن  ار  نانآ  دوب و  تما  يارب  ریذپانفصو ، یهاوخریخ  ناسب  درکیم و 

هرامه نانموم  ریما  راختفا  رـسارس  یگدـنز  يرآ  تشادیمنزاب . شـالت  يهمادا  زا  ار  وا  تشادـن و  هار  وا  یگدـنز  سوماـق  رد  یگدوسرف 
و هحفص 503 ] اهيریگعضوم [  دوب . ادخ  نید  يهناتسود  رشب  دنلب و  فادها  هب  تمدخ  تیلاعف و  شالت و  هتسویپ  دوب . ششوک  شالت و 
، دیشروخ ییانـشور  زا  ادخ  هار  رد  وا  ياهيزابناج  اهیراکادف و  رازراک و  ياههنحـص  رد  وا  زاستشونرـس  شقن  ساسح و  ياهتیعقوم 

یلع ریذـپان  یگتـسخ  شالت  داهج و  يا  و  نونمآ ». نوهکاـف  نوعدا  شیعلا و  نم  ۀـیهافر  یف  متنا  و  . » تسا رتهدـش  هتخانـش  رتروهـشم و 
هک هاگنآ  رطخ . زا  رود  هب  تینما و  زا  رادروخرب  شوخرـس  تحار و  دـیدوب و  شیاسآ  هافر و  رد  نایامـش  هک  دوب  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع 

يهشیدنا رد  دنمهرهب و  یتحار  تینما و  زا  و  مرگرـس ، شیاسآ  یـصخش و  یگدنز  دوخ و  هب  دـندوب و  رود  هب  تارطخ  زا  مالـسا  ناوریپ 
تارطخ اهتـشحو و  اب  ربمایپ  دنلب  فادها  هار  رد  ادخ و  يارب  هراومه  نانموم  ریما  دندوب ، شیوخ  ياهتساوخ  هب  ندیـسر  ییوجتذـل و 
شیوخ هرـصاحم  هب  ار  ربمایپ  يارـس  نایارگكرـش  هک  يرطخرپ  بش  نامه  دـندوب ؟ اجک  تیبملا » ۀـلیل   » رد ناناملـسم  دوب . وربور  یپایپ 

رد ربمایپ و  يارـس  رد  هک  دوبن  یلع  اهنت  بش  نآ  ایآ  دـنروآرد . ياپ  زا  ار  ترـضح  نآ  هناـخ ، هب  موجه  اـب  هک  دـندوب  نآ  رب  هدروآرد و 
نآ دحا ،»  » گنج رد  اناملـسم  یتسار  داهن ؟ صالخا  قبط  رد  شاینامـسآ  ياهفده  هار و  رد  ار  شیوخ  یناوج  ناج و  دیباوخ و  وا  ياج 
نآ يوس  هب  همه  دـمآرد و  كرـش  راـکزواجت  يورین  يهرـصاحم  هب  ربماـیپ  دـنتخیرگ و  دـنداهن و  اـهنت  ار  ربماـیپ  هک  یتخـس  يهماـگنه 
رد درک و  یگداتـسیا  زواـجتم  نمـشد  ربارب  رد  تخـس  طیارـش  نآ  رد  هک  دوب  ناـنموم  ریما  يرآ  دـندوب ؟ اـجک  دـندرب ، شروی  ترـضح 
وا ریذپانفصو  تماهش  یگنادرم و  يادن  نیمز  نامـسآ و  نایم  یحو  يهتـشرف  هک  ییاجنآ  ات  تسکـش  ار  دروکر  تاساوم ، يراکادف و 

« نینح  » و قدنخ »  » زاستشونرس ياهزور  هنوگنیمه  و  راقفلاوذ ». الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  ال  : » هک داد  ادن  تخاس و  نکفانینط  اجهمه  ار 
مادقالا و اهیف  لزت  یتلا  نطاوملا  یف  یسفنب  هتیساو  دقل  و  [ » هحفص 504 دیامرفیم [ : دروم  نیا  رد  نانموم  ریما  اهزور ... رگید  و  ربیخ »  » و

تماهش نیا  مدناسر . يرای  ار  ربمایپ  دنتـسشنیم ، بقع  انامرهق  دیزرلیم و  اهماگ  هک  يراوشد  ياهتیعقوم  رد  نم  لاطبالا »... اهیف  صکنت 
دورف ام  يوسب  اهالب  هک  دـندوب  نیا  راظتنا  رد  « » رئاودـلا اـنب  نوصبرتت  . » تسا هتـشاد  یمارگ  نآ  يهلیـسوب  ارم  ادـخ  هک  تسا  یتعاجـش  و 

نآ دننزیم ، هنیـس  هب  مالـسا  گنـس  کنیا  هک  اههرهچ  نیمه  زا  یخرب  دتفا . شدرگ  هب  ام  دض  رب  راگزور  خرچ  نامز و  يهبارا  و  دـمآ ».
دندوب و رابهعجاف  ياهدادیور  راوگان و  ياهدادخر  راظتنا  رد  هظحل  ره  هتخاس و  دراو  ناناملـسم  يهدرـشف  ياهفـص  رد  ار  نتـشیوخ  زور 
دـب و ماجرف  راگزور و  ياهدادـخر  هب  برع  گنهرف  رد  رئاود »  » يهژاو . » دـندرکیم يرامـشهظحل  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  يدوبان  يارب 
. دیدوب مالـسا  ربمایپ و  نایز  هب  اهدادیور ، رابخا و  گنز  هب  شوگ  و  « » رابخالا نوفکوتت  و  . » دوشیم هتفگ  الب  ندـمآ  دورف  تمعن و  لاوز 

رابمغ دادـیور  رگم  دـیدومنیم ». رارف  گنج  زا  دیتسـشنیم و  بقع  رازراک  يهماگنه  هب  .« » لاتقلا نم  نورفت  و  لازنلا ، دـنع  نوصکنت  «و 
یناشیپ رب  راع  گنن و  ناشن  ربیخ »  » رازراک رد  رگم  دـماین ؟ راـب  هب  ییاوسر  نینح »  » زور رگم  دادـن ؟ يور  ناناملـسم  رارف  رطاـخب  دـحا » »

نب رمع  ، » مالـسا نایعدـم  نیمه  هک  هاگنآ  هنوگچ  هک  سرپم  وگم و  قدـنخ  زور  زا  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  رگید  و  تسبن ؟ شقن  نایرارف 
دش و تشحو  زا  هدنکآ  ناشیاهلد  هنوگچ  دندینـش ، ار  وا  يهنابلط  گنج  شارخ و  شوگ  يهرعن  دـندید و  رازراک  نادـیم  رد  ار  دودـبع »

تاجن رازراک  زا  ار  نانموم  مالـسلاهیلع  یلع  يهلیـسوب  گرزب  يادـخ  و  تفرگارف . ار  ناـنآ  دوجو  هحفص 505 ] رـسارس [  هرهلد  سرت و 
شیوخ بولـسا  زا  باتک  ددرگیم و  ینالوط  نخـس  میهن ، شیامن  هب  ورملق  نیا  رد  ار  خـیرات  ياهدادـیور  میهاوخب  رگا  هک  یتسار  داد .
تیعقوم مه  نآ  تسا و  ربمایپ  مالسا و  رانک  رد  نانموم  ریما  زاسخیرات  شقن  زاتمم و  تیعقوم  نیا  هکنیا  نخس  يهدیکچ  دوشیم . جراخ 

دـنتفای و یلاخ  ار  نادـیم  هک  هاگنآ  دـش و  راکـشآ  یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ناشتعاجـش  تماهـش و  هنادـنمدرد  هک  نارگید  شقن  و 
هحفص 506] دیدرگ [ . ادیوه  ناشغوبن  درک ، تدعاسم  لد  ياهشهاوخ  هب  ندیسر  رد  نانآ  تیعقوم ، طیارش و 

دجسم رد  هبطخ  يهمادا 
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هراشا

مظاک قطن  و  نیدلابابلج ، لمس  و  قافنلا ، ۀکسح  مکیف  رهظ  هئایفصا ، يوام  هئایبنا و  راد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  هللا  راتخا  املف 
هتوعدـل مکافلاف  مکب . افتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  و  مکتاصرع ، یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  ردـه  و  نیلقالا ، لماخ  غبن  و  نیواغلا ،

، مکبرش ریغ  متدروا  و  مکلبا ، ریغ  متمسوف  اباضغ ، مکافلاف  مکشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکضهنتسا  مث  نیظحالم ، هیف  ةرغلل  و  نیبیجتسم ،
نا اوطقـس و  ۀـنتفلا  یف  الا  ۀـنتفلا . فوخ  متمعز  ارادـتبا  ربقی ، امل  لوسرلا  و  لمدـنی ، اـمل  حرجلا  و  بیحر ، ملکلا  و  بیرق ، دـهعلا  اذـه و 

ةرهاز و هماـکحا  ةرهاـظ و  هروما  مکرهظا  نیب  هللا  باـتک  و  نوـکفوت ؟ ینا  و  مکب ؟ فـیک  و  مکنم ؟ تاـهیهف  نیرفاـکلاب . ۀـطیحمل  منهج 
نیملاظلل سئب  نومکحت ؟ هریغب  ما  نودـیرت ؟ هنع  ۀـبغرا  مکروهظ  ءار  هومتفلخ و  دـق  ۀحـضاو ، هرماوا  و  ۀـحیال ، هرجاوز  و  ةرهاب ، همـالعا 

نکـست نا  ثیر ) یلا   ) ثیرـالا اوـثبلت  مل  مث  [ . 294 « ] نیرـساخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  . » الدـب
یلجلا و نیدلاراونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیشلا  فاتهل  نوبیجتـست  و  اهترمج ، نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخا  مث  اهدایق ، سلـسی  و  اهترفن ،
و يدملا ، زج  لثم  یلع  مکنم  ربصن  و  ءارـضلا ، رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  و  ءاغترا ، یف  اوسح  نورـست  یفـصلا . یبنلا  ننـس  دامخا 

الفا [ . 295 [ ؟ نونقوی موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  نوغبی ؟ ۀیلهاجلا  مکحفا  انل . ثرا  نا ال  نومعزتا  نالا  متنا  و  اشحلا . یف  نانسلا  زخ 
رهمرپ يادـخ  هک  هاگنآ  اـما  هیثرا . یلع  بلغاا  نوملـسملا ! اـهیا  هحفـص 507 ] هتنبا [ . ینا  ۀـیحاضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوـملعت ؟

وا هاگلزنم  ار  شاهدیزگرب  ناگدنب  هاگیاج  دیزگرب و  دوخ  ربمایپ  نیرترب  يارب  ار  شیوخ  تیونعم  توارطرپ و  تشهب  ناروآمایپ و  يارس 
دندمآرد ادص  هب  ناهارمگ  تفر ، رانک  نید  يهدرپ  دش و  رادیدپ  امش  نایم  رد  ینورد ، ياههنیک  قافن و  كاشاخ  راخ و  هاگانب  تخاس ،

يهنحـص رد  نانآ  دیچیپ و  اضف  رد  نایارگ  لطاب  نارگدادیب و  ياههرعن  دـندرک . دـنلب  رـس  دنتـشارفارب و  تماق  هدـش  شومارف  نامانمگ  و 
ار امش  هک  درد  غیرد و  و  داد ، ناتیادن  دروآرد و  هب  شیوخ  هاگناهن  زا  ار  شرـس  ناطیـش  دنتـساخرب . شوج  بنج و  تکرح و  هب  هعماج ،
، دـیاهدمآرد تکرح  هب  راب  کبـس  دـید  دومن و  دادـیب  لطاب و  رب  مایق  هب  توعد  ار  امـش  هاـگنآ  تفاـی . شبیرف  توعد  شریذـپ  يهداـمآ 
رب امش  هک  دش  ببس  ور  نیا  زا  دید . نایامن  امش  رد  ار  مشخ  راثآ  تخورفارب و  امش  ياههنیـس  رد  ار  ماقتنا  مشخ و  ياههرارـش  اههلعش و 

يزاردتسد و نیا  تسین . امـش  نآ  زا  هک  دینک  زارد  تسد  يزیچ  هب  دییآرد و  دوخ  روخـشبآ  رب  زج  دیهن و  تمالع  شیوخ  بکرم  ریغ 
تاحارج و  عیسو ، ام  تبیصم  يراک  مخز  دوب و  هتـشذگن  دیحوت  ياوشیپ  گرزب  تلحر  زا  يزیچ  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  تفالخ  بصغ 

ياهنتف هچ  اما  دیـسرتیم  هنتف  ندـش  رادـیدپ  زا  هک  دوب  نیا  امـش  يهناهب  دوب . هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  كاپ  رکیپ  و  هتفاین ، دوبهب  اـم 
! امـش زا  یگداـتفاشیپ  نیا  تسا  رود  هچ  دراد . هطاـحا  نارفاـک  رب  خزود  هک  ار  یتـسار  دـیدیطلغ و  نآ  رد  امـش  هـک  نآ  زا  رتنـیگمهس 
، ناـشخرد نآ  تاررقم  نکفاوـترپ ، نآ  زیچ  همه  هک  تسامـش  ناـیم  رد  نآرق  هکنیا  اـب  دـیوشیم ؟ هدرب  اـجک  هب  دـینکیم و  هچ  یتـسار 
ار نآ  امـش  اما  تسا ، نشور  زور  ناسب  شتاروتـسد  امـش و  ناگدید  ربارب  رد  هرامه  نآ  ياهرادشه  ادیوه ، راکـشآ و  شزراب  ياههناشن 
دب نارگدادـیب  هک  درد  غـیرد و  هحفـص 508 ] دـینکیم [ ؟ يرواد  نآ  ریغ  هب  اـی  هتفاـترب  يور  نآ  زا  یتسارب  اـیآ  دـیاهدنکفا ؟ رـس  تشپ 
رد وا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیوجب ، ار  ینییآ  مالـسا  زج  سک  ره  دـندیزگرب و  نآ  ياـههمانرب  نآرق و  يارب  ار  ینیـشناج 

بکرم امـش  دوزفا : نایوجهطلـس ، یعاجترا  ماگ  نیرتدـنلب  هب  هراشا  اب  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هاگنآ  دوب . دـهاوخ  ناراـکنایز  زا  ترخآ 
دـیتخورفارب و اههنتف  شتآ  هاگانب  امـش  دوش . ناسآ  نآ  راهم  ندیـشک  ددرگ و  مار  اـت  دـیدرکن  گـنرد  ردـقنآ  اـما  دـیتفرگ ، ار  تفـالخ 
زا ادخ و  نید  راونا  نتخاس  شوماخ  يارب  دیتفگ و  خساپ  ار  رگاوغا  ناطیـش  يادـن  دـیتخاس و  رتهرارـشرپ  دـیدز و  نماد  ار  نآ  ياههلعش 
رد هنانئاخ و  رخآ  يهرطق  ات  ار  نآ  ریـش ، يور  زا  فک  نتفرگ  هناهب  هب  دـیتشامگ و  تمه  شروآمایپ ، زاـسناسنا  ياهتنـس  نتـشادرب  ناـیم 

دوخ یبلطهاج  يهروک  رب  ندیمد  يارب  تقیقح  رد  اما  دیدز  هنیـس  هب  ار  هعماج  نید و  زا  يزوسلد  گنـس  رهاظ  هب  دیدیـشک . رـس  هب  ناهن 
وا لد  رب  هزین  كون  و  ولگ ، رب  ریشمش  يزیت  هک  یـسک  ناسب  زین  ام  دیدرک و  نیمک  تلاسر  یحو و  نادناخ  ندز  رانک  يارب  دیدیـشوک و 
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ثاریم نامردپ  زا  ام  يارب  يادخ  هک  دینکیم  دومناو  نینچ  امـش  هک  تسا  نیا  تفگـش  و  میدیدن . ییابیکـش  زج  ياهراچ  دـشاب ، هتـسشن 
هب هک  یهورگ  يارب  و  دـیهاوخیم ؟ ار  تیلهاـج  يرواد  تموکح و  ماـظن و  یتسارب  اـیآ  مربیمن . ثرا  ربماـیپ  مردـپ  زا  نم  هدادـن و  رارق 

! دینادیم ارچ  دینادیمن ؟ ار  قیاقح  نیا  امـش  ایآ  تسادخ ؟ يرواد  زا  رتهب  یـسک  هچ  يرواد  تموکح و  دنروآیم ، نیقی  ادـخ  تاررقم 
هحفص 509] دوش [ ؟ هتفرگ  نم  زا  بیرف  روز و  هب  مردپ  ثاریم  هک  تسا  هدنبیز  ایآ 

بولطمان ینوگرگد  زا  نخس 

دیحوت گرزب  ياوشیپ  تلحر  زا  سپ  مدرم ، هعماج و  بولطمان  ینوگرگد  هب  ار  شیوخ  یخیراـت  نخـس  مالـسا ، يهنازرف  يوناـب  هاـگنآ 
ناربمایپ و يارـس  ادـخ ، هک  یماگنه  سپ  هئایفـصا » يوام  هئایبنا و  راد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  هللا  راتخا  اـملف  : » دومرف دیـشک و 

دنلب ریبعت  نیا  و  تسافوکـش ! ابیز و  ردـقچ  نخـس  نیا  هک  یتسارب  دـیزگرب ... شربماـیپ  يارب  ار  تشهب » ، » شیوخ ناگدـیزگرب  هاـگیاج 
تاجرد نیرتالاو  نیرترب و  نامه  نیا  و  هللا ... راتخا  اـملف  : » دومرف هکلب  یبنلا » تاـم  اـملف  : » دومرفن مالـسلااهیلع  همطاـف  تسوکین ! ردـقچ 

توارطرپ ابیز و  يارـس  اجنآ  دوب . دنهاوخ  اجنآ  رد  ادخ  ناگدـیزگرب  ناربمایپ و  هک  تساجنآ  تسا . هنادواج  يارـس  نآ  رد  نیرب  تشهب 
ياهلد يهعرزم  رد  قافن  كاشاخ  راخ و  « » قافنلا ۀکسح  مکیف  ترهظ  . » ادخ هاگراب  رد  نانآ  تیونعمرپ  هاگیاج  تسا و  تشهب  رد  نانآ 

رب هک  تسا  ینمـشد  قافن و  نآ  زا  روظنم  و  تسا . راخ  ياـنعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  هکیـسح »  » يرگید يهخـسن  رد  و  دـش ». راکـشآ  اـمش 
يرگید يهخـسن  رد  و  دییارگ ». یگنهک  هب  يرواب  نید  يرادـنید و  يهماج  و  « » نیدـلا بابلج  لمـس  و  . » تشگیم رادـیدپ  قافن  ساسا 

راثآ ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  هدمآ  زین  مالـسالا » بابلج   » و بابلج »  » هک هنوگنامه  تسا . هدمآ  لمـسا » »
و هحفص 510 ] نیواغلا [ » مظاک  قطن  و  . » دش رادومن  يریظنیب ، هوکش  توارط و  ییابیز و  يهمه  نآ  زا  سپ  مالسا ، يهماج  رد  یگنهک 
: هک تسا  نیا  شیانعم  و  تسا . هدمآ  لماخ » غبن  مظاک و  قطنف   » يرگید يهخسن  رد  و  دوشگ ». نخـس  هب  بل  ناهارمگ  يهدننک  توکس 
نانوبز و مانمگ  و  « » نیلقالا لماخ  غبن  و  . » دندوشگ نخس  هب  بل  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  دنتـشادن  نتفگ  نخـس  تماهـش  رتشیپ  هک  یناسک 

شزرایب تسپ و  رـصانع  هک  تسا  نیا  روـظنم  و  تـسا . هدـمآ  نیلفـالا »  » يرگید يهخـسن  رد  و  تفاـی . شزرا  هدـش و  رترب  ناـگیامورف ،
رد و  درک ». دـنلب  ار  شیوخ  يادـص  ناـیارگلطاب  رن  رتش  و  « » نیلطبملا قینف  ردـه  و  . » دـنتفرگ رارق  مدرم  زادـنامشچ  رد  دـندش و  ناـیامن 

رورغ جوا  رد  امش  یگدنز  نوگانوگ  ياههنحص  اهنادیم و  رد  هاگنآ  و  مکتاصرع » یف  رطخف  . » تسا هدمآ  رفکلاقینف »  » يرگید يهخـسن 
ندـش راکـشآ  قافن و  روهظ  زا  هیانک  انعمرپ  هنامیکح و  ياهزارف  نیا  يهمه  تخادرپ . يرادـنادیم  زات و  تخاـت و  هب  ینیبگرزبدوخ ، و 

ناـناوتان ناـمه  ترـضح  نآ  زا  سپ  دوب و  ناـهن  اههنیـس  رد  ربماـیپ  ولـالترپ  رـصع  رد  هک  ییاوه  ناـمه  تسا . لد  ياـهاوه  اهـشهاوخ و 
هاگناهن زا  ار  شرس  ناطیش  و  « » مکب افتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  و  . » دننکیم يرادنادیم  هتـشگ و  لیدبت  نارادمروز  هب  هیامورف ،

ناطیـش يادن  هب  ییوگخـساپ  یعون  ار  زیگنافسات  رابمغ و  ياهدادـیور  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  داد ». ادـن  ار  نایامـش  دروآرب و  شیوخ 
كدابع الا  نیعمجا - مهنیوغ  کـتزعبف ال  [ » هحفـص 511 هک [ : درک  دای  دنگوس  هک  يدـیلپ  دوجوم  يادـن  هب  ییوگخـساپ  دومرف . ناونع 
یناطیـش نامه  و  ار ». تاهدش  صلاخ  ناگدـنب  رگم  تخاس  مهاوخ  هارمگ  ار  نانیا  یمامت  دـنگوس ! تتزع  هب  [ . » 296 « ] نیصلخملا مهنم 

نآ تلحر  زا  سپ  دوب ، هدش  ناهن  دوخ  كال  رد  رس  هدروخ و  تسکش  مالسا  تفرـشیپ  هوکـش و  رادتقا و  راگزور  ربمایپ و  رـصع  رد  هک 
و ریدغ »  » تعیب نتسکش  هب  داد و  ادن  ار  نایامـش  دروآرب و  دروآیم ، نوریب  تارطخ ، عفد  زا  سپ  هک  تشپ  راخ  ناسب  ار  شرـس  راوگرزب 
هب امـش  هک  درد  غیرد و  و  دـناوخارف . تلاسر ، یحو و  نادـناخ  ینعی  نآ ، یعرـش  ینوناق و  نابحاص  زا  قوقح  نتخاس  لامیاپ  هرداصم و 

يرگید يهخـسن  رد  و  تفای . شیوخ  ناوخارف  يوگخـساپ  ار  امـش  و  نیبیجتـسم » هتوعدل  مکافلاف  . » دیتفگ کیبل  هدش  هدنار  دوجوم  نآ 
هک تفایرد  نینچ  دـناوخارف  ار  نایامـش  ناطیـش  هک  هاگنآ  تسانعم : نیدـب  هک  تسا ، هدـمآ  نیبیجم » اهیلا  اـعد  یتلا  هتوعدـل  مکدـجوف  »
هیف ةرغلل  و  . » دـمآرد راـک  زا  تقیقح  امـش  دروم  رد  شرادـنپ  دـید و  ار  امـش  تشادیم  تسود  وا  هک  هنوـگنآ  هتفریذـپ و  ار  شناوـخارف 
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ره دریذـپیم و  دوـش ، هتفگ  وا  هب  هـچنآ  ره  هـک  یناـسنا  ناـسب  تـسرد  دـیاهدامآ ». وا  يرگلاـجد  بـیرف و  شریذـپ  يارب  و  « » نیظحـالم
سپس [ » هحفص 512 افافخ [ » مکدجوف  مکضهنتسا  مث  . » دنکیم لمع  نادب  دراذگیم و  ندرگ  ارنآ  لقعت  نودب  دوشیم  رداص  يروتسد 

« اباضغ مکافاف  مکـشمحا  و  .« » دیتساخاپب وا  ياههسوسو  تهج  رد  دوس و  هب  هدامآ  لابکبـس و  هک  تفایرد  دـناوخارف و  مایق  هب  ار  نایامش 
يرگید يهخـسن  رد  و  دـیتسه ». بضغ  مشخ و  هچراـپکی  وا  موـش  ياههتـساوخ  تهج  رد  هک  تفاـیرد  تخیگنا و  مـشخ  هـب  ار  امـش  «و 
نیگنـس کبـس و  ندومن و  نییاپ  الاب و  زا  سپ  ناطیـش  هک : تسا  تیعقاو  نیا  نایب  زارف ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  اباضغ » مکدـجوف  »
ماجنارس « » مکلبا ریغ  متمسوف  . » دیتسه وا  رادربنامرف  یطیارش  لاح و  همه  رد  هداهن و  ندرگ  وا  تاروتسد  هب  امش  هک  تفایرد  امـش  ندرک 

دیلک تشادن و  ار  شنیزگ  یگتـسیاش  هک  دـیدیزگرب  ار  يدرف  دـیداد و  ماجنا  اوران  يراک  امـش  دـیدز » ناشن  ار  شیوخ  بکرم  ریغ  امش 
یگتسیاش تیافک و  هک  یسک  تسد  هب  ار  هعماج  يربهر  و  دیدرپس . لهاان  هتسیاشان و  يرصنع  تسد  هب  ار ، اهراک  مامز  روما و  شیاشگ 

هک یناپوچ  ناسب  تسرد  دیدروآ ». دراو  نارگید  روخـشبآ  رب  ار  شیوخ  بکرم  و  « » مکبرـش ریغ  متدروا  و  . » دیتشاذگاو تشادن ، ار  نآ 
. تسا هدمآ  مکل » سیل  ابرش  اهومتدروا  و   » يرگید يهخسن  رد  و  دروآیم . دورف  تسین ، وا  نآ  زا  هک  یبآ  يهمـشچ  رب  ار  شیوخ  يهمر 

نآ بصغ  هار  رد  ییاوراـن  ياـهراک  دـیدرک و  بصغ  دادـیب  اوراـن و  هب  ار  هتـسیاب  هتـسیاش و  تفـالخ و  نایامـش  هک  تسا  نیا  روـظنم  و 
نیرتهناملاظ نیرتتشز و  اب  نآ ، ینوناق  نابحاص  تیافک  اب  فک  زا  ار  هنـالداع  تفـالخ  نوئـش و  ریبدـت  روما و  میظنت  دـیدش و  بکترم 

يهویش هحفـص 513 ] اـب [  مه  نآ  قلخ ، هن  دریگیم  ماـجنا  ادـخ  يوس  زا  ینامـسآ  لداـع و  ماـما  شنیزگ  هک  ارچ  دـیدروآرد . هب  هوـیش 
يزیچ امـش  نامیپ  نآ  زا  هک  داد  خر  یلاح  رد  موش  تـالوحت  نیا  يهمه  و  بیرق » دـهعلا  اذـه و  . » دـیتفرگ شیپ  رد  امـش  هک  ياهناـملاظ 
شدرگ نامز و  تشذـگ  اب  دراد  ناـکما  هک  ارچ  میاهتفرگن . هلـصاف  يزیچ  ربماـیپ  شخبماـهلا  تکربرپ و  تاـیح  زا  زونه  تسا . هتـشذگن 

مه يزیچ  نینچ  اجنیا  رد  اما  دنراپس . یشومارف  يهتوب  هب  ار  نآ  بادآ  تاررقم و  نید ، ناوریپ  اب  دبای  رییغت  نییآ  نید و  راگزور ، يهبارا 
دنور دـیدرگ و  نوگرگد  یبولطمان  تروص  هب  نامیپ  نآ  هک  دوب  هتـشذگن  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  تلحر  زا  هتفه  ود  زونه  هک  ارچ  دوبن 
زونه ربمایپ ، تلحر  رثا  رب  اـم  بلق  قیمع  مخز  و  « » بیحر ملکلا  و  . » تفرگ شیپ  رد  ار  نیرفآ  طاـطحنا  راـبمغ و  ریـسم  هعماـج  خـیرات و 

، دیحوت گرزب  ياوشیپ  تلحر  ندوب  ازتشحو  تبیصم و  ینیگمهـس  لد و  تحارج  یگدرتسگ و  رگنایب  زارف  نیا  و  دوب ». زاب  هدرتسگ و 
مخز زونه  و  « » لمدـنی اـمل  حرجلا  و  . » دوب راـصعا  نورق و  نارگحالـصا  رب  نیتـسار و  ناگدـنروآنامیا  رب  تلاـسر و  یحو و  نادـناخ  رب 

.« دوب هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  زونه  وا  رهطم  رکیپ  و  « » ربقی امل  لوسرلا  و  .« » دوب هتـسویپن  مهب  و  هتفاین ، دوبهب  ربمایپ  تلحر  تبیـصم  يراـک 
، درکیم نفک  دادیم و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یتاظحل  نامه  رد  تسرد  دـش و  رادـیدپ  اـتدوک  موش  ياـههناشن  هک 

متمعز ارادتبا  . » دیداد ماجنا  ار  هچنآ  دیداد ، ماجنا  دیدمآ و  درگ  نارگیزاب  درگ  رب  نایامش  دیدرگ . راکشآ  اتدوک  ياههرارـش  اههلعش و 
« ارادب  » يرگید يهخسن  رد  و  هحفص 514 ] دینک [ !. يریگولج  اههنتف  زا  هک  رادنپ  نادب  دیتفر  هشقن  نیا  ماجنا  يارب  ناباتش  « » ۀنتفلا فوخ 

بوشآ هنتف و  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  دـیتشادنپ  نینچ  دیتفاتـش و  راک  نیا  ماجنا  هب  رایـسب  باتـش  اـب  امـش  دوشیم : نینچ  هک  تسا . هدـمآ 
نیا روظنم  دنادیم و  ار  نآ  ندوب  ساسایب  غورد و  هک  دوش  یعدم  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسانعم  نیدـب  معز »  » يهژاو دـینکیم . تکرح 

یبوخ هب  دوخ  هکنیا  اب  دـیدش ، بکترم  هنتف  بوشآ و  زا  يریگولج  يارب  ار  اهیراکفالخ  اتدوک و  نیا  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  هک : تسا 
نانآ هک  دیـشاب  شوهب  نیرفاکلاب ». ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقـس و  ۀنتفلا  یف  الا : . » دیزادرپغورد وگغورد و  شیوخ  ياعدا  رد  هک  دـینادیم 
زارف نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ  تسا . ریگارف  نارفاک  رب  نآ  روهلعـش  ياهـشتآ  خزود و  دـیدرتیب  دـناهدیطلغ و  رد  هنتف  ياـفرژ  رد 

. تسا هناراکهبت  ياهنتف  دیدرک  امش  هک  يراک  تسامـش و  تیدوجوم  دوجو و  نامه  هنتف  دیتسه و  هنتف  اهامـش  دوخ  هک : دزاسیم  نشور 
نیمادک هک  دییوگب  اما  دییامن ! يریگـشیپ  بوشآ  هنتف و  ندش  رادیدپ  زا  شیوخ  رادنپ  هب  ات  دـیدوبر  اوران  هب  نآ  نابحاص  زا  ار  قح  امش 

تلاسر و یحو و  نادناخ  ریذپاندیدرت  قوقح  ندومن  لامیاپ  نآ و  تاررقم  لیدبت  مالسا و  ریسم  نتخاس  نوگرگد  زا  نیگمهس  تبیـصم 
يهژاو اوطقـس »  » ياجب مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  بسانم  دـسریم  رظنب  تسا !؟ نانآ  اب  تواسق  زا  زیربل  راب و  تنوشخ  هنوگنیا  يراـتفر 
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. تسا هنوگنامه  هک  درک  يروآدای  ار  هفیرـش  يهیآ  هنازرف  يوناب  نآ  اما  متطقـس ...» ۀنتفلا  یف  الا  : » دومرفیم دربیم و  راکب  ار  متطقـس » »
نیا مالسلااهیلع  همطاف  ییوگ  تسا . يرود  موهفم  هب  تاهیه »  » يهژاو هحفص 515 ] دوب [ ». رود  رایسب  امـش  زا  راک  نیا  « » مکنم تاهیهف  »
نیا هب  نانآ  هنوگچ  رخآ  بجعت . یتفگش و  اب  هتخیمآ  یندرمـشرود  مه  نآ  درامـشیم . رود  تخـس  نانآ  زا  ار  هناملاظ  تشز و  درکلمع 

و تفـالخ ، دروـم  رد  ربماـیپ  نآرق و  حیرـصت  دوـجو  اـب  هک  دـناروابب  دوـخ  رب  دـناوتب  تسیک  و  دـندیزای ؟ تسد  اـهراک  نـیا  هـب  تـعرس 
فیک و  « ؟ دندرگ بکترم  ار  نیگمهس  تایانج  نآ  اههلافت ، نیا  وا ، تلحر  زا  سپ  شنادناخ ، يهرابرد  ترـضح  نآ  رایـسب  ياهـشرافس 

: دـسرپیم ییوگ  دـنکیم و  بجت  یلمع  یتدـیقع و  بولطماـن  ینوگرگد  نیا  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـیدرک !؟ نینچ  هنوگچ  و  مکب »!؟
هداد قوـس  اـجک  هب  و  نوـکفوت »!؟ ینا  و  « ؟ تسامـش روـخرد  اـهتیانج  نیا  ماـجنا  هنوـگچ  و  دـیداد ؟ ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  امـش  هنوـگچ 
نیا هب  ار  امش  هنوگچ  دناشکیم و  اجک  هب  دیتشاد  هک  ياهتـسیاش  هنومن و  مسر  هار و  زا  ار  امـش  ناطیـش  هک  دیـشیدنیب  یتسارب  دیوشیم ؟

. دیاهتفرگربرد ار  نآ  نایامش  و  تسامش ». نایم  رد  ادخ  نآرق  هک  یلاح  رد  « » مکرهظا نیب  هللا  باتک  و  « ؟ درادیماو هناملاظ  تشز و  راک 
بلاطم قیاقح و  همه  « » ةرهاظ هروما  . » تسا هدمآ  هعئارش ». ةرین  هلئالد  ۀحضاو  مکرهظا  نیب  لجوزع  هللا  باتک  و  : » يرگید يهخـسن  رد  و 

نآ تاررقم  و  [ » هحفص 516 ةرهاز [ » هماکحاو  . » تسین فیرـش  نآرق  رد  دروآ ، دیدپ  یلد  ود  دیدرت و  هک  يزیچ  و  تسا ». راکـشآ  نآ 
زا ار  امـش  هک  نآ  ياهرادشه  و  « » ۀحیال هرجاوز  و  .« » تسا هدننکهریخ  ینـشور  تدش  زا  شیاههناشن  و  « » ةرهاب همالعا  و  .« » تسا نازورف 
هک يزاسیگدـنز  تاروتـسد  نامه  تسا ». نشور  نآ  تاروتـسد  و  « » ۀحـضاو هارموا  و  .« » تسا نشور  نانچمه  درادیم ، زاـب  یتسرپاوه 

دیکات ام  ياههتـساوخ  زا  تعاطا  هب  دـناوخیمارف و  ام  زا  ماکحا  نتخومآ  هب  دـهدیم و  ناـمرف  تلاـسر  نادـناخ  اـم  زا  يوریپ  هب  ار  اـمش 
نیا نایامش  هک  هافسااو !! یتسار  دینکیمن ». لمع  نادب  هدنکفا و  رس  تشپ  ار  نآ  کنیا  امـش  و  « » مکروهظ ءارو  هومتفلخ  دق  و  . » دنکیم

یخیبوت شـسرپ  نیا  نودیرت »؟ هنع  ۀبغرا  .! » دـییامنیمن لمع  نادـب  هدـنکفا و  رـس  تشپ  کنیا  دراد ، هک  ییاهیگژیو  اب  ار  فیرـش  نآرق 
نادـب هک  تسا  ساسا  نیا  رب  درادـن و  یلیامت  نادـب  هک  تسا  نآ  رگناشن  دـنکفا ، رـس  تشپ  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  ناـسنا  هک  ارچ  تسا .

امـش لد  ياوـه  اـب  هک  نآ ، تاررقم  هداـهناو و  ار  فیرـش  نآرق  تاررقم  هب  لـمع  نایامـش  اـیوگ  دـیامرفیم : همطاـف »  » دـنکیم و تـشپ 
مکح نآرق  تاررقم  زج  يرگید  تاررقم  هب  ای  « » نومکحت هریغب  ما   » دزاسیمن دونشخ  ار  امش  تسین و  امش  دنـسپ  دروم  تسا . راگزاسان 

هحفـص الدـب [ » نیملاظلل  سئب  « ؟ تسین یلمع  يدـنبیاپ  لمع و  هدـنبیز  امـش  هاگدـید  زا  نآ  تاررقم  نآرق و  ییوگ  هک  ارچ  دـیناریم »؟
سپس « » اهدایق سلسی  اهترفن و  نکـست  نا  ثیر  الا  اوثبلت  مل  مث  !! » تسا تشز  هچ  دیاهتفرگ ، نآ  تاررقم  نآرق و  ياج  هب  ار  هچنآ  [ 517

رد دیدرک ». گنرد  دش ، ناسآ  رظن  دروم  ریـسم  رد  هاوخلد و  قبط  نآ  ندیناشک  تفای و  شمارآ  تفالخ  رتش  زیرگ  هک  ياهزادـنا  هب  اهنت 
هیبشت تسا  لکشم  تخس و  نآ  رب  يراوس  تیاده و  هک  ییاپزیرگ  ياپراچ  کی  ای  رتش  هب  ار  يزیگناهنتف  هنتف و  مالـسلااهیلع  همطاف  اجنیا 

امـش دوس  هب  اهراک  ات  دیدومن  گنرد  یکدنا  اهنت  دـیتفر ، الاب  تفالخ  زارفرپ  الاو و  ماقم  نآ  هب  قحانب  هکنآ  زا  سپ  دـیامرفیم : هدومن و 
نوـجیهت و  اهتدـق ، نوروـت و  متذـخا  مث  . » دـیدرک زاـغآ  ار  یبـیرخت  ياـهراک  هاـگنآ  درک و  شکورف  لزلزت  شروـش و  دـش و  هار  هب  ور 

ات دمدیم  شتآ  رد  هک  یـسک  دننامه  تسرد  امـش ، يرآ  دیتخاس ». روهلعـش  ار  نآ  دـیتخادرپ و  هنتف  شتآ  نتخورفا  هب  سپـس  « » اهترمج
. دیدومن زاغآ  ار  يزیگناهنتف  دنازوسب ، رت  کشخ و  ددرگ و  روهلعش  ات  دروآیمرد  تکرح  هب  نادرگ  شتآ  رد  ار  شتآ  ای  و  دشک ، هنابز 
زا ار  تاناکما  دندروآ و  راب  هب  نابـصاغ  هک  تسا  یعیاجف  نامه  شایخیرات  نخـس  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  رظن  دروم  يهتکن 

ربمایپ و تخد  يارب  هک  دندش  ثعاب  ار  یکاندرد  رابمغ و  ياهدادیور  دندرب و  شروی  ترضح  نآ  يهناخ  هب  دندومن . بلس  نانموم  ریما 
قوقح رگید  تمینغ و  سمخ و  زا  ار  وا  دـندومن و  هرداصم  ار  وا  كـالما  نآ  یپ  زا  دـمآ . شیپ  شدـنمجرا  نادـنزرف  ردـقنارگ و  يوش 

هب مالـسلااهیلع  همطاف  هکنیا  نخـس  هاتوک  دـندش . بکترم  دـناهدرواین ، ای  هدومن  تبث  ناخروم  هک  ار  یتایانج  دـنتخاس و  مورحم  شیوخ 
رتعیجف و رگید  یخرب  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـیدیزای  تسد  ینوگانوگ  یپایپ و  تایانج  هب  نایامـش  هک : دـنکیم  يروآدای  ناراـکزواجت 

ناطیـش هک  ارچ  دیداد ». خـساپ  ار  رگهارمگ  ناطیـش  يادـن  و  « » يوغلا ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجتـست  و  [ » هحفـص 518 دوب [ . رتهناراکتیانج 
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ار ناطیـش  نخـس  میرک  نآرق  دنریگ . رارق  خزود  روهلعـش  شتآ  رد  دنـشاب و  راسنوگن  نایخزود  زا  ات  دناوخارف  ار  شیوخ  هورگ  بزح و 
متشادن یلسن  امش  رب  نم  و  [ . 297 .« ] یل متبجتـساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  و  : » دیوگیم هک  دنکیم  نایب  ام  يارب 

، دـندش بکترم  تلاسر  یحو و  نادـناخ  دـض  رب  نادـنمروز  هک  ییاهراک  يرآ  دـیداد . خـساپ  ارم  امـش  مدـناوخارف و  ار  امـش  هکنآ  زج 
هتشذگ رد  ام  و  درکیم . هسوسو  ار  نانآ  هک  دوب  يرگهارمگ  ناطیش  توعد  تباجا  هکلب  دوبن ، شربمایپ  ادخ و  نادنزرف  هب  ییوگخـساپ 

اهینـشور و مالـسا  يرآ  دـیتخاس ». شوماخ  ار  ادـخ  راکـشآ  نید  غورف  و  « » یلجلا نیدـلاراونا  ءاـفطا  و  . » میتشاد تروصنیدـب  یناـیب  زین 
نیناوق تاررقم و  نامه  اهیناشفارون  اهینشور و  نیا  دنباییم ، هار  قح  يوسب  اهنآ  يهلیسوب  مدرم  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهیگدنـشخرد 

نیا نتخاس  شوماخ  روظنم  هب  ناملاظ  نابـصاغ و  دنـشخبیم و  غورف  مالـسا  هب  صاخ ، تیونعم  زا  يرادروخرب  اب  هک  دنتـسه  نید  یقرتم 
يرگید يهخسن  رد  و  دیتخاس ». شوماخ  ار  هدیزگرب  ربمایپ  ياههویش  اهتنس و  و  « » یفصلا یبنلا  ننس  دامخا  و  . » دندیشوک سصدقم  راونا 

.« دیتخاس دوبان  ار  ربمایپ  شور  دیدرک  هک  یتایانج  اب  نایامش  : » هک انعم  نیا  رگنایب  تسا و  نتخاس  دوبان  يانعم  هب  هک  تسا  هدمآ  دامها » »
هیبشت رون  ندرک  شوماخ  هب  نآ  نتخاس  هحفص 519 ] دوبان [  ییانشور و  و  رون »  » هب ربمایپ  زاسناسنا  هنالداع و  شور  تنـس و  نایب  نیا  رد 
هدامآ هدیـشود و  ریـش  هک  یماگنه  : » دـیوگیم هک  تسا  يروهـشم  لاثم  هب  هراـشا  هلمج  نیا  ءاـغترا » یف  اوسح  نورـست  . » تسا هدـیدرگ 

نیا و  دروخیم ». یناهن  روطب  ار  ریـش  يهمه  نآ ، فک  ندروخ  يهناـهب  هب  دوشیم و  دراو  يدـنر  دریگیم ، فک  ار  نآ  يور  دوشیم و 
رد یناسک  نینچ  دنهدیم . ماجنا  ار  نآ  زج  لمع  نادیم  رد  هک  دـننکیم  اعدا  ار  يزیچ  راتفگ  رد  هک  دوشیم  هدز  یناسک  يهرابرد  لاثم 

و ءاغترا » یف  اوسح  رسی  نالف  : » دوشیم هتفگ  هک  تساجنیا  دناهدروخ . ار  ریش  فک  هک  دنیامنیم  اعدا  اما  دنشکیم  رـس  ار  ریـش  تقیقح 
ماجنا دندوب ، یعدم  ار  هچنآ  زج  نانآ  هک  ارچ  دنکیم ، شرازگ  اتدوک  هورگ  یعقاو  دوصقم  روظنم و  زا  تروصنیدـب  شیوخ  نایب  رد  وا 

برد نتـسب  يهشیدـنا  رد  تقیقح  رد  هک  یلاح  رد  دـناهنتف ، بوشآ و  زا  يریگـشیپ  يهشیدـنا  رد  هک  دـندرکیم  اـعدا  ناـنآ  دـندادیم .
و .« » ءارضلا ءارسلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  و  . » دندوب تیبلها  تیدوجوم  یتسه و  نتشادرب  نایم  زا  تلاسر و  یحو و  نادناخ  يهناخ 

حتف هب  رمخ »  » يهژاو تسا . هدمآ  ءارـضلا » رمخلا و  یف   » يرگید يهخـسن  رد  و  دیرادیمرب ». ماگ  وا  نادنزرف  نادناخ و  نایز  هب  ناهن  رد 
ای هدیچیپمهرد و  تخرد  هب  ءارـض »  » يهژاو دوشیم و  هتفگ  دناشوپیم ، دوخ  هانپ  رد  ار  ناسنا  هک  نآ  دـننامه  تخرد و  هب  میم »  » و اخ » »

رارق اهرازآ  اهراشف و  عاونا  ریز  ناـهن  رد  ار  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  يرگلاـجد ، بیرف و  اـب  امـش  هک  تسا  نیا  روظنم  و  دوگ ، نیمز  هب 
دـندرگ و یتسدـیهت  رقف و  راچد  ات  دـیاهتفرگ  ناشتـسد  زا  ار  اهنآ  یگدـنز  تاـناکما  قوقح و  هتفرگ و  يداـصتقا  ياـنگنت  رد  دـیاهداد و 
و . » دینزیم روما  حالصا  ربمایپ و  مالسا و  زا  مد  رهاظ  هب  اما  درواین . يور  نانآ  يوسب  یـسک  دنامن و  هحفص 520 ] نانآ [  يارب  یتاناکما 
ار شرکیپ  ءاضعا  دراک  اب  هک  يدرف  نوچمه  ددرگیم ، دراو  ام  رب  امـش  زا  هک  ییاهراشف  ربارب  رد  اـم  يدـملا » زح  لـثم  یلع  مکنم  ربصن 
.« مینکیم يرادیاپ  دنربورف ... شمکش  رب  هزین  رس  هک  یسک  ناسب  و  « » اشحلا یف  نانسلا  زخو  و  . » میزرویم ییابیکش  دننکیم  هعطق  هعطق 

هکلب درپس ، یـشومارف  يهتوب  هب  ای  تفرگ ، هدـیدان  ار  نآ  ناوتب  ات  تسین  یناسآ  هداس و  يهلئـسم  کی  ناتدرکلمع  امـش و  يهلاـسم  يرآ 
ناتیاهتیانج يهمه  زا  سپ  کنیا  امـش  و  « » انل ثرا  نا ال  نومعزت  نالا  متنا  و  . » تسا گرزب  ياهعجاـف  نیگمهـس و  یتیاـنج  امـش  راـک 

هیجوـت يارب  یـشکقح  تیاـنج و  تواـسق و  همه  نیا  زا  سپ  امـش  يرآ  میربیمن ». ثرا  ادـخ  ربماـیپ  زا  اـم  هک  دـینکیم  دوـمناو  نـینچ 
زا ام  هک  دـیدرگیم  یعدـم  خزود  هب  ناتیاهراک  يور  رب  ندـنکفا  شوپرـس  شیوخ و  يهناـشنمدد  هناـملاظ و  عضوم  دنـسپان و  ياـهراک 

، تسا تباث  هدمآ و  ربمایپ  تنـس  نآرق و  رد  هک  ار  ثرا  مالـسا ، نوناق  نیرتنشور  لئاسم و  نیرتمهم  هلیـسونیدب  و  میربیمن . ثرا  ربمایپ 
. تسا هدمآ  نوغبت »  » يرگید يهخسن  رد  و  دنیوجیم ؟ ار  تیلهاج  رـصع  تاررقم  يرواد و  ایآ  نوغبی » ۀیلهاجلا  مکحفا  . » دینکیم راکنا 

نانخس اب  ار  هکرابم  يهیآ  نیا  فیرش ، نآرق  اب  شاهرامه  ریذپانتسـسگ و  دنویپ  سنا و  نامه  لیلد  هب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  اجنیا  رد  و 
يهویـش هب  تشگزاـب  نآ  راـکنا  تسا و  تیعقاو  کـی  ثرا  نوناـق  یمالـسا  شرگن  رد  هحفـص 521 ] دـیامرفیم [ : هتخیمآرد و  شیوـخ 

يرواد تموکح و  دوخ  لد  ياهاوه  ساسا  رب  تیلهاج و  يهویـش  هب  هک  دـیتسه  دونـشخ  درگبقع  نیا  هب  امـش  ایآ  کنیا  تسا . یلهاج 
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و « » نونقوی موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  « ؟ دیراذگاو نارـسپ  هب  اهنت  ار  نآ  دـیزاس و  مورحم  يردـپ  ثرا  ندرب  زا  ار  نارتخد  دـینک و 
تسا يرگید  يهیآ  نیا  تسادخ »؟ مکح  يرواد و  زا  رتهتـسیاش  رتوکین و  یمکح  يرواد و  هچ  دنرادیم  نیقی  ادخ  هب  هک  یناسک  يارب 

هک یمدرم  يارب  ایآ  هک : دسرپیم  دنکیم و  يرگنشور  نآ  يهلیسوب  و  هدروآ ، شیوخ  نانخس  يالبال  رد  ار  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک 
اب مالـسا  تاررقم  رگم  تسه ؟ ادخ  مکح  زا  رتوکین  رتهتـسیاش و  ینوناق  دناهتـسب ، لد  وا  نییآ  نید و  هب  هدروآ و  نامیا  هنازرف  يادخ  هب 

ادخ و يهدنب  ناسنا و  ار  ود  ره  دادن و  رارق  رـسپ  رتخد و  يارب  ار  ثرا  تخاسن و  دوبان  ار  تیلهاج  تاررقم  ادـخ  بناج  زا  شیوخ  دورف 
دیشروخ ناسب  امش  يهمه  رب  يرآ  هتنبا » ینا  ۀیحاضلا  سمشلاک  مکل  یلجت  یلب  « ؟ دینادیمن امـش  ایآ  سپ  تخانـشن ؟ ردام  ردپ و  دنزرف 

نیا رد  هک  یناسک  يا  ناناملـسم ! يا  ناه  نوملـسملا »! اهیا  . » مربمایپ زارفرـس  تخد  نم  هک  تسا  نشور  لـالز ، نامـسآ  رد  یهاگتـشاچ 
هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  يا  ناه  دیاهدومن ! تفالخ  دزمان  ار  رکبوبا  هک  یناسک  يا  دیونشیم ! ارم  نانخس  دیراد و  روضح  دجـسم 

ردـپ زا  ندرب  ثاریم  رد  نم  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  هیثرا »؟ یلع  بلغاا  ! » ادـخ ربماـیپ  ص »  » دـمحم رتخد  متـسه ، همطاـف  نم ، منم  ملـس ! و 
. تسا هدمآ  هیبا » ثرا  زتباا   » يرگید يهخسن  رد  و  هحفـص 522 ] دورب [ ؟ امغی  هب  مثرا  مدرگ و  بولغم  مریگ و  رارق  مجاهت  دروم  شیوخ 

هحفـص تسا [ . نوکـس  فقو و  يارب  هیبا »  » يهژاو رخآ  رد  ءاه »  » و دنیابرب ؟ نم  زا  ار  مردـپ  ثاریم  هک  تسا  هدـنبیز  ایآ  هک : انعم  نیا  هب 
[523

همطاف روشرپ  نانخس  يهمادا 

هراشا

مکروهظ ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک  متکرت  دمع  یلعفا  ایرف . ائیـش  تئج  دقل  یبا ؟ ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  ۀفاحقیبا ! نبا  ای 
نم ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نـم  یل  بـهف  : » لاـق ذا  اـیرکز  ربـخ  نـم  صتقا  اـمیف  لاـق  و  [ . » 298 .« ] دواد نامیلــس  ثرو  و  : » لوـقی ذا 
لثم رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی  : » لاق و  [ . 300 .« ] هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : » لاق و  [ . 299 .« ] بوقعیلآ
ةوظح ـال  نا  متمعز  و  [ . 302 .« ] نیقتملا یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدـلاولل و  ۀیـصولا  اریخ  كرت  نا  : » لاق و  [ . 301 .« ] نییثنالا ظح 

؟ ةدحاو ۀـلم  لها  نم  یبا  انا و  تسل  وا  ناثراوتی ؟ نیتلم ال  لها  نا  نولوقت : ما  اهنم ؟ یبا  جرخا  ۀـیآب  هللا  مکـصخفا  یبا ؟ نم  ثرا  یل و ال 
میعزلا هللا و  مکحلا  معنف  كرشح ، موی  كاقلت  ۀلوحرم ، ۀموطخم  اهکنودف  یمع ؟ نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما 

فوس رقتـسم و  ابن  لکل  و  ، » نومدنت ذا  مکعفنی  نولطبملا و ال  رـسخی  ۀعاسلا  دنع  ۀمایقلا و  دعوملا  و  ملـس ، هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
ای تلاقف : راـصنالا  وحن  اـهفرطی  تمر  مث  [ . 304 .« ] میقم باذـع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذـع  هیتای  نم  [ » هحفـص 524 [ . ] 303 «. ] نوملعت
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ناک  اما  یتمالظ ؟ نع  ۀنسلا  و  یقح ؟ یف  ةزیمغلا  هذه  ام  مالـسالا ، ۀنـضح  ۀلملا و  داضعا  و  ۀبیقنلا )  ) رـشعم

: نولوقتا لوازا . بلطا و  ام  یلع  ةوق  لواحا و  امب  ۀقاط  مکل  و  ۀلاها ، اذ  نالجع  متثدحا و  ام  ناعرـس  هدـلو ». یف  ظفحی  ءرملا  : » لوقی یبا 
تفـسک و  هتبیغل ، ضرالا  تملظا  و  هقتر . قتفنا  و  هقتف ، رهنتـسا  و  هنهو ، عسوتـسا  لیلج ، بطخف  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تام 

و يربکلا ، ۀـلزانلا  هللا  کـلتف و  هتاـمم . دـنع  ۀـمرحلا  تلیزا  و  میرحلا ، عیـضا  و  لاـبجلا ، تعـشخ  و  لاـمالا ، تدـکا  و  هتبیـصمط ، موجنلا 
اخارص و افاته و  مکحبصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا و  یف  هوانث  لج  هللا  باتک  اهب  نلعا  ۀلجاع ، ۀقئاب  و ال  ۀلزان ، اهلثم  ال  یمظعلا ، ۀبیـصملا 

لتق وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  . » متح ءاضق  لصف و  مکح  هلـسر  هئایبناب و  لح  ام  هلبقل  و  اناحلا ، ةوالت و 
نآرق رد  ایآ  هفاحقیبا ! رـسپ  يا  ناه  [ . 305 .« ] نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا 

!! یهنیم نید  رد  تشز  یتعدـب  ياهدروآ و  ییاوسر  غورد  هک  یتسار  مربن ؟ نم  اما  يربیم  ثاریم  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  هدـمآ  فیرش 
، ایرکز تشذگرس  رد  زین  و  درب ». ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلـش  : » دیامرفیم هک  ياهدنکفا  رـس  تشپ  ار  ادخ  هوکـشرپ  باتک  هناهاگآ  ایآ 
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بوقعی نادـناخ  نم و  زا  هک  راد  ینازرا  نم  هب  يدـنزرف  شیوخ  بناج  زا  اراـگدرورپ ! [ » هحفـص 525 هک [ : دنکیم  میـسرت  ار  وا  ياعد 
دروـم رد  دـنوادخ  : » دـیامرفیم زین  و  دنرتراوازــس . ناـگناگیب  زا  رگیدـکی ، زا  ندرب  ثرا  رد  نادـنواشیوخ  دـیامرفیم : زین  و  درب ». ثرا 

رب دراذگ ، ياجب  دوخ  زا  یتورث  یـسک  رگا  : » دـیامرفیم زین  و  تسا ». نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ  يهرهب  هک ، دـنکیم  شرافـس  ناتنادـنزرف 
ایآ ثرا ، تایآ  نیا  اب  تسا ». قح  ناگشیپاورپ  يهمه  رب  نیا  دیامن . تیصو  هتـسیاش  ياهنوگ  هب  ناگتـسب ، ردام و  ردپ و  يارب  هک  تسوا 
ادخ ایآ  تسین !؟ وا  نم و  نایم  يدنواشیوخ  تبـسن و  چیه  و  مربیمن ؟ یثرا  وا  زا  مرادـن و  ياهرب  مردـپ  زا  نم  هک  دـیرادنپیم  نینچامش 

نم و دـنربیمن و  ثرا  رگیدـکی  زا  نید  ود  ناوریپ  هک  دـییوگیم  ای  تخاس ؟ جراـخ  نآ  زا  ار  مردـپ  هک  داتـسرفورف  امـش  يهژیو  ياهیآ 
نآرق صاخ  ماع و  هب  تسا ، ربماـیپ  شناد  يهزاورد  هک  ماهدازومع  ردـپ و  زا  هک  دـیرادنپ  نیا  رب  اـی  میرادـن !!؟ نییآ  نید و  کـی  مردـپ 
نادـب اما  نیـشنب  نآ  رب  تسا . يرادربهرهب  يارب  يهدامآ ، یبکرم  ناسب  هک  نم  ثرا  مه  نیا  وت و  نیا  تسا ، نینچ  هک  کنیا  دـیرتهاگآ ؟

رواد ادخ  هک  تسوکین  هچ  زور  نآ  رد  دومن . میهاوخ  تساوخزاب  شیوخ  قوقح  زا  ام  درک و  دهاوخ  رادـید  ار  وت  زیخاتـسر  زور  رد  هک 
تمادن اما  دید ، دنهاوخ  نایز  نایارگلطاب  هک  تسا  هاگنآ  و  زیخاتسر ، تسا  یهاگهدعو  بلاج  هچ  و  هاوخداد ، دمحم  شربمایپ  و  دشاب ،

هدننکراوخ باذع  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  دراد و  یهاگرارق  يزیچ  ره  هک : دیشاب  شوهب  تشاد ؟ دهاوخن  يدوس  امش  لاح  هب 
هورگ هجوتمار  نخـس  يور  اهلـسن ، اهرـصع و  يوناب  گرزب  هاگنآ  تفرگ . دهاوخ  ار  شناماد  راگدـنام ، رفیک  و  دـمآ ، دـهاوخ  شیوسب 

! مالسا نارای  يا  و  تلم ! ناوزاب  يا  نادرمناوج ! يا  ناه  هحفص 526 ] دومرف [ : نینچ  ریذپانفصو  یتماهش  تبالص و  اب  تخاس و  راصنا 
نم رب  هک  یمتـس  ربارب  رد  يراگنالهـس  یتسـس و  نیا  ارچ ؟ نآ  دروم  رد  تلفغ  فعـض و  نداد  ناشن  نم و  قح  نتفرگ  هدیدان  نیا  رخآ 

طیارش دوز  هچ  درک »؟ تیاعر  شنادنزرف  دروم  رد  ار  سک  ره  تمرح  هوکـش و  دیاب  : » دومرفیمن ربمایپ  مردپ  ایآ  هچ ؟ يارب  تسا ، هتفر 
نآ يارب  نم  هک  یقح  ندـینادرگزاب  يارب  یفاک  يورین  مه  امـش  هکنیا  اب  دـیدرپس ! ماگ  ههاریب  هب  تعرـس  اب  هچ  و  دـیتخاس ! بولطمان  ار 

دوردـب ار  ناهج  دـمحم  هک  دـیرادنپ  نیا  رب  ایآ  دیـشیدنایم ؟ هچ  یتسار  نم . تیامح  يارب  ییاـناوت  مه  دـیراد و  راـیتخا  رد  مشوکیم ،
یتسار دنریگ ؟ رارق  متـس  دروم  شنادناخ  و  دوش ، هداهناو  شاهنالداع  مسر  هار و  دـیاب  و  دیـسر ؟ نایاپ  هب  زیچ  همه  وا  تلحر  اب  و  تفگ ،

نآ یگتخیسگ  رتراکـشآ و  زور  ره  نآ  فاکـش  هک  ياهبرـض  دوب . قح  رکیپ  رب  كاندرد  ياهبرـض  گرزب و  یگوس  وا  تلحر  يهعجاف 
يدیماان هب  اهدیما  غورفیب ، ناگراتـس  و  دـش ، رات  هریت و  وا  دوجو  دیـشروخ  بورغ  زا  نیمز  يرآ ! ددرگیم . رتنوزفا  نآ  تعـسو  رتشیب و 

، نیگمهـس ياهثداح  نیا  هک  ار  يادـخ  دـنامن . یقاب  یـسک  يارب  یتمرح  وا  تلحر  اب  و  دـش ، هتـسکش  اهتمرح  لزلزتم ، اههوک  و  دـییارگ ،
وا رگا  هک  دـیربن  دای  زا  اما  دـسریمن . نآ  ياـپ  هب  اـیند  رد  يزیچ  هک  دوب  يزادـگناج  يـالب  و  ریذـپانناربج ، ياهعیاـض  گرزب ، یگوس 
اب هاگماش  دادماب و  امش  و  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  رتشیپ  تسامش ، ياههناخ  رد  وا  راگدای  ود  زا  یکی  هک  نآرق  تسا  هدیـشکرپ  ادخ  يوسب 

وربور تقیقح  نیا  اب  زین ، هتـشذگ  ناروآمایپ  هک  دـیزومآیم  نآ  زا  دـیناوخیم و  ار  نآ  نوگانوگ  ياهنحل  اب  هتـسهآ و  دـنلب و  يادـص 
و : » هک داد  رادـشه  تحارـص  هب  وا  تلحر  زا  شیپ  نآرق  هحفـص 527 ] تسادخ [ ... ریذپانفلخت  یعطق و  نامرف  گرم  هک  ارچ  دـندش .
زا امـش  دوش ، هتـشک  ای  دـیوگ  دوردـب  ار  ناهج  وا  رگا  ایآ  دنتـشذگ ؛ دـندمآ و  یناروآمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  تسین  يربمایپ  زج  دـمحم 

ار نارازگـساپس  دنوادخ  يدوزب  دناسریمن و  ادخ  هب  ینایز  زگره  ددرگزاب ، شیوخ  يهدیقع  زا  سک  ره  و  دیدرگیمرب ؟ دوخ  يهدیقع 
.« داد دهاوخ  شاداپ 

هفیقس رادمدرس  يهمکاحم 

بـصاغ تموکح  سیئر  هجوتم  ار  شیوخ  نخـس  يور  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  اـجنیا  رد  هفاـحقیبا »! دـنزرف  يا  ناـه  !« » هفاـحقیبا نباـی  »
ناه  » ناونع هب  شاهینک  اب  وا  زین  و  دوب . هدیزگنرب  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  ارچ  دیوگیمن . ربمایپ  يهفیلخ »  » وا هب  اما  دزاسیم .
نوچ يوناـب  میرکت  روخرد  هنابـصاغ  درکلمع  اـب  وا  و  تسا ، میرکت  یعون  زین  وا  هب  باـطخ  هنوگنیا  هک  ارچ  دـنزیمن ، ادـص  رکبوبا » يا 
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نیا لیلد  و  هفاحقیبا »! رـسپ  يا  ناه  ! » هفاحقیبا نبای  هک : دزاـسیم  بطاـخم  ریبعت  نیا  اـب  ار  وا  تهج  نیا  زا  تسین . مالـسلااهیلع  همطاـف 
هللا باتک  یفا  . » دش دهاوخ  نشور  زیزع  يهدنناوخ  امش  رب  شردقنارگ  رسمه  ای  ترضح  نآ  نانخس  حرـش  رد  يدوزب  باطخ ، تبـسن و 

رب نوناق و  نیمادک  هب  وت  رخآ  مربن ؟ ثرا  نم  اما  يرب  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  ادـخ  باتک  رد  نیا  ایآ  یبا »؟ ثرا  كابا و ال  ثرت  نا 
وت ایآ  یتسارب  هحفص 528 ] مربیمن [ ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  اما  يربیم  ثرا  وا  زا  درم  تردپ  هک  یماگنه  ییوگیم ، باتک  نیمادک  ساسا 

ياهتخانـشان تشز و  هراـت و  زیچ  تفگـش ! اـیرف » ائیـش  تئج  دـقل  « ؟ يراد هیکت  ادـخ  نشور  باـتک  هب  میردـپ  ثرا  زا  نـم  نتـشادزاب  رب 
هک میتخاـس  ناـشنرطاخ  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  ياهتـسب . نآرق  رب  ياهتخادرپ ، هتخاـس و  غورد  نیگمهـس و  ییارتفا  هک  یتـسار  ياهدروآ !!
زا كدف  يهرداصم  زا  سپ  اما  دوب . ملسم  قح  نیا  روخرد  و  كدف »  » کلام ثرا ، قیرط  زا  هچ  ششخب و  هار  زا  هچ  مالسا  يوناب  گرزب 

فالخ رب  دومرف ، هبلاـطم  وا ، هب  ربماـیپ  شـشخب  ناونع  هب  ینعی  تسخن  قیرط  زا  ار  شیوخ  کـلم  هک  یماـگنه  بصاـغ ، تموکح  يوس 
نآ هک  دـندینادرگن ، زاـب  ار  وا  قح  اـهنت  هن  تلادـع  قح و  فـالخرب  درک ، هماـقا  هاوگ  هک  یناـمز  دنتـساوخ و  هاوگ  وا  زا  یـسرداد  نییآ 

. دنکیم هبلاطم  تثارو  يردپ و  ثرا  ینعی  مود  هار  زا  ار  شیوخ  يهتفرامغی  هب  قح  کنیا  ور  نیا  زا  دندش . بکترم  ار  كانلوه  تایانج 
او ار  نآ  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  ادـخ  باـتک  دـمع  يور  زا  هناـهاگآ و  اـیآ  مکروهظ »؟ ءارو  هومتذـبن  هللا و  باـتک  متکرت  دـمع  یلعفا  »

شیوـخ رـس  تشپ  ار  نآ  هداـهناو و  ار  نآ  ساـسارب  لـمع  ارچ  سپ  تسامـش ؟ سرتـسد  رد  هک  تسین  فیرـش  نآرق  نیا  اـیآ  دـیهنیم ؟
ار ناربمایپ  نایم  رد  ثرا  نوناق  نایرج  مامت  تحارـص  اـب  هفیرـش ، يهیآ  نیا  اـیآ  [ . 306 .« ] دواد نامیلـس  ثرو  و  لوقی : ذا  « ؟ دـیاهدنکفا

يهیآ نیا  زا  همطاف »  » ربمایپ يهنازرف  تخد  دندوبن ؟ ادـخ  ناربمایپ  زا  ود  ره  دوواد  گرزب و  ربمایپ  نآ  نامیلـس ، ایآ  و  دـنکیمن ؟ میـسرت 
 ] ار تیعقاو  نیا  تسایند و  لام  تورث و  رد  ثرا  میرک ، نآرق  زا  هیآ  نیا  رد  ثرا  زا  روظنم  هک  دوب  هتـشاد  تفایرد  یگتـسیاش  هب  هفیرش 

ثرا زا  روظنم  هک  دنتفایرد  همه  دندیمهف . دندینشیم ، ار  مالسلااهیلع  همطاف  نانخس  سلجم  راضح  يهمه  مه  رکبوبا و  مه  هحفص 529 ]
ثرا هب  ار  دوواد  شردـپ  تورث  نامیلـس  : » هک تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هیآ  تسا و  يویند  تورث  لاـم و  زا  ثرا  هکراـبم ، يهیآ  نیا  رد 

: دـیامرفیم ربمایپ  يایرکز  ناتـساد  رد  هک  دـنتفرگ  هیآ  زا  ار  مایپ  نیمه  زین  و  دنتـشادن . تفاـیرد  هیآ  زا  يرگید  زیچ  اـنعم  نیازج  و  درب ».
نم و ربـثاریم  هک  راد  ینازرا  يدـنزرف  دوـخ  يوـس  زا  نم  هب  سپ  [ . »... 307 .« ] بوـقعیلآ نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  »
هک دراد  ینازرا  يدنزرف  وا  هب  هک  دهاوخیم  یتسه  راگدیرفآ  زا  هفیرش  يهیآ  نیا  قبط  ایرکز  ترـضح  دشاب »... بوقعی  نادناخ  ربثاریم 

تـشذگ زا  سپ  اما  تسا  مدرم  ناربمایپ و  نایم  رد  ثرا  دروم  رد  فیرـش  نآرق  هاگدـید  نیا  يرآ  درب ... ثرا  هب  ار  وا  تاـناکماو  تورث 
: هک دنتفگ  ثحب  دروم  تایآ  ریـسفت  رد  نارادمروز  راک  هیجوت  يارب  دندمآ و  دندرکیم ، عافد  روز  تموکح  زا  هک  یناتـسرپروز  اهنرق ،

يدـنزرف ادـخ  زا  هک  یماگنه  ربمایپ  يایرکز  هک  دـنتفاب  دوخ  زا  زین  و  ار . وا  تورث  لام و  هن  درب و  ثرا  هب  ار  ربمایپ  دوواد  شناد  ناـمیلس 
هیجوت و هنوـگنیا  اـب  هلیـسونیدب  و  ار . وا  يداـم  يوـیند و  تاـناکما  تورث و  هن  درب  ثرا  هب  ار  وا  شناد  هک  تسا  نیا  شرظن  دـهاوخیم ،

نیا رب  دـنتخاس و  مورحم  شردـپ  ثاریم  زا  ار  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هـک  دـنیامن  هیجوـت  ار  یناـسک  دادـیب  دـنهاوخیم  اوراـن  ياهریـسفت 
هحفص يهیآ [  ود  نوماریپ  دهدیم  هزاجا  تصرف  ناوت و  هک  ییاج  ات  زین  ام  هک  دراد  نآ  ياج  کنیا  دننک . دییات  ار  نابصاغ  هک  دنرادنپ 

عرـش و ورملق  رد  مه  ثاریم »  » يهژاو و  ثرا »  » يهژاو - 1 مییآ . لیان  بولطم  ياهجیتن  هب  هک  دیما  نادـب  میزادرپ . ثحب  هب  هفیرـش  [ 530
ثراو نسح »  » ییوگب هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دوریم . راکب  تورث  و  لام »  » دروم رد  تغل ، گنهرف  ناسانـشهژاو و  ورملق  رد  مه  فرع و 

. ار وا  يونعم  ياهـشزرا  تیوـنعم و  شناد و  هن  دربیم  ثرا  هب  ار  وا  تورث  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـشن  تراـبع  رهاـظ  تسا . نیـسح » »
يونعم ندرب  ثرا  روظنم  هک  دزاس  نشور  دشاب و  يزاجم  يانعم  ینعی  مود ، يانعم  رگناشن  هک  دـشاب  یلیلد  ناشن و  ای  هنیرق و  هکنیا  رگم 

هب ار  باتک  نآ  و  [ . » 308 « ] باتکلا لیئارـساینب  انثروا  و  : » هک هفیرـش  يهیآ  نیا  ناسب  تسرد  یعیبط . يداع و  يدام و  هن  تسا  یملع  و 
یناسک هب  ار  باتک  سپ  [ . » 309 « ] اندابع نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  : » هک هفیرش  يهیآ  نیا  ای  و  میداد »... ثرا  هب  لیئارـساینب 
روظنم هک  دهدیم  ناشن  ینـشور  هب  اههناشن  نیارق و  دش  میـسرت  هک  ياهیآ  ود  رد  میداد »... ثاریم  هب  میدوب  هدـیزگرب  هک  نامناگدـنب  زا 
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تاـناکما تورث و  ندرب  ثرا  هب  روظنم  يدـیدرت  چـیه  یب  دواد » نامیلـس  ثرو  و  «؛ هیآ رد  اـما  تسا . يوـنعم  یملع و  ندرب  ثاریم  نآرق 
نآرق ار  نیا  دوب و  ادـخ  ربمایپ  دوواد »  » شردـپ رـصع  رد  نامیلـس »  » هک ارچ  یقالخا . يونعم و  یملع و  يربثاریم  هن  تسا  يویند  يدام و 

انیتآ الکو  نامیلس  اهانمهفف  : » هک دنکیم  نایب  دندیرچیم ، اجنآ  رد  نابـش  یب  موق  نآ  نادنفـسوگ  هک  يرازتشک  نآ  ناتـساد  رد  فیرش 
.« میتـشاد ینازرا  شناد  یگنازرف و  ار  همه  میتـخومآ و  نامیلـس  هب  اـم  ار  يرواد  هویـش  نـیا  و  [ » هحفـص 531 [ . ] 310 .« ] املع اـمکح و 

هدمآ تیاور  رد  دـسیونیم : دایجلا » تانفاصلا  یـشعلاب  هیلع  ضرع  ذا  : » هک هفیرـش  يهیآ  نیا  لیذ  [ 311  ] شیوخ ریسفت  رد  يرـشحمز » »
اهبسا نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  تفرگ و  تمینغ  هب  بسا  رازهکی  درک و  راکیپ  نیبیصن »  » هقطنم و  قشمد »  » مدرم اب  نامیلـس »  » هک تسا 

هب هاگنآ  درب و  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دوب و  هتفرگ  تمینغ  هب  هقلامع »  » زا ار  اهبسا  نیا  شردپ  درب و  ثرا  هب  شردپ  زا  ار 
اهنآ رب  نوزفا  دربیم و  ثرا  هب  شیوخ  ردـپ  زا  ار  اهبـسا  نآ  نامیلـس »  » هک یباییمرد  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  نایب  نیا  اب  داـهن ... شیاـمن 

يهیآ ود  نیمه  زا  اـما  دربیم  ثرا  هب  ار  همه  تـسا ، هـتفر  اـیند  زا  هداـهن و  ياـج  رب  دوواد »  » شردـپ هـک  ار  ییاراد  تاـناکما و  تورث و 
شردـپ نامز  رد  نامیلـس »  » هک ارچ  دربیمن  ثاریم  هب  دوواد »  » شردـپ زا  ار  تلاسر  شناد و  نامیلـس »  » هک درک  یهاوخ  تفایرد  فیرش 

ود ره  هک  دوواد »  » شردـپ زا  نامیلـس »  » هک دوشیم  نشور  تیعقاو  نیا  زین  و  یـسوم . شردارب  رـصع  رد  نوراه  هک  هنوگنامه  دوب  ربمایپ 
بهف : » دـیامرفیم نآ  دروم  رد  نآرق  هک  شراگدرورپ  هاگراب  هب  ایرکز »  » ياعد دروم  رد  اما  درب . ثاریم  هب  تورث  لاـم و  دـندوب ، ربماـیپ 

! اراگدرورپ هک  دوب  نیا  ییوگ  ایرکز »  » روظنم هک  دناهدرک  رظنراهظا  روز  تموکح  ناعفادـم  زا  یخرب  هچرگ  ینثری » ایلو  کندـل  نم  یل 
زا ار  تثارو  هک  دـناهدوب  نیا  هشیدـنا  رد  هیجوـت ، ریـسفت و  نیا  اـب  درب و  ثاریم  هب  ارم  شناد  تلاـسر و  هـک  راد  ینازرا  يدـنزرف  نـم  هـب 

هلعجا و  [ » هحفـص 532 دیامرفیم [ : هک  دـشابیم  ایرکز »  » دوصقم روظنم و  رگنایب  ینـشورب  هفیرـش  يهیآ  دوخ  اما  دـنیامن . یفن  ناربمایپ 
تیعقاو نیا  رگنشور  یبوخ  هب  هفیرش  يهیآ  زا  زارف  نیا  يرآ  نادرگ ! هدیدنسپ  هتـسیاش و  نم  راگدرورپ  يا  ار  وا  و  [ . » 312 « ] ایضر بر 

يانعم تروص  نیا  رد  هک  ارچ  درب . ثرا  هب  ار  توبن و  تلاسر و  هک  دوش  ینازرا  يدنزرف  وا  هب  هک  دوبن  نیا  ایرکز »  » روظنم هک  هک  تسا 
یگژیو ياراد  دوش و  وا  تلاـسر  ربثاریم  هک  دـهاوخب  يدـنزرف  شراـگدرورپ  زا  وا  هک  دوشیم  نینچ  ددرگیم و  راـگزاسان  یلک  هب  هیآ 

ارچ رودب . تخس  ایرکز »  » نوچ هنازرف  يربمایپ  زا  تسا و  ياهدوهیب  تساوخرد  نیا  دریگ و  رارق  وا  دنـسپ  دروم  ادخ  هاگراب  رد  هک  دشاب 
راتفر قالخا و  رد  دنمدرخ و  ار  وا  زاس و  ثوعبم  يربمایپ  ام  يارب  اراگدرورپ ! دیوگب : یـسک  هک  دـنامیم  نیا  هب  تساوخرد  هنوگنیا  هک 

رایـسب ایرکز  نوچ  يراوگرزب  میکح و  ربمایپ  زا  تفر  هک  هنوگنامه  تسا و  هدوهیب  یتساوخرد  نینچ  هک  تسا  نشور  زاس ! هنادنـسپادخ 
هک دهاوخب  ادـخ  زا  هاگنآ  درب و  ثاریم  هب  ار  يو  تلاسر  وا  هک  دـنک  اضاقت  دـهاوخب و  يدـنزرف  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  تسا  دنـسپان 

يهمه هب  يهتـسارآ  ادـخ  ربمایپ  تسا و  يونعم  ماقم  نیرتالاب  نیرترب و  دوخ  تلاـسر  هک  ارچ  دزاـس . هنادنـسپادخ  ار  شراـتفر  قـالخا و 
تسا و دنزرف  نتساوخ  هفیرـش  يهیآ  روظنم  نایب  نیا  اب  تسا . هتفهن  سدقم  يهژاو  نیا  رد  همه  اهـشزرا  تسا و  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا 
، هفیرـش يهیآ  ود  رد  ثرا  زا  روظنم  هک  تسا  هاگدـید  نیا  رب  زین  يزار » رخف  . » تساـیند لاـم  رد  یثاریم  ناـمه  زین  ندرب  ثرا  زا  روـظنم 

میسرت هک  دنراد  یتاکن  ادخ  هاگراب  زا  وا  تساوخ  و  ایرکز »  » ياعد نوماریپ  نارسفم ، يونعم . ياهشزرا  هن  تسا  تورث  لام و  رد  يربثرا 
هفیرـش يهیآ  لیذ  نایبلاعمجم  رد  یـسربط » - » 1 هنوـمن : يارب  هحفـص 533 ] دـنکیم [ . کمک  ثحب  فدـه  هب  هدرـشف  تروص  هب  اـهنآ 

تـساوخرد ور  نیا  زا  دسرتیم ، دوخ  گرم  زا  سپ  شیوخ  يومع  نادـنزرف  زا  ایرکز »  » هک تسا  نیا  میدروآ  ام  ار  هچنآ  و  دـسیونیم :
ینا و  : » دیامرفیم هک  دنکیم  دییات  هفیرش  يهیآ  ار ، ام  هاگدید  نیا  درب . ثرا  هب  ار  وا  لام  دشاب و  وا  ربثاریم  هک  دنکیم  هتسیاش  يدنزرف 

زین ادـخ  هاگراب  زا  وا  ياـضاقت  و  مکاـنمیب ». مناـکیدزن  نادـنواشیوخ و  زا  شیوخ  گرم  زا  سپ  نم  [ . » 313 « ] یئارو نم  یلاوـملا  تفخ 
توبن و زا  سرت  هن  ثرا و  قیرط  زا  هتـسیاشان  ياهناسنا  تسدب  شلام  تورث و  نتفر  زا  ساره  سرت و  تسا ، ساره  سرت و  نیمه  رطاخب 

ثعاـب دـیاب  هکلب  دوـش  اـیرکز »  » سرت بجوـم  دـیابن  دوـب ، نکمم  رگا  يربـثرا  نینچ  هـک  ارچ  شایناـسنا . يوـنعم و  ياهـشزرا  شناد و 
یحو و یگدـنزارب  یگتـسیاش و  هک  ار  یناسک  هک  دسانـشیم  نآ  زا  رتارف  ار  میکح  اناد و  يادـخ  وا  هوالع  هب  ددرگ . شرطاخ  ینامداش 
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رگم هتکن ؛ ود  نیا  رب  نوزفا  دراد . ینازرا  نانآ  هب  ار  يربمایپ  شناد  تمکح و  دـنیزگرب و  ـالاو  تلزنم  نیا  رب  دنـشاب ، هتـشادن  ار  تلاـسر 
نآ دوـخ  رگم  و  تسین ؟ هعماـج  رد  یهلا ، يـالاو  ياهـشزرا  شرتـسگ  مدرم و  هـب  تـمکح  شناد و  ندـیناسر  تلاـسر ، تـثعب و  فدـه 

ار وا  شناد  توبن و  شناگتـسب  ادابم  هک  دسرتب  دشاب و  نارگن  دناوتیم  هنوگچ  نایب  نیا  اب  تسا ؟ هدشن  هتخیگنارب  فده  نیا  اب  راوگرزب 
یـسرت هشیدنا و  نینچ  ایآ  هحفـص 534 ] دـنهد [ ؟ شرتسگ  طسب و  هعماج  تاجن  تیادـه و  يارب  مدرم و  نایم  رد  ار  نآ  دـنرب و  ثرا  هب 

ار هفیرش  يهیآ  رد  ثرا  زا  روظنم  هک  مود ، هاگدید  رد  لاکشا  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین ؟ تلاسر  یحو و  دنلب  ياهفده  اب  راگزاسان 
لام نتفر  ثرا  هب  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  لـیخب  يدرف  اـیرکز »  » تروص نیا  رد  هک  ارچ  تسا  دراو  زین  درگنیم  تورث  لاـم و  رد  يربثرا 

ياهـشزرا تورث و  هک  ارچ  دنـشاب . ناسکی  هاگدید  ود  هک  میربیم  ادخ  رب  هانپ  تفگ : میهاوخ  رادنپ  نیا  خساپ  رد  تسا . نارگن  شیوخ 
هک دـشاب  نارگن  ایرکز »  » رگا نایب  نیا  اب  راکهبت . رفاک و  هب  مه  دوشیم و  يزور  رادرک  هتـسیاش  نامیا و  اب  ناـسنا  هب  مه  يویند  يداـم و 

یگنازرف و زا  شایتحاراـن  هودـنا و  مه  تساـجب و  شاینارگن  مه  دـسرب ، ناـمیایب  راـکهبت و  رـصانع  تسد  هب  ثرا  قـیرط  زا  وا  تورث 
زا هدـیهوکن ، تشز و  ياهراک  رد  ناراکهانگ  يرای  تیوقت و  هک  ارچ  تسا . زیگناربنیـسحت  تخـس  دزیخیمرب و  وا  تیلووسم  ساسحا 

تواـضق دـیامن ، ریبـعت  لـخب  هـب  ار  اـیرکز »  » يهتـسیاب هتــسیاش و  ینارگن  يدرف  رگا  ور  نـیا  زا  تـسا . دودرم  موـکحم و  نـید  هاگدـید 
قیمع و تیلووسم  ساسحا  رگناشن  یئارو »... نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و  : » دیوگیم هک  ایرکز »  » نایب نیا  يرآ  تسا . هدومن  ياهنافصنمریغ 

شیوخ ناگدـنامزاب  قـالخا  راـتفر و  زا  وا  هک  تقیقح  نیا  رگناـشن  تسا و  گرزب  ربماـیپ  نآ  رایـسب  یگنازرف  تمکح و  اـجب و  ینارگن 
نیا نارـسفم  نانخـس  يدـنبعمج  زا  يرآ  تساوخیم . هنادنـسپادخ  رادرک و  هتـسیاش  يدـنزرف  ادـخ  هاگراب  زا  هزیگنا  نیا  اب  دـسرتیم و 

اب تسا . تورث  لام و  رد  تثارو  يدیرت  چیهیب  ایرکز »  » و نامیلـس »  » هب هطوبرم  يهیآ  رد  تثارو  زا  روظنم  هک  دوشیم  تفایرد  تقیقح 
: دیامرفیم دروم  نیا  رد  نآرق  تسا . یمالـسا  تیعقاو  کی  جیار و  زین  ناربمایپ  نایم  رد  ردپ  زا  دنزرف  يرب  ثرا  تثارو و  لصا  نایب  نیا 
رد  ) ادخ باتک  رد  رگید  یخرب  هب  یخرب  نادـنواشیوخ ، و  [ . » 314 .« ] هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  هحفص 535 ] ] 

: دیامرفیم زین  و  دنکیم . میسرت  ار  لاوما  رد  يربثرا  لصا  تیمومع  هفیرش  يهیآ  نیا  ناسنیدب  و  دنرتکیدزن ». رتراوازس و  ثرا ) يهلئـسم 
مهس ربارب  رسپ  مهس  هک  دنکیم  شرافس  امـش  هب  ناتنادنزرف  دروم  رد  ادخ  [ . 315 .« ] نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  »

هب گرم  زا  سپ  ار  شیوـخ  ییاراد  هک  دزاـسیم  بجاو  ار  تقیقح  نـیا  دـهدیم و  ناـمرف  مدرم  هـب  ادـخ  هـیآ  نـیا  رد  تـسا . رتـخد  ود 
یماـمت هب  ادـخ  ناـمرف  زین  هفیرـش  يهیآ  نیا  و  دـشاب . رتخد  ود  مهـس  ربارب  رـسپ  مهـس  هک  دـنراذگ  ثرا  هب  تروصنیدـب  دوخ ، نادـنزرف 

نیا هک  تسا  هدروخن  صیصخت  تسا و  ماع  هفیرش  يهیآ  هک  ارچ  موصعم . ماما  ربمایپ و  ای  دنـشاب  يداع  ياهناسنا  هاوخ  تسا . ناناملـسم 
اقح فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  ۀیـصولا  اریخ  كرت  نا  دـیامرفیم ...« : زین  و  دوشن . موصعم  ماما  ربمایپ و  نادـنزرف  لماش  یلک ، نوناق 

ناشیوخ ردام و  ردپ و  يهرابرد  هک  دـش  ررقم  دراذـگ ، ياج  رب  یتورث  دـسرارف و  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هاگره  [ . 316 .« ] نیقتملا یلع 
هک دزاسیم  نشور  تحارـص  هب  زین  هفیرـش  يهیآ  نیا  ناگـشیپاوقت . يهتـسیاش  تسا  يراک  نیا  دـنک و  تیـصو  فاـصنا  ساـسارب  دوخ 

و دوش . لمع  ثرا  نوناق  قبط  دیاب  دراذـگ ... ياج  هب  دوخ  زا  یتورث  دـسر و  ارف  گرم  هحفص 536 ] ار [  ناناملسم  امـش  زا  یکی  هاگره 
هب درادن ، ناربمایپ ... دروم  رد  ییانثتـسا  صیـصخت و  هنوگچیه  هک  ار  ثرا  تیمومع  يهلئـسم  هک  تسا  فیرـش  نآرق  زا  هیآ  نیموس  نیا 

همطاف نخـس  يهمادا  دریگیم . رب  رد  ار  همه  لومـشناهج و  تسا و  یمومع  ثرا  نوناـق  هک  دزاـسیم  نشور  دـنکیم و  میـسرت  ینـشور 
ثرا وا  زا  هتـشادن و  ياهرهب  مردـپ  لاـم  زا  نم  هک  دـیتشادنپ  نینچ  امـش  و  .« » یبا نم  ثرا  ـال  یل و  ةوـظح  ـال  نا  متمعز  و   » مالـسلااهیلع

یکیدزن و ادـخ  ربماـیپ  نم و  ناـیم  مربـن و  ثرا  مردـپ  ییاراد  زا  نم  هک  امـش ، نخـس  رادـنپ و  نیا  هک  دـینادیم  بوخ  دوخ  و  مربیمن ».
راکنا ار  ربمایپ  نم و  نایم  ریذپاندیدرت  یعرـش و  یعطق و  تثارو  هک  یماگنه  امـش  و  تسین . شیب  راکـشآ  یغورد  دشابن ، يدـنواشیوخ 
جرخا ۀیآب  هللا  مکصخفا  . » دیاهتشاگنا هدیدان  ار  ترـضح  نآ  نم و  نایم  يدنواشیوخ  یگتـسویپ و  یکیدزن و  عون  ره  تقیقح  رد  دیدرک 
مکحفا  » يرگید يهخسن  رد  و  دومن ؟ جراخ  هیآ  نآ  لومش  زا  ار  مردپ  تخاس و  رختفم  صوصخم  ياهیآ  هب  ار  امـش  ادخ  ایآ  یبا »؟ اهنم 
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نآ ربارب  رد  ناناملـسم  یمامت  تسا و  ریگارف  ماع و  ثرا ، نوناق  رگنایب  تایآ  هک  ددرگیم  تفایرد  نینچ  نآرق  زا  تسا . هدمآ  ۀـیآب » هللا 
ثرا تایآ  شاهداوناخ  ربمایپ و  نایم  هک  تسا  هتخاس  نشور  هدومرف و  انثتـسا  تایآ  نیا  رد  ار  ربمایپ  مردپ  دنوادخ  یتسارب  ایآ  دنناسکی .

ود ناوریپ  هک  هنوگنامه  دـییوگیم : ای  ناثراوتی ؟ ـال  نیتلم  لـها  نا  نولوقت : ما  دـناثرا ؟ نوناـق  لومـش  زا  جراـخ  ناـنآ  تسین و  مکاـح 
ثرا ربماـیپ  نامردـپ  زا  زین  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  اـم  دـنربیمن ، هحفـص 537 ] ثرا [  نایارگدـیحوت  زا  ناـیارگرفک  نوـچمه  شیک ،

ییارگدـیحوت و رد  اـیآ  میتسین ؟ نییآ  شیک و  کـی  وریپ  ربماـیپ ، مردـپ  نم و  اـیآ  ةدـحاو »؟ ۀـلم  لـها  نم  یبا  اـنا و  تسلوا  « ؟ میربیمن
تبیـصم نیا  رب  ياو  يا  دیرادن ؟ نیقی  متـسه ، دمحم  تعیرـش  مسر  هار و  رب  نم  هک  تقیقح  نیا  رب  و  دینکیم ؟ دـیدرت  نم  یگـشیپاورپ 

هب دادیب  متـس و  ماظن  رد  یتیگ  ناوناب  رالاس  وا ، تخد  هناگی  ادخ و  ربمایپ  دوجو  يهراپ  راک  هک  تسا  یگرزب  يهعجاف  یتسار  نیگمهس !
صوصخب ملعا  متنا  ما  «. » نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   » هک یتسارب  دنکیم . لالدتسا  هویـش  نیا  اب  دیوگیم و  نخـس  هنوگنیا  هک  دسریم  ییاج 

تسا نیا  تیعقاو  دیرتهاگآ ؟ فیرـش  نآرق  صوصخ  مومع و  هب  ماهدازومع ، ردپ و  زا  امـش  ای  و  یمع »؟ نبا  یبا و  نم  همومع  و  نآرقلا ،
هدروخ صیـصخت  ربمایپ  دروم  رد  تایآ  نیا  رگا  دـنناسکی . نآ  ربارب  رد  ناناملـسم  يهمه  تسا و  ریگارف  ثرا ، نوناـق  رگناـیب  تاـیآ  هک 

رد تخاسیم  هاگآ  نادب  زین  ار  شیوخ  يهناگی  تخد  دوب و  ناگمه  زا  رتهاگآ  صیـصخت  نیا  رب  ترـضح  نآ  يدـیدرت  چـیه  یب  دـشاب 
یقطنم هنالقاع و  اـیآ  یتسارب  کـنیا  شناوریپ . رگید  هب  هن  تفگ و  نخـس  يزیچ  نینچ  زا  شیوخ  يهنازرف  تخد  هب  هن  ربماـیپ  هک  یلاـح 

مولع نیا  هتـشاد و  ناهن  وا  زا  ار  قیاقح  نیا  همطاـف ، شزارفرـس  تخد  هب  دـنویپ  قشع و  هقـالع و  تدـش  نآ  اـب  ربماـیپ  مییوگب : هک  تسا 
ار شاهنازرف  تخد  دوخ و  دروم  رد  ثرا  تایآ  ندروخ  صیصخت  ربمایپ  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا ؟ هتخوماین  وا  هب  ار  ینآرق 

ثرا فیرـش  نآرق  روتـسد  فـالخ  رب  امـش  رادـنپ  هب  شراوگرزب ، ردـپ  تلحر  زا  سپ  اـت  تسا  هدوـمرفن  ناـیب  وا  هب  تسادـخ  مکح  هک 
هب هک  دییوگیم  نایامـش  ایآ  دـیامرفیم : مالـسلااهیلع  همطاف  زین  و  هحفـص 538 ] تسا [ ؟ هنامیکح  یقطنم و  نیا  اـیآ  یتسارب  دـهاوخب ؟

ماهدازومع زا  هکنیا  اب  دیرتهاگآ ؟ تسا ، هدمآ  دورف  وا  يافـصم  بلق  رب  نآرق  هک  ربمایپ  مردـپ  زا  نآ  صاخ  ماع و  تایآ  فیرـش و  نآرق 
دییوـگیم امـش  هک  دوـب  نینچ  رگا  یتـسارب  يرآ  دـیرتاناد ؟ تسادـخ ، ربماـیپ  يهدرتـسگ  شناد  ملع و  رهـش  يهزاورد  هک  ناـنموم  ریما 

روضح مردپ  يهدشبصغ  دجسم  رد  ات  دادیمن  روتـسد  نم  هب  تخاسیم و  هاگآ  نآ  زا  ارم  مالـسلاهیلع  یلع  ماهیامنارگ  يوش  دیدرتیب 
يهلئسم رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ینوگانوگ  ياههرهچ  نیا  يرآ ، مهاوخب . ثرا  نوناق  ساسا  رب  ار  شیوخ  يهدشلامیاپ  قوقح  مبای و 

ینید و هن  تسا ، یـسایس  يهلئـسم  کی  هلئـسم  نیاربانب  تسا . دودرم  زین  اههرهچ  نیا  يهمه  دـشاب و  روصت  لباق  ناسنا  يارب  ثحب  دروم 
زا ات  نانآ  دض  رب  يداصتقا  راکیپ  کی  تسا و  تلاسر  یحو و  نادـناخ  دـض  رب  هنادرمناوجان  هنامحریب و  ياهئطوت  راک ، تقیقح  یهقف .

نیا وت و  نیا  هفاحقیبا ) رـسپ  يا  ناه   ) کنیا و  كرـشح » موی  كاقلت  ۀلوحرم ، ۀموطخم  اهکنودف  . » دـندرگ ناوتان  تخـس  يداصتقا  رظن 
همطاف نخـس  يور  اجنیا  ات  درک . دـهاوخ  رادـید  ار  وت  زیخاتـسر  زور  هک  نز ، هیکت  نآ  رب  ریگرب و  هدـش ، هدرک  نیز  هدزراـهم و  رتش  مه 

تخاس و هجوتم  بصاغ  تلود  سیئر  هب  اهنت  ار  نخس  يور  هرابرگد  هک  دوب  اجنیا  دوب و  دجسم  رد  رضاح  ناناملسم  مامت  اب  مالسلااهیلع 
و تسا ، رایتخا  رد  هدـش و  راهم  مه  هک  دـنکیم  هیبشت  يرتش  هدام  هب  شیوخ  نایب  رد  ار  كدـف  و  ریگب ! ار  نآ  کـنیا  اهکنودـف » : » دومرف

روظنم تسا و  مامز  يانعم  هب  ماطخ »  » هژاو تسا ، بسا  يارب  نیز »  » ناسب رتشهدام  يارب  لحر »  » يهژاو يراوس . يهامآ  هتـشگ و  نیز  مه 
دـیدهت و یعون  نخـس  زا  زارف  نیا  رد  هحفـص 539 ] ریگب [ . تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  اـب  ار  كدـف »  » يهداـمآ ناتـسوب  کـنیا  هک  تسا  نیا 

هچره یتسین  دنبیاپ  تلادع  قح و  هب  هک  کنیا  دوشیم : هتفگ  رخسمت  هب  يراکزواجت  رصنع  هب  هک  تسا  نخـس  نیا  دننام  تسا و  رادشه 
زیخاتسر زور  هب  هراشا  اب  ار  شیوخ  نخـس  مه  تهج  نیمه  هب  تیاراوگ ... شوخ و  نک ، تراغ  یهاوخیم  هچنآ  هد و  ماجنا  یهاوخیم 

تقیقح نیا  هب  و  درک . دنهاوخ  رادید  ار  وت  زیخاتـسر  زور  رد  تاهناملاظ  درکلمع  مه  كدـف و  مه  كرـشح » موی  كاقلت  : » هک داد  همادا 
هاگنآ و  [ . ... 317 .« ] ارضاح اولمع  ام  اودجو  و  . » دید دهاوخ  هدامآ  رضاح و  ار  شیوخ  درکلمع  زیخاتـسر  زور  رد  ناسنا  هک  درک  هراشا 

رب هدـننکتواضق  رواد و  زور  نآ  رد  تسا . يرواد  بوخ  هچ  يادـخ  سپ  هللا » مکحلا  معنف  ... » دـنبایب دوـخ  رباـب  رد  ار  شیوـخ  درکلمع 
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يهدـشلامیاپ قوقح  زا  ياهرذ  هک  ومه  درادیمن ، اور  متـس  ياهرذ  هک  ییادـخ  نامه  وت . هن  دوب و  دـهاوخ  راهق  اـتکی و  يادـخ  اـهراک ،
يهتـسیاش زین  دـمحم  و  ملـس » هـلا و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مـیعزلا  و  . » دوـب دـهاوخ  رواد  وا  يرآ  دـنامیمن . هدیــشوپ  وا  زا  ناگدـنب ،

ص»  » دـمحم مردـپ  دـیامنیم ، همـصاخم  وت  دـض  رب  دوشیم و  وربور  وت  اب  هک  یعفادـم  لیکو  هاوخداد و  نآ  اجنآ  رد  تسا . یهاوخداد 
زین تمایق  و  هحفـص 540 ] ۀمایقلا [ » دعوملا  و  . » تساوخ دهاوخ  وت  زا  ار  شاهناگی  تخد  يهدشبصغ  قوقح  هک  تسوا  و  دوب . دهاوخ 

زا هتــسیاش  و  دـب ، زا  بوـخ  ییادـج  زور  هـب  نآ  زا  نآرق  هـک  تـسا  يزور  زور  نآ  تـسا . رادـید  يارب  یهاـگرارق  هاگهدـعو و  بوـخ 
تساجنآ رد  زور و  نآ  يرآ ، [ . 318 .« ] اتاقیم ناک  لصفلا  موی  نا  : » دیامرفیم دنکیم و  ریبعت  راکایر ، رهاظتم و  زا  نامیااب  و  هتـسیاشان ،

دنع و  . » دـش دـهاوخ  هتفرگ  ملاظ  زا  مولظم  داد  دـمآ و  دـنهاوخ  درگ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دنتـشاد ، وگم  وگب  ایند  رد  هک  یناسک  يهمه  هک 
ار یقوقح  ساسایب ، ياـهاعدا  اـب  اـیند  رد  هک  ناـنامه  دـننکیم ». ناـیز  ناـیارگلطاب  هک  تسا  زور  نآ  رد  و  « » نولطبملا رـسخی  ۀـعاسلا 

يهماگنه نآ  رد  و  « » نومدنت ذا  مکعفنی  و ال  . » درک دنهاوخ  نایز  اجنآ  رد  نانیا  يرآ ، دندربیم . دندیبلطیم و  دوبن ، نانآ  زا  دنتـشادن و 
ایند رد  شیوخ  راـجنهان  هناـملاظ و  درکلمع  زا  رگا  ناـسنا  هک  ارچ  دیـشخب » دـهاوخن  دوـس  امـش  هب  ینامیـشپ  تمادـن و  رگید  زیخاتـسر ،

تمادـن اما  تسا . شخبدوس  تمادـن  نیا  دروآیمن و  يور  راک  نآ  هب  رگید  دزاسیم و  ناربج  ار  نآ  تشگزاب ، هبوت و  اب  دوش ، نامیـشپ 
ابن نکل  و  « ؟ دوـس هچ  رگید  تسا ؟ ریذـپناکما  يزاـسزاب  هتـسیاش و  لـمع  هن  تسا و  هبوـت  يارب  یتـصرف  هن  رگید  هک  زیخاتـسر  زور  رد 

سپ تسا . نیعم  یناـمز  يربخ ، دادـخر و  ره  يارب  [ . 319 .« ] میقم باذـع  هیلع  لحی  و  هیزخی ، باذـع  هیتای  نم  نوملعت  فوسف  رقتـسم ،
ود نیا  و  دمآ . دهاوخ  دورف  یـسک  هچ  رب  یندنام  باذع  دزاس و  اوسر  ار  وا  دسرارف و  یـسک  هچ  رب  باذـع  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب 

ترخآ باذع  هب  تخـس  يرادشه  تسج ، هحفـص 541 ] کسمت [  اهنادـب  شنانخـس  يالبال  رد  مه و  رانک  رد  ناوناب  يوناـب  هک  ار  هیآ 
. دوب دهاوخ  هدنیاپ  راگدنام و  هک  یباذع  نامه  تسا ،

راصنا زا  یهاوخيرای 

ناشرهـش نانآ و  يوسب  هکم  زا  ربمایپ  یتقو  هک  نانامه  هنیدـم ، مدرم  هب  ور  درک ، راصنا  هب  ور  ربمایپ  هاوختلادـع  هنازرف و  تخد  هاـگنآ  و 
يروآدای زا  سپ  دومن و  نانآ  هب  ور  ربمایپ  يهناگی  تخد  کنیا  دـننک و  يرای  ادـخ  هار  رد  ار  وا  هک  دنتـسب  ناـمیپ  دز ، ترجه  هب  تسد 

ای تلاق : و  دومرف : دننک و  يرای  رگدادیب  بصاغ و  تموکح  ربارب  رد  ار  وا  هک  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ ، رـصع  رد  نانآ  ناشخرد  هتـشذگ 
همطاف ناسنیدب  تسا . هدمآ  ۀیتفلا » رشعم  ای   » يرگید يهخسن  رد  و  بیجن ! مدرم  يا  ناه  نادرمناوج ! ءابقن و  هورگ  يا  ناه  ۀبیقنلا ! رشعم 

بیرف و دادیب و  دض  رب  ار  نانآ  یمالسا  یناسنا و  تاساسحا  هدارا و  هک  دیما  نادب  دناوخیم ، تماهش  اب  درمناوج و  ار  نانآ  مالـسلااهیلع 
! ادخ نید  ناظفاحم  نانابهگن و  يا  هعماج ! نید و  ناوزاب  يا  ناه  ۀلملا » داضعا  و  . » دروآرد شبنج  هب  دناشوجب و  تلادع  قح و  يرای  هب 

ياهدنرپ ناسب  ای  و  درورپیم ، شیوخ  شوغآ  رد  یلاسدرخ  يدازون و  رد  ار  شیوخ  كدوک  هک  يردام  ناسب  ار  مالـسا  هک  دـیدوب  امش 
نیا یقح » یف  ةزیمغلا  هذه  ام  . » دـیدرک يرادـهگن  نآ  تاررقم  مالـسا و  زا  دـهریم ، دـشر  ار  نآ  و  دـنکیم ، تسارح  دوخ  مخت  زا  هک 

زا يراگنالهس  یتسس و  نیا  و  یتمالظ » نع  ۀنسلا  و  [ » هحفص 542 تسیچ [ ؟ نم  يهدشلامیاپ  قح  يهرابرد  ندیزرو  تلفغ  توکس و 
، هدـشلامیاپ قوقح  همـالظ »  » يهژاو و  تسا . باوخ  زاـغآ  یتسـس  ترچ و  موهفم  هب  نیـس  رـسک  هب  ۀنـس »  » يهژاو ارچ ؟ نم  یهاوـخداد 

نیا رد  مالسلااهیلع  همطاف  دهاوخیم . ار  شیوخ  قوقح  هداتسیا و  هتشارفارب  یتماق  اب  ملاظ  ربارب  رد  قح  بحاص  هک  تسا  ملاظ  يهلیـسوب 
ای ۀنـس »  » هب دزیخیمنرب  وا  یهارمه  يراـی و  هب  هک  ار  تموکح  متـس  رباربرد  راـصنا »  » راـبگرم توکـس  شیوـخ  یخیراـت  نخـس  زا  زارف 
هک ارچ  دنکیم . ریبعت  ددرگیم ، لیطعت  ناسنا  تفایرد  روعش و  هاگتسد  طیارش ، نآ  رد  تسا و  ینارگ  باوخ  يهمدقم  هک  یگدزترچ 

فطاوع و دوکر  هناگدـنچ و  ساوح  تفایرد و  روعـش و  هاگتـسد  ندـش  لیطعت  ناـسنا و  نورد  نطاـب و  گرم  ناـسب  تقیقح  رد  باوخ 
ادخ ربمایپ  مردپ  هکنیا  هن  ایآ  « »؟ هدلو یف  ظفحی  ءرملا  لوقی : یبا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناک  اما  . » تسا ینورد  تاساسحا 
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هب ناـسنا  تمظع  تمارک و  يرآ  دوـشیم »؟ تیاـعر  شنادـنزرف  دروـم  رد  یگرزب  تیـصخش  ره  هوکـش  تـمرح و  دوـمرفیم : هـک  دوـب 
فلا نیع  لجال  : » دـناهتفگ هک  تسا  تسرد  نیا  ددرگیم و  تیاعر  شنادـنزرف  نادـناخ و  تمرح  قوقح و  تمارک و  تیاعر  يهلیـسو 

نم ایآ  و  تسین ؟ نم  ردقنارگ  ردپ  ربمایپ  ایآ  دوشیم ». هتشاد  زیزع  هتفرگ و  رارق  مارتحا  دروم  مشچ  رازه  مشچ  کی  رطاخب  « » مرکت نیع 
قوقح و دـیراذگن  دـیراد و  یمارگ  مردـپ  يالاو  ماقم  مارتحا  هب  ارم  تیعقوم  هک  تسین  مزـال  نایامـش  رب  اـیآ  متـسین ؟ وا  يهناـگی  تخد 
يدـنمجرا و نآ  روخرد  ربمایپ  ایآ  تسا . هدـمآ  هدـلو » یف  ظفحی  نا  هللالوسرل  ناک  اما   » يرگید يهخـسن  رد  و  دوش ؟ لامیاپ  نم  تینما 

طیارش نیا  تعرس  هب  ردقچ  « » متثدحا ام  ناعرس  [ » هحفـص 543 دوش [ ؟ ظفح  وا  تمرح  شنادنزرف  تمرح  تیاعر  اب  هک  تسین  ییالاو 
هب تعرـس  هب  ربمایپ  تلحر  زا  زیچان  يهلـصاف  اب  هک  نانآ  عیرـس  شخرچ  نیا  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  دیدروآ »!؟ دیدپ  ار  هناملاظ  تشز و 
!؟ دنکیم یتفگش  بجعت و  راهظا  دندیزای ، تلاسر  یحو و  نادناخ  دروم  رد  یـشکقح  زواجت و  نینچ  هب  تسد  هدروآ و  يور  طاطحنا 

دنکیم هراشا  یلاثم  هب  نخس  زا  دنب  نیا  تشگ »! ریزارس  فیحنزب  نیا  ناهد  ینیب و  زا  بآ  باتش  تعرس و  اب  هچ  و  « » ۀلاها اذ  نالجع  «و 
وا زا  دـیکچیم . ورف  شاینیب  بآ  هک  تشاد  زیر  فـیحن و  يدنفـسوگ  يدرم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یناتـساد  برع  گـنهرف  رد  هـک 

هملک نیا  تسا و  هدـش  بآ  هیپ  اـی  هیپ  هلاـها »  » يهژاو زا  روـظنم  ۀـلاها » اذ  ناعرـس  : » تفگ خـساپ  رد  تسیچ ؟ رگید  نیا  هک  دـش  لاوـس 
: هک تسا  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  يهلمج  نیا  زا  روظنم  و  دهد . شرازگ  نآ  ندادخر  زا  شیپ  يدادخر  زا  درف  هک  دوریم  راکب  یماگنه 
و . » دیدرک هدایپ  تعرـسب  ار  هئطوت  نیا  دیدیـشک و  هشقن  تلاسر  یحو و  نادناخ  ام  دـض  رب  مامت  باتـش  اب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نایامش 

بلطا ام  یلع  ةوق  و  .« » دیراد ار  ماهدشلامیاپ  قوقح  بسک  هار  رد  نم ، يرای  يارب  مزال  يورین  ناوت و  نایامـش  و  « » لواحا امب  ۀقاط  مکل 
قوقح يایحا  هار  رد  نم  تیامح  زا  امـش  تسامـش ». رایتخا  رد  متـسه ، نآ  ياـیحا  يهشیدـنا  رد  نم  هچنآ  تاـناکما  ناوت و  و  « » لوازا و 

ساسحا مدع  یتسـس و  نیا  و  تسیچ ؟ زواجت  متـس و  ربارب  رد  توکـس  يارب  ناترذـع  امـش و  يهناهب  سپ  دـیتسین . ناوتان  ماهدـشلامیاپ 
هب تفگ و  دوردب  ار  ناهج  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دـییوگیم  ایآ  دـمحم » تام  نولوقتا  [ » هحفـص 544 ارچ [ ؟ تیلووسم 

مامت زین  یمالـسا  یناسنا و  يالاو  هنومن و  ياهـشزرا  میهافم و  وا  تلحر  اب  اـیآ  تفر ؟ زین  وا  قوقح  تمرح و  و  تمارک ، نید ، وا ، هارمه 
دـض رب  ار  امـش  هک  تسا  یمالـسادض  یعاجترا و  رکفت  زرط  نیا  ایآ  یتسارب  دـش ؟ بسانم  ياهناملاظ  لمع  ره  يارب  هعماـج  وج  و  دـش ؟

ربماـیپ زوسناـج  تلحر  يرآ  نیگمهـس . تسا  ياهعجاـف  نیا  لـیلج » بطخف  « ؟ تسا هتخاـس  كاـبیب  روسج و  تلاـسر  یحو و  نادـناخ 
اهندـمت اههعماج و  يارب  تسا و  نیگمهـس  هدـنهدناکت و  يدادـیور  يهراـمه  گرزب  ناـنامرهق  تلحر  هک  ارچ  تسا ، گرزب  يدادـخر 

هتوم نا  اـه  هنید  متیا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  تاـم  نوـمعزتا  : » تسا هدـمآ  نینچ  يرگید  يهخـسن  رد  و  میظع . یتراـسخ 
وا مسر  هار و  شتلحر  اب  اما  دوب  میظع  يدادخر  ینامـسآ  ياوشیپ  نآ  درک  تلحر  ربمایپ  هک  دیرادنپیم  نینچ  ایآ  لیلج ». بطخ  يرمعل 

یگرزب و ربمایپ و  تلحر  راـبمغ  يهعجاـف  ینیگمهـس  فصو  رد  ربماـیپ  يهناـگی  تخد  هاـگنآ  دـنام . دـهاوخ  هنادواـج  تفر و  دـهاوخن 
هک یفاکـش  ترـضح و  نآ  تلحر  يهعجاف  « » هنهو عسوتـسا  : » دومرف تخادرپ و  اهناج  اهلد و  ورملق  رد  راـبمغ  دادـیور  نیا  يزیگنارثاـت 

« هیهو عسوتـسا  : » يرگید يهخـسن  رد  و  دبای . شرتسگ  نآ  فاکـش  هک  يژد  دـننامه  تسا ». یگدرتسگ  تیاهن  رد  درک  داجیا  وا  گوس 
مخز و فاکـش  هک  ياهزین  ناسب  تسا ». زاـب  رایـسب  هدوشگ و  ناـهد  نآ  یگدروخفاکـش  « » هقتف رهنتـسا  و  هحفـص 545 ] تسا [ . هدمآ 

مایتلا ترضح  نآ  دوجو  اب  هک  یطاقن  تسا ». هتفاکـش  هدش ، هتخود  طاقن  و  « » هقتر قتفنا  و  . » دزاسیم هدرتسگ  ناسنا  ندب  رد  ار  یگدیرب 
يهژاو هس  رد  هناگهس  ریامض  هک  ددرگیم  يروآدای  تسا . هدش  زاب  هتفاکش و  هرابرگد  ترـضح  نآ  تلحر  يهعجاف  اب  کنیا  دوب ، هتفای 

نارک ات  نارک  « » هتبیغل ضرالا  تملظا  و  . » تسا دیحوت  گرزب  ياوشیپ  تلحر  رگنایب  هک  ددرگیمرب  بطخ »  » هب هقتر »  » و ۀـقتف » «، » هنهو »
هک دوب  یناشفارون  نوناک  ربماـیپ  زورفاناـهج  دیـشروخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  تفرورف ». یکیراـت  رد  وا  دوجو  دیـشروخ  بورغ  اـب  نیمز 

رابمغ بورغ  اب  دـنتفرگیم و  ییانـشور  رون و  نآ  زا  اهناسنا ، زین  و  دـناهدنکارپ ، نیمز  يور  رب  هک  ینوگانوگ  ياههدـیدپ  يهمه  نیمز و 
يهژاو هب  ربمایپ  زا  هک  دروخرب  ناوتیم  يرایـسب  تایآ  هب  زین  فیرـش  نآرق  رد  دیدرگ . رات  هریت و  نیمز  ارـس ، نیا  زا  ترـضح  نآ  دوجو 
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زا و  [ . »... 320 .« ] نیبم باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  : » هک تسا  هفیرـش  يهیآ  نیا  نآ  يهنومن  کـی  هک  دـنکیم  ریبعت  رون »  » سدـقم
وا رابمغ  تلحر  گوس  رد  ناگراتس  و  « » هتبیصمل موجنلا  تفسک  و  .« » تسا هدمآ  دورف  امش  رب  راکشآ  نشور و  یباتک  رون و  ادخ  بناج 
زج يزیچ  دـنکیم ، ییاـمندوخ  ناگراتـس  هاـم و  يهرهچ  رب  هک  دوـجوم  ییانـشور  روـن و  هک  مینادیم  هحفـص 546 ] دـندش [ ». غورفیب 

لاوز هب  ور  ییانـشور  ترارح و  نوناک  نیا  دیـشروخ ، رون  هک  هاگنآ  ور  نیا  زا  تسین . ناگراتـس  هاـم و  يور  رب  دیـشروخ  رون  ساـکعنا 
يرآ دییارگ ». يدـیماان  سای و  هب  اهوزرآ  اهدـیما و  و  « » لامالا تدـکا  و  . » دـنیارگیم یـشوماخ  هب  هدـیدرگ و  غورفیب  ناگراتـس  دـهن ،
تسا یطیارش  نینچ  رد  تسرد  و  دییارگ . يدیما  ان  هب  ترضح  نآ  تلحر  اب  دوب ، هتسب  ربمایپ  ردقنارگ  دوجو  هب  هک  ییاهوزرآ  اهدیما و 

تدـش و زا  اههوک  يرآ  تخیرورف ». اههوک  و  « » لاـبجلا تعـشخ  و  . » دـییارگ ساـی  هب  اـهوزرآ  يدـیماان و  هب  اهدـیما  دوشیم : هتفگ  هک 
. دـنراذگیم رثا  زین  تادامج  رد  كانلوه  تخـس و  ثداوح  اهدادـیور و  هک  ارچ  دیـشاپ ، مه  زا  دـمآرد و  هزرل  هب  هعجاف  نیا  ینیگمهس 

نیا رگا  ربمایپ ! يا  [ . 321 .« ] هللا ۀیشخ  نم  اعدصتم  اعـشاخ  هتیارل  لبج  یلع  نآرقلا  اذه  انلزنا  ول  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  فیرـش  نآرق 
تمرح مارتحا و  و  « » میرحلا عیـضا  و  ... » یتسیرگنیم هدروخفاکـش  هدیـسرت و  ار  نآ  ادـخ  فوخ  زا  میداتـسرفیمورف ، هوک  رب  ار  نآرق 

زا روظنم  اجنیا  رد  دـنکیم و  راکیپ  نآ  هار  رد  هدومن و  عافد  نآ  زا  ناسنا  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  میرح »  » يهژاو دـش ». عیاـض  میرح 
تفرگرارق و یتـمرحیب  دروم  تدـش  هب  ترـضح  نآ  میرح  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  يرآ  هحفـص 547 ] تسا [ . ربمایپ  كاـپ  ترتع  نآ ،
.« دش هتفرگ  هدیدان  زین  تلحر  يهماگنه  هب  راوگرزب  نآ  تمرح  و  « » هتامم دنع  ۀمرحلا  تلیزا  و  . » دش کته  نآ  مارتحا  تینما و  قوقح و 
ارچ دوب ». دادیور  نیرتنیگمهس  گرزب و  یتبیصم  دنگوس  يادخ  هب  تبیصم  نیا  و  « » یمظعلا ۀبیـصملا  يربکلا و  ۀلزانلا  هللا - و  کلتف - »

يهعجاف دـشاب ، رتشیب  نانآ  زا  یکی  تمظع  یناشفارون و  عاعـش  هاگره  تسا و  گرزب  یتسارب  ناگتـسیاش  ناگرزب و  تلحر  تبیـصم  هک 
نیرتگرزب تاـقولخم و  نیرتفیرـش  یمارگ  ربماـیپ  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  رتزیمآهعجاـف  رترابتبیـصم و  مدرم  هعماـج و  يارب  وا  تلحر 

ناهج و يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دادـخر و  نیرتنیگمهـس  زین  وا  رابمغ  تلحر  یعیبط  روطب  دوب ، یتسه  ياههدـیدپ  نیرتکاپ  اهناسنا و 
ناسب يرابتبیـصم  دادـیور  یتسه  ناهج  نارک  ات  نارک  رد  يرآ  دوب ». دـهاوخن  نآ  دـننامه  يدادـیور  « » ۀـلزان اـهلثم  ـال  . » دوب ناـیناهج 

رد يزوسناج ، تبیـصم  و  « » ۀلجاع ۀقئاب  و ال  . » درادن دوجو  وا  ناسب  یتسه  ناهج  رد  هک  ارچ  تفای ، ناوتیمن  ربمایپ  يهدنهدناکت  تلحر 
ربماـیپ تلحر  دادـیور  زا  ناـهج  نیا  رد  تسا  نکمم  هـک  ینیگمهـس  دادـیور  اـهنت  هـک  ارچ  دیـسر ». دـهاوخن  نآ  يهیاـپ  هـب  ناـهج  نـیا 

زا هک  ياهعجاف  تبیـصم و  دومرف : گرزب  يهعجاف  نیا  فصو  رد  ناـنموم  ریما  سب . دوب و  دـهاوخ  زیخاتـسر  ییاـپرب  دـشاب ، رتنیگمهس 
ینیگنس نینچ  راوتسا ، هدییاس و  نامسآ  هب  رس  ياههوک  رب  رگا  نم  نامگ  هب  هک  دوب  نیگمهـس  ياهنوگ  هب  دمآ  دورف  نم  رب  ربمایپ  تلحر 

زا یمدرم  هک  مدیدیم  طیارش  نآ  رد  نم  هحفص 548 ] دنراد [ . هتشارفارب  تماق  نیگنس  راب  نآ  ریز  دنتسناوتیمن  دشیم ، دراو  يراشف  و 
نیا رب  دـنراد و  هاـگن  ار  دوخ  دـننک و  لرتـنک  ار  شیوخ  هودـنا  مغ و  دـنناوتیمن  هک  دـناهداد  فک  زا  ناوت  باـت و  ياهنوگ  هب  منادـناخ 

نایاپ هب  ار  ناشییابیکـش  عزج ، هودنا و  جوم  تبیـصم و  راشف  هک  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  لمحت  ناوت  تسا  هدمآ  دورف  نانآ  رب  هک  ياهعجاف 
تبیـصم نیا  نانآ  ندینـش  نتفگ و  نخـس  غالبا  تفایرد و  هاگتـسد  نایم  هتخاس و  لزلزتم  ار  ناـنآ  يریگمیمـصت  درخ و  هاگتـسد  هدرب و 

ياهتروص هب  امش  ياههناخ  رد  هک  ادخ  باتک  ار  تبیـصم  نیا  « » مکتینفا یف  هوانث - لج  هللا - باتک  اهب  نلعا  . » تسا هدش  لیاح  میظع ،
ای دنلب و  يادص  اب  دجـسم  هناخ و  رد  نادادماب  ناهاگماش و  هک  یتایآ  توالت  نامه  درک . نالعا  همه  يارب  ددرگیم ، توالت  نوگانوگ 

دجسم روظنم  هک  تسا  هدمآ  مکتلبق » یف   » يرگید يهخسن  رد  و  دهدیم ». ریخ  ترضح  نآ  تلحر  تبیصم  زا  تسا و  زادنانینط  هتسهآ 
يدادـماب یهاگماش و  ياهتسـشن  رد  و  « » مکحبـصم مکاسمم و  یف  . » ددرگیم توالت  فیرـش  نآرق  اجنآ  رد  هک  تسا  ياهناخزامن  اـی 

افاته و . » دراد تیاـکح  وا  گوس  زا  دوشیم و  توـالت  هک  دیونـشیم  ار  یتاـیآ  ناـهاگماش  نادادـماب و  وا  تلحر  زا  سپ  امـش  اـمش »...
يادـص اب  هاگ  اسر و  يادـص  اب  هاگ  تسا . نوگانوگ  ياهتروص  هب  تایآ  توالت  يهلیـسو  هب  ربماـیپ  تلحر  زا  شرازگ  نیا  و  اـخارص »

.« ] متح ءاضق  و  لصف ، مکح  هلـسر ، هئایبناب و  لح  ام  هلبقل  و  . » مارآ توالت  اب  ینامز  عیرـس و  ندـناوخ  اب  هاگ  اناحلا » ةوالت و  و  . » هتـسهآ
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نوناـق هدـمآ ، دورف  ادـخ  ناگداتـسرف  ناربماـیپ و  يهمه  رب  وا  زا  شیپ  هک  تـسا  ياهدـنیاپ  تشونرـس  یعطق و  ناـمرف  نـیا  هحفص 549 ]
تادوجوم يهمه  رب  یتسه  راگدـیرفآ  هک  تسا  يریذـپاندیدرت  یعطق و  نیناوق  زا  دـمآ ، دورف  ناربماـیپ  يهمه  رب  هک  گرم  لومـشناهج 

لماش ار  ناربمایپ  ات  هتفرگ  يداع  ياهناسنا  زا  وا  ناگدـنب  يهمه  هک  تسادـخ  نوناـق  تنـس و  گرم  تسا . هدومرف  ررقم  اـهناسنا  هدـنز و 
الا دمحمام  و  : » هک درک  لالدتسا  هفیرش  يهیآ  نیا  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هاگنآ  و  تشگ . دنهاوخزاب  وا  يوس  هب  ماجنارس  همه  دوشیم و 
هللا يزجیـس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف  هیبـقع  یلع  بلقنی  نم  مکباـقعا و  یلع  مـتبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هـلبق  نـم  تـلخ  دـق  لوـسر 

دوردـب ار  ناهج  وا  رگا  ایآ  دنتـشذگرد ؛ دـندمآ و  یناربماـیپ  مه  وا  زا  شیپ  هک  تسین  ياهداتـسرف  زج  دـمحم ، و  [ . » 322 ...« ] نیرکاشلا
دناسریمن و ادخ  هب  ینایز  زگره  ددرگزاب ، شیوخ  يهدیقع  زا  سک  ره  دیدرگیمرب ؟ شیوخ  يهدـیقع  زا  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دـیوگ 

دزاس نشور  ات  درک  لالدتـسا  هفیرـش  يهیآ  نیا  رب  تهج  نادب  مالـسلااهیلع  همطاف  داد ». دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگـساپس  يدوزب  دنوادخ 
ور نیا  زا  دـنتفر . دـندرک و  غالبا  ار  شیوخ  تلاسر  دـندمآ و  يرایـسب  ناروآمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  دوب  ادـخ  ربماـیپ  نیرترب  دـمحم  هک 

هریـس و تسادخ و  لومـشناهج  هدنیاپ و  نوناق  تنـس و  نیا  هکلب  دـسرب ، رظنب  زیگناتفگـش  وا  دروم  رد  دـیابن  تلحر  گرم و  يهدـیدپ 
وا زا  سپ  هک  دریگ  ناج  لطاب  روصت  نیا  ربماـیپ  تلحر  اـب  هک  دزاـس  نشور  زین  و  تسا . هدوب  هنوگ  نیمه  زین  ناربماـیپ  رگید  اـب  وا  شور 

متبلقنا لتق  وا  تام  نافا  . » داد رارق  تمرح  کته  تناها و  دروم  ناوتیم  زین  وا  تمرح  تفارش و  دریذپیم و  نایاپ  زین  وا  تنس  تعیرش و 
هب ار  وا  زیتسقح  نانمـشد  ای  تفگ و  دوردب  ار  ناج  دیزگرب و  یقاب  يارـس  هب  ارـس  نیا  زا  ار  وا  ادخ  رگا  هحفص 550 ] مکباقعا [ »؟ یلع 

عاجترا و هب  دادترا  هفیرش ، يهیآ  رد  دیدرگزاب ؟ رفک  هب  نامیا  زا  سپ  دیروآ و  يور  ییارگسپاو  هب  دیاب  نانموم  امش  دندناسر ، تداهش 
ادـخ هب  ینایز  چـیه  دـش  دـترم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ییارگـسپاو  سک  ره  و  ...« » هیبقع یلع  بلقنی  نم  و  . » تسا هدـش  اـنعم  ییارگـسپاو 

هحفص 551] داد [ ». دهاوخ  ار  نارازگساپس  شاداپ  سانشقح ، يادخ  دناسریم و  نایز  شدوخ  هب  هکلب  دناسریمن ،

هبطخ يهمادا 

هراشا

ددعلا و ووذ  متنا  ةربخلا و  مکلمـشت  ةوعدـلا و  مکـسبلت  عمجم ؟ يدـتنم و  عمـسم و  ینم و  يارمب  متنا  و  هیبا ؟ ثارت  مضهاا  ۀـلیقینب ! اهیا 
نوفوصوم متنا  و  نونیعت ؟)  ) نوثیغت الف  ۀخرصلا  مکیتات  و  نوبیجت ، الف  ةوعدلا  مکیفاوت  ۀنجلا ، حالسلا و  مکدنع  و  ةوقلا ، ةادالا و  ةدعلا و 

متحطان و  بعتلا ، دـکلا و  متلمحت  و  برعلا ، متلتاق  تریتخا . یتلا  ةریخلا  تبختنا و  یتلا  ۀـبخنلا  و  حالـصلا ، ریخلاـب و  نوفورعم  حاـفکلاب ،
ةرعن تعـضخ  و  ماـیالا ، بلح  رد  مالـسالا و  یحر  اـنب  تراد  اذا  یتح  نورمتاـتف ، مکرماـن  نوحربت ، وا  حربـن  ـال  مهبلا ، متحفاـک  ممـالا و 

؟ نایبلا دعب  مترح  یناف  نیدلاماظن ! قسوتسا )  ) قثوتسا و  جرهلا ، ةوعد  تاده  و  رفکلا ، نارین  تدمخ  و  کفالا ، ةروف  تنکـس  و  كرـشلا ،
مه لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاقت  الا  « ؟ نامیالا دعب  متکرـشا  و  مادـقالا ؟ دـعب  متـصکن  و  نالعالا ؟ دـعب  مترتسا  و 

قحا وه  نم  متدعبا  و  ضفخلا ، یلا  متدلخا  دق  نا  يرا  دـقالا  [ . 323 .« ] نینموم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا  ةرم  لوا  مکودـب 
نم متنا و  اورفکت  ناف  . » متغوست يذلا  متعسد  و  متیعو ، ام  متججمف  ۀعـسلاب ، قیـضلا  نم  متوجن  ۀعدلا و  یلا  متولخ  وه  ضبقلا ، طسبلاب و 

اهترعـشتسا یتلا  ةردـغلا  مکترماخ و  یتلا  ۀـلذخلاب  ۀـفرعم  یلع  تلق  اـم  تلق  دـق  ـالا : [ . 324 .« ] دـیمح ینغل  هللا  ناف  اـعیمج  ضرـالا  یف 
اهوبقتحاف اهومکنودف  هحفـص 552 ] ۀجحلا [ . ۀمدقت  ردصلا و  ۀـثب  انقلا و  روخ  و  ظیغلا )  ) ضیغلا ۀـثفن  و  سفنلا ، ۀـضیف  اهنکل  و  مکبولق ،

هللا نیعبف  ةدئفالا . یلع  علطت  یتلا  ةدقوملا  هللا  رانب  ۀلوصوم  دبالا ، رانـش  هللا و  بضغب  ۀموسوم  راعلا ، ۀیقاب  فخلا ، ۀـبقن )  ) ۀـبیقن رهظلا  ةربد 
اورظتنا نولماع و  انا   » اولمعاف دیدش ، باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  ۀـنبا  انا  و  [ . 325 «. ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و   » نولعفت ام 

طیارش امـش  هکنیا  اب  مریگ  رارق  دادیب  متـس و  دروم  مردپ  ثاریم  دروم  رد  نم  ایآ  جرزخ ! سوا و  نادنزرف  يا  ناه  [ . 326 «! ] نورظتنم انا 
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تفایرد ارم  یناوخارف  یهاوخداد و  يادن  امش  دیتسه ؟ یناوارف  یگدامآ  ناوت و  نمجنا و  ياراد  دیونشیم و  ارم  نانخس  دیرگنیم و  ارم 
هب هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـینکیمن ، يراـی  ارم  اـما  دـسریم  امـش  شوگ  هب  نم  تیموـلظم  يهلاـن  و  دـیهدیمن ، خـساپ  اـما  دـیرادیم 

باختنا ربمایپ  يهلیـسوب  هک  دـیتسه  یناگدـیزگرب  دـیاهتفای و  ترهـش  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  دـیاهدش و  فصو  يرگراکیپ  يروآمزر و 
ینوگانوگ ياههورگ  اب  دیدیرخ . ناج  هب  ار  داهج  جنر  دـیدرک و  رازراک  برع  نازیتسقح  اب  ربمایپ ، نآرق و  يرای  هار  رد  امـش  دـیاهدش .

ات دـیدرکیم  تعاطا  ار ، تلاسر  یحو و  نادـناخ  ام  نامرف  هراومه  امـش  دـیدومن . راکیپ  هرهلد  چـیهیب  ناعاجـش ، اـب  دـیدرک و  رازراـک 
كرش يهناراکزواجت  يهرعن  و  تفای ، ینوزف  ناراگزور  ناتسپ  رد  ریش  و  دمآرد ، شخرچ  هب  ام  دوجو  روحم  رب  مالسا  يایسآ  هلیسونیدب 
ياهلد هعماج و  رد  ادخ  نید  و  دش ، هفخ  هفطن  رد  هنتف ، بوشآ و  هب  ناوخارف  دییارگ و  یشوماخ  هب  رفک  ياههلعش  و  دمآ ، دنب  اهولگ  رد 
نشور زا  سپ  و  دیاهدنام ؟ هدزتهب  ارچ  تسا ، هدش  میسرت  ربمایپ  يهلیسوب  اهشزرادض  اهشزرا و  زرم  هک  کنیا  اما  دیدرگ . راوتسا  مدرم 
هحفـص زا [  سپ  ارچ  و  دینکـشیم ؟ ار  شیوخ  ياهدهع  کنیا  نامیپ ، نتـسب  زا  سپ  ارچ  و  دیرادیم ؟ هدیـشوپ  ار  نآ  ارچ  قیاقح ، ندش 

ار ربمایپ  ندـنار  نوریب  گـنهآ  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياـهنامیپ  هک  یهورگ  اـب  ارچ  دـیتفرگ ؟ شیپ  ار  كرـش  هار  هراـبرگد  ناـمیا ، [ 553
تسا رتراوازـس  هکنیا  اب  دیـسرتیم  نانآ  زا  ایآ  دندرک . زاغآ  ار  امـش  اب  راکیپ  راب  نیتسخن  نانآ  هک  یلاح  رد  دینکیمن ؟ رازراک  دندومن ،

هک ار  ییالاو  تیصخش  و  هتفرگ ، وخ  ییاسآنت  هب  هک  مرگنیم  نینچ  ار  امش  دیـشاب ! شوهب  ناه  دیراد . نامیا  رگا  دیـسرتب ، ادخ )  ) وا زا 
نت تولخ  رد  ندـیزخ  یلبنت و  هب  و  هدز ، راـنک  دوب  رتناوترپ  رتهتـسیاش و  همه  زا  اـهيراتفرگ  عفر  روما و  ریبدـت  هعماـج و  تیادـه  يارب 

ره ماجنارـس  و  دـیدیزخ . هنابلطتحار  یگدـنز  يانخارف  هب  تیلووسم  ماجنا  یتخـس  زا  دـیتفای  اهراک  رد  شیاشگ  هکیماگنه  دـیاهدرپس .
اما دیدروآ . الاب  هارکا  هب  دیدوب  هدیـشون  هچنآ  ره  و  دـیدنکفا ، نوریب  هتـساوخان  دـیدوب ، هدرک  ظفح  یناسآ  هب  تخانـش  نامیا و  زا  هچنآ 

دنوادخ هک  ارچ  دناسریمن ، ینایز  ادـخ  هب  ناتراک  نیا  دـیزرو ، رفک  یگمه  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره  امـش و  رگا  هک  داب  ناترادـشه 
منادیم بوخ  هک  نیا  اب  متفگ  امـش  هب  لماک  تخانـش  اب  نم  تسیابیم ، هچنآ  هک  دیـشاب  شوهب  ناه ! تسا . هدوتـس  ناگمه و  زا  زاینیب 

نیا اما  تسا ، هدوبر  ار  امش  بلق  يرگلاجد ، گنرین و  و  هتخیمآرد ، امش  تشوگ  تسوپ و  اب  کنیا  نآ ، ندرکن  يرای  قح و  نداهناو  هک 
. دنزیم جوم  مبلق  يهرتسگ  هنیـس و  نارک  ات  نارک  رد  هک  تسا  یهودنا  ینورد و  مشخ  ندـنکفا  نوریب  ناج و  ندـش  زیربل  رطاخب  نخس 

شوهب اما  دـیریگب ، ار  تفالخ  بکرم  کنیا  متخاس ... نشور  ار  قح  هک  نونکا  دوب . تجح  مامتا  يارب  دـش  هتفگ  هک  ییاـهینتفگ  يرآ 
ییاوسر ادـخ و  بضغ  زا  ناشن  و  تسا ، یقاب  وا  یناشیپ  رب  راـع  گـنن  غاد  و  هتـشادرب ، فاکـش  شیاـپ  هدروخ ، مخز  شتـشپ  هک  دیـشاب 
دیهدیم ماجنا  امـش  هچنآ  تسویپ . دهاوخ  دنکیم ، ذوفن  اهلد  قامعا  ات  هک  ادخ  مشخ  شتآ  هب  زین  ماجنارـس  دراد و  دوخ  اب  ار ، راگدنام 

هچ و  تشگ ، دنهاوخ  زاب  یموش  هاگتشادزاب  هچ  هب  هک  تسناد  هحفص 554 ] دنهاوخ [  نارگدادیب  يدوز  نیمه  هب  تسادخ و  هاگشیپ  رد 
. داد رادشه  تسامش  هار  رس  هک  تخـس ، یباذع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  نامه  تخد  نم  و  تساهنآ . راظتنا  رد  یکاندرد  تشونرس 

دیـشاب دوخ  يهناملاظ  درکلمع  رفیک  راظتنا  رد  امـش  و  میهدیم ، ماجنا  ار  شیوخ  راک  زین  ام  دیهد ، ماجنا  دیهاوخیم  هچنآ  ره  امـش  سپ 
. میتسه شیوخ  درکلمع  رابهوکش  شاداپ  راظتنا  رد  زین  ام  هک 

مدرم هب  رادشه 

ندینـش رد  یهاوخنوزف  موهفم  هب  ای  و  نداد ، توکـس  هب  روتـسد  يانعم  هب  زین  و  داب ، رود  موهفم  هب  اـهیا »  » يهژاو هلیق !»  » دـنزرف يا  ناـه 
ثارت مضهاا  . » تفر نخـس  ناـنآ  دروـم  رد  هک  دنـشابیم  جرزخ »  » و سوا »  » گرزب يهریـشع  ود  روـظنم  هلیق »  » نادـنزرف و  تسا . نـخس 
اجنیا رد  ءاه »  » هک تسا  هدمآ  هیبا »  » يرگید يهخسن  رد  و  مریگ ؟ رارق  دادیب  متس و  دروم  وا ، ثرا  مردپ و  ثاریم  دروم  رد  نم  ایآ  یبا »؟

ینم و يارمب  متنا  و  « ؟ دـنراد اور  متـس  نم  هب  ربمایپ ، مردـپ  ثرا  دروم  رد  ایآ  هک : تسا  نیا  نخـس  ياـنعم  تسا و  نوکـس  فقو و  يارب 
نآ رد  نآ  رد  زین  نم  هک  دیتسه  يدجسم  لفحم و  رد  کنیا  نایامش  دیونشیم ؟ ار  منانخس  دیرگنیم و  ارم  طیارش  امش  هکنیا  اب  عمـسم »
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يرای هب  اما  دیدهاش . ار  مایگدیدمتس  راگزور و  مه  و  ار ، متیاکش  مه  دیونـشیم و  ارم  نانخـس  مه  دیراد . روضح  امـش  متـسه ، لفحم 
مکلمـشت و  . » دیونـشیم ارم  یهاوخداد  يادـن  هحفـص 555 ] ةوعدـلا [ » مکـسبلت  « ؟ دـیزیخیمنرب نابـصاغ  ناملاظ و  ندـنار  بقع  نم و 

نینچ نآ  يانعم  هک  تسا  هدمآ  ةریحلا » مکلمـشت  و  . » يرگید يهخـسن  رد  و  دینادیم . ار  زیچ  همه  دـیهاگآ و  نم  تیعـضو  زا  و  ةربخلا »
رایـسب و ترفن  ياراد  امـش  و  ةدعلا » ددعلاووذ و  متنا  و  . » دیاهداتـسیا هدزتریح  رباربان ، يریگرد  رابمغ و  دادیور  نیا  ربارب  رد  دوشیم و 
تینما و قوقح و  زا  عافد  نم و  يرای  زا  و  دـیروآ ، هناهب  تارفن  دوبمک  هب  ات  دـیتسین  كدـنا  امـش  رظن  زا  دـیناوارف ». یگداـمآ  ییاـناوت و 
یعاـفد و لـیاسو  ورین و  ياراد  و  « » ةوـقلا ةادـالا و  و  . » تسا رایـسب  ناترامـش  تیعمج  رظن  زا  نایامـش  هکلب  دـینک . يرادوـخ  نم  يدازآ 

يهلیـسوب هتـشذگ  رد  هک  تسا  رایـسب  ناتدزن  رپس  هرز و  گرب و  زاس و  و  ۀنجلا » حالـسلا و  مکدنع  و  .« » دیتسه قح  يرای  يارب  تاناکما 
يادـن امـش  نوبیجت » الف  ةوعدـلا  مکیفاوت  . » تسا دوجوم  امـش  دزن  عافد  لـیاسو  زین  دـیاهدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  هدومن و  راـکیپ  اـهنآ 

هب نم  تیمولظم  یهاوخداد و  يهلان  و  نونیعت » الف  ۀخرـصلا  مکیتات  و  . » دیهدیمن خساپ  اما  دـیرادیم  تفایرد  ارم  ناوخارف  یهاوخداد و 
فصو يرگراکیپ  يروآمزر و  هب  امـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  حافکلاب » نوفوصوم  متنا  و  . » دینکیمن يرای  ارم  اما  دسریم  امـش  شوگ 

هحفـص 556] دـیفورعم [ . روهـشم و  نآ ، اب  ییورایور  يارب  یگداـمآ  راـکزواجت و  نمـشد  لابقتـسا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  هب  و  دـیاهدش .
و « » تـبختنا یتـلا  ۀـبخنلا  و  .« » دـیاهدش هتخانـش  هدیدنـسپ  ياـهراک  ماـجنا  یگتــسیاش و  یبوـخ و  هـب  و  « » حالــصلا ریخلاـب و  نوـفورعم  »

يارب دیزگرب و  ار  هنیدم » ، » قطانم اهرهـش و  يهمه  نایم  زا  ربمایپ  دیاهدش ». هدیزگرب  ربمایپ  يهلیـسوب  هک  دیدوب  ياهتـسیاش  ناگدـیزگرب 
.« دیدش هدیزگرب  هک  دیدوب  یناگدیزگرب  و  « » تریتخا یتلا  ةریخلا  و  . » درک ترجه  اجنیا  هب  شیوخ  ياهنامرآ  دنلب و  فادـها  هب  ندیـسر 

دکلا متلمحت  و  برعلا ، متلتاق  . » دومن ترجه  امش  رهش  امش و  يوسب  مه  لیلد  نیمه  هب  درک و  باختنا  شیوخ  يرای  يارب  ار  امـش  ربمایپ 
ناج هب  ار  تمحز  جنر و  دیدرک و  رازراک  برع  اب  مالـسا  نییآ  قح و  يهملک  نتخاش  رتالاب  رترب و  ربمایپ و  يرای  يارب  امـش  و  بعتلا » و 

و . » دیدومن اهیراکادف  دیتفریذپ و  ار  تداهش  مخز و  امرـس و  امرگ و  یگتـسخ و  جنر و  ناوارف  ياهراکیپ  اهجنر و  رد  هک  ارچ  دیدیرخ .
ییاهتلم اب  دـیدیگنج ». لزلزت  سرت و  چـیه  یب  ناعاجـش  اب  دـیدرک و  رازراک  ینوگانوگ  ياههورگ  اب  و  « » مهبلا متحفاک  ممالا و  متحطاـن 

وا حربن  ال  . » دوب ادـخ  ربمایپ  زا  عاـفد  ناتفدـه  لـحارم  نیا  يهمه  رد  دـیدومن و  راـکیپ  برع و ... نایارگكرـش  يراـصن و  دوهی و  نوچ 
ارجا ار  تاروتـسد  اـههمانرب و  امـش  مـیدرکیم و  يربـهر  ار  روـما  میدوـمنیم و  يزیرهماـنرب  هراوـمه  اـم  نورمتاـتف » مکرماـن  نوحربـت ،

هب ام  كرتشم  ششوک  شالت و  هب  مالسا  يایسآ  ماجنارس  ات  « » مالسالا یحر  انب  تراد  اذا  یتح  و  . » دیدوب ام  نامرف  هب  شوگ  دیدرکیم و 
هنانامرهق و راکیپ  کی  تالکـشم  اهجنر و  ندیرخ  ناج  هب  ای  دـیدرک و  رازراک  ام  یهدـنامرف  هب  امـش  هحفـص 557 ] دمآرد [ ». شخرچ 

نوگانوگ نوئش  داتفا و  شخرچ  هب  مالسا  يایسآ  دش و  نوگرگد  هعماج  دنور  هک  تفای  همادا  گرتس  راک  نیا  ردقنآ  یـساسا ، يهزرابم 
و مایالا » بلح  رد  و  . » تفای ماظن  دوب  هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  ام ، يهتسیاش  ریبادت  هناقداص و  ياهـشالت  وترپ  رد  هعماج  يایند  نید و 

نایرج هب  یناوارف  هب  ددرگ  يراج  ناتسپ  زا  هک  يریش  ناسب  یپ  رد  یپ  تاحوتف  رطاخب  تاریخ  میانغ و  و  دمآ . ریـش  هب  ناراگزور  ناتـسپ 
ناشدابرپ ینیب  دمآ و  ریز  هب  نایارگكرش  ناشکندرگ  ندرگ  دییارگ . یشوماخ  هب  كرش  ياههدبرع  و  كرشلا » ةرغث  تعـضخ  و  . » داتفا

ةروف تنکـس  و  . » دنتفر خـیرات  نادهلابز  هب  دـندش و  طقاس  رابتعا  يهجرد  زا  دـندروآ و  دورف  رـس  مالـسا  ربارب  رد  دـش . هدـیلام  كاخ  هب 
روهلعـش نارفاک  هک  ییاـهگنج  رفک و  شتآ  و  رفکلا » نارین  تدـمخ  و  .« » دـنامزاب شـشوج  زا  تمهت  غورد و  ناروف  گـید  و  « » کـفالا

توعد و  تفرگ ، مارآ  بوشآ  جرم و  جره و  يوـس  هب  ناوـخارف  و  جرهلا » ةوـعد  تادـه  و  . » دـییارگ یـشوماخ  هب  ور  همه  دـنتخاسیم ،
نییآ نید و  ماظن  و  نیدلاماظن » قسوتسا  و  . » تسویپ شمارآ  هب  هرهلد  بارطضا و  دییارگ و  توکـس  هب  ییارگلطاب  يزیگناهنتف و  يوسب 

[ »؟ نایبلا دـعب  مترح  یناف  . » تفر شیپ  لماک  ماظن  یگنهاـمه و  یگناـگی و  هب  یگدـنکارپ  زا  سپ  نییآ  نوئـش  روما و  تفاـی و  رارقتـسا 
طیارـش ندـش  نشور  تامدـقم و  نیا  زا  سپ  ارچ  و  دـیدییارگ ؟ تریح  هب  نآ ، ناـیب  ناـمیا و  نـالعا  زا  سپ  هنوـگچ  سپ  هحفص 558 ]
راکـشآ يهلحرم  نآ  زا  سپ  و  « »؟ نالعالا دعب  متررـسا  و  « ؟ دیدمآ راتفرگ  تریح  یگدزتهب و  تفآ  هب  مه  زاب  ناتیارب ، لاح  هتـشذگ و 
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تـسژ ای  دـینکیم و  ناهن  تسا  راکـشآ  نشور و  هک  ار  ییاـهراک  و  دـیدییارگ »؟ يراـکناهن  هب  هراـب  رگد  قح ، يراـی  ناـمیا و  نـالعا 
هب شیارگ  مالسا و  راهظا  زا  سپ  و  دیدومن ؟ درگبقع  یماگشیپ  يزاتشیپ و  نآ  زا  سپ  و  مادقالا » دعب  متصکن  و  « ؟ دیریگیم يراکناهن 
اب ندیزرو  تفلاخم  اب  و  دیدروآ . يور  كرش  هب  نامیا  زا  سپ  و  نامیالا »؟ دعب  متکرشا  و  « ؟ دیدروآ يور  ییارگـسپاو  هب  نآرق  ربمایپ و 

لوسرلا و جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاقت  الا  « ؟ دـیدیزرو كرـش  ادـخ  هب  هراب  نیا  رد  شتاروتـسد  نادـناخ و  دروم  رد  ربمایپ 
گنهآ دنتـسکش و  ار  شیوخ  دنگوس  هک  یمدرم  اب  ایآ  [ . 327 .« ] نینموم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااـف  مهنوشختا  ةرم  لوا  مکودـب  مه 

نامیا رگا  هکنیا  اب  دیسرتیم  اهنآ  زا  ایآ  دینکیمن ؟ رازراک  دندرک ، زاغآ  ینمـشد  امـش  دض  رب  دندومن و  ار  هنیدم  زا  ربمایپ  ندنار  نوریب 
هنیدم رد  يراصن  دوهی و  هورگ  ای  هکم  ناکرشم  دروم  رد  هچرگ  هفیرش  يهیآ  نیا  دیسرتب . ادخ  زا  اهنت  هک  تسا  رتراوازـس  دیـشاب  هتـشاد 
نامیپ هنیدم  رد  زین  يراصن  دوهی و  دنک و  نوریب  شیوخ  راید  رهـش و  زا  ار  ربمایپ  هناملاظ  تساوخیم  تسخن  هورگ  هک  دوب ، هدـمآ  دورف 
يهیآ نیا  شیوخ  يرگنفرژ  اب  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـما  دـندوب . هنیدـم  زا  ربماـیپ  ندرک  نوریب  موش  يهشیدـنا  رد  هتـسسگ و  ار  شیوخ 

تلادع و قح و  هار  رد  شیوخ  يراکمه  يرای و  هب  ار  نانآ  ات  دیناجنگ  شیوخ  يهنارگنشور  نانخـس  هحفص 559 ] نایم [  رد  ار  هفیرش 
یپ رد  هن  دوب و  هنتف  بوشآ و  يهشیدنا  رد  هن  زگره  شیوخ  راک  نیا  اب  ترـضح  نآ  دنک . قیوشت  دادبتـسا  ملظ و  اب  زیمآتملاسم  راکیپ 

مدرم و روز  لاح و  هب  وا  هکلب  بصاغ ، تموکح  اب  تخـس  راـکیپ  يارب  نآ  يربهر  هورگ و  بزح و  لیکـشت  یـشکرکشل و  يزیرنوخ و 
هب تسا  هدش  هدیـشک  هدرپ  تشپ  رد  موش  يهشقن  نیا  هک  تسنادیم  کین  دوب و  هاگآ  دـیابیم  هک  هنوگنآ  نانآ  تیعقوم  اهیریگتهج و 

قرزرپ و یگدنز  یبلطتحار و  هب  امـش  هک  منیبیم  نم  هک  دیـشاب  شوهب  « » ضفخلا یلا  متدلخا  دق  نا  يرا  دق  الا : : » دومرف تهج  نیمه 
هعماـج و يهرادا  هب  اـهناسنا  نیرتهدـنبیز  هک  ار  يدرمگرزب  و  ضبقلا » طـسبلاب و  قـحا  وـه  نم  متدـعبا  و  .« » دیاهتـسب لد  هدرتـسگ  قرب و 

تماما هب  ربمایپ  زا  سپ  اهناسنا  نیرتراوازس  نیرتهتسیاش و  هک  ار  نانموم  ریما  امـش  دیاهتخاس . رود  هعماج  يرادمامز  زا  دوب ، نید  يربهر 
و . » دیتخاس رود  شیوخ  یعامتجا  یگدـنز  يهنحـص  زا  دوب ، نوئـش  روما و  رد  فرـصت  هعماج و  يایند  نید و  یتشک  تیادـه  نیتسار و 

تاررقم  ) يانگنت زا  شیوخ  رادنپ  هب  و  ۀعـسلاب » قیـضلا  نم  متوجن  و  .« » دیتشگ شوغآ  مه  ییاسآنت  یبلطتحار و  اب  و  « » ۀعدلاب متولخ 
رب ششخب  رد  ار  یسک  هن  دوب و  يراکشزاس  يراگنالهس و  یتسـس و  درم  هن  نانموم  ریما  هک  ارچ  دیتفای . تاجن  نآ  يانخارف  هب  هنالداع )

يهنازرف نآ  زا  ندیرب  اب  لیلد  نیمه  هب  دشیم . بوسحم  انگنت  دوبن و  دنیاشوخ  امـش  يارب  تیعقاو  نیا  و  دادیم . يرترب  زایتما و  يرگید 
رادربنامرف هک  يرـصنع  يوسب  دنتـسج و  انگنت  نی  زا  شیوخ  رادـنپ  هب  يرگید  هب  ندرپس  تعیب  هحفص 560 ] تسد [  اهلسن و  اهرـصع و 

ار هچنآ  راک  نیا  اب  و  « » متیعوام متججمف  . » دیتفاتـش داد ، دهاوخ  نامرف  تساوخ و  دهاوخ  دیهاوخب  ناتـسرپایند  امـش  ار  هچنآ  تسامش و 
تشز و تکرح  نیا  اب  دیدروآ ». الاب  دیدوب  هدربورف  ار  هچنآ  و  « » متعوست يذلا  متعـسد  و  .« » دیدنکفا نوریب  ناهد  زا  دـیدوب  هدرک  ظفح 
هتفر و نوریب  ادـخ  نید  زا  امـش  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیروآ . الاب  دـیدوب  هدیـشون  تذـل  یناـسآ و  هب  ار  هچنآ  يهمه  شیوخ ، يهناـملاظ 

ناف : » هک دهدیم  همادا  ار  شیوخ  نخس  هکرابم  يهیآ  نیا  توالت  اب  مالسلااهیلع  همطاف  تهج  نیمه  هب  دیدنکفا . رود  هب  ار  اورپ  نامیا و 
ینایز يادخ  هب  ، ) دـیزرو رفک  نیمز  يور  مدرم  يهمه  امـش و  رگا  [ . 328 .« ] دـیمحلا ینغل  هللا  ناف  اعیمج  ضرـالا  یف  نم  متنا و  اورفکت 

نید و نداد  تسد  زا  اـب  زج  دـیناسریمن و  ناـیز  نتـشیوخ  هب  زج  نایامـش  تسا و  شیاتـس  روـخرد  دـنوادخ  هک  ارچ  دیـسر .) دـهاوخن 
ار هچنآ  هک  دیشاب  شوهب  مکترماخ » یتلا  ۀلذخلاب  ینم  ۀفرعم  یلع  تلق  ام  تلق  دق  الا : . » دیروآیمن دراو  نارسخ  نایز و  دوخ  هب  ناتنامیا 

مالسلااهیلع همطاف  تسا . هتشگ  رادیدپ  امش  دوجو  رد  هک  تسا  يدهعتیب  یتسس و  تفآ  نآ  زا  لماک  تخانـش  ساسا  رب  مدرک  نایب  نم 
هک مهاوخیم  امـش  زا  هتخاس و  بطاخم  ار  امـش  هک  کنیا  مسانـشیم و  ار  امـش  لد  ياهاوه  مهاگآ و  ياهیریگتهج  زا  نم  دیامرفیم :

ندـمآرب يارب  درک و  دـیهاوخن  يرای  ارم  امـش  هک  منادیم  کین  دـیزیخاپب ، تلادـع  قح و  يراـی  نم و  هحفـص 561 ] یهاوخداد [  يارب 
« مکبولق اهترعشتسا  یتلا  ةردغلا  و  . » درک دیهاوخ  نایز  دوخ  همه  زا  شیب  اما  تشاد . دیهاوخنرب  یماگ  نم ، يهنالداع  قح و  هب  يهتساوخ 

نابز گـنهرف و  رد  بوثلا » رعـشتسا  . » تسا هتخاـس  شیوخ  شـشوپ  ار  نآ  ناـتیاهبلق  هک  تسا  ییاـفویب  ینکـش و  ناـمیپ  بیرف و  نآ  و 
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زا زارف  نیا  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تسا . ندب  هب  نآ  ندنابسچ  سابل و  ریز  يزیچ  ندیـشوپ  ای  نیریز و  يهماج  ندیـشوپ  موهفم  هب  برع ،
شیوخ شـشوپ  ار  ناتیاهبلق  هدیبسچ و  امـش  ياهلد  رب  تنایخ  بیرف و  هک  مهاگآ  تیعقاو  نیا  رب  نم  دـیامرفیم : شیوخ  یخیرات  نخس 

ینکشنامیپ ییافویب و  تفآ  زا  هک  یتخانش  اب  نم  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  تنایخ  ییافویب و  موهفم  هب  ردغ »  » يهژاو تسا . هتخاس 
و . » درک دیهاوخن  يرای  تلادع  قح و  هار  رد  ارم  هک  منادیم  مراد و  دهعت  يرادافو و  راظتنا  امـش  زا  زگره  مراد ، امـش  ياهلد  رد  دوجوم 
زا هک  هاگنآ  فرظ  هک  هنوگنامه  تسا . ینورد  ياهدرد  اهجنر و  نایب  اهنیا  تسا . نیگهودنا  لد  شـشوج  اهنیا  اما  سفنلا » ۀضیف  اهنکل 

الیتسا دروآ و  راـشف  نآ  رب  نزح  تشگ و  لاـمالام  هودـنا  مغ و  زا  هک  هاـگنآ  ناـسنا ، لد  مه  هنوگنیمه  دنکیمریزرـس ، دـش ، زیربـل  بآ 
يهناشن اهنیا  تسا . مشخ  جوم  نتخیر  نوریب  و  ظیغلا »... ۀـثفن  و  . » دزیریم نوریب  دـشوجیم و  دـنکیم و  ناروف  ناـکت  کـی  اـب  تفاـی ،

روخ و  [ » هحفـص 562 دنکیم [ . تیاکح  نوردنا  مخز  زا  يزیرنوخ  نوخ و  نایرج  هک  هنوگنامه  تسا . هدنیوگ  نورد  رد  دوجوم  مشخ 
. تسا درد  رپ  يهنیـس  یتحاران  هودنا و  ناروف  و  ردـصلا »... ۀـثب  و  . » دـیاشن رگید  نآ  نتـشاد  ناهن  هک  تسا  یجنر  درد و  ناشن  و  انقلا »...

[ . 329 . ] مربیم يادخ  هب  اهنت  ار  شیوخ  هودنا  حرش  هک  تسین  نیا  زج  هللا »... یلا  ینزح  یثب و  وکـشا  امنا  : » دیامرفیم بوقعی  ترـضح 
ۀمدقت و  . » دزاسیم راکشآ  ار  نآ  درادن ، ار  نآ  ندیشک  لد  هب  نتـشاد و  ناهن  ناوت  رگید  نآ  يهدنراد  هک  یجنر  درد و  نامه  ور  نیا  زا 

رد متفگ  دوب ، ینتفگ  هچنآ  هداد و  رارق  نخـس  يور  ار  نایامـش  نم  کنیا  تسا ... ناهرب  لـیلد و  ندـنکفاشیپ  تجح و  هئارا  و  ۀـجحلا »
ود رطاخب  متفگ  هچنآ  ماهدـشلامیاپ . قوقح  هنـالداع و  عضوم  زا  ناـتتیامح  هب  دـیما  هن  مراد و  ار  امـش  يراـی  هب  عمط  مشچ  هن  هک  یلاـح 

مامتا امش  اب  هک  تسا  نیا  یخیرات  نخس  نیا  ینید  یبهذم و  تلع  اما  دیدرگ . نایب  نآ  یناور  تلع  هک  دوب  ینید  یناور و  یـساسا  لصا 
ماجنا تیلووسم و  ساسحا  هب  ار  امـش  هداد و  خر  هک  هنوگنآ  ار  يراج  قیاقح  مهد و  هئارا  امـش  رب  ار  شیوخ  ناهرب  لیلد و  منک ، تجح 

ياهناهب رذـع و  زیخاتـسر  زور  رد  ات  منک  نالعا  اسر  يادـص  اب  میامن و  میـسرت  امـش  يارب  ناهرب  لیلد و  اب  ار  همه  دـنکیم ، مازلا  هفیظو 
ياج یـسک  يارب  هن  شیوخ  نانخـس  اب  نم  دـیدش . یهاگآان  ای  یـشومارف  تلفغ و  راچد  لطاب ، قح و  نایم  راکیپ  رد  هک  دیـشاب  هتـشادن 

، مدرک یفرعم  بسن  بسح و  ناشن و  مان و  اب  ار  نتشیوخ  نم  ینخـس . ارچ و  نوچ و  ياج  يرونخـس  يارب  هن  مراذگیم و  يرذع  هناهب و 
قح ندش  لامیاپ  و  كدـف » [ » هحفـص 563 زیگنامغ [  يارجام  متخاـس ، نشور  امـش  يارب  ار  نیتسار  تماـما  هب  طوبرم  قیاـقح  لـئاسم و 

ندربثاریم زین  لومشناهج و  لصا  کی  ناونع  هب  ثرا »  » نوناق دروم  رد  نآرق  رگنشور  تایآ  هب  دروم  نیا  رد  متفگزاب و  ار  شیوخ  ملـسم 
قوقح زا  یهاوخداد  شیوخ و  يرای  هب  ار  امـش  اهنیا  يهمه  زا  سپ  متـسج و  داهـشتسا  فیرـش  نآرق  صن  هب  ناـنآ  نادـنزرف  ناربماـیپ و 
تلادع وادخ  هار  رد  ارم  دهد و  تبثم  خـساپ  مایهاوخداد  هب  هک  یـسک  امـش  يهعماج  رد  هک  درد  غیرد و  اما  مدـناوخارف . ماهدـشلامیاپ 
شوهب اما  دیدنب ، تخس  ار  شیوخ  دنبراب  دیریگرب و  ار  تفالخ  بکرم  مامز  سپ  رهظلا » ةربد  اهوبقتحاف  اهومکنودف  . » متفاین دنک ، يرای 

« راعلا ۀیقاب  و  . » تفر دهاوخن  شیپ  فده  يوسب  تسا و  خاروس  هدزلوات و  نآ  ياپ  و  فخلا » ۀبقن  . » تسا مخز  رتش  نیا  تشپ  هک  دیشاب 
تسا هدنیاپ  امش  يارب  اهلسن  اهرصع و  تشذگ  خیرات و  قرو  نیرخآ  ات  دیدیزگرب ) هک  ياهناملاظ  تشز و  يهویش  اب   ) نآ راع  گنن و  و 

هدنیاپ و گنن  هب  هدروخ و  ناشن  ادخ  مشخ  زا  و  « » دبالا رانش  هللا و  بضغب  ۀموسرم  . » تفرگ دهاوخ  ار  امش  نماد  زین  ترخآ  يارـس  رد  و 
راع گنن و  تمالع  هدروخ و  ادـخ  مشخ  بضغ و  ناـشن  هناـملاظ  تفـالخ  نیا  يهقاـن  رب  يرآ ، تسا ». هدـش  هدزتمـالع  راگدـنام  راـع 

ات هک  ادـخ  يهتخورفارب  شتآ  هب  نآ ، هب  هدـنزای  تسد  و  ةدـئفالا » یلع  علطت  یتلا  ةدـقوملا  هللا  راـنب  ۀـلوصوم  . » یگـشیمه ریذـپاننایاپ و 
دهاوخ رتروهلعش  رتهتخورفارب و  مد  هب  مد  تسا و  نازورف  هک  یـشتآ  نآ  هب  دش . دهاوخ  هدنکفارب  دنازوسیم ، دریگیم و  ار  اهلد  يافرژ 

هچره « ») نولعفت ام  ۀـللا  نیعبف  [ » هحفـص 564 دیـسر [ . دهاوخ  زین  وا  ناج  قامعا  هب  دـینازوس و  دـهاوخ  ار  ناسنا  نورد  نورب و  تشگ و 
دنیبیم و ار  امـش  درکلمع  راتفر و  يهمه  لداع  يادخ  دیهدیم ». ماجنا  ادخ  مشچ  ربارب  رد  دینکیم  هچنآ  هک ) دـیهد  ماجنا  دـیهاوخیم 

بلقنم يا  اوـملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  . » دـیتسه وا  رـضحم  رد  هراـمه  ییوـگ  هک  ياهنوـگ  هب  دـنامیمن . هدیـشوپ  وا  رب  امـش  رادرک  زا  يزیچ 
نیمادک هب  هک  تسناد  دنهاوخ  تشگ ». دنهاوخزاب  هاگتـشگزاب  نیمادک  هب  هک  تفای  دـنهاوخرد  دـندومن  متـس  هکنانآ  يدوزب  .« » نوبلقنی
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نیب مکل  ریذن  ۀنبا  انا  و  . » دش دنهاوخ  دراو  نآ ، كاندرد  هدننکراوخ و  باذع  خزود و  يهقبط  نیمادک  هب  دش و  دـنهاوخ  هداد  ازج  رفیک 
همطاف داد . رادـشه  تسامـش ، يور  اشیپ  هک  تخـس  یباذـع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  يدرمگرزب  نامه  تخد  نم  و  دـیدش ». باذـع  يدـی 

! ربمایپ يا  ناه  [ . 330 .« ] اریذن ارشبم و  ادهاش و  كانلسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  : » هک دومرف  هراشا  هفیرش  يهیآ  هب  شیوخ  نایب  رد  مالسلااهیلع 
دمحم تخد  مردـپ ، نامه  يهناگی  تخد  نم  هک  دـینادب  ناه  هک  تخاس  نشور  میداتـسرف و  ناسرمیب ، هدـنهد و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  اـم 

، تسا هدـش  هداـمآ  ناراـکهبت  نارگدادـیب و  يارب  هک  یتخـس  باذـع  زا  ار  نایامـش  هک  یهاوخریخ  تسودرـشب و  ياوشیپ  ناـمه  (ص .)
ام رب  دادیب  متـس و  دیهاوخیم  هچره  دیهد و  ماجنا  ار  شیوخ  راک  امـش  سپ  نولماع » انا  اولمعاف  . » دیـشوک اهناسنا  تاجن  يارب  رادشه و 

هحفـص 565] تخاـس [ . میهاوـخ  هشیپ  يرادـیاپ  ییابیکـش و  ادـخ  هار  رد  درک و  میهاوـخ  لـمع  شیوـخ  يهفیظو  هب  زین  اـم  دـیراد . اور 
ییابیکـش و شاداـپ  راـظتنا  هب  زین  اـم  دیـشاب ، شیوخ  يهناـملاظ  درکلمع  موش  يهرمث  خـلت و  يهوـیم  رظتنم  امـش  نورظتنم » اـنا  اورظتناو  »

هحفص 566] دوب [ . میهاوخ  شیوخ  صالخا  نامیا و  يرادیاپ و 

رکبوبا خساپ 

هراشا

اباذـع نیرفاکلا  یلع  و  امیحر ، افوور  امیرک ، افوطع  نینموملاب  كوبا  ناک  دـقل  هللالوسر ! ۀـنبای  لاق : نامثع و  نب  هللادـبع  رکبوبا  اـهباجاف 
، میـسج رما  لک  یف  هدعاس  میمح و  لک  یلع  هرثآ  ءالخالا ، نود  کفلا  اخا  و  ءاسنلا ، نود  كابا  هاندـجو  هانوزع  نا  امیظع ، اباقع  امیلا و 

ۀنجلا یلا  و  انتلدا ، ریخلا  یلع  نوبجتنملا ، ةریخلا  نوبیطلا و  هللالوسر  ةرتع  متناف  یقـش ، لک  الا  مکـضغبی  و ال  دیعـس ، لـک  ـالا  مکبحی  ـال 
ةدودـصم و ال  کقح ، نع  ةدودرم  ریغ  کلقع ، روفو  یف  ۀـقباس  کلوق ، یف  ۀـقداص  ءایبنالا ، ریخ  ۀـنبا  و  ءاسنلا ! ةریخ  ای  تنا  و  اـنکلاسم ،

ینا و  هلها ، بذـکی  ـال  دـئارلا  نا  و  هنذاـب ، ـالا  تلمع  ـال  و  ملـس !!! هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يار  تودـع  اـم  هللا  و  کقدـص ، نع 
ثرون امنا  اراقع و  اراد و ال  ۀـضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  : » لوقی هللالوسر  تعمـس  ینا  ادیهـش ، هب  یفک  هللادهـشا و 
عارکلا یف  هتلواح  ام  انلعج  دق  و  همکحب ». هیف  مکحی  نا  اندعب ، رمالا  یلا  ولف  ۀـمعط  نم  انل  ناک  ام  و  ةوبنلا ، ملعلا و  و  ۀـمکحلا ، باتکلا و 

مل يدحو و  هب  درفنا  مل  نیملـسملا ! نم  عامجاب  کلذ  راجفلا و  ةدرملا  نولداجی  رافکلا و  نودـهاجی  نوملـسملا و  اهب  لتاقی  حالـسلا ، و 
، کیبا ۀما  ةدیس  تنا  و  کنود ، رخدت  کنع و ال  يوزت  ال  کیدی ، نیب  کل و  یه  یلام ، یلاح و  هذه  و  يدنع ، هیف  يارلا  ناک  امب  دبتسا 

نا نیرت  لهف  يادی ، تکلم  امیف  ذفان  کمکح  کلـصا ، کفرع و  یف  عضوی  و ال  کلـضف ، نم  کلام  عفدی  ال  کینبل ، ۀـبیطلا  ةرجـشلا  و 
رب تردـپ  هک  یتسارب  ادـخ ! ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  يا  ناه  تفگ : تخادرپ و  ییوگخـساپ  هب  رکبوبا  هاگنآ  كابا ؟ کـلذ  یف  فلاـخا 
وا تبسن  رگا  دوب . نیگمهس  يرفیک  باذع و  ناراکمتس ، نایارگرفک و  رب  و  رگشیاشخب ، رهمرپ و  تمارکرپ و  تفوطعرپ و  نامیااب  مدرم 
دید میهاوخ  وت  يهیامنارگ  يوش  ردارب  ار  وا  و  ناوناب . رگید  هن  تفای ، میهاوخ  وت  ردـپ  ار  ترـضح  نآ  هحفص 567 ] مینک [ ، وجتسج  ار 

ترضح نآ  زین  وت  راوسهش  يوش  دیزگرب و  ار  وا  ناگمه ، نایم  زا  داد و  يرترب  یکیدزن ، تسود و  ره  رب  ار  وا  ترـضح  نآ  نارگید . هن 
تخبکین رگم  درادیمن  تسود  ار  تلاـسر  نادـناخ  امـش  درک . يراـی  صـالخارپ  هناـنامرهق و  اـهراک و  نیرترطخرپ  نیرتـکیدزن و  رد  ار 

دیتسه و ادخ  ربمایپ  يهزیکاپ  كاپ و  نادـناخ  نایامـش  هک  ارچ  ترخآ . ایند و  يهشیپتواقـش  رگم  دزرویمن  ینمـشد  امـش  اب  و  یعقاو ،
، هژیوب وت  و  دینکیم . ییامنهار  وا  نشور  ياههار  ادخ و  تاورطرپ  تشهب  يوسب  ار  مدرم  امـش  اهلـسن . اهرـصع و  نیرتبیجن  يهدیزگرب 
غوبن و رد  ییوگتـسار و  تراـتفگ  رد  يدـیدرت  چـیه  یب  ناروآماـیپ ! نیرترب  يهنازرف  تخد  و  اهلـسن ! اهرـصع و  يوناـب  يهدـیزگرب  يا 
نوچ و تاییوگتسار ، رد  دوب و  یهاوخن  هتشادزاب  شیوخ  قوقح  زا  زگره  وت  يزاتـشیپ . ماگـشیپ و  ناگمه  رب  ترایـسب ، درخ  هشیدنا و 

دومن مهاوخن  يراک  وا  نذا  هب  زج  تشاذگ و  مهاوخن  رتارف  ربمایپ  هاگدید  زا  یماگ  نم  دنگوس ! يادـخ  هب  تفای . یهاوخن  ياهدـننکارچ 
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ربمایپ زا  نم  هک  تسا  هدنسب  یهاوگ  واو  مناوخیم  یهاوگ  هب  ار  يادخ  کنیا  نم  دیوگیمن . غورد  شیوخ  مدرم  هب  هعماج  رادمدرـس  و 
تمکح و باتک و  اهنت  ام  ياهعرزم . هناخ و  هن  میراذـگیم و  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  هن  ناروآماـیپ ، هورگ  اـم  : » دومرف هک  مدینـش  ادـخ 

رارق ام ، زا  سپ  رادـمامز  رایتخا  رد  همه  تساـم ، دزن  يداـصتقا  تاـناکما  ییاذـغداوم و  زا  هچنآ  و  میهنیم ، ثرا  هب  ار  تلاـسر  شناد و 
نخـس نآ  دروم  رد  امـش  کنیا  هک  ار  هچنآ  ام  و  دـیامن . مکح  دـنک ، یـشیدناحالص  هک  ياهنوگ  ره  هب  اهنآ  دروم  رد  ات  تفرگ  دـهاوخ 

 ] اب دـنیامن و  رازراک  نآ ، يهلیـسوب  ناملـسم ، مدرم  ات  میاهداد  صاصتخا  یعاـفد ، گرب  زاـس و  دـیرخ  يارب  یبلطیم  ار  نآ  ییوگیم و 
دوخ مدرک و  زاغآ  ناناملسم  يهمه  هارمه  هب  ار  تسایس  نیا  دنزیخرب . راکیپ  هب  راکدب  شیدنادب و  ناشکرس  نایارگرفک و  هحفص 568 ]

تـسا نم  ییاراد  تورث و  مه  نیا  زور و  لاح و  نیا  کنیا  و  مزرویمن . دادبتـسا  شیوخ  هاگدـید  رب  هتفرگن و  شیپ  رد  ار  نآ  ییاهنت  هب 
وت هک  ارچ  ددرگیم . هریخذ  هنیجنگ و  امـش  زج  یـسک  يارب  هن  دوشیم و  هتفرگ  امـش  زا  يزیچ  هن  مراذـگیم . وـت  راـیتخا  رد  ار  همه  هک 

دهاوخن راکنا  یـسک  ار  وت  يهژیو  تازایتما  يرترب و  تنادنزرف . يارب  هزیکاپ  كاپ و  روانت و  روراب و  تخرد  یتسه و  تردپ  تما  رالاس 
ینادیم اور  کنیا  ایآ  تسا . ذفان  نم  یـصخش  ییاراد  رد  وت  نامرف  دراگنا و  تسپ  دهنورف و  دـناوتیمن  یـسک  ار  وت  عرف  لصا و  درک و 

؟ منک راتفر  ربمایپ ، تردپ  درکلمع  هاگدید و  فالخرب  دروم  نیا  رد  هک 

نانموم ریما  ياهيرترب  هب  فارتعا 

دومرف و نایب  نکمم  طیارش  لکش و  نیرتلماک  تروص و  نیرتهب  هب  ار  همه  دوب ، هتسیاب  هتسیاش و  ار  هچنآ  اجنیا  ات  ربمایپ  يهنازرف  تخد 
نانخـس اـت  دـشوکیم  ددرگیم و  نادـیم  دراو  ییوگخـساپ ، يارب  هک  تساـتدوک  تموـکح  سیئر  کـنیا  تخاـس و  نـشور  ار  قیاـقح 

ۀنب ای  لاق : و  رکبوبا ... اهباجاف  درک : زاغآ  تروصنیدب  ار  شیوخ  نخـس  وا  دـهد . خـساپ  ياهنوگ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يهنارگنـشور 
ربارب رد  لاح  نامه  رد  دسانـشیم و  ار  یتیگ  ناوناب  رالاس  رکبوبا  یتسارب  ایآ  هللاناحبـس !! ادخ ! ربمایپ  يهنازرف  تخد  يا  ناه  هللالوسر !

هب تبـسن  تردپ  هک  یتسار  امیحر ... افوعر  امیرک ، افوطع  نینموملاب  كوبا  ناک  دقل  هحفص 569 ] دیامنیم [ !؟ يریگعـضوم  هنوگنیا  وا 
تسا یقیاقح  همه  اهنیا  نیگمهس . يرفیک  كاندرد و  یباذع  نارفاک  رب  دوب و  رگشیاشخب  رهمرپ و  راوگرزب و  تفوطعرپ و  نامیااب  مدرم 
یموش هشقن  هچ  نیـشنلد  ابیز و  تالمج  اههژاو و  نیا  سپ  رد  و  تسیچ ؟ نانخـس  نیا  زا  روظنم  اما  ناگمه ، رواـب  لوبق و  دروم  نشور و 

ردپ هن  تسامـش  ردپ  وا  میهدب ، یتبـسن  ادخ  ربمایپ  دروم  رد  رگا  ءالخالا ». نود  کفلا  اخا  ءاسنلا و  نود  کبا  هاندجو  هانوزع  نا  « ؟ تسا
مالـسلااهیلع همطاف  خـساپ  ییوگ  هلمج  نیا  نامزرمه . ناتـسود و  رگید  ردارب  هن  تسامـش  يهیامنارگ  يوش  ردارب  وا  تما و  ناوناب  رگید 

نیا يرآ  مکلاـجر ». نود  یمع  نبا  اـخا  مکئاـسنلا و  نود  یبا  هودـجت  هوـفرعت  هوزعت و  ناـف  : » دوـمرف شیوـخ  يهبطخ  اـغآ  رد  هک  تسا 
نیرترب و  دیـشخب » يرترب  یکیدزن  تسود  ره  رب  ار  وا  « » میمح لـک  یلع  هرثآ  . » گرزب تلیـضف  نآ  تـسا و  قـح  نخـس  نآ  هـب  فارتـعا 

يرای ار  ربمایپ  یتیمهارپ  گرزب و  راک  ره  رد  زین  ترـضح  نآ  و  میـسج ». رما  لـک  یف  هدـعاس  و  . » داد رارق  شیوخ  ناـکیدزن  ناتـسود و 
زج و  درادیمن . تسود  ار  نایامـش  یـسک  ناراگزور ، ناتخبکین  زج  یقـش ». لک  الا  مکـضغبی  ـال  و  دیعـس ، لـک  ـالا  مکبحی  ـال  . » درک

ةرتع متناف  . » دشاب رکبوبا »  » زا رگا  تسا ، یتفگـش  فارتعا  نیا  هک  یتسار  و  دزیخیمنرب . امـش  ینمـشد  هب  یـسک  تخبهریت ، نادنمتواقش 
ترتع و بجع  ادـخ . هاگراب  ناگدـیزگرب  ناکین و  زا  دـیتسه و  ادـخ  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  امـش  نوبجتنملا ». ةریخلا  و  نوبیطلا ، هللالوسر 
ناکین و تفگش  و  دریذپیمن !! نیمز  هعطق  کی  هحفص 570 ] دروم [  رد  هدنیوگ  ار  شایهاوگ  نخـس و  هک  ياهدیزگرب  كاپ و  نادناخ 

دیاب ریزگاـنب  دـنکیم ، یفرعم  اـهنآ  يهدـنیامن  ار  دوخ  هدـنیوگ ، هک  یمدرم  نیمه  زا  ار  اـهتیذا  اـهرازآ و  نیرتتخـس  هک  یناگدـیزگرب 
يانعم هب  لیلد و  عمج  هلدا » « » يهژاو .« » دـیتسه اهـشزرا  اهیکین و  يوسب  ام  ناربهر  نایامنهار و  امـش  « » انتلدا ریخلا  یلع  !! » دـنک لـمحت 
ۀنجلا یلا  و  دـییامنیم . هار  اهیبوخ  اهیکین و  يوسب  ار  مدرم  ام  هک  دـیتسه  امـش  هک : دوشیم  نیا  هلمج  يانعم  رواب  نیا  رب  تسا . اـمنهار 

و کلوق » یف  ۀـقداص  ءایبنالا  ریخ  ۀـنبا  ءاسنلا و  ةریخ  ای  تنا  و  .« » دـیتسه تشهب  يوسب  ام  یتخبکین  تاجن و  ياههار  ار  امـش  و  « » انکلاسم
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همطاف نخـس ! يهدـنیوگ  وت  رگا  یتسارب  ییوگتـسار . هراومه  تراتفگ  رد  هژیوب  ناروآماـیپ ! نیرتهب  تخد  يا  ناوناـب و  نیرتهب  يا  اـمش 
شربماـیپ ادـخ و  هک  ار  یقوقح  لاوما و  ارچ  و  ینادرگیمنرب ؟ وا  هب  ار  وا  يهدـشلامیاپ  قح  ارچ  سپ  ینادیم ، وگتـسار  ار  مالـسلااهیلع 

کـقح و ال نـع  ةدودرم  ریغ  کـلقع ، روـف  یف و  ۀـقباس  يدرک ؟ هرداـصم  ار  وا  ناتــسوب  یتـفرگ و  وا  زا  دــندوب ، هتخاـس  ررقم  وا  يارب 
درادیمنزاب و شیوخ  قوقح  زا  ار  وت  یـسک  يدرب . ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  یلقع  غوبن  درخ و  ینوزف  رد  وت  کقدص ». نع  ةدودصم 
رب یتـسارب  رگا  درم ! يا  ناـه  تـفگ : نخـس  نـیا  يهدـنیوگ  هـب  دـیاب  دـباتب . يور  نآ  زا  هـک  دـنکیمن  دـیدرت  وـت  یتـسرد  یتـسار و  رد 

یتـسار و زا  ارچ  و  يدرک ؟ دـیدرت  وا  یتـسرد  یتـسار و  رد  ارچ  یتشادزاـب ؟ شیوخ  قوـقح  زا  ار  وا  ارچ  سپ  يراد ، ناـمیا  تیاـههتفگ 
هب هللالوسر » يار  تودـع  ام  هللا  و  « ؟ تسا رادرک  راتفگ و  ناـیم  یگناـگود  ضقاـنت و  هچ  نیا  هحفـص 571 ] یتفاترب [ ؟ يور  وا  یتسرد 

يدرک و زواجت  ادـخ  ربمایپ  رظن  يار و  زا  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ارچ ! مدرکن . زواجت  ادـخ  ربمایپ  هاگدـید  يار و  زا  نم  دـنگوس  يادـخ 
هک دنگوس  يادخ  هب  هن ! مدادن ». ماجنا  وا  نذا  هب  زج  يراک  و  « » هنذاب الا  تلمع  و ال  . » يدرک راتفر  شیوخ  يهنابلطهاج  ياهاوه  ساسارب 

هدیـشخب شاهنازرف  تخد  هب  هک  ار  ياهیده  نآ  هک  دوب  هدادن  هزاجا  تاهتـسد  راد و  وت و  هب  زگره  ربمایپ  هک  ارچ  يدادن ! ماجنا  وا  نذا  هب 
مدرم هب  زگره  هعماج  ياوشیپ  و  « » هلها بذـکی  دـئارلا ال  نا  و  . » يزاس مورحم  هتـشادزاب و  شايردـپ  ثرا  زا  ار  وا  ای  ینک ، هرداصم  دوب 

نم « » ادیهـش هب  یفک  هللا و  دهـشا  ینا  و  . » تسا درومیب  اـجنیا  نیا  رد  دـشاب  تسرد  اـجک  ره  رد  فرح  نیا  دـیوگیمن ». غورد  شیوـخ 
وا تراسج  تارج و  اب  هنوگنیا  ادخ !! ملح  يرابدرب و  زا  تفگـش  هک  ار  یتسار  تسا ». هدنـسب  یهاوگ  وا  مریگیم و  یهاوگ  هب  ار  يادخ 

هللالوسر تعمـس  ینا  !!! » ادـخ ملح  زا  تفگـش  هک  ار  یتسار  دـننکیم ! تارج  وا  هب  ناسنیا  دـنریگیم و  یهاوگ  هب  دادـیب  غورد و  رد  ار 
نم انل  ناک  ام  ۀـبونلا  ملعلا و  ۀـمکحلا و  باتکلا و  ثرون  امنا  اراقع و  اراد و ال  ۀـضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن  لوقی :

هحفص دومرفیم [ : هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  دوخ  هک  مناوخیم  یهاوگ  هب  ار  يادخ  نم  همکحب ». هیف  مکحی  نا  اندعب  رمالا  یلا  ولف  همعط 
تلاسر شناد و  تمکح و  باتک و  اـهنت  اـم  ثاریم  کـلم . هناـخ و  هن  میراذـگیم و  ثرا  هب  هرقن  ـالط و  هن  ناروآماـیپ  هورگ  اـم  [ » 572

ساسارب ار  نآ  ات  دریگیم  رارق  هعماج  قحب  ياوشیپ  رایتخا  رد  ام  تلحر  زا  سپ  دـشاب ، دوجوم  اـم  دزن  يداـم  تاـناکما  زا  هچنآ  و  تسا .
درم نیا  ياعدا  قبط  ادخ  ربمایپ  دنراذگیم و  ثرا  ناربمایپ  دیامرفیم  ادخ  ضقانت ! یگناگود و  زا  اتفگش  دنک . فرصم  شیوخ  هاگدید 

مه یتسه و  یعدم  مه  بصاغ ، تلود  سیئر  وت  نیا ، رب  هوالع  تسا ؟ تسرد  نخـس  ود  نیا  زا  کی  مادک  دنراذگیمن . ثرا  دیوگیم ؛
دوجو یمکح  نینچ  یسرداد و  نییآ  نوناق و  نینچ  یتیگ  رسارس  رد  ایآ  مکاح ! رواد و  مه  و  شیوخ ، ساسایب  ياعدا  رب  هاوگ  دهاش و 

هب ار  مهم  يهتکن  نیا  ربمایپ  ایآ  دینشن ؟ ار  تیاور  نآ  وا  يهناگی  تخد  اما  دومرف ، نینچ  هک  ياهدینش  ادخ  ربمایپ  زا  وت  ایآ  یتسارب  دراد ؟
ار باتک  نیمادک  ادخ  ربمایپ  اهنیا ، يهمه  رب  نوزفا  دادـن ؟ ربخ  دوب ، هداد  رارق  شرایتخا  رد  ار  كدـف  هکنیا  اب  شرتخد  هب  اما  داد ، ربخ  وت 
توبن و ایآ  دراذـگ ؟ ثرا  هب  ار  نآ  ات  تسا  ربمایپ  یـصخش  کلم  ییاراد و  نآرق  ایآ  ار ؟ فیرـش  نآرق  دراذـگ ؟ ياج  رب  ثرا  ناونع  هب 

یسک هچ  دسریم ؟ ثرا  هب  شدنزرف  هب  وا ، تلحر  زا  سپ  يربمایپ  ره  تلاسر  توبن و  يالاو  ماقم  ایآ  تسا ؟ ینتـشاذگ  ثرا  هب  تلاسر 
ییالاو ناسنا  نآ  ای  یتسه  مدرم  نیتسار  ماما  نوئش و  روما و  رادهتشررس  وت  ایآ  یتسارب  دربیم ؟ ثرا  هب  ادخ  ربمایپ  زا  ار  تلاسر  توبن و 

ةولـصلا و نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  [ » هحفـص 573 دومرف [ : تشاد و  ینازرا  ار  تیالو  ماـقم  وا  هب  ادـخ  هک 
زامن هک  ینانموم  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اـهنت  امـش ، رادهتـشررس  تسرپرـس و  هک  تسین  نیا  زج  [ . 331 .« ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوـتوی 

؟ تسیک ادخ  ربمایپ  زا  سپ  تما  نید و  تسرپرس  هعماج و  ياوشیپ  یتسار  دننکیم . قافنا  دنتـسه ، عوکر  رد  هک  هنوگنامه  دنناوخیم و 
هب وا  اب  يداد و  تعیب  تسد  وا  اب  نارـضاح  يهمه  نوچ  ربماـیپ ، ادـخ و  ناـمرف  هب  ریدـغ  زور  رد  وت  هک  يدرمگرزب  نآ  اـی  یتسه  وت  اـیآ 

تیاور نیا  وت  هک  يرواـب  نیا  رب  یتسارب  اـیآ  مالـسلاهیلع ؟ یلع  اـی  وت  کیمادـک ؟ یتفگ ، مالـس  وا  رب  يدرک و  تعیب  ناـنموم  ریما  ناونع 
زا دوریم ، رامـشب  وا  شناد  رهـش  يهزاورد  تسا و  ربمایپ  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  تدوخ  ناـیب  هب  هک  ناـنموم  ریما  ینادیم و  ار  یگتخاـس 
نآ ینوکـسم  ياـههناخ  يهلزنم  هب  هک  شیاـههرجح  ارچ  دراذـگیمن ، ياـج  رب  یثرا  ادـخ  ربماـیپ  یتسارب  رگا  تسا ؟ ربخیب  تیاور  نآ 
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ربمایپ و ياـههناخ  [ 332  ] فیرـش نآرق  تحارـص  هب  اههرجح  نآ  هکنیا  اب  ارچ  دـنام ؟ یقاب  شنارـسمه  رایتخا  رد  ناـنچمه  دوب  ترـضح 
زور نیرخآ  ات  ربمایپ  نارسمه  ینید ، نوناق  مادک  قبط  یعرش و  زوجم  هچ  هب  ارچ و  دیدرگن ؟ هرداصم  تسا ، ترضح  نآ  یصخش  کلم 

نآ يهنازرف  تخد  قح  و  كدـف »  » ریگنماد اهنت  ربمایپ  لاوما  نتخاس  یلم  هرداصم و  هنوگچ  و  دنتـسیز ؟ اـههناخ  نآ  رد  شیوخ  یگدـنز 
ام .« » نوملـسملا اهب  لتاقی  حالـسلا  عارکلا و  یف  هتلواح  ام  انلعج  دق  و  دـشن ؟ وا  نارـسمه  لماش  دـیدرگ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح ،

رازراک اهنآ  يهلیسوب  ناناملسم  ات  میداد ، هحفص 574 ] رارق [  یماظن  گرب  زاس و  اهبکرم و  ندروآ  مهارف  يارب  دیهاوخیم  امش  ار  هچنآ 
تکوش و روظنم  هب  ادخ و  هار  رد  یبصغ  لاوما  ندرک  هنیزه  ندومن و  فرصم  یتسارب  ایآ  دنزیخرب ». عافد  داهج و  هب  ناراکدب  اب  دننک و 

نم عامجاب  کلذ  و  « ؟ دراد دشاب ، هدش  هرداصم  متس  اوران و  هب  هک  لاوما  نیا  هب  زاین  مالسا  هاپـس  ایآ  و  تسا ؟ عورـشم  ناناملـسم  تیوقت 
باتک فلاخم  یهارمه  عامجا و  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لاوس  تفریذپ ». ماجنا  ناناملسم  لماک  يرکفمه  ساسارب  راک  نیا  و  « » نیملـسملا
قفاوم دننکیم و  در  ار  نآ  تلاسر  یحو و  ندناخ  هک  تسا  یعامجا  یهارمه و  هنوگچ  نیا  و  دشاب ؟ هتـشاد  دناوتیم  یـشزرا  هچ  ادخ ،
تسا نشور  دشاب ؟ رثا  اشنم  دناوتیم  وا ، ربمایپ  تنس  هریس و  ادخ و  باتک  تفلاخم  رب  دادیب و  متس و  رب  عامجا  ایآ  دنتـسین ؟ نآ  درکلمع 

دروآتسدب ار  ناناملسم  لد  تساوخیم  هلیسونیدب  رکبوبا  هکلب  تما ، عامجا  هن  دوب و  راک  رد  قافتا  هن  هک  تسا  نیا  تقیقح  زگره . هک 
تسا و ربمایپ  زا  ءاـیبنالا » رـشاعم  نحن   » تیاور ندینـش  یعدـم  وا  اـهنت  هک  دوب  راکـشآ  نشور و  هنرگو  دزرون  تفلاـخم  وا  اـب  یـسک  اـت 
« همغلافشک  » باتک رد  يرآ  دنرادن . رظن  قافتا  تسا ، فلاخم  تحارـص  هب  فیرـش  نآرق  اب  هک  نخـس  نیا  یتسرد  رب  زگره  ناناملـسم 
یبا و ینیطعی  ناک  ام  ینطعا  : » تفگ دـش و  دراو  وا  رب  هشیاع »  » تفرگ فک  هب  ار  هعماـج  روما  ماـمز  ناـمثع  هک  هاـگنآ  هک : تسا  هدـمآ 

یف باتکلا و ال  یف  اعضوم  اهلدجا  ال  : » داد خساپ  نامثع  نک . تیانع  زین  وت  دندادیم ، نم  هب  رمع  مردپ و  هک  هنوگنامه  ارم  قوقح  رمع »
دندرکیم هیده  وت  هب  شیوخ  لاوما  قوقح و  زا  رمع  تردپ و  دیاش  مباییمن . اعدا  نیا  رب  لیلد  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  نم  ۀنـسلا ».

امش رگم  تفگ : نامثع  هحفـص 575 ] هدب [ . دسریم  نم  هب  ادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  یثرا  نآ  تفگ : هشیاع  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  نم  و 
ربمایپ تخد  قوقح  چوپ  ياعدا  نیمه  اب  رگم  و  دـهنیمن ؟ ياج  رب  ثرا  دوخ  زا  ربمایپ  هک  دـیدادن  تداهـش  يرـضن ،» سوا  نب  کلام   » و

رتخد هشیاع ، یهاوگ  هک  اتفگـش  یتسار  یهاوخیم ؟ ار  ربمایپ  ثرا  ياهدـمآ و  هنوگچ  کـنیا  دـیتخاسن ؟ لاـمیاپ  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف 
« سوا نب  کلام   » نوچ ياهدولآ  رصنع  یهاوگ  دوشیمن ! هتفریذپ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  همطاف »  » یهاوگ اما  تسا  شریذپ  دروم  رکبوبا » »

هتفریذـپ تسوا ، دزن  اـهناسنا  نیرتیمارگ  ربماـیپ و  ناـج  هک  ناـنموم  ریما  یهاوگ  اـما  تسا  هتفریذـپ  درکیم ، لوب  شیوـخ  ياـهاپ  هب  هک 
نخـس زا  هلمج  نیا  اب  نک . تواضق  دوخ  هاگنآ  نک و  هعلاطم  رگنب و  ار  رابمغ  بیجع و  ياهدادیور  نیا  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  تسین .

يار اهنت  كدف  يهرداصم  نیا  يدنع ». هیف  يارلا  ناک  امب  دبتـسا  مل  و  يدحو ، هب  درفنا  مل  : » تفگ هک  دوشیم  نشور  رتهب  بلطم  رکبوبا 
رد هک  زین  هشیاع  شرتخد  هکلب  دوبن  شیوخ  يار  اهنت  دیوگیم ، تسرد  متسین ... هشیپ  دادبتسا  شیوخ  يار  رد  نم  تسین و  نم  یصخش 

رکفمه يارمه و  زین  وا  دوب ، صاخ  ياهنوگ  هب  نشور و  شیاهيریگعـضوم  نانموم  ریما  شردـقنارگ  رـسمه  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ربارب 
نیب کل و  یه  یلام  یلاـح و  هذـه  . » داد یهاوگ  شردـپ  هاوخلد  هب  درک و  يراـی  ربماـیپ  تخد  قوقح  يهرداـصم  رد  ار  وا  دوب و  رکبوبا 

وت قوقح  زا  هن  دوب ، دنهاوخ  وت  رایتخا  رد  وت و  نآ  زا  همه  هک  نم  ییاراد  نم و  تیعضو  نیا  کنود ». رخدت  کنع و ال  يوزت  کیدی ال 
همه و هک  ياهدـنبیرف  ياهدروخرب  اهیراکایر و  اهیزابنابز و  هچ  هک  یتسار  ددرگیم . هتخودـنا  وت  زج  یـسک  يارب  هن  دوشیم و  هتـساک 

بیرف يارب  راگزور  نازابتسایس  هک  ابیرف  ابیز و  رهاظب  ياهراتفر  نیا  زا  رایسب  هچ  و  يراع . تقیقح  زا  تسا و  هحفص 576 ] چوپ [  همه 
روانت كاپ و  تخرد  یتسه و  تردپ  تما  رالاس  امش  کینبل ». هبیطلا  ةرجـشلا  کیبا و  ۀما  ةدیـس  تنا  . » دنهدیم ناشن  دوخ  زا  نالدهداس 

رد وت  نامرف  درادـنپیم و  رتورف  ار  وت  يهخاش  هشیر و  ای  عرف  لصا و  یـسک  هن  دـنکیم و  راـکنا  یـسک  ار  وت  يرترب  هن  تنادـنزرف . يارب 
هتفرگ راکب  یـسایس  ياهیزاب  بیرف و  هار  رد  اما  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هچرگ  تالمج  نیا  تسا . هتفریذـپ  نم  یـصخش  لام  ییاراد و 
صاخ ياههویش  هب  تشاد و  میهاوخ  نازابتسایس  نارادمتسایس و  ياههاگدید  راکفا و  نوماریپ  ینخـس  هدنیآ  ياهثحب  رد  ام  دناهدش .
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هدـنبیز ایآ  كابا »؟ کلذ  یف  فاخا  نا  نیرت  لهف  . » دـنکفا میهاوخ  يرظن  دـنریگیم ، راکب  نوگانوگ  ياهتیعقوم  طیارـش و  رد  نانآ  هک 
ییوگ تسا !! یفرگـش  دادـیور  هک  یتسارب  مدرم ! يا  ناه  مزرو ؟ تفلاـخم  تاهیاـمنارگ ، ردـپ  تنـس  اـب  دروم  نیا  رد  نم  هک  يرگنیم 

زا ار  وا  يادخ  هک  ربمایپ  دوجو  يهراپ  یتیگ و  ناوناب  رالاس  اما  دنکیم  يراددوخ  ربمایپ  شور  هویـش و  اب  ندـیزرو  تفلاخم  زا  رکبوبا » »
ار نیا  دـنمدرخ  مدرم  امـش  درخ  ایآ  یتسار  دزرویم ؟ تفلاخم  ربماـیپ  شور  تنـس و  اـب  تسا ، هتخاـس  هزیکاـپ  كاـپ و  اهيدـیلپ  يهمه 

نآرق ربارب  رد  یناملـسم  رگا  تسا ؟ يراکبیرف  يرگیزاب و  هچ  نیا  ایادخ  دـهدیم !؟ تیاضر  نیا  هب  امـش  ياهنادـجو  ایآ  و  دریذـپیم !؟
تایآ هب  لمع  نامیا و  ایآ  تسا ؟ هدرک  تفلاخم  ادـخ  ربمایپ  اب  دروآ ، دورف  رـس  نآ  تاـیآ  نارک  اـت  نارک  ربارب  رد  دوب و  عضاـخ  فیرش 

موصعم فیرش  نآرق  تحارص  هب  هک  ربمایپ  يهنازرف  تخد  نخس  قیدصت  ایآ  و  تسا ؟ ربمایپ  اب  تفلاخم  اهتما ، ناربمایپ و  دروم  رد  ثرا 
بوسحم ربمایپ  اب  تفلاخم  تسادـخ ، ربمایپ  یمارگ  ناج  هک  ناـنموم  ریما  شردـقنارگ ، يوش  نخـس  قیدـصت  هحفـص 577 ] ای [  تسا و 
شزرادـض اهـشزرا  شزرا و  اهـشزرادض ، ور ، ریز و  اهـسایقم  اـهرایعم و  نوـگرگد و  اهــشزرا  میهاـفم و  هـک  هاـگنآ  یتـسار  دوـشیم ؟

ربمایپ رب  یمالـسا  تعیرـش  اب  يراگزاسان  نآرق و  فلاخم  ینخـس  رایـسب ، تراـسج  تئرج و  اـب  درم  نیا  تفگ !؟ ناوتیم  هچ  ددرگیم ،
ار وا  نخس  ندوب  غورد  نآرق  تایآ  وترپ  رد  دنریذپیمن و  ار  اعدا  نآ  ترـضح ، نآ  يهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  نآ  لابند  هب  ددنبیم ، ادخ 
هب شیوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  غورد  اب  تفلاخم  زا  هنارگیزاب  دنکیم و  يراشفاپ  شیوخ  چوپ  ياعدا  رب  مه  زاب  وا  اما  دـنزاسیم ، نشور 

هحفص 578] تفگ [ !؟ یهاوخ  هچ  راوگرزب  نیا  هب  یمارگ  يهدنناوخ  امش  دهدیم ! ناشن  هشیپاورپ  ار  دوخ  دنکیمن و  اورپ  ربمایپ ،

همطاف خساپ 

هراشا

ناک ام  هللا  ناحبـس  مالـسلااهیلع : تلاقف  میراپـسیم . ناج  شوگ  ار ، اهغورد  نیا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  يهتـسیاب  هتـسیاش و  خساپ  کنیا 
ردغلا یلا  نوعمجتفا  هروس ، وفقی  و  هرثا ، عبتی  ناک  لب  افلاخم ، همامکحالال  و  افداص ، هللا  باتک  نع  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

ینثری و لوقی : الـصف . اقطان  و  الدع ، امکح  هللا  باتک  اذه  هتایح ، یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  هدعب  هذـه  و  روزلاب ، هیلع  الالتعا 
ظح نم  حابا  و  ثاریملا ، ضئارفلا و  نم  عرش  و  طاسقالا ، نم  هیلع  عزو  امیف  لجوزع )  ) نیبف دواد ، نامیلـس  ثرو  و  بوقعیلآ ، نم  ثری 
هللا و  لیمج ، ربصف  ارما ، مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  ، ) الک نیرباغلا ، یف  تاهبـشلا  ینظتلا و  لازا  نیلطبملا و  ۀلع  حازا  ام  ثانالا ، نارکذلا و 

شتاررقم اب  هن  دینادرگ و  يور  ادخ  باتک  زا  زگره  هن  شربمایپ ، و  تسا . هزنم  كاپ و  اتکی ، يادـخ  [ . 333 .( ] نوفصت ام  یلع  ناعتسملا 
رب نوزفا  هک  دـینآرب  امـش  ایآ  درپس . ماگ  نآ  ياـههروس  تاـیآ و  اـب  هظحل  هب  هظحل  دومیپ و  ار  نآرق  هار  هراـمه  هکلب  دـیزرو ، تفلاـخم 

نایم زا  يارب  یگدنز ، رد  هک  تسا  ییاهماد  نامه  ناسب  وا ، تلحر  زا  سپ  امـش  راک  نیا  دـیدنبب ؟ وا  هب  مه  یغورد  ناتدادـیب ، گنرین و 
يرواد قح  هب  هک  تسا  یعطاق  يوگنخـس  و  مکاـح ، امـش  نم و  ناـیم  هک  تسادـخ  هوکـشرپ  باـتک  نیا  کـنیا  دـیدرتسگ ؟ يو  ندرب 

و درب ». ثرا  بوقعی  نادناخ  نم و  زا  ات  راد  ینازرا  يدنزرف  نم  هب  اراگدرورپ ! : » هک درک  ادخ  هاگراب  هب  ور  ایرکز  دـیامرفیم : و  دـنکیم .
زا مادک  ره  بیصن  نایب و  ینـشور  هب  ثرا  نوناق  رد  ار  یـسک  ره  يهرهب  زین  و  .« » درب ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  [ » هحفص 579 دیامرفیم [ :

زگره هن ! دیادزب . ار  اهنآ  يزیگناههبـش  اهرادنپ و  هتخاس و  فرطرب  ار  نایارگلطاب  ياههناهب  ات  دـهدیم ، حیـضوت  یبوخ  هب  ار  درم  نز و 
وکین يربص  کنیا  تسا . هتسارآ  امش  يارب  ار  هناملاظ  تشز و  يراک  امش  يهنابلطهاج  ياهاوه  هکلب  تسین ، دیرادنپیم  امش  هک  هنوگنیا 

. تسا هدنهديرای  ادخ  دینکیم ، فصو  امش  هچنآ  رب  تسا و  رتهب  نم  يارب 

نآرق اب  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  یگنهامه 
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ربارب رد  یگدزتفگش  بجعت و  ماقم  رد  ار  نخـس  نیا  تسا ! هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  يادخ  هللاناحبـس »! : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف 
هب هک  یگرزب  يارتفا  ربارب  رد  یتیگ  زارفرـس  يوناب  و  دنروآیم . نابز  رب  ابیز ، ای  تشز  رایـسب  رادرک  راتفگ و  ای  اهدادـیور و  اههدـیدپ و 

دـهد و ناشن  ار  هانگ  ندوب  نیگمهـس  ات  دروآ  نابز  هب  ار  نخـس  نیا  بجعت  طرف  زا  دـش ، هتـسب  قیدـصت  دـییات و  دروم  وگتـسار و  ربمایپ 
راتفگ و يهمه  دیوگیمن و  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  نآرق ، تحارـص  هب  هک  دوشیم  هتـسب  يربمایپ  هب  غورد  نیا  هک  دیامن  يروآدای 

باتک زا  زگره  ادـخ  ربمایپ  افداص » هللا  باتک  نع  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناک  ام  . » تسا قح  یحو و  ساـسارب  شدرکلمع 
نآرق اب  هک  دروآیمن  نابز  رب  ینخـس  وا  دـیزرویمن . تفلاخم  فیرـش  نآرق  تاررقم  اب  و  اـفلاخم » هماـکحال  ـال  و  . » تفاـتیمنرب يور ،

نایم رد  تثارو  نوناق  رگنایب  هک  فیرش  نآرق  زا  یتایآ  اب  ثرون ». ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن   » يهتخادرپ هتخاس و  تیاور  و  دشاب . راگزاسان 
نآرق و اب  ربمایپ  هک  دشابیم  ینیگمهـس  غورد  نیا  هروس » وفقی  و  هرثا ، عبتی  ناک  لب  [ » هحفص 580 تسا [ . فلاخم  تسادخ ، ناروآمایپ 

ششخب مارآ  يهیاس  رد  نآ و  ياهیناشفارون  وترپ  رد  نآرق و  شوداشود  هرامه  ترـضح  نآ  هکلب  زگره ! تسا ، راگزاسان  یهلا ، یحو 
نکمم هنوگچ  نایب  نیا  اب  درپسیم . ماگ  دـیوجیم و  ار  شیوخ  راـختفارپ  هار  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  ياـههروس  زا  دـنکیم و  تکرح 

یلا نوعمجتفا  « ؟ دشاب داضت  رد  وا  تاررقم  اب  فلاخم و  ادخ  نخس  اب  هک  دروآ  نابز  رب  ینخـس  یتسه ، ناسنا  نیرتهتـسراو  نآ  هک  تسا 
ياجب امـش  ( ؟ دـیاهدروآدرگ گنرین  بیرف و  اب  ار ، رهاظت  غورد و  ساسارب  یهاوخترذـعم  نایامـش  ایآ  ناه  روزلاب » هیلع  الالتعا  ردـغلا 
همطاف دـیناشوپیم ؟ ار  شیوخ  هانگ  هلیـسونیدب  و  دـیهاوخیم ؟ شزوپ  يدایـش  غورد و  اب  گنرین ، بیرف و  رب  نوزفا  هاـنگ ) زا  تشگزاـب 
تیانج یکی  دـیاهدیزای . تسد  تیانج  ود  هب  دوخ  دنـسپان  يهویـش  نیا  اب  هناتخبدـب  امـش  هک  دزاـسیم  ناـشنرطاخ  ناـنآ  هب  مالـسلااهیلع 

هب هک  دـیتسه  نآ  یپ  رد  ایآ  کنیا  و  ادـخ . يهدـیزگرب  ربمایپ  هب  نتـسب  غورد  تیانج  رگید  و  كدـف ، يهرداـصم  بصغ و  یـشکقح و 
، هک تسا  یسک  راک  ناسب  امش  دنـسپان  راک  دییازفیب !؟ ار  رگید  غورد  يهلیـسوب  مه  نآ  نیغورد ، یهاوخشزوپ  هانگ  ناتگنرین ، بیرف و 
هک ددرگ  یعدم  غورد  هب  هانگیب ، درف  نتشک  تیانج  زا  شیوخ  يهئربت  يارب  هاگنآ  دروآرد و  اپ  زا  دادیب ، متـس و  يور  زا  ار  یهانگیب 

هتافو دعب  اذه  و  . » ار یشارتتمهت  هانگ  مه  دشکیم و  شود  هب  ار  یشکمدآ  هانگ  مه  يراکتیانج  نینچ  تسا . هدوب  دزد  تیانج ، ینابرق 
نامز رد  هک  دراد  تهابـش  یکانتـشهد  ياهدادـخر  هب  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  امـش  يهشقن  نیا  هتاـیح ». یف  لـئاوغلا  نم  هل  یغب  اـمب  هیبش 

، تسین ياهزات  زیچ  امـش  يهشقن  نیا  هک  دنکیم  يروآدای  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  هحفص 581 ] دش [ . هدیچ  وا  يارب  ترـضح  نآ  تایح 
نآ رـصع  رد  هک  دنامیم  ياهناملاظ  ياهـشالت  اههئطوت و  هب  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  تلاسر  یحو و  نادناخ  دـض  رب  اتدوک  مایق و  هک  ارچ 
هرد زا  یهاگترپ  يهبل  رب  هبقعلا » ۀـلیل   » رد ار  ربمایپ  بکرم  دنتـساوخیمن ، ناگـشیپقافن  رگم  دـشیم . ماجنا  شترـضح  دـض  رب  راوگرزب 
زیزع يهدنناوخ  امـش  دندرک و  نینچ  نانآ  يرآ  دـنروآرد ؟ اپ  زا  ار  گرزب  ياوشیپ  نآ  هرد ، هت  رب  بکرم  طوقـس  اب  ات  دـنهد  مر  فرژ ،

و الدع ، امکح  هللا  باتک  اذـه  [ . » 334 ... ] دـیناوخب هبوت ، هروس  زا  هیآ  نیموس  داتفه و  ریـسفت  هب  هعجارم  اب  دـیناوتیم  ار  هئطوت  نیا  حرش 
ام دنکیم و  عطق  لح و  هنالداع  ار  اهیریگرد  فالتخا و  هک  تسا  عطاق  ياهدنیوگ  لداع و  يرواد  هک  تسادـخ  باتک  نیا  الـصف » اقطان 
نم ثری  ینثری و  لوـقی : . » میربیم نآ  هاگـشیپ  هـب  ار  یعوـضوم  حیحـص ، هنـالداع و  يرواد  يارب  مـیداد و  رارق  نتـشیوخ  عـجرم  ار  نآ 

ثاریم بوقعی  نادـناخ  نم و  زا  هک  راد  ینازرا  هتـسیاب  هتـسیاش و  يدـنزرف  نم  هب  دـیامرفیم : ایرکز »  » تشذگرـس رد  نآرق  بوقعیلآ »
دروم رد  هک  درب . ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلس  دواد » نامیلـس  ثرو  و  : » دیامرفیم دواد  نامیلـس و  گرزب ؛ ربمایپ  ود  ناتـساد  رد  و  درب ...

هب يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام  .« » ثرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  : » دومرف ادخ  ربمایپ  هک  دیتسه  یعدم  امـش  اما  دش . ثحب  هکرابم  يهیآ  ود  ره 
رد ثرا  نوناق  هحفـص 582 ] زا [  ترـضح  نآ  هنوگچ  و  دزرویم ؟ تفلاخم  وا  نآرق  اب  ادـخ  ربماـیپ  هنوگچ  یتسار  میراذـگیمن ». ثرا 

ضئارفلا نم  عرش  و  طاسقالا ، نم  هیلع  عزو  امیف  لجوزع - نیبف - تسا ؟ یندرکرواب  امـش  ياعدا  نیا  ایآ  دباتیمرب ؟ يور  ناربمایپ  دروم 
همه ددرگ ، عیزوت  میسقت و  نانآ  نایم  دیاب  هک  هدنام  ياج  رب  ییاراد  زا  ار  هثرو  زا  مادک  ره  مهس  هرهب و  نیرفآناهج  يادخ  ثاریملا ». و 
ظح نم  حاـبا  و  . » دـیامنیم میـسرت  ینـشور  هـب  تـسا  هدرک  عیرـشت  دوـخ  هـک  ار  یتاررقم  ثاریم و  و  [ 335  ] ضیارف دـنکیم و  ناـیب  ار 
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زا دیالاپیم و  ار  نایارگلطاب  يرامیب  هک  درادیم  ررقم  ياهنوگ  هب  ار  نانز  نادرم و  يهرهب  و  نیلطبملا ». ۀـلع  حازا  ام  ثانالا  نارکذـلا و 
ردام و ردپ و  رهوش ، نز و  ناسب ؛ هثرو  نوگانوگ  بتارم  رد  ار  نانز  نادرم و  مهس  فیرش  نآرق  رد  نیرفآناهج  يادخ  درادیمرب . نایم 
نایارگلطاب و ياهههبش  اههتفاب و  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  هک  دنکیم  نایب  عیرـشت و  ياهنوگ  هب  ار  همه  اهنآ ، زا  سپ  بتارم  زین  و  دنزرف ،

يارب و  نیرباغلا ». یف  تاهبـشلا  ینظتلا و  لازا  و  . » دنامیمن اهیـشارت  تعدـب  دـیدج و  ياههتفاب  يارب  یهار  تسا و  یفاک  نازاستعدـب 
زگره هن ، ارما » مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  الک  . » دراذـگیمن یقاب  ینکفادـیدرت  ماهبا و  هدـنیآ  دوجوم و  هتـشذگ ، ياهلـسن  زا  مادـک  چـیه 

یتسود هنابلطهاج و  ياهاوه  هکلب  هدشن ، هابتشا  تسا و  نشور  امـش  يارب  تیعقاو  تسین . دینکیم  دومناو  دیرادنپیم و  امـش  هک  هنوگنیا 
شیوخ يهنابلطهاج  ياهفده  هب  هحفص 583 ] ندیسر [  يارب  ور  نیا  زا  تسا . هتفیرف  ار  امـش  تاناکما ، راصحنا  تردق و  هکیراو  تسایر 

ییابیکـش زین  اـم  ور  نیا  زا  نوفـصت » اـم  یلع  ناعتـسملا  هللا  لـیمج و  ربصف  . » دـیهدیم تبـسن  ربماـیپ  هب  ار  هتخادرپ  هتخاـس و  تیاور  نیا 
اهدرد و نیا  يهمه  ربارب  رد  میبلطیم و  يرای  دـیهدیم ، ماـجنا  دـییوگیم و  اوراـن  هب  امـش  هچنآ  رب  ادـخ  زا  و  درک . میهاوخ  ياهتـسیاش 

. دیزرو میهاوخ  يرادیاپ  ادخ  رطاخب  اهجنر 

رکبوبا عافد 

هراشا

، راتفگ رد  ینوگرگد  هب  راپس و  شوگ  كدف ، يهرداصم  رد  شیوخ  تسایس  زا  عافد  رد  رکبوبا  نانخس  هب  زیزع  يهدنناوخ  امش  کنیا  و 
. دوش نشور  امـش  رب  وا  يرگیزاب  ات  شیدنیب  زین  مدرم ، ربارب  رد  ییوگضیقن  دض و  هب  وا  ندادـن  تیمها  شور و  رییغت  نخـس ، رد  ناسون 
ال ۀجحلا ، نیع  و  نیدلانکر ، و  ۀمحرلا ، يدهلا و  نطوم  و  ۀمکحلا ، ندعم  تنا  هتنبا ، تقدص  و  هلوسر ، قدص  هللا و  قدص  رکبوبا : لاقف 
رباکم و ال ریغ  تذخا ، ام  تذخا  مهنم  قافتاب  و  تدلقت ، ام  ینودلق  کنیب ، ینیب و  نوملـسملا  ءالوه  کباطخ ، رکنا  و ال  کباوص ، دـعبا 
تفگ و تسار  يادخ  تفگ : مالسلااهیلع  همطاف  ياهیرگنشور  لئالد و  ناراب  ربارب  رد  رکبوبا  دوهـش . کلذب  مه  و  رثاتـسمال ، و  دبتـسم ،
، تمحر تیادـه و  زکرم  یگنازرف ، تمکح و  يهنیجنگ  هک  یتسارب  ربمایپ ! تخد  يا  وت  دـنتفگ . تسار  شاهنازرف ، تخد  زین و  وا  ربمایپ 

هدومن راکنا  ار  تنانخس  هن  منکفایم و  رود  هب  ار  وت  تسرد  راتفگ  هن  نم  یتسه . ناهرب  لیلد و  يهمشچرس  و  نییآ ، نید و  ساسا  هیاپ و 
مندرگ هب  ناـنیا  مراد  ندرگ  هب  نم  هک  ياهدـالق  نـیا  دنـشاب . رواد  وـت  نـم و  ناـیم  ناملـسم  مدرم  نـیا  کـنیا  میوـجیم . بـیع  نآ  رب  و 

مراتفرگ و دادبتـسا  یگماکدوخ و  ینیبگرزبدوخ و  هحفـص 584 ] تفآ [  هب  هن  ماهتفرگ . نانآ  هارمه  هب  ماهتفرگ ، ار  هچنآ  و  دـناهدنکفا ،
. دنهاوگ میوگیم ، نم  هچنآ  هب  هرسکی  مدرم  نیا  ماهدروآرد و  شیوخ  راصحنا  هب  ماهدرک  هرداصم  ار  هچنآ  هن 

قح ربارب  رد  لطاب  داینب  نتخیرورف 

تعاجـش اـب  دوـب ، هتـسب  ربماـیپ  هب  غرود  هـب  هتفاـب و  دوـخ  زا  رکبوـبا  هـک  ار  یگتخاـس  تـیاور  نآ  ربماـیپ  يهـنازرف  تـخد  هـک  یماـگنه 
كرام اب  یتح  ار ، وا  خـساپ  تسناوتن  رکبوبا  درک و  نـالعا  دودرم  راکـشآ  عطاـق و  نیهارب  هدـننکعناق و  لـیالد  وترپ  رد  ریذـپانفصو و 

هکلب دشکن  شود  هب  اهنت  ار  دوخ  راک  هانگ  نیگنـس  راب  ات  دش  هنحـص  دراو  يرگیزاب  اب  ریزگان  دـهد ، رارق  ارچ  نوچ و  دروم  ندز ، غورد 
همه شود  رب  ار  تلاسر  یحو و  نادـناخ  قوقح  نتخاس  لامیاپ  تیلووسم  هداد و  ناشن  قفاوم  شیوخ  يهناـملاظ  تسایـس  اـب  ار  ناـگمه 

ادخ و هک  یتسار  هتنبا » تقدص  هلوسر و  قدـص  هللا و  قدـص  : » تفگ ربمایپ  يهناگی  تخد  مدرم و  هب  باطخ  تهج  نیمه  هب  دـهن . مدرم 
ار ناربمایپ  نایم  رد  ثرا  نوناق  نایرج  هک  تسا  یتایآ  قیدصت  تقیقح  رد  فارتعا  نیا  دنیوگیم . تسار  يو  زارفرـس  تخد  شربمایپ و 

فلاخم تهج  رد  دـناوتیمن  زگره  وا  نانخـس  ربمایپ و  درکلمع  هک  دـنکیم  قیدـصت  رکبوبا  هک  تقیقح  نیا  زا  یناشن  و  دـنکیم . ناـیب 
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نانخـس هتـسش و  تسد  شیوـخ ، يهتخادرپ  هتخاـس و  تـیاور  نآ  زا  رکبوـبا  هـک  دوـشیم  نـشور  هـلمج  نـیا  رد  تـقد  اـب  دـشاب . نآرق 
نیع نیدـلانکر و  و  ۀـمحرلا ، يدـهلا و  نطوـم  و  ۀـمکحلا ، ندـعم  تنا  . » دـنکیم یهاوـگ  ار  ربماـیپ  تخد  يهدـننکعناق  هنارگنـشور و 

و نید ، ریذـپانلزلزت  يهیاـپ  تـمحر ، تیادـه و  هاـگیاپ  زکرم و  یگنازرف ، تـمکح و  ندـعم  ربماـیپ )! زارفرـس  تـخد  يا   ) وـت ۀـجحلا ».
ندمآ و هاتوک  زا  ناشن  هک  تسا  تفگـش  يرارقا  فارتعا و  مادک  ره  تالمج  نیا  یـشابیم . ناهرب  لیلد و  لالز  ناشوج و  يهمـشچرس 

ياهرذ ار  وت  راتفگ  کباطخ » رکنا  کباوص و ال  دعبا  ال  [ » هحفص 585 دراد [ . رایسب  ینیـشنبقع  موجه و  هلمح و  عضوم  زا  ندمآ  دورف 
یتسرد هب  حیرص  فارتعا  زین  اهنیا  مریگیم . هدرخ  اهنآ  رب  هن  منکیم و  راکنا  هن  ار  تنانخس  منیبیم و  تسار  مرگنیم و  تقیقح  زا  رود 

اهنیا يهمه  هـک  درد  غـیرد و  اـما  وا . قـح  رب  عـضوم  نانخـس و  ماـمت  یتـسرد  هـب  رارقا  تـسا و  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهتـساوخ  قـطنم و 
مالسلااهیلع همطاف  هک  دزاسیم  نشور  فصو  نیا  اب  و  درکلمع . نادجو و  هن  تسا ، نابز  ورملق  رد  يریذپقح  يزابنابز و  يزاسرهاظ و 

یتسار و هک  یتموکح  هک  دوشیم  نشور  زین  درادن و  دیدرت  یسک  دروم  نیا  رد  تسوگتسار و  كدف  يهبلاطم  شیوخ و  يهتـساوخ  رد 
نآ رانک  زا  يرگیزاب  اب  دزاسیم و  لامیاپ  ار  وا  قوقح  دهدیم ، رارق  دییات  قیدصت و  دروم  دوخ  سیئر  يهلیـسوب  ار  ربمایپ  رتخد  یتسرد 

رواد ناناملـسم  نیا  کنیا  تدـلقت ». ام  ینودـلق  کنیب ، ینیب و  نوملـسملا  ءالوه  . » تسا يرگید  ثحب  هنوگچ !؟ ارچ و  لاـح  درذـگیم .
نیا دناهدنکفا . نم  شود  هب  ار  نآ  تیلووسم  دنرضاح  کنیا  هک  اهنیمه  ماهتفرگ  ندرگ  هب  نم  ار  هچنآ  هک  ارچ  دنـشاب . امـش  نم و  نایم 

دزاـسیمن و ناوـنع  ربماـیپ  يوـس  زا  شنیزگ  اـی  صن  هـب  ار  شیوـخ  تفـالخ  زگره  هـک  تـسا  رکبوـبا »  » زا یحیرـص  نـشور و  فارتـعا 
وا ندرگ  هب  ار  تفالخ  يهتـشر  هک  دنتـسه  ناناملـسم  هکلب  هدرکن ، باختنا  تما  نید و  يربهر  يارب  ربمایپ  ار  وا  هک  دـنکیم  ناشنرطاخ 

يهدنناوخ امش  ماهتفرگ ». ار  نآ  همه ، هارمه  هب  ماهدرک ، هرداصم  امـش  زا  هک  ار  یقوقح  و  « » تذخا ام  تذخا  مهنم  قافتاب  و  . » دناهدنکفا
ام : » دومرف هک  ادخ  ربمایپ  نخـس  ساسارب  ار  كدف » : » دیوگیم تسخن  وا  نک ! هراظن  بوخ  ار  راتفگ  رد  ینوگرگد  هدازآ ، رگـشهوژپ و 
رد ار  وا  نیغورد  هحفص 586 ] ياعدا [  ربمایپ  دنمشیدنا  تخد  هکنیا  زا  سپ  اما  تسا ، هدرک  هرداصم  میراذگیمن ». ثرا  ناربمایپ  هورگ 
هک دزاسیم ، ناونع  شیوخ  راک  یتسرد  لیلد  ار  نارگید  یهارمه  هداد و  رییغت  ار  نخـس  کنیا  تخاس ، دودرم  ناهرب  لیلد و  ناراب  وترپ 
ای مشاهینب ؟ دندوب ؟ یناسک  هچ  دندرک  عامجا  قافتا و  كدـف  يهرداصم  رب  هک  یناناملـسم  نآ  دیـسرپ : وا  زا  دـیاب  تسا . غورد  مه  نیا 

هنوگنیا ینادرمگرزب  رذوبا و  و  رامع ، دادقم ، ناملس ، نوچمه : ربمایپ  سانشرس  نارای  نادنمشیدنا و  ناگرزب و  تلاسر ؟ یحو و  نادناخ 
قطنم هلمج و  نامه  ریظن  تقیقح  رد  تذخا ». ام  تذخا  مهنم  قافتاب  و   » يهلمج عامجا ؟ قافتا و  مادـک  و  یناسک ؟ هچ  نابلطهاج و ... ای 

هدـنراگن تسا . هداد  ماـجنا  ناناملـسم  عاـمجا  یهارمه و  اـب  ار  راـک  نیا  نیملـسملا » نم  عاـمجاب  کـلذ  و  : » دـیوگیم هـک  تـسوا  شیپ 
هب دناوتیمن  يراکمه  یهارمه و  ننچ  ور  نیا  زا  درادـن . ییاهب  شزرا و  چـیه  اهرظن  قافتا  اهعامجا و  شامق  نیا  هک  تخاس  ناشنرطاخ 
اب هن  نم  دوهـش ». کلذـب  مه  رثاتـسم و  دبتـسم و ال  رباکم و ال  ریغ  . » دـشخب تیعورـشم  ربمایپ  تخد  ریذـپاندیدرت  قوقح  نتخاسلامیاپ 
نم نخس  نیا  رب  یگمه  مدرم  نیا  ماهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  هن  و  ماهتخاس ، هشیپ  يار  هب  دادبتسا  مراد و  يراگزاسان  رس  یـسک 

. دنهاوگ

مدرم اب  نخس  يور  کنیا 

هراشا

دوخ رب  مالـسلااهیلع  همطاف  تفرگ ، هاوگ  شیوخ  ياههتفاب  رب  ار  ناناملـسم  درک و  هیجوت  ار  شیوخ  ياوران  درکلمع  رکبوبا  هک  یماگنه 
ور هیامنارگ  يوناب  نآ  ور  نیا  زا  دهد . رادشه  نانآ  هب  هتخاس و  نارضاح  هجوتم  ار  شهوکن  تمالم و  زیت  يهبل  نخـس و  يور  دید  مزال 

رشاعم تلاق : سانلا و  یلا  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تتفتلاف  دناراب ... نانآ  رب  ار  شیوخ  يهدنهدناکتو  هدنبوک  تانایب  درک و  نارـضاح  هوبنا  هب 
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نار لب  الک ، اهلافقا ؟ بولق  یلع  ما  نوربدـتت  ـالفا  هحفص 587 ] رـساخلا [ ، حیبقلا  لعفلا  یلع  ۀیـضغملا  لطابلا ، لیق  یلا  ۀعرـسملا  سانلا !
- هللاو ندجتل - متضتعا ، ام  رش  و  مترشا ، هب  ام  ءاس  و  متلوات ، ام  سئبل  و  مکراصبا ، مکعمـسب و  ذخاف  مکلامعا ، نع  متاسا  ام  مکبولق  یلع 

کلانه رـسخ  و  نوبـستحت ، اونوکت  مل  ام  مکبر  نم  مکلادـب  و  ءارـضلا ، هءارو  ام  ناب  ءاـطغلا و  مکل  فشک  اذا  ـالیبو . هبغ  ـالیقث و  هلمحم 
رب هدـید  رابنایز ، تشز و  درکلمع  ربارب  رد  و  دـینکیم ! باتـش  ساسایب  چوپ و  ياههتفاب  يوسب  هک  یناسک  يا  مدرم ! يا  ناه  نولطبملا .

دیرادنپیم نایامـش  هک  هنوگنیا  هن ، [ . 336 [ ؟ تسا هدش  هدز  لفق  نایامش  ياهبلق  رب  ای  دیـشیدنایمن ؟ فیرـش  نآرق  رد  ایآ  دیهنیم ، مه 
شوگ و هدنکفا و  ناتیاهبلق  رب  یمیخض  يهدرپ  امش  راجنهان  تشز و  درکلمع  هک  تسا  نآ  ناتیریذپمتـس ، یهارمگ و  لیلد  هکلب  تسین ،

هچنآ و  دیداد . ناشن  وا  هب  یهار  دب  دیدومن و  لیوات  دب  ار ، مالسا  زاسناسنا  تاررقم  نآرق و  تایآ  امـش  تسا . هدناشوپورف  ار  امـش  مشچ 
نیا ماـجرف  نارگ و  رایـسب  نآ  كدـف  بصغ  راـب  دـنگوس  يادـخ  هب  دوب . يزیچ  دـب  دـیتخاس ، لاـمیاپ  ار  نآ  دـیتفرگ و  قـح  ربارب  رد  ار 

یهایـسور یتخبنوگن و  نآ  یپ  زا  و  دتفاورف . امـش  ناگدـید  ربارب  زا  اههدرپ  هک  هاگنآ  تفای . دـیهاوخ  رابنایز  تخـس  ار  هناملاظ  درکلمع 
هک تساجنآ  تسرد  دریگب ، ار  ناتنابیرگ  دـیدربیمن ، ار  نآ  ناـمگ  هک  ینیگمهـس  رفیک  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  و  ددرگ ، راکـشآ  اـمش 

هحفص 588] دید [ . دنهاوخ  نایز  نایارگلطاب 

نارضاح هب  رادشه  شهوکن و 

روشرپ غاد و  يوگتفگ  هرظانم و  هک  تخاس  یمدرم  هوبنا  هجوتم  ار  شیوخ  يهنارگنشور  هدنهدناکت و  نخس  نیرخآ  مالسلااهیلع  همطاف 
چوپ و ياههتفاب  يوسب  هک  یناسک  يا  مدرم ! هورگ  يا  ناه  !« » لطابلا لیق  یلا  ۀعرـسملا  سانلا  رـشاعم  : » دومرف هاگنآ  و  دندینـشیم . ار  وا 
هب انب  و  دیاهدنکفا ؟ شندرگ  هب  نایامـش  هتخادنا ، ندرگ  هب  وا  ار  هچنآ  تسا  یعدم  درم  نیا  هک  هنوگنیا  ارچ  دیاهتفرگ »! باتـش  ساسایب 

لعفلا یلع  ۀیـضغملا  « ؟ دـیزاس لامیاپ  ارم  ریذـپاندیدرت  نشور و  قوقح  هک  دـیاهداد  یلدـمه  يراکمه و  تسد  وا  اب  نایامـش  وا ، ياعدا 
نیا دیاهداهن ؟ مه  رب  مشچ  درگنیم ) شیوخ  نماد  ای  نیمز  هب  هک  یـسک  ناسب  ، ) وا رابنایز  تشز و  درکلمع  يورایور  و  رـساخلا » حیبقلا 

يراسنوگن نارـسخ و  هک  تسا  يرابنایز  تشز و  درکلمع  ربارب  رد  يدـنماضر  توکـس و  زا  هیانک  ترـضح  نآ  یخیراـت  نخـس  زا  زارف 
دورف ربمایپ  نادـناخ  ام  دروم  رد  هک  ار  ینـشور  تایآ  ایآ  اهلافقا »؟ بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتت  الفا  . » دروآیم راب  هب  ار  هدـننک  لـمع 

توالت ناربمایپ ، ياهنادناخ  رد  تثارو  نوناق  نایرج  دروم  رد  نم  هک  ار  یحیرـص  تایآ  ایآ  دیدرپس ؟ یـشومارف  هب  ار  همه  تسا  هدـمآ 
؟ تسا هدـش  دودـسم  فیرـش  نآرق  تاررقم  ادـخ و  نخـس  تفایرد  يارب  هدـش و  هدز  لفق  امـش  ياهبلق  هکنیا  ای  دـیدرکن ؟ كرد  مدرک 

سب ياهدرپ  ناتیاهبلق  رب  هک  تسامـش  تشز  درکلمع  نآ ، لیلد  هکلب  هن ، مکلامعا ». نم  متاسا  ام  مکبولق  یلع  نار  لب  الک ، « ؟ کیمادـک
هک تـسا  هاـگنآ  و  هحفـص 589 ] دـناشوپیم [  ار  ناـسنا  تفاـیرد  درخ و  هاگتـسد  بارـش ، هک  هنوگناـمه  تسرد  تسا . هدـنکفا  میخض 

ار امـش  مشچ  شوگ و  و  « » مکراصبا مکعمـسب و  ذخاف  . » دزیریم مه  هب  ار  اهراک  يهمه  و  دباییمرد ، هن  دمهفیم و  يزیچ  هن  راوخبارش 
رثا مشچ  شوـگ و  رب  دریگیم . ار  نآ  نارک  اـت  نارک  دوـشیم و  هریچ  لد  رب  هاـگ  هک  یگدزتلفغ  تفآ  ناـسب  تسرد  تسا ». هتفرگارف 

« متلوات ام  سئبل  و  . » دنیبیم هن  دونـشیم و  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  يزیچ  هن  تفآ ، نیا  هب  هدمآراچد  درف  هک  تسا  هاگنآ  دهنیم و  يریدـخت 
و . » دیداد رییغت  دوخ  یعقاو  ریسم  یقیقح و  دنور  زا  ار  اهنآ  هک  ارچ  دیدومن ، ریسفت  لیوات و  دب  ار  مالـسا  تاررقم  نآرق و  تایآ  نایامش 
تینما و نتخاس  لامیاپ  قوقح و  بصغ  رد  يراکمه  یهارمه و  هک  ارچ  دـیداد . يار  دـیدومن و  هراشا  يزیچ  دـب  هب  و  مترـشا » هب  ام  ءاس 

اهر ار  تلادع  قح و  امـش  دیدرک ». ضوع  يزیچ  دب  اب  ار  قح  و  « » متـضتعا هنم  ام  رـش  و  . » دوب تلاسر  یحو و  نادـناخ  تمرح  نتـسکش 
ياهناسنا هک  تسا  ياهنامیکح  ياههراشا  اههیانک و  اهنیا  يهمه  هک  ددرگیم  يروآدای  دـیتفرگ . نآ  ياجب  ار  دادـیب  لـطاب و  دـیتخاس و 

تخـس ام  قوقح  هدننکلامیاپ  راب  دنگوس  يادـخ  هب  الیبو » هبغ  الیقث و  هلمحم  هللاو - ندـجتل - . » دـنباییمرد ار  اهنا  رگنفرژ  رایـشوه و 
نخـس دراد و  هراشا  نانآ  نارگ  راب  نابـصاغ و  نیگنـس  تیلووسم  هب  زین  زارف  نیا  تفای . دـیهاوخ  رابنایز  ار  راـک  ماـجرف  و  تسا ... نارگ 
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گرم و زا  سپ  هک  هاگنآ  ءاطغلا » مکل  فشک  اذا  [ » هحفص 590 دوب [ . دهاوخ  نانآ  يارب  رفیک  باذع و  نیرتتخـس  زور  نآ  هک  دزاسیم 
امش يراسنوگن  نآ  یپ  زا  و  « » ءارـضلا هءاروام  ناب  و  . » دور يرانک  هب  تناگدید  ربارب  زا  اههراتـس  اههدرپ و  يهمه  رگید ، ناهج  هب  لاقتنا 

دسرارف امش  هب  يرفیک  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هاگنآ  يرآ  ددرگ . راکـشآ  تساهیتخبدب ، اهیتخـس و  نآ  رد  هک  يزیچ  و  دیاشگ ». خر 
ناهج يوناب  نیرتهنازرف  نیرتدنمـشناد و  همطاف »  » يرآ دـید . دـنهاوخ  نایز  ناـیارگلطاب  هک  تساـجنآ  و  دـیدوب . هدربن  ار  شناـمگ  هک 

هنازوسلد هناهاوخریخ و  تخیمآ و  مهرد  شیوخ ، ثحب  اب  بسانم  تایآ  اب  ار  شیوخ  يهنادواج  هنارگنشور و  ینارنخـس  هنوگنیا  یتسه 
تیلووسم و هب  درک و  تجح  مامتا  ناـگمه  ربارب  رد  دوب ، هتـسیاش  هک  هنوگنآ  وا  يرآ  دـهد . تاـجن  هاـگترپ ، يهبل  زا  ار  نآ  اـت  دیـشوک 

هاکناج رایسب و  جنر  درد و  و  درک ، لمع  ریذپانفصو  ياهنوگب  دومنیم ، ساسحا  ینارحب  تخس و  طیارـش  نآ  رد  هک  ینیگنـس  تلاسر 
اهرـصع یماـمت  ناناملـسم و  مالـسا و  يارب  ینارگن  يزوسلد و  جوا  رد  و  نابـصاغ ، يهلیـسوب  خـیات  هعماـج و  دـنور  رییغت  زا  ار  شیوـخ 

ناک دـق  دومرف : دومن و  ادـخ  ربمایپ  شاهیامنارگ ، ردـپ  رونم  كاپ و  هاگمارآ  هب  ور  هاگنآ  و  دومرف . ناـیب  خـیرات ، رد  تبث  يارب  اهلـسنو ،
ناج - 1 اوبکن ... دق  مهدهـشاف و  کموق  لتخا  اهلباو و  ضرالا  دقف  كاندقف  انا  بطخلا  رثکت  مل  اهدـهاش  تنک  ول  ۀـثبنه  ءابنا و  كدـعب 
خر اهجنر  بئاصم و  نیا  دوب  اـم  راـنک  رد  وت  يهیاـمنارگ  دوجو  رگا  هک  تشگ  رادـیدپ  يرایـسب  ياـههنتف  اهدادـیور و  وت  زا  سپ  ردـپ !

مورحم وت  دوجو  نارگ  هحفـص 591 ] تمعن [  زا  ددرگیم ، مورحم  شخبتایح  ناراب  تمعن  زا  هک  ياهنـشت  نیمز  ناسب  اـم  - 2 دادیمن .
. دنتسج فارحنا  تلادع  قح و  هار  زا  نانآ  هنوگچ  هک  نک  هراظن  دوخ  وت  تخیسگ . مه  زا  هیامنارگ  ردپ  يا  وت ، تما  يهزاریـش  میدش و 
-4 دوریم . رامـشب  مرتحم  گرزب و  زین  نارگید  هاگرظن  رد  دراد ، ییالاو  کیدزن و  تیعقوم  ماقم و  ادخ  هاگراب  رد  هک  ینادـناخ  ره  - 3

دـض رب  ار  شیوخ  ینورد  ياههنیک  دنچ ، ینایامندرم  دنکفا ، ییادج  وت  نم و  نایم  كاخ  یتفگ و  دوردب  ار  ناهج  امـش  هک  یماگنه  اما 
شیپ رد  تنوشخ  دـندرک و  شرت  ور  اـم  رب  یناـیامندرم  تفر ، تسد  زا  وـت  يهیاـمنارگ  دوـجو  هک  هاـگنآ  يرآ  - 5 دنتخاس . راکـشآ  ام 
يارب ناشفارون  یغورف  هدراـهچ و  بش  هاـم  وت  ردـپ ! ناـج  - 6 دـندرب . امغی  هب  ار  اـم  قوقح  ثاریم و  اـم ، تمرح  نتـسکش  اـب  دـنتفرگ و 

، نآرق ینارون  تایآ  اب  یحو  يهتشرف  وت ، دوجو  تکرب  هب  - 7 دمآیم . دورف  امش  رب  اههتشون  دنمزوریپ  يادخ  بناج  زا  و  يدوب ، نایناهج 
زا شیپ  شاک  يا  ردپ ! ناج  - 8 دش . هدیـشوپ  اهتکرب  اهریخ و  یمامت  وت  تلحر  اب  هک  درد  غیرد و  اما  تخاسیم  سونام  نامداش و  ار  ام 
ام هک  یتـسار  - 9 دوب . هدیـسرارف  ارـس  نیا  رد  ام  رمع  نایاپ  دـنکفا ، هلـصاف  امـش  ام و  نایم  اـهگیر  ییوگ و  دوردـب  ار  ناـهج  امـش  هکنآ 

اههعماج و رگید  هن  برع و  ناهج  زا  هن  ياهدیدهودنا - هدزتبیـصم و  چیه  هک  میدمآ  راتفرگ  رابمغ  یتبیـصم  هب  تلاسر  یحو و  نادناخ 
زیخاتـسر زور  رد  دـندوب ، ربمایپ  نادـناخ  ام  رب  متـس  هتـسدرس  راذـگناینب و  هک  یناـسک  - 10 [ . 337 ! ] تسا هدـماین  راتفرگ  نادـب  اهتلم -

هک هاگنآ  ات  تسیرگ و  میهاوخ  وت  كوس  رد  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  ام  ردـپ ! ناج  - 11 دندرگیمزاب . اجک  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ 
ياراد ادخ و  ناگدنب  يهدـیزگرب  هک  یلاح  رد  ام  - 12 هحفص 592 ] داتسیا [ . دهاوخنزاب  امش  رب  کشا  شـشوج  زا  تسا  یقاب  اهمـشچ 
ورملق رد  امش  ردپ ! ناج  - 13 میدمآ . راتفرگ  وت  گوس  ریذپاننایاپ  مغ  هب  میدوب ، هزیکاپ  كاپ و  بسن  بسح و  هتـسیاش و  يوخ  قلخ و 
رامـش هب  نانآ  نیرتوگتـسار  بذک ، قدص و  ماگنه  هب  راتفگ و  ورملق  رد  يرترب و  رتهب و  ادـخ  ناگدـنب  يهمه  زا  الاو ، ياهـشزرا  ملع و 

ریخ و ره  هتـشگ و  ناهن  ام  زا  وت  تلحر  اب  کنیا  دـمآیم ، ام  رادـید  هب  تاهیاـمنارگ  دوجو  تکرب  هب  هک  یحو ، يهتـشرف  - 14 يوریم .
هدرـسفا و ارم  تدـنزرف ، ود  هب  تناها  متـس و  هتـشگ و  گنت  نم  رب  یگدرتسگ  همه  نآ  اب  ناهج  کـنیا  - 15 تسا . هدش  هدیـشوپ  یتکرب 

يوناـب نآ  سپـس  هللالوـسر ... ربـق  یلع  تفطع  مث  هک : تسا  هدـمآ  اـهباتک  زا  رگید  یخرب  و  همغلافـشک »  » رد تسا . هتخاـس  هدزهودـنا 
راعـشا نیا  زین  یخرب  و  ءابنا ... كدعب  ناک  دق  دناوخ ... ار  هثاثا »  » رتخد دنه »  » راعـشا درک و  ادخ  ربمایپ  كاپ  دقرم  بناج  هب  ور  هیامنارگ 

دوخ شیوخ  يهنارگنشور  ینارنخـس  زا  سپ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  لاح  ره  هب  دناهتخاس . ناونع  بلطملادبع » نب  نابا  » رتخد دنه »  » نآ زا 
تیاور هب  دـناوخ و  روش  زوس و  اـب  تشذـگ  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  رظن  زا  هک  ار  يراعـشا  دـنکفا و  ربماـیپ  شردـپ ، روـنم  دـقرم  يور  ار 

يریذـپقح زا  همطاف  هک  یماگنه  دوب . هدـشن  هدـید  زور  نآ  ات  هک  دـش ، هدـید  درم  نز و  زا  هلان  هآ و  کـشا و  زا  یناـفوط  همغلافشک » »

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


مهللا : » تشاد بل  رب  ار  تالمج  نیا  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  هناـخ  هب  دـش  دـیمون  شیوخ  يهدـشلامیاپ  قوقح  يریگسپزاـب  رکبوبا و 
ار وا  ریذـپاندیدرت  قح  هتـشاد و  اور  متـس  تربمایپ  تخد  هب  ود  نیا  ایادـخ ! راب  امهیلع » کتاط  ددـشاف و  اهقح ، کـیبن  تنب  اـملظ  اـمهنا 

باتک يراخب ،» حیحـص   » رد [ . 338 ... ] رآدورف تخـس  ناـنآ  رب  ار  ترفیک  رگداد ! يادـخ  يا  وت  سپ  دـنتخاس . هحفـص 593 ] لامیاپ [ 
دوردب ار  ناهج  ات  دوب  هریت  وا  اب  شاهطبار  نانچمه  دیزگ و  يرود  وا  زا  تفرگ و  مشخ  رکبوبا  رب  ربمایپ  تخد  هک : تسا  هدـمآ  سمخ » »

ندید زا  سپ  ترـضح  نآ  دز و  زاب  رـس  مالـسلااهیلع  همطاف  قوقح  ندنادرگزاب  زا  رکبوبا  هک : تسا  هدـمآ  باتک  نیمه  رد  زین  و  تفگ .
حیحص - 1 دناهدروآ : زین  لیذ  عبانم  ار  خلت  تقیقح  نیا  تفگن . نخس  وا  اب  رمع  رخآ  ات  رگید  دیزگ و  يرود  وا  زا  تجاجل  يزیتسقح و 

ج دعس ، نبا  تاقبط  ص 6 4 - ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 300 3 - ج 6 ، یقهیب ، ننس  ثرون 2 - یبنلا ال  باب : ریسلا ، داهجلا و  باتک  ملسم ،
. تخاس دهاوخ  ینالوط  ار  ثحب  اهنآ  يهمه  ندروآ  هک  يرایسب  عبانم  ص 18 و  ، 8

ربمایپ نادناخ  هب  تناها  تراسج و 

فالتخا زورب  زا  دینـش و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ینارنخـس  رکبوبا »  » هک یماگنه  دراگنیم : هغالبلاجهن  رد  دوخ  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا 
ياهجیتـن شاهیعاـفد  زا  دوش و  نوگرگد  وا  ناـیز  هب  عاـضوا  دـنور  اداـبم  هک  داـتفا  ساره  شلد  رد  تفاـی و  یهاـگآ  ارچ  نوـچ و  رظن و 

یف ینامالا  هذه  تناک  نیا  ۀلاق ؟ لک  یلا  ۀعرل  هذه  ام  سانلا ! اهیا  تفگ : تفر و  ربنم  زارف  رب  ور  نیا  زا  دریگب ، شلد  يهتساوخ  سکعرب 
نادب دیراپسیم و  شوگ  ینخس  ره  هب  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  مدرم ! يا  ناه  مکتیلف ... دهـش  نم  لقیلف و  عمـس  نم  الا ! هللالوسر ؟ دهع 
هدید ای  هدینـش  ار  اضاقت  نیا  سک  ره  دیـشاب ! شوهب  دوب ؟ اجک  ربمایپ  رـصع  رد  اههتـساوخ  اهوزرآ و  نیا  دـیهدیم ؟ هحفـص 594 ] لد [ 

ره اـب  دـشابیم و  شمد  وا  هاوگ  هک  تسا  یهاـبور  هداـم  دومن ، ار  اـضاقت  نیاو  درک  ینارنخـس  هک  ییوناـب  نآ  دـیوگزاب . دـیایب و  تسا ،
شایگدوـسرف یگنهک و  زا  سپ  ار  جرم  جره و  هـنتف و  دــیوگیم : هـک  تـسا  یــسک  ناــمه  وا  هاوـگ  تـسا . هارمه  ياهـنتف  بوـشآ و 

ناـسب دریگیم ، کـمک  ناوناـب  ناـناوتان و  زا  هار  نیا  رد  و  دـنک ، هدـنز  وـن  زا  ار  يرادـمامز  يارب  گـنج  هک  تسا  نآ  رب  دـینادرگزاب و 
رگا میوگیم و  مهاوخب  رگا  دیـشاب ! شوهب  مدرم  دوب . يزروهانگ  هاـنگ و  وا  رظن  رد  شناـکیدزن  نادـناخ و  نیرتبوبحم  هک  لاـحطما » »

، دنشاب هتـشادن  مراک  هب  يراک  دنرادب و  تسد  نم  زا  رگا  اما  مزاسیم . راکـشآ  نشور و  ار  زیچ  همه  مدروآ ، نابز  رب  مهاوخیم  ار  هچنآ 
نم هب  امـش  نادرخمک  نانخـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  راـصنا »  » هورگ يا  ناـه  تفگ : دومن و  راـصنا »  » هب ور  هاـگنآ  دوب . مهاوـخ  تکاـس 

اب هک  دیدوب  امـش  دش و  دراو  مدرم  امـش  رب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دـیدوب . ربمایپ  رـصع  ياهنیرتهب  نیرتهدـنبیز و  نایامـش  تسا . هدیـسر 
. دیتسب وا  يرای  هب  تمه  رمک  دیداد و  هانپ  شیوخ  رهـش  رد  تخـس  طیارـش  رد  ار  وا  هدومن و  لابقتـسا  وا  زا  داش  ياهرهچ  زاب و  یـشوغآ 

نیا یپ  زا  و  میاشگیمن . دشابن ، شهوکن  روخرد  هک  یهورگ  درف و  نایز  هب  ار  نتشیوخ  نابز  تسد و  نم  هک  دیـشاب  شوه  هب  زین  کنیا 
ياهتراسج ندروآ  زا  سپ  دیدحلایبا » نبا  . » دمآ ریز  هب  ربمایپ  ربنم  زا  هدنهدناکت ، ياهتناها  اه و  تراسج  نیا  زیمآدـیدهت و  نانخس 

اـههیانک و نیا  رکبوبا و  نخـس  يور  مدیـسرپ : وا  زا  مدـناوخ و  يریـصب » یحیوبا   » رب ار  راـبتناها  نانخـس  نیا  نم  دـسیونیم : رکبوـبا » »
متفگ هحفص 595 ] دوب [ . نشور  حیرص و  شاهمه  هکلب  دوبن  ضرعت  هیانک و  وا  نانخـس  داد : خساپ  وا  دوب ؟ یـسک  هچ  هجوتم  اهتراسج 

. دوـب مالـسلاهیلع  یلع  هب  تناـها  ضرعت و  تـالمج  نیا  رد  وا  روـظنم  تـفگ : دـیدنخ و  وا  مدیـسرپیمن . امـش  زا  تـشاد  تحارـص  رگا 
رادربیخوش تسوا ، تردق  تسایر و  عوضوم  عوضوم ، مرـسپ  يرآ  داد : خـساپ  دوب ؟ یلع »  » هجوتم نانخـس  نیا  يهمه  یتسار  مدیـسرپ :

يادـن ناـنآ  داد : خـساپ  دـندیزگرب ؟ ار  نیمادـک  دادـیب  تلادـع و  ناـیم  و  دـنتفگ ؟ هچ  راـصنا »  » راد ریگ و  نیا  رد  سپ  مدیـسرپ : تسین !
ناشیرپ سرت  زا  رکبوبا »  » ور نیا  زا  دـنداد . راعـش  ترـضح  نآ  يهنالداع  عضوم  عفن  هب  دـنتفگ و  خـساپ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يهنابلطقح 

. تشادزاب یلمع  يدج و  مادقا  هنوگره  زا  ار  اهنآ  داد و  رادـشه  نانآ  هب  شاهنابلطهاج ، ياهفدـه  نایز  هب  راک  نتـشگ  نوگرگد  ندـش و 
وا هک  مدرک  حرط  لاوس  دنچ  رکبوبا »  » هاتوک يهبطخ  ياههژاو  يانعم  دروم  رد  يریـصب » ییحیوبا   » زا سپـس  دیازفایم : دیدحلایبا » نبا  »
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نخـس راتفگ و  موهفم  هب  هلاق »  » هژاو و  تسا . يرگید  نانخـس  هب  ندرپس  شوگ  نداد و  شوگ  موهفم  هب  دیدشت  نودب  هعر »  » هژاو تفگ :
نخس و نیا  يهدنیوگ  هک  تسانعم  نیدب  هبنذ » هدیهـش   » هژاو ود  و  تسا . گرگ  مان  هک  هلاوذ »  » ناسب تسا . هابور  مان  هلاعث »  » هژاو تسا .

هنوگ نیدب  برع  تایبدا  رد  نخـس  نیا  لصا  و  درادن . ار  دوخ  ندب  ياضعا  زا  یخرب  زج  یهاوگ  شیوخ  يهتـساوخ  رب  اعدا ، نیا  یعدم 
نیمه هب  دزاس . دوبان  ار  نآ  دزیگنارب و  گرگ  کی  دـض  رب  ار  يریـش  يراکبیرف  يرگیزاـب و  اـب  هک  دوب  نآ  رب  یهاـبور  هک : تسا  هدـمآ 

رب دیسرپ : ریش  دروخ . دیدزد و  هناملاظ  مدوب ، هدروآ  مهارف  امش ، زا  ییاریذپ  يارب  نم  هک  ار  يدنفسوگ  گرگ  نیا  تفگ : ریش  هب  تهج 
و هحفص 596 ] داد [ . ناشن  دروآ و  الاب  دوب  نوخ  هب  هدولآ  هک  ار  شمد  لاح  نامه  رد  يرآ و  تفگ : هابور  يراد ؟ مه  یهاوگ  اعدا  نیا 
هب برا »  » يهدام زا  برم »  » يهژاو تخاـس . دوباـن  ار  گرگ  تفریذـپ و  شمد  یهاوگ  اـب  هاـبور  ياـعدا  تفاـین ، ار  دنفـسوگ  هک  زین  ریش 

جره و بوشآ و  هنتف و  هک  نآ  نیزاغآ  تیعـضو  هب  ار  ناـیرج  نآ  هک ؛ تساـنعم  نیدـب  ۀـعذج » اـهورک   » يهژاو ود  تسا . هارمه  موهفم 
هب دنبوکب و  دنتـساوخیم  ار  سک  ره  دوب و  لثملابرـض  تیلهاج  رـصع  رد  هک  دوب  ياهدولآ  نز  زین  لاحطما »  » و دـینادرگرب . تسا  جرم 

نادـناخ دروم  رد  رکبوـبا  هک  یتـالمج  اـههژاو و  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . رتتسپ  لاـحطما »  » زا دـنتفگیم  دـننزب  نیمز 
هدرب راکب  هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  رود و  هب  نانآ  زا  ار  شزغل  يدیلپ و  هنوگره  دنوادخ  هک  یناسک  نیرتهتسیاش  تلاسر و  یحو و 

اب اما  مینکیمن ، شهوکن  زین  ینتفگاـن  ياـهریبعت  اـههژاو و  يریگراـکب  راـتفگ و  رد  بدا  اـیند  کـی  دروم  رد  ار  وا  مییوگیمن و  يزیچ 
بوبحم تخد  دروم  رد  مدرم  هوبنا  ربارب  رد  هک  داب ! نشور  امـش  مشچ  ادخ ! ربمایپ  يا  مییوگیم : هاکناج  یجنر  درد و  قیمع و  یهودـنا 

دجسم و رد  ربنم و  زارف  رب  ار  هنابدایب  تشز و  تالمج  اههژاو و  نیا  و  دنیوگیم . نینچ  نانموم  ریما  ناتردارب  يهرابرد  تاهیامنارگ و  و 
! داب تراشب  امش  رب  ینارون و  نشور و  مالسلااهیلع  همطاف  ردقنارگ  ردپ  يا  امـش  مشچ  هک  یتسار  دنروآیم !! نابز  هب  ترونم  دقرم  رانک 

! وا لاثما  ناتسدمه و  و  رکبوبا »  » دزن تنادناخ  مارتحا  هوکش و  تمارک و  تسا  نیا 

درک موکحم  تدش  هب  ار  بصاغ  تلود  سیئر  هملسما 

ربمایپ دجسم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يهنارگنشور  ینارنخـس  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  میظنلاردلا »  » شیوخ باتک  رد  نیدلالامج » خیـش  »
تفـشآ و رب  تخـس  دـش ، هاگآ  نایرج  زا  هملـسما »  » هک یماگنه  ربمایپ ، تخد  تلاسر و  یحو و  نادـناخ  هب  رکبوبا  تناها  تراسج و  و 

ایآ سنالا ... نیب  ءاروحلا  ۀـللا  یه و  لوقلا !!؟ اذـه  لاقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاف  لـثملا  هحفص 597 ] تفگ [ :
تساهناسنا و نایم  رد  ياهیروح  وا  هک  دنگوس  يادخ  هب  دنیوگیم !؟ ینخس  نینچ  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  ییالاو  تیـصخش  يهرابرد 

ناوناب ناماد  رد  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  ناگتـشرف  ياهتـسد  يور  رب  هتفای و  شرورپ  ناگـشیپاورپ  ناماد  رد  هک  ناـج  يارب  تسا  یـسفن 
ایآ تسا . هدـمآ  لیان  اهـشزرا  نیرتـالاو  اـهتیبرت و  نیرترب  هب  هدروآ و  تسدـب  ار  شنم  تیـصخش و  نیرتهب  هدومن و  دـشر  رادرکهزیکاـپ 

اب تسا ؟ هدرکن  نالعا  ترـضح  نآ  دوخ  هب  اما  هدرک ، میرحت  وا  رب  ار  نتـشیوخ  ثاریم  ادخ  ربمایپ  هک  دـیرادنپیم  نینچ  یتسارب  نایامش 
ار ماـیپ  هدرک و  نـالعا  وا  هب  ار  بلطم  ربماـیپ  هک  دـیرادنپ  نیا  رب  هکنیا  اـی  نیبرقـالا » کتریـشع  رذـنا  و  : » دـیامرفیم فیرـش  نآرق  هکنیا 

يوناب نیا  هک  دینادیمن  رگم  کیمادک ؟ دزرویم ؟ تفلاخم  ربمایپ  شردـقنارگ  ردـپ  نامرف  اب  وا  اما  تسا ، هداد  ار  شرادـشه  هدـناسر و 
ردـپ تثعب  اـب  هک  تسا ، میرم »  » ياـتمه ریظن و  تـشهب و  ناـناوج  رـالاس  ود  تلیـضفرپ  ماـم  و  اهلـسن ، اهرـصع و  يوناـب  نیرتـهب  هـنازرف ،
تـسد درکیم . تبقارم  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  ربمایپ  دنگوس  يادخ  هب  تفای . نایاپ  دیـسر و  لامک  هب  شراگدرورپ  تلاسر  شردـقنارگ 

امش يهناملاظ  راتفر  تسامش و  ناگدید  ربارب  رد  ربمایپ  هک  رتهتسهآ  ناه ! تخاسیم . وا  ششوپ  ار  شپچ  تسد  وا و  رس  ریز  ار  شتسار 
؟ دوـب دـهاوخ  هنوـگچ  ناـترادرک  رفیک  هـک  تـسناد  دــیهاوخ  يدوزب  دــیدرگیمزاب و  وا  يوـسب  امــش  رخآ  امــش ! رب  ياو  درگنیم . ار 
ییوگقح و نیا  رطاخب  هحفص 598 ] دیازفایم [ : زیتسمتس  هدازآ و  يوناب  نآ  هملسما   » زا نخـس  نیا  ندروآ  زا  سپ  یماش » نیدلالامج  »
، بصاغ تموکح  روتسد  هب  تشگ و  مورحم  شیوخ  يهنالاس  قوقح  زا  هملـسما »  » هک دوب  دادبتـسا  فارحنا و  ربارب  رد  هناعاجـش  عضوم 
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هحفص 599] دنتخادرپن [ . وا  هب  ار  شقوقح  زا  يزیچ  لاس  نآ 

شاهیامنارگ ياتمه  اب 

هراشا

هحفص 600] نزدازآ [ ! يا  ناه  نانموم  ریما  هب  تیاکش  مالسلااهیلع  همطاف  راظتنا  رد  نانموم  ریما  هناخ  هب  تشگزاب 

هناخ هب  تشگزاب 

هراشا

زورفاناهج دیـشروخ  عولط  دوب و  شندـمآ  راظتنا  رد  نانموم  ریما  هک  یلاح  رد  تشگزاب . شیوخ  يهناخ  هب  ربمایپ  يهنارف  تخد  هاـگنآ 
نباـی : » دومرف دومن و  ناـنموم  ریما  هب  ور  دـش ، دراو  دوـخ  يارـس  هب  هک  یماـگنه  درکیم . يرامـشهظحل  شیوـخ  يارـس  رد  ار  شلاـمج 

، یبا ۀلحن  ینزتبی  هفاحق  نبا  اذه  لزعالا ، شیر  کناخف  لدجالا ، ۀمداق  تضقن  نینظلا ، ةرجح  تدعق  و  نینجلا ، ۀلمش  تلمتشا  بلاطیبا !
ینود ۀعامجلا  تضغ  و  اهلـصو ، ةرجاهملا  و  اهرـصن ، ۀلیق  ینتـسبح  یتح  یمالک ، یف  دلالا  هتیفلا  و  یماصخ ، یف  رهجا  دقل  ینبا ، ۀـغلب  و 

ام بارتلا ، تشرتفا  بائذلا و  تسرتفا  كدح ، تعـضا  موی  كدخ  تعرـضا  ۀمغار ، تدعو  ۀـمظاک ، تجرخ  عنام ، عفاد و ال  الف  اهفرط ،
لک یف  يالیو  ایماح ، کنم  ایداع و  کنم  هللا  يریذـع  یتلذ  نود  و  یتنیه ، لـبق  تم  ینتیل  یلراـیخ ، و  ـالطاب ، تینغا  ـال  ـالئاق و  تففک 
ریما لاقف  الیکنت . اساب و  دـحا  و  الوح ، ةوق و  دـشا  تنا  مهللا  یبر ، یلا  ياودـع  و  یبا ، یلا  ياوکـش  دـضعلا ، نهو  دـمعلا و  تام  قراش ،

تاطخا و ال  ینید ، نع  تنیو  امف  ةوبنلا ، ۀـیقب  و  ةوفـصلا ، ۀـنب  ای  كدـجو  نع  یهنهن  کئناشل ، لیولا  کیلع ، لیوال  مالـسلاهیلع : نانموم 
. هللا یبستحاف  کنع ، عطق  امم  ریخ  کلدـعا  ام  و  نومام ، کلیفک  و  هحفص 601 ] نومـضم [ ، کقزرف  ۀغلبلا  نیدیرت  تنک  ناف  يرودقم ،

رارق هناگدنچ  ياههدرپ  رد  هک  نینج ، ناسب  هک  تسا  يزار  هچ  نیا  بلاطوبا ! يهیامنارگ  دنزرف  يا  ناه  تکـسما ». و  هللا ، یبسح  تلاقف :
اما یتسکـشیم ، مه  رد  ار  يراکـش  ياهزاب  ياهرپهاش  هراـمه  وت  ياهدـش ؟ ریگنیمز  ماـهتا  يارـس  رد  و  هدـیزگرب ! ار  ینیـشنهدرپ  دراد ،
يا ناه  ياهتخاس ؟ هشیپ  هنانامرهق  شمرن  ییابیکـش و  وت  و  هدـیزرو ، تنایخ  وت  هب  ناوتان  ياهکغرم  ياـهرپ  هک  تسا  یمکح  هچ  کـنیا 

و هدرب ، امغی  هب  هنادنمروز  ار  مرـسپ  ود  یگدـنز  جراخم  عبنم  و  ربمایپ ، مردـپ  يهیدـه  شـشخب و  هک  تسا  هفاحقیبا  رـسپ  نیا  درمگرزب !
نیرتزوـتهنیک نیرتدـب و  تفگ  نم  ربارب  رد  هک  ینانخـس  رد  ار  وا  و  تسا ، هتـساخرب  يزوـتهنیک  ینمـشد و  هب  نـم  اـب  اراکـشآ  هدرپیب و 

عـضوم زا  هتـسش و  نم  يراـی  زا  تسد  جرزخ ،»  » و سوا »  » هورگ ود  کـنیا  هک  تسا  هدـناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  وا  متفاـی . دوـخ  نانمـشد 
مـشچ تسا ، تلادـع  قح و  يرای  هک  اـم  زا  زین  مدرم  و  هدـیرب ، اـم  زا  اـهراشف  عاونا  ریز  زین  رجاـهم  هورگ  دـننکیمن . تیاـمح  ماهنـالداع 

هب نم  دیامنیم . یگداتـسیا  يرگلاجد  متـس و  ربارب  رد  ام  اب  ماگمه  یـسک  هن  و  دـنکیم ، عافد  ام  قوقح  زا  یـسک  هن  کنیا  دناهدیـشوپ .
زا سپ  کنیا  و  مدرک ، لمحت  ار  اهجنر  اهدرد و  و  هدربورف ، دوب ، هتخیگنارب  نانیا  متـس  زا  هک  ار  نتـشیوخ  مشخ  هناخ ، زا  تکرح  ماگنه 

! درمربا يا  ناه  ماهتشگزاب . هناخ  هب  هدیدمتس  مناتسزاب ، ار  شیوخ  قوقح  مسرب و  هجیتن  هب  هکنآیب  نانآ  اب  یتدیقع  یقطنم و  ییورایور 
نیشنهناخ ار  دوخ  زور  نامه  يداهن ، ماین  رد  ار  شیوخ  ریشمش  نانیا  هنتف  ربارب  رد  تمکح  تیلووسم و  ساسحا  رـس  زا  هک  يزور  نامه 

رب هنوگچ  کـنیا  و  هحفـص 602 ] يدـیردیم [  ار  راوخنوخ  ياهگرگ  راـکیپ ، ياهنادـیم  رد  هک  يدوب  يدرمریـش  وت  درمناوج ! یتخاـس .
؟ يزادنارب ار  دادـیب  لطاب و  و  ینک ، عفد  ام  قوقح  زا  ار  شیدـنادب  هدـنیوگ  یناوتیمن  هک  یتسه  یطیارـش  رد  وت  ایآ  ياهدـیمرآ ؟ كاخ 
منادـناخ و تراـسا  هرـصاحم و  یگدیدمتـس و  نیا  زا  شیپ  شاـک  مرادـن . ار  شیوـخ  قوـقح  زا  عاـفد  ناـکما  ناوـت و  رگید  نم  کـنیا 

نیا زا  مهاوخ . رذع  ادخ  هاگراب  زا  متفگ  نخـس  هنوگنیا  امـش  اب  کنیا  هکنیا  زا  ناج ! یلع  مدوب . هتفگ  دوردب  ار  ناهج  نانیا ، يرگنایغط 
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تسـس و میوزاب  وا  تلحر  اب  تفگ و  دوردب  ار  ناهج  ام  هاگهیکت  ایادخ ! دـنک . عولط  نآ  رد  دیـشروخ  هک  يدادـماب  ره  نم  رب  ياو  سپ 
ناـنیا زا  ار  شیوخ  داد  مراـگدرورپ  زا  و  درب . مهاوخ  مردـپ  هب  ار ، زاـسرهاظ  نارگدادـیب  نیا  زا  ار  شیوخ  تیاکـش  نم  دـیدرگ . ناوتاـن 

رتتخـس و همه  زا  ترفیک  باذـع و  هـک  وـت ، ییوـت  يرترادـتقارپ ! رتاـناوت و  ناـگمه  زا  هـک  وـت ، ییوـت  ایادـخ ! راـب  تساوـخ . مهاوـخ 
نارازه ياو و  هکلب  تسین . وت  رب  ياو  نزدازآ ! يا  ناه  : » دومرف ناـنموم  ریما  هاـگنآ  درک . مهاوخ  یهاوخداد  وت  زا  نم  تسا ! رتنیگمهس 

مـشخ هودـنا و  جوم  زا  ار  نتـشیوخ  توبن ! تلاسر و  يهدـنامزاب  يا  و  هدـیزگرب ! ربمایپ  رتخد  يا  ناـه  تسوت . رگدادـیب  نمـشد  رب  ياو 
هاتوک نید  هاگدید  زا  مناکما  ناوت و  دح  رد  هدشن و  تسس  شیوخ  یناسنا  ینید و  تیلووسم  ماجنا  رد  نم  زاس . هشیپ  ییابیکش  رادزاب و 

ناسريزور هک  ینادیم  کین  دوخ  دـشابیم ، تنادـنزرف  یگدـنز  نیمات  شیوخ ، قوقح  هبلاـطم  یبلطقح و  زا  تاهزیگنا  رگا  ماهدـماین .
 ] وت زا  هچنآ  ربارب  رد  وا  و  تسا . ریذپانفلخت  شاهدعو  هک  تسا  ییادخ  راک  نیا  نماض  لیفک و  و  تسا . هدش  نیمـضت  نیا  تسادـخ و 

گرزب و يهفیظو  هک  کنیا  ادخ  يدونـشخ  يارب  ور  نیا  زا  تسا . هتخاس  مهارف  تیارب  ار  نآ  زا  رتهب  دـناهدرب ، دـناهدیرب و  هحفص 603 ]
، تنم هدـید  هب  :» دومرف زین  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  راذـگاو . ادـخ  هب  زاـس و  هشیپ  ییابیکـش  يدـناسر  ماـجنا  هب  ار  شیوخ  گرتس  تلاـسر 

. دومرفن يزیچ  داهن و  بل  رب  توکس  رهم  رگید  و  مراذگیماو ». وا  هب  تسا ، هدنسب  ارم  يادخ 

همطاف راظتنا  رد  نانموم  ریما 

رد شیاتمه  کیرـش و  داهج و  رد  شنامرهق  رگنـسمه  مزرمه و  هک  ومه  تشگزاب  راظتنا  رد  دوب . ناوناـب  رـالاس  راـظتنا  رد  ناـنموم  ریما 
زا یعامتجا ، یتدـیقع و  يرکف و  داهج  نادـیم  زا  ات  درکیم  يرامـشهظحل  زارفرـس  يوناب  نآ  راظتنا  رد  دوب . اهوزرآ  اـهجنر و  اـهدرد و 
نآ رد  زور و  نآ  رد  یمالسا  زکرم  نیرتهوکشرپ  نیرتگرزب و  رد  هک  يزاستشونرس  سنارفنک  نآ  زا  و  ربمایپ ، شاهیامنارگ  ردپ  دجسم 

گرتس و داهج  ياهجنر  اهدرد و  نارگ  راب  اـما  تشگزاـب  هناـخ  هب  وا  ماجنارـس  و  ددرگزاـب . هناـخ  هب  دوب ، هتفرگ  لکـش  ینارحب  طـیارش 
رگم و  تسادـخ ؟ باسح  هب  اهنیا  يهمه  هکنیا  هن  رگم  كاب ؟ هچ  ار  وا  فصو  نیا  اب  دوب . هداهن  رثا  وا  دوجو  نارک  ات  نارک  رد  شنامایب 
تخد يرآ  دوب ؟ ادخ  هار  رد  داهج  همه  همه و  شزوسناج ، تداهش  ات  اهزور  نیزاغآ  زا  ترضح  نآ  راختفارپ  یگدنز  رـسارس  هکنیا  هن 
لامیاپ قح  هب  رهاظ  هب  هچرگ  دیـشک . تسکـش  ییاوسر و  هب  ار  راکزواجت  نمـشد  تشگزاب و  هناـخ  هب  دنلبرـس  زوریپ و  ربماـیپ ، يهنازرف 

هناخ هب  نیگهودـنا  هتـسکش و  یبلق  اب  هدـش و  هتـسخ  شباـصعا  هتفر و  متـس  وا  هب  بصاـغ  تموکح  يوس  زا  هدیـسرن و  شیوخ  يهدـش 
اهرـصع و هب  ریذپانفصو ، یتیارد  تماهـش  اب  ار  شیوخ  يهنابلطقح  يادن  هک  ارچ  تشگزاب . دنلبرـس  زوریپ و  وا  يرآ  تسا . هتـشگزاب 

نـشور ناهرب  لیلد و  ناراب  اب  دناسر و  تبث  هب  خـیرات  رد  ار  شیوخ  هحفص 604 ] یگدیدمتس [  تیمولظم و  دنـس  و  درک ، نالعا  اهلـسن 
رب هک  ياهناراکزواجت  تسایـس  راکـشآ و  هانگ  رطاخب  ار  بصاغ  تلود  و  دـناهدرک . هرداصم  متـس  هب  ار  شریذـپانراکنا  قح  هک  تخاس 

میهافم مالـسا و  هک  ارچ  تشگزاب ، دنلبرـس  زوریپ و  وا  تخاس . موکحم  هشیمه  يارب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  تلاسر  یحو و  نادـناخ  دـض 
زا وا  تفگ . نخـس  مالـسا  ییانبریز  یـسایس و  لئاسم  داعبا و  زا  ترـضح  نآ  درک . یفرعم  دوب  هدنبیز  هک  هنوگنآ  ار  نآ  زاسناسنا  دـنلب و 

هچنآ ره  و  تفگ . نخـس  نید ، نیناوق  تاررقم و  يهفـسلف  لـلع و  زا  تیبلـها ، تماـما  زا  تلاـسر ، توبن و  زا  ییارگدـیحوت ، دـیحوت و 
. درک حرطم  يریذپانفصو  يرگنفرژ  اب  هنادنمـشیدنا و  ار  همه  تشگیم ، حرطم  هدرتسگ  ياهنادیم  رادهنماد و  ورملق  نیا  رد  دـیابیم 
هب دوب . هدـنام  یقاـب  شاهناـصلاخ  گرتس و  داـهج  زا  هلحرم  نیرخآ  هک  یلاـح  رد  دیـسر  شیوخ  يهناـخ  هب  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  يرآ 
زا يرگید  يهدرپ  نداد  ناشن  يارب  راب  نیا  دـهن و  شیامن  هب  نایناهج  ناهج و  يارب  ار  تقیقح  زا  يرگید  يهدرپ  اـت  تشگزاـب  شاهناـخ 
هب رهاظ  هب  هک  درک  باختنا  ار  یبولـسا  راب  نیا  وا  دیزگرب . ار  نانموم  ریما  شردقنارگ  يوش  اب  هرظانم  وگتفگ و  بلاج  بولـسا  تقیقح ،

ار بصاغ  تموکح  تیعقوم  ربماـیپ و  تلحر  زا  سپ  یعاـجترا  ياهدادـیور  يهدـیکچ  مه  تقیقح ، رد  اـما  تشاد  تهابـش  يرازگهلگ 
یفدهیب و سرت و  ینادرگرس و  تفآ  تنوشخ ، جیورت  قانتخا و  داجیا  يزاسوج و  رثا  رب  هک  ار  ناملـسم  مدرم  تیعقوم  مه  و  داد ، ناشن 
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هتفرگ و شهوکن  تمادـن و  قالـش  تابرـض  ریز  ار  نانآ  ناشنادـجو  وس  کی  زا  هک  یمدرم  تیعقوم  دوب . هدرتسگ  هیاس  ناـنآ  رب  تلفغ ،
ار نانآ  مکاح  دادبتـسا  زا  سرت  رگید  يوس  زا  اما  هحفص 605 ] دوب [ ، هتخاس  يراج  شناگدید  زا  کشا  بالیـس  هاکناج ، درد  ساسحا 
ار یبیرغ  ياهزیچ  دـندیدیم و  ار  یبیجع  ياهدادـیور  هک  یمدرم  دوب . هدربورف  دوخ  كال  رد  هدومن و  راـبگرم  توکـس  یـشوماخ و  هب 
، دشکیم كدی  ار  وا  ینیشناج  تسا و  تعیرش  بحاص  یگدنیامن  یعدم  هک  دندیدیم  ار  یلاشوپ  تلود  سیئر  وس  کی  زا  دندینشیم .

هتساخرب نامسآ  هب  تموکح  متس  زا  شزوسناج  يهلان  هک  دندیدیم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، يهنازرف  بوبحم و  تخد  وسرگد  زا  و 
مـشخ تموکح  نارادمدرـس  رب  دراد و  تلاسر  یحو و  نادـناخ  قوقح  ندـشلامیاپ  یگدیدمتـس و  زا  تیاـکح  شرگنـشور  نانخـس  و 

. تسا هتفرگ 

نانموم ریما  هب  تیاکش 

ناگمه هب  عاضوا  دنور  ربارب  رد  ار  شدنمهوکش  ياتمه  هاگیاج  تیعقوم و  ات  تشگزاب  هناخ  هب  طیارش  نیا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ 
!« بلاطیبا نب  ای  : » دومرف نانموم  ریما  هب  ور  تهج  نیمه  هب  دزاس . نشور  ار  ترـضح  نآ  ینید  یعامتجا و  صاخ  طیارـش  دـهد و  ناـشن 

دنرادنپیم نینچ  دندرگیم  وربور  ناوناب  يوناب  نخس  نیا  اب  هک  ینارگشهوژپ  رگید  ای  نارونخس  یخرب  هاگ  بلاطیبا ! دیـشر  دنزرف  يا 
هک ارچ  دهد . رارق  یمارتحایب  دروم  ار  شردـقنارگ  ياتمه  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  نانموم ، ریما  اب  ییورایور  هویـش  نیا  اب  ترـضح  نآ  هک 

نیا تخاسیم و  بطاخم  بسانم  نیوانع  نیا  ریظن  و  یلع »!  » ای نسحلاابا »!  » ای معلا » نب  ای  : » نوچ ینیوانع  اب  ار  وا  تسیابیم  نانآ  رظن  هب 
، ربماـیپ تـلحر  زا  سپ  راکـشآ  ياهیــشکقح  راـبمغ و  ياهدادـخر  ربارب  رد  راوـگرزب  نآ  رثاـت  زا  يهتــساخرب  زین  ار ، دروـخرب  يهوـیش 

زاـغآ يهویـش  نیا  رد  رگم  یتسار  هحفـص 606 ] درادـن [ . تیعقاو  اهرادـنپ  نیا  زگره  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رب  هدـنراگن  اما  دناهتـشادنپ .
هیجوت و نآ  يارب  هک  دراد  يراع  بیع و  هچ  راختفارپ  تبسن  نیا  رگم  و  میرادنپ ؟ یتمرحیب  ار  نآ  هک  تسا  یتساک  دوبمک و  هچ  نخس 

ناـبیتشپ راـی و  هـکم ، سیئر  زاـجح ، درمگرزب  بلاـطوبا  رگم  و  دوـبن ؟ بلاـطوبا  ناـمرهق  دـنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  رگم  میـشارتب ؟ لـیوات 
نامه بلاطوبا » ، » ارچ دوبن ؟ شیوخ  راگزور  رد  مشاـهینب  رورـس  شیرق و  رـالاس  خـیرات ، راـختفا  ربماـیپ ، صـالخارپ  ریذپانیگتـسخ و 

ار مدرم  وا  تیامح  يهیاس  رد  ربمایپ  هک  دوب  ياهزاوآدنلب  نامرهق  نامه  دندربیم . باسح  وا  زا  نایارگكرش  هک  دوب  یعاجـش  درمگرزب 
نیا اب  دوب . یناسنا  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  نامرهق  تماهـش ، يدرمناوج و  هنومن  تریغ ، درم  بلاطوبا  دناوخیمارف . اوقت  دـیحوت و  هب 

ایآ بلاطوبا ! دیـشر  دنزرف  يا  ناه  هک : دوش  باطخ  وا  هوکـشرپ  راوگرزب و  دـنزرف  هب  هک  دوب  دـهاوخ  راک  رد  یعنام  لکـشم و  هچ  نایب 
! يروالد ینامرهق و  دنزرف  يا  يراوگرزب ! فرش و  دنزرف  يا  تدایس ! هوکش و  دنزرف  يا  ناه  هک : تسین  نینچ  نخس  نیا  یقیقح  يانعم 

همطاف و  ارچ ... هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسین ؟ نینچ  ایآ  یناسنا ! ياهشزرا  يهمه  تلیـضف و  دنزرف  يا  يرادنتـشیوخ ! تریغ و  دنزرف  يا 
دزیگنارب ار  وا  ریذپانتسکش  يهدارا  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رب  ییوگ  بلاطیبا »! نبای   » يهلمج اب  تیارد  شناد و  يهنومن  نآ  مالسلااهیلع ،

هب دوش و  روآداـی  ار  وا  تعفررپ  تفارـشرپ و  بسن  اـت  دوب  نآ  رب  هحفـص 607 ] دـناوخارف [ . مایق  هب  ار  تریغ  يدرمناوج و  نوناـک  نآ  و 
! تماهـش دنزرف  يا  ناه  دیوگب ؛ نانموم  ریما  هب  هک  دوب  نآ  رب  ییوگ  تسا . ياهیامنارگ  ردپ  نینچ  دنزرف  وا  هک  دزاس  ناشنرطاخ  ناگمه 
وا زا  عافد  يارب  فک  رب  ناج  یعفادم  ناسب  هرامه  درک و  يرای  شتلاسر  طیارش  نیرتتخس  رد  ار  ربمایپ  مردپ  تدنمتریغ ، عاجش و  ردپ 

عافد نم  يهدـشلامیاپ  قوقح  زا  تفارـش ، دـنزرف  يا  وت  هک  تسا  هدـش  هچ  کـنیا  دـیزرویم ، يرادـیاپ  يرطخ  ترارـش و  ره  ربارب  رد 
ار وا  رابهوکـش  ياهتیعقوم  اـهینامرهق و  ناـشخرد  قباوس  هاـگنآ  يرادیم ؟ غیرد  نم  زا  ار  شیوخ  يراـی  یحلاـصم  هچ  يور  ینکیمن و 

يههبج ناریـش  نتـسکش  مه  رد  ربمایپ و  رانک  رد  هزرابم و  داهج و  ياههنحـص  رد  وا  ریذـپانفصو  ياهيروالد  دزاـسیم و  ناـشنرطاخ 
لمع هب  وا  لاح  هتشذگ و  نایم  هنادنمشیدنا  ياهسیاقم  نآ  یپ  زا  ددرگیم و  روآدای  ار ، وا  يهلیسوب  رفک  نانامرهق  نتخاس  درخ  كرش و 
تفج يهدرپ  رد  هـک  نـینج  ناـسب  هـک  تـسا  هدـش  هـچ  ناـنامرهق ! ناـمرهق  يا  ناـه  نـینجلا » ۀلمــش  تلمتــشا  : » دــیامرفیم دروآیم و 
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ماـهتا وا  رب  هک  یهاـنگیب  ناـسب  و  نینظلا » ةرجح  تدـعق  و  « ؟ ياهتـشگ نیـشنهدرپ  تسا ، هدـش  هـتفرگ  وا  زا  راـک  ناوـت  هدشهرـصاحم و 
رد درمگرزب ! يا  وت  لدـجالا » ۀـمداق  تضقن  . » ياهدـیدرگ نیـشنهناخ  ناـنآ ) اـب  ییوراـیور  سرت  زا  مدرم و  زا  رارف  روـظنم  هب  ، ) دناهتـسب

. یتسکشیم مه  رد  تساهنآ ) تارقف  نوتس  يهلزنم  هب  ناگدنرپ  رد  هک   ) ار اهنیهاش  يراکش و  ياهزاب  ياهرپهاش  تناشخرد  يهتشذگ 
هب ناوت  حالـس و  رظن  زا  ار  وت  نونکا  تسا ؟ هتـشاد  اور  تنایخ  وت  هب  زین  ناوتان  ناغرم  ياـهرپ  هنوگچ  کـنیا  و  لزعـالا » شیر  کـناخف  »

نایم رد  هن  دـندمآیم و  باسح  هب  ناوراـک  رد  هن  هک  یناـشن  ماـنیب و  و  هحفص 608 ] هیامورف [  رـصانع  هک  دناهتخاس  فیعـضت  ياهنوگ 
نانموم ریما  رادفده  ییابیکش  هنامیکح و  توکس  زا  زین  دوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  ییوگ  دناهدرک . زارد  زواجت  تسد  وت  قوقح  هب  مدرم ،

رد و  دـنکیم . بجعت  شیوخ  قوقح  ندروآتسدـب  يارب  ترـضح  نآ  نتـساخناپب  نابلطایند و  نارادایند و  زات  تخاـت و  اـب  يهطبار  رد 
یساسا و لئاسم  يور  تشگنا  ناوناب  يوناب  هاگنآ  تسا . ندرب  شروی  ندمآ و  دورف  موهفم  هب  هک  تسا  هدمآ  کتاخ »  » يرگید يهخسن 

يهطقن رد  تسرد  اوتحم  موهفم و  رظن  زا  هفاـحقیبا » نبا  اذـه  : » دـیامرفیم دزادرپیم و  يرتشیب  يرگنـشور  هب  دـهنیم و  یلـصا  قیاـقح 
رد هفاحقوبا »  » تشاد و ياهناخنامهم  فئاط »  » رهـش رد  ناعذـج » نب  ۀـللادبع   » هک دنتـسنادیم  همه  هک  ارچ  تسا . بلاطیبا » نبا  ، » لباقم

هدیـشک زا  سپ  دروآیم و  يروخاذغ  نلاس  هب  هناخزپشآ  زا  تخاسیم و  هدامآ  ار  اذغ  ياهفرظ  هک  دوب  نیا  شراک  دوب . رادنامهیم  اجنآ 
ربمایپ و مردپ  شـشخب  هیده و  هک  ینبا » ۀغلب  ۀلحن و  ینزتبی  . » درکیم توعد  اذغ  يارب  ار  مدرم  ناروتـسر  بحاص  روتـسد  هب  اذغ ، ندش 
هب راکـشآ  روطب  نم  اب  وا  یماصخ » یف  رهجا  دقل  . » درب امغی  هب  دادیب  متـس و  اب  ار  نیـسح » نسح و   » مدنمجرا دنزرف  ود  یگدـنز  جراخم 

يزوتهنیک و يهلحرم  هب  هدومن و  زواـجت  مهاـفت  میهفت و  ناـهرب و  لـیلد و  زرم  زا  وگتفگ  ثحب و  رد  هتـساخرب و  يزوـتهنیک  ینمـشد و 
لومـشناهج نوناق  وا  هک  ارچ  تسا ، نکمم  وا  ندـمآ  رانک  مهافت  هن  دریذـپیم و  ار  ناـهرب  لـیلد و  هن  ور ، نیا  زا  تسا . هدیـسر  ینمـشد 

اب دجـسم  رد  هک  ییوگتفگ  رد  ار  وا  نم  و  هحفـص 609 ] یمالک [ » یف  دلالا  ۀتیفلا  و  . » تسا هدرک  راکنا  ار  نادنزرف  ردـپ و  نایم  يربثرا 
مردپ رب  تسا ، داضت  رد  نآرق  اب  هک  یتیاور  نتخادرپ  نتخاس و  اب  وا  هک  ارچ  متفای . تلاسر  یحو و  نادـناخ  نمـشد  نیرتدـب  تشاد ، نم 
نامه رد  مه  هاوگ و  مه  تسا و  یعدم  مه  شدوخ  نم  قح  رد  شايرگدادـیب  رد  گرزب ، هانگ  نیا  رب  نوزفا  و  تسا . هتـسب  غورد  ربمایپ 
قوقح هب  زواجت  ناتسوب و  يهرداصم  ناهرب  لیلد و  ار  شیوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  تیاور  دنزیم و  اج  یـضاق  رواد و  ار  نتـشیوخ  لاح 

«، هلیق  » نادنزرف هک  دناهدناسر  ییاج  هب  ار  يرادمروز  يزاسوج و  راک  اهرـصن » ۀلیق  ینتـسبح  یتح  . » دـهدیم رارق  نم  يدازآ  تینما و  و 
نارای و  راصنا »  » هک دهدیم  ناشن  هلمج  نیا  رد  ناوناب  يوناب  دناهدیشک . نم  يرای  زا  تسد  زین  جرزخ »  » و سوا »  » گرزب هورگ  ود  ینعی 

هدمآ دیدپ  هک  ياهدزدادبتـسا  مومـسم و  وج  رد  کنیا  تلاسر ، یحو و  هار  رد  يراکادـف  یناسريرای و  همه  نآ  زا  سپ  ربمایپ  یندـم » »
لمع شیوـخ  نارادمدرـس  مسر  هار و  نییآ و  نید و  رب  مدرم  مهکوـلم » نید  یلع  ساـنلا  « ؛ هک ارچ  دناهتـسش . نم  يراـی  زا  تسد  تسا ،

هب مزـال  دناهدیـشک . تسد  اـم  يراـی  زا  هتـسسگ و  اـم  زا  ار  شیوخ  دـنویپ  زین  رجاـهم »  » گرزب هورگ  و  اهلـصو » ةرجاـهملا  و  . » دـننکیم
ۀعامجلا تضغ  و  . » دشخبیم نخس  هب  ياهژیو  تفارظ  ییابیز و  رجه »  » يهژاو ربارب  رد  لصو »  » يهژاو نتفرگ  راک  هب  هک  تسا  يروآدای 

يراـی تلادـع  قـح و  هار  رد  ار  اـم  هداـهن و  مه  يور  مشچ  دوریم  اـم  قـح  رد  هک  دادـیب  متـس و  نیا  ربارب  رد  زین  مدرم  و  اـهفرط » ینود 
دجسم رد  رضاح  مدرم  هک  تسا  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  روظنم  تسا !! گرزب  یمتـس  راب و  تبیـصم  يدادیور  نیا  هک  یتسار  و  دندرکن .
شیوخ هحفص 610 ] ياههدرکرس [  نارادمدرس و  هار  هتفاترب و  يور  ام  زا  ملاظ ، هب  رادشه  هدیدمتـس و  هب  کمک  قح و  يرای  ياجب  زین 

عافد ام  قوقح  زا  یسک  هن  هک  دناهتخاس  يراجنهان  طیارش  هکنیا  عنام » عفاد و ال  الف  . » دنسانشیمن ارم  ییوگ  هکنانچ  دنتفرگ  شیپ  رد  ار 
يرگید يهخسن  رد  و  درادزاب . ناشزواجت  زا  ار  ناراکزواجت  ات  ددرگیم  اوآ  مه  ادصمه و  زواجت  دادیب و  اب  هزرابم  رد  ام  اب  هن  دنکیم و 

ار شیوخ  هودنا  مشخ و  هک  یلاح  رد  مدرک  تکرح  دجـسم  يوس  هب  هناخ  زا  ۀمغار » تدعو  ۀمظاک ، تجرخ  . » تسا هدـمآ  عفاش » «و ال 
رادـنادیم ار  نارگدادـیب  نانچمه  شالت  داهج و  همه  نآ  زا  سپ  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  هناخ  هب  کـنیا  مدوب و  هدربورف  اـههعرج  تروصب 

« كدح تعضا  موی  كدخ  تعرضا  . » منیبیمن سرتسد  رد  ار  تلادع  قح و  هب  نانآ  ندنادرگزاب  يارب  مزال  تاناکما  ناوت و  مرگنیم و 
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تلذ هب  رادـنپ  دـنتفای و  تارج  وت  رب  نانآ  یتفرگ ، شیپ  رد  ار  انعمرپ  ییابیکـش  هنامیکح و  توکـس  هک  يزور  نامه  زا  درمگرزب ! يا  وت 
یعون ار  یعاجترا  ياهدادیور  نآ  ربارب  رد  نانموم  ریما  رابهوکش  توکـس  ییوگ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دندنارورپ . رـس  رد  ار  تندناشک 

زا تعاجش  رادتقا و  نتفرگنراکب  مالسا و  راوسهش  يرادنتشیوخ  هنامیکح و  توکس  هک  دیامنیم  دومناو  نینچ  دنکیم و  یبایزرا  تلذ 
تسا و شیپ  زارف  نییبت  ریـسفت و  زارف  نیا  بارتـلا » تشرتـفا  بائذـلا و  تسرتـفا  . » تسا هداد  تراـسج  ار  نوبز  نمـشد  هک  تسوا  يوس 
يدـنارذگیم و تزوسمتـس  ریـشمش  مد  زا  ار  راوخنوخ  ياهگرگ  تراختفارپ  يهتـشذگ  رد  وت  درمریـش ! يا  ناه  هک : نخـس  نیا  رگنایب 
شمرن و مالـسا و  راوسهـش  زورید  تماهـش  زا  ار  شیوخ  یتفگـش  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياهدـیمرآ . نیمز  رب  هنوگچ  کـنیا  يدـیردیم ،

دادیب كرش و  يوخهدنرد  هحفص 611 ] نانامرهق [  زورید  ات  هک  يزاتهکی  درمریـش  هک  ارچ  درادیم ، راهظا  وا  زورما  يهنانامرهق  توکس 
نتسشن يارب  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  شراک  هنوگچ  کنیا  دیناشنیم ، تراقح  تلذ و  كاخ  هب  ار  نانآ  رارـشا  دیدرونیم و  مه  رد  ار 

انگنت و تدـش  رگناـشن  هلمج  نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  دنیـشنیم . كاـپ  كاـخ  رب  درادـن و  یطاـسب  شرف و  شیوخ  ندـیباوخ  و 
. تسا هدمآ  بابذلا » کتسرتفا   » و بائذلا » تسرتفا  « ؛ اههخسن یخرب  رد  و  تسا . یگدنز  تاناکما  قوقح و  نتفر  امغی  هب  رطاخب  یتخس ،

تارج وت  رب  اهنآ  ياهدش و  ناسگم  فده  وت  هک  دناهتخاس  يوج  کنیا  هنوگچ  اما  يدرونیم  مه  رد  ار  راوخنوخ  هدـنرد و  ياهگرگ  وت 
تـسخن تروص  رد  دوش . ینعم  ملکتم  ای  بطاخم  تسا  نکمم  ـالاب  يهلمج  رد  لـعف  ود  ـالطاب » تینغا  ـال  ـالئاق و  تففک  اـم  « ؟ دـناهتفای
ياهدنیوگ هن  « ؛ هک یتسه  یطیارش  رد  تعاجش  رادتقا و  راگدنوادخ  تماهش و  لبمس  وت  درمگرزب ! يا  ناه  دوشیم : نینچ  نخس  موهفم 

همه نآ  اب  دـناهدروآ  دـیدپ  هک  یهایـس  وج  رد  نم  : ) دـهدیم انعم  نینچ  مود  تروص  رد  و  ار ». يدادـیب  لطاب و  هن  یتشادزاب و  نم  زا  ار 
لطاب و هار  زا  ار  ییارگلطاب  هن  مرادزاب و  شاییوگ  قحان  زا  ار  ياهدنیوگ  متـسناوت  هن  شیوخ ) يهنالداع  قح و  عضوم  ناهرب و  لیلد و 

سرتسد رد  ار  شیوخ  يهتفرامغی  هب  قوقح  ندینادرگزاب  ناکما  ناوت و  هک  ماهدمآ  راتفرگ  یطیارش  رد  کنیا  و  یلرایخ » و ال  . » شدادیب
يوناب کی  هک  ارچ  مرادـن . راـیتخا  تیلووسم و  نیا  زا  شیب  ناـنآ  ربارب  رد  تمواـقم  نارگدادـیب و  اـب  راـکیپ  رد  نم  هکنیا  اـی  منیبیمن و 

هحفص 612] دراد [ . یگتسب  وت  باختنا  هب  نیا  زا  شیب  تسا و  دودحم  شرایتخا  دودح  تاناکما و  ناوت و  ناملسم  نز  کی  مناملـسم و 
هتفگ دوردـب  ار  ناهج  هناملاظ  هنابـصاغ و  يرادـنادیم  و  رابمغ ... ياهدادـیور  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  یتلذ » نود  یتنیه و  لبق  تم  ینتیل  »

ربمایپ شردـپ  يوس  زا  ار  تناـها  دادـیب و  همه  نآ  اـت  دـنک  گرم  يوزرآ  تشاد  قح  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  هک  تسا  نیا  تقیقح  مدوب .
تزع نانآ  هب  تخاس ، تخیریپ و  شیوخ  گرتس  شالت  تلاسر و  یحو و  تکرب  هب  ار  نانآ  هعماج  شردـپ  هک  یناسک  يوس  زا  دـنیبن .
هکنآ زا  شیپ  تشاد  قح  یتیگ  يوناب  نیرترب  يرآ  دیـشخب . ناشتاجن  يدوبان  طوقـس و  ياههاگترپ  يهبل  زا  تشاد و  ینازرا  لالقتـسا  و 

اهتمرح و ندشهتـسکش  دهاش  و  دریگ ، رارق  دنتـشادن  نامیا  تمارک  هب  هک  یـسانشانقح  ورگدادـیب  هورگ  نینچ  تناها  دادـیب و  فدـه 
. دـهاوخب شراگدرورپ  زا  ار  شیوخ  گرم  ای  دـنک و  گرم  يوزرآ  ددرگ ، اهـشزرا  قوقح و  ندـش  لامیاپ  اهتسادـق و  هب  اـهتراسج 

يادخ - 1 دـسریم : رظن  هب  رتهب  هاگدـید  ود  هک  تسا  توافتم  اههاگدـید  زارف  نیا  دروم  رد  ایماحم » کنم  اـیداع و  کـنم  هللا  يریذـع  »
ریذپب ار  مرذع  امش  - 2 يریذپب . ار  مرذع  هک  دهاوخب  وت  زا  دریذپب و  ار  مرذع  مدومن  يدـنت  وت  اب  مراتفرگ  رد  نم  هک  تهج  نادـب  رهمرپ 

زین و  يدمآ ... هاتوک  ییاهتمکح  حـلاصم و  يور  نم ، قوقح  زا  تیامح  نم و  يرای  رد  وت  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  رد  نم  رذـع  هک  ارچ 
يهژاو قراش » لک  یف  يالیو  . » دنـسریم رظن  هب  تقیقح  زا  رود  هک  ارچ  تسین . اهنآ  میـسرت  هب  يزاین  هک  تس  هدـمآ  يرگید  تالامتحا 

يراج ناـبز  رب  رایـسب  یتخـس  تبیـصم و  يهماـگنه  هب  برع »  » گـنهرف رد  هک  تسا  يا  هژاو  دـشابیم . نم  رب  ياو  موهفم ، هب  يـالیو » »
اتدوک تموکح  راشف  زا  ربمایپ  يهناگی  تخد  هحفـص 613 ] تسا [ . هدنیوگ  زور  لاح و  تماخو  جنر و  درد و  تدش  رگناشن  دوشیم و 

رـس قـفا  زا  دیـشروخ  هـک  يدادـماب  ره  رد  نـم  رب  ياو  دـیوگیم : هـک  دوـشیم  تخـس  شیارب  یگدـنز  ناـنچ  ناراـکبیرف  يرگلاـجد  و 
رد نم  رب  ياو  تسا : نینچ  نآ  موهفم  هک  تسا ، هدـمآ  براغ » لک  یف  يالیو  قراش  لـک  یف  يـالیو  «؛ اههخـسن یخرب  رد  و  دروآیمرب .

نهو دمعلا و  تام  . » دمآ دورف  تلاسر  یحو و  نادناخ  رب  هک  یتبیصم  نیا  رطاخب  دیشروخ  بورغ  عولط و  ره  رد  هاگماش و  دادماب و  ره 
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ییاوشیپ گرزب  نآ  يرآ  دش . تسـس  ام  رادتقا  يوزاب  وا  تلحر  اب  تفگ و  دوردب  ار  ناهج  ام  ریذـپانلزلزت  راوتـسا و  هاگهیکت  دـضعلا »
و دش . فیعضت  نانموم  ریما  ام و  رادتقارپ  يوزاب  وا  زوسناج  تلحر  اب  تفر و  تسد  زا  میدرکیم ، هیکت  وا  راوتسا  دوجو  هب  اهراک  رد  هک 
زج هک  ارچ  درب . مهاوخ  ربمایپ  مردـپ  يوسب  ار  شیوخ  تیاکـش  نم  یبا » یلا  ياوکـش  . » تسا هدـمآ  دـضعلا » لذ  « ؛ يرگید يهخـسن  رد 

ار شیوـخ  داد  لداـع  يادـخ  زا  و  یبر » یلا  ياودـع  و  . » مرب تیاکـش  وا  رب  تـفر ، نـم  قـح  رد  هـک  يدادـیب  زا  اـت  تـسین  یـسک  مردـپ 
يهمه زا  يریظنیب و  ناوت  تردـق و  رد  وت  ایادـخ ! راب  الوح » ةوق و  دـشا  تنا  مهللا  . » دناتـسب نارگدادـیب  نیا  زا  ارم  داد  وا  اـت  مهاوخیم 

زا ترارـش  عفد  نم و  زا  تیاـمح  عاـفد و  ماـقم  رد  ور  نیا  زا  دریگیم . همـشچرس  وت  زا  اـهییاناوت  اهتردـق و  یماـمت  يرتاـناوت و  اهتردـق 
نارگدادیب نآ  زا  ار  ام  داد  سپ  تسا ، رتتخـس  همه  زا  وت  باذع  رفیک و  و  هحفـص 614 ] الیکنت [ » اساب و  دحا  و  . » يرتدنمورین ناگمه 

یتیگ زارفرـس  يوناب  نخـس  ادخ ، هاگراب  هب  هناصلاخ  شیاین  زا  شخبناج  زارف  ود  نیا  اب  زاس . راتفرگ  تکاندرد  رفیک  هب  ار  نانآ  ناتـسب و 
. دیسر نایاپ  هب  نآ ، ربارب  رد  مدرم  شنکاو  بصاغ و  تلود  يریگعضوم  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  رابفسات  ياهدادیور  دروم  رد 

! نزدازآ يا  ناه 

یبلق نازوس و  روهلعش و  یلد  زا  هک  وا ، يهنادنمشیدنا  نانخس  اهجنر و  اهدرد و  اههیالگ ، اهتیاکـش و  هب  دوجو  يهمه  اب  زین  نانموم  ریما 
خـساپ ناوناب  يوناب  يهنامیکح  نانخـس  هب  هک  دسریمارف  نآ  يهماگنه  کنیا  و  درپس . ناج  شوگ  دیـشکیم ، هنابز  هدزهودنا  دنمدرد و 

رتفد و نید و  نارگن  ار  وا  هدروآ و  درد  هب  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  لد  هک  يرابتماخو  ياهدادیور  ربارب  رد  ار  شیوخ  عضوم  دـیوگ و 
يهنازرف تخد  يا  ناه  کیلع »... لیوال  : » درک زاغآ  اجنیا  زا  ترـضح  نآ  دـنک . میـسرت  تسا  هتخاـس  هعماـج  يهدـنیآ  ترتع و  نآرق و 

، هن دیامرفیم : نانموم  ریما  نم ! رب  ياو  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  ياهلمج  خـساپ  نیا  و  تسین ! وت  رب  ياو  نز ! دازآ  يا  ربمایپ !
وت زوتهنیک  نمـشد  يهدـنزارب  هتـسیاش و  ياو ،»  » هکلب کـئناشل » لـیولا  . » دـش دـهاوخن  مه  وت  يهدـنبیز  زگره  تسین و  وت  رب  ياو  زگره 

ار وت  هتـسکش و  تسادـخ  هب  قـشع  نوناـک  هک  ار  ترهمرپ  لد  هدروآ و  مشخ  هب  ار  وـت  هک  تسا  یناـنآ  يهدـنبیز  هحفـص 615 ] تسا [ .
هودنا مشخ و  ةوفـصلا » ۀنبای  كدجو  نع  یهنهن  . » دندش راتفرگ  ریذپانناربج  ینایز  هب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  هجیتن  رد  دـندرزآ و 

، ییادخ ربمایپ  دوجو  يهراپ  وت  ربمایپ ! يهیامنارگ  يهدنامزاب  يا  و  ةوبنلا » ۀیقب  و  ! » هدیزگرب ربمایپ  زارفرس  تخد  يا  زاس ، رود  دوخ  زا  ار 
رازآ تیذا و  دروم  نم  دـننامه  يربمایپ  چـیه  تیذوا » ام  لثمب  یبن  يذوا  ام  :» دومرف هک  ناسنامه  درک . لمحت  اهرازآ  اـهتیذا و  تما  زا  وا 

عضوم و نانموم  ریما  هاگنآ  شاب ! ابیکش  اهیتخس  اهتبیصم و  سپ  یتسه ، يهیامنارگ  دوجو  نیا  زا  یـشخب  نز ! دازآ  يا  وت  تفرگن . رارق 
رد نم  « » ینید نع  تـین  اـمف و  : » دوـمرف میـسرت  تروصنیدـب  راـبفسات  ياهدادـیور  نآ  ربارب  رد  ار  شیوـخ  یناـسنا  ینید و  تیلووـسم 

ماهدرکن يراک  نم  متسین . ناوتان  شیوخ  تیلووسم  نیگنس  راب  ندیشک  شودب  زا  ماهدشن و  تسس  شیوخ  ینامـسآ  مسر  هار و  شیامیپ 
يارب هارمه  لدمه و  ینارای  رگا  دومرف : نم  هب  ادـخ  ربمایپ  ماهتفای . نامرف  توکـس  ییابیکـش و  هب  هک  ارچ  دـشاب . ارچ  نوچ و  روخرد  هک 

و كدـف »  » بصغ هک  منادیم  و  زاـس . هـشیپ  ار  ییابیکـش  اـنعمرپ و  توکـس  تسایـس  یتفاـین  تـلحر  زا  سپ  ياهدادـیور  اـب  ییوراـیور 
. ] تسین رتنیگمهـس  هورگ ، نیا  يوس  زا  هعماـج  تاـناکما  تردـق و  يهناـملاظ  نتفرگ  فـک  هب  ربماـیپ و  ینیـشناج  بصغ  زا  یلاوـع ،» »

هلمج و نیا  رد  نانموم  ریما  ییوگ  ماهدرکن ». یهاـتوک  دوب  نم  تاـناکما  ناوت و  رد  هچنآ  رد  و  « » يرودـقم تاـطخا  ـال  و  [ » هحفص 616
تماهش ریشمش  هب  تسد  ارچ  هک  دزاسیم  نشور  اهلـسن  اهرـصع و  هب  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  نتخاس  بطاخم  يهناهب  اب  نیـشیپ ، تالمج 

یعرش و ییاناوت  رودقم »  » يهژاو زا  روظنم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا . هدیـشک  همطاف »  » يرای زا  تسد  هک  دوب  هچ  وا  رذع  هدربن و 
دراد ررض  شیارب  لسغ  ای  وضو  يارب  بآ  زا  هدافتـسا  هک  يرامیب  لاثم : ناونع  هب  دنتوافتم . مه  اب  ود  نیا  هک  ارچ  یلقع . هن  تسا و  ینید 

يریظنیب نامرهق  گرزب  نانموم  ریما  يرآ  تسا . نکمم  شیارب  یلقع  هاگدید  زا  اما  تسا ، ناوتان  وضو  لسغ و  يارب  یعرـش  هاگدید  زا 
نارگدادیب و رب  دشکرب و  ماین  زا  ار  شیوخ  زوسمتـس  ریـشمش  تسناوتیم  تشاد و  یلقع  رظن  زا  ار  دادبتـسا  ربارب  رد  مایق  تردق  هک  دوب 
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یحو و نادناخ  قوقح  رگید  و  كدف »  » رب هتخاس و  دوبان  دیـسریمن ، رفن  هد  هب  ناشرامـش  هک  ار  هنتف  نارادمدرـس  درب و  شروی  نابـصاغ 
ومه رگم  دوب . رـسیم  وا  يارب  نیا  يرآ  دریگب  شیوخ  تیافک  اب  فک  هب  ار  مدرم  يایند  نید و  نوئـش  روما و  مامز  دـبای و  تسد  تلاسر 
تئیه مینادیم  هکنیا  اب  دنکفا ؟ تکاله  كاخ  هب  ار  برع  ناهج  ناکابیب  ناعاجش و  زا  نت  جنپ  یس و  زا  شیب  ردب »  » گنج رد  هک  دوبن 

لقع و هاگدید  زا  نانموم  ریما  يرآ  دندوبن . رتاراک  رتعاجـش و  دندوب  هدمآ  ربمایپ  اب  راکیپ  يارب  ردـب »  » رد هک  یناسک  زا  تقو  يهمکاح 
رب نانموم  ریما  رگا  تفگ : دـیاب  دروم  نیا  رد  تسا . رگید  ياهنوگ  هب  نایرج  یعرـش ، تردـق  رظن  زا  اما  تشاد  ماـیق  ناوت  تردـق و  درخ 

اهتبیـصم اههنتف و  هک  دوب  هاگنآ  دربیم ، تلادـع  ریـشمش  هب  تسد  نانآ  يدوبان  يارب  تساخیماپب و  بلطهاج  راداـیند و  هورگ  نیا  دـض 
نآرق مالـسا و  دوخ  هب  تبـسن  هک  دندوب  زین  یتانایرج  رـصانع و  زور  نآ  هک  هژیوب  دمآیم . دیدپ  یلخاد  ياهیگتفـشآ  دوشگیم و  خر 

ياههیاپ هک  ار  دیدج  نید  ینامـسآ و  ماظن  نیا  ات  دـندرکیم  يرامـشهظحل  بسانم  یتصرف  یپ  رد  و  هحفص 617 ] هتـشاد [  لد  رد  هنیک 
روانت و ات  دـیبلطیم  تصرف  زونه  هک  ار  ناوج  لاهن  نیا  دـنهد و  رارق  شروی  دروم  دوب ، هتفاین  ماکحتـسا  رارقتـسا و  شیاـههدولاش  رب  نآ 

یشیدنارود تیارد  اب  هک  دوش  هدوزفا  زین  یمارگ  ربمایپ  شرافـس  یـسایس  یعامتجا و  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  دننکرب . نب  زا  ددرگ ، رادهشیر 
یعرش رظن  زا  هک  دوب  يرگید  تیعقاو  زین  نیا  دوب و  هدناوخارف  رابهوکش  ییابیکش  انعمرپ و  توکس  تسایـس  هب  ار  نانموم  ریما  شاهژیو ،

باختنا حیحص و  هار  دش ، میسرت  هچنآ  هب  هجوت  اب  نایب و  نیا  اب  تسبیم . ترضح  نآ  رب  ار  هناحلسم  داهج  تسایـس  ذاختا  دنت و  مایق  هار 
هورگ ربارب  رد  دزاس و  ادـف  ار  نآ  دـمآرد  و  كدـف »  » ترـضح نآ  هک  دوب  نامه  رتهب  دـیزگرب . ناـنموم  ریما  هک  دوب  ناـمه  هناـیارگعقاو 

نیدیرت تنک  ناف  . » دراد ساپ  یلخاد  ياههنتف  يدوبان و  رطخ  زا  ار  مالسا  هتخاس و  هشیپ  ار  انعمرپ  توکـس  تسایـس  بصاغ ، بلطهاج و 
تدـنمجرا نادـنزرف  دوخ و  يداـصتقا  روما  تشیعم و  قوقح  نیماـت  هتفر ، تراـغ  هب  ياـهنیمز  كدـف و  يهبلاـطم  زا  فدـه  رگا  ۀـغلبلا »

وت و يزور  يهدننکتنامض  ارچ  تسا . هدش  نیمات  امش  روما  نیمضت و  امش  يزور  هک  ینادیم  کین  دوخ  نومـضم » کقزرف  . » دشابیم
هدننکنیمـضت و و  « » نومام کلیفک  و  . » دـنکیم نیمات  ار  همه  يزور  وا  و  تسا ، یتسه  ياـناوت  راگدـیرفآ  ناـمه  يرادـناج  دوجوم  ره 

زگره شیوخ  ياههدـعو  رد  هک  تسا  ییاـناوت  راگدـیرفآ  وا  و  تسا ». ناـنیمطا  روخرد  تخـس  وت  يداـصتقا  یتـشیعم و  روـما  يهدنـسب 
هتخاس مهارف  تیارب  ترخآ  يارس  رد  هک  يرابهوکـش  شاداپ  و  هحفـص 618 ] کنع [ » عطق  امم  لضفا  کل  دعا  ام  و  . » دزرویمن فلخت 

، زیخاتـسر زور  تمظع  ترخآ ، رابهوکـش  شاداـپ  يرآ  تسا . هتفر  تراـغ  هب  وت  زا  هک  تسا  یقوقح  يداـم و  ياهـشزرا  زا  رترب  رتـهب و 
هـسیاقم لباق  يویند  يهرهب  شاداپ و  ره  اـب  دروآ ، یهاوخ  تسدـب  اـهجنر  اـهتیمولظم و  اهتبیـصم و  نیا  ربارب  رد  وت  هک  ییـالاو  تاـجرد 

نیتسار و ماما  نامرف  زین  ناوناب  يوناب  و  راذگب . وا  باسح  هب  ار  همه  زاس و  هشیپ  ییابیکـش  ادخ  يدونـشخ  يارب  رواب  نیا  رب  دوب . دهاوخن 
يهمه رد  نم  تسا و  هدنـسب  نم  یهاوخداد  رب  ادخ  تکـسما » هللا و  یبسح  : » دومرف دـیرخ و  ناج  ار  شیوخ  يهیامنارگ  ياتمه  تعاطا 

هحفص 619] تفگن [ . يزیچ  داهن و  بل  هب  انعمرپ  توکس  رهم  هاگنآ  منکیم و  دامتعا  وا  هب  اهراک 

راصنا رجاهم و  نانز  اب 

هراشا

ایآ یـشکقح  نیا  زار  قیاقح  نایب  یـساسا و  لیاسم  حرط  ربمایپ 3 - يهنازرف  تخد  زا  نانز  تداـیع  هنارگنشور 2 - فرژ و  ینخـس  - 1
ياهتکن هعجاف  اهدـص  ناـیم  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  نانخـس  ریـسفت  همادا  هتخیـسگ  مه  زا  يربهر  دـیلو  نب  دـلاخ  راتـشک  تسین ؟ هنوگنیا 

یخیرات و يهبطخ  نیا  عبانم  ناشارترذع 4 - نایوجهناهب و  اب  يرگنهدنیآ !! نیا  زا  تفگـش  تلاسر  یحو و  هاگدورف  هب  زواجت  رگنـشور 
هحفص 620] تفگ [  مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  هنادنسپادخ  رادفده و  تکرح  راصنا  رجاهم و  هورگ  ود  رب  تجح  مامتا  زاسناسنا 5 -

هنارگنشور فرژ و  ینخس 
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تداهـش هب  زور  ره  داتفا و  يرامیب  رتسب  رب  هدراو  تامدـص  رثا  رب  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هک  یماـگنه  هک : تسا  هدروآ  هلفغ » نب  دـیوس  »
ترـضح نآ  تدایع  روظنم  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  یهوبنا  هک  دوب  شایگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  تسرد  دـشیم ، رتکیدزن  شیوخ 

تخد يا  ناه  هللالوسر »؟ ۀـنب  اـی  کـتلع  نم  تحبـصا  فیک  ، » دـنتفگ دـندز  هقلح  شرتسب  درگ  رب  هکنیا  زا  سپ  دنتقاتـش و  شاهناـخ  هب 
ردـپ رب  دروآ و  اـجب  ار  يادـخ  شیاتـس  دوـب  هتـسیاش  هک  هنوـگنآ  ترـضح  نآ  ینکیم ؟ هـچ  تايراـمیب  جـنر و  اـب  ربماـیپ  يهیاـمنارگ 

نا دـعب  مهتانـش  مهتمجع و  نا  دـعب  مهتظفل  نکلاـجرل ، ۀـیلاق  نک ، ایندـل  ۀـفئاع  هللاو - تحبـصا - دوـمرف : درک و  راـثن  دورد  شردـقنارگ 
مهل تمدـق  ام  سئب  و  ءاوهالا ، للز  و  ءارالا ، لطخ  و  ةاـنقلا ، عدـص  و  ةافـصلا ، عرق  و  دـجلا ، دـعب  بعللا  و  دـحلا ، لولفل  اـحبقف  مهتربس ،

اعدجف و اهراع ، مهیلع  تننـش  و  اهتقوا ، مهتلمح  و  اهتقبر ، مهتدلق  دقل  مرج  ال  نودلاخ ، مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا .
نیبطلا و  نیمالا ، حورلا  هحفص 621 ] طبهم [  و  ۀلالدلا ، ةوبنلا و  دعاوق  و  ۀلاسرلا ، یساور  نع  اهوعزعز  ینا  مهحیو ! نیملاظلا . موقلل  ارقع 

و هفتحب ، هتالابم  ۀلق  و  هفیـس ، ریکن  هللاو  هنم  اومقن  نسحلایبا ؟ نم  اومقن  يذلا  ام  و  نیبملا ، نارـسخلا  وه  کلذ  الا : نیدلا . ایندـلا و  روماب 
، احجـس اریـس  مهب  راسل  و  هقلتع . هیلا ال  هللالوسر  ةذبن  مامز  نع  اوفاکت  ول  هللاو  لجوزع ، هللا  تاذ  یف  هرمنت  و  هتعقو ، لاکن  هتاط و  ةدـش و 

حـصن و  اناطب ، مهردـصال  و  هابناج ، قنرتی  و ال  هاتفـض ، حـفطت  اضافـضف  ایور  ایفاص  الهنم ، مهدروا  و  هبکار ، عتعتی  و ال  هشاشخ ، ملکی  ال 
نم دهازلا  مهل  نابل  و  لفاکلا ، ۀعبـش  لهانلا و  ير  ریغ  لئانب ، ایندـلا  نم  یظحی  و ال  لئاطب ، ینغلا  نم  یلحی  نکی  مل  و  انالعا ، ارـس و  مهل 

مهانذـخاف اوبذـک  نکل  ضرالا و  ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا  لها  نا  ول  و  . » بذاکلا نم  قداـصلا  و  بغارلا ،
ام و  عمتـسا ، مله و  الا  [ . 340 «. ] نیزجعمب مه  ام  اوبسک و  ام  تائیـس  مهبیـصیس  ءالوه  نم  اوملظ  نیذلا  و  [ . » 339 «. ] نوبسکی اوناک  امب 

ةورع ۀـیاب  و  اودـمتعا ؟ داـمع  يا  یلع  و  اودنتـسا ؟ دانـس  يا  یلا  يرعـش ؟ تیل  مهلوـق : بجعف  بـجعت  نا  و  اـبجع ، رهدـلا  كارا  تـشع 
- هللاو اولدبتسا - [ . 342 .« ] الدب نیملاظلل  سئب  و  [ » 341 .« ] ریـشعلا سئبل  یلوملا و  سئبل  « !؟ اوکنتحا اومدقا و  ۀیرذ  ۀیا  یلع  و  اوکـسمت ؟
«. نورعـشی نکل ال  نودـسفملا و  مه  مهنا  الا  ، » اعنـص نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  موق  سطاعمل  اـمغرف  لـهاکلاب ، زجعلا  و  مداوقلاـب ، ابانذـلا 
اما هحفص 622 ] [ . ] 344 «. ] نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدـهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  !! » مهحیو [ . 343]

ام بغ  نولاتلا  فرعی  و  نولطبملا ، رـسخی  کلانه  ، » ادیبم افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  الم  اوبلتحا  مث  جتنت ، امثیر  ةرظنف  تحقل ، دقل  يرمعل !
دادبتسا و  لماش ، جره  و  مشاغ ، دتعم  ةوطس  و  مراص ، فیسب  اورشبا  و  اشاج ، ۀنتفلل  اونامطا  و  اسفنا ، مکایند  نع  اوبیط  مث  نولوالا . سـسا 

« نوهراک اهل  متنا  اهومکمزلنا و  « ؟ مکیلع تیمع  دق  و  مکب ؟ ینا  و  مکل ، ةرسح  ایف  ادیـصح ، مکعمج  و  ادیهز ، مکئیف  عدی  نیملاظلا ، نم 
ةدیس ای  اولاق : و  نیرذتعم ، راصنالا  نیرجاهملا و  هوجو  نم  موق  اهیلا  ءاجف  نهلاجر  یلع  اهلوق  ءاسنلا  تداعاف  ۀلفغ : نب  دیوس  لاق  [ . 345]
رذع الف  ینع  مکیلا  تلاقف : هریغ . یلا  هنع  انلدـع  امل  دـقعلا  مکحن  و  دـهعلا ، مربن  نا  لبق  نم  رمالا  اذـه  انل  رکذ  نسحلاوبا  ناک  ول  ءاسنلا !

هب مرازیب ، امـش  يهناملاظ  يایند  زا  هک  مروآ  دادماب  هب  ار  هاگماش  یلاح  رد  دنگوس ! يادـخ  هب  مکریـصقت . دـعب  رما  و ال  مکریذـعت ، دـعب 
مدومن و ناحتما  مدنکفا و  رود  هب  مدومزآ و  اهبیـشن  زارف و  رد  ار  نانآ  مرفنتم . اهنآ  زا  و  نیگمـشخ ، ناشدرکلمع  رطاخب  امـش  نایامندرم 

نید تشونرس  نتفرگ  یخوش  هب  تسا  دب  هچ  و  دادیب ، متس و  ربارب  رد  اهریـشمش  يدنک  تسا  تشز  هچ  یتسار  مدش . نیگمـشخ  اهنآ  زا 
فاکـش هاـگنآ  و  ندومن ، لـصاحیب  ندز و  تخـس  گنـس  رب  رـس  تسا  راوگاـن  هچ  و  اـهنآ ، هار  رد  تیدـج  شـالت و  زا  سپ  هعماـج  و 

يزیچ دب  هچ  و  اههدارا . لزلزت  هشیدنا و  فارحنا  و  هدـیقع ، یهابت  تسا  كاندرد  هچ  و  دادـیب ، ربارب  رد  ندـش  میلـست  اههزین و  نتـشادرب 
ار طیارـش  نم  يرآ  دوب . دنهاوخ  راگدـنام  وا  هحفـص 623 ] باذـع [  رد  تفرگ و  مشخ  ناـنآ  رب  ادـخ  هک  دنداتـسرف  شیپ  زا  دوخ  يارب 
و مداـهن ، ناـنآ  شود  رب  ار  نآ  هاـنگ  نارگ  راـب  و  مدـنکفا ، ناـشدوخ  ندرگ  هب  ار  نآ  تیلووسم  متـسیرگن و  هناـملاظ  بولطماـن و  نینچ 

رود ادخ  تمحر  زا  هرامه  داب و  هدروخ  مخز  هدیرب و  نانآ  ینیب  سپ  مداد . رارق  ناشدوخ  يهدـهع  رب  ار  نآ  گنن  راع و  موش و  دروآهر 
یحو و هاگدورف  توبن و  ریذـپانلزلزت  ياهناینب  زا  تلاسر و  راوتـسا  ياههوک  زا  ار  ربماـیپ  ینیـشناج  هنوگچ  رخآ  ناـنآ ! رب  ياو  دنـشاب .

نانآ یتسار  تسا . ریذپانناربج  راکشآ و  ینایز  نیا  هک  دیـشاب  شوهب  دنتخاس !؟ رود  هعماج ، يایند  نید و  نوئـش  رد  ناهاگآ  لیئربج و 
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ریذپانفصو و تماهش  هب  و  دنتفرگیم ، بیع  وا  تلادع  ریـشمش  رب  نانآ  دنگوس ! يادخ  هب  دنتـشاد ؟ نانموم  ریما  رب  يداقتنا  داریا و  هچ 
هار رد  وا  سدقم  مشخ  هب  و  رازراک ، نادیم  رد  وا  دننامهیب  تردـق  هب  و  راکیپ . ياهنادـیم  نیرتتخـس  رد  گرم  ربارب  رد  يو  تراسج 

. تخاسیم نارگید  يارب  تربع  سرد  ار  نانآ  دروآیمرد و  ياپ  زا  تفرگیم و  ار  ناهارمگ  هک  نمشد ، رب  شاهنانامرهق  تابرض  ادخ و 
دوخ ریـسم  زا  يرادمامز  تفالخ و  دنتـشاذگیمن  دندادیم و  ناشن  دوخ  زا  ار  قح  هب  يرای  تماهـش  امـش  نادرم  رگا  دنگوس ! يادخ  هب 

اب تسد  رد  ار  نوئـش  ریبدـت  روما و  میظنت  و  دور ، نوریب  دوب  هدرپس  وا  هب  ار  نآ  ماـمز  ربماـیپ  هک  ناـنموم  ریما  تسد  زا  دـیوج و  فارحنا 
هب رهم  اب  دروآیم و  هار  هب  رون  وترپ  رد  ار  نانآ  دنتـسجیم ، فارحنا  قح  هار  زا  مدرم  هاگره  هک  دندیدیم  هاگنآ  دـندرپسیم ، وا  تیافک 

ناوراک نیا  ماجنارس  و  تخاسیم . هدوسرف  هدرزآ و  ار  بکار  بکرم و  هن  دوب و  هدنهدرازآ  هن  هک  يریس  دادیم ، ریـس  دوصقم  لزنم  رس 
ياهمشچ دیشوجیم ، نآ  زا  اراوگ  فاص و  بآ  هک  دروآیم  دورف  ياهمشچ  رانک  رد  درکیم و  يربهر  اراوگ  لالز و  ياهمشچرس  هب  ار 

اب باریس و  اراوگ  كاپ و  روخشبآ  نیا  زا  ار  نانآ  هاگنآ  و  هحفـص 624 ] تفریذپیمن [ ... یفاصان  زگره  هک  فاص  لالز و  بآ  زا  زیربل 
فک هب  ار  هعماج  روما  ماـمز  وا  رگا  دنتـسیرگنیم . دوخ  هاوخریخ  راکـشآ  ناـهن و  رد  ار  وا  مدرم  هک  دوب  اـجنآ  دـینادرگیمزاب و  طاـشن 

تشادیمنرب يزیچ  ناگنسرگ ، ندرک  ریس  ناگنشت و  نتخاس  باریـس  روظنم  هب  زج  نآ  زا  تفرگیمن و  ياهرهب  ایند  زا  زگره  تفرگیم ،
زا تسرپایند  هک  دوب  هاگنآ  و  دادیمن . رارق  ياهرهب  تمدخ ، ماجنا  یگنشت و  یگنـسرگ و  عفر  زاین و  يهزادنا  هب  یکدنا  زج  دوخ  يارب  و 

مدرم رگا  و  : » هک دهدیم  رادشه  ابیز  هچ  نآرق  یتسار  دـشیم . هتخانـشزاب  هشیمه  يارب  زادرپغورد  زا  وگتـسار  رادرکتسار و  و  اسراپ ،
غورد ار  ام  تایآ  نانآ  یلو  میدوشگیم . ناشیارب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  دـیدرتیب  دـندوب ، هتخاس  هشیپ  اورپ  هدروآ و  نامیا  اـهرهش 

هک یناسک  و  : » هک دروآیمرد  ادـص  هب  ار  رطخ  گـنز  و  [ . 346 .« ] میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ  ناشدرواتـسد  رفیک  هب  زین  ام  سپ  دنتـشاگنا ،
کنیا [ . 347 «. ] دنتـسین ام  يهدننک  هدنامرد  زگره  اهنآ  دیـسر و  دهاوخ  نانادب  دنا ، هدش  بکترم  هچنآ  دب  دروآهر  يدوزب  دـندرک  متس 

. داد دهاوخ  ناشن  اهیتفگـش  امـش  هب  راگزور  دینک  یگدنز  هچره  هک  یتسار  دییونـشب و  ار ) تردق  ناگنـشت  نیغورد  ياههتفاب   ) دـییایب و
فارحنا نیا  رد  نانآ  هک  متسنادیم  شاک  يا  ونـشب ...! ار  نانآ  ياههتفاب  نک و  بجعت  نابلطهاج  نانخـس  زا  ینک  بجعت  یهاوخیم  رگا 

نیمادک رب  و  دندز ؟ گنچ  راوتسا  نامسیر  نیمادک  هب  و  دندومن ؟ دامتعا  هناوتشپ  نیمادک  هب  و  دنتسج ؟ دانتسا  دنس  نیمادک  هب  ناشگرزب 
دب هچ  دـندیزگرب و  دوخ  يارب  يروای  تسرپرـس و  دـب  هچ  یتسار  هحفـص 625 ] دنتـسج [ ؟ الیتسا  تئرج و  هزیکاپ  يهیرذ  كاپ و  لـسن 

کچوک ياهرپ  يور  زاورپ ، يارب  اهرپهاش  ياجب  و  دنتفر ، اههلابند  غارـس  هب  دندرک و  اهر  ار  نازاتـشیپ  نانیا  دندرک ؟ باختنا  ینیزگیاج 
ماجنا یبوخ  راک  هک  دـنرادنپیم  لاح  ناـمه  رد  دـننیزگیمرب و  ار  متـس  هار  هک  یهورگ  ینیب  دـندرک . ضوع  مد  اـب  ار  هناـش  دنتـسشن و 

هار قح  يوسب  هک  یـسک  ایآ  نانآ ! رب  ياو  . » دنباییمنرد دوخ  اما  دنراکهبت  نانآ  هک  دیـشاب  شوهب  داب . هدیلام  تلذم  كاخ  هب  دنهدیم ،
يرواد هنوـگچ  تسا ، هدـش  هچ  ار  امـش  دوـش ؟ تیادـه  دوـخ  هـکنآ  رگم  دـیامنیمن  هار  هـک  یـسک  اـی  تـسا  يوریپ  هدـنبیز  دـیامنیم ،

. تسا هدش  هتـسب  يراکهبت  یهابت و  نیا  موش  يهفطن  هدش و  رادراب  تفالخ  يهقان  هک  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دینادب ! [ . 348 [ »؟ دینکیم
هاگنآ دـنکارپب . هعماج  رکیپ  نارک  ات  نارک  رد  ار  شیوخ  یهابت  بورکیم  دروآ و  ایندـب  ار  موش  دازون  نیا  ات  دیـشاب  راـظتنا  رد  ور  نیا  زا 
ینایز راتفرگ  نایارگلطاب  هک  تساجنآ  و  دیـشودب . هدنـشک  مس  نوخ و  زا  زیربل  ياـههساک  ریـش ، ياـج  هب  تفـالخ  ناتـسپ  زا  هک  تسا 

راثآ تفای و  دنهاوخ  رد  دـندوب ، نآ  راذـگ  هیاپ  نارادمدرـس  هک  ار  يراک  ماجرف  هعلاطم ، یب  ناور  هلابند  و  دـش . دـنهاوخ  ریذـپان  ناربج 
شیپ رد  هک  یکانتشهد  يهنتف  نومزآ و  يارب  اما  دیشاب  شوخ  دوخ  يایند  هب  دیورب و  کنیا  دیسر . دهاوخ  زین  هدنیآ  ياهلسن  هب  نآ  موش 

ریگارف و جرم  جره و  هب  راوـخنوخ ، رگدادـیب و  یناراـکزواجت  يهطلـس  هب  هتخآ ، هدـنرب و  ياهریـشمش  هب  ار  امـش  دـیوش . هداـمآ  دـیراد 
اب ار  مدرم  دـهدیم و  داب  هب  ار  امـش  ياهتورث  ادـخ ، نید و  مانب  هک  يدادبتـسا  هب  هحفـص 626 ] داب [ ! تراشب  ناملاظ  زا  اپرید  يدادبتـسا 
هک یلاح  رد  دیراد  تاجن  دیما  هنوگچ  و  دیماجنا ! دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امـش ! رب  سوسفا  غیرد و  دـیامنیم ! ورد  یگماکدوخ  ریـشمش 
هب دـیهاوخیمن  دـیرادن و  شوخ  دوخ  هک  یلاح  رد  ار  امـش  نم  تسا  نکمم  ایآ  دـیربخیب ؟ هدرپ  تشپ  زا  هدـنام و  ناهن  امـش  رب  قیاقح 
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همطاف يهنارگنـشور  تانایب  هک  دیوس » « ؟ مزاس روبجم  قح  شریذپ  هب  مدرگ و  نومنهر  يدازآ  تلادـع و  شخبناج  لالز و  يهمـشچرس 
نادرم هب  ار  نآ  مایپ  هدیکچ و  هناخ ، هب  تشگزاب  زا  سپ  همطاف ، نانخـس  ندینـش  زا  سپ  راصنا  رجاهم و  نانز  دیازفایم : تسا ، هدروآ  ار 

رالاس يا  ناه  دنتفگ : هناهاوخرذـع  دنتفاتـش و  نانموم  ریما  هناخ  هب  راصنا  رجاهم و  نارـس  زا  یهورگ  هک  دوب  هاگنآ  دـنتفگزاب و  شیوخ 
ار ترــضح  نآ  زج  زگره  درکیم  ناـیب  اـم  يارب  مـینک  تـعیب  رکبوـبا  اـب  اـم  هـکنآ  زا  شیپ  ار  تـقیقح  نـیا  ناــنموم  ریما  رگا  ناوناــب !
زا دـیورب و  دومرف : ربمایپ  يهناگی  تخد  میاهداد . رکبوبا  هب  تعیب  تسد  ام  تسا و  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  کنیا  اـما  میدـیزگیمنرب .

، دینکیم یهاوخرذع  ییوجهناهب ، غورد و  اب  کنیا  دـیاهدیزای ، تسد  ار  یگرزب  هانگ  هکنیا  زا  سپ  اتفگـش  دـیوش . رود  مناگدـید  ربارب 
. تسین هتفریذپ  امش  زا  يرذع  هک  دیورب 

ربمایپ يهنازرف  تخد  زا  نانز  تدایع 

قیقد روطب  مالسلااهیلع  همطاف  ناوناب ، يوناب  تدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  نتفاتـش  یلـصا  يهزیگنا  یعقاو و  لیلد  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
نیا رب  ار  نادرم  یـسک  هچ  دوب  نینچ  رگا  و  دنتفاتـش ؟ ترـضح  رادـید  هب  ناشنادرم  تساوخ  هراشا و  هب  نانآ  ایآ  تسین . نشور  اـم  يارب 
رابغ درگ و  نتسشنورف  زا  سپ  نانز  دوخ  هکنیا  اب  دنراد ؟ لیسگ  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  يهناخ  هب  ار  شیوخ  نانز  هک  دناوخارف  هشیدنا 

زارفرـس تخد  ربارب  رد  شیوخ  هانگ  یهاتوک و  هب  دـنتفای و  یهاگآ  نایرج  تیعقاو  زا  هحفـص 627 ] بصاغ [ ، تموکح  ياهيرگلاجد 
راک دش و  ریگارف  راصنا  رجاهم و  نانز  نایم  رد  یهاگآ  دشر و  نیا  دندرب و  یپ  عاجترا  دادبتسا و  اب  شاهزرابم  رد  وا  نداهن  اهنت  ربمایپ و 

قالـش ریز  ار  نانآ  هک  ار  شیوخ  ياهنادـجو  مه  ات  دنباتـشب  ناوناـب  يوناـب  روضح  هب  تداـیع  ناونع  هب  رتدوز  هچره  هک  دیـسر  اـجنیا  هب 
ياهدادیور رذگهر  زا  هک  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یحور  دیدش  یگدرزآ  جنر و  هلیـسو  نیدب  مه  دـنزاس و  یـضار  دوب ، هتفرگ  شهوکن 

هکنیا ای  و  دنـشخب ؟ تروص  رـس و  تسا ، هدمآ  دراو  هیامنارگ  دوجو  نآ  رب  تلادع  قح و  ندش  لامیاپ  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  يهناملاظ 
هک ار  يوج  طیارش و  نکمم  تروص  ره  هب  ات  تخاسیم  ریزگان  رادید  نیا  هب  ار  نانآ  هدرپ ، تشپ  ياههشقن  یسایس و  ياههزیگنا  للع و 

نایم هتسسگ  طباور  هدیشخب و  فیطلت  ياهنوگب  دوب  هدمآ  دیدپ  دادبتـسا  نایز  هب  ترـضح  نآ  يهنانامرهق  تازرابم  اهیرگنـشور و  رثا  رب 
يهویـش هک  هژیوب  دـنهد . ناماس  رـس و  یعون  هب  تسا ، ربمایپ  ینیـشناج  یعدـم  هک  ملاظ  بصاغ و  تموکح  اـب  ار  ربماـیپ  يهنازرف  تخد 

رد روضح  مدع  تسایس  نتفرگ  شیپ  رد  و  هنارگنشور ، حیرـص و  تازرابم  نآ  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  يهطبار  عطق  یفنم و  يهزرابم 
ریما هک  هژیوب  دوب . هدـش  لیدـبت  مدرم  يرایـشه  يرادـیب و  يارب  يرثوم  لماع  هب  هک  دوب  رابنایز  تموکح  يارب  اـهنت  هن  ناـنآ  تاـعامتجا 

ترضح نآ  درب و  راصنا  رجاهم و  ياههناخ  رد  هب  تجح  مامتا  يارب  ار  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  هزرابم ، نیشیپ  لحارم  رد  نانموم 
دادبتـسا و ربارب  رد  هنالداع  یقطنم و  تمواقم  هب  ار  اهنآ  تساوخ و  يرای  نانآ  زا  یمالـسا  داـینبون  يهعماـج  دوخ و  قوقح  قاـقحا  يارب 

ربارب رد  نانآ  تیلووسم  ساسحا  مدع  یتوافتیب و  رظان  هکلب  درکن  هدهاشم  تلادع  ریخ و  هب  نواعت  نانآ  زا  اهنت  هن  اما  دـناوخارف  عاجترا 
يریگعـضوم زین  و  لـبج ،» نب  ذاـعم   » اـب ترـضح  نآ  يوـگتفگ  يهجیتـن  هتـشذگ ، ياهـشخب  رد  دـیدرگ . شیوـخ  يهناـبلطقح  توـعد 

لاح ره  هب  هحفص 628 ] یتسیرگن [ . ار - ربمایپ  يهنازرف  تخد  يهنابلطقح  توعد  هب  شردپ  یفنم  خساپ  ربارب  رد  شدنزرف - يهناعاجش 
ام يارب  قیقد  روطب  تداهش  رتسب  رد  ترضح  نآ  تدایع  مالسلااهیلع و  همطاف  يهناخ  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  نتفاتش  یقیقح  يهزیگنا  هن 

تهج نیمه  هب  دوب . هجوت  لباق  نانآ  رامش  هک  ددرگیم  تفایرد  نینچ  ناوناب  يوناب  نیشتآ  نانخـس  زا  اما  نانآ . رامـش  هن  تسا و  نشور 
هلیسونیدب ات  تسج  هرهب  يریذپانفصو  تیارد  اب  راصنا  رجاهم و  نانز  هوبنا  روضح  زا  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  ربمایپ  زارفرـس  تخد 

رد ناناملـسم  زا  یخرب  هک  ار  يراجنهان  تشز و  درکلمع  اهینتفگ ، نایب  نمـض  دـهنب و  يروحم  تاکن  یـساسا و  لـئاسم  يور  تشگنا 
ارچ دناسرب . تبث  هب  خیرات  رد  اهلسن  اهرصع و  یهاگآ  يارب  ار  همه  دندیزای  تسد  نادب  تلاسر ، یحو و  يهزیکاپ  كاپ و  نادناخ  ربارب 

ناناملـسم زا  يدرم  اب  مادـک  ره  هک  تسا  نشور  دـندوب و  یمالـسا  زور  نآ  يهعماج  نانز  زا  یمین  زا  شیب  هدـننکتدایع  ناـنز  هوبنا  هک 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


يهیامنارگ تخد  زا  هژیوب  شیوخ ، ياههتفاب  اههدینـش و  هک  تسا  یعیبط  تشاد و  دنویپ  دنزرف  ای  ردارب  ای  ردـپ  اب  رـسمه  ناونع  هب  هاوخ 
دعب رد  هژیوب  يرگید  يرکف  یتدیقع و  داهج  شالت و  هب  هک  دوب  نکمم  ترضح  نآ  يارب  ور  نیا  زا  تفگیمزاب . ار  نانآ  يارب  ار  ربمایپ 
رطخ زا  رادـشه  تلادـع و  قح و  يوسب  ناگمه  توعد  اب  دـنز و  تسد  هعماج  رد  شیوخ  يهنـالداع  هناـبلطقح و  عضاوم  شخپ  رـشن و 

توکـس راصنا  رجاهم و  نانز  ییامهدرگ  نیا  رد  ناوناب  رالاس  ارچ  نایب  نیا  اب  دروآ . دـیدپ  يدـیدج  جوم  عاجترا ، دادبتـسا و  نیگمهس 
درگادرگ هک  راصنا  رجاهم و  نانز  يرآ  دیوگنزاب ؟ ار  راکزواجت  یطارفا و  هورگ  نآ  زا  شیوخ  داقتنا  تیاکـش و  هچ  يارب  و  دنک ؟ هشیپ 

اب ربمایپ  يهیامنارگ  رتخد  يا  ناه  هللالوسر » ۀـنبا  ای  کتلع  نم  تحبـصا  فیک  : » دـنتفگ دندیـسرپ و  ار  وا  لاح  دـندوب  هدز  هقلح  وا  رتسب 
تحـص و زا  تفرگرارق  رامیب  راـنک  رد  هک  یماـگنه  هدـننکتدایع  هک  تسا  نینچ  راـگزور  مسر  ینکیم ؟ هچ  شیوخ  يراـمیب  جـنر و 

ساسحا هک  هنوگنآ  يراـمیب ، تحـص و  هحفـص 629 ] رظن [  زا  ار  شیوـخ  زور  لاـح و  زین  راـمیب  دـسرپیم و  وا  زور  لاـح و  تمـالس و 
تحص تمالـس و  ای  يرامیب و  جنر و  فیفخت  زا  دنمـشیدنا  يوناب  نآ  اما  دندیـسرپ  همطاف »  » يرامیب زا  هنیدم  نانز  دیوگیمزاب . دنکیم 

اهنیا زا  ثحب  هک  ارچ  تخادرپ ، شیوخ  بئاصم  ینورد و  ياهجنر  اهدرد و  نایب  هب  نانآ  خساپ  رد  هکلب  تفگن ، خـساپ  شیوخ  یمـسج 
تیعضو دروم  رد  نتفگ  نخـس  زا  رتمزال  دوب ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ  رابهعجاف  ياهدادخر  یعامتجا و  بولطمان  لوحت  زا  هتـساخرب  هک  ار 

تمالـس و هدـناشک و  يرامیب  رتسب  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  رابفسات  ياهدادـیور  نیمه  هک  هژیوب  دومنیم . یبایزرا  شیوخ  یمـسج 
لولعم هب  نتخادرپ  زا  هب  لماع ، تلع و  زا  نخـس  رواب  نیا  رب  دوب . هدرک  بلـس  هیامنارگ  دوجو  نآ  زا  ار  یگدنز  ناراهب  یناوج و  یباداش 

رثا رب  هکنیا  اب  تخادرپ و  نانز  شسرپ  خساپ  هب  دوب  ماقم  لاح و  يهتسیاش  هک  هنوگنآ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  تهج  نیمه  هب  دوب . دهاوخ 
بدا و نیرتفیرظ  تغالب و  تحاصف و  لوصا  نیرتیلاع  تیاعر  اب  یفرگـش  اوتحمرپ و  ینارنخـس  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هدراو  تامدص 
اب رگـشهوژپ  يهدـنناوخ  امـش  هک  ياهنوگب  دومرف . داریا  نکمم - حطـس  نیرتالاب  رد  یناور - ینید و  یملع و  قیقد  ياهيراکهزیر  رنه و 

. یتسه ناهج  يوناب  نیرترب  تانایب  رب  هاتوک  یحرش  مه  نیا  امش و  نیا  کنیا  دش . یهاوخ  یتفگش  راچد  نآ  رد  قمعت 

قیاقح نایب  یساسا و  لیاسم  حرط 

هراشا

هب ییوگ  هک  دـنکیم  هراشا  ياهعماج  رد  نتـسیز  زا  یگدـنز و  زا  شیوخ  يرازیب  ترفن و  هب  نخـس  زاغآ  رد  ربمایپ  يهناگی  تخد  يرآ 
ۀیلاق نک ، ایندـل  ۀـفئاع  هللاو - تحبـصا - . » دـهدیمن ییاـهب  اـهنآ  زا  تنایـص  يارب  درادـن و  ناـمیا  یمالـسا  یناـسنا و  يـالاو  ياهـشزرا 

يرازیب مشخ و  بتارم  اهلـسن  اهرـصع و  يهنازرف  نآ  دوب و  مه  اجب  رایـسب  هک  دوبن  راظتنا  زا  رود  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  تیعقاو  نکلاجرل »
هناـبلطقح و تازراـبم  ربارب  رد  ناــشیاهیریگعضوم  هـک  ناــنامه  زا  هحفـص 630 ] دزاـس [ . راکــشآ  هنیدـم »  » ناـیامندرم زا  ار  شیوـخ 
اب یلدمه  يدردـمه و  ياجب  نانآ  هک  دـش  میـسرت  هتـشذگ  ياهثحب  رد  دوب . یناسنادـض  هتـسیاشان و  مالـسلااهیلع  همطاف  يهنادنـسپادخ 

و دندناسر . ترضح  نآ  شوگ  هب  ار ، شردقنارگ  ردپ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  يراوگوس  زا  ار  شیوخ  یتحاران  تلاسر ، یحو و  نادناخ 
یهاوخداد و يادـن  هب  تساوخ  يرای  نانآ  زا  عاجترا  متـس و  اب  شیوخ  هزرابم  رد  هاوختلادـع  زیتسمتـس و  يوناـب  نآ  هک  مه  یماـگنه 

ناسب  ) ار نانآ  مهتمجع » دعب  مهتظفل  . » دنتـشارفینرب تماق  وا  سدقم  فادها  دوس  هب  دادبتـسا  ربارب  رد  هدادن و  تبثم  خساپ  شایبلطيرای 
تخانـش یبایزرا و  زا  سپ  دـننکفایم ،) رود  هب  نآ  زیگناترفن  يهزم  معط و  تفایرد  ندـیوج و  زا  سپ  هک  هویم  ياهناد  ای  اذـغ  ياهمقل 
شیامزآ زا  سپ  و  مهتربس » نا  دعب  مهتانـش  و  . » مدنکفا رود  هب  یمالـسا ، یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  يدـنبیاپ  مدـع  ناشيدـهعتیب و 

راخ هدرزآ  درـس و  اهنآ  زا  نانآ ، يهنالووسمریغ  یمدرمان و  رادرک  رطاخب  مدش و  كانمـشخ  ناشراتفر ، هب  تبـسن  نانآ  ییاراک  نامیا و 
راجنهان عضوم  ناسنیدب  دنکیم و  هیبشت  درادن ، یشرب  رگید  هک  دنک  يریشمش  هب  ار  نانآ  مالسلااهیلع  همطاف  دحلا » لوطل  احبقف  . » متشگ
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رد نانآ  رابتفخ  توکـس  ییوگ  دنتـسش و  وا  يرای  زا  تسد  دنتـشاذگ و  اهنت  عاجترا  متـسربارب و  رد  ار  وا  هک  دـنکیم  میـسرت  ار  نانآ 
ار دندرکن - یتکرح  دندرواینرب و  مد  بلط  ایند  نادرمان  نیا  تفر و  وا  يهنازرف  تخد  رب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  يدادـیب - متـس و  ربارب 
 ] کی زا  سپ  تلادع  قح و  ربارب  رد  نانآ  تیلووسم  ساسحا  نادقف  رظن  دروم  يهتکن  دجلا » دـعب  بعللاو  . » دریگیم شهوکن  ناراب  ریز 

دندیشوک تخس  شربمایپ  مالـسا و  يرای  رد  هک  دندوب  یمدرم  نانیا  هک  ارچ  تسا ، نآ  هار  رد  يراکادف  شالت و  زا  هلحرم  هحفص 631 ]
یسایس ياهیزاب  هب  هدیطلغرد و  يدهعتیب  فرژ  هرد  هب  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  تلحر  زا  سپ  هک  درد  غیرد و  اما  دندرک . اهيراکادف  و 

. دندرپس نت  دننارب ، مکح  نانآ  رب  هک  یناسک  ربارب  رد  طرـش  دیقیب و  يرادربنامرف  تلذ و  هب  ناسنیدب  و  ةافـصلا » عرق  و  . » دـندمآ راتفرگ 
، یگدوسرف یگدروخفاکش و  رثا  رب  هک  دراد  ياهزین  هب  زین  هراشا  نیا  و  تسا . هدمآ  ةانقلاروخ »  » يرگید يهخسن  رد  و  ةانقلا » عدص  «و 

هدنرب ملاس و  هک  دوب  دهاوخ  اراک  هاگنآ  هزین  هک  ارچ  تشاد . ار  رس  هریخ  نمـشد  هب  ندمآدراو  يراک  يهمدص  راظتنا  نآ  زا  دیابن  رگید 
و ءارالا » لطخ  و  . » تشاد ییاراک  راظتنا  نآ  زا  دیابن  تروص  نیا  ریغ  رد  دروآرد . اپ  زا  ار  راکزواجت  ینمشد  نآ  يهلیسوب  ناوتب  دشاب و 

ربمایپ تلحر  زا  سپ  نانآ  دراد . نانآ  ياههاگدید  ینیرفآهابت  فارحنا و  هب  هراشا  نیا ، و  تسا . هدـمآ  يارلا » نوفا   » يرگید يهخـسن  رد 
نانمشد ياهیرگدادیب  اهیزوتهنیک و  اههنتف و  جاوما  ربارب  رد  ار  نانآ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یتوافتیب  هار  وا  يهیامنارگ  نادناخ  هب  تبـسن 

نانآ اب  دـننک و  يرای  ناوت  يهمه  اب  دادبتـسا  متـس و  اب  يهزرابم  رد  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  هتـسیاب  اجب و  راظتنا  هک  یلاح  رد  دنتـشاذگ  اهنت 
نادناخ اب  هک  دنراپـس  نت  يدادبتـسا  هب  دنریذپب و  یناسآ  هب  ار  نارگاتدوک  نابـصاغ و  یـسایس  ياهیزاب  هکنیا  هن  دنـشاب ، هارمه  لدمه و 

تـشونرس اـب  هک  هناـفرحنم  تـالیامت  اـهیتسرپاوه و  اـهاوه و  نیا  هک  یتسار  ءاوهـالا » لـلز  و   » تشاد ینمـشد  يزوتهنیک و  رـس  ربماـیپ 
نیا زا  هـک  ییاهـشزغل  نـیا  و  دوـب !! هناـملاظ  تـشز و  ردـقچ  درک ، يزاـب  اهلـسن  اهرـصع و  لوـط  رد  یمالـسا  هحفـص 632 ] يهعماـج [ 

زا ییاهب  هچ  دوب و  نیرفآطاطحنا  رگناریو و  اجک  ات  دـمآ  دـیدپ  هدـننکهارمگ  رگهارمگ و  ياهاوه  نیا  اهیتسرپدوخ و  اهیگماکدوخ و 
( یتسار  ) و نودلاخ ». مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخس  نا  مهسفنا  مهل  تمدق  ام  سئب  و  . » تفرگ يرشب  يهداوناخ  یمالـسا و  يهعماج 

نیا دوب . دـنهاوخ  باذـع  رد  هتـسویپ  تفرگ و  مشخ  نانآ  رب  ادـخ  هجیتن  رد  هک  دنداتـسرف  شیپ  زا  نتـشیوخ  يارب  هچنآ  تسا  تشز  هچ 
نم اورفک  نیذـلا  نـعل  : » دـیامرفیم نآ  زا  شیپ  يهـیآ  ود  هـک  تـسا  هدـئام  يهکراـبم  يهروـس  زا  هـیآ  نیمداتـشه  زا  یــشخب  تـالمج 

، نولعفی اوناک  ام  سئبل  هولعف  رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  نودتعی ، اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نبا  یسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارساینب 
نایم زا  [ . » 349 .« ] نودـلاخ مه  باذـعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  ام  سئبل  اورفک  نیذـلا  نولوتی  مهنم  اریثک  يرت 

هک دوب  نآ  رطاخب  دیدش  رفیک  نیا  دنتفرگ . رارق  تنعل  دروم  میرم  نب  یسیع  دوواد و  نابز  هب  دندیزرو ، رفک  هک  نانآ  لیئارـسا ، نادنزرف 
هچ هک  یتسار  دنتشادیمنزاب . ار  رگیدکی  دندیزاییم  تسد  نادب  هک  یتشز  راک  زا  دندومنیم و  زواجت  ادخ  نامرف  زا  هدیزرو و  نایصع 

تشز هچ  یتسار  دنزاسیم . رارقرب  یتسود  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  اب  هک  يرگنیم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دندادیم . ماجنا  هچنآ  دوب  دب 
تخد دـنام ». دـنهاوخ  باذـع  رد  هتـسویپ  هـتفرگ و  مـشخ  ناـنآ  رب  ادـخ  هجیتـن  رد  هـک  دنداتـسرف  شیپ  زا  نتــشیوخ  يارب  هـچنآ  تـسا 
شروی دروم  ار  تلاسر  یحو و  نادـناخ  قوقح  تمرح و  هک  يراکزواجت  هورگ  دوهی و  نایرج  ود  تبـسانم  لیلد  هب  ربماـیپ  يهیاـمنارگ 
تانایب يالبال  رد  ار  هفیرـش  تایآ  نیا  دندرکن ، رکنم  زا  یهن  هدادـن و  رادـشه  هحفـص 633 ] ار [  ناراکزواجت  هک  یناسک  دـنداد و  رارق 

زا سپ  ساسح  طیارش  رد  هنوگچ  هک  دیامنیم  میسرت  ینـشور  هب  ار  نانیا  نانآ و  نایم  یکیدزن  بسانت و  ناسنیدب  دناجنگیم و  شیوخ 
نوچ و  « » اهتقبر مهتدلق  دقل  مرج  ال  . » دندیرفآ هعجاف  شیوخ  يدهعتیب  نیا  اب  و  دنتـشادرب . تلادـع  قح و  يرای  زا  تسد  ربمایپ ، تلحر 
ندرگ رب  ار  هدنیآ  ياهلسن  اهرـصع و  ربارب  رد  تیلووسم  مالـسلااهیلع  همطاف  مدنکفا ». ناشندرگ  هب  ار  نآ  تیلووسم  ریزگانب  مدید  نینچ 

دجـسم و رد  عاجترا  فارحنا و  اب  يهزراـبم  يارب  زیتسمتـس  عاجـش و  يوناـب  نآ  هک  ارچ  دنتـشاد . روضح  دجـسم  رد  هک  دـنکفا  یناـسک 
راهم يارب  راصنا ، رجاهم و  ذوفنرپ  هورگ  زا  درک و  مامت  ناگمه  رب  ار  تجح  تفگ و  ار  اهینتفگ  تفای و  روضح  مالسا  زکرم  نیرتگرزب 

نآ زا  سپ  و  دـش . هدـنکفا  ناـنآ  ندرگ  هب  تلادـع  قح و  هب  یناـسريرای  یعرـش  تیلووسم  ناسنیدـب  تساوـخ و  کـمک  ناراـکزواجت 
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نیا نارگ  راب  دیاب  دنلووسم و  نانآ  دـنداهن ، خـساپیب  ار  شاهنابلطقح  يادـن  دـندرکن و  يرای  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  نانآ  هک  یماگنه 
مهتلمح و  . » دنـشک شود  هب  ربارب  دنچ  نیدـنچ و  خـیرات  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ار  تلادـع  قح و  هب  ندرکن  يرای  تیلوسم و  ساسحا  مدـع 

نانآ يور  رـس و  رب  ار  نآ  يهرامه  راع  گنن و  و  اهراع » مهیلع  تننـش  و  . » مداهن نانآ  شود  رب  ار  نآ  یموش  هانگ و  نارگ  راب  و  اـهتقوا »
ار بآ  هک : تساـنعم  نیدـب  بارتـلا » یلع  ءاـملا  تننـش   » دوـش هتفگ  هک  یماـگنه  تـسا . هدـمآ  تننـس »  » يرگید يهخـسن  رد  و  مـتخیر .

تروصب ار  بآ  هک  دوشیم  نیا  هلمج  يانعم  مینک  ضرف  ار  مود  يهخـسن  رگا  و  مدیـشاپ . كاخ  رب  ای  نیمز و  يور  رب  هدنکارپ  تروصب 
ياهبل شوگ و  تسد و  داب  هدـیرب  هحفص 634 ] نیملاضلا [ » موقلل  اقحـس  ارقع و  اعدجف و  . » متخیر نیمز  هب  یگدنکارپ  نودب  هتـسویپ و 
یعون مادک  ره  اههژاو  نیا  تسا . هدمآ  ادعب » ارقع و  اعدجف   » يرگید يهخـسن  رد  و  امغر » اعدـجف و   » هخـسن کی  رد  و  راکمتـس . هورگ 

هب ملظ »  » يهژاو و  دـندرک . متـس  اهنآ  رب  دـنداهن و  داینب  ربماـیپ  نادـناخ  دروم  رد  ار  یـشکقح  متـس و  هک  تسا  ياهتـسد  راد و  رب  نیرفن 
متس ملظ و  هاگ  دراد . یلحارم  تاجرد و  دادیب  متس و  نیا  و  تسا ، نآ  يهتسیاب  هتـسیاش و  هاگیاج  زج  ییاج  رد  يزیچ  نداد  رارق  موهفم 

رد دادیب  هاگ  و  اهلسن ، اهرصع و  رب  ملظ  مالسا و  تما  قح  رد  دادیب  متس و  هاگ  و  هرـشح ، نآ  قح  نتخاس  لامیاپ  تسا و  هچروم  قح  رد 
ورگ رد  ادخ  يدونـشخ  هک  دناهتفرگ  جوا  ياهتـسیاب  هتـسیاش و  ماقم  نانچ  هب  هک  یناگدنب  تسادخ . يهدیزگرب  ناگدـنب  ناتـسود و  قح 
نیا يانعم  دنتـسه و  ییاـهنیرفن  نینچ  روخرد  ناراکمتـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . ناـنآ  مشخ  ورگ  رد  وا  مشخ  ناـنآ و  يدونـشخ 
يارب حـیو »  » يهژاو مهحیو »! . » دزاس هعطق  هعطق  ار  ناشرکیپ  عطق و  ار  ناـنآ  ياـهبل  اهـشوگ و  اهتـسد و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـهنیرفن 

»؟ ۀلاسرلا یساور  نع  اهوحزحز  ینا  !« » نانآ رب  ياو  يا  « ؛ هک تسانعم  نیدب  مه »  » هب هفاضا  اب  اجنیا  رد  دوریم و  راکب  بجعت  نداد  ناشن 
عوضوم نیا  زا  دوشیم . هدزتفگش  نانآ  راجنهان  تشز و  شنیزگ  زا  ربمایپ  يهناگی  تخد  تسا . هدمآ  اهوعزعز »  » يرگید يهخـسن  رد 

دنتسه و نیمز  مظنم  تکرح  لرتنک  يارب  اههوک  ناسب  هک  نآ  ریذپانلزلزت  هدولاش  راوتسا و  هاگیاج  زا  ار  ربمایپ  تفالخ  نانآ  هنوگچ  هک 
هحفـص اب [  تفالخ  نیا  نانآ  دـنرادیم ، زاب  لزلزت  بارطـضا و  دـنت و  تکرح  زا  شیوخ ، شخبماـظن  يهدـنرادهاگن و  شقن  اـب  ار  نیمز 

عمج دعاوق »  » يهژاو ةوبنلا » دعاوق  و  . » دندرب تسا  شخبماظن  هدـنزاس و  شقن  نیا  دـقاف  هک  يرگید  ياج  هب  ار  تکرب  شقن و  نیا  [ 635
ددرگن داینب  راوتـسا  ياهدولاش  میظع و  نامتخاس  کی  رگا  هک  هنوگنامه  تسا . نامتخاس  يارب  هدولاش  هیاپ و  موهفم  هب  اجنیا  رد  هدـعاق » »

راوتـسا و هاگیاج  ریغ  رد  بیرف  يرگیزاب و  اب  رگا  مه  نآ  تسا . هنوگنیمه  زین  ربماـیپ  یناـسنا  هنـالداع و  تفـالخ  دزیریمورف ، ماـجنارس 
حورلا طـبهم  و  . » ددرگیم لزلزتم  شیاـههیاپ  دـشاپیمورف و  مه  زا  نآ  ماـظن  هتخیرورف و  اوتحم  رظن  زا  دـبای ، لاـقتنا  شیوخ  يهتـسیاش 

هاگدورف مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  دمآیم و  دورف  وا  يهنازرف  تخد  نادناخ و  ربمایپ و  كرابم  يهناخ  رد  یحو  نیما  يهتـشرف  نیمالا »
رگید ياجب  نانموم  ریما  زا  صخـشم  روطب  وا و  نادـناخ  زا  ار  ربمایپ  ینیـشناج  نانآ  نیدـلا » ایندـلا و  روماب  نیبطلاو  . » دوب یحو  يهتـشرف 

اب مه  دـندوب و  هعماج  يهتـسیاب  هتـسیاش و  يهرادا  ایند و  روما  رد  اهناسنا  نیرتاراک  نیرتقذاح و  مه  هک  دـندز  رانک  ار  یناـسک  دـندرب و 
نیا هک  دـنگوس  يادـخب  يرآ  نیبملا » نارـسخلا  وه  کلذ  الا  ... » یهلا و تاررقم  نید و  نوئـش  رد  اهناسنا  نیرتتیارد  اب  نیرتتیاـفک و 

، يداصتقا یعامتجا و  یگداوناخ ، يدرف و  یگدـنز  ياهنادـیم  يهمه  رد  تما  هعماج و  هک  يریذـپان  ناربج  ناـیز  دوب  يراکـشآ  ناـیز 
نیگمهـس تراسخ  نیا  یمامت  دـش و  راچد  نادـب  ناهج  نآ  ناـهج و  نیا  یگنهرف  ینید و  یناداـبآ ، یگدـنزاس و  یـسایس ، یتشادـهب و 

رد يرصانع  دنتفرگ و  تلاسر  نادناخ  زا  هناملاظ  ار  هعماج  نوئـش  ریبدت  روما و  يهرادا  مامز  تموکح و  هک  دیدرگ  تما  ریگنماد  هاگنآ 
يزیچ نانآ  دوب و  یتیعقاو  مالـسا  هک  ارچ  دوب . راگزاسان  یقیقح  مالـسا  اب  ناشدوجو  هک  دندومن  تلاخد  یمالـسا  يربهر  يالاو  هاگیاج 
نیمز رب  بآ  نتخیر  زا  رتهداس  ناشیارب  هاـنگیب  مدرم  نوخ  نتخیر  نیمز  هب  هک  دـندرک  هضبق  ار  تردـق  يرـصانع  هحفص 636 ] رگید [ 

هک تسا  نیا  تیعقاو  دـمآیم . رامـشب  اهیمرگرـس ، اهیزاب و  رگید  ای  پوت  اب  يزاب  ناسب  یمالـسا  نیناوق  یهلا و  تاررقم  اـب  يزاـب  دوب و 
ندز راـنک  ربماـیپ و  نادـناخ  قوـقح  بضغ  نیا  زا  خـیرات  لوـط  ناـمز و  رذـگ  رد  یمالـسا  يهعماـج  هک  ییاهیتخبدـب  و  اـهیراسنوگن ،
نیا يهـمه  و  دروآیم . درد  هـب  ار  اـهلد  دــنازرلیم و  ار  ندــب  تسوـپ  هـک  تـسا  كاـندرد  ياهنوـگب  دــیدرگ  شریگنماد  ناــنمومریما 
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هشیدنا زا  هن  هک  دنتفرگ  فک  هب  يرصانع  ار  هعماج  روما  ریبدت  يربهر و  هک  داد  يور  تهج  نادب  رابفسات  نیرفآطاطحنا و  ياهدادیور 
ياهراتشکو اهماع  لتق  عیاجف و  شیامن  يارب  یتصرف  راتشون  نیا  رد  ام  ياهتـسیاب . لمع  نامیا و  زا  هن  دندوب و  روهرهب  ياهتـسیاش  درخ  و 

يهتـسوپ اب  نیمز  يهرک  میرادن . دندیزای ، تسد  اهنادب  خـیرات  لوط  رد  مالـسا  یعدـم  امنناملـسم و  نارادـمامز  زا  یخرب  هک  یکاندرد 
چیه یب  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا  تسا . هدناشوپ  دـناهداد ، ياج  دوخ  رد  ار  ناسنا  نارازه  هک  ار  يرایـسب  یعمج  هتـسد  ياهروگ  شیوخ 

. دناهدش نانآ  ییوجتذل  تسایر و  تردق و  يادف  هتشگ و  راکهایس  ناگماکدوخ  نیا  زیمآنونج  ياهسوه  اهیبلطهاج و  ینابرق  یهانگ 
اهرهـش و ادـخ و  ناگدـنب  رب  هک  یتکـالف  یتخبدـب و  یگنـسرگ و  تیمورحم و  دادـیب و  بوکرـس و  زا  رگید  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  و 
رایسب و اهینتفگ  هک  وگب  یهاوخیم  هچره  تسا  هدرتسگ  ار  شیوخ  موش  يهیاس  ناگماکدوخ  نیا  تیانج  تواقـش و  رطاخب  اهاتـسور ،
ناـنموم و ریما  تفـالخ  بصغ  ياـهزور  نیزاـغآ  زا  هک  تسا  ریذـپانناربج  تراـسخ  راکـشآ و  ناـیز  ناـمه  نیا  يرآ  تسا . كاـندرد 

نآ ندـمآ  اـت  زورما و  اـت  شنامـسیر  دـیدرگ و  زاـغآ  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  زج  يرـصانع  تـسد  هـب  هعماـج  نوئـش  روـما و  ندرپـس 
هب تسد  هک  نانیا  هحفص 637 ] نسحلایبا [ »؟ نم  اومقن  يذلا  ام  و  . » دش دهاوخ  هدیشک  اهلـسن  اهرـصع و  نیتسار  گرزب و  شخبتاجن 

مامز هک  دنتـشاد  غارـس  نانمومریما  یگنازرف  تیارد و  هتـسیاش و  درکلمع  نامیا و  الاو و  هشیدنا  رد  يداریا  لاکـشا و  هچ  دندز  راک  نیا 
اوتف و رد  یتلاهج  ای  دنتفای ؟ وا  نارکیب  شناد  رد  يدوبمک  ایآ  دنتشاد ؟ مدقم  وا  رب  دروم  نیا  رد  ار  يرگید  هدوبر و  وا  زا  ار  هعماج  روما 
يروابنید و رد  ایآ  يراـع ؟ بیع و  وا  دـنلب  بسن  بسح و  رد  اـی  دـندید ؟ يدنـسپان  زیچ  وا  يـالاو  قـالخا  رد  اـیآ  ادـخ ؟ ماـکحا  ناـیب 
قح و هار  رد  ایآ  شریذپانفصو ؟ تیریدم  رد  ییاناوت  ییآراک و  مدع  ای  دـندرک ؟ هدـهاشم  ییاسران  فعـض و  ترـضح  نآ  يرادنید 
لـخب و اـی  دنتـسیرگن ؟ وا  هوکـش  فرـش و  رد  يدوبمک  اـیآ  يدورف ؟ يهطقن  وا  عـیفر  بسن  رد  اـی  دـندرک ؟ هراـظن  وا  زا  یـسرت  تلادـع 
رد ییاسران  فعـض و  ای  دـنتفای ؟ شیاهییاراک  اهيدـنمناوت و  اهیگتـسیاش و  رد  یبیع  صقن و  ایآ  شايداـصتقا ؟ روما  رد  يرظنگـنت 

بوخ ناگمه  دـندرک ؟ نینچ  قطنم  نیمادـک  اب  لیلد و  هچ  هب  ارچ و  رخآ  کیمادـک ؟ شایگدـنز ؟ داـعبا  رد  اههنحـص  اهنادـیم و  رگید 
شناد رهـش  يهزاورد  اهناسنا و  نیرتالاو  نیرتاناد و  ترـضح  نآ  هک  تسین  دراو  ناـنموم  ریما  رب  يداریا  لاکـشا و  اـهنت  هن  هک  دـننادیم 
فیرش نآرق  هک  تسا  يربمایپ  هب  اهناسنا  نیرتهیبش  وا  تسا . یهلا  تاررقم  نایب  روما و  لصف  لح و  رد  نارواد  نیرترب  نیرتهب و  ربمایپ و 

نموم نیتسخن  بلاطوبا »  » بانج زاجح  ياهتشد  درمگرزب  دیشر  دنزرف  وا  دنکیم . فصو  گرزب ، رابهوکـش و  قالخا  راگدنوادخ  ار  وا 
اب رتشیب  همه  زا  تسا و  نانآ  نیرتلدرپ  ناعاجـش و  نیرتعاجـش  وا  هحفـص 638 ] تسا [ . تما  نیا  نیرتتسرپادخ  نیرتدباع و  شیرق و 
ره زا  تساهناسنا و  نیرتدنمتواخس  وا  دراد . رارق  هوکـش  تفارـش و  يهلق  جوا  رد  تسا و  هدومن  داهج  ادخ  هار  رد  قافن  كرـش و  رفک و 

ریما دوجو  رد  ریظنیب  فرگـش و  تازایتما  نیا  نایب و  نیا  اب  دـشخبیم . ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  ییاراد  رتهناـمیرک  رتشیب و  ياهدـنیاشخب 
نیا دقاف  هک  يرصانع  هب  دش و  بلس  يو  زا  دوب  وا  ینامـسآ  قح  هک  ربمایپ  ینیـشناج  قطنم  نیمادک  هب  لیلد و  هچ  هب  ارچ و  سپ  نانموم ،

؟ دیدرگ راذگاو  دندوب ، اهیگژیو 

یشکقح نیا  زار 

یـشکقح نیا  یقیقح  زار  هفیـس » اریکن  هللاو - هنم - اومقن  : » دیامرفیم دهدیم و  خـساپ  دوخ  یـساسا  لاوس  نیا  رب  مالـسا  يهنازرف  يوناب 
زا هتفرگ و  هدرخ  وا  رب  گرزب  زایتما  نیمه  رطاخب  دوب و  هدنرب  هتخآ و  ناراکهبت  ناملاظ و  يارب  نانموم  ریما  تلادع  ریـشمش  هک  دوب  نیا 

ياـپ زا  ار  اـهنیمه  يارگكرـش  زیتـسقح و  ناگتـشذگ  راـکیپ ، ياهنادـیم  رد  اههنحـص  درم  ریـش  نآ  هـک  ارچ  دـندومن . ییوـجبیع  يو 
ياهناج هک  وا  تلادع  ریشمش  زا  نانیا  مه  تهج  نیمه  هب  و  دوب . هتشادرب  قح  هار  رـس  هتـسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  نارادمدرـس  هدروآرد و 

دونشخان نانموم  ریما  زا  تهج  نادب  نانیا  هفتحب » هتالابم  ۀلق  و  . » دنتشادن یشوخ  يهرطاخ  تخاسیم ، دوبان  دوبریم و  ار  زیتسقح  دیلپ و 
راکیپ ياههنحـص  هب  هک  يدهاجم  ناسنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تشادـن . ییانتعا  گرم  هب  اهناسنا ، تاجن  يارب  ادـخ و  هار  رد  هک  دـندوب 
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هب تسا  نکمم  زین  دوخ  دنکفایم ، تکاله  كاخ  هب  ار  نمشد  وا  هک  هنوگنامه  هک  ارچ  دشاب . انتعایب  گرم  هب  تبسن  دیاب  دهنیم ، ماگ 
. ] داهنیم ماگ  داهج  نادـیم  هب  رواب  هشیدـنا و  نیا  اـب  دوب و  ادـخ  هار  نادـهاجم  رـالاس  ناـنموم  ریما  ددرگ . رختفم  ادـخ  هار  رد  تداـهش 

یکاب بلاطوبا  دـنزرف  دـنگوس  يادـخ  هب  .« » هیلع توملا  عقو  ما  توملا  یلع  عقوا  بلاطیبا  نبا  یلاـبیال  هللاو  : » دومرفیم وا  هحفص 639 ]
یماگنه هتعقو » لاکن  هتاط و  ةدش و  و  .« » دبایرد ار  وا  راختفارپ  گرم  هکنیا  ای  دنکفارد  گرم  ماک  هب  ار  نتـشیوخ  ادخ  هار  رد  هک  درادـن 

یمزر و تردـق  زا  مه  گنج ، نادـیم  رد  وا  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  زا  روظنم  تسا ». ریگتخـس  شراکیپ  رد  زراـبم  نـالف  « ؛ دوش هتفگ  هک 
؛ دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  و  ساسح . ياهتیعقوم  تخانـش  یمزر و  نونف  یماـظن و  ياـهیهاگآ  زا  مه  تسا و  رادروخرب  یناوترپ  ناوزاـب 

نادیم هب  دنکفایم و  ساره  رب  ار  نارگید  هک  دمزریم  نمشد  اب  نانچ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ». هدننکش  نمشد  قرف  رب  شتابرـض  وا  »
روهرهب يریذپانفصو  یحور  یمـسج و  تردق  یمزر و  ناوت  زا  مه  نانموم  ریما  نایب  نیا  اب  دزاسیم . نارگاشامت  تربع  سرد  ار  هدمآ 
نمـشد هب  ترـضح  نآ  يهدـنبوک  تابرـض  نآ ، رب  نوزفا  ریظنیب . یگنج ، ياـهکیتکات  اـهتیعقوم و  تخانـش  یهاـگآ و  رد  مه  دوـب و 

يارب داـهنیم و  ياـج  رب  هرهلد  سرت و  عاـجترا  كرـش و  يههبج  نازیتـسقح  رگید  يارب  هک  دروآیم  دراو  يدـیدش  يهمدـص  ناـنچنآ 
ترـضح نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  تسا و  مشخ  تدـش  موـهفم  هب  رمن »  » يهژاو لـج » زع و  هللا  تاذ  یف  ةرمنت  و  . » تربـع نارگید 

اورپ شیوخ  ناج  زا  رگید  دربیم ، تلادع  ریشمش  هب  تسد  دمآیم و  مشخ  هب  نمـشد  ترارـش  اهـشزرا و  ندش  لامیاپ  رطاخب  هک  هاگنآ 
داهج نادیم  رد  ار  وا  تسناوتیم  یتردق  هن  طیارش  نآ  رد  دایز . ای  دشاب  مک  رامش  رظن  زا  نمـشد  هک  درکیمن  توافت  وا  يارب  تشادن و 

شايدیحوت هار  زا  ار  وا  تسناوتیم  یعنام  هن  دنکفا و  هلصاف  شایهلا  فده  وا و  نایم  تسناوتیم  هحفص 640 ] يزیچ [  هن  دنادرگزاب و 
تعاجـش و يهمه  اب  دنکیم و  داهج  گرم  زا  سرت  نودـب  رطخ و  هب  ییانتعایب  هک  یتماهـشرپ  عاجـش و  رـصنع  هب  لاح  ره  هب  دراد . زاب 

چیه یب  نیگمشخ ، یگنلپ  ناسب  ینعی  رمنت ،»  » دوشیم هتفگ  ینامرهق  نینچ  هب  درادیم ، هتـشارفارب  تماق  زواجت  ربارب  رد  شـسدقم  مشخ 
همطاف نخـس  زا  زارف  نیا  يهدـیکچ  دـنکیم . راکیپ  مشخ  تدـش  اب  دـنکفایم و  نمـشد  تالکـشم و  يایرد  هب  ار  دوخ  یـساره  سرت و 

یـصخش و ياهـضرغ  زج  يزیچ  ناـنموم  ریما  مسر  هار و  زا  تسرپاـیند  رـصنع و  تسـس  مدرم  فارحنا  زار  هـک : تـسا  نـیا  مالـسلااهیلع 
نآ يزیتسمتس  یهاوختلادع و  تلادع و  تدش  مه  نآ  تلع  و  دوب . هدیناود  هشیر  نانآ  ياهلد  رد  هک  دوبن  ینورد  یحور و  ياهیرامیب 

كرش و نارادمدرس  زا  يرایسب  رامش  اهنادیم ، رگید  و  قدنخ »  » و نینح »  » و دحا »  » و ردب »  » گنج رد  ترضح  نآ  هک  ارچ  دوب . ترـضح 
هدنکفا تکاله  كاخ  هب  ار  هبقع و ... و  دودبع ، نب  رمع  دیلو ، هبیش ، هبتع ، ریظن ؛ تیلهاج  يهدش  هتخانـش  ياههرهچ  رفک و  ياههدرکرس 

زا سپ  هک  ییاجنآ  ات  دـندوب . هتفرگ  لد  رب  شزوس  متـس  ریـشمش  رطاخب  اهنت  ار  ترـضح  نآ  ینمـشد  هنیک و  برع  ياههریت  رتشیب  دوب و 
هچنآ رب  نوزفا  دیناود . هشیر  دنام و  یقاب  ناهن  تروصب  اهناج  يافرژ  رد  توادع  هنیک و  تابوسر  نیا  زین  ادخ  هب  نامیا  مالسا و  شنیزگ 

شیوخ ریذپانفصو  صالخا  شالت و  قیمع و  نامیا  وترپ  رد  یگدنز  ياهنادیم  يهمه  رد  نانموم  ریما  هک  يرابهوکش  ياهیزوریپ  دمآ ،
يهلق نیرتزارفرپ  هب  ار  وا  دیدرگ و  ترضح  نآ  بیصن  تایح  نوگانوگ  داعبا  رد  هک  ياهدننکهریخ  ریگمشچ و  تفرـشیپ  دروآ و  تسدب 

رد هک  یناسک  ياهلد  رد  ار  تداسح  سح  یعیبط  روطب  هک  دوب  ییاهزیچ  همه  همه و  دیـشخب ، جوا  یناسنا  یقـالخا و  يـالاو  ياهـشزرا 
لامک تلیضف و  يوگلا  اب  ینمـشد  يزوتهنیک و  هب  ار  نانآ  تداسح  يرامیب  نیا  تخیگنارب و  دنتـشادن ، ار  وا  اب  ییاپمه  ناوت  يدعب  چیه 

میـسرت رد  اـهنت  ربماـیپ ، زا  هک  یتاـیاور  زین  و  دـمآ ، دورف  وا  يـالاو  تیـصخش  نوماریپ  هک  یتاـیآ  هنومن  يارب  هحفـص 641 ] داد [ . قوس 
يهمه زا  ار  وا  هک  ییاهیگژیو  ماجنارـس  تشگ و  رختفم  اهنادـب  وا  اـهنت  هک  یناـشخرد  ياـهتیعقوم  نینچمه  دـیدرگ و  رداـص  وا  تمظع 
يافرژ رد  هک  نآ  رگناریو  تارثا  یلهاج و  تاـبوسر  نیا  داـهن . ار  رثا  نیرتدـب  راـمیب ، ياـهلد  رد  اـهنیا  يهمه  تخاـس ، زاـتمم  ناـیناهج 
یـشتآ ناسب  عناوم ، عفر  بسانم و  تیعقوم  ندـمآ  مهارف  ربمایپ و  رابمغ  تلحر  ات  دوب  هدـیناود  هشیر  هنوگراـمیب  زروتداـسح و  ياـهبلق 

دیحوت و گرزب  ياوشیپ  تلحر  زا  سپ  تخادرپ و  شیوخ  یناطرـس  دشر  هب  نورد  زا  دـنام و  هتفهن  رتسکاخ  زا  یـششوپ  ریز  رد  نازوس 
ینامز كدنا  رد  دش و  رادیدپ  نازوس  یشتآ  تفر و  رانک  اهرتسکاخ  هک  دوب  یعاجترا  یبیرخت و  ياهشالت  يارب  دعاسم  وج  ندشهدامآ 
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اهتسادـق و اهـشزرا و  ندـینازوس  هب  دیـشک و  هنابز  اهيرظنگنت  اهتراقح و  اهيزوت و  هنیک  اـهتداسح و  نآ  شتآ  شکرـس  ياـههلعش 
. تخادرپ اهنآ  نیتسار  ناراگزومآ 

؟ تسین هنوگنیا  ایآ 

هراشا

-1 تسین ؟ هنوگنیا  هک  نک  يرواد  دوخ  شیدـنیب و  رگنب و  بوخ  لیذ ، تاکن  هب  مهدیم  دـنگوس  يادـخ  هب  ار  وجقح  يهدـنناوخ  اـمش 
يرگید زا  سپ  یکی  ربمایپ ، نارای  زا  یهورگ  هک  دیدرگ  میسرت  تیعقاو  نیا  باتک ، نیمه  يهتشذگ  ياهشخب  رد  هک  ياهدرکن  شومارف 

نانآ يهمه  زا  سپ  هک  یتروص  رد  داد . یفنم  خساپ  نانآ  هب  ربمایپ  اما  دنتفاتش  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  يراگتـساوخ  هب 
نکمم تروص  نیرتهتسیاش  هداشگ و  يهرهچ  زاب و  شوغآ  اب  ربمایپ  درک ، يراگتـساوخ  تشهب  تخد  نآ  زا  نانموم  ریما  هکنیا  درجم  هب 

هک تسین  ییاهزیچ  زا  ریظنیب  ناـیاش و  تیعقوم  گرزب و  يزوریپ  نیا  اـیآ  داد . تبثم  خـساپ  وا  هب  دومرف و  لابقتـسا  شاهتـساوخ  وا و  زا 
يهکرابم يهروس  ات  داد  نامرف  رکبوبا  هب  دیحوت  گرزب  ياوشیپ  - 2 هحفص 642 ] دزیگنارب [ ؟ رامیب  ياهلد  رد  ار  تداسح  رگناریو  تفآ 

وا و  دنک ، توالت  رهش  نآ  مدرم  رب  ار  نآ  دباتشب و  دیحوت  دبعم  نیرتنهک  هکم ،»  » يوس هب  دریگرب و  دوب  هدمآ  دورف  هزات  هک  ار  تئارب » »
هروسلا هذه  غلبت  نا  كرمای  کبر  نا  : » هک دروآ  مایپ  دمآ و  دورف  یحو  يهتشرف  هک  دوب  طیارش  نیا  رد  اما  داهن . هکم  هب  ور  هنیدم  زا  زین 

نانآ يارب  یناسرب و  مدرم  هب  تدوخ  دـیاب  اـی  ار ، هروس  نیا  هک  دـهدیم  ناـمرف  ار  وت  تراـگدرورپ  .« » کـنم لـجر  اـهغلبی  وا  کـسفنب ،
تکرح هکم  يوسب  تعرـس  هب  هک  داد  روتـسد  نانموم  ریما  هب  ربمایپ  ور  نیا  زا  يرگید ». هن  تدوخ و  ریظن  يدرمگرزب  ای  ینک و  توـالت 

هب تشگزاب  روتـسد  رکبوبا  هب  لاح  نامه  رد  دریگب و  هدهع  هب  دوخ  ار  مدرم  يارب  تئارب »  » يهروس توالت  ادـخ و  مایپ  ندـناسر  دـنک و 
هنوگراـمیب ياـهبلق  رد  ار  دـسح  رگناریو  تـفآ  هـک  تـسین  ییاـهزیچ  ناـمه  زا  ناـنموم  ریما  رابهوکــش  يزوریپ  نـیا  اـیآ  داد . ار  هنیدـم 

نیا ریظن  هک  دید  یهاوخ  هاگنآ  ورب ، شیپ  نانموم  ریما  یگدـنز  راختفارپ  خـیرات  فرژ  يهعلاطم  اب  ریگب و  هنوگنیمه  و  - 3 دزیگنایمرب ؟
نامیا لمع ، ملع و  ياهنادیم  يهمه  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  هک  دید  یهاوخ  تسا . رایسب  وا  یگدنز  رد  رابهوکش  ياهتیعقوم  اهیفرگش و 
اهلسن اهرصع و  يهمه  رب  هتفرگ و  شیپ  ناگمه  رب  تایح ، يهنهپ  رد  یناسنا  یقالخا و  ياهشزرا  هب  یگتسارآ  يونعم و  هوکـش  اوقت و  و 

یگدنز دروآهر  نداد  ناشن  روظنم  هب  و  اهینامرهق ، زا  یسانشقح  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  یناراب  یحو  يهتشرف  تسا . زاتـشیپ  گنهاشیپ و 
يهناتسودناسنا هناملاظ و  ياهششخب  اهقافنا و  ندش  هتفریذپ  میسرت  رد  ترضح و  نآ  زاستشونرس  هتسیاش و  درکلمع  راختفا و  رـسارس 

مالسا ناوریپ  دناراب و  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  ادخ ، نامرف  هب  داد  ماجنا  رشب  خیرات  درمگرزب  نآ  هک  یگرزب  ياهراک  زا  شیاتـس  هار  رد  وا و 
توالت دونـشخان  هتـساوخان و  زین  یخرب  قوش و  روش و  ینامداش و  اب  زور  بش و  تاعاس  ناهاگماش و  نادادماب و  رد  ار  یهلا  تایآ  نیا 
تمظع نـیا  اـیآ  دـنرگنیم ... دنونـشیم و  ادـخ  باـتک  یحو و  ناـبز  زا  ار  وا  يوـنعم  ریذـپانفصو  هحفـص 643 ] هوکـش [  دـننکیم و 

ياهیتفگـش زا  - 4 دزیگنایمرب ؟ راـمیب  ياـهلد  رد  ار  تداـسح  تـفآ  هـک  تـسین  ییاـهزیچ  زا  فیرـش ، نآرق  رد  ناـنموم  ریما  دـننامهیب 
داـهج گـنج و  ياـیرد  هب  دـیحوت  گرزب  ياوـشیپ  ناـمرف  هب  اـهنت  ترـضح  نآ  هک : تسا  نیا  مه  یکی  ناـنموم  ریما  دروـم  رد  راـگزور 
دوجو هب  ادـخ  نید  دوب و  مالـسا  رولبت  مسجت و  هک  ربمایپ  يهیامنارگ  دوجو  زا  تظافح  روظنم  هب  طیارـش  نیرتینارحب  رد  تفریمورف و 
زابرـس نیرتالاو  هک  ار  دروامه  یب  ناـمرهق  نآ  مدرم  زا  یخرب  هک  تسا  يزار  هچ  نیا  اـما  دومنیم . یناـشفناج  دوب  رادـیاپ  ترـضح  نآ 

رد همالع  موحرم  دنتشادیمن ؟ شوخان  دوب ، هعماج  هاگودرا و  نیا  رالاس  هک  ار  یمارگ  ربمایپ  دنتـشادیم و  شوخان  دوب ، دیحوت  هاگودرا 
ار نانموم  ریما  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  مدرم  ارچ  بانج ! یلاع  هک  مدیـسرپ  دمحا » نب  لیلخ   » زا هک : تسا  هدروآ  يوحن » دیزوبا   » زا راحب » »

بوخ دـندوب و  اناد  تما ، نایم  رد  وا  يالاو  تیعقوم  هب  دـندوب و  هاگآ  ربماـیپ  اـب  ترـضح  نآ  کـیدزن  دـنویپ  هب  هکنیا  اـب  دـندرک  كرت 
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! زیزع تسود  داد : خـساپ  وا  دیـشکیم ؟ مالـسا  یگنادواج  تفرـشیپ و  هار  رد  يریذپانیگتـسخ  شالت  میظع و  جـنر  هچ  هک  دنتـسنادیم 
و دوب . هداد  رارق  عاعشلاتحت  تخس  ار  نانآ  ییانشور  وا ، دوجو  دیـشروخ  نازورف  غورف  هک  تهج  نادب  تفگ : هن  متفگ : ارچ ؟ ینادیمن 

لیلد نادب  و  دیزگیمرب ، ار  نآ  شخب  نیرتلالز  یشخبتایح ، كاپ و  روخشبآ  ناشوج و  يهمـشچ  ره  زا  ترـضح  نآ  هک  ببـس  نادب 
ریما زا  مدرم  هناگدـنچ  لـیالد  نیا  هب  اـیآ  ـالاو . ياـههرهچ  ناگتـسجرب و  هب  اـت  دـنراد  يرتشیب  شیارگ  شیوخ  ياهدـننامه  هب  مدرم  هک 

ای زاورپ و  سنجمه  اب  سنجمه  دـنک  زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  هحفص 644 ] هک [ : ياهدینشن  ار  رعاش  نخـس  ایآ  دندیزگ . يرود  نانموم 
يرگید رعاش  زا  زین  و  دریگیم ؟ سنا  لیف  اب  لیف  هک  يدیدن  ایآ  دباییم . تفلا  دوخ  دننامه  اب  ياهفایق ، لکـش و  ره  يهدنراد  دـیوگیم :

: متفگ مدروآ و  نابز  رب  ياهنافصنم  نخس  وا  خساپ  رد  نم  دیدیزگ ؟ يرود  رگیدکی  زا  نت  ود  امـش  ارچ  تفگیم : ياهدنیوگ  هک : تسا 
رارقرب دـنویپ  تفلا و  شیوـخ  ياهدـننامه  اـب  مدرم  هـک  ارچ  مدـیزگ . يرود  وا  زا  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـبن . نـم  يهفاـیقمه  لکـشمه و  وا 

زا نت  داـتفه  دـحا »  » و ردـب »  » راـکیپ رد  هکنیا  اـب  دـنرادب  تسود  ار  وـت  شیرق  هنوـگچ  تفگ : ناـنموم  ریما  هـب  رمع »  » دـنزرف دـنزاسیم .
؟ يدنکفا تکالف  كاخ  هب  ار  همه  دندوب ، ینیبگرزبدوخ  یتسرپدوخ و  جوا  رد  دندرکیمن و  یگدـنب  ادـخ  رب  هک  ار  نانآ  نارادـمدرس 
ار ریذپانقح  مدرم  اب  شزاس  هار  تخاس و  كدنا  ار  ام  صالخااب  نیتسار و  نارادتـسود  ردـب »  » زاستشونرـس راکیپ  دومرف : ترـضح  نآ 
نادرم و درم  اهنیا ، نتخاـس  هناـهب  اـب  مدرم  هک  تسین  یلاکـشا  بیع و  هنوگچیه  روما  نیا  رد  هک  تسا  نشور  لاـح  ره  هب  درک . دودـحم 
هک تسا  هنوگ  نیا  زا  هفیس » ریکن  هللاو  هنم  اومقن   » زارف رد  زین  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  موهفم  و  دنشاب . هتـشادن  شوخ  ار  ناگرزب  گرزب 

نیا روظنم  ناشزوسمتـس ... هتخآ و  ياهریـشمش  هکنیا  زج  دوبن ، یـصقن  بیع و  چیه  نانامرهق  ناگتـسیاش و  نآ  رد  دـیوگیم : رعاش  نیا 
نآرق و مالسا و  هب  گرزب  تامدخ  هتسیاش و  درکلمع  یقالخا و  يالاو  ياهشزرا  هب  یگتـسارآ  رطاخب  اهنت  ار  نانموم  ریما  نانآ  هک  تسا 
دـنداد و رارق  يرهمیب  ییوجبیع و  دروم  شدـننامه ، یب  ياهینامرهق  ریذپانیگتـسخ و  داهج  يراکادـف و  تعاجـش و  لیلد  هب  ربمایپ و 

هتسارآ نامرهق  ات  دیآیمن  باسح  هب  صقن  بیع و  هحفص 645 ] زگره [  اهیگژیو  نیا  هک  دننادیم  کین  هاگآ  فاصنااب و  ياهناسنا  همه 
بولسا تیاعر  رطاخب  هدنراگن  هنافساتم  اما  تسا  يرتشیب  حرش  يهتسیاش  ثحب ، دروم  مهم  بلطم  يرآ  ددرگ . شنزرـس  اهیگژیو  نیا  هب 
میدـقت ار  يرتشیب  ثحب  دروم  نیا  رد  يرگید  يهتـشون  ای  تصرف  رد  هک  دـشابیم  دـیما  نادـب  تسا و  راصتخا  تیاعر  زا  ریزگان  باـتک 

هیبشت ناوراک  هب  ار  هعماج  مالـسلااهیلع  همطاف  هقلتع » هیلا ال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هذـبن  ماـمز  نع  اوفاـکت  ول  هللاو  . » دراد
هک هار  لیلد  ناوراـک و  رـالاس  هب  ار  ناـنموم  ریما  يهیاـمنارگ  دوجو  و  نآ ، ماـمز  هب  ار  یمالـسا  يربهر  اـی  هنـالداع  تفـالخ  دـیامنیم و 

يربـهر تاـجن  یتـخبکین و  ریـسم  رد  ار  نآ  دریگیم و  شیوخ  تیاـفک  اـب  فـک  هب  ار  نآ  ماـمز  دـنکیم و  تکرح  ناوراـک  شیپاـشیپ 
ریما هب  ادخ  نامرف  هب  ربمایپ  ار  عیفر  تیعقوم  ریطخ و  ماقم  نیا  هک  تخاسن  شومارف  ار  فیرظ  يهتکن  نیا  مالـسا  يهنومن  يوناب  دـنکیم .

يادـن نیرتاسر  اب  تساخاپب و  مدرم  هوبنا  نایم  رد  هک  داد  ماجنا  یماگنه  ار  گرزب  راـک  نیا  و  هیلا » هللالوسر  هذـبن  . » تشاذـگاو ناـنموم 
یلعف هالوم  تنک  نم  . » تسوا رالاس  تسرپرس و  یلع  درگنیم ، شیوخ  رادمامز  تسرپرس و  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  دومرف : شیوخ 

سدقم مان  هب  دنگوس  اب  ار  شیوخ  نخـس  زا  شخب  نیا  کنیا  تشذگ ، ناترظن  زا  هک  یقیاقح  نایب  زا  سپ  بمایپ  يهنازرف  تخد  هالوم »
ناشن رطاخب  وا  نوچ  ییالاو  تیـصخش  دراد  اج  هک  تسا  زاستـشونرس  مهم و  ییاجنآ  ات  هلئـسم  هک  دزاسیم  نشور  دنکیم و  زاغآ  هللا » »

دنتـشادیمرب تسد  تفالخ  هب  يزارد  تسد  زا  نابلطهاج  یتسارب  رگا  هلقتع » الا  اوفاکت  ول  . » دیامن دای  دـنگوس  نآ  تیمها  يهجرد  نداد 
تسد تساوخیم  یتردق  يهنشت  بلطهاج و  رگا  هک  ياهنوگب  دندادیم  رادشه  ار  رگید  یخرب  مدرم  نآ  زا  هحفص 646 ] یخرب [  رگا  و 

تیافکاب فک  هب  دوب  هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  نانموم  ریما  ار  هعماج  روما  مامز  دندادیم ، رادشه  وا  هب  نارگید  دنک ، زارد  نآ  يوسب 
هاـگنآ دومرفیم . يربهر  تیادـه و  نکمم  تروص  نیرترب  نیرتهب و  هب  یتـخبکین  تاـجن و  هارهاـش  رد  ار  تیرـشب  و  تفرگیم . شیوخ 

هب ققحت  تصرف  نادیم و  رگا  هک  دزادرپیم  ياهنادنمدرخ  هنازرف و  يربهر  رابهوکـش  دروآهر  ناشخرد و  جـیاتن  میـسرت  هب  ناوناب  يوناب 
هعماج و نارک  اـت  نارک  تاـیح ، نوگاـنوگ  داـعبا  رد  نآ  ریذـپانفصو  تاـکرب  تاریخ و  ناوارف و  ياـههرهب  دـیاوف و  دـشیم ، هداد  نآ 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


تیارد و شمرن و  اب  ار  نانآ  « » احجس اریس  مهب  راسل  مث  : » دیامرفیم درامشیم و  ار  اهنیا  يرآ  تفرگیم . رب  رد  ار  راصعا  نورق و  يهمه 
دـیزگیمرب و ار  ناسآ  مارآ و  يریـس  هعماـج  نیا  ناوراـک و  نیا  يارب  شیوخ  يربهر  رد  وا  دادیم ». ریـس  دوصقم  لزنمرـس  هب  تمیـالم 

زین راوس  ریزگانب  دـنروآ ، تکرح  هب  رابجا  روز و  برـض  هب  ار  بکرم  یتقو  هک  ارچ  درکیم . نیمات  ار  ناگمه  شمارآ  رطاخ و  شیاـسآ 
دوخ راوـس ، رب  نوزفا  دزیریم . مه  رد  شباـصعا  نآ  یمظنیب  بارطـضا و  زا  دوـشیم و  هدرزآ  بکرم  يراـبجا  هتـساوخان و  تکرح  زا 
راچد مه  نآ  تهج  نیمه  هب  دیآ . راشف  وا  رب  دوش و  هدیـشک  شراهم  مامز و  هظحل  ره  دیاب  یـشومچ  یـشکرس و  تروص  رد  زین  بکرم 
ناویح ینیب  راوس ، يهلیـسوب  یپایپ  ندشهدیـشک  اب  اسب  هچ  دراد ، رارق  بکرم  ینیب  خاروس  ود  رد  هک  شراهم  هک  ارچ  ددرگیم . یتحاران 
ربماـیپ يهیاـمنارگ  تخد  اـما  بـکرم . مـه  ددرگ و  یتحاراـن  بارطـضا و  تـیذا و  شوختـسد  راوـس  مـه  هجیتـن  رد  دزاـس و  حورجم  ار 
حورجم ناوتان و  بکرم  هن  دـندرپسیم ، اهناسنا  نیرتقیال  هب  ار  تفالخ  بکرم  مامز  رگا  هبکار » عتعتی  هشاشخ و ال  ملکی  ال  : » دـیامرفیم

رد دـندوب و  ناما  رد  یتمحز  و  هحفـص 647 ] جنر [  ره  زا  زین  نایناوراک  نانیـشنرس و  نارفاسم و  و  هدرـسفا ، هتـسخ و  بکار  هن  دشیم و 
رارق بکرم  ینیب  رد  راهم  ناونع  هب  هک  تسا  یبوچ  ای  دـنب  موهفم  هب  شاـشخ »  » يهژاو دنتفاتـشیم . فدـه  يوسب  تمالـس  تینما و  جوا 
اریغ الهنم  مهدروال  و  . » دـناسریم ار  انعم  نامه  هک  تسا ، هدـمآ  هبکار » لمی  ـال  هرئاـس و  لـکی  ـال  و  : » يرگید يهخـسن  رد  و  دریگیم .

هار ناوراک  شیپاشیپ  هک  ییامنهار  لیلد و  هک  ارچ  تخاسیم . دراو  اراوگ  لالز و  بآ  يهمـشچرس  هب  ار  ناوراک  هعماـج و  و  اضافـضف »
ناراسهمشچ رانک  ای  اه  هناخدور  لحاوس  نوچمه  یبسانم  هتسیاش و  ياههاگفقوت  اهتیعقوم و  رد  ار  نایناوراک  دیاب  ریزگانب  دیاشگیم . ار 

. دنزاس باریـس  ار  شیوخ  نایاپراهچ  مه  دنریگرب و  زاسیگدـنز  اراوگ و  بآ  زا  ار  شیوخ  زاین  مه  نانآ  ات  دروآ ، دورف  تحارتسا  يارب 
نیا هعماج و  نیا  نانموم  ریما  اـت  دنتـشاذگیم  تردـق  يهنـشت  ناـبلطهاج  رگا  هک  دـنکیم  میـسرت  ار  تقیقح  نیا  مالـسا  يهنومن  يوناـب 

هن هک  تشگیم  نومنهر  يریذـپاننایاپ  شخبتایح و  اراوگ و  لالز و  بآ  ياههمـشچرس  هب  ار  نآ  نیقی  روطب  دـنک ، يربهر  ار  ناوراـک 
. هنادنمتفارـش تایح  کی  يارب  ناکم  اج و  دوبمک  انگنت و  راچد  هن  دندشیم و  یناسنا  ياهـشزرا  یگدنز و  تاناکما  دوبمک  رقف و  راچد 

یلالز یفاص و  زگره  دوب و  زیربل  بآ  زا  هک  دربیم  يرابیوج  راسهمـشچ و  رانک  هب  ار  نایناوراک  وا  « » هابناج قنرتی  ـال  و  هاتفـض ، حـفطت  »
ناشوج تروصب  يدایز  بآ  هک  هاگنآ  دنکیم و  ریزرس  نآ  فرط  ود  زا  دشاب  بآ  زا  زیربل  هک  یماگنه  رهن  کی  تخابیمن ». گنر  نآ 

رانک رد  اهرهن و  فارطا  رد  هک  ییاهبآ  يرآ  دش . دهاوخن  هدولآ  نفع  نجل و  يال و  لگ و  اب  دنامیم و  زیمت  لالز و  هرامه  دبای ، نایرج 
تسا و يـال  لـگ و  هب  هدولآ  میاهدرک ، هدـهاشم  اـم  زا  يرایـسب  هک  هنوگناـمه  هحفـص 648 ] تسا [ ، دوجوم  اـهایرد  یتح  اـهرابیوج و 

يوج يوس  ود  زا  نآ  يرایسب  زا  دباییم و  نایرج  یگرزب  رهن  رد  دشوجیم و  همـشچ  زا  هک  ییاراوگ  لالز و  بآ  اما  ندیـشون . لباقریغ 
یفاـص و لـالز و  رهن و  ندوب  زیربل  یگدرتسگ و  يرایـسب و  یبآ ، نینچ  ياـهیگژیو  زا  هک  ارچ  تسا . يرادربهرهب  لـباق  دـنکیم ، زیررس 
ار ملاس  بآ  کی  ياهیگژیو  يهمه  مالک  کی  هب  ندوب و  رود  هب  يال  لگ و  هب  یگدولآ  زا  ندوب و  یتشادـهب  نیزاوم  اب  قباطم  تفاظن و 

تـسد هب  هعماج  روما  مامز  رگا  هک ؛ تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ناوناب  يوناب  نخـس  رد  هدنزرا  فیرظ و  تاکن  نیا  يهمه  و  تسا . نتـشاد 
نیمز و يهمه  رب  اهتکرب  اهیبوخ و  تفرگیمارف و  یتخبکین  تداعـس و  ار  مدرم  یگدـنز  نارک  ات  نارک  دوبیم ، نانموم  ریما  تیافکاب 

تـشادهب تمالـس و  تمعن  تشگیم و  مکاح  اهندمت  اههعماج و  یگدنز  رب  نیمز و  يهرک  رب  يدازآ  تلادع و  درتسگیم و  هیاس  نامز 
یتخبکین تفرگیم و  ار  اج  همه  نآ  یقیقح  موهفم  هب  تینما  یگدازآ و  نانیمطا و  شمارآ و  يزورهب و  هافر ، دـشیم و  نیمات  یناگمه 

لماک يروهرهب  ندـش و  بارـس  زا  سپ  ار  نانآ  و  اناطب » مهردـص  و ال  . » دـشیم اهناسنا  يهمه  بیـصن  ناهج ، نآ  ياهتمعن  ناهج و  نیا 
اب شوخرـس و  باریـس و  نایناوراک  هک  تسا  نآ  ییاراوگ  ناشوج و  يهمـشچرس  نینچ  هب  دورو  يهرمث  هک  تسا  نشور  دنادرگیمزاب .

رگید هن  هک  تشگ  دـنهاوخزاب  اـجنآ  زا  ياهنوگ  هب  دـش ، دـنهاوخ  جراـخ  اـجنآ  زا  رگید  ياـهتمعن  اراوگ و  بآ  نآ  زا  لـماک  يروهرهب 
درف و هاوخریخ  ناهن  راکشآ و  رد  و  انالعا » ارـس و  مهل  حصن  و  . » ییاونیب یتسدیهت و  هن  دوب و  دهاوخ  تیمورحم  یگنـشت و  یگنـسرگ و 

ناوناب يوناب  روظنم  تسا و  بلقت  يراکبیرف و  زا  يرود  یهاوخریخ و  موهفم  هب  حـصن »  » يهژاو درکیم . شالت  هار  نیا  رد  دوب و  هعماج 
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رد طیارش و  اهتصرف و  يهمه  رد  دوب ، هحفص 649 ] وا [  تسد  رد  روما  مامز  دشیمن و  لامیاپ  نانموم  ریما  ملـسم  قح  رگا  هک  تسا  نیا 
تکرب ریخ و  رسارس  هعماج  يربهر  تیاده و  رد  شاهیامنارگ  دوجو  دیـشوکیم و  هعماج  یلاعت  هافر و  یتخبکین و  يارب  ناهن  راکـشآ و 

و ال لـئاطب ، ینغلا  نم  یلحی  نکی  مل  و  . » دـیوجب شیوخ  يارب  يداـم  ياهـشزرا  زا  يزیچ  هکنآیب  دوب ، مدرم  يارب  تداعـس  حالـص و  و 
تـسجیمن و شیوـخ  يارب  يداـم  ياهــشزرا  زا  يرایــسب  يهرهب  زگره  و  لـفاکلا ». ۀعبــش  لـهانلا و  ير  ریغ  لـئانب ، ایندـلا  نـم  یظحی 
ار هنـسرگ  یگنـسرگ  هک  ییاذغ  كدـنا  ای  دـناشنورف  ار  ياهنـشت  شطع  هک  یبآ  يهزادـنا  هب  زج  ایند  تورث  ییاراد و  زا  تساوخیمن و 

ردــقنارگ ياـتمه  هاگدــید  تیعقوـم و  یتـسه  ناـهج  يهیاـمنرگ  يوناـب  ناسنیدــب  و  تـشادیمنرب . دوـخ  يارب  يزیچ  دزاــس ، فرطرب 
. دنکیم میسرت  ار  وا  یلمع  يهریس  مالسا و  هاگدید  زا  يرادمامز  تموکح و  اب  هطبار  رد  ار  نانموم  ریما  شایگدنز ،

زارف نیا  ریسفت  زا  شیپ 

هراشا

دناوتب ات  درگنیم  یتاکن  حرط  زا  ریزگان  ار  دوخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهنادواـج  یخیراـت و  نخـس  زا  زارف  نیا  ریـسفت  زا  شیپ  هدـنراگن 
هتـشاد دوجو  يدارفا  هرامه  ناهج  نیا  رد  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  - 1 دیامن . ریسفت  رتنشور  ار  ترضح  نآ  شخبحور  تانایب 
هاوخلد هک  هنوگنامه  دننارب و  تموکح  مدرم  رب  دنراد  تسود  دنتـسه . اههعماج  رب  تموکح  يرادمامز و  تردق و  يهتفیـش  هک  دنراد  و 

اهوزرآ و هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  هک  دنتـسه  تموکح  تردق و  يهتفیـش  تهج  نادب  اهنیا  دننک . لمع  دنهاوخیم  تساهنآ و 
دنبای و تسد  تاناکما  اهتمعن و  ماسقا  عاونا و  هب  دنناوتیم  ییامرفنامرف  تردق و  نیا  وترپ  رد  هک  ارچ  دننادیم  شیوخ  یـصخش  فادها 

نادب دـنرگنیم و  تموکح  يرادـمامز و  هب  هنوگنیا  یهورگ  يرآ  دـنروآ ، مهارف  شیوخ  يارب  ار  ایند  نیرتهوکـشرپ  یگدـنز و  نیرتهب 
دوجو تسا - كدنا  رایسب  ناشرامش  هتبلا  هک  زین  ياهتسراو  هتـسجرب و  ياهناسنا  ناهج  نیمه  رد  اما  - 2 هحفص 650 ] دنزرویم [ . قشع 
يارب هکلب  یتسرپروز ، یبلطهاـج و  يهزیگنا  هب  فدـه و  ناونع  هب  هن  اـما  دـنرادیم  تسود  ار  يرادـمامز  تساـیر و  هک  دـنراد  هتـشاد و 

دنناوتب مدرم  دیاش  ات  اههدوت ، يارب  تکرب  ریخ و  تاجن و  یتخبکین و  ندروآمهارف  اههعماج و  یگدنزاس  حالصا و  تیرشب و  هب  تمدخ 
شیاسآ و هافر و  هب  مدرم  تایح  نوگانوگ  داعبا  دـننک و  یگدـنز  رطاخ  شیاـسآ  تینما و  رد  ناـنآ ، يرادـمامز  تیریدـم و  يهیاـس  رد 

يافرژ شیوخ و  یگدنز  رد  دنتـسه  ادـخ  ناتـسود  یتسارب  هک  اهناسنا  زا  هورگ  نیا  دـشاب . هتخیمآ  اهتمعن  یناوارف  يراگتـسر و  یبوخ و 
هتخاس فرطرب  ار  شیوخ  ياهدوبمک  دنهاوخب  هلیـسونیدب  ات  دننکیمن  ساسحا  یتراقح  يهدقع  ای  تیـصخش  دوبمک  هنوگچیه  ناشناج 

رد ار  یقیقح  یلاعت  لامک و  نانآ  سکع  هب  هکلب  دـنناشوپب ، رذـگدوز  یهتنایم و  ياههبکبک  اههبدـبد و  نیا  اب  ار  دوخ  صقن  بیع و  اـی 
هک دـننادیم  کین  دـننکیم و  ساسحا  شیوخ  دوجو  نارک  ات  نارک  رد  یناسنا  یقالخا و  ياهـشزرا  هب  یگتـسارآ  ادـخ و  هب  نامیا  وترپ 

زاین اهنآ  زاسخیرات  هیامنارگ و  دوجو  هب  هعماج  دـننانآ . صالخا  نامیا و  يرگنفرژ و  تیارد و  هب  دـنمزاین  مدرم  دنتـسه و  زاینیب  نانآ 
اب تسد  هب  ار  هعماـج  روما  يهرادا  دـنمناوت  هتـسیاش و  ياهتیـصخش  هنوگ  نیا  رگا  هک  تسا  نشور  دوش و  هرادا  یگتـسیاش  هب  اـت  دراد 

دنیامنیم و حالـصا  ار  هعماج  مه  ناگتـسیاش  نآ  دـندرگیم و  روهرهب  یتخبکین  يدازآ و  هافر و  تمعن  زا  مدرم  دـنریگ  شیوخ  تیافک 
نانیا درک . دـنهاوخ  نیمات  هعماج  هداوناخ و  دوخ و  يارب  داعبا  يهمه  رد  ار  هنادنمتفارـش  یگدـنز  کی  يهتـسیاب  هتـسیاش و  تاناکما  مه 

هن دنتسه و  یصخش  يروهرهب  دوس و  هشیدنا  رد  هن  دنریگیم ، شیوخ  تیافکاب  فک  هب  ار  هعماج  نوئش  میظنت  روما و  ریبدت  هک  یماگنه 
نامـسآ هب  رـس  ياهخاک  هدولاش  ای  دـندرگ و  اهتمعن  رد  قرغ  ناتـسدیهت  ناـمورحم و  تاـناکما  ییاراد و  اـب  هک  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب 

هتخاس و ادـخ  ياـهناسنا  نیا  هک  ارچ  دـنهن ، هحفـص 651 ] داینب [  هدـش  لامیاپ  مورحم و  ياـههدوت  ياهناوختـسا  رب  ار  شیوخ  يهدیـشک 
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رایسب حطـس  نیا  كانلوه و  يهطرو  نیا  هب  طوقـس  زا  هک  دنراد  كانبات  گرزب و  یحور  ریذپانتلذ و  یناج  زارفرـس و  یناور  هتـسجرب ،
ریوزت روز و  رز و  ماقم و  هاج و  سوه و  اوه و  يهدرب  ریـسا و  هک  دـهدیمن  هزاـجا  ناـنآ  هب  زگره  دـننکیم و  اـبا  تخـس  نییاـپ  تسپ و 

تیعقوم و نوماریپ  مالسلااهیلع  همطاف »  » يهنادواج نخس  هب  رتشیب  تقد  اب  دش و  میسرت  هک  یفیرظ  يهتکن  ود  نایب  زا  سپ  کنیا  دندرگ .
« لئاطب ینغلا  نم  یلحی  نکی  مل  و  : » دـیامرفیم هک  دوشیم  نشور  تموکح  يرادـمامز و  هب  تبـسن  شردـقنارگ  ياتمه  يالاو  هاگدـید 
هن تفرگیم و  یناوارف  هرهب  شیوخ  يارب  مدرم  تورث  زا  هن  تفرگیم ، شیوخ  تیافکاب  فک  هب  ار  هعماـج  روما  ماـمز  ناـنموم  ریما  رگا 
عفر يهزادنا  هب  زج  ناهج  نیا  ياهتورث  زا  و  لئانب » ایندـلا  نم  یظحی  و ال  . » تخودـنایم یتورث  دربیم و  یـصخش  دوس  تلم  يهنازخ  زا 

ار یتسه  ناهج  ناوناب  يوناب  نخس  زا  زارف  نیا  رگشهوژپ  يهدنناوخ  امش  و  تفرگیمن . ياهرهب  شاهداوناخ  دوخ و  یگنسرگ  یگنـشت و 
رد نانآ  هک  دـید  یهاوخ  هک  تسا  هاـگنآ  رگنب . ناـهاش  نارادـمامر و  قرب  قرز و  رـسارس  یگدـنز  هب  هاـگنآ  راپـسب و  شیوخ  رطاـخ  هب 

نیرتهب و دـنروخیم و  ار  اهاذـغ  نیرتذـیذل  دنـشوپیم ، ار  اهـسابل  نیرترخاف  هدـیزگ و  نکـسم  اـهخاک  نیرتقرب  قرزرپ و  نیرتزهجم و 
هب دـنزاسیم و  هتـسارآ  یگدـنز  لئاسو  نیرتتمیقنارگ  اب  ار  شیوخ  ياههاگتماقا  دـنوشیم ، راوس  ار  اهامیپاوه  اهلیبموتا و  نیرتسکول 

ياهتورث هوبنا  زا  رگید  هدـنناوخ  تسود  امـش  و  دـننکیم . یگدـنز  نوگانوگ ، تاـناکما  هاـفر و  رظن  زا  نکمم  تروص  نیرترب  نیرتهب و 
!! ] تسا رارسا  زا  هک  سرپم  وگم و  يزیچ  دنزاسیم ، هتخودنا  ادابم  ياهزور  يارب  تارضح  نیا  هک  ياهدش  هتشابنا  مه  يور  هدروآداب و 

رالاس يرآ  تسا . هدـش  تراغ  تلم  تلود و  تاناکما  لاوما و  زا  مدرم و  لام  زا  اهنیا  یماـمت  هک  ینادیم  کـین  تدوخ  و  هحفص 652 ]
خیرات مه  هک  اتفگـش  دـنکیم و  یفرعم  دـش ، میـسرت  هک  هنوگنآ  ار  نانموم  ریما  شیوخ  يهیامنارگ  ياتمه  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناوناـب ،

ار نآ  یخیرات  ياهدادیور  مه  دنکیم و  یهاوگ  دوجو  يهمه  اب  ار  نانموم  ریما  دروم  رد  ربمایپ  زارفرس  تخد  نانخس  نیتسار ، تسرد و 
هب ار  هعماج  روما  مامز  لاس  جنپ  زا  رتمک  یکدنا  نانموم  ریما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  خیرات  هنومن : يارب  دنهدیم . رارق  دـییات  دروم 
نآ درک . فصو  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هک  دوب  هنوگنامه  دص  رد  دص  شایگدنز  تدـم  نیا  يهمه  رد  تفرگ و  شیوخ  تیافک  اب  فک 
نم و  هیرمطب ، هایند  نم  یفتکا  دـق  مکماما  نا  و  ـالا : : » تشاد موقرم  ياهماـن  نمـض  رد  شنارازگراـک  زا  یکی  هب  مالـسا  نیتسار  ياوشیپ 

و ال اربت ، مکایند  نم  تزنک  ام  هللاوف  دادـس  ۀـفع و  و  داهتجا ، عروب و  ینونیعا  نکلو  کـلذ ، یلع  نردـقت  ـال  مکنا  ـالا و  هیـصرقب ، همعط 
یف یهل  و  ةربد ، ناتا  توقک  الا  هنم  تذـخا  و ال  اربش ، اهـضرا  نم  تزح  و ال  ارمط ، یبوث  یلابل  تددـعا  و ال  ارف ، اهمئانغ و  نم  ترخدا 
موق سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  حشف  ءامسلا ، هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدا  یف  تناک  یلب ! ةرقم . ۀصفع  نم  نوها  یهوا و  ینیع 

زا و  هدوسرف ، يهماج  ود  نیمه  هب  نآ  ياهـشزرا  اـیند و  زا  امـش  ماـما  هک  شاـب  شوهب  كدـفب »... عنـصا  اـم  هللا و  مکحلا  معن  و  نیرخآ ،
اب ارم  دیاب  اما  دینک . یگدنز  یمدرم  هداس و  هنوگنیا  هک  دیرادن  ار  نآ  ییاناوت  امش  ناه ! تسا . هدرک  هدنسب  نان  صرق  ود  هب  نآ  ياهاذغ 
هب هحفص 653 ] دیهد [ . يرای  هنادنسپادخ  تسرد و  هار  ندومیپ  یکاپ و  تفع و  ریذپانیگتـسخ ، شـشوک  شالت و  يراکزیهرپ ، عرو و 

سابل نیا  يارب  هن  ماهدرک ، زادناسپ  یلام  نآ  ياهتورث  اههرهب و  زا  هن  ماهتخودـنا و  ياهرقن  الط و  امـش  يایند  زا  هن  نم  دـنگوس ! يادـخ 
شیوخ رایتخا  رد  بجو  کی  منکیم ، ریبدـت  ار  نآ  روما  هک  يرواـنهپ  روشک  اـیند و  نیا  نیمز  زا  هن  ماهتخاـس و  مهارف  یلدـب  ماهدوسرف 

لخب یهورگ  زین  نآ  دروم  رد  هک  هدوب  ام  تسد  رد  كدف »  » اهنت تسا ، هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نوگلین  نامـسآ  هچنآ  نایم  زا  يرآ  ماهتفرگ .
مغ هچ  اما  تفر . ام  تسد  زا  زین  نآ  دندرک و  اهر  هنامیرک  هنادنمتواخـس و  ار  نآ  میـشاب - ام  هک  يرگید - هورگ  دـندیزرو و  تداسح  و 

. درک دهاوخ  يرواد  قح  نابحاص  ناگدننکهرداصم و  دروم  رد  وا  تسادخ و  رواد  نیرتهب  هک 

شسرپ کی 

تافـص اـهیگژیو و  نیا  ياراد  ناـنموم  ریما  یتـسارب  رگا  هک : تسا  نیا  نآ  داد و  خـساپ  نادـب  دـیاب  ریزگاـن  هک  تسا  یـشسرپ  اـجنیا  رد 
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روما مامز  هک  یماگنه  ارچ  سپ  دـشکیم ، فصو  هب  ار  واو  درامـشیمرب  ربمایپ  يهیاـمنارگ  تخد  هک  دوب  ياهدـنهد  یلاـعت  دنمـشزرا و 
اـهینماان و وا  تموـکح  نارود  رد  دزادرپیم ، مدرم  روـما  ریبدـت  نوئـش و  میظنت  هـب  دریگیم و  شیوـخ  تیاـفک  اـب  فـک  هـب  ار  هعماـج 

؟ دریگیمارف ار  هعماج  هدرتسگ  ییاهراتشک  دهدیم و  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  اهتبیصم ، تالکشم و  یلخاد و  رابنوخ  ياهگنج 

»؟ ارچ  » نیا خساپ 

هک يرصانع  اما  دوب  یتسرد  هتسیاش و  يهعماج  داعبا ، يهمه  رد  ربمایپ  نامز  رد  یمالسا  يهعماج  دیدرتیب  هک : تسا  نیا  ارچ  نیا  خساپ 
نید و رد  یتسردان  بولطمان و  ياهینوگرگد  دندرک  ییاورنامرف  ناملـسم  تما  رب  نرق  عبر  تدم  هب  ینامـسآ  ياوشیپ  نآ  تلحر  زا  سپ 

یگدـنز هب  فاـصنا  قمعت و  اـب  یتـسارب  رگا  هحفـص 654 ] تسین [ . ینتفگ  هک  دـندروآ  دـیدپ  هعماـج  راـتفر  هدـیقع و  هشیدـنا و  اـیند و 
هلاس جنپ  تسیب و  يهرود  نیا  رد  هک  دـید  میهاوخ  مینکفیب  دـنتفرگ ، فک  هب  ار  هعماج  روما  مامز  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  ینارادـمدرس 
رداص نانآ  زا  یقیقح ، مالـسا  اب  فلاخم  یگتخاس و  تاررقم  نیناوق و  هاوخبلد و  ياهاوتف  هناملاظ و  ياهنامرف  زا  یکانتـشحو  مجح  هچ 

ات هتفرگ  جـح  يدابع  لمع  زا  نآ ، یگنوگچ  ات  زامن  ياهتعکر  رامـش  زا  ناذا ، ات  هتفرگ  وضو  رییغت  زا  اهاوتف  اهنامرف و  نیا  تسا . هدـش 
يهزیگنا هب  هاوخبلد و  روطب  اج  همه  يرادا ... یسایس و  ات  هتفرگ  یعامتجا  يداصتقا و  لئاسم  زا  نآ ، لالحنا  هداوناخ و  لیکـشت  داهج و 

کی میـسرت  هب  اهنت  تهج  نیمه  هب  دوشیم . ینالوط  نخـس  دروایب  هنومن  دـهاوخب  هدـنراگن  رگا  هک  ياهنوگب  دـیدرگ ، رداص  هناـبلطهاج 
! یبایرد ار  اهزیچ  يرایسب  هنومن  نیمه  زا  یناوتیم  جنسهتکن  هدنناوخ  امش  دوشیم و  هدنسب  هنومن 

دیلو نب  دلاخ  راتشک 

کی نایم  شیوخ  هار  رـس  رد  تفر . ناملـسم  ياههورگ  زا  یخرب  يوسب  هماکدوخ ، تموکح  روتـسد  هب  شیوخ  هاپـس  اب  دیلو » نب  دلاخ  »
یهاوگ ربمایپ  هدروآ و  مالـسا  ترـضح  نآ  دومنهر  اب  ربمایپ و  روضح  رد  هک  تسیزیم  هریون » نب  کـلام   » ماـن هب  يدرم  تما ، زا  هورگ 

اما دوب . هدومن  یهاوگ  ار  وا  نامیا  مالسا و  زین  باطخ » نب  رمع   » دوب و دهاوخ  تشهب  لها  ادخ و  يهتسیاش  ناگدنب  زا  وا  هک  دوب  هدومرف 
يهدـنامرف نـیا  دوـب و  هلیبـق  نز  نیرتاـبیز  شرــسمه  هـکنیا  زج  یهاـنگ ، مرج و  چـیه  یب  ار  ادـخ  يهدـنب  نآ  دـیلو » نـب  دــلاخ   » نـیمه

، تفاییمن وا  يهراچیب  رسمه  نتشک  زج  فرش  اب  نز  نآ  زا  هنالیذر  نتفرگ  ماک  يارب  یهار  چیه  هتسب و  عمط  وا  هب  هفیلخ ، يهشیپتلاذر 
رتهایس دوب  شاهدنیامن  هک  ار  یبصاغ  تلود  دوخ و  يور  درک و  زواجت  ناملـسم  يوناب  نآ  هب  زین  تیانج  بش  نامه  رد  دیرب و  رـس  ار  وا 

رظن رد  وا  يارب  يرفیک  هـن  هحفـص 655 ] تقو [  تلود  سیئر  يوس  زا  ناخروم  يهمه  قاـفتا  هب  تشگزاـب  هنیدـم  هب  هک  یماـگنه  درک .
لاح رد  هک  ییوناب  اب  جاودزا  مالـسا  هاگدید  زا  هک  دننادیم  ناگمه  هکنیا  اب  تفرگ  رارق  شهوکن  خـیبوت و  دروم  یتح  هن  و  دـش ، هتفرگ 
نیا هک  زیزع  يهدنناوخ  امـش  تسا . هدـش  اشحف  بکترم  تقیقح  رد  دوش  يراک  نینچ  بکترم  یـسک  رگا  تسا و  مارح  دـشابیم ، هدـع 

هتخیر ثعاب  هزادـنا  هچ  اجک و  ات  كانلوه  تیانج  نیمه  هک  ینادیم  ایآ  یبایب ، یناوتیم  خـیرات  ياهباتک  رتشیب  رد  ار  رابهعجاف  دادـیور 
تـشونرس مدرم و  تیثیح  تمارک و  اب  يزاب  تایانج و  هب  ندیزای  تسد  سیماون و  هب  زواجت  اهتمرح و  نتـسکش  قحانب و  ياهنوخ  ندـش 
نوگرگد دیـشکیم ، كدی  ار  مالـسا  دوب و  ربمایپ  ینیـشناج  یعدـم  هک  یتلود  نید و  هب  تبـسن  ار  هعماج  هاگدـید  اجک  ات  و  دـش ؟ نانآ 

ربمایپ و زیزع  هناگی و  تخد  ربارب  رد  تردق ، يهنـشت  راکزواجت و  هورگ  نیا  عضوم  باتک  نیمه  يهتـشذگ  ياهـشخب  رد  زین  و  تخاس ؟
. دش میسرت  وجقح  يهدنناوخ  امش  يارب  نیسح  نسح و  شدنمجرا  دنزرف  ود  نانموم و  ریما  شاهیامنارگ  ياتمه  ربارب  رد  زین 
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هتخیسگ مه  زا  يربهر 

مه رگید  هک  دیـسر  نانموم  ریما  دـنمناوت  تسد  هب  هک  یماگنه  هعماج ، روما  مامز  یمالـسا و  یبهر  مالـسا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  يرآ 
یگزاوآدـنلب و یمانـشوخ و  نآ  مه  هدـش و  هدـیبوک  مه  رد  نآ  بناوج  داـعبا و  مه  دوـب و  هدـیرب  شراوتـسا  نامـسیر  دـنویپ و  يهتـشر 
ار یهابت  نیا  ات  تساخاپب  نانموم  ریما  هک  یماگنه  فصو  نیا  اب  و  دوب . هدـش  هدولآ  تیربرب  یـشکقح و  هعفاد و  یماندـب و  هب  شاهبذاج 

سابل هدینادرگزاب و  شیوخ  یقیقح  هارهاش  هب  ار  مالـسا  دـیادزب و  داعبا  يهمه  رد  يرگحالـصا  یگدـنزاس و  اب  ار  اهنآ  راثآ  دزادـنارب و 
تردـق و هب  نازروعمط  ناـبلطهاج و  هک  دوـب  طیارـش  نیا  رد  تسرد  دـناشوپب ، شمادـنا  رب  هراـبرگد  ار  شاهبذاـج  ییاـبیز و  تسادـق و 
و هحفـص 656 ] تلادـع [  رولبت  نآ  يور  رب  ار  شیوخ  متـس  ياهریـشمش  دـندرک و  مایق  وا  دـض  رب  زیتسقح ، ناـهاوخزایتما  تاـناکما و 

نآ زا  یکدـنا  اـم  هـک  دـمآ  شیپ  اهراتـشک  دـیدرگ و  روهلعـش  یلخاد  زوسناـمناخ  ياـهگنج  شتآ  هـک  دوـب  هاـگنآ  دندیــشک و  يدازآ 
نـشور زیزع  يهدنناوخ  امـش  رب  قیاقح  اهنآ  هب  هعجارم  اب  هک  میاهدروآ  هغالبلاجـهن  حرـش  موس  ات  لوا  دـلج  رد  ار  رابهعجاف  ياهدادـیور 

. دش دهاوخ 

همطاف نانخس  ریسفت  همادا 

هراشا

يالاو تیصخش  نانچمه  مالسلااهیلع  همطاف  بغارلا » نم  دهازلا  مهل  نابل  و  : » دومرف شیوخ  نانخـس  يهمادا  رد  ناوناب  يوناب  لاح  ره  هب 
نآ تیافکاب  فک  هب  بمایپ  تلحر  زا  سپ  یبهر  مامز  رگا  هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  دـیوگیم و  نخـس  نانموم  ریما  شایگدـنز ، ياتمه 

یگنشت یگنسرگ و  هک  هزادنا  نامه  هب  دیزرویم . تعانق  یکدنا  هب  شیوخ  يارب  ناهج  نیا  يدام  ياهشزرا  زا  تفرگیم  رارق  ترضح 
نـشور اهلـسن  اهرـصع و  يارب  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد  هاگنا  دـنک و  تمدـخ  هعماج  يایند  نید و  هب  دـناشنورف و  ار  شنادـناخ  شیوخ و 
تورث هک  هاوخایند  بلطایند و  و  تسیک ؟ دزودیمن  عمط  مشچ  هعماج  تاناکما  تورث و  هب  ياهرذ  هک  یقیقح  دهاز  اسراپ و  هک  دـشیم 

مادک دنک ، ریزارـس  شیوخ  يهدعم  هب  ار  هزات  ناهایگ  یمامت  دنزب و  یتوارطرپ  زبسرـس و  رازتشک  رب  هک  يرتش  ناسب  ار  مدرم  تاناکما  و 
درکلمع راتفگ و  رد  هک  ییوگتـسار  زین  و  بذاکلا » نم  قداصلا  و  . » دشیم هتخانـشزاب  رگیدکی  زا  تسرپایند  اسراپ و  ناسنیدب  و  تسا ؟

هتخاس هشیپ  ار  يراکبیرف  یتسرداـن و  هار  شیاـهراک  اـهییوگفازگ و  فـال و  رد  هک  يزادرپغورد  زا  تسا  هدـیزگرب  ار  یتسار  شیوخ 
هفیرش يهیآ  نیا  توالت  اب  ار  شیوخ  يهنادواج  نانخـس  زا  شخب  نیا  هاگنآ  و  هحفص 657 ] دشیم [ . هتخانـش  وجقح  مدرم  يارب  تسا ،
اوناـک اـمب  مهانذـخاف  اوبذـک  نکلو  ضرـالا  ءامـسلا و  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوـقتا  اوـنمآ و  يرقلا  لـها  نا  وـل  و  : » هک درب  ناـیاپ  هب 

يور رب  نیمز  اهنامـسآ و  زا  یتاکرب  ام  نیقی  هب  دـندوب و  هتخاـس  هشیپ  ادـخ  ياورپ  هدروآ و  ناـمیا  اهرهـش  مدرم  رگا  [ . 350 .« ] نوبسکی
هفیرـش يهیآ  نیا  هک  یتسار  و  میتفرگ . ناشدرواتـسد  رفیک )  ) هب ار  نانآ  نابیرگ )  ) زین ام  دـندرک و  بیذـکت  نانآ  اما  میدوشگیم ، نانآ 

دـیامنیم و ابیز  ردـقچ  مالـسلااهیلع  همطاف  یخیرات  نخـس  رد  هیبشت  هیآ و  هب  کسمت  نیا  هتـشاد و  بسانت  مدرم  سلجم و  نآ  اب  ردـقچ 
نخـس ادـخ و  ماـیپ  ناملـسم  مدرم  یتـسارب  رگا  هک  دزاـسیم  نشور  ار  تقیقح  نیا  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  دزاـسیم ! نشور  ار  تـقیقح 

تـشهب ناسب  ناحیر و  حور و  نانآ  يارب  ناـهج  يدـیدرت  چـیه  یب  دـنداهنیم ، ندرگ  تفـالخ  هب  ناـنموم  ریما  شنیزگ  رد  ار  شربماـیپ 
یگدـنز نوگانوگ  ياهتمعن  يونعم و  يالاو  ياهـشزرا  اهیگتـسیاش و  هب  اهندـمتو  اههعماج  یگدـنز  تشگیم و  هنادواج  توارطرپ و 

ربمایپ ادـخ و  يهدـیزگرب  درمگرزب  نآ  ياجب  ار  يرگید  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  تفلاخم  هار  ناـنآ  هک  درد  غیرد و  اـما  دـشیم . هتـسارآ 
اهیتخبدـب و دـهاش  يدوزب  دـیاب  ور  نـیا  زا  دــندرک . بیذــکت  لـمع  رد  ار  ربماـیپ  هناـهاگآ  هتــسناد و  شیوـخ  نایــصع  اـب  دــنداهن و 
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نخس يهمادا  رد  ربمایپ  يهناگی  تخد  هک  دوب  تیعقاو  نیا  میسرت  يارب  دیاش  دیراب و  دهاوخ  دورف  نانآ  رس  رب  هک  دنشاب  ییاهيزورهریت 
هحفص 658] [ . ] 351 .« ] نیزجعمب مه  ام  اوبسک و  ام  تائیس  مهبیصیس  ءالوه  نم  اوملظ  نیذلاو  : » هک هدروآ  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  شیوخ 

هدننکهدنامرد زگره  نانآ  دیـسر و  دهاوخ  نانآ  هب  دـناهدش  بکترم  هچنآ  موش  يهرمث  يدوزب  دـندرک ، متـس  هک  هورگ  نیا  زا  یناسک  و 
تفالخ و بصغ  رذگهر  زا  هک  يرابفسات  ياهتبیـصم  عیاجف و  اهیتخبدب و  دروم  رد  کیدزن  يهدنیآ  رد  دوب . دنهاوخن  اناوت ) يادـخ  )
و عمتساو » مله  الا : . » درک میهاوخ  ثحب  رتشیب  دیرابورف ، هعماج  رـس  رب  تلاسر  یحو و  نادناخ  زج  یناسک  يرادمامز  يربهر و  شریذپ 
هب باطخ  تسا و  لومشناهج  یتیگ  زارفرس  يوناب  نخس  نیتسخن  ترابع  هب  انب  هک  تساهدمآ . نعمتسا » نممله و  : » يرگید يهخـسن  رد 
ام و  ...« » دیونـشب دـییایب و  کنیا  : » دـیامرفیم هک  تسا  ياهدـننکتدایع  نانز  هب  باـطخ  میهد ، رارق  كـالم  ار  مود  زارف  رگا  ناـگمه و 
هک ییاهیتفگـش  داد ». دهاوخ  ناشن  وت  هب  ياهزات  ياهیتفگـش  ایند  ینک  یگدنز  ارـس  نیا  رد  هزادـنا  ره  هب  و  « » ابجع رهدـلا  كارا  تشع 

ناـنیا راـتفگ  زا  يوش  هدزتفگـش  هک  ینآ  رب  رگا  « » مهلوق بجعف  بجعت  نا  و  . » درذـگیمن رطاـخ  هب  دـنکیمن و  روطخ  نهذ  هب  زگره 
ابارت انک  اذاء  مهلوق  بجعف  بجعت  نا  و  : » دـشابیم هنوگنیا  هک  تساهفیرـش  يهلمج  زا  يزارف  هلمج  نیا  دـنیوگیم ». هچ  هک  نک  بجعت 

رد یتسارب  میدـش  كاخ  هک  یماگنه  ایآ  دـنیوگیم )  ) هک تسا  ناـنآ  نخـس  زا  بجع  يراد  بجع  رگا  [ . » 352 .« ] دـیدج قلخ  یفل  انئا 
هحفـص شیوخ [  شخبحور  نانخـس  اب  هدومرف و  سابتقا  ار  نآرق  يهیآ  زا  زارف  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب »؟ میهاوخ  يدیدج  شنیرفآ 

یتفگـش ياج  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، هدزتفگـش  ییاهدادـیور  زا  مدرم  هک  دـشابیم  نیا  شمایپ  تساهتخیمآ و  [ 659
روما و نیاهک  ارچ  تسا  بجعت  روخرد  یتسارب  هک  دـهدیم  خر  یبیجع  ياهدادـخر  مینکیم  یگدـنز  ام  هک  ياهعماـج  رد  اـما  دـنرادن .

رایعم كالم و  چیه  اب  هک  ییاهدادخر  یناسنا . روعـش  دازآ و  نادجو  ملاس و  درخ  هن  تسا و  گنهامه  ادخ  نید  تاررقم  اب  هن  اهدادخر 
داـمع يا  یلع  و  اودنتـسا ؟ دانـس  يا  یلا  يرعـش  تیل  هنومن : يارب  دـجنگیمن . ینوناـق  هدـعاق و  چـیه  تحت  تسین و  گـنهامه  یتسرد 

ترـضح نآ  هب  هدییارگ و  ادخ  ربمایپ  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اوکنتحا ؟ اومدقا و  ۀیرذ  ۀیا  یلع  و  اوکـسمت ؟ ةورع  ۀیاب  و  اودمتعا ؟
وا هک  ارچ  دـندومن  تعاطا  ار  وا  تاروتـسد  دـندرپس و  ناج  شوگ  وا  يهناقداص  راتفگ  رب  دـنداهن و  ندرگ  ار  وا  ناـمرف  هدومن و  داـمتعا 

تعاطا تدارا و  يرادربنامرف و  ثعاب  هک  ییاهیگتـسیاش  اهیگژیو و  یمامت  تشاد و  دنویپ  رترب  ناهج  اب  دوب و  ادـخ  گرزب  يهداتـسرف 
دزیم و جوم  شاهریس  قالخا و  درکلمع و  راتفگ و  ترضح و  نآ  يهیامنارگ  دوجو  رد  یناوارف  تروصب  همه  همه و  دشیم  وا  زا  مدرم 
وا زا  مدرم  يرادربنامرف  نیا  رد  مه  یتفگش  ياج  دنرادب و  مدقم  نتـشیوخ  رب  ار  ترـضح  نآ  هاوختداعـس  هاگآ و  مدرم  هک  دوب  یعیبط 

مامز هک  دندیطلغرد  يرکف  طاطحنا  نانچ  هب  ربمایپ  رابمغ  تلحر  زا  سپ  مدرم  زا  یخرب  هک  تسا  رایسب  یتفگش  ياج  یتسارب  اما  تسین .
راک نیا  ياهیگژیو  یگتـسیاب و  یگتـسیاش و  هنوگچیه  نانآ  رد  هک  دـندرپس  يرـصانع  تسد  هب  ار  شیوخ  ياـیند  نید و  هعماـج و  روما 

نیرتهتسیاش هحفـص 660 ] نآ [  هب  هدرک و  دامتعا  ترـضح  نآ  رب  هدروآ و  نامیا  ربماـیپ  هب  هک  یمدرم  رخآ  دروخیمن ! مشچ  هب  گرزب 
ار دوخ  نادجو  عناق و  ار  نتـشیوخ  دـنناوتیم  هنوگچ  دـشر  جوا و  نیا  زا  سپ  دنتخانـش  شیوخ  يادـتقم  ار  وا  دنتـسج و  کسمت  ناسنا 
يدیفس و ات  یهایس  تملظ و  ات  رون  نامـسآ و  ات  نیمز  يهلـصاف  هب  هک  دنهدرد  نت  يرـصانع  ییاوشیپ  يرادمامز و  هب  هک  دنزاس  یـضار 

راهظا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نانآ  يهرابکی  یناهگان و  طاطحنا  زا  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  ناسنیدب  دنراد ؟ هلصاف  مه  اب  برغم  ات  قرـشم 
نزاوت و لادتعا و  زا  رادروخرب  ياهناور  هدنز و  ياهنادجو  نابحاص  یتیگ و  نادنمدرخ  يهمه  ترـضح  نآ  هارمه  هب  دنکیم و  یتفگش 

ۀیاب و  ! » دنوشیم هدزتفگش  دوب ، داضت  رد  اهنازیم  اهرایعم و  اهـسایقم و  يهمه  اب  هک  یگتخاس  تاباختنا  نینچ  زا  زین  ریذپقح  ياهناج 
مکیف كرات  ینا  : » دومرف هک  تسادخ  ربمایپ  زا  هنادواج  نخس  نیا  هک  تسا  تباث  ناناملسم  نایم  یمالسا و  يهعماج  رد  اوکسمت »؟ ةورع 

هب ربمایپ  هک  تسا  نشور  مه  هنادواج  نخـس  نیا  مایپ  و  اـمهب ». مکـسمت  نا  اـم  اولـضت  نل  مکنا  و  یتیب ، لـها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا 
رارق شیوخ  هارارف  ار  نازورف  لعشم  ود  ره  دنیوج و  کسمت  وا  يهیامنارگ  نادناخ  ادخ و  باتک  هب  هک  دهدیم  نامرف  یمالسا  يهعماج 

ۀیآ یلع  و  « ؟ دندیبسچ دنتفرگ و  تسد  نادب  هدز و  گنچ  نامـسیر  نیمادک  هب  هورگ  نیا  هک  رگنب  وجقح  يهدنناوخ  امـش  کنیا  دـنهد .
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كاپ و لسن  نیا  يالاو  هاگیاج  هک  دننادیم  ایآ  و  تسیک ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـننادیم  نانیا  یتسارب  ایآ  اوکنتحا »؟ اومدـقا و  ۀـیرذ 
[ ؟ تساجک دشابیم ، ادخ  نیمز  يور  رب  يرـشب  ياهلـسن  اهرـصع و  نادناخ  نیرتفیرـش  يدیدرت  چـیه  یب  هک  يدـنمجرا  تفارـشرپ و 
هچ تلاسر  یحو و  نادناخ  ربارب  رد  هک  دـننادیم  نانیا  ایآ  یتسارب  تسیچ ؟ هداوناخ  نیا  ماقم  تلزنم و  هک  دـننادیم  ایآ  و  هحفص 661 ]
یف ةدوملا  ـالا  ارجاهیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  : » دومرف داد و  ناـمرف  ناـنآ  یتسود  هب  ار  ناـگمه  ادـخ  هک  ياهیاـمنارگ  نادـناخ  نآ  دـناهدرک ؟

هللا و اوعیطا  : » دومرف تخاس و  بجاو  ینامیااب  ناـسنا  ره  رب  ار  ناـنآ  زا  يرادربناـمرف  ادـخ  هک  يردـقنارگ  نادـناخ  نآ  [ . 353 .« ] یبرقلا
رب سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  ناسب  تسرد  نانآ  يهدـنهدتاجن  الاو و  شقن  هک  یناـسک  [ 354 .« ] مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا 

یناسک دیطلغرد . يدوبان  يراسنوگن و  یهارمگ و  كانلوه  يهطرو  هب  تفاترب ، نآ  يور  زا  هک  سک  نآ  ره  تفای و  تاجن  تسـشن  نآ 
سک ره  تسا و  هدرزآ  ار  يادـخ  درازاـیب ، ار  ناـنآ  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  يادـخ  ییوگ  وـت  درادـب  تسود  ار  ناـنآ  سک  ره  هک 

نادناخ نانآ  هک  داب  دنگوس  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  اتکی  يادخ  هب  و  تساهدرک . يزوتهنیک  ادخ  اب  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  نانآ  يهنیک 
مـشخ هب  شیوخ  يراتفردب  اب  ار  نانآ  دنتـشاد و  اور  دادیب  متـس و  نادناخ ، نیرتهتـسیاش  نآ  هب  دـندرک و  تیذا  ار  وا  كاپ  لسن  ربمایپ و 

نآ رازآ  تیذا و  رب  ار  مدرم  هنارگدادـیب  تسایـس  نیا  اب  دنتـسکش و  ار  ناـشتمرح  دـندرک و  زواـجت  ناـنآ  يدازآ  قوقح و  رب  دـندروآ و 
هب ناراکزواجت  نیا  هک  دیسرپ  دیاب  کنیا  درک . دهاوخ  يرواد  شناگدنب  نایم  هک  تسادخ  دندیـشخب و  تراسج  تارج و  الاو ، نادناخ 

یحو نادناخ  ربارب  رد  ار  هناملاظ  يهویـش  نیا  یعرـش  زوجم  نیمادک  هب  نوناق و  تعیرـش و  نیمادک  قبط  نییآ و  نید و  نیمادک  روتـسد 
ییاـههناهب دـندیزای ، تسد  یتاـیانج  نینچ  هب  هک  يراـکزواجت  هورگ  نآ  دـیاش  مینادیمن  هـک  اـم  هحفـص 662 ] دـندرک [ ؟ ذاختا  ربمایپ 

اهتواقش هنوگنیا  تخیر و  ار  اهتمارک  اهوربآ و  و  درک ، اهتمرح  کته  هنوگنیا  ناوتب  اهنادب  کسمت  اب  هک  دنشارتب  ییاهزیواتسد  دنزاسب و 
اوعدی : » دیامرفیم هک  تساهدومرف  سابتقا  فیرش  نآرق  زا  ار  زارف  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  ریشعلا » سئبل  یلوملا و  سئبل  . » دش بکترم  ار 

دب هچ  هک  هو  تسا . رتکیدزن  شدوس  زا  شنایز  هک  دناوخیم  ار  یـسک  [ . 355 .« ] ریشعلا سئبل  یلوملا و  سئبل  هعفن  نم  برقا  هرـض  نمل 
تسرپرـس و دب  دیاهدیزگرب  يرادمامز  يارب  هک  ار  یـسک  نآ  هک  دـهدیم  رادـشه  ناسنیدـب  و  يزاسمد !! تسود و  دـب  هچ  یتسرپرس و 

سابتقا نآرق  زا  زین  زارف  نیا  الدـب » نیملاـظلل  سئب  و  . » دـیاهدیزگرب یگدـنز  يارب  هک  تسا  یتسود  دـب  تسا و  یهارمه  مدـمه و  تشز 
ءایلوا هتیرذ  و  هنوذختتفا ، هبر  رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک  سیلبا  الا  اودجسف  مدال  اودجسا  هکئالملل  انلق  ذا  و  : » دیامرفیم هک  تسا  هدش 

اهر ار  ام  ناماگشیپ  نانآ  لهاکلاب ». زجعلا  مداوقلاب و  ابانذلا ، هللاو - اولدبتـسا - [ . » 356 .« ] الدب نیملاظلل  سئب  ودـع  مکل  مه  ینود و  نم 
یگتـسجرب و یعون  يرـشب  مولع  رگید  رب  هک  ییاهـشناد  هلمج  زا  دـندرک . هضواـعم  مد  اـب  ار  هناـش  دـنتفر و  اـههلابند  غارـس  هب  هتخاـس و 

ثحب اهنآ  طوقس  طاطحنا و  ای  اههعماج ، دوعص  اهتفرـشیپ و  زار  زا  یملع  مهم  يهتـشر  نیا  تسا . یـسانشهعماج  شناد  دراد ، یماگـشیپ 
حالص و نیا  يهرمث  زین  اهنآ و  داسف  یهابت و  ای  یگتـسیاش  حالـص و  زا  دیوگیمزاب ، ار  اهنآ  رادتقا  للع  ای  اهتلم  یناوتان  لماوع  دنکیم .

نداد قوس  رد  هک  یلماوـع  نیرترثوـم  لـیاسو و  نیرتمهم  زا  هک  تسا  نآ  رب  یعاـمتجا  شناد  نیا  هحفـص 663 ] درادیمرب [ . هدرپ  داسف 
مدرم رابتلذ  ای  هنادنمزوریپ  ماجرف  دراد و  يزاستشونرس  شقن  داسف ، حالص و  یگتـسیاشان و  یگتـسیاش و  يوسب  اهندمت  اههعماج و 
تلود همکاح و  تئیه  یسایس و  تالیکـشت  یکی  دناتالیکـشت ؛ نیا  يهدننادرگ  هورگ  ود  هعماج و  مهم  تالیکـشت  ود  دنزیم ، مقر  ار 

و سانلا ، حلـص  اتحلـص  اذا  یتما  نم  ناتفئاط  : » دومرف ادخ  ربمایپ  مه  لیلد  نیمه  هب  ینید . ناروشناد  یبهذـم و  تالیکـشت  رگید  نادرم و 
یگتسیاش هار  مدرم  هعماج و  نانآ  یگتسیاش  حالص و  اب  هک  دنتـسه  نم  تما  نایم  رد  هورگ  ود  ءارمالا ». ءاملعلا و  سانلا : دسف  اتدسف  اذا 

ینید و ناروشناد  زا  دنترابع  هورگ  ود  نآ  و  دیطلغ . دنهاوخ  رد  یهابت  هب  همه  نانآ  یهابت  داسف و  اب  تفرگ و  دنهاوخ  شیپ  رد  حالص  و 
یبلطقح و يادـن  دـیدرگ و  لامیاپ  تلاسر  یحو و  نادـناخ  قوقح  هک  يرات  هریت و  راـگزور  نآ  رد  هک  مینادیم  و  هعماـج . نارادـمامز 
ار نتـشیوخ  هک  يدرف  مه . راـنک  رد  دـندوب و  یکی  یبهذـم  یـسایس و  تالیکـشت  ود  درک ، رپ  ار  ناـهج  مالـسلااهیلع  همطاـف  يزیتسمتس 

تسایس یتشک  يادخان  مه  دیشکیم ، كدی  ار  یبهذم  تسایر  مه  تشاد و  تسد  رد  ار  تلود  تسایر  مه  درمـشیم و  ربمایپ  نیـشناج 
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رد ای  شیوخ  راگزور  رد  ام  تشاد . تسد  رد  ار  تالیکشت  ود  ره  نوئـش  میظنت  روما و  ریبدت  بهذم ، نید و  یتشک  رادناکـس  مه  دوب و 
یمامت رد  هدیـشکرپ و  یلاعت  لامک و  يهلق  جواهب  هک  میباـییم  ار  ياهتفرـشیپ  گـنهرفاب و  ندـمتم و  ياـهتلم  راـصعا ، نورق و  هاگرذـگ 

نانآ یقرت  تفرـشیپ و  نیا  مهم  زار  هک  میباییمرد  قمعت  اب  دندمآ و  لیان  ياهدننکهریخ  زیگناربنیـسحت و  تفرـشیپ  هب  یگدنز  ياهنادیم 
شیوخ يهتـسیاب  هتـسیاش و  ياهـشزومآ  اب  دندروآ و  مهارف  نانآ  يارب  ار  نآ  لیاسو  تفرـشیپ و  ياههار  هک  تساهنآ  یقرتم  نارادمامز 

تعاجـش و یقرت ، راکتبا و  شالت و  راـک و  هب  ار  ناـنآ  ریدـقت ، قیوشت و  تیارد و  يربهر و  اـب  دندیـشخب و  ورین  دـندنارورپ و  ار  هعماـج 
لهج و تفآ  هک  میباییم  شیوخ  زادـنامشچ  رد  ار  ياهتخیـسگ  مه  زا  هداتفا و  بقع  ياهتلم  زین  و  هحفص 664 ] دندیشخب [ . تراسج 
تسا و هدـنکفا  نانآ  رـس  رب  ار  شیوخ  موش  يهیاس  اهـشزرادض ، رگید  تیانج و  یگنهرب و  یتسـس ، يراسنوگن و  تلذ ، يرامیب و  رقف ،

نارادمدرـس تیلووسم  ساسحا  مدع  یتیافکیب و  یفدـهیب و  ینابرق  تقیقح  رد  زین  اههعماج  نیا  مینیبیم  مینکیم و  قمعت  هک  یماگنه 
ره هب  مهکولم » نید  یلع  سانلا  . » دـناشیوخ يهعماج  نارادـمامز  مسر  هار و  رب  مدرم  هک  ارچ  دـناشیوخ . تقایلیب  راکهبت و  ناربهر  و 

: دوـمرف داد و  قوـس  اهندـمت  اـههعماج و  طوقـس  دوعـص و  زار  هـب  ار  نخـس  شیوـخ  یخیراـت  نانخـس  يهـمادا  رد  ناوناـب  يوناـب  لاـح 
موهفم مایپ و  حور و  دراد و  اهلد  رد  یبیجع  يراذگرثا  فرگش و  شقن  يرونخـس  رد  هیبشت  مینادیم  مداوقلاب » ابانذلا  هللاو - اولدبتـسا - »

تخد تهج  نـیمه  هـب  دزاـسیم . ناـسآ  ار  نآ  تفاـیرد  دـهدیم و  رارق  هدنونـش  هشیدـنا  سرتـسد  رد  نـشور  روـطب  ار  هدـنیوگ  نـخس 
ود کمک  هب  زج  هدنرپ ، نیا  هک  دـنکیم  هیبشت  هدـنرپ  نآ  ياهلاب  هب  ار  نآ  يربهر  و  هدـنرپ ، کی  هب  ار  یمالـساهعماج  ربمایپ  يهیامنارگ 
هب برع  گنهرف  رد  هک  تساهدش  لیکشت  ياهناگهد  گرزب و  ياهرپ  زا  هدنرپ  لاب  هک  مینادیم  دیآرد و  زاورپ  هب  دناوتیمن  شیوخ  لاب 
مد رد  دـنیوگیم و  یفاوخ »  » اهنآ هب  هک  دراد  رارق  کـچوک  رپ  هد  گرزب  يهناـگهد  ياـهرپ  نیا  شـشوپ  رد  دـنیوگیم و  مداوق »  » اـهنآ
هب زج  ياهدـنرپ  چـیه  دـناهدنرپ و  زاورپ  مهم  یلـصا و  يهلیـسو  تیقح  رد  مداوق »  » ياهرپ دراد . مان  باـنذ »  » هک تسا  ییاـهرپ  زین  هدـنرپ 

امیپاوه کی  ياهلاب  ریز  رد  هک  دنراد  ار  تردقرپ  ياهروتوم  شقن  مداوق »  » هک ارچ  دـشکرپ . نامـسآ  يهنیـس  رد  دـناوتیمن  اهنآ  کمک 
نایب نیا  اـب  هحفـص 665 ] دـیآرد [ . زاورپ  هب  اـضف  رد  دـشکرپ و  نامـسآ  يوسب  دزیخرب و  نیمز  زا  اـت  دـهدیم  ناـکما  وا  هب  دراد و  رارق 

تـساهدش هیبعت  وا  مد  رد  هک  يزیر  ياـهرپ  اـی  کـچوک  ياـهرپ  اـب  دوش  هدـیرب  ياهدـنرپ  تردـقرپ  يهناـگهد  ياـهرپ  نآ  هک  یماـگنه 
تردق هدنرپ  نآ  هب  هدرک و  دنلب  نیمز  زا  ار  هدنرپ  نآ  رکیپ  دنناوتیمن  کچوک  ياهرپ  هتـشر  ود  نآ  هک  ارچ  دیآرد . زاورپ  هب  دـناوتیمن 
ناـسنا فـتک  ود  ناـیم  هب  لـهاک »  » يهژاو تـسا و  يزیچ  ره  ناـیاپ  هلاـبند و  موـهفم  هـب  زجع »  » يهژاو لـهاکلاب » زجعلا  و  . » دـنهد زاورپ 
يهطقن نیرتناوتان  زجع »  » نآ سکع  هب  ناسنا و  رکیپ  رد  نیگنـس  راب  ییاجباج  يارب  هطقن  نیرتتردقرپ  لهاک »  » نایب نیا  اب  دـنیوگیم .

زا سپ  تخبنوگن  مدرم  نیا  هک : تسا  نیا  هنادـنمدرخ  هیبشت  ود  لاثم و  ود  نیا  زا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  روظنم  تسا . راک  نیا  يارب  ندـب 
ساسح ریطخ و  تخـس  یتیعقوم  گرزب و  سب  يراک  هک  ار - تما  نوئـش  میظنت  روما و  ریبدـت  هعماج و  تیادـه  يربهر و  ربماـیپ  تلحر 

مزال ياهیگژیو  ییاناوت و  نادقف  رطاخ  هب  هن  دراد و  ار  نآ  تیافک  تقایل و  هن  هک  دناهدرپس  یسک  هب  ار  زاس  تشونرـس  راک  نیا  تسا -
مامز نتفرگ  فک  هب  نوئش و  روما و  يهتـسیاش  ریبدت  يارب  مزال  تایـصوصخ  هک  ارچ  دریگ ، هدهعب  ار  يریطخ  تیلووسم  نینچ  دناوتیم 

نآ تسین و  بصاـغ  نارادمدرـس  رد  هک  تـسا  تلادـع  یگدازآ و  هتـسیاش و  تیریدـم  راشرـس و  درخ  هدرتـسگ و  شناد  هعماـج ، روـما 
هتـسیاش و يهرادا  يارب  مزـال  ياـهیگژیو  رگید  تیریدـم و  درخ و  شناد و  تقاـیل و  تیاـفک و  ياراد  هـک  ار  ناگتـسراو  ناگتــسیاش و 

نخـس ردـقچ  ور  نیا  زا  دـناهتفرگ . نانآ  زا  ار  يدام  تاناکما  تردـق و  هدز و  رانک  ناراـکزواجت  نیا  زین  دنتـسه  هعماـج  يهنادنـسپادخ 
اههلابند و غارـس  هب  هداهناو و  ار  ناگتـسیاش  ناماگـشیپ و  تخبنوگن  مدرم  نیا  دومرف : هک  تساـجب  قیقد و  مالـسلااهیلع  همطاـف  یخیراـت 

هنادواج زور  رد  نانیا  يرآ  هحفـص 666 ] دنهاوخیم [ . هدنرپ  مد  زیر  ياهرپ  زا  ار  گرزب  دنمورین و  ياهرپهاش  راک  دناهتفر و  اههچلابند 
ار شیوخ  دـهع  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  اـما  دـنداد  تعیب  تسد  ناـنموم  ریما  اـب  تینما  يدازآ و  لاـمک  رد  ربماـیپ  ادـخ و  ناـمرف  هب  ریدـغ 
ناـمیا و درخ و  شناد و  رد  زگره  هک  وا  هب  دـنتفر و  يرگید  غارـس  هب  هنادرمناوجاـن  دـندرپس و  یـشومارف  يهتوب  هب  ار  تعیب  دنتـسکش و 
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ترضح نآ  اب  زگره  یقالخا ، تازایتما  یناسنا و  ياهشزرا  رگید  ناشخرد و  يهتشذگ  تلیضف و  تفارش و  تیریدم و  تیارد و  لمع و 
هک یهورگ  ینیب  داب  هدیلام  كاخ  هب  سپ  اعنـص ». نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  موق  سطاعمل  امغرف  . » دندرپس تعیب  تسد  دوبن ، هسیاقم  لباق 

نانیا روخرد  ار  تلذ  يراوخ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ناسنیدب  دنروآیم . راب  هب  یهابت  هک  یلاح  رد  دـنهدیم  ماجنا  کین  راک  دـنرادنپیم 
ارچ دلامب  كاخ  هب  ار  ناشیاهینیب  نانآ ، یـشکقح  یبلطعاجترا و  یعیبط  رفیک  هب  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  دناوخیم و  ناشیارب  دـنادیم و 
هار رد  دنناگتفایهار و  زونه  لمع ، هشیدنا و  رد  یعاجترا  شیارگ  نیا  اب  دنرادنپیم  هک  دناهدش  لیدبت  يرـصنع  تسـس  مدرم  هب  نانآ  هک 
الا . » دـنمهفیمن دوخ  یلو  دـنناراکهبت  نامه  نانیا  هک  دیـشاب  شوهب  کنیا  اما  راکهبت . هن  دنرگحالـصا  دـناهتفرگ  شیپ  رد  هک  یمـسر  و 
رد هک  دـباییمرد  دوخ  تسا  هتـسج  فارحنا  هنالداع  تسرد و  هار  زا  هک  یهورگ  اـی  درف  اـیآ  نورعـشی ». ـال  نکل  نودـسفملا و  مه  مهنا 

شیپ تسرد  هار  لادتعا و  ریسم  رد  تسا و  هتفای  هار  هک  درادنپیم  درگنیم و  ار  تقیقح  سکع  هکنیا  ای  تسا  هدرپس  ماگ  طاطحنا  ریسم 
وا رد  یناهرب  قطنم و  هن  رادنپ  نیا  اب  هک  تسا  هاگنآ  و  دـنالطاب ؟ فارحنا و  هار  رب  ناگمه  وا  زج  تسا و  قح  هار  رب  دوخ  اهنت  دوریم و 

نخـس زا  زارف  ود  نیا  ناوناب  يوناب  لاح  ره  هب  هحفـص 667 ] دوب [ . دهاوخ  شخبدوس  وا  يارب  یتسرد  نخـس  لیلد و  هن  دراذگیم و  رثا 
مهنا نوبسحی  مه  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  : » هک دومن  سابتقا  فیرـش  نآرق  زا  ار  شیوخ 
نکل نودسفملا و  مه  مهنا  الا  نوحلـصم ، نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودسفت  مهل ال  لیق  اذا  و  : » دیامرفیم زین  و  [ . 357 .« ] اعنص نونسحی 

شیوخ يهدـنهدرادشه  یخیرات و  نخـس  رد  عوضوم  بسانت  هب  ار  يرگید  يهیآ  هاگنآ  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  [ . 358 .« ] نورعشی ال 
نیا [ . 359 .« ] نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  مهحیو ! : » دیامرفیم دـناجنگیم و 

نومنهر تلادـع  قح و  هب  هک  تسا  ییالاو  ناسنا  نآ  نایم  نشور  ياهسیاقم  رگناـیب  دـنکیم و  هراـشا  تیادـه  مهم  ثحب  هب  هفیرـش  هیآ 
هار دوخ  هن  دوشن  تیاده  نارگید  يوس  زا  رگا  هک  یهارمگ  رصنع  نآ  اب  دنکیم  داشرا  هنادنمتداعس  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  ددرگیم و 

يربهر روخرد  ناشنیمادک  دنرتهدنبیز و  يوریپ  هب  کیمادک  هورگ  ود  ای  نت و  ود  نیا  زا  کنیا  دسانـشیم . ار  تسار  هار  هن  تسا و  هتفای 
ریما هک  دـینادیم  کـین  امـش  مدرم ! يا  ناـه  هک : دـنکیم  ناـیب  ار  تیعقاو  نیا  هسیاـقم  نیا  رد  ربماـیپ  دنمـشیدنا  تخد  دنـشابیم ؟ تما 

ربمایپ زا  سپ  یناسنا - یقالخا و  يرکف و  بهاوم  رگید  درخ و  تلیـضف و  شناد و  رظن  زا  هک  تسا  ياهتـسجرب  لـماک و  ناـسنا  ناـنموم 
نینچ اـب  هک  تسوا  تسا و  ریظنیب  ادـخ  يوـگلا  تما و  ییاوـشیپ  هب  ناـگمه  زا  ییاـهیگژیو  نینچ  اـب  هک  تسوا  تـسا و  ریظنیب  ادـخ -
يارب مزال  ياهیگژیو  مامت  وا  هک  ارچ  تسا . رتهدنبیز  نتفرگ  رارق  یلمع  هحفص 668 ] يوگلا [  تما و  ییاوشیپ  هب  ناگمه  زا  ییاهیگژیو 

ییاراک و رد  هن  دناهسیاقم و  لباق  وا  اب  درخ  شناد و  رد  هن  نایعدم  رگید  تساراد و  يریذپانفصو  جوا  رد  ار  هعماج  يهتـسیاش  يربهر 
مه تساهداهن . راگدای  هب  تبث و  ار  بلطم  بناـج  ود  ره  خـیرات  هک  تسا  بلاـج  و  يربهر . ياـهیگژیو  تازاـیتما و  رگید  هن  تیریدـم و 

داعبا رد  بصاغ  نایعدـم  فعـض  ییاراک و  مدـع  یناوتان و  مه  ار و  نانموم  ریما  ریذـپانفصو  تیـصخش  اـهیگژیو و  لاـمج و  لاـمک و 
تیعقاو نیا  رگناشن  یکـشزپ  شناد  تحقل » دـقل  يرمعل ! اما  . » تسا هدرک  میـسرت  ار  هتکن  ود  ره  خـیرات  يرآ  ار . لـمع  شنیب و  شناد و 

نوخ هب  بورکیم  کی  ذوفن  زا  راک  زاغآ  رد  دندرگیم  راتفرگ  نادب  اهناسنا  هک  يریذپاننامرد  تخس و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  هک  تسا 
هدولآ ار  نوخ  یمامت  نامز  تشذگ  اب  هدومن و  دـشر  ریثکت و  هب  عورـش  دـعاسم  طیارـش  رد  رابگرم  بورکیم  نیا  هاگنآ  دوشیم . عورش 

و دنارتسگیم . ناسنا  نت  نامزاس  نارک  ات  نارک  رد  ار  یگدولآ  تنوفع و  زمرق ، دیفس و  ياهلوبلگ  دوخ  رابگرم  يراذگرثا  اب  دزاسیم و 
رـسارس ناطرـس و ... ابو ، ایرالام ، نوچ  ياهدنـشک  ياهیرامیب  دروآیم . راب  هب  تبیـصم  جنر و  درد و  یتخبدـب و  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد 

: اما : » دیامرفیم شیوخ  نخـس  زا  يدنلب  زارف  رد  یتسه  ناهج  يوناب  نیرتدنمـشیدنا  دروآیمرد . ياپ  زا  ار  رامیب  ددرونیمرد و  ار  ندـب 
بورکیم هدش و  هتـسب  یمالـسا  يهعماج  رد  یهابت  هنتف و  يهفطن  هک  داب  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیـشاب ! شوهب  ناه  تحقل » دـقل  يرمعل !

امثیر ترظنف  . » دباییم شرتسگ  هتـسویپ  شیوخ  دادیب  لطاب و  هار  رد  کنیا  تسا و  هدرک  ذوفن  تما  رکیپ  رد  يراسنوگن  داسف و  رابگرم 
يربهر زا  سپ  امش  هک  هحفـص 669 ] ارچ [  ددرونرد  ار  هعماج  رکیپ  نارک  ات  نارک  رابگرم  ياهبورکیم  هک  دـیرب  راظتنا  ور  نیا  زا  جـتنت »
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سکع لماک  روطب  هک  دیداد  نت  یسک  يربهر  هب  درکیم ، يربهر  اهیزارفرس  اهییالاو و  يوسب  ار  هعماج  هک  ربمایپ  يهتـسیاب  هتـسیاش و 
ریما اب  شیوخ  تعیب  هب  ندوب  دـنبیاپ  ربمایپ و  ادـخ و  زا  يرادربناـمرف  ياـج  هب  زین  و  تسا . نآ  مسر  هار و  اـب  راـگزاسان  نیـشیپ و  يربهر 

دیـشاب اههنتف  راظتنا  رد  تهج  نادب  زین  و  ار . شاییاناوت  هن  دراد  ار  نآ  ياهیگژیو  هن  هک  دیدرب  الاب  عیفر ، هاگیاج  نادـب  ار  یـسک  نانموم 
، درب شیپ  تمارک  یتخبکین و  يوسب  درک و  هرادا  ياهتـسیاش  تروصب  ار  هعماـج  یمالـسا  لدـتعم  توارطرپ و  تاررقم  هکنآ  زا  سپ  هک 

یطارفا رصانع  یصخش  ءارآ  راکفا و  سوه و  اوه و  زاهک  دراپسیم  ییاههتفاب  هب  ار  شیاج  امـش  تسدب  زاسیگدنز ، تاررقم  نآ  کنیا 
امد بعقلا  ءالم  اولبتحا  مث  . » دوشیم ور  ریز و  اهسایقم  اهرایعم و  ددرگیم و  نوگرگد  اهشزرا  میهافم و  هنوگنیا ، دریگیم و  همـشچرس 

یتحاران تنوفع و  ای  يرامیب  راچد  بیجن  ناویح  نیا  رگا  اما  دنـشودیم  ریـش  شیاهناتـسپ  زا  دروآیم  هچب  رتشهدام  هک  یماگنه  اـطیبع »
یخیرات ياهرادشه  يهمادا  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  ددرگ . ریزارس  نوخ  نآ  ياهناتـسپ  زا  ریـش  ياجب  تسا  نکمم  هک  تساجنآ  ددرگ 

دهد و اههرهب  شیوخ  مدرم  هب  دـیاب  هنالداع  هتـسیاش و  یعامتجا  تالیکـشت  تموکح و  کی  هک  دزاسیم  نشور  ار  تیعقاو  نیا  شیوخ 
نیا روما  مامز  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  دروآ و  ناغمرا  هب  تلادـع  يدازآ و  هاـفر و  یتخبکین و  دروآراـب و  هب  تاریخ  تاـکرب و 

غیرد و اما  دشاب  اهيرگدادیب  اهیبلطهاج و  اهاوه و  زا  يهتساریپ  اهشزرا و  هب  هتسارآ  یناسنا  تیافکاب  فک  رد  هعماج  نیا  تالیکـشت و 
ارچ دروآ . دهاوخ  راب  هب  اهماع  لتق  اهراتشک و  سپ  نیا  زا  دش  هداهن  داینب  هک  یکانتشهد  هنتف  رطاخب  یمالسا  يهعماج  رد  کنیا  هک  درد 

جواهب ار  مدرم  و  تسا ، تمالـس  شیاسآ و  هنادنمتفارـش و  یگدـنز  تینما و  نید  هک  یهلا  زادرپهعماـج  زاـسناسنا و  نییآ  نیا  مالـسا  هک 
نوگرگد راکزواجت  زیتسقح و  هورگ  نیا  هحفص 670 ] دزن [  نآ  يالاو  ياهشزرا  دنلب و  میهافم  هاگانب  تشگ ، نومنهر  تمارک  تزع و 

هاگتـسد درکلمع  شرگن و  نیا  اـب  کـنیا  یتـخبکین ، تلادـع و  تمالـس و  تینما و  يدازآ و  تاـیح و  نـید  ناـمه  هجیتـن  رد  دـیدرگ و 
هب زیزع  يهدنناوخ  امش  کنیا  و  دوشگ . دهاوخ  هرهچ  يرگناریو  گرم و  بهذم  تکاله و  يدوبان و  نید  تروصب  هنوگژاو و  تفالخ ،

هنوگچ هک  نک  هراظن  مالسا  بیشن  زارفرپ و  خیرات  هب  ربمایپ  يهنازرف  تخ  يهنادنمشیدنا  قیقد و  ياهینیب  شیپ  هب  لماک  نانیمطا  روظنم 
دیون دـنلب و  يهزاوآ  هدومن و  رات  هریت و  تشز و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  نآ  ولالترپ  ابیز و  يهرهچ  ناگـشیپدادیب  ناراـک و  طارفا  نیمه 
رکیپ زا  هک  دـید  یهاوخ  نوخ  زا  ییاـهیوج  يرگنب ، مالـسا  خـیرات  هب  رگا  دـنتخاس . لیدـبت  تیربرب  تنوشخ و  یماندـب و  هب  ار  شـشخب 
نارود رد  ناـمثع »  » هک دـناهدروآ  ناراگنخـیرات  هنوـمن : يارب  دـناهدروآ . دـیدپ  اههتـشپ  ناـنآ  ياههتـشک  زا  هتخاـس و  يراـج  اهناملـسم 

هریس ادخ و  باتک  فلاخم  ياهراک  هب  دشاب  تنس  نآرق و  زا  هتـساخرب  تاررقم  هب  لمع  قشمرـس  وگلا و  هکنیا  ياجب  شیوخ  يرادمامز 
يهناملاظ تسایـس  زا  اهنت  هن  دنداد  رارق  شهوکن  دـقن و  دروم  ار  وا  هاگآ  هدازآ و  ناناملـسم  هک  هاگنآ  دـیزای و  تسد  شربمایپ  تنـس  و 

هار ناـیوگقح  ناـهد  نتـسب  يارب  دروآ و  يور  تنوـشخ  يرادـمروز و  هب  هناـهاوخریخ  قـح و  نخـس  ربارب  رد  هـک  تشگنزاـب ، شیوـخ 
مالسا و يهناتسودرشب  شور  هریـس و  اب  فلاخم  راجنهان و  درکلمع  نیا  و  دیزگرب . ار  دیدهت  دیعبت و  ندرک و  تناها  ندز و  يهناهارمگ 
وا دض  ار  مدرم  تصرف  نیا  زا  هدافتسا  اب  زین  هشیاع  دروآ . راب  هب  ار  شامیژر  وا و  دض  رب  بالقنا  شزیخ و  یمومع و  ناجیه  شاهدنروآ ،
. ] دـمآرد ياپ  زا  هدـمآ ، ناج  هب  مدرم  تسد  هب  نامثع »  » ماجنارـس ات  دـندش  وسمه  وا  اب  هار  نیا  رد  زین  ریبز »  » و هحلط »  » درک و کـیرحت 

اب شیوخ و  عضوم  رییغت  اب  دـنتفر ، شیپ  وا  نتـشک  ات  هدومن و  کیرحت  وا  دـض  رب  ار  مدرم  هک  ییاـهنامه  ارجاـم  نیا  یپ  زا  هحفص 671 ]
اجنآ دنتفر و  هرصب  رهش  هب  رگیزاب  هورگ  نیا  دوب  هدش  هتـشک  هنیدم  رد  هفیلخ  هک  یلاح  رد  دندمآ و  نادیم  هب  نامثع  یهاوخنوخ  يهناهب 

زا شیب  ناج  دنتخاس و  روهلعش  ار  یلخاد  گنج  شتآ  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  تشاد  هلـصاف  هنیدم  اب  رتمولیک  رازه  کی  زا  رتارف  هک 
ترارـش اب  دمآ و  نادیم  هب  نامثع »  » نوخ نتخاس  زیواتـسد  اب  هیواعم  يوما ، راکبیرف  لاجد  نانآ  یپ  زا  دنتفرگ !! ار  نت  رازه  جنپ  تسیب و 

« نیفـص  » گنج هب  هک  دـیدرگ  روهلعـش  بلح  رهـش  کیدزن  و  هیروس »  » يهقطنم رد  يرگید  گنج  شتآ  ریزگاـنب  شاهتـسد ، راد و  وا و 
دمآ شیپ  ناورهن »  » رابفسات دادیور  يوما ، گرزب  يهنتف  نیا  زا  سپ  دیـسر . نایاپ  هب  ینابرق  رازه  دون  نداهن  ياج  رب  اب  تفای و  ترهش 

يوسب ماش  زا  دوخ  موش  هاپس  اب  ةاطرا » نب  رسب   » مانب يوما  هاپـس  كافـس  ياههدرکرـس  زا  یکی  سپـس  داهن . ياج  رب  هتـشک  رازه  راهچ  و 
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اههتشک زا  تخیر و  اهنوخ  شیوخ  هار  رس  رد  درک و  تکرح  تفریم ، رامـشب  تیبلها  نارادتـسود  زکرم  هک  نمی »  » و هکم »  » و هنیدم » »
زا رفن  رازه  یس  دودح  يزیچ  یمالسا  ورملق  طاقن  رگید  و  نمی »  » رد هک  ییاج  ات  دش  بکترم  ار  یکانتشحو  ياهتیانج  هتخاس و  هتـشپ 

تافلت اهنت  ریگب و  تسد  هب  ذغاک  ملق و  هدنناوخ  تسود  امش  کنیا  و  دنارذگ . شیوخ  تواقش  ریشمش  مد  زا  ار  نانموم  ریما  نارادتسود 
رفن نیفـص 90000  گنج  رفن  هرـصب 25000  گنج  دـسریم ؛ اجک  هب  شرامآ  نیبب  نک و  هبـساحم  اجنیا  ات  ار  یمالـسا  يهعماج  یناسنا 

زا رـس  خیرات  زا  عطقم  نیا  ات  یمالـسا  يهعماج  یناسنا  تافلت  اهنت  هک  تساجنیا  رفن   30000 رسب »  » ياهماعلتق رفن  ناورهن 4000  گنج 
هدنام و ياجرب  هحفـص 672 ] ياههویب [  زا  سرپم ، اهمودـصم  لولعم و  اهیمخز و  رامـش  زا  رگید  دروآیمرد و  كانتـشحو  رامـش  نیا 

ياـهبلق ناـیرگ ، نامـشچ  يراـج ، ياهکـشا  زا  رگید  سرپـم ، وـگم و  نآ  زیگنافساـت  رگناریو و  دروآهر  رگید  تسرپرــسیب و  ناـمیتی 
، تخاس لیدـبت  ینازوس  منهج  هب  ار  مدرم  هعماج و  نیا  یگدـنز  نارک  ات  نارک  هک  یهاـکناج  هودـنا  هلاـن و  اهزادـگ و  زوس و  روهلعش و 

اما دمآ . راب  هب  لاس  راهچ  يرآ  لاس ، راهچ  تدم  رد  اهنت  اهتیانج  اهتواقـش و  نیا  یمامت  هک  شاب  هتـشاد  رطاخب  مه  ار  نیا  و  وگم . نخس 
اب هک  داد  خر  ییاهماعلتق  اهراتـشک و  اهدرد و  اهجنر و  زین  اهنیا  یپ  زاهکلب  زگره ، تفای ؟ نایاپ  هطقن  نیمه  رد  اهیتخبدـب  اهجنر و  ایآ 

سکعنم هدنیآ  تاحفـص  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  ثحب  بسانت  هب  دیآیمرد و  هزرل  هب  ناسنا  دوجو  نارک  ات  نارک  اهنآ  زا  مادـک  ره  ندـینش 
نیا و  دادیم ، اهرادـشه  شیوخ ، قیقد  يرگنهدـنیآ  یهاوخریخ و  رـس  زاهرامه  مالـسلااهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب  يرآ  تخاـس . میهاوخ 

يرگنهدنیآ نیا  تخاسیم . هاگآ  ار  ناگمه  دوب ، نآ  نیمک  رد  مالسا و  تما  هار  رـس  رب  هک  ياهدنهدناکت  تشز و  ياهتیانج  عیاجف و 
ناراکزواجت نآ  هک  دوب  یهار  تشز  ماجرف  درکلمع و  موش  يهرمث  زا  یـشخب  یهاگآ  هکلب  تسین ، ناهن  بیغ و  زا  ندادربخ  رادـشه ، و 

ندروخ و رد  هک  درگنب  ار  يدـنب  دـیقیب و  ناسناهک  یماگنه  قذاح  هاگآ و  بیبط  هک  ارچ  دـندوب . هتفرگ  شیپ  رد  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
هک تساجنیا  دیامنیم ، فرصم  دریگیم و  راکب  ار  رابنایز  داوم  ءایـشا و  دنکیمن و  تیاعر  ار  یتشادهب  لوصا  شیوخ ، سفنت  ندیـشون 
ماد رد  ندمآ  راتفرگ  زا  درادیم و  رذح  رب  تسوا  راظتنا  رد  هک  يرات  هریت و  تشونرـس  زا  ار  يو  طلغ ، یگدـنز  يهویـش  نیا  هب  هجوت  اب 

اهيرگنهدنیآ اهرادشه و  نیا  دهدیم . رادشه  يو  هب  تسوا ، يوس  زا  یتشادهب  لوصا  تیاعر  مدع  موش  دروآهر  هک  رابگرم  ياهیرامیب 
دریگیم و همـشچرس  یملع  لوصا  زا  هک  تسا ، هدشباسح  يریگـشیپ  قیقد و  ینیبشیپ  هکلب  تسین  نآ  زا  مایپ  بیغ و  ناهج  زا  ینخس 

اهطوقس اهدوعص و  زار  زا  هحفص 673 ] فرژ [  قیمع و  یهاگآ  یسانشهعماج و  ملع  یعامتجا و  شناد  ساسارب  زین  مالـسلااهیلع  همطاف 
نیا هک  دـنیبیم  دـنکیم و  هراظن  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  شیوخ  رـصع  هعماج  تیعـضو  اهندـمت ، اـههعماج و  یفنم  تبثم و  تـالوحت  و 

زا هک  تسا  هاگنآ  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  طاطحنا  هار  يربهر ، نیرتهتـسیاش  ياـجب  هتـسیاشان  يربهر  نتخاـس  نیزگیاـج  اـب  اـههعماج 
نادب يرادمامز  يربهر و  نیا  رطاخب  هعماج  نیا  هک  ار  یتلذ  طاطحنا و  طوقـس و  كاندرد  ماجرف  دهدیم و  ربخ  نآ  كانتـشحو  هدـنیآ 

« بعقلا عالط  : » يرگید يهخسن  رد  و  اطیبع » امد  بعقلا  الم  اوبلتحا  مث  : » دیامرفیم دنکیم و  میسرت  ناشیارب  ار  نآ  دمآ ، دهاوخ  راتفرگ 
گرزب ماج  حدـق و  يانعم  هب  بعق »  » يهژاو دیـشودب . هزات ، نوخ  زا  زیربل  ياـههساک  اراوگ ، ریـش  ياـهماج  ياـج  هب  هاـگنآ  تساهدـمآ .
رطاخب هعماج  نیا  زا  مدرم و  نیا  زا  هدنیآ  رد  هک  تسا  ییاهنوخ  لیـس  نایب  نیا  رد  روظنم  و  تسا . نوخ  زا  زیربل  هک  دشابیم  ياهدرتسگ 

هب نانآ  يرآ  ار . رابگرم  هدنشک و  مس  زا  ییاهماج  زین  و  ادیبم » ارقمم  افاعذ  و  . » دش دهاوخ  هتخیر  نیمز  رب  موش  یعاجترا و  ياهماگ  نیا 
نیا ترضح  نآ  مایپ  حور  رابگرم . روآنایز و  مس  دیشود و  دهاوخ  نوخ  شیوخ - تشز  درکلمع  نیا  اب  دیفم - شخبافـش و  ریـش  ياج 

يهمه رـس  رب  هک  دوب  دـهاوخ  ییاهیتخبدـب  اهتبیـصم و  یهلا ، تاررقم  نتخاـسلامیاپ  یعاـجترا و  ياـهماگ  نیا  موش  دروآهر  هک  تسا 
هاگنآ و  نولطبملا » رـسخی  کلانه  . » دنام دهاوخن  ناما  رد  نآ  هایـس  ماجرف  زا  یـسک  درک و  دهاوخ  ندیراب  هعماج  نارک  ات  نارک  مدرم و 

نایز هدش و  دوخ  درکلمع  نایز  راتفرگ  دنهدیم ، راعش  دننکیم و  كاچ  هنیس  نانآ  يارب  رک  روک و  هک  یناسک  نایارگلطاب و  هک  تسا 
شوگ مشچ و  ناورهلابند  ناگدنیآ و  و  نولوالا ». هسـسا  ام  بغ  نولاتلا  فرعی  و  [ » هحفص 674 دش [ . دهاوخ  المرب  ناشراک  كانتشحو 

مث . » تخانش دنهاوخ  دنتخیر ، ار  شاهدولاش  نانآ  ناراذگناینب  نارادمدرس و  هک  ار  يراکموش  تبقاع  روز ، تموکح  زروبصعت  هتـسب و 
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نیا هب  اـسفن » بط  « ؛ دوـشیم هتفگ  هک  یماـگنه  دـینک . شوـخ  لد  دوـخ  ریقح  ياـیند  هب  دـیورب و  سپ  نیا  زا  اـسفنا » مکاـیند  نع  اوـبیط 
رگدادـیب رـصنع  کی  هب  هک  تسا  ینخـس  نامه  ناسب  تسرد  نخـس  نیا  و  دـشاب ، هدوسآ  رطاخ  یتحاران  هرهلد و  زا  کنیا  هک  تساـنعم 

فلاخم يانعم  تسرد  اهنیا  نتفگ  اب  هدـنیوگ  هک  یتالمج  تاملک و  نیمه  ریظن  ای  داب و  تاهدژم  اـی  نشور ، تمـشچ  هک : دوشیم  هتفگ 
دریگ و مارآ  ناتیاهلد  تسامـش  نیمک  رد  هک  ياهنتف  زا  اشاج » ۀنتفلل  اونامطاو  . » دهدیم رادشه  ملاظ  هب  هلیـسونیدب  دراد و  رظن  رد  ار  نآ 
دریگیم و مارآ  هنتف  اب  هن  ناسنا  بلق  هک  ارچ  تسا . رظن  رد  نآ  يانعم  فلاـخم  تسرد  زین  زارف  نیا  رد  و  دـیزاس . اـیهم  نآ  يارب  ار  دوخ 

ةوطس مراص و  فیـسب  اورـشبا  و  . » دسریم شمارآ  هب  لد  هک  تسا  تمالـس  تینما و  وترپ  رد  اهنت  و  نآ ، ندش  رادیدپ  ربخ  ندینـش  اب  هن 
نیا زا  نخس ، زا  زارف  نیا  و  داب . هدژم  رگدادیب  راوخنوخ و  نارگزواجت  رابتنوشخ  يهطلـس  هدنرب و  ياهریـشمش  هب  ار  امـش  و  مشاغ » دتعم 
نیا يرآ  هد . تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  میلا » باذـعب  مهرـشبف  : » دـیامرفیم هک  تساهدـش  هتفرگرب  سابتقا و  هفیرـش  يهیآ 
جره و   » يرگید يهخسن  رد  و  هحفص 675 ] لماش [ » جره  و  . » دراد رهاظ  سکع  یحور  مایپ و  زین  ناوناب  يوناب  یخیرات  نانخس  زا  هلمج 

شروـش و اــغوغ و  هـنتف و  موـهفم  هـب  جره »  » يهژاو داــب . ناــتتراشب  ریگارف  هدرتـسگ و  یجرم  جره و  هـب  و  تساهدــمآ . لــماش » مـئاد 
نارگدادبتسا زات  تخات و  تموکح و  هب  و  نیملاظلا » نم  دادبتسا  و  . » تسا هعماج  یگدنز  ماظن  روما و  یگتخیسگ  مه  زا  یگتخیرمهب و 

نیزاوم اهرایعم و  اهـسایقم و  فالخ  رب  زات  تخاـت و  موهفم  هب  تسا ، یگماـکدوخ  يروتاـتکید و  ياـنعم  هب  دادبتـسا  يهژاو  ناـملاظ . و 
هنالداع تاررقم  ورملق  رد  هن  تسا و  يرـشب  يهنالاع  نیناوق  هطباض و  چیه  بوچراهچ  رد  هن  هک  تسا  ياهویـش  درکلمع و  تسا . ینوناق 

.« دنکیم ورد  ار  ناتمدرم  دهدیم و  داب  رب  ار  امش  ییاراد  هک  یتموکح  هب  « » ادیـصح مکعمج  ادیهز و  مکئیف  عدی  . » ادخ نید  زاسناسنا  و 
نیا رد  دسریم و  شوگ  هب  شیاهماگ  نیگمهس  يادص  کنیا  هک  دادبتسا  يرآ  تسا . هدمآ  ادیصح » مکعرز  و   » يرگید يهخـسن  رد  و 

یماـظن و  جرم ، جره و  راوخنوخ ، نارگزواـجت  يهطلـس  هدـنرب ، ریـشمش  نوچ  ینوگاـنوگ  ياـهریبعت  ناوناـب  يوناـب  نخـس  زا  زارف  دـنچ 
قبط اهنآ  رد  دـهدیم و  داب  رب  دـهاکیم و  بترم  ار  امـش  قوقح  اهتورث و  مئانغ و  سپ  نیا  زا  تفر ، هراشا  نادـب  روتاتکید  هماـکدوخ و 

زیچاـن و يهرهب  زج  ناراـسنوگن  امـش  هب  دروآیمرد و  شاهتـسد  راد و  شیوخ و  راـصحنا  هب  ار  همه  دـنکیم و  لـمع  شیوخ  لد  ياوه 
ینتفگ درک . دهاوخ  ورد  دینکیم - زیت  ار  نآ  دوخ  هک  متس - يهتخآ  ياهریشمش  اب  ار  امش  يهعماج  مدرم  مه  و  دیـسر ، دهاوخن  یکدنا 
تسا یمالسا  يهعماج  نیمک  رد  هک  تسا  يرات  هریت و  يهدنیآ  زا  ریذپاندیدرت  قیقد و  ربخ  مالـسلااهیلع  همطاف  نانخـس  یمامت  هک  تسا 
هعماج نآ  رب  هک  تسا  ییاهیراسنوگن  دمآ و  دـهاوخ  دورف  اهنآ  رب  هک  تسا  یخلت  رابمغ و  عیاجف  اهجنر و  اهیتخبدـب و  زا  ینیبشیپ  هک 

دـض رب  دومرف و  ینیبشیپ  رگنفرژ  هاوخریخ و  هنازرف و  يوناب  نآ  هچنآ  یمامت  هک  اتفگـش  و  هحفص 676 ] دیراب [ . دنهاوخورف  مدرم  و 
راتفرگ اهیتخبنوگن  اهماعلتق و  اههعجاف و  هب  یمالسا  يهعماج  داد و  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  همه  داد ، رادشه  تشارفارب و  تماق  اهنآ 

ناشخرد تاحفـص  توافتیب  مدرم  نآ  نابلطهاج و  نابـصاغ و  نآ  هک  دنگوس  يادخ  هب  دنک ، روصت  ار  نآ  تسناوتیمن  یـسک  هک  دمآ 
ناونع هب  اهنت  کنیا  ام  هک  دندناشک  تیربرب  یماندب و  هب  ار  نآ  يابیز  يهرهچ  کین و  يهزاوآ  دنتخاس و  تشز  هایـس و  ار  مالـسا  خیرات 

. مینکفایم رظن  ییاههنومن  هب  شیوخ  راتفگ  رب  دهاش 

هعجاف اهدص  نایم  زا 

« نایناورهن  » و نیفـص »  » گنج نازورفا  شتآ  و  لمج »  » گنج ناگدننکاپرب  هک  ییاهراتـشک  اهماع و  لتق  زا  یخرب  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
شوگ يرگید  ياههنومن  هب  زیزع  يهدنناوخ  امـش  کنیا  دیدرگ . میـسرت  دندیزای ، تسد  اهنادـب  هیواعم »  » نارودزم زا  یخرب  تخبهریت و 

، یگماـکدوخ یلدگنـس و  يرادـمروز ، بوکرـس و  راـشف ، متـس و  ياـههرهچ  یماـمت  میهاوخب  رگا  هک  يروآداـی  نیا  اـب  رگنب . رادارف و 
هک ار  تواقـش  متـس و  ياهماظن  رگدادیب و  نارادمامز  تسدـب  ناهانگیب  نوخ  نتخیر  مدرم ، قوقح  نتخاس  لامیاپ  تورث و  يهرداصم 

یسررب قیقحت و  دش و  دهاوخ  ینالوط  هدرتسگ و  رایسب  ثحب  یتسارب  مییامن  میسرت  ار  همه  تفر ، یمالسا  يهعماج  رب  نامز  رذگهر  رد 
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بولـسا تیاعر  اب  هدنراگن  تهج  نیمه  هب  دراد . یگرزب  فراعملاةریاد  رایـسب و  تصرف  هب  زاین  اهدادیب  عیاجف و  نیا  دروم  رد  هبناجهمه 
رذـگهر زا  هک  یعوقولابیرق  طاطحنا  یتخبدـب و  زا  ربمایپ  يهنازرف  تخد  یملع  قیقد و  ینیبشیپ  یخیرات و  تانایب  بسانت  هب  باـتک و 

هنیدم مدرم  رس  رب  اهنت  هک  ياهعجاف  اهدص  نایم  زا  دوب ، هدرک  نیمک  مدرم  هار  رس  هعماج ، يربهر  یسایس و  متسیس  رد  هژیوب  یفنم  لوحت 
دزرلیم و ناـسنا  دوجو  نارک  اـت  نارک  شندینـش  زا  هک  ياهدـنهدناکت  يهنومن  مینکفایم . رظن  كاـندرد  يهنومن  کـی  هب  درک  ندـیراب 

میـسرت یهاتوک  يهمدقم  كاندرد  دادـیور  نیا  نایب  زا  شیپ  اما  هحفـص 677 ] دـشکیم [ . هنابز  ناج  يافرژ  زا  راـجزنا  ترفن و  بجوم 
تسرد و ياههیاپ  حیحص و  دنور  زا  یمالـسا  يربهر  متـسیس  رییغت  تفالخ و  نابـصاغ  ییارگـسپاو  موش  يهرمث  هلیـسونیدب  ات  ددرگیم 

. ددرگ نشور  یبوخ  هب  نآ ، یقطنم 

رگنشور ياهتکن 

نایرع و روز  ریشمش و  برض  هب  مالسا ، ناهج  رد  هک  يرگدادیب  ناربهر  متس و  نارادمدرس  يهمه  مییوگب : هک  تسا  یتسرد  نخـس  نیا 
هب لمع  نامیا و  تقیقح  رد  دندش ، راوس  اهناسنا  ندرگ  رب  هتفرگ و  فک  هب  ار  هعماج  روما  مامز  هتـسشن و  تردـق  يهکیرا  هب  نایرعهمین 
هب ار  همه  هدرک و  در  دوب ، هدروآ  تیرشب  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يدازآ ، رهم و  ربمایپ  هک  یتاررقم  مالـسا و 

قطنم و ساسارب  هن  ربمایپ ، شور  هریس و  اب  هن  تسا و  راگزاس  فیرش  نآرق  اب  هن  نانآ  يربهر  کبس  درکلمع و  هک  ارچ  دناهداهن . يرانک 
هکلب یعقاو ، یمالـسا  میلاعت  میهافم و  حور  زا  هتـساخرب  يرگداد  تلادع و  ساسارب  هن  دـندرک و  تموکح  مدرم  رب  يرـشب  نوناق  درخ و 

هب دـندزیم و  مالـسا  كراـم  اهنادـب  هک  شیوـخ  یـصخش  يدرف و  ياهتـشادرب  هناـبلطهاج و  ياـهاوه  اهـسوه و  ساـسارب  ناراـکهبت  نآ 
یگدـنز و هن  ور  نیا  زا  دـندناریم . مکح  مدرم  لام  ناـج و  رب  شیوخ  یتسرپاوه  یهاوخنوزف و  زآ و  صرح و  هب  ییوگخـساپ  يهزیگنا 

راکبیرف نارادمامز  نیا  ور  نیا  زا  دـندادیم . اهب  مدرم  يدازآ  قوقح و  تفارـش و  تمارک و  هب  هن  دوب و  مهم  نانآ  يارب  مدرم  دوبن  دوب و 
نیا يارب  هـک  يزیچ  اـهنت  دـنهد ، ناـج  یتسدـیهت  یگنـسرگ و  زا  اـی  دـننک  یگدـنز  هاـفر  شیاـسآ و  رد  مدرم  هـک  دوـبن  ياهلئـسم  چـیه 

هبکبک و يراصحنا و  تردق  هنوگچ  هک  دوب  خـلت  تقیقح  نیا  دوب ، مهم  اهتموکح  نآ  تشرد  زیر و  ياههرهم  راگزور و  ناتـسرپتردق 
ار شیاهیتسمدـب  یـشایع و  یناـسفن و  تـالیامت  و  مرگ ، ار  وا  تاوهـش  يهروک  هدرک ، تسارح  ار  شیوخ  هماـکدوخ  رادمدرـس  هبدـبد 

نیا اب  هحفـص 678 ] دنیامن [ . نیمات  دـنناوتیم  هک  ییاج  ات  اونیب  هانگیب و  ناملـسم و  مدرم  زا  نوخ  لیـس  نتخاس  يراج  تمیق  هب  هچرگ 
هشیپدادـیب و هماکدوخ و  نارادمدرـس  یناویح  یـسیلبا و  ياهاوه  ربارب  رد  نآ - تاررقم  یمالـسا و  تمرح  ناملـسم و  مدرم  شزرا  ناـیب 
زج دص  رد  دص  شناگدنب  ادخ و  نید  اب  نانآ  يهطبار  يدیدرت  چیه  یب  دنتـشاد ، نشیپاو  زور  ادخ و  هب  نامیا  یتسارب  رگا  هک  يزیرنوخ 
رد هک  يرادـنپب  یـشیدنیب و  نینچ  یمارگ  يهدـنناوخ  يا  امـش  دـیاش  و  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  میرگنیم  روج  نارادمدرـس  زا  هک  دوبیم  نیا 
هک ییاهماعلتق  اهراتـشک و  یـسابع و  يوما و  هایـس  خـیرات  رب  رگا  اما  تسا . هتفر  راکب  يوردـنت  اـی  هغلاـبم  شاهتـشون  هدـنراگن و  نخس 

ار نآ  هکلب  درک ، یهاوخ  یهاوگ  ارم  يهتـشون  اهنت  هن  هک  تسا  هاگنآ  یبایب  يرتهدرتسگ  یهاگآ  تساهدـمآ ، دـیدپ  ناـنآ  دـیلپ  تسدـب 
ار نانآ  هک  ارچ  تسا . هتفر  یمالسا  يهعماج  رب  راصعا  نورق و  رذگهر  رد  هک  دید  یهاوخ  یکانتشحو  تایانج  عیاجف و  زا  زیچ  نیرتمک 
. دندروآرد یکاندرد  باذع  نازوس و  منهج  تروصب  تسیزیم  نانآ  ياهقالش  رابگرم  تابرض  اهریشمش و  قرب  ریز  هک  ياهعماج  يارب 

. هدنهدناکت تایانج  نآ  زا  هنومن  کی  مه  نیا  امش و  نیا  کنیا 

تلاسر یحو و  هاگدورف  هب  زواجت 

زا برع و  ناهج  نارگدادـیب  زا  هک  ار  هبقع » نب  ملـسم   » مان هب  شیوخ  ماشآنوخ  نادـالج  زا  یکی  دـیزی »  » يوما يهماـکدوخ  روتاـتکید 
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وا هب  تشاد و  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  [ 360  ] يوما دیلپ  نایهاپس  زا  نت  رازه  یس  یگدرکرس  هب  دوب ، ادخ  هاگراب  يهدشهدنار  ياهناطیش 
ماعط وا  حالـس  وا  ۀـباد  وا  لام  نم  امیف  ام  لک  و  اثالث ، اهحباف  ۀـنیدملا  لها  یلع  ترهظ  اذا  هبقع !» نب  ملـسم   » يا ناه  هک : درک  شراـفس 

یمامت زاس و  حابم  تسه  هچنآ  ره  زور  هس  اـت  يدـش ، هریچ  ناـنآ  رب  یتخاـت و  هنیدـم  مدرم  رب  هک  یماـگنه  [ » هحفـص 679 دنجلل [ . وهف 
تکرح هنیدم  يوسب  دیلپ  هاپـس  نیا  نادـب ». شیوخ  نایهاپـس  نآ  زا  ار  رهـش  نآ  ییاذـغداوم  یماظن و  گرب  زاس و  تاناویح و  ییاراد و 

رهـش و لام و  ناج و  زا  عافد  يارب  هنیدم ، يوسب  شراکزواجت  هاپـس  ندش  کیدزن  دیزی و  موش  نامرف  تفایرد  اب  زین  هنیدـم  مدرم  درک و 
زاغآ نیگمهـس  يدربن  دـندیدرگ و  وربور  مه  اب  هرح »  » يهقطنم رد  عفادـم  مجاهم و  يورین  ود  دـندمآ و  رهـش  جراخ  هب  شیوخ  سومان 

رهش هب  ناعفادم  يهدنامیقاب  دندش و  ماع  لتق  راصنا  رجاهم و  نادنزرف  هنیدم و  مدرم  زا  نت  اهدص  رباربان ، گنج  نآ  نتفای  تدش  اب  دش .
دندرب هانپ  ربمایپ  رهطم  مرح  هب  نمشد  تواقـش  تدش  زا  مدرم  درک . لابند  هنیدم  ات  ار  نانآ  نانچمه  زین  يوما  موش  هاپـس  دندروآ و  يور 

. دش ربارب  ربمایپ  رونم  ربق  اب  نوخ  هک  ياهنوگ  هب  درک . ماع  لتق  ار  اجنآ  هب  ناگدنهانپ  يوبن ، رونم  دـقرم  تمرح  نتـسکش  اب  ماش  هاپـس  اما 
دق ۀنیدملا  هذـه  : » هک دـش  هدـناوخ  ناگدـشخسم  نآ  هب  اسر  يادـص  اب  يوما  موش  هاپـس  يهدرکرـس  يهیمالعا  هناشنمدد  راتـشک  زا  سپ 
امـش ماهتخاس !! حابم  امـش  رب  ار  همه  تسا ، نآ  رد  سک  نآ  ره  هچنآ و  ره  هک  تسا  هنیدـم  رهـش  نیا  نم ! هاپـس  يا  ناـه  مکل »!! اـهتحبا 

یماـمت دـهدب و  طرـش  دـیقیب و  يدازآ  ناـگمه  هب  نآ  يهدـنامرف  هک  يزوریپ  حـتاف و  هاپـس  کـی  هـک  ینکیم  رکف  یمارگ  يهدـنناوخ 
هاپـس يرآ  دروآ ؟ دنهاوخ  راب  هب  ییاوسر  هچ  دـنک ، ناشیاهر  هتخیـسگماجل  تروصب  درادرب و  نانآ  رـس  زا  ار  اهدـنب  دـیق و  اهتیلووسم و 

دصیس زا  شیب  اهنت  هک  دیسر  ياج  هب  ییاوسر  راک  تخادرپ و  ناملـسم  نانز  تمرح  نتـسکش  لاوما و  تراغ  هب  دیزی »  » يهتخیـسگماجل
هک دمآ  ایندب  هنیدـم  رد  لاس  نآ  رد  دازون ، رازه  کی  زا  رتارف  دـنتفرگ ، رارق  ناشنمدد  نآ  زواجت  هحفص 680 ] دروم [  هانپیب  يهزیـشود 

ییاج هب  يدیلپ  يرگیشحو و  راک  هک  دنکیم  يروآدای  یمارگ ، يهدنناوخ  امـش  زا  شزوپ  اب  هدنراگن  دشن . هتخانـش  ناشراکتیانج  ردپ 
زواجت و نیا  رب  نوزفا  درک . زواجت  دوب ، دنلب  نامسآ  هب  شایهانپیب  دایرف  هک  یناملسم  يوناب  هب  يوبن  دجسم  رد  يدیلپ  رصنع  هک  دیسر 
. دـندرب تراغ  هب  دـنتفای  هچنآ  ره  دـندش و  مدرم  ياـههناخ  دراو  هناحلـسم  يوما  موش  نایهاپـس  يوبن ، دجـسم  اـههچوک و  رد  یـشنمدد ،

مه هایـس ، راگزور  نآ  رد  هک  ار  هدروخلاس  نآ  دندرب و  شروی  دوب  ربمایپ  مانب  نارای  زا  هک  يردخ » دیعـسوبا   » يهناخ هب  نانآ  زا  يرامش 
شاهناخ رد  هتسشن و  كاخ  يور  رب  هک  دنتسیرگن  دوب  هداد  فک  زا  ار  ییانیب  تردق  مه  دوب و  هدش  ریپ  هداد و  تسد  زا  ار  یناوج  يورین 

اب دوب  هچ  ره  هدرک و  تراغ  ار  وا  يهناخ  ناراکزواجت  زا  يرگید  رامـش  نانآ  زا  شیپ  هک  ارچ  دروخیمن ، مشچ  هب  ياهیثاثا  شرف و  چیه 
هب دـننک . كرت  ار  وا  يهناخ  تیانج  باکترا  نودـب  دنتـساوخن  ییوگ  دـنتفاین  يزیچ  دنتـشگ و  ار  اج  همه  یتقو  ناـنیا  دـندوب . هدرب  دوخ 

يهجنکـش ریز  انیبان  نآ  دنتخادرپ . نآ  ياهوربا  شیر و  يوم  ندنک  هب  بیجع  یتواقـش  اب  دنتفر و  انیبان  لاسنهک  نآ  يوسب  تهج  نیمه 
نآ اما  متسه ». امش  ربمایپ  نیشنمه  رای و  يردخ ،» دیعسوبا   » نم دیسانشیمن ؟ ارم  رگم  ناه  : » هک دیشکیم  دایرف  بترم  نانآ  يهناشنمدد 
زین رتوبک  يرامش  هک  دندناسر  ییاج  ات  ار  تواقش  راک  دنداد و  همادا  شیوخ  تیانج  هب  ربمایپ  سدقم  مان  هب  هجوت  چیه  نودب  ناهایسور 

زا یکی  زین  و  دندرک . كرت  ار  هناخ  هاگنآ  و  دنتخیر ، هاچ  هب  دنتشک و  ار  همه  دنامن و  ناما  رد  نانآ  تسد  زا  دوب  دیعسوبا  يهناخ  رد  هک 
كدوک هتـسشن و  كاخرب  هک  دـید  ار  ییوناب  اـهنت  اـجنآ  رد  دوب . هدـش  تراـغ  وا  زا  شیپ  هک  دـش  ياهناـخ  دراو  يوما  موش  هاپـس  نیمه 

 ] ار اونیب  نآ  شرداـم ، شوغآ  زا  ندیـشک  نوریب  زا  سپ  تفرگار و  كدوک  ياـپ  لدگنـس  رـصنع  نآ  دـهدیم . ریـش  ار  دوـخ  راوـخریش 
ياهتواقـش نیا  زا  سپ  هزاـت  دـش . شخپ  نیمز  يور  رب  شرداـم  ناگدـید  ربارب  رد  شزغم  هک  دـیبوک  راوید  رب  ياهنوـگ  هب  هحفص 681 ]

يهدرب هشیمه  يارب  هک  تفرگ  كردم  دنـس و  نانآ  زا  دروآدرگ و  ار  هنیدم  مدرم  ناگدنامزاب  يوما  موش  هاپـس  يهدرکرـس  هدنهدناکت ،
نارازه هداتفا ، كاخ  هب  اهرکیپ  یهوبنا  هک  درک  كرت  ار  هنیدم  رهش  هک  یلاح  رد  يوما  موش  هاپـس  هاگنآ  دوب و  دنهاوخ  دیزی »  » دیرخرز

اهجنر ناشییاراد  تورث و  كاخ و  ناشزادناریز  کشا و  بالیس  ناشبآ  هیرگ ، ناشیاذغ  هک  ياهداد  تسد  زا  رهوش  نز  میتی و  كدوک 
هب ار  هبعک  ات  دروآ  يور  هکم  يوسب  تواقش  هاپس  نیا  تفر . داهن و  شیوخ  رـس  تشپ  دوب ، ریذپاننایاپ  ياهنویـش  اههیرگ و  اهدرد و  و 
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سک ره  هک  ادـخ - يهناخ  هب  هک  ربیز » نب  هللادـبع   » رب هک  دـیما  نادـب  دـنک . ماع  لتق  هتفایتمرح ، يهناخ  نآ  رد  ار  مدرم  دـشک و  شتآ 
ياهدنهدناکت عیاجف  زا  رگید  زیزع  يهدنناوخ  امـش  و  دزاس . دوبان  ار  وا  هتفای و  تسد  دوب ، هدش  هدـنهانپ  تسا - ناما  رد  دوش  دراو  نادـب 

اهنادـب قارع  رد  جاـجح »  » هک ییاـهتیانج  اهتواقـش و  زا  زین  و  سرپم . وگم و  درک  ندـیراب  مدرم  رب  یپاـیپ  روطب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک 
دزاسیم ریپ  هراوهاگ  رد  ار  راوخریش  كدوک  اهنآ ، ندینش  هک  تسا  كانتـشهد  ياهنوگ  هب  اهتیانج  نیا  هک  ارچ  نزم ، مد  دیزای  تسد 

الاب ییاج  نآ  ات  اهتیانج  اهتواقش و  نیا  نفعت  يوب  دزیگنایمرب . ار  اوسر  هایس و  هدنورپ  نیا  يهدنناوخ  غارفتـساو  عوهت  هرهلد و  سرت و  و 
ات نارک  زا  ار  دوخ  راکتشز  دیلپ و  رصانع  اهتلم ، اههعماجیمامت و  رگا  : » تفگ دیلپ  رصنع  نآ  دروم  رد  زیزعلادبع » نب  رمع   » هک تفرگ 

نیتسخن دوبر و  دـهاوخ  تقبـس  يوگ  تیاـنج  تواقـش و  رد  جاـجح »  » عطق روطب  میرواـیب ، شیپ  ار  جاـجح »  » اـم دـندروآ و  درگ  نارک 
نیا رد  زین  نآرق  نارگـشهوژپ  نایراق و  زا  یکی  مصاع »  » و هحفص 682 ] دش [ ». دهاوخ  اهلسن  اهرـصنع و  لوا  يهرامـش  دیلپ  راکتیانج و 

.« دیزای تسد  نادب  جاجح »  » هکنیا رگم  دوب  هدرکن  میرحت  اناد  يادخ  ار  يراک  چیه  : » تفگ دروم 

!! يرگنهدنیآ نیا  زا  تفگش 

يور خیرات  رذگ  رد  هک  دوب  یکانتـشهد  خلت و  ياهدادیور  زا  زیچان  كدنا و  ییاههنومن  تشذگ ، یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رظن  زا  هچنآ 
هک يزیگناترفن  كاـنلوه و  عیاـجف  نـیا  يهعلاـطم  یـسررب و  زا  سپ  دـیرابورف . هعماـج  رـس  رب  نرق  کـی  زا  رتـمک  ياـههرود  رد  داد و 

راکـشآ ام  رب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يرایـشوه  يرگنهدنیآ و  یتسرد ، هک  تسا  هاگنآ  دزاسیم ، كاندرد  خلت و  ناسنا  يارب  ار  یگدـنز 
هتخاس و يربهر  تموکح و  هب  تلاسر  یحو و  نادـناخ  يربهر  لیدـبت  زا  ار  مدرم  نآ  ترـضح  نآ  ارچ  هک  دوشیم  نشور  و  ددرگیم ،

راکـشآ ام  يارب  رتهب  رتشیب و  مالـسلااهیلع  همطاف  يهدـنهدرادشه  نانخـس  یتسرد  یماگنه  يرآ  تشادیم . رذـحرب  هفیقـس »  » يهتخادرپ
، هناـهاوخریخ رـسارس  ياهرادـشه  نیا  راـنک  ار  همه  تفر ، یمالـسا  يهعماـج  رب  هک  ار  راـبهعجاف  خـلت و  ياهدادـیور  نیا  هـک  ددرگیم 

نم دادبتسا  و  لماش ، جره  و  مشاغ ، دتعم  ةوطس  و  مراص ، فیسب  اورشبا  و  : » دومرف هک  میهد  رارق  ناوناب  يوناب  يهناعاجش  هنادنمـشیدنا و 
هشیپدادـیب و ناراکزواجت  يهطلـس  هب  هدـنرب ، ياهریـشمش  هب  ار  امـش  مدرم ! يا  ناه  .« » ادیـصح مکعمج  و  ادـیهز ، مکئیف  عدـی  نیملاظلا 

ورد ار  ناـتهعماج  دـهدیم و  داـب  رب  ار  ناـتیاهتورث  هک  نارگدادـیب - يوس  زا  هماـکدوخ  تموکح  و  ریگارف ، یجرم  جره و  هب  راوخنوخ ،
نآ نانخس  يراوتسا  تمظع و  هوکـش و  هک  تسا  عیاجف  نآ  رب  شرگن  اهزارف و  نیا  رد  تقد  اب  يرآ  هحفص 683 ] داب [ ». هدژم  دنکیم -
هب تالمج  نیا  اب  ار  شیوخ  يهنازوسلد  ياهرادشه  نیشتآ و  نانخس  ناوناب  يوناب  ماجنارـس  و  ددرگیم . راکـشآ  رتهب  رتشیب و  ترـضح 
ام دابعلا  یلع  ةرـسح  ای  : » دـیامرفیم هک  تسا  هدـش  سابتقا  فیرـش  نآرق  زا  هژاو  نیا  امـش ! رب  غیرد  يا  مکل » ةرـسح  اـیف  : » هک درب  ناـیاپ 
ار وا  هنادرخیب  هکنیا  زج  دماین  نانآ  يوسب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  غیرد  يا  [ . 361 .« ] نوءزهتسی هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتای 
، تکرب ریخ و  همه  نآ  رب  دینادیم  امش  رب  غیرد  يا  هک : دزاسیم  ناشنرطاخ  نانآ  هب  هنابیبط  هنازوسلد و  ناسنیدب  و  دنتفرگ . ازهتسا  داب  هب 
هچ دیهدیم  تسد  زا  ار  اهنآ  ناتییارگسپاو  نیا  اب  هک  ناهج ، نآ  ناهج و  نیا  رابهوکـش  شاداپ  يدازآ و  تینما و  یتخبکین ، تیاده و 

هارهاش زا  هک  تخبهریت  مدرم  امـش  ماجنارـس  منادیمن  و  مکب » ینا  و  « ؟ دش دهاوخ  ناتریگنابیرگ  يریذپاننایاپ  تمادـن  قیمع و  ترـسح 
نیا و  مکیلع » تیمع  دق  و  « ؟ دیماجنا دهاوخ  اجک  هب  دیاهدیطلغرد  نارسخ  يدوبان و  ياههارهروک  رد  هتـسج و  فارحنا  تاجن  تیاده و 
هدـش هدیـشوپ  امـش  زا  هدـنام و  یفخم  امـش  رب  اهتیعقاو  اهيریگمیمـصت ، اهراک و  ماجرف  هب  ناتندیـشیدنین  رطاخب  هک  تسا  تهج  نادـب 

ار امش  میناوتیم  ام  تسین ، امش  دنیاشوخ  تلادع  قح و  شریذپ  هک  یلاح  رد  ایآ  هحفص 684 ] نوهراک [ » اهل  متنا  اهومکمزلنا و  . » تسا
: دـیامرفیم دوخ  شکرـس  موق  هب  ربمایپ  حون  هک  تسا  هتفرگرب  فیرـش  نآرق  زا  یتیگ ، زارفرـس  يوناب  ار  زارف  نیا  میزاـس ؟ روبجم  نادـب 

ایآ [ . 362 .« ] نوهراک اـهل  متنا  اـهومکمزلنا و  مکیلع  تیمعف  هدـنع  نم  ۀـمحر  یناـتآ  یبر و  نم  ۀـنیب  یلع  تنک  نا  متیارا  موق  اـی  لاـق  »
، دیـشاب هتـشاد  یـسانشقح  قشع  روش و  هکنآیب  نآ  هب  لـمع  قح و  یـساسا  قیمع و  تخانـش  رب  ار  امـش  هک  دـیهاوخیم  نم  زا  یتـسارب 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دشابیم  تقیقح  نیا  تسا ، مزال  نم  رب  هچنآ  تسا . هتخانشن  ام  يارب  ار  هفیظو  نیا  ادخ  تسین و  رسیم  نم  يارب  يراک  نینچ  مراداو ؟
قح تخانش  هب  ار  امـش  هک  تسین  نیا  نم  فیاظو  زا  زگره  مدرگ و  نومنهر  یتخبکین  تاجن و  هار  هب  ناهرب ، لیلد و  وترپ  رد  ار  نایامش 
نانآ درب و  نایاپ  هب  ار  هنیدم  نانز  اب  ار  شیوخ  یخیرات  نخـس  يهتـشر  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  دوب  اجنیا  و  مزاس . روبجم  نادب  لمع  و 

. دنتفر دنتساخرب و  یگدناماو  یگدنمرش و  جوا  رد  زادگ و  زوس و  اپارس 

ناشارترذع نایوجهناهب و  اب 

شیوخ ياههناخ  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  دـیوگیم : مالـسلااهیلع  همطاف  زوسناج  نانخـس  ندروآ  زا  سپ  هلفغ » نب  دـیوس   » تیاور يوار 
تمادن و ششوپ  رد  راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  هک  دوب  هاگنآ  دنتفگزاب . شیوخ  نادرم  هب  ار  ترضح  نآ  زاسخیرات  تانایب  دنتـشگزاب و 

تـسا نیا  دروم  نیا  رد  زیگنافسات  تاکن  زا  دندمآ . ربمایپ  رتخد  يارـس  هب  دوب  هداد  خر  هک  یتایانج  زا  یهاوخرذع  روظنم  هب  ینامیـشپ 
نانز ناشن  مان و  هن  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  یگدـنز  خـیرات  رد  دـنامیم و  ماهبا  هحفـص 685 ] يهدرپ [  رد  هطقن  نیمه  رد  ناـیرج  نیا  هک 

يدـنبعمج زا  اما  دنتفاتـش . ترـضح  نآ  يهناـخ  هب  ناـنز  تداـیع  زا  سپ  هک  يراـصنا  رجاـهم و  نادرم  هن  تسا و  هدـمآ  هدـننک  تداـیع 
عـضوم زا  هن  دنتـشاد و  ینادـنچ  یهاگآ  نارگیزاب  یـسایس و  ياـهیزاب  زا  هن  هدـننکتدایع  ناـنز  هک  ددرگیم  تفاـیرد  نینچ  اهدادـیور 

ياهلـسن زور و  نآ  يهعماج  تشونرـس  یخیرات  عطقم  نآ  ردـهک  يدابدرگ  نافوط و  نآ  ربارب  رد  ناشنارـسمه  يهناـملاظ  راـبتراقح و 
يهنازرف تخد  رادید  روظنم  هب  اهنت  نانآ  ییوگ  داد . تهج  رییغت  یتخبکین  تاجن و  ریـسم  زا  ار  يرـشب  يهداوناخ  یتح  ناملـسم و  هدنیآ 

اب ار  شیوخ  يهدنهدناکت  سدقم و  مشخ  ماج  دومرف و  داریا  نانآ  يارب  ار  شیوخ  یخیرات  نانخـس  ترـضح  نآ  هک  دندوب  هدـمآ  ربمایپ 
یناگدولآباوخ ناسب  تسرد  ترضح  نآ  نانخس  ندینش  زا  سپ  زین  نانآ  تخیرورف و  نانآ  نادرم  رـس  رب  اوتحمرپ  روشرپ و  تانایب  نآ 

رابمغ و ياهدادیور  رب  یهاگآ  قیاقح و  تخانـش  اب  دشاب ، هتـشگزاب  ناشیرایـشه  هک  یناگدزتلفغ  نوچمه  ای  دنـشاب و  هدش  رادـیب  هک 
همطاف يرگنـشور  یـشخب و  یهاگآ  نی  زا  سپ  هک  دـنادیم  ادـخ  اهنت  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  شیوخ  يهناـخ  هار  اـهزور ، نآ  كانتـشهد 

اهنویـش و اهدایرف و  هچ  هداد و  يور  ییاـهوگم  وگب  هچ  ناـشنایامندرم  ناـنآ و  ناـیم  هنیدـم ، ناـنز  يرایـشه  يرادـیب و  مالـسلااهیلع و 
تکرح زا  ریزگان  ناشیاهرهوش  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  راک  هداتفا و  قاـفتا  شیوخ  ياـههناخ  هب  ناـنآ  تشگزاـب  زا  سپ  اـهيریگرد 

. دنزیرب تمادن  ترسح و  کشا  شیوخ  يهتشذگ  رب  دندروآ و  ریصقت  رذع  ات  دناهدش  ربمایپ  تخد  يهناخ  يوسب 

؟ هنوگچ اما 

ینابیتشپ يرای و  تسد  دندیزخ و  شیوخ  ياههناخ  رد  هک  گرزب  هانگ  نیا  زا  دننک ؟ یهاوخرذع  يزیچ  هچ  زا  ات  دنتفر  نانآ  یتسار  اما 
هک ار  يرابهعجاف  ياهدادیور  دننادیمن و  ار  قیاقح  زا  يزیچ  ناتخبهریت  نیا  ییوگ  هحفص 686 ] دنتشادرب [ ؟ تلاسر  یحو و  نادناخ  زا 

، دوب ربمایپ  تلح  زا  شیپ  زور  داتفه  اهنت  هک  ریدـغ  زور  رد  دنـسانشیمن !! تسا ، هداد  خر  ادـخ  نید  يدوبان  هعماج و  طاطحنا  تهج  رد 
نوئـش میظنت  روما و  ریبدت  هک  دندرپس  دهعت  شربمایپ  ادخ و  نامرف  هب  دـنداد و  تعیب  تسد  نانموم  ریما  اب  هک  دـندوبن  نانیا  زگره  ییوگ 

زیتسمتـس هنابلطقح و  هنارگنـشور و  نانخـس  زگره  ییوگ  دنراپـس ! ترـضح  نآ  تیافکاب  فک  هب  ربمایپ  زا  سپ  ار  هعماج  ياـیند  نید و 
هدروخن نانآ  شوگ  هب  راصنا  نیرجاهم و  بصاغ و  تلود  سیئر  اب  ترضح  نآ  يهرظانم  ربمایپ و  شردپ  دجسم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 

تلود ناـمیخژد  شروی  دروـم  هک  شاهناـخ  برد  يهناتـسآ  رد  ار  یتـسه  ناـهج  يوناـب  نیرترب  هنادـنمدرد  يهلاـن  زگره  ییوـگ  تسا !
ییوگ دننادیمن ! ار  رابمغ  ياهدادیور  زا  يزیچ  یلک  روطب  دنتشادن و  روضح  هنیدم  رد  زگره  ییوگ  و  دناهدینشن !! تفرگ ، رارق  بصاغ 
يهناخ هب  شیوخ  کنخ  درـس و  ياهشزوپ  رابتراقح و  چوپ و  ياهرذـع  اب  هک  دناهتخانـش  ار  تیعقاو  هتفای و  رد  ار  تقیقح  نونکا  مه 

ای : » دنتفگ دندمآ و  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يهناخ  هب  نایامندرم  نآ  لاح  ره  هب  دننکیم !! یهاوخرذع  وا  زا  هتفاتش و  یتیگ  زارفرـس  يوناب 
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ناوناب رالاس  يا  ناه  .« » هریغ یلا  هنع  انلدـع  امل  دـقعلا  مکحن  دـهعلا و  مربن  نا  لبق  نم  رمالا  اذـه  انل  رکذ  نسحلاوبا  ناک  ول  ءاسنلا  ةدـیس 
اب دیاهدومرف ، امـش  ار  هچنآ  میراپـسب ، تعیب  تسد  يرگید  هب  میدنبب و  نامیپ  ام  هکنآ  زا  شیپ  نانموم  ریما  رگا  دنگوس  يادـخ  هب  یتیگ !

امـش مـیدرکیمن ». تـعیب  تفـالخ  ناوـنع  هـب  يرگید  اـب  میتـفریمن و  يرگید  يوـسب  هتخاـسن و  اـهر  ار  وا  زگره  داـهنیم ، ناـیم  رد  اـم 
اهنیا هک  وگب  هنافـصنم  نارذگب و  رظن  زا  ار  رادقمیب  هناکدوک و  ياهیـشارترذع  چوپ و  ياههناهب  نیا  رگید  راب  کی  یمارگ  يهدنناوخ 

تقیقح نیمادک  تشاد  هفیظو  نانموم  ریما  هک  دنادیمن  هدنراگن  هحفص 687 ] تسا [ ؟ راگزاس  ینید  يرکف و  یلقع و  رایعم  نیمادک  اب 
: هک دومرفن  نانآ  هب  نیرفآناهج  يادـخ  ایآ  دروایب ؟ نانآ  ریطخ  رطاخب  ار  تیعقاو  نیمادـک  و  دـنک ؟ ناـیب  ناـیوجهناهب  نیا  رب  ار  هتفگاـن 
هک دندینـشن  نانیا  یتسارب  ایآ  [ . 363 [ »؟ نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتوی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  اـمنا  »
نم داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هک دومرف  شیوخ  يادـن  نیرتاسراب  ریدـغ  يهنادواج  زور  رد  یمارگ  ربمایپ 
سپ نیا  زا  هک  دنادب  دیاب  درگنیم ، شیوخ  يادتقم  تسرپرس و  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  هلذخ ». نم  لذخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداع 

ره رادب و  شتسود  وت  درادب  تسود  ار  وا  هک  سک  نآ  ره  ایادخ ! راب  : » دومرف هنارگشیاین  هاگنآ  و  تسوا . يادتقم  تسرپرس و  زین  یلع » »
زا زین  وت  دشک  تسد  وا  يرای  زا  سک  ره  نک  شیرای  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  راد ، نمـشد  ار  وا  وت  درادـب  نمـشد  ار  وا  هک  سک  نآ 

ار یناوارف  تایاور  هدمآ و  دورف  نانموم  ریما  يالاو  تیصخش  نوماریپ  هک  ار  يرایـسب  تایآ  نانیا  ایآ  و  رادرب ». تسد  یـسک  نینچ  يرای 
ینـشور تحارـص و  هب  و  هدش ، رداص  ترـضح  نآ  نیتسار  تیالو  تماما و  تمظع و  هوکـش و  دروم  رد  ربمایپ  كرابم  نابز  زا  دوخ  هک 

يارب ار  يدیدج  يهتکن  هچ  تسیابیم  نانموم  ریما  نایب  نیا  اب  دندوب ؟ هدـیدن  هدینـشن و  تسا  هارارف  لعـشم  ار  ناراکتـسرد  نایوجقح و 
نآ ای  دشاب ؟ هحفص 688 ] يروآدای [  نایب و  هب  يزاین  ات  دومنیم  مولعمان  ای  دوب  هدنام  هدیـشوپ  ياهتکن  یتسارب  ایآ  دومرفیم ؟ نایب  نانآ 

تـسدب هک  يزور  نامه  نانموم  ریما  ایآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  میرذـگب  هک  اهنیا  يهمه  زا  دزاس ؟ هاگآ  مولعمان  تقیقح  زا  ار  ناـنآ  ترـضح 
لیلد و ناراب  اب  اج  نامه  ایآ  دنریگب ، تعیب  وا  زا  ات  دندرب  ربمایپ  دجسم  هب  شیوخ  يهناخ  زا  ار  وا  دیدرگ و  ریگتـسد  مکاح  ناراکزواجت 
هدینـشن و ار  نانموم  ریما  رگنـشور  نانخـس  نآ  تارـضح  نیا  ایآ  تخاسن ؟ نشور  ار  قیاقح  نوگاـنوگ  ياـهثحب  اـههرظانم و  ناـهرب و 

ياـهییوجهناهب ناـنآ و  یهاوخرذـع  یگنوگچ  هب  یمارگ  يهدـنناوخ  امـش  هوـالع  هب  دـندوب ؟ هتفاـینرد  ار  ناـنآ  هتفاـین و  یهاـگآ  اهنادـب 
ام اب  ار  قیاقح  نیا  مینک ، تعیب  يرگید  اب  میزاس و  رارقرب  ینامیپ  ام  هکنا  زا  شیپ  نانموم  ریما  رگا  دنیوگیم : هک  نک  هراظن  ناشفیخس 

دهع نانموم  ریما  اب  نایامش  ایآ  هللاناحبس ! میداهنیم . يرگید  تسد  هب  تعیب  تسد  میدومنیم و  تعیب  وا  اب  عطق  روطب  داهنیم ، نایم  رد 
هب تعیب  تسد  هتخاسن و  رارقرب  ربمایپ  ادخ و  نامرف  هب  شیربهر  دروم  رد  راوتسا  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  ریدغ  زور  رد  ایآ  دیدوب !!؟ هتـسبن 

يزاب دیدوب و  هتفرگ  ازهتـسا  داب  هب  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  زور  نآ  ایآ  دـیادن ؟ وا  تسد  هب  ربمایپ ، زا  سپ  یمالـسا  يهعماج  تسرپرـس  ناونع 
راوتسا دیتسب و  ار  نآ  شربمایپ  ادخ و  روتسد  هب  هک  ینامیپ  نآ  نداهناپ  ریز  دهع و  نآ  نتـسکش  امـش  هاگدید  زا  هک  اتفگـش  دیدرکیم ؟

ار ریدـغ  ینامـسآ  نامیپ  نتخاسلامیاپ  زج  یموهفم  ریـسفت و  نآ ، ماجنا  هک  اوران  هناملاظ و  تعیب  نامیپ و  کـنیا  اـما  تساور  دـیتخاس ،
هب ربمایپ  تخد  يهناخ  هب  نانآ  يرآ  تسا . مزال  زواجت  هانگ و  هب  نواعت  هک  دیرادنپیم  طلغ  هب  تسین و  هدیدنـسپ  ناتناگدـید  زا  درادـن ،
هب دندرک . یهاوخرذـع  یهت  نایم  ياههتفاب  اوتحمیب و  چوپ و  ياههناهب  هحفص 689 ] نیا [  هب  هنوگنیا و  اما  دنتفاتـش  یهاوخرذع  يهناهب 

ینع مکیلا  : » هک دیشورخ  دنار و  شیوخ  يهناخ  زا  ار  نانآ  دز و  نارگیزاب  نآ  يهنیس  رب  در  تسد  زین  مالـسلااهیلع  همطاف »  » تهج نیمه 
نیقی دیرادن و  ناتریـصقت  نآ  زا  سپ  يرذع  چیه  هک  دـییوگم  نخـس  نم  اب  سپ  نیا  زا  دـیوش و  رود  اجنیا  زا  مکریذـعت » دـعب  رذـع  الف 

. دیشاب عیاجف  نیا  يوگخساپ  ادخ  هاگراب  رد  دیاب  و  دیتسه ... لووسم  نیرفآطاطحنا  هناملاظ و  ياهدادخر  نیا  يهمه  رد  هک  دیشاب  هتشاد 
تسا روذعم  يراک  رد  درادنپیم  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  رذعم »  » يهژاو تسا و  یهاوخرذع  رد  ندمآ  هاتوک  موهفم  هب  ریذعت »  » يهژاو

« مهل نذویل  بارعالا  نم  نورذـعملا  ءاج  و  : » دـیامرفیم فیرـش  نآرق  تسین . هنوگنیا  تقیقح  رد  هک  یلاح  رد  دراد  یلوبق  لـباق  رذـع  و 
رگید تلادـع  قح و  يرای  زا  ندیـشک  تسد  دادـیب و  لـطاب و  ربارب  رد  ندـمآ  هاـتوک  نآ  زا  سپ  هک  دـشاب  نیا  روظنم  هب  دـیاش  [ . 364]
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ام و  مکریصقت » دعب  رما  و ال  . » درادن هارمه  هب  تقیقح  زا  يزیچ  امـش  ياههناهب  هک  ارچ  تسین . هتفریذپ  امـش  زا  ياهناهب  رذع و  هنوگچیه 
عاجترا و ربارب  رد  ام  نداهن  اهنت  تلادـع و  قح و  زا  عافد  رد  امـش  ینوبز  هاـنگ و  ینکـشدهع و  نآ  زا  سپ  زین  تلاـسر  یحو و  نادـناخ 
اههناهب و ندوب  یگتخاس  یچوپ و  يرگناشن  قیاقح و  نایب  زا  سپ  ناوناب  يوناب  هنوگنیدـب  و  میرادـن . يراـک  نایامـش  اـب  رگید  دادبتـسا ،

اهلـسن اهرـصع و  هب  ار  نانآ  يرگیزاب  يراکایر و  دـنار و  شیوخ  يهناخ  زا  ار  نانآ  بلطایند ، رادایند و  نایامندرم  نآ  ياهیهاوخرذـع 
هحفص 690] داد [ . ناشن 

زاسناسنا یخیرات و  يهبطخ  نیا  عبانم 

زاسناسنا شخبناج و  نانخس  يهناتسآ  رد  امـش ، هارمه  هب  ار  یگدنز  ياهتعاس  زا  یـشخب  هک  تسا  راختفا  یـسب  ياج  یمارگ ! يهدنناوخ 
رد شیوخ و  رورپگنهرف  يهناخ  رد  ربمایپ و  رونم  دجـسم  رد  ار  اـهنآ  هک  یتسه  ناـهج  يوناـب  نیرتدنمـشیدنا  ربماـیپ و  يهنازرف  تخد 

نانخس نارک  ات  نارک  رد  هک  يرایـسب  ياهتیعقاو  ناوارف و  قیاقح  شرگن  نیا  رد  دیدرتیب  و  میدنارذگ . دوب ، هدومرف  نایب  يرامیب  رتسب 
يهتشذگ ياهـشخب  رد  هدنراگن  دیدرگ . راکـشآ  نشور و  زیزع  تسود  امـش  يارب  دزیم ، جوم  ترـضح  نآ  يهنارگنـشور  دنمـشزرا و 

هک تسا  نآ  رب  زین  کنیا  دروآ . دومرف ، يرگنشور  ربمایپ  دجسم  رد  هک  ار  ترضح  نآ  رادجرا  نانخـس  كرادم  عبانم و  زا  یخرب  باتک 
رد يرامیب و  رتسب  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  رب  ربمایپ  يهناگی  تخد  هک  ار  یخیرات  زوسناج و  يهبطخ  نیا  كرادم  عبانم و  هوبنا  زا  یخرب 

يافوتم  ) قودص بانج  رابخالایناعم ،» - » 1 زا : دنترابع  كرادم  عبانم و  نیا  زا  هنومن  هد  دیامن . میـسرت  دومرف ، داریا  تداهـش  يهناتـسآ 
راوگرزب ققحم  ملاع و  نیمه  زین  و  - 2 دناسریم . نیسح  ترضح  نادیهش  رالاس  رتخد  همطاف »  » هب ار  یخیرات  هبطخ  نیا  دنس  هک  381 ه )

موحرم - 3 تسا . هدروآ  مالـسلاهیلع  یلع  شاهیامنارگ  ردـپ  زا  وا  هک  دروآیم  ناـنموم  ریما  دـنزرف  رمع  زا  ار  هبطخ  نیا  شیوخ  دنـس  هب 
شیوخ یلاما »  » رد یسوط  خیش  موحرم  - 4 تسا . هدروآ  تشذگ  ناترظن  زا  هک  هنوگنامه  ار  هبطخ  نیا  شیوخ  جاجتحا »  » رد یـسربط » »

زا شیوخ  دنـس  هب  ار  هبطخ  نیا  هماـمالالئالد »  » رد يربـط »  » موحرم - 5 هحفـص 691 ] تسا [ . هدروآ  ساـبع  نبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  ار  نآ 
ار هبطخ  نیا  یفوعلا » هیطع   » زا شیوخ  دنـس  هب  ءاـسنلاتاغالب »  » فـلوم - 6 تسا . هدروآ  مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  رون  ماما  نیمراهچ 

اضر رمع  - » 9 تسا . هدروآ  يرهوـج  زا  ار  نآ  ناـنموم » ریما  هغالبلاجـهن   » رب شیوـخ  حرـش  رد  زین  دـیدحلایبا » نـبا  - » 7 تـسا . هدروآ 
ج راونالاراحب ، رد  زین  همالع  موحرم  و  - 10 تسا . هدروآ  ار  یخیرات  هبطخ  نیا  ص 123 ، ج 4 ، ءاسنلامالعا »  » شیوخ باتک  رد  هلاحک »

. تسا هدرک  میسرت  ار  نآ   43

راصنا رجاهم و  هورگ  ود  رب  تجح  مامتا 

هراشا

، تشگیم میسرت  راصنا ، رجاهم و  نانز  هب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  یخیرات  نانخـس  زا  شیپ  ام ، ثحب  زا  شخب  نیا  دیابیم  دسریم  رظن  هب 
. دیدرگ میظنت  تروصنیدب  دریگ  رارق  رگیدکی  رانک  رد  مه و  رس  تشپ  ناوناب  يوناب  يهنادواج  نخس  ود  هک  تهج  نادب  اما 

هنادنسپادخ رادفده و  تکرح 

درخ و اب  لماک  روطب  مه  هک  یحرط  ساسارب  درکیم ، تکرح  ياهنامیکح  يهماـنرب  حرط و  ساـسارب  ناـنموم  ریما  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
نآ هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  وا . ینامـسآ  تاررقم  اب  گنهامه  ادخ و  نید  بوچراهچ  رد  مه  دوب و  گنهامه  یگنازرف  حیحـص و  قطنم 

يهدـشلامیاپ قوقح  تسخن  يهجرد  رد  ات  تفرگیم  ار  اـههرهب  نیرتهتـسیاش  نیرتهب و  تسرد ، ییـالط و  ياهتـصرف  زا  هنازرف  ياوشیپ 
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تجح مامتا  هدزنارحب و  هعماج  نآ  رب  مود  دنلب  ماگ  رد  دـنک و  تباث  یتیگ  ناشنمدازآ  نایوجقح و  يهمه  رب  هحفص 692 ] ار [  شیوخ 
تلحر زا  سپ  بولطمان  لوحت  ییارگـسپاو و  رطاخب  هک  ار  یطوقـس  طاطحنا و  دـهد و  رادـشه  مدرم  هب  هناـبیبط  هناـهاوخریخ و  هدومن و 

اهرصع و ات  دناسر  تبث  هب  خیرات  رد  ار  قیاقح  نیا  الاو ، یناسنا و  فده  ود  نیا  رب  نوزفا  دهد و  ناشن  نانآ  هب  تساهنآ ، هار  رـس  ربمایپ ،
ار نانآ  نایاوشیپ  ناگنهاشیپ و  تلادع و  قح و  دنرگنب و  تسا  هداد  يور  ار  هچنآ  دمآ  دهاوخ  زیخاتسر  زور  ات  سپ  نآ  زا  هک  ییاهلـسن 
یقطنم و نانخـس  هناهاوخریخ و  ناوخارف  هب  مدرم  هک  تیعقاو  نیا  رب  یهاگآ  اـب  ناـنموم  ریما  دنـسانشزاب . دادـیب  لـطاب و  نارادمدرـس  زا 
هک دزاس  نشور  مدرم  يارب  دـنک و  ماـمت  هعماـج  رب  ار  تجح  هک  دـیدیم  مزـال  دوخ  رب  مه  زاـب  داد ، دـنهاوخن  تبثم  خـساپ  وا  هنازوسلد 
رد تسا  فظوم  وا  دناهتـشاد و  ررقم  ترـضح  نآ  يارب  ربمایپ  ادخ و  ار  نآ  تسوا و  ریذـپانهشدخ  یعطق و  قح  یمارگ  ربمایپ  ینیـشناج 

هعماج نوئش  میظنت  روما و  ریبدت  هب  دریگ و  شیوخ  تیافکاب  فک  هب  ار  مدرم  يایند  نید و  يرادناکـس  هعماج  يراکمه  ناوت و  تروص 
ربمایپ يهنازرف  تخد  ملـسم  قح  كدف »  » ناتـسوب هک  دزاس  نشور  مدرم  رب  هک  دـیدیم  مزال  زین  و  دـنک . مایق  ربمایپ  مسر  هار و  يهمادا  و 

درم هاوخ  تسا ، یمارگ  ربمایپ  نیتسار  نیـشناج  نانموم  ریما  نایب  نیا  اب  تسا . هدش  هرداصم  يرگدادـیب  يزابتسایـس و  ساسارب  تسا و 
هعماج دـنیآرد و  يریذـپانقح  رد  زا  مدرم  هکنیا  ای  دروآ  دورف  رـس  شخبتاجن  هیامنارگ و  دوجو  نآ  ربارب  رد  هعماج  دـنریذپب و  ار  قح 

ياهناتـسوب هک  تسا  نشور  زین  و  دزاس . مورحم  تاـجن ، نازورف  لعـشم  نآ  زا  ار  نتـشیوخ  دـهنن و  ندرگ  ار  وا  یهلا  ینامـسآ و  تماـما 
يراکبیرف يرگلاجد و  اب  ای  دـنراذگاو  وا  هب  هتـشاد و  ساـپ  ار  وا  قح  هاوخ  دوب ، ادـخ  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  ریذـپانهشدخ  قح  كدـف » »
تیـصخش هعماج  نآ  رد  دوب و  ربماـیپ  يهناـگی  تخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  نیا  تیعقاو  زین  و  هحفـص 693 ] دننک [ . شاهرداصم 

تمحز جنر و  ییالاو ، هتـسجرب و  تیـصخش  نینچ  هک  تساجب  رایـسب  نایب  نیا  اب  تشاد . یعیفر  هاگیاج  زاتمم و  تیعقوم  هدش و  هتخانش 
ترضح نآ  شوداشود  اج  همه  درخب و  ناج  هب  ار ، تلادع  قح و  تابثا  هار  رد  نانموم  ریما  شیوخ  ردقنارگ  ياتمه  يرای  ياسرفتقاط 

ياج زین  و  دهاوخب . دادبتسا  هاگتسد  زا  ار  يو  شیوخ و  ریذپانهشدخ  قح  ترضح ، نآ  ات  دربب  شیپ  ار  ینید  يرکف و  گرتس  داهج  نیا 
دیامن تکرح  دناتشهب - ناناوج  رالاس  هک  شدنمجرا - دنزرف  ود  ردـقنارگ و  يوش  هارمه  هب  هنازرف  يوناب  نیا  هک  دوب  دـهاوخن  بجعت 
تجح رگید  ات  دیامن  یهاوخداد  نانآ  زا  دادیب  اب  ییورایور  قح و  يرای  يارب  نانآ  اب  يوگتفگ  ربمایپ و  شردپ  نارای  اب  رادـید  نمـض  ات 
مهارف ار  نآ  هنیمز  یگمه  دوب و  شیپ  رد  هک  یطوقـس  طاطحنا و  رب  یناهرب  لیلد و  خـیرات  ادـخ و  ربارب  رد  مدرم  دوش و  مامت  ناگمه  رب 

رولبت تقیقح و  لبمس  هک  نانموم  ریما  و  میدش ، تلفغ  تفآ  ای  یهاگآان و  راچد  هک  دنوشن  یعدم  زگره  و  دنشاب . هتشادن  دندوب ، هدروآ 
هلیسونیدب ات  دزاس  هاگآ  دوب  هار  رـس  هک  ینیگمهـس  تارطخ  زا  ار  ام  هدومن و  يروآدای  ام  رب  ار  قیاقح  ات  دماین  ام  غارـس  هب  ارچ  دوب  نید 

داهج يرکف و  يهزرابم  يرگنـشور و  تهج  رد  نانموم  ریما  تهج  نیمه  هب  مینک ؟ باختنا  میـسانشزاب و  دادـیب  لطاب و  زا  ار  تقیقح  ام 
هب شروی  دادبتسا و  دادیب  رثا  رب  هک  ار - مالـسلااهیلع  همطاف  شیوخ  ریذپانیگتـسخ  رگنـسمه  اتمه و  ناگمه ، رب  تجح  مامتا  یتدیقع و 

اهلسن اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  دادماب  رب  زور  لهچ  زا  رتارف  دناشنیم و  بکرم  رب  تشادن - تکرح  ناوت  هدید و  همدص  تخس  شاهناخ 
ار همه  دنک و  میهفت  نانآ  هب  دوب  هار  رد  هک  ار  ینیگمهـس  رطخ  ات  دربیم  راصنا  رجاهم و  يهناخ  رد  هب  شدنمجرا  دـنزرف  ود  هارمه  هب  ار 

راـصنا رجاـهم و  اـب  ییوراـیور  ماـگنه  هب  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  دـناوخارف . هنادنـسپادخ  تمواـقم  هب  هعماـج  ناـیک  نـید و  تاـجن  يارب 
هتیرذ هوعنمت و  نا  هومتعیاب  موی  هللالوسر  متعیاب  دق  و  مکیبن ، ۀنبا  هللا و  اورصنا  راصنالا ، نیرجاهملا و  رشعم  ای  [ » هحفص 694 دومرفیم [ :

. دـینک يرای  ار  ناتربمایپ  تخد  یهلا  دـنلب و  فادـها  ادـخ و  نید  راصنا ! رجاهم و  هورگ  يا  ناه  مکیرارذ ». مکـسفنا و  هنم  نوعنمت  امم 
نادـناخ یتسه و  قوقح و  زا  هک  هنوگنامه  هک  دـیدومن  تعیب  ساسا  نیا  رب  دـیداد  تعیب  تسد  ادـخ  ربمایپ  اب  هک  يزور  نآ  رد  نایامش 

هک ینامیپ  تعیب و  هب  دیزیخاپب و  کنیا  سپ  دینک . عافد  هناناج  زین  وا  نادناخ  ترـضح و  نآ  تمارک  قوقح و  زا  دینکیم ، عافد  شیوخ 
اما دینک . عافد  عاجترا  يورین  مجاهت  زواجت و  ربارب  رد  وا  نادناخ  مسر و  هار و  تمارک و  قوقح و  زا  دـینک و  افو  دیاهتـسب  ادـخ  ربمایپ  اب 

. تشارفارب تماق  شايرای  هب  یسک  هن  داد و  تبثم  خساپ  ار  یتسه  ناهج  يوناب  نیرترب  نآ  ناوخارف  یسک  هن  هک  درد  غیرد و 
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تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید 

کتئج دق  ینا  لبج ! نب  ذاعم  ای  : » دومرف وا  هب  دیسر و  لبج » نب  ذاعم   » يهناخ رد  هب  ماجنارس  راصناو  رجاهم  نارس  اب  تجح  مامتا  زا  سپ 
كدف و یلع  ینبـصغ  دـق  رکبابا  نا  کتیرذ و  کسفن و  هنم  عنمت  امم  هعنمت  هتیرذ و  هرـصنت و  نا  یلع  هللالوسر  تعیاب  دـق  ةرـصنتسم و 

تلاـسر یحو و  نادـناخ  رتفد و  نید و  رب  هک  يدادـیب  متـس و  ربارب  رد  اـت  ماهدـمآ  اـجنیا  رد  نم  ذاـعم ...!»  » يا ناـه  اـهنم » یلیکو  جرخا 
لـسن نادناخ و  وا و  تمارک  قوقح و  زا  هک  ياهدومن  تعیب  ربمایپ  اب  امـش  مبلطب ، کمک  وت  زا  مناوخارف و  شیوخ  يرای  هب  ار  وت  دوریم 
بوخ دوخ  کنیا  ینک ، فرطرب  نانآ  زا  ار  یتحاران  متس و  هدومن و  عافد  شیوخ  قوقح  نادناخ و  نادنزرف و  ناسب  شزارفرـس ، كاپ و 

اجنآ زا  ارم  رازگراـک  هدرک و  هرداـصم  تسا ، نم  ریذـپانهشدخ  قوقح  هک  ار  كدـف » ، » تفـالخ بصغ  رب  هوـالع  رکبوـبا »  » هک ینادیم 
امـش يرای  هب  هک  دنتـسه  زین  نارگید  نم  زج  ایآ  تفگ : دـیود و  ترـضح  نآ  نانخـس  نایم  ذاـعم » [ » هحفـص 695 تسا [ ... هدنار  نوریب 

نم يرای  اب  سپ  تفگ : ذاعم » . » متفاین يدـعاسم  تبثم و  خـساپ  شیوخ  یهاوخداد  ربارب  رد  هن ، دومرف : ربماـیپ  يهنازرف  تخد  دـنزیخرب ؟
يادـخ هب  دومرفیم : هک  درک  كرت  ار  وا  يهناخ  یلاح  رد  ناوناـب  يوناـب  داد و  یفنم  خـساپ  زین  وا  ناسنیدـب  و  تسا ؟ هتخاـس  يراـک  هچ 

دیـسر و هناخ  رد  هب  ذاعم »  » دنزرف هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  تسرد  تفگ . مهاوخن  نخـس  وت  اب  موشن ، دراو  ادخ  ربمایپ  رب  ات  رگید  دنگوس 
نم زا  رکبوبا »  » دادیب متـس و  دـض  رب  ات  دوب  هدـمآ  تفگ : ذاعم » « ؟ تشاد ینخـس  هچ  امـش  اب  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  دیـسرپ ، شردـپ  زا 

: تفگ ذاعم  يداد ؟ ترضح  نآ  هب  یخساپ  هچ  امش  تفگ : شرسپ  تسا . هدرک  هرداصم  اوران  هب  ار  شناتسوب  وا  هک  ارچ  دهاوخب . کمک 
شرـسپ يرآ  تفگ : یتساخنرب ؟ وا  يرای  هب  نایب  نیا  اـب  تفگ : شرـسپ  دوب . نم  خـساپ  نیمه  تسین ، هتخاـس  يراـک  اـم  زا  تسا ، نشور 

نم اب  ربمایپ ، رادید  يهماگنه  هب  زیخاتسر و  زور  ات  رگید  : » دومرف ارچ  تفگ : ذاعم  دومرفن ؟ يزیچ  امش  یفنم  خساپ  زا  سپ  ناشیا  دیسرپ :
باتک يهدنـسیون  موش . دراو  ادخ  ربمایپ  رب  ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  وت  اب  زین  نم  هک  ورب ، ردپ  تفگ : زین  شرـسپ  تفگ ». دـهاوخن  نخس 

 ] هدناشن بکرم  رب  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  یبش  ینارحب  طیارش  نآ  رد  نانموم  ریما  دسیونیم : هلمج  زا  دروم  نیا  رد  ۀسایسلا » ۀمامالا و  »
متس دض  رب  نانآ  زا  دناوخارف و  شیوخ  يرای  هب  ار  نانآ  يرگنشور ، نمض  ترضح  نآ  درب و  راصنا  نمجنا  اههناخ و  رد  و  هحفص 696 ]
راک زا  راک  دـناهداد و  تعیب  تسد  رکبوبا  اب  دـنتفگیم : ربمایپ  زارفرـس  تخد  قح  رب  عضوم  ربارب  رد  ناـنآ  اـما  درک . یهاوخداد  دادـیب  و 

وا زا  زگره  تساخیم  تعیب  ام  زا  دمآیم و  ام  دزن  نانآ  زا  شیپ  نانموم  ریما  تردقنارگ  يوش  رگا  هک  دندروآیم  هناهب  تسا و  هتشذگ 
رهطم رکیپ  متسناوتیم  نم  ایآ  دومرفیم : اوسر  ياههناهب  نیا  ربارب  رد  نانموم  ریما  و  میدادیمن . تعیب  تسد  يرگید  اب  هتشادنرب و  تسد 

؟ مزادرپب شکمشک  هب  تردق  يهنشت  نابلطهاج  اب  مورب و  تفالخ  لابند  هب  رهطم ، ندب  نآ  يراپـسکاخ  هب  زا  شیپ  هتخاس و  اهر  ار  ربمایپ 
یهورگ اـما  داد  ماـجنا  دوب ، هتـسیاب  هتـسیاش و  هچنآ  دروم  نیا  رد  ناـنموم  ریما  هک  تسا  نیا  تقیقح  يرآ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  و 

هحفص 697] [ . ] 365 ... ] سب دیشک و  دهاوخ  باسح  نانآ  زا  ادخ  اهنت  هک  دنتخیر  ییاههشقن  راکزواجت 

رادفده هنارگنشور و  کشا  ناراب 

هراشا

زا ود  نآ  تداـیع  ناوناب 4 - يوناب  تداهـش  يرامیب و  لـلع  تداهـش 3 - رتسب  رد  همطاف  متـس 2 - يهرهچ  نیرتدـب  نازحالا  تیب  رد  - 1
هملسما 6- تدایع  دروم 5 - نیا  رد  رگید  ینتفگ  نخس  کی  يرگیزاب  نیا  رب  یـشرگن  رگید  ياهنوگ  هب  تدایع  ربمایپ  يهیامناگ  تخد 

هحفص 698] مالسلااهیلع [  همطاف »  » تدایع يهشیدنا  سابع و  هحلط 7 - رتخد  هشیاع  تدایع 

نازحالاتیب رد 
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هراشا

مدرم نآ  يهنوگراـمیب  ياـهناج  رد  يرثا  هچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياـنعمرپ  هنارگنـشور و  زوسناـج و  ياـههیرگ  هـک  دـنادیمن  هدـنراگن 
شیوخ يهناخ  رد  هک  ییوناب  يهیرگ  دنادیمن  و  دندومن ؟ بارطضا  یمارآان و  ساسحا  نتشیوخ  رد  هک  داهن  رصنع  تسـس  تسرپایند و 

نآ زا  ار  یتحار  رطاخ و  شیاسآ  هنوگچ  دیرگیم ، نییآ  نید و  ياهزرم  هب  زواجت  شیوخ و  يهیامنارگ  ردـپ  گوس  رد  تسا و  هتـسشن 
تهج نیمه  هب  دـش . نینچ  ییوگ  دوب  هچ  ره  اما  دزاس !!؟ هدرزآ  ار  نانآ  ریطخ  رطاخ  دـنک و  بلـس  دـناوتیم  دـننامهیب  ياهتیـصخش 
تخد هک  تـسا  نـیا  تـیعقاو  ناـنموم ! ریما  يا  دـنتفگ : دنتفاتـش و  ناـنموم  ریما  يوـسب  دـندمآ و  درگ  هنیدـم  ناـگدروخلاس  زا  یهورگ 
هدوبر ام  زا  ار  هنابـش  باوخ  تحارتسا و  مه  ترـضح ، نآ  زوسناج  ياـههیرگ  تسا و  ناـیرگ  راوگوس و  ار  زور  بش و  ربماـیپ  يهنازرف 

هب ار  بش  ای  هک  دـیهاوخب  زارفرـس  يوناب  نآ  زا  ات  میاهدـش  بایفرـش  تروضح  هب  کنیا  و  ار ، هنازور  ياهراک  ماجنا  شمارآ  مه  تسا و 
ریما مینک !! یگدـنز  مارآ  باصعا  اب  میبایب و  هنازور  راک  شمارآ و  شیاـسآ و  يارب  یتصرف  مه  اـم  اـت  ار  زور  اـی  دـنارذگب و  يراوگوس 

تلحر زا  سپ  يهدنهدناکت  ياهدادیور  ردـپ و  رب  هیرگ  هن  هک  دـمآ  ناوناب  يوناب  يوسب  نآ  یپ  زا  داد و  دـعاسم  خـساپ  نانآ  هب  نانموم 
مارآ جیردتب  تسیرگن  ار  نانموم  ریما  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  هحفص 699 ] تشاد [ . یشخبدوس  رثا  وا  رد  تیلـست  هن  دادیم و  شناما 

نم زا  هدـمآ و  نم  يوسب  هنیدـم »  » ناگدروخلاس هک  تسا  نیا  تقیقح  ربمایپ ! يهیامنارگ  تخد  يا  ناه  دومرف : وا  هب  نانموم  ریما  دـش و 
ار کیمادـک  ، ) ار اهبـش  اـی  دـینک و  هیرگ  وا  گوس  رد  تلاـسر و  دیـشروخ  غارف  رد  ار  اـهزور  اـی  میاـمن  اـضاقت  امـش  زا  هک  دناهتـساوخ 

مهاوخ رگید  يارـس  هب  يدوزب  دوب و  دـهاوخ  مک  رایـسب  مدرم  نیا  نایم  رد  نم  گنرد  یگدـنز و  نسحلاابا ! ای  داد : خـساپ  ینیزگیمرب )
ریما مدـنویپب . ادـخ  ربمایپ  هب  ات  اهزور ، هن  تفرگ  مهاوخ  مارآ  ردـپ  گوس  رد  هیرگ  زا  اهبـش  هن  دـنگوس  يادـخ  هب  تهج  نیه  هب  تفاتش 

قح هن  هنیدم ، يهدروخلاس  نادرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  يرآ  هدـب . ماجنا  ار  نامه  یهاوخیم  هچنآ  ربمایپ  زارفرـس  تخد  دومرف : نانموم 
هاگآ ربمایپ  يالاو  ماقم  زا  نانآ  یتسارب  رگا  دندوب . هاگآ  وا  دننامهیب  هوکشرپ و  تیعقوم  زا  هن  دنتخانشیم و  ار  تیرـشب  رب  ربمایپ  میظع 

زوسناج ياههیرگ  رد  ار  وا  هدومن و  یلدمه  يراکمه و  زین  ترضح  نآ  يهناگی  تخد  اب  هک  دندرکیمن  يداهنـشیپ  نینچ  اهنت  هن  دندوب 
نانآ رگا  شاک  يا  دـندرکیم . یهارمه  يراـی و  دوب ، هتفگ  دوردـب  ار  ناـهج  هک  یناـسنا  نیرتزیزع  نیرتتفارـشرپ و  رب  کـشا  ناراـب  و 

شیوخ راک  نیمه  هب  دـندرکیمن ، یهارمه  يرای و  ترـضح  نآ  رب  کشا  راـثن  ردـپ و  زوسناـج  گوس  رد  ار  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد 
زین ار  مالسلااهیلع  همطاف  نوگانوگ  ياهیشارتهناهب  اهيزاسوج و  اب  ات  دندرکیمن  شالت  نازابتسایس ، يهراشا  هب  رگید  هدومن و  هدنسب 

. دنزاس فقوتم  ار - نیگمهـس  يهعجاف  نآ  رد  وا - مایپ  ياراد  هنارگنـشور و  زوسناج و  ياههیرگ  ات  دندزیمن  يرد  ره  هب  هتخاس و  مارآ 
نانآ رب  ار  برخم  تشز و  ياههشقن  نیا  ماجنا  هک  دوب  تسایـس  تسد  هکلب  دـندرکیمن  ار  اهراک  نیا  دوخ  هک  ارچ  دـنروذعم  ناـنآ  اـما 

وا رب  يراوگوس  زا  هتـشادزاب و  ادـخ  ناروآماـیپ  رـالاس  رب  هیرگ  زا  ار  ربماـیپ  بوـبحم  تخد  هک  تساوـخیم  ناـنآ  زا  درکیم و  لـیمحت 
هحفـص 700] تبیـصم [  نآ  نیگمهـس و  يهعجاف  نآ  رب  هیرگ  زا  هک  تشاد  قح  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناـیب  نیا  اـب  دـنیامن . يریگولج 
، دوب هاگآ  نانآ  يهناراکبیرف  هناملاظ و  ياههشقن  رب  ادـخ  اهنت  هک  ناراـکزواجت  نآ  موش  فادـها  زا  هلیـسونیدب  اـت  دـشکن  تسد  گرزب 

نآ تخاس و  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يارب  نایوجهناهب  زا  رود  هنیدم و  رهـش  رانک  رد  ياهناخ  نانموم  ریما  تهج  نیمه  هب  دـنک . يریگولج 
اب تفرگیم و  ار  نیـسح  نسح و  شیوـخ  دـنمجرا  كدوـک  ود  تسد  دروآیمربرـس  قرـشم  قـفا  زا  دیـشروخ  هـک  دادـماب  ره  ترـضح 

بورغ ات  درکیم و  تکرح  دش ، هدیمان  [ 366 « ] نازحالاتیب  » خیرات رذگ  رد  دوب و  عیقب »  » رانک رد  هک  هناخ  نآ  يوسب  رابکـشا  ناگدید 
... دینادرگیمزاب هناخ  هب  شاهدید  رون  ود  اب  ار  وا  تفریم و  اجنادب  نانموم  ریما  هاگنآ  دومنیم و  يراوگوس  تخیریم و  کشا  باتفآ 

متس يهرهچ  نیرتدب 

وا يهدـشلامیاپ  فادـها  هیامنارگ و  ردـپ  يارب  اجنآ  رد  ات  تخاس  ناوناب  يوناب  يارب  هنیدـم  رهـش  رانک  ار  هرجح  نیا  نانموم ، ریما  يرآ 
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وا يهدـشلامیاپ  فادـها  هیامنارگ و  ردـپ  يارب  اجنآ  رد  ات  تخاس  ناوناب  يوناب  يارب  هنیدـم  رهـش  رانک  ار  هرجح  نیا  نانموم ، ریما  يرآ 
دریگ و مارآ  ناشباصعا  نادجو و  سپ  نآ  زا  دندوب ! هداتفا  جنر  هب  ترـضح  نآ  يهیرگ  يادص  زا  هک  ینایامندرم  نآ  ات  دنک  يراوگوس 

يرطاخ اب  شیوخ  ياهرتسب  رد  دـنوش ، رازآ  جـنر و  راچد  ربمایپ  يهدـیدجنر  تخد  زوسناج  ياـههیرگ  يادـص  زا  هکنآیب  اهبـش  رگید 
متس و يهرهچ  نیرتدب  هک  گرزب  تبیصم  نیا  هب  نایارـسهیثرم  نارعاش و  هک  تسا  هاگدید  نیمه  زا  و  دنورورف . قیمع  باوخ  هب  هدوسآ 

هلمج زا  دروـم  نـیا  رد  ناـنآ  زا  یکی  - 1 هنومن : يارب  دنیارـسیم . رعـش  دـننکیم و  هراشا  تسا ، ربماـیپ  بوبحم  تخد  يهراـبرد  دادـیب 
يراوگوس و زا  ار  ربمایپ  زارفرـس  تخد  نانآ  اـهراهن ... اـهلیل و  اـهابا  یکبت  تدـغ  ذا  ۀـحاینلا  نع  لوتبلا  اوعنم  هحفص 701 ] دیارـسیم [ :
وا هب  تسیرگیم . زور  بش و  درکیم ، زاغآ  ار  يراوگوس  هیرگ و  وا  داـی  هب  هک  هاـگنآ  هک  ارچ  دنتـشاد  زاـب  شاهیاـمنارگ  ردـپ  رب  هیرگ 

یلاح رد  دشاب  هتـشاد  مارآ  رارق و  دناوتیم  هیامنارگ  يوناب  نآ  هنوگچ  رخآ  ياهدش !! ام  رازآ  تیذا و  ثعاب  هگ  ریگ  مارآ  رگید  دنتفگ :
و دیارـسیم : هلمج  زا  تبیـصم  نیا  نایب  رد  يرگید  و  - 2 تسا !؟ هتفرگ  وا  زا  ار  بیکش  رارق و  نابـصاغ ، یـشکقح  ردپ و  تبیـصم  هک 
اههیرگ و ربمایپ و  رب  يراوگوس  يهمادا  اب  دنتفگ : ربمایپ  يهنازرف  تخد  هب  نانآ  يهراشا  هب  ناراکزواجت  نامه  يهتـسد  راد و  زا  یهورگ 

نیمهدزاود باوخ  ملاع  رد  دراد  مان  يدـنه » اضر  دیـس   » هک اـم  نادنمـشناد  زا  یکی  زین  و  - 3 ياهدـش . ام  رازآ  تیذا و  ثعاب  تیاههلان 
دعب اـهالعوال  تذـختا  ینارتا  دوـمرف : وا  هب  تبیـصم  نیمه  هـب  هراـشا  اـب  ترـضح  نآ  دـید و  ار  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  روـن  ماـما 

یناـمداش يداـش و  هناـخ  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ماهیاـمنارگ  ماـم  نازحـالاتیب »  » زا سپ  نم  هک  يرادـنپیم  وت  رورـس ؟ تیب  نازحـالاتیب 
. دش دهاوخن  نینچ  مردام  يالاو  ماقم  هوکش و  هب  هن ! ماهتخاس ؟

تداهش رتسب  رد  همطاف 

رب غیرد  شهاکناج . ياهدرد  رب  غیرد  شرابهوکش ، یناوج  رب  غیرد  تفر . وا  قح  رد  هک  يدادیب  رب  درد  غیرد و  تسا  نینچ  هک  کنیا  و 
رب ییافوکش  توارط و  یناوج و  جوا  رد  هک  وا  رب  غیرد  شاهدرزآ ، هتـسکش و  رطاخ  رب  غیرد  ردپ ، گوس  رد  شباهتلارپ  روهلعـش و  بلق 

طاشن هحفص 702 ] شاهناخ [ ، هب  نادالج  ترارش  هنادرمناوجان و  ياه  شروی  تامدص و  نآ  زا  هتـساخرب  یناوتان  يرامیب و  داتفا و  رتسب 
رگید هن  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  هک  ارچ  دش . هریچ  ناشفارون  ابیز و  يهرهچ  نآ  رب  تفرگ و  وا  زا  ار  تردق  ینامداش و  ناوت و  و 

توکلم و يوسب  زاورپ  يارب  هک  ارچ  دیـشیدنایم . رات  هریت و  رذـگدوز و  يارـس  نیا  رد  ندـنام  رب  هن  تشاد و  ناـمرد  وراد و  هب  يدـیما 
ار نآ  رد  نتـسیز  ناراکزواجت ، ناـملاظ و  هک  دوب  ییاـیند  زا  ییاـهر  تاـجن و  راـظتنا  رد  درکیم و  يرامـشهظحل  ادـخ  هار  رد  تداـهش 
رد و  ددنویپب . ادـخ  ربمایپ  شراوگرزب  بوبحم و  يادـتقم  هیامنارگ و  ردـپ  هب  هک  دوب  نیا  يوزرآ  رد  دـندوب . هتخاس  اسرفتقاط  تخس و 
هب ور  ربمایپ  تخد  ردقنارگ  دوجو  رگنشور  عمش  ناسنیدب  دوش . کیدزن  برغم  قفا  هب  شدوجو  زورفاناهج  دیـشروخ  هک  دوب  وزرآ  نیا 

ریظنیب ياـتمه  هب  وس  کـی  زا  وا  دوـب . هتفرگ  تخـس  وا  رب  هتـشگ و  گـنت  وا  رب  شایگدرتـسگ  يهمه  اـب  اـیند  هک  ارچ  داـهن . یـشوماخ 
هدیدرگ و نیـشنهناخ  نابلطایند  ترارـش  اب  کنا  زاسخیرات ، شقن  يراکادف و  همه  نآ  زا  سپ  هک  درکیم  هراظن  نانموم  ریما  شایگدنز 

قح هک  دـیدیم  تسیرگنیم و  نتـشیوخ  هب  وـس  رگد  زا  تسا و  هدـش  بـصغ  شاینامـسآ  قـح  هتـشگ و  بلـس  وا  زا  تاـناکما  يهـمه 
يرادـمروز و نـیا  ربارب  رد  وا  تـسا . هدـش  بـصغ  شاییاراد  هتـشگ و  هرداـصم  شکـالما  ناتـسوب و  و  هدـش ، لاـمیاپ  شریذـپانهشدخ 

يرای دایرف  هب  یـسک  هن  اما  تساـخرب  متـس  زا  تیاکـش  یهاوخداد و  هب  هعماـج  رد  تساوخ و  يراـی  مدرم  زا  بصاـغ ، تلود  یـشکقح 
نیرترب و هک  ربماـیپ  شردـقنارگ ، ردـپ  رب  هیرگ  زا  ار  وا  نآ  ياـجب  هک  ارچ  تفاتـش . وا  کـمک  هب  یـسک  هن  داد و  تبثم  خاـپ  شایهاوخ 

نایب هب  شیوخ  تداهـش  يرامیب و  رتسب  رد  تهج  نیمه  هب  دـندومن . گنت  وا  رب  ار  ایند  دنتـشاد و  زاـب  دوب ، یتیگ  ناردـپ  نیرتتفارـشرپ 
ثیغتسا کتمحرب  مویق  ای  یح  ای  [ » هحفص 703 تفگیم [ : تشادیمرب و  ادخ  هاگراب  هب  شیاین  تسد  هرامه  مالسلاهیلع ، رقاب  ترـضح 

هدـنیاپ و يادـخ  يا  شخبیگدـنز ! هدـنز و  يادـخ  يا  ناه  دـمحمیباب ». ینقحلا  ۀـنجلا و  ینلخدا  راـنلا و  نع  ینحزحز  مهللا  ینثغاـف ،
زا ارم  ياهدومرف  هدـعو  هک  هنوگنامه  ایادـخ ! راب  بایرد ، هد و  هانپ  ارم  ماهدروآ ، هانپ  وت  تمحر  رهم و  هب  نم  یتسه ! ماـظن  يهدـنراداپرب 
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و هد . مدـنویپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ماهیاـمنارگ ، ردـپ  هب  روآرد و  ترابهوکـش  توارطرپ و  تـشهب  رد  زاـس و  رود  شتآ 
. دراد ینازرا  تاینالوط  يرمع  دشخب و  افش  ار  وت  يادخ  كاقبا » هللا و  كافاع  : » دومرفیم تشهب  يوناب  نآ  هب  نانموم  ریما  هک  یماگنه 
وا هب  يدوزب  نم  تسا و  هدـش  کیدزن  ادـخ  ربمایپ  هب  نتـسویپ  تاظحل  ناج ! یلع  هللالوسرب ». قاـحللا  عرـسا  اـم  نسحلااـبا  اـی  تفگیم :

ربمایپ يهیامنارگ  تخد  همطاف »  » هک یماگنه  هک : تسا  هدروآ  شاهیامنارگ  ردپ  زا  داجـس ، ترـضح  رون  ماما  نیمراهچ  تسویپ . مهاوخ 
درادب هنامرحم  ار  وا  يرامیب  دنور  هک  درک  تیصو  نانموم  ریما  هب  داتفا ، رتسب  رد  شاهناخ  هب  شروی  رد  وا  رب  هدراو  تامدص  تدش  رثا  رب 
تفرگ هدهع  هب  يرامیب  رتسب  رد  ار  ربمایپ  تخد  زا  يراتسرپ  شدوخ  درک و  نینچ  زین  نانموم  ریما  دزاسن ، هاگآ  وا  طیارـش  زا  ار  یـسک  و 
يوناب زا  مالـسلاهیلع  یلع  نانموم  ریما  هارمه  هب  درکیم و  يرای  راک  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  ءامـسا »  » اـهنت ناـکیدزن  يهمه  زا  و 

یگدرزآ تیاور  نـیا  زا  هدـنراگن  رظنب  [ . 367 . ] تشادیم هدیـشوپ  ار  ربمایپ  تخد  يرامیب  تیعـضو  زین  وا  دومنیم و  يراتـسرپ  ناوناـب 
يهدـنناوخ امـش  هک  ياهعماج  نآ  زا  ددرگیم ، تفایرد  یبوخ  هب  ارگـسپاو  يهعماج  زا  ربمایپ  بوبحم  تخد  نارگ  جـنر  درد و  رطاـخ و 

، یتخانش یبوخ  هب  ربمایپ  زارفرس  تخد  ربارب  رد  ار  شايریگعضوم  تیعقوم و  باتک ، نیا  يهتشذگ  ياهـشخب  رد  هحفص 704 ] یمارگ [ 
تسیاشان رادرک  یلهاج و  شیارگ  نیمه  دروآ و  راب  هب  ياهعجاف  هچ  بیرف ، متس و  اب  شیراکمه  يریذپ و  طاطحنا  هک  ياهعماج  نآ  زا 

هک یمخز  داتفا . يراک  وا  ناج  رد  كاندرد  قیمع و  یمخز  ناسب  هداهن و  رثا  تخـس  ربمایپ  زیتسمتـس  هاوختلادع و  تخد  رد  هک  دوب  نآ 
هنوگنیا و  دماجنایم . لوطب  يراگزور  نآ  ياوادم  تسا و  جالعلابعـص  ای  دهدیمن و  رامیب  هب  يدوبهب  يهزاجا  تسا و  ریذپاننامرد  ای 

یمدرم هعماج و  نینچ  اب  اهتدـم  هک  نآ  زا  سپ  دریگیم و  هرانک  نآ  زا  دوشیم و  هدرزآ  تخـس  هعماج  نیا  زا  دـنمدرد  ناـسنا  هک  تسا 
دنک تاقالم  ار  نانآ  دراد  تسود  هن  هک  دسریم  ییاج  هب  کنیا  تسا ، هدومن  شالت  نانآ  یتخبکین  تاجن و  يارب  هتشاد و  تفلا  سنا و 

یلدگنس متس و  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  ای  ناتسود و  ناکیدزن و  زا  هک  يدنمشیدنا  ناسنا  ره  دیوگ . نخـس  نانآ  اب  هن  و 
جنر و ساسحا  نانآ  ندـید  زا  یتح  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  تسرد  دـباییم و  نتـشیوخ  رد  یبوخ  هب  ار  صاخ  تلاح  نیا  دـشاب  هدـید 

هدازآ ناسنا  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  هاگ  نالدگنس و  نارگدادیب و  نآ  اب  تساخرب  تسـشن و  وگتفگ و  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم  یتحاران 
اب یگدنز  زا  ات  دهدیم  حیجرت  نآ  رب  ار  هنادنمتداعس  گرم  دوشیم و  هتسخ  یمدرم  نینچ  اب  هعماج و  نینچ  رد  یگدنز  زا  دنمـشیدنا  و 

اتمه و هک  دـیرب  نانآ  زا  نانچ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  دـبای . تاجن  يدرمناوجان ، لدگنـس و  نارگدادـیب  نینچ 
هب شرهم  یگدیسر و  نانموم و  ریما  يراتسرپ  یگنوگچ  زا  مه  سک  چیه  درک و  باختنا  دوخ  يراتسرپ  يارب  ار  شیوخ  ردقنارگ  يوش 

بـسانم شردقنارگ  يرامیب  يارب  هک  ار  ياذغ  ترـضح  نآ  ایآ  هک  دـنادیمن  یـسک  تسین . هاگآ  يرامیب  رتسب  رد  ربمایپ  زارفرـس  تخد 
هحفص تشاذگیماو [ ؟ يرگید  هب  ار  بسانم  ياذغ  يهیهت  دیسریم و  هناخ  ياهراک  هب  اهنت  ای  درکیم  تسرد  شیوخ  تسدب  زین  دشاب 
همطاف اهتلیضف  گرزب  راگزومآ  زا  يراتـسرپ  رد  هک  تشاد  ار  راختفا  نیا  هک  تسا  يرادرک  هتـسیاش  يوناب  زا  ءامـسا »  » لاح ره  هب  [ 705
همطاف يوس  زا  مهم  راک  نیا  يارب  دنمـشوه  نامیااب و  نز  نیا  شنیزگ  لیلد  دـسریم  رظنب  دـنک و  يراکمه  نانموم  ریما  اـب  مالـسلااهیلع 

هک ییاجنآ  اـت  دوب  مکاـح  ود  نآ  ناـیم  هک  دوب  يریذپانتسـسگ  قیمع و  تبحم  یتسود و  يدرگاـش ، يراـگزومآ و  يهطبار  رب  هوـالع 
ناوناب زا  دوب و  وا  يهناخ  يوناب  رایط  رفعج  تداهـش  ات  هک  هژیوب  دروآیم ، باـسح  هب  مشاـهینب  نادـناخ  زا  ار  شیوخ  هدربماـن ، يوناـب 
قوقح تشاد و  ناـمیا  يرـشب  ياهـشزرا  اـفو و  هب  دوب و  یناـسنا  فطاوع  زا  رادروـخرب  ییوناـب  هدربماـن  تشگیم . بوـسحم  مشاـهینب 

ددرگیم تفایرد  تقیقح  نیا  خیرات  زا  دوب . دنبياپ  تخـس  یمالـسا  یناسنا و  يالاو  میهافم  اهـشزرا و  هب  درکیم و  تیاعر  ار  نارگید 
يوناب دوب و  ترشاعم  شوخ  دروخربشوخ و  هتسیاش ، قالخا  هب  یگتسارآ  ناوارف و  درخ  راشرـس و  شوه  رب  نوزفا  نامیااب ، نز  نیا  هک 

« رایط رفعج   » هک یماگنه  دادیم . رارق  تبحم  رهم و  دروم  ار  وا  دـیزرویم ، قشع  شنادـناخ  ربمایپ و  هب  وا  هک  هزادـنا  نامه  هب  زین  ناوناب 
زین نارای  يهمه  دیرابورف و  ناگدید  زا  کشا  بالیس  دیـسر ، ربمایپ  هب  زوسناج  ربخ  نآ  دمآ و  لیان  تداهـش  راختفا  هب  هتوم »  » راکیپ رد 
دوخ دندرک . يراوگوس  وا  يارب  یگمه  دنداد و  رس  هیرگ  زین  یمشاه  ناوناب  دیسر و  ربمایپ  يهناخ  نورد  هب  زوسناج  ربخ  نیا  دنتـسیرگ .
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دش دراو  نانآ  يهناخ  هب  هک  یماگنه  دهد . يرادلد  ار  شنادنزرف  و  ءامسا »  » وا نامرهق  رـسمه  ات  درک  تکرح  رفعج  يهناخ  يوسب  ربمایپ 
« ءامسا . » دینابسچ هنیس  رب  دییوب و  ار  اهنآ  دیشک و  نانآ  يور  رـس و  رب  رهم  تسد  دیوگب ، يزیچ  هکنآیب  دناوخارف و  ار  رفعج »  » نادنزرف

يربـخ رفعج »  » زا اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ : تهج  نیمه  هب  تسا . هداد  خر  نیگمهـس  يدادـیور  هـک  تفاـیرد  نـینچ  ربماـیپ  راـتفر  زا 
فادها و هار  رد  هحفص 706 ] وا [  هک  ارچ  راذگب  ادخ  باسح  هب  ار  رفعج » ! » مرتخد دومرف : تسیرگ و  تخس  ربمایپ  دیاهتـشاد ؟ تفایرد 
هب نانآ ، يرادـلد  زا  سپ  ربمایپ  داد . رـس  هلان  لد  يهدرپ  زا  درک و  هیرگ  ءامـسا  هک  دوب  اجنیا  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  یهلا  ياـهنامرآ 

گوس هب  نانآ  هک  ارچ  دزاس ، هدامآ  رفعج »  » يهداوناخ يارب  ییاذـغ  اـت  داد  روتـسد  وا  هب  تشگزاـب و  همطاـف »  » شاهنازرف تخد  يهناـخ 
. داتسرف رفعج »  » يهناخ هب  امرخ  يرادقم  هارمه  هب  ار  اهنآ  تخاس و  هدامآ  یناوارف  نان  شیوخ  كرابم  تسد  اب  زین  همطاف »  » و دناهتـسشن .

رگید هب  هن  درک و  راذگاو  شیوخ  نارـسمه  هب  هن  ار  رفعج »  » يهداوناخ يارب  اذـغ  يهیهت  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  اهیتفگـش  زا 
ددرگ وا  بیصن  تمدخ  نیا  ناوارف  شاداپ  تساوخیم  ییوگ  هک  ارچ  دیزگرب . راک  نیا  يارب  ار  شاهنازرف  تخد  اهنت  و  یمـشاه ، ناوناب 
نادب ار  وا  دروآ و  دای  هب  شنادناخ  هب  تبسن  ار  ءامسا »  » ناوارف تامدخ  ناشخرد و  قباوس  هناتسود و  رایسب  طباور  یمارگ  ربمایپ  هکنیا  ای 

« ءامـسا  » وناب هک  دیدرگ  ناشنرطاخ  هتـشذگ  ياهثحب  رد  دزاس . مهارف  اذغ  نانآ  يارب  شیوخ  تسدب  شاهنازرف  تخد  هک  تخاس  رختفم 
تخد نایم  یگداوناخ  سدـقم  دـنویپ  رد  هک  دوب  ومه  زین  و  دوب ، وا  نیلاب  رب  هجیدـخ »  » برع ناـهج  يوناـب  گرزب  تلحر  يهماـگنه  هب 

يهماگنه هب  زین  دادیم و  ناماس  ار  مزال  ياهراک  یتامدقم و  ریبادت  راکتـشپ ، تیدـج و  اب  تشاد و  روضح  نانموم  ریما  ربمایپ و  يهنازرف 
افیا نانز  رگید  هارمه  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هب  یناسرکمک  شقن  نیسح ، ترضح  رون  ماما  نیموس  دوجو  زورفاناهج  دیشروخ  عولط 

تبسن شرهم  یتسود و  زا  زگره  اما  درک  جاودزا  رکبوبا  اب  رفعج ،»  » شروالد يوش  تداهش  زا  سپ  نامیااب  دنمـشوه و  يوناب  نیا  دومن .
تفای همدا  نانچمه  دمآ  تفر و  یتسود و  تدارا و  رهم و  نیا  هکلب  دشن ، هتـساک  ییوم  رـس  اهنت  هن  وا  نادناخ  ربمایپ و  يهنازرف  تخد  هب 
نادناخ تمرح  نتـسکش  كدف و  يهرداصم  تفالخ و  بصغ  زا  سپ  دـیدرگ . قافآ  يهرهـش  تلاسر  نادـناخ  هب  رهم  رد  هک  ییاجنآ  ات 

یگدنیامن و  هحفـص 707 ] تسایر [  هب  مکاح  دادبتـسا  نایم  وس و  کی  زا  ربمایپ  نادـناخ  نایم  هک  يدرـس  گـنج  زین  تلاـسر و  یحو و 
ریثات تحت  هاگچیه  اهنت  هن  دوب  وا  هارمه  بصاغ و  هفیلخ »  » يهناخ رد  تلیـضفاب  يوناب  نیا  هکنیا  اـب  تشاد ، همادا  رگید  يوس  زا  رکبوبا ،
هکلب تشادـنرب ، تسد  شنادـنزرف  مالـسلااهیلع و  همطاف  هب  تبحم  تدارا و  زا  تفرگن و  رارق  یلیماف  یگداوناخ و  تاساسحا  فطاوع و 

مه زونه  هک  دـیزای  تسد  فرگـش  ياهزرابم  هب  نآ  اب  تشارفارب و  تماق  مکاح  دادبتـسا  ربارب  رد  ياهدازآ  يوناـب  کـی  ناـسب  سکع  هب 
نـشور و عـضوم  نـیا  اـب  فـصو و  نـیا  اـب  دراد . یگهزاـت  يرگــشهوژپ  ره  يارب  شدرکلمع  تمواـقم و  يریگعـضوم و  ياــهیتفگش 
هب تمدخ  روظنم  هب  ات  دادیم  هزاجا  وا  هب  رکبوبا »  » هنوگچ نانآ  زا  یقطنم  عافد  رد  ربمایپ و  نادناخ  هب  تدارا  رد  ءامسا »  » يهنادنـسپادخ

نادـناخ اب  تدارا  هقالع و  نتـسسگ  هطبار و  عطق  روتـسد  وا  هب  هنوگچ  و  دورب ، نانموم  ریما  يهناـخ  هب  شنادـنزرف  مالـسلااهیلع و  همطاـف 
نآ لیلد  هک  تسا  ياهتخانشان  زار  رگید و  ثحب  دوخ  داهنیمن ، راشف  ریز  شاهطبار  نیا  يارب  طیارـش  نآ  رد  ار  وا  و  دادیمن ، ار  تلاسر 

اب هدرک و  ادـیپ  هقالع  وا  اب  تساخرب  تسـشن و  هب  هتفرگ و  سنا  راکادـف  يوناب  نیا  اـب  ربماـیپ ، يهناـگی  تخد  لاـح  ره  هب  تسین . نشور 
ناسب رهمرپ و  يرهاوخ  ناسب  ار  وا  داهنیم و  نایم  رد  وا  اـب  ار  شیوخ  ياـهدرد  اـهجنر و  دومنیم و  شمارآ  ساـسحا  يو  اـب  ترـشاعم 

یگدـنز یناـیاپ  ياـهزور  زا  یکی  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  دروآیم . باـسح  هب  شیوخ  هب  تبـسن  نز  نیرتکـیدزن  نیرتبوـبحم و 
خـساپ هک  یماگنه  ینک ؟ یـشیدناهراچ  يونـشب و  ياهدامآ  مراد ، وت  اب  ینخـس  ءامـسا !» : » دومرف يو  هب  وا  اب  وگتفگ  نمـض  شراـختفارپ 

و تسا ؛ هدیبسچ  اهناوختسا  هب  يرغال  تدش  زا  مندب  تسوپ  هدنامن و  شیب  یناوختسا  مرکیپ  زا  هک  منک  هچ  ءامسا !» : » دومرف دینش ، تبثم 
دوردـب ار  ناـهج  هکنیا  زا  سپ  هک  يروآ  مهارف  یبـکرم  میارب  یناوتیم  اـیآ  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  روـن  ماـما  نیمـشش  زا  بیذـهت »  » رد

بوـچ زا  هـک  مدـید  ار  یـصاخ  يهلیـسو  هـشبح »  » هـب ترجه  رد  نـم ! يوناـب  داد : خـساپ  وا  هحفـص 708 ] دـناشوپب [ ؟ ارم  ندـب  مـتفگ ،
رگا ات  مزاسب  ار  نآ  زا  ياهنومن  دـیهدیم  هزاجا  رگا  دـندرکیم ، لـمح  هاـگمارآ  يوسب  نآ  نورد  رد  ار  شیوخ  ناـگدرم  دـنتخاسیم و 
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لیامت راهظا  زا  سپ  دراد ). ینازرا  امش  هب  باتفآ  يادنلب  هب  يرمع  دنوادخ  هک  دیما  نادب  . ) دشاب امش  نآ  زا  تفرگ  رارق  امش  دنسپ  دروم 
اب سپـس  دیـشارت ، نآ  يارب  یـصاخ  ياههیاپ  هاگنآ  داد ، رارق  نادرگرب  تروصب  ار  نآ  تساوخ و  ار  یتخت  ءامـسا » ، » مالـسلااهیلع همطاف 

نیا دـننامه  يزیچ  نم  يارب  دومرف : دیدنـسپ و  ار  نآ  همطاف  تخاـس و  ار  رظن  دروم  بکرم  صوصخم ، ياهچراـپ  يهلیـسوب  نآ  شـشوپ 
زا سپ  ارم  رکیپ  دوش . هداد  تکرح  مهاگمارآ  يوسب  نیبوچ ، بکرم  نیا  نورد  رد  مرکیپ  متفگ ، دوردـب  ار  ناهج  هکنیا  زا  سپ  ات  زاـسب 

بوخ يهلیـسو  هچ  دومرف : تسا ، هدمآ  باعیتسا »  » باتک رد  هک  یتیاور  هب  انب  و  دناشوپب . خزود  شتآ  زا  ار  وت  يادـخ  هک  ناشوپب  گرم 
نیبوچ بکرم  ندید  اب  ترـضح  نآ  هک  دناهدروآ  زین  و  دوشیمن . هتخانـشزاب  درم  ای  نز  رکیپ  نآ  نورد  رد  هک  ارچ  ياهتخاس ، ییابیز  و 

. دوب هدیدن  نامداش  ار  وا  یسک  زور  نآ  ات  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یلاح  رد  درک  مسبت  دوب ، هتخاس  ءامسا  هک 

ناوناب يوناب  تداهش  يرامیب و  للع 

يراد زار  دوجو  اب  و  خلت ، ياهدادیور  نآ  زا  سپ  شایحور  تیعضو  یمسج و  طیارـش  نتـشاد  ناهن  هب  ترـضح  نآ  شرافـس  دوجو  اب 
يروآدای هب  مزال  دندش . هاگآ  ترضح  نآ  طیارش  زا  ناگمه  دیدرگ و  رشتنم  هنیدم  رد  ناوناب  يوناب  يرامیب  ربخ  ماجنارـس  نانموم ، ریما 

شرکیپ دادیم و  جنر  تخس  ار  وا  هچنآ  هکلب  دسرب ، اوادم  لباقریغ  هک  تشادن  تیاکش  یتخـس  يرامیب  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا 
يراـمیب جـنر و  رب  هک  دوـب  اـهراشف  نیا  دـشیم و  هدوزفا  نآ  رب  زور  ره  هک  دوـب  ییاـهجنر  اهتبیـصم و  اـهدرد و  جاوـما  درکیم ، بآ  ار 

رد هحفص 709 ] دناشکب [ . تداهش  رتسب  هب  ار  یتیگ  زارفرس  يوناب  ات  درکیم  کمک  شاهناخ ، هب  شروی  رد  هدراو  تامدص  زا  هتـساخرب 
زا توارط  یباداـش و  لاوز  يراـمیب و  تدـش  ثعاـب  هک  دوب  یلماوع  زا  زین  ترـضح  نآ  رب  رایـسب  هیرگ  ردـپ و  گوس  راـشف  اـهنیا  راـنک 
رد یعاجترا  لوحت  زین  اهامنناملسم و  زا  یخرب  يهنادرمناوجان  عضاوم  تنوشخ و  متـس و  دیاب  دشیم و  وا  دوجو  زورفاناهج  دیـشروخ 

اهدرد و راشف  هک  درمـشرب  یلماوع  زا  زین  ار  تیلهاـج  عاـجترا و  دوس  هب  طیارـش  عاـضوا و  رییغت  اـهراک و  ینوگرگد  یـسایس و  متـسیس 
. دربیم شیپ  برغم  قفا  يوسب  ار  یتسه  ناهج  يوناب  نیرتهدازآ  نیرتدنمشیدنا و  دوجو  دیشروخ  تخاسیم و  رتشیب  هظحل  ره  ار  اهجنر 
رد و نایم  ياهنوگ  هب  شاهناخ  هب  بصاغ  تلود  نامیخژد  شروی  رد  همطاف  هک  دـیدرگ  ناـشنرطاخ  باـتک  نیمه  يهتـشذگ  اهـشخب  رد 
هک يدادیب  ياههنایزات  دیدرگ و  طقس  زین  يو  نینج  شاهیامنارگ ، دوجو  رب  تخـس  تامدص  ندمآ  دراو  رب  هوالع  هک  دش  هدرـشف  راوید 

دیدش تابرـض  زین  و  داهن . ياج  رب  ندبنینزان  نآ  رد  یقیمع  راثآ  تخاس و  دولآنوخ  حورجم و  ار  شندب  دـمآ ، دورف  شرهطم  رکیپ  رب 
هب تسد  كاندرد  ياهدادیور  روما و  نیا  يهمه  يرآ  درزآ . تدـش  هب  ار  شایتوکلم  حور  ناج و  مسج و  هک  دـمآ  دراو  وا  رب  يرگید 

. دنتشادزاب شیوخ  ياهراک  ماجنا  زا  هدناشک و  يرامیب  رتسب  هب  ار  ترضح  نآ  دنداد و  مه  تسد 

ربمایپ يهیامنارگ  تخد  زا  ود  نآ  تدایع 

هراشا

هک یناسک  هجیتن  رد  دیـسر و  اهـشوگ  يهمه  هب  دش و  شخپ  اج  همه  بصاغ ، تموکح  زا  ربمایپ  بوبحم  تخد  دـیدش  شجنر  شرازگ 
یحو نادناخ  دروم  رد  هک  ار  یتایآ  يهمه  هدنکفا و  رود  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  میهافم و  یمامت  هدناسر و  يرای  ار  مکاح  دادبتـسا 

هوکـش و رد  ربمایپ  كرابم  بل  ود  زا  ار  اهنآ  هک  یحیرـص  رگنـشور و  تاـیاور  يهمه  زا  هتخاـس و  شومارف  دوب ، هدـمآ  دورف  تلاـسر  و 
دوخ رب  تخـس  نانیا  يرآ  دـندوب ، هتفاترب  يور  دنتـشاد ، رطاـخ  هب  هدینـش و  شدـنمجرا  دـنزرف  ود  ردـقنارگ و  يوش  و  همطاـف »  » تمظع

رب مدرم  جیردتب  دمآ . نارگ  یسب  هحفـص 710 ] نانآ [  رب  تموکح  زا  ربمایپ  يهنازرف  دیدش  یگدرزآ  شجنر و  ربخ  ندینـش  دندیزرل و 
عـضوم ربمایپ  يهناگی  تخد  ربارب  رد  نآ  نارادمدرـس  هن  هک  یمیژر  هب  ندـناسر  يرای  رد  هک  دـنتفایرد  هزات  دـندش و  هاگآ  روما  قیاـقح 
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هابتـشا هچ  راـچد  دنـسانشیم ، تیمـسر  هب  ار  یتـموکح  میژر و  نـینچ  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هـن  دـنراد و  ياهنادنـسپادخ  هتـسیاش و 
مشخ و يهنیمز  نانآ  يهناملاظ  تشز و  درکلمع  رابتنوشخ و  تسایس  هک  دندمآ  دوخ  هب  زین  دادبتسا  نارادمدرس  دناهدش و  یکانتشحو 
ره هب  دـنکفارب و  شـشوپ  هدرپ و  شیوخ  تشز  درکلمع  رب  ات  دـش  نآ  رب  مکح  دادبتـسا  ور  نیا  زا  تسا . هتخاـس  مهارف  ار  یلم  یتحاراـن 
هب ربمایپ  يهنازرف  تخد  اب  دـنتفرگ ، میمـصت  بصاغ  تلود  نارادمدرـس  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دزاس . ناربج  ار  هتـشذگ  نکمم  تروص 
هک تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دـنروآ  مهارف  ار  وا  رطاخ  تیاضر  تدایع  تاـقالم و  نیمه  بوچراـهچ  رد  دـننک و  رادـید  تداـیع  ناونع 
ام و  دندومن . ریبدت  دندیـشیدنا و  هنوگنیا  نانآ  يرآ  دوشیم . هدرپس  یـشومارف  يهتوب  هب  عیاجف  بئاصم و  یمامت  هتفای و  همتاخ  زیچ  همه 

متس عاونا  اهریقحت و  اهتناها و  ادخ  رادرک  هتسیاش  ناگدنب  رب  هک  میاهدید  ار  ناراکتیانج  شامق  نیمه  زا  يرایسب  شیوخ  راگزور  رد  زین 
دـنبلطیم و شزوپ  وا  زا  ناهن  رد  هتفر و  شیوخ  دادـیب  متـس و  یناـبرق  يوسب  راـک  رخآ  رد  هاـگنآ  دـنرادیم ، اور  ار  هجنکـش  دادـیب و  و 

تیانج دمایپ  راثآ و  یناهنپ  ياهیبلط  شزوپ  نیا  اب  هتسش و  ار  شیوخ  ياوسر  تشز و  درکلمع  يرگیزاب ، نیا  اب  هک  دنرادنپیم  هنادایش 
نانآ ياههشقن  يهمه  زا  دسانـشیم و  بوخ  ار  هنارگیزاب  ياههویـش  نیا  ناوناب  رالاس  هکنیا  زا  لفاغ  اـما  دناهتـشادرب . ناـیم  زا  ار  شیوخ 

[369 « ] ءاسنلامالعا  » و [ 368 « ] ۀسایـسلا ۀمامالا و   » باتک ود  هحفـص 711 ] ثحب [ . دروم  تیعقاو  مه  نیا  امـش و  نیا  کنیا  تسا . هاـگآ 
اب ام  هک  ارچ  میورب  ربمایپ ) يهناگی  تخد  « ) همطاف  » يهناخ هب  مه  تسد  رد  تسد  ات  ایب  کنیا  تفگ : رکبوبا »  » هب رمع » : » دناهدروآ نینچ 
اما دنتساوخ  دورو  يهزاجا  وا  زا  هتفاتش و  ترضح  نآ  يهناخ  رد  هب  ود  ره  نخـس  نیا  یپ  زا  و  میاهدروآ . مشخ  هب  ار  وا  شیوخ  درکلمع 

. درک نینچ  ترـضح  نآ  دربب و  ربمایپ  رتخد  دزن  ار  نانآ  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  ناـنموم  ریما  دزن  دادـن . هزاـجا  ناـنآ  هب  راوگرزب  نآ 
مالـس نخـس  زاغآ  يارب  ود  نآ  دینادرگرب ، راوید  يوسب  نانآ  زا  ار  شیوخ  يور  وا  دنتـسشن ، یتیگ  زارفرـس  يوناب  ربارب  رد  هک  یماگنه 

هب يدنواشیوخ  یکیدزن و  هک  دنگوس  يادخ  هب  ربمایپ ! بوبحم  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ور  رکبوبا » . » دادـن ار  نانآ  خـساپ  اما  دـندرک 
ناکیدزن زا  رتشیب  ار  ربمایپ  ناـکیدزن  نادـنواشیوخ و  هجیتن  رد  تسا و  رتبوبحم  مدوخ  هب  یکیدزن  يدـنواشیوخ و  زا  نم  رظن  رد  ربماـیپ 

منانچ ربمایپ  دوخ  دروم  رد  یتسه و  رتیمارگ  رتبوبحم و  میارب  هشیاع  مرتخد  زا  یتح  یتیگ ! نانز  رـالاس  يا  وت  مرادیم و  تسود  دوخ 
اب مدوبن . یناف  يارـس  نیا  رد  وا  تلحر  زا  سپ  مدوب و  هدرم  نم  تفگ ، دوردب  ار  ناهج  امـش  يالاو  ردـپ  هک  يزور  نآ  متـشاد  وزرآ  هک 
ار وت  قح  مه  هکلب  تسین  نینچ  زگره ! منکیم ؟ شومارف  ار  تايونعم  میظع  تیعقوم  وت و  قوقح  نم  هک  ینکیم  رکف  امش  ایآ  نایب  نیا 

نیا تیعقاو  تشاد . مهاوخنزاب  تریذـپانهشدخ  قح  زا  ار  امـش  زگره  و  ار ، ترابهوکـش  تفارـش  يرترب و  مه  مسانـشیم و  تیمـسر  هب 
دنامب یقاب  هچنآ  میراذـگیمن و  ثرا  هب  يزیچ  شیوخ  تلحر  اب  ناربمایپ  هورگ  اـم  دومرفیم : هک  مدینـش  تردـقنارگ  ردـپ  زا  هک  تسا 

هحفـص 712] دینک [ ؟ لمع  دینادب و  هک  مناوخب  ناتیارب  یمارگ  ربمایپ  زا  ار  یتیاور  ایآ  دومرف : ربمایپ  يهناگی  تخد  دوب !! دهاوخ  هقدـص 
نم ۀمطاف  اضر  : » دومرفیم هک  دیدینـشن  ار  ربمایپ  نایب  نیا  ایآ  هک  مهدیم  دـنگوس  يادـخ  هب  ار  نت  ود  امـش  دومرف : يرآ  دـنداد : خـساپ 
دقف ۀمطاف »  » طخـسا نم  و  یناضرا ، دقف  ۀـمطاف  یـضرا  نم  ینبحا و  دـقف  یتنبا  ۀـمطاف  بحا  نمف  یطخـس ، نم  ۀـمطاف  طخـس  و  ياضر ،

تسود ارم  دیدرتیب  درادب ، تسود  ار  همطاف »  » هک سک  نآ  ره  نم . مشخ  وا  مشخ  تسا و  نم  يدونشخ  همطاف »  » يدونشخ « »؟ ینطخسا
ایآ تسا ». هتخاس  نیگمشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاف »  » سک ره  تسا و  هتخاس  دونشخ  ارم  دزاس ، دونشخ  ار  همطاف »  » هک ره  هتـشاد و 

یهاوگ هب  ار  وا  ناگتشرف  لداع و  يادخ  نم  کنیا  دومرف : ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  ارچ  دنتفگ : ود  نآ  دیدینشن ؟ ربمایپ  زا  ار  تیاور  نیا 
مهارف ار  مرطاـخ  يدونـشخ  دـیدروآ و  مشخ  هب  ارم  ادـخ  نید  ياـهزرم  نتـسکش  هناراـکزواجت و  تسایـس  اـب  نت  ود  امـش  هـک  مریگیم 

وت مشخ  ادخ و  مشخ  زا  نم  تفگ : رکبوبا » . » درب مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  امـش  زا  ربمایپ  اب  رادید  ماگنه  هب  هک  ياهنوگ  هب  دیتخاسن ،
نامه رد  دریمب و  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  تسیرگ  ياهنوگ  هب  داتفا و  هیرگ  هب  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  مربیم و  هانپ  يادخ  هب  همطاف !»  » يا

و درک ... مهاوخ  راثن  نیرفن  وت  رب  مروآ  اج  هب  وا  هاگراب  هب  هک  يزامن  ره  رد  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دومرفیم : مالـسلااهیلع  همطاـف  لاـح 
هقلح وا  درگ  شنارادفرط  زا  یهورگ  نانموم  ریما  يهناخ  زا  جورخ  زا  سپ  دش . جراخ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يهناخ  زا  نانکهیرگ  رکبوبا 
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شنادـنزرف هداوناخ و  اب  دـباوخیم و  شمارآ  هب  شرـسمه  رانک  رد  ار  بش  امـش  زا  مادـک  ره  مدرم ! يا  ناه  : » تفگ نانآ  هب  وا  دـندز و 
نم هک  دـینادب  ناه ! دـیاهتخاس . اهر  ناـبیرگ  هب  تسد  هحفـص 713 ] میاهیراتفرگ [  هوبنا  اب  ارم  اما  دـنراذگیم ، یناـمداش  هب  ار  راـگزور 

تیارد و یهاگآ و  جاوما  دروخرب  اـب  ناـنآ  موش  يهشقن  ناسنیدـب  و  دـیریگب ». سپزاـب  ار  ناـتدوخ  تعیب  مهاوخیمن ، ار  نایامـش  تعیب 
. دش بآ  رب  شقن  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يرگنهدنیآ 

رگید ياهنوگ  هب  تدایع 

هب رمع »  » و رکبوبا » ، » داتفا تداهـش  يرامیب و  رتسب  هب  ربمایپ  بوبحم  تخد  هک  یماگنه  هک : تسا  هدـمآ  عیارـشلاللع »  » رد دروم  نیا  رد 
يهزاجا ود  نآ  هب  مالسلااهیلع  همطاف  اما  دنتساوخ  دورو  يهزاجا  دندمآ و  نانموم  ریما  يهناخ  رد  هب  ترضح  نآ  تدایع  يهناهب  هب  رهاظ 

ریطخ رطاخ  دناوتن  وا  دهدن و  رادـید  يهزاجا  وا  هب  همطاف  هک  هاگنآ  ات  هک  تسب  نامیپ  ادـخ  هب  طیارـش  نیا  ندـید  اب  رکبوبا  دادـن . دورو 
تحارتسا تشادن  فقس  هک  یناکم  نامسآ و  ریز  رد  ار  اهبش  ور  نیا  زا  دباوخن . یفقـس  ریز  زگره  دروآ ، مهارف  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد 

رادید روظنم  هب  رگید  يهبترم  دنچ  هبترم ، نیا  زج  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : دـمآ و  نانموم  ریما  دزن  وا  تاجن  يارب  رمع » . » درکیم
زا سپ  هچنآ  زا  ار  وا  ریطخ  رطاخ  ياهنوگ  هب  میناوتب  ات  تسا  هدادـن  تاـقالم  يهزاـجا  هدـنار و  ار  اـم  راـب  ره  اـما  میاهدـمآ ، ربماـیپ  رتخد 

نانموم ریما  دیریگب . رادید  يهزاجا  ام  يارب  دینادیم  حالص  رگا  ات  میاهدمآ  امـش  دزن  کنیا  میروآ . مهارف  تسا  هداد  يور  ربمایپ  تلحر 
اهیـشکقح اهدادـیب و  نت  ود  نیا  زا  وت  ادـخ ! ربمایپ  بوبحم  تخد  يا  ناـه  تفگ : تفر و  ربماـیپ  رتخد  روضح  هب  تفریذـپ و  ار  ناـنآ 

اضاقت نم  زا  نت  ود  نیا  نونکا  اما  ياهتفریذپن  ار  نانآ  قح  هب  امـش  دناهدمآ و  امـش  تاقالم  روظنم  هب  هک  تسا  راب  دنچ  کنیا  ياهدید و 
هن مهدیم و  رادید  يهزاجا  نانآ  هب  هن  دنگوس ! يادخ  هب  داد : خساپ  همطاف  دیهدیم ؟ هزاجا  ایآ  مریگب ، رادید  يهزاجا  ناشیارب  دـناهدرک 
ود نیا  هک  میوگب  وا  هب  مربب و  وا  هب  ار  ود  نیا  تیاکش  هدومن و  رادید  ار  ماهیامنارگ  ردپ  ات  میوگب  ینخس  نانآ  اب  هحفص 714 ] مرضاح [ 

قح و رب  امـش  عضوم  ناج  همطاف » : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  دـندرکن ! هک  اهترارـش  اهیـشکقح و  هچ  دنتـشاد و  اور  متـس  نم  هب  هنوگچ 
تخد مریگب . رادـید  يهزاجا  ناشیارب  هک  ماهداد  ناشن  تدـعاسم  يور  ود  نیا  هب  نم  اما  دـیاهتفرگ ، میمـصت  تسرد  امـش  تسا ، هنالداع 

زا ناملـسم  ناوناـب  تسوـت و  يهناـخ  هناـخ ، هک  ارچ  نک . لـمع  شیوـخ  يهفیظو  هب  زین  امـش  تسا  نینچ  رگا  دوـمرف : ربماـیپ  دنمـشیدنا 
تـسود ار  سک  ره  نیارباـنب  درک ، مهاوخن  لـمع  امـش  هاگدـید  فلاـخم  يدروم  چـیه  رد  زین  نم  و  دـننکیم ، يوریپ  شیوخ  نارـسمه 

دـندش و دراو  هـک  یماـگنه  داد . دورو  هزاـجا  ناـنآ  هـب  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  ناـنموم  ریما  هدــب . تاهناـخ  هـب  دورو  يهزاـجا  يرادیم 
هرابرگد نانآ  دـینادرگرب . يور  ود  نآ  زا  دادـن و  خـساپ  ترـضح  نآ  اما  دـندرک  مالـس  وا  هب  داتفا ، ربمایپ  يهنازرف  تخد  هب  ناشنامـشچ 

هاگنآ دـندشن . ربمایپ  رتخد  يدونـشخ  بسک  هب  قفوم  اما  دـش  رارکت  راک  نیا  راب  نیدـنچ  دـنریگ و  رارق  ترـضح  يوربور  اـت  دندیـشوک 
فارطا رد  هک  یناوناـب  هب  نکفیب و  نم  يور  رب  ار  هچراـپ  نیا  ناـج ! یلع  دومرف : دوـب ، هتفخ  تداهـش  يراـمیب و  رتـسب  رد  هک  هنوگناـمه 

هب زاب  ود  نآ  اما  دـندرک ، لمع  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  ناـنز  دـننادرگرب . ود  نآ  زا  ار  شناـشفارون  يهرهچ  داد  روتـسد  دـندوب ، شرتسب 
رطاخ يدونـشخ  ات  میاهدـمآ  ام  ربمایپ ! يهیامنرگ  رتخد  يا  تفگ : رکبوبا »  » ماگنه نیا  رد  دـنریگ . رارق  وا  يوربور  هک  دنتـسشن  ياهنوگ 

مینکیم اضاقت  امش  زا  نیاربانب  مییادزب . تسا  هداد  يور  هچنآ  رطاخب  ار  امش  يدونشخان  یتحاران و  مشخ و  میروآ و  مهارف  ار  امش  ریطخ 
هتفر امش  رب  هک  يدادیب  هدمآ و  شیپ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  ییاهیـشکقح  هحفـص 715 ] زا [  يرذگب و  ام  يهناملاظ  درکلمع  زا  هک 

هطـساو نودـب  میقتـسم و  روطب  نت  ود  امـش  اب  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  يریگب . هدـیدان  شیوخ  يراوگرزب  وترپ  رد  ار  همه  تسا ،
يدادیب هچ  شتلحر  زا  سپ  هک  میوگب  وا  هب  مرب و  وا  هب  ار  امش  تیاکـش  هدومن و  رادید  ار  ربمایپ  ماهیامنارگ  ردپ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس 
مهاوخن وگتفگ  نانآ  اب  میقتـسم  روطب  ماهدروخ و  دنگوس  نم  ناج ! یلع  دومرف : درک و  نانموم  ریما  هب  ور  هاگنآ  دیتشاد . اور  نم  قح  رد 

ار مرظن  هاگنآ  دنتفگ : تسار  دنداد و  تسرد  خساپ  یتسارب  رگا  موش . ایوج  نانآ  زا  دناهدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  یتقیقح  هکنیا  ات  درک 
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خساپ تسرد  هک  دنگوس  يادخ  هب  وگب ، دنتفگ : ود  نآ  تفرگ . مهاوخ  میمـصت  نانآ  يهتـساوخ  دروم  رد  تفگ و  مهاوخ  ناشدروم  رد 
يادـخ هب  ار  امـش  دومرف : همطاـف  تفگ . میهاوخن  نخـس  یتـسار  هب  زج  ربماـیپ ، يهناـگی  تخد  يا  وت  شـسرپ  دروم  رد  اـم  داد . میهاوخ 

: دومرف هک  دوب  تسـشن  نآ  رد  تساوخ و  ار  امـش  یهاگنابـش  يروف ، يراک  رطاخب  ربمایپ  هک  دـیروآیم  رطاخب  اـیآ  هک  مهدیم  دـنگوس 
نم و  یتایح ، یف  اهاذآ  نمک  ناک  یتوم  دعب  اهاذآ  نم  و  هللا ، يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  اهاذآ  نم  اهنم ، انا  ینم و  ۀعـضب  ۀـمطاف 
ارم تقیقح  رد  درازایب  ار  وا  سک  ره  متـسه . وا  زا  نم  تسا و  نم  دوجو  يهراپ  همطاف  « ؟ یتوم دـعب  اـهاذا  نمک  ناـک  یتاـیح  یف  اـهاذآ 
نم تایح  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  درازایب  ار  وا  نم  تلحر  زا  سپ  سک  ره  تسا . هدرزآ  ار  يادخ  درازایب  ارم  سک  ره  تسا و  هدرزآ 

ود امـش  ایآ  تسا ». هدرزآ  نم  تلحر  زا  سپ  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ناسب  درازایب  نم  تایح  ناـمز  رد  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرزآ  ار  وا 
. ] تسادـخ نآ  زا  شیاتـس  هللادـمحلا » : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  دـنگوس . يادـخ  هب  ارچ  دـنداد : خـساپ  دیاهدینـشن ؟ ار  تیاور  نیا  نت 
هب زین  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا  نارـضاح ! يا  و  مریگیم ، یهاوـگ  هب  ار  وـت  نم  ایادـخ ! راـب  تفگ : هنارگـشیاین  هاـگنآ  و  هحفص 716 ]

، ود نآ  اب  دنگوس ! يادخ  هب  هک : دوزفا  و  دـندرزآ . ارم  مگرم  يهناتـسآ  رد  مه  یگدـنز و  نامز  رد  مه  نت ، ود  نیا  هک  مبلطیم  تداهش 
هچ ود  نآ  هک  میوـگب  مرب و  وا  هـب  ناـنآ  دادـیب  متـس و  زا  ار  شیوـخ  تیاکـش  مـنک و  رادـید  ار  مراـگدرورپ  اـت  تـفگ  مهاوـخن  ینخس 
ارم مردام  شاک  يا  تفگ : درک و  نیرفن  دوخ  هب  ناوناب  يوناب  نانخس  ندینش  اب  رکبوبا » . » دنتشاد اور  نم  قح  رد  اهترارش  اهیـشکقح و 
وت هک  ارچ  دـناهدناوخ !! شیوخ  يرادـمامز  هب  ار  وـت  هک  یمدرم  زا  تفگـش » : » تفگ تفـشآرب و  وا  رب  رمع »  » اـما دوـب !! هدرواـین  اـیند  هب 
وا يدونـشخ  زا  ینکیم و  یباـتیب  ینز  مشخ  رطاـخ  هب  تهج  نیمه  هب  ياهداد !! تسد  زا  ار  شیوخ  درخ  هک  یتسه  یتفرخ  ریپ  یتـسارب 
زا و  وا ؟ مشخ  هب  هچ  ار  وت  دـناهدرک ؟ باختنا  شیوخ  ییاورنامرف  هب  زور  لاح و  نیا  اـب  ار  وت  هنوگچ  مدرم  نیا  رخآ  يدرگیم . ناـمداش 

نتفر نوریب  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  یمق  ثدـحم  موحرم  دـنتفر . دنتـساخرب و  هاگنآ  و  تسا »؟ هتخاس  هچ  نز  کـی  مشخ 
نآ يرآ  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  مدروآرب ؟ دروم  نیا  رد  ار  تاهتـساوخ  ایآ  تفگ : نانموم  ریما  هب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هناخ ، زا  ود  نآ 
زا ناج ! یلع  دومرف : میاریذپ . ناج  هب  وگب  ار  تاهتساوخ  دومرف : نانموم  ریما  تفریذپ ؟ یهاوخ  ارم  يهتساوخ  امش  کنیا  تفگ : ترضح 

هلیـسونیدب دـنبای و  روضح  مرازم  رانک  رد  ای  دـنناوخب و  زامن  مرکیپ  رب  دـنناوتن  ود  نآ  مگرم  زا  سپ  هک  یـشیدنیب  يریبدـت  مهاوخیم  وت 
هحفص 717] [ . ] 370 . ] دنبیرفب ار  نالدهداس 

يرگیزاب نیا  رب  یشرگن 

شدوخ تسد  رد  راک  يهراچ  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  بانجیلاع  نیا  هدـنراگن  رظن  هب 
هن دور ، شیپ  گرم  یمدـق  دـنچ  ات  يرویند » هبیتق  نبا   » ریبعت هب  هک  یندادرـس  هیرگ  هن  تشاد و  يرهاـظ  یهاوخشزوپ  هب  يزاـین  هن  دوب ،

یگداـس هب  بصاـغ  تلود  سیئر  ناونع  هب  وا  يارب  وا  هک  ارچ  دـهد . رـس  هلاـن  ناـغف و  هن  دـهاوخب و  ادـخ  زا  ار  شیوخ  گرم  دوب  مزـال 
وا هب  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يهدشهرداصم  قوقح  تسا  نامیـشپ  شیوخ  يهناملاظ  درکلمع  زا  دـیوگیم و  تسار  رگا  هک  دوب  نکمم 

شزوپ شیوخ  يهناملاظ  تشز و  درکلمع  زا  هاگنآ  دـنک و  هاتوک  وا  نیمز  ناتـسوب و  زا  ار  شیوخ  زواجت  دادـیب و  تسد  دـنادرگ و  زاـب 
قوقح يادا  يهشیدنا  رد  یتسارب  هفیلخ »  » هک تسا  نیا  رگناشن  عاضوا  دنور  یخیرات و  قیاقح  اما  دروآ . هبوت  ادـخ  هاگراب  هب  دـهاوخب و 

اب شیوخ  يهناراـکزواجت  تسایـس  هناـملاظ و  عضوم  رب  يراـشفاپ  دوـجو  اـب  هک  دوـب  نآ  رب  هکلب  دوـبن  ربماـیپ  رتـخد  يدونـشخ  بسک  و 
ناملسم ای  هدازآ  ناسنا  چیه  هک  دنکیمن  روصت  هدنراگن  و  دزاس . دونـشخ  یـضار و  دوخ  زا  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  يدنر ، يرگیزاب و 

یقطنم نادجو و  ای  تعیرـش  بهذم و  چیه  هک  منکیمن  رکف  دهد و  نت  اهيرگلاجد  نیا  هب  یندمتم  يهعماج  نوناق و  چیه  ای  هاوختلادع 
نیرترب نآ  مالـسلااهیلع ، همطاف  هک  متـسه  قیمع  رواب  نیا  رب  دیوگب و  يزیچ  نینچ  یگماکدوخ ، تواقـش و  تنوشخ و  روز و  قطنم  زج 

دروآ دورف  رس  مکاح  دادبتـسا  يهناهلبا  قطنم  نیا  ربارب  رد  هک  تشاد  دبلاک  رد  نآ  زا  ریذپانمیلـست  رتاناوت و  یحور  یتسه ، ناهج  يوناب 
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!! دروخب ار  اهیرگلاجد  اهیزاسرهاظ و  نیا  يزاب  ای  و 

دروم نیا  رد  رگید  ینتفگ  نخس  کی 

لاوس نیا  تسا  نکمم  هحفص 718 ] ددرگ [ . میـسرت  خساپ  شـسرپ و  کی  تروصب  دیاب  هک  دنامیم  یقاب  يرگید  نخـس  ثحب  نیا  رد 
و تلاسر ، یحو و  نادناخ  يهناتـسآ  رد  رکبوبا »  » ندروآ دورف  رـس  شمرن و  نیا  يهزیگنا  هک  ددنب  شقن  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  نهذ  رد 
[371 « ] لئاسر  » رد ظحاج »  » بانج دوب ؟ هچ  شیوخ  يهنالداع  هناشنمدازآ و  عضوم  رب  مالسلااهیلع  همطاف  يراشفاپ  يراوتـسا و  يهزیگنا 
هب هفیلخ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دنسرپب  رگا  دیوگیم : وا  مینکیم . هدنسب  خساپ  نامه  میسرت  هب  ام  هداد و  ار  شسرپ  نیا  خساپ  شیوخ 

ياـپ شیوـخ  قوـقح  رب  تفرگیم و  مشخ  رتـشیب  وا  ربارب  رد  همطاـف  هچره  هک  یلاـح  رد  دراد  اور  دادـیب  متـس و  ربماـیپ  يهناـگی  تـخد 
هب ادـبا » کملکا  هللاو ال  : » دومرف وا  هب  باطخ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ییاجنآ  ات  دادیم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  شمرن  رهم و  وا  درـشفیم ،

دیرب مهاوخن  وت  زا  زگره  دنگوس ! يادخ  هب  تفگیم : خساپ  رد  رکبوبا » . » تفگ مهاوخن  نخـس  وت  اب  هشیمه  ات  زگره و  دنگوس ! يادـخ 
نیرفن ار  وت  هک  دنگوس  يادخ  هب  : » دومرفیم ربمایپ  بوبحم  تخد  هک  هاگنآ  زین  و  تسـسگ . مهاوخن  ار  نادـناخ  امـش  تبحم  يهتـشر  و 

دنت تالمج  نیا  زین  و  دومن . مهاوخ  اعد  ربمایپ  يهیامناگ  تخد  يا  ار  وت  نم  هک  دنگوس  يادخ  هب  تفگیم : خساپ  رد  وا  درک »! مهاوخ 
هبکبک و هبدـبد و  هب  زاین  تفالخ  ماقم  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  مه  نآ  راصنا ، رجاهم و  زا  یهوبنا  ربارب  رد  شیوخ و  تموکح  رقم  رد  ار 
دروآ و لمع  هب  ریدـقت  لیلجت و  وا  زا  دـهاوخیم و  شزوپ  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  زا  فصو  نیا  اـب  دونـشیم و  دراد ، رادـتقا  تلوص و 

چیه یتسدیهت  دیوگیم : تسا و  مالسلااهیلع  همطاف  تمظع  تیونعم و  هوکش و  رگنایب  یگمه  هک  دروآیم  نابز  رب  ار  یتالمج  اههژاو و 
هچ اما  تسین . رتهدیدنـسپ  رتبوبحم و  نم  دزن  هحفـص 719 ] وت [  زا  سک  چـیه  يزاینیب  تورث و  و  تسین ، نارگ  نم  رب  وت  دـننام  سک 

دیاب تسا و  هقدص  دـنامب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن ، ياج  رب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرفیم : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  دوخ  هک  منک 
رهاظب تالمج  نیا  ریذپلد و  ياههژاو  نیا  ندروآ  نابز  هب  هک : تسا  نیا  شسرپ ، نیا  خساپ  شـسرپ  نیا  خساپ  دوش !؟ هنیزه  ادخ  هار  رد 

و تسا ، یگماکدوخ  دادبتـسا و  زا  ندوب  كاپ  نانآ و  ندوبن  ملاظ  رب  لیلد  هن  تسایـس ، ياههرهچ  زا  مه  نآ  هناراوگرزب ، هناـهاوخریخ و 
رد هک  یماگنه  هژیوب  هشیپدادـیب  هماـکدوخ و  رـصانع  يرگلاـجد  هاـگ  هک  ارچ  دـنرودب . يرگدادـیب  زا  ناـنآ  هک  تیعقاو  نیا  رگناـشن  هن 

تراهم اب  ار  هدیدمتـس  قطنم  مه  هظحل ، کی  رد  هک  دـسریم  ياهطقن  هب  دنـشاب ، هتـشاد  هبرجت  يزوتهنیک  ینمـشد و  رد  اراـک و  تنطیش 
هک دـنکیم  هقالع  تدارا و  راـهظا  ياهنوگ  هب  ینمـشد  هب  مه  ار ، هشیپ  تلادـع  عضاوت  عوضخ و  مه  دـنهدیم و  ناـشن  دوخ  زا  يرایـسب 

مشخ و هک  دـهدیم  شیامن  یکبـس  هب  مه  و  تسوا ، هاوخریخ  دوجو  يهمه  اـب  دـیوگیم و  نخـس  شیوخ  ياـهنیرتبوبحم  اـب  ییوگ 
ياههتفاب هنوگنیا  اهتسژ و  نیا  تسایـس ، ملاع  رد  رگید  ترابع  هب  دریگیم . مشخ  قح  عضوم  زا  هک  تسا  یناسنا  مشخ  ناسب  وا  بضغ 

يدـج ار  اـهنآ  یـسک  دـنزوسیم ، بـصعت  شتآ  رد  هـک  یناـسک  اـی  ناـکدوک  شیدـناهداس و  ياـهناسنا  زج  تـسا و  رایـسب  یهتناـیم 
هحفص 720] دریگیمن [ .

هملسما تدایع 

زا راوگرزب ، نآ  تلحر  زا  سپ  ربمایپ و  نامز  رد  شاهنادنـسپادخ  درکلمع  هتـسیاش و  قالخا  راوتـسا و  نامیا  لـیلد  هب  گرزب  يوناـب  نیا 
رب ربمایپ  نارسمه  رگید  اب  و  شیوخ ، تسردان  درکلمع  اب  هن  درزآ و  ار  ادخ  ربمایپ  شنابز  اب  هن  وا  تسا . هدش  هدرمـش  ربمایپ  نانز  نیرتهب 

يهیآ نیا  دمآ و  دورف  یحو  يهتشرف  هک  دندرک  راتفر  ياهنوگ  هب  یخرب  هک  هنوگنامه  دیدرگ ، تسدمه  ياهئطوت  رد  ترـضح  نآ  دض 
یهارمه و هک  درک  راـتفر  ياهنوـگ  هب  وا  يرآ  کـجاوزا ». تاـضرم  یغتبت  کـل  هللا  لـحا  اـم  مرحت  مـل  یبـنلا  اـهیا  اـی  : » دروآ ار  هـفیرش 

نادناخ ربارب  رد  شیاهيریگعضوم  زین  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  و  دوب ، هتسیاش  وا  تایح  رد  ربمایپ و  ربارب  رد  شدرکلمع  ترـشاعم و 
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اـهنارحب و خـلت  ياهدادـیور  ربارب  رد  یگداتـسیا  اـه و  جـنر  لـمحت  رد  وا  درک . هوـلج  زیگنارب  نیــسحت  هنادنمتفارــش و  تلاـسر  یحو و 
ناـنآ راـختفا  رـسارس  مسر  هار و  زا  اـهنت  هن  تفرگ ، ندـیزو  كاـپ  نادـناخ  نیا  دـض  رب  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  يرگناریو  ياهدابدـنت 
اهجنر اهدرد و  يهمه  رد  دنام و  نانآ  رانک  رد  راکادف  يروای  يدج و  ياهدننکتیامح  تخسرس و  یعفادم  ناسب  هکلب  تسجن  فارحنا 
تفاتش وا  تدایع  هب  هملـسما »  » تفرگ رارق  يرامیب  رتسب  رد  تامدص ، نآ  رثا  رب  ربمایپ  يهناگی  تخد  هک  یماگنه  درک . یهارمه  ار  نانآ 

ار بش  اهجنر ، هودـنا و  نیا  اب  ربمایپ ! یمارگ  تخد  هللالوسر »؟ تنب  اـی  [ 372  ] کتلیل نع  تحبصا  فیک  : » تفگ مالس  ضرع  نمـض  و 
- هللاو کـته - یـصولا . ملظ  یبـنلا و  دـقف  برک ، دـمک و  نیب  تبحـصا  هحفـص 721 ] دومرف [ : ترـضح  نآ  يدروآ ؟ رحـس  هب  هنوـگچ 

ۀیدـحا تارت  و  ۀـیردب ، داقحا  اهنکل  و  لیواتلا ، یف  یبنلا  اهنـس  و  لیزنتلا ، یف  هللا  عرـش  ام  ریغ  یلع  ۀیـضتقم ، هتماما  تحبـصا  اـم  باـجح 
دیـشروخ هک  یلاح  رد  مدروآ  رحـس  هب  هاکناج  مغ  دـیدش و  هودـنا  اب  ار  هریت  بش  هملـسما ! [ . 373 ... ] ۀـنکمتم قافنا  بولق  اهیلع  تناک 

هناملاظ موجه  دروم  يدرمدازآ  تمظع  هوکش و  دنگوس  يادخ  هب  تسا . ناتـسرپبش  دادیب  راشف  ریز  وا  نیتسار  نیـشناج  هتفر و  تلاسر 
هناجوجل هنارگدادـیب و  نآ ، تایآ  لیوات  رد  ربمایپ  شرافـس  فالخرب  نآرق و  رد  ادـخ  نامرف  فالخرب  ار  وا  تماـما  قح  هک  تفرگ  رارق 

ناگـشیپقافن و لد  رد  دحا »  » و ردب »  » گنج ياههنیک  زا  نامگیب  موش  تسایـس  تشز و  راتفر  نیا  دندرپس . نارگید  هب  دندرک و  بصغ 
کنیا دنتـشادن و  ار  یلع  اب  شیوخ  ینمـشد  نتخاـس  راکـشآ  تارج  ناـکما و  نونک  اـت  ناـنآ  تسا . هدـنام  یقاـب  نازیگناهنتف  يهشیدـنا 
دـصق هب  هک  تسا  ییوناب  اهنت  ربمایپ  نانز  نایم  زا  هملـسما »  » وناـب هک  تسا  يروآداـی  يهتـسیاش  دـناهتفای . تصرف  هک  دـننکیم  ساـسحا 
لطاب قح و  راکیپ  رد  هدادن و  ناشن  دوخ  زا  یتماهش  نامیا و  نینچ  نارگید  تفاتـش و  شروضح  هب  وا  يهیامنارگ  تخد  رادید  تدایع و 

؟ تفرن شاهیامنارگ  تخد  رادید  هب  یسک  هاگآ ، نامیااب و  يوناب  نآ  زج  ربمایپ  نانز  زا  ارچ  یتسار  دنتفرن . تلادع  قح و  يههبج  يوسب 
نابلطهاج اب  دـیرخیم و  ناـج  هب  رتفد  نید و  زا  تنایـص  يارب  ار  اهجـنر  اـهدرد و  نآ  يهمه  دوب و  ربماـیپ  يهناـگی  تخد  وا  هکنیا  اـب  و 

هحفص 722] دندادن [ !؟ ناشن  یماگمه  یهارمه و  وا  اب  اهراشف ، اهجنر و  نیا  لمحت  رد  ربمایپ  نانز  رگید  ارچ  دومنیم ، هزرابم  ارگـسپاو 
رد ار  يو  هک  درک  تیصو  نانموم  ریما  هب  درمش و  ناگتسیاش  زا  ار  وا  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  نارگید  رب  هملـسما »  » رگید زایتما  و 

. دنهد رارق  شايراپسکاخ  تداهش و  نایرج 

هحلط رتخد  هشیاع ، تدایع 

ترـضح نآ  رادید  هب  ناوناب ، يوناب  یگدنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  هک  تسا  یـسانشقح  هاگآ و  ياههرهچ  زا  زین  هحلط »  » رتخد هشیاع ،» »
ار وت  زیچ  هچ  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  کیکبی ؟ يذلاام  یما ؟ تنا و  یباب  تفگ : دید ، رابکـشا  نیگهودنا و  ار  وا  هک  یماگنه  تفاتش و 

شرازگ هـک  یــسرپیم  يراـبهعجاف  خـلت و  دادـیور  زا  اـیآ  هشیاـع ! دوـمرف : ربماـیپ  يهـنازرف  تـخد  تـسا ؟ هتخاـس  ناـیرگ  هدزهودـنا و 
دادیور نیا  دناهدنامزاب !؟ هار  زا  نآ  رطاخب  ناورهر  هتخیرورف و  نآ  رثا  رب  ناگدـنرپ  ياهلاب  هدـش و  هدـنکارپ  اج  همه  نآ  يهدـنهدناکت 

و رکبوبا »  » هک تسا  نیا  تیعقاو  مدـمآ . راتفرگ  نآ  شیامزآ  هودـنا و  هب  نیمز  رد  نم  درب و  الاب  نامـسآ  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  يرابمغ 
هک ییاجنآ  ات  دـنداد  يو  هب  ار  هنانامرهق  داهج  لمع و  نامیا و  شناد و  ياهنادـیم  رد  نانموم  ریما  یماگـشیپ  يزاتـشیپ و  شاداـپ  رمع » »

وسمک نید  یناشفارون  هک  یماگنه  اما  دندومن ، يریگولج  نآ  نتخاس  راکـشآ  زا  دنتـشاد و  ناهن  لد  رد  ار  وا  ینمـشد  هنیک و  دتـسناوت ،
یـشیدنادب و يهروک  رد  تدش  هب  هتخاس و  راکـشآ  ار  روک  ياههنیک  نآ  تعرـس  هب  ود  نآ  تفگ ، دوردـب  ار  ناهج  نیما ، ربمایپ  دـش و 

راگدرورپ شـشخب  كدف »  » هک تسا  نیا  تقیقح  دش !! كدف  کلام  یـسک  هچ  ياو  يا  دـندرک ... هدراصم  ار  كدـف  دـندیمد و  زواجت 
يهنیزه يهدننکنیمات  ات  دیـشخب  نم  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  و  دوب . ربمایپ  وا ، اب  رگـشیاین  هدـننکتاجانم و  نیرتهتـسیاش  نآ  هب  هبترمدـنلب 

رگا ور  نیا  زا  هحفص 723 ] تفریذپ [ . ماجنا  وا  یحو  نیما  یهاوگ  هب  ادخ و  ملع  اب  ششخب  نیا  و  دشاب . نم  لسن  وا و  نادنزرف  یگدنز 
زیخاتـسر زور  رد  ار  نآ  نم  دنتـشادزاب ، زیچان  دمآرد  نیا  زا  ارم  دندرب و  ارم  نادنزرف  یگدنز  يهنیزه  نیمات  يهلیـسو  راکزواجت  ود  نآ 
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روهلعـش و ياههنابز  هب  ار  نآ  كدف ،»  » راکزواجت ناگدنرب  ناگدنروخ و  دروآ و  مهاوخ  وا  تاسح  هب  هداد و  رارق  ادخ  هب  برقت  يهیام 
. تفای دنهاوخ  خزود ، نیگمهس  شتآ  نازوس 

همطاف تدایع  يهشیدنا  سابع و 

نب ساـبع   » هک دوـب  راد  ریگ و  نیمه  رد  داـهن . تماـخو  هب  ور  وا ، طیارـش  دـییارگ و  تدـش  هب  ناوناـب  رـالاس  يراـمیب  جـنر و  هتفر  هـتفر 
تیعقوم هک  دنتفگ  وا  هب  اما  دـمآ  نانموم  ریما  يهناخ  رد  هب  ربمایپ  يهیامنارگ  راگدای  زا  رادـید  يهشیدـنا  رد  ربمایپ  يومع  بلطملادـبع »

شیوخ يهناخ  هب  سابع  ور  نیا  زا  تسین . نکمم  وا  تاقالم  کـنیا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ینارحب  وا  لاـح  ریطخ و  ربماـیپ  يهنازرف  تخد 
تفایرد زا  هک  تسا  هاوگ  يادـخ  ناج ...! یلع  مردارب ! دیـشر  دـنزرف  هک : داتـسرف  مایپ  نانموم  ریما  هب  یناسرمایپ ، يهلیـسوب  تشگزاـب و 

مناج رب  هودنا  مغ و  زا  یهوک  هچ  نتشیوخ - وا و  يهدید  رون  ادخ و  ربمایپ  بوبحم  تخد  همطاف -»  » يرامیب جنر و  نتفای  تدش  شرازگ 
ادـخ ربماـیپ  هب  هک  دـشاب  اـم  زا  سک  نیتـسخن  وا  هک  منکیم  روصت  تسا . هدـیدرون  مه  رد  ارم  باـصعا  ناوـت و  هنوـگچ  تسا و  هتـسشن 

. تسا هتخاس  رتکیدزن  شراگدرورپ  هاگراب  هب  ار  وا  هتشاد و  یمارگ  تخـس  هدیزگرب و  ار  وا  ربمایپ  هک  یـسک  نیتسخن  تسویپ . دهاوخ 
ات هدـب  هزاجا  سپ  تفگ ، دـهاوخ  دوردـب  ار  ناهج  وا  منکیم و  یباـیزرا  نم  هک  تسا  هنوگناـمه  وا  طیارـش  یتسارب  رگا  مدرگ ! تیادـف 

، وا میرکت  لیلجت و  اب  مه  دـنیآ و  لیان  ترـضح  نآ  كاپ  رکیپ  عییـشت  هوکـشرپ  شاداپ  هب  مه  ناگمه  ات  میروآ ، درگ  ار  راصنا  رجاهم و 
مایپ تبحم و  رهم و  ام  وگب : ناسرب و  مالس  میومع  هب  امش  دومرف : وا  ناسرمایپ  هب  نانموم  ریما  دوش . هداد  ناشن  ادخ  نید  تمظع  هوکش و 

میهنیم جرا  تسا ، هتـسیاش  هناهاوخریخ و  یهاگدید  هک  زین  ار  وت  هاگدـید  تشاد و  میهاوخ  هحفـص 724 ] دای [  هب  ار  وت  يهناهاوخریخ 
قح ندـش  لاـمیاپ  رب  نوزفا  هتفرگ و  رارق  دادـیب  متـس و  دروـم  هراـمه  شردـپ  تلحر  زا  سپ  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  هک  تهج  نادـب  اـما 

ادخ و تمرح  دـندرکن و  تیاعر  وا  دروم  رد  ار  ربمایپ  تیـصو  لیلد  نودـب  هدـش و  هتـشاد  زاب  زین  شايردـپ  ثاریم  زا  شریذـپانهشدخ ،
ماقتنا نارگدادیب  زا  هک  تسوا  تسا و  هدنـسب  يرواد  يارب  رگداد  يادـخ  هک  ییاجنآ  زا  و  دنتـسکش ، ترـضح  نآ  دروم  رد  ار  شربمایپ 

، منک راتفر  شدوخ  تیصو  قبط  دروم  نیا  رد  نم  یهدب  هزاجا  یشوپب و  مشچ  تاهتـساوخ  زا  هک  مهاوخیم  امـش  زا  نم  تفرگ ، دهاوخ 
هب ار  ناـنموم  ریما  ماـیپ  ناـسرمایپ ، هک  یماـگنه  مرادـب . هدیـشوپ  ار  عوضوم  نیا  هک  هدرک  تیـصو  نم  هب  ربماـیپ  بوـبحم  تخد  هک  ارچ 
وا هاگدـید  تسادـخ و  رهم  دروـم  هـشیمه  وا  هـک  دراـبب  هراـمه  ماهدازردارب  رب  ادـخ  تـمحر  رهم و  ناراـب  تـفگ : وا  دــیناسر ، ساـبع » »
رد وا  تسا . هدـشن  هداز  مالـسلاهیلع  یلع  زا  رتكرابم  يدـنزرف  ادـخ ، ربمایپ  زج  بلطملادـبع  نادـناخ  يارب  هک  ارچ  تسا . ریذـپانهشدخ 

اهراشف راوگان و  ياهدادیور  ربارب  رد  و  رتاناد ، همه  زا  اهشناد  اهتلیـضف و  نادیم  رد  رتزاتـشیپ و  ناگمه  زا  اهییالاو  تمارک و  نادیم 
تسا و رتناوترپ  اـهناسنا  یماـمت  زا  نآ  نتخاـس  زوریپ  ادـخ و  نید  هب  یناـسريرای  ادـخ و  نانمـشد  اـب  داـهج  رد  رتعاجـش و  ناـگمه  زا 

هحفص 725] دشاب [ . هنادنسپادخ  هک  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  وا  ور  نیا  زا  دروآ . نامیا  ادخ  ربمایپ  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن 

تداهش يهناتسآ  رد 

هراشا

درد غیرد و  تفگ  دوردب  ار  ناهج  همطاف  رگید  و  تشهب 3 - طونح  وا 2 - ياهتیصو  دوب  ماگنه  نیمه  رد  تسرد  زور  نیرخآ  رد  - 1
ریما ارچ  زاـمن ... کـنیا  خـیرات و  يهظحل  نیرتریظنیب  يروآداـی  کـی  تیـصو  هـب  لـمع  زوسناـج  تاـظحل  نآ  رد  تداهـش  زا  سپ  - 4

ادخ 6- ربمایپ  هب  تیاکش  درد  غیرد و  يا  رابمغ  بش  نآ  رد  وا  يهنامیکح  ریبدت  تهج  رد  رگید  یماگ  هتخانـشان  هاگمارآ  - 5 نانموم ؟
 ] ناوناب يوناب  تداهش  خیرات  مالسلااهیلع 8 - همطاف  گوس  رد  نانموم  ریما  نانموم 7 - ریما  يدج  رادشه  رمثیب  هناحوبذم و  ياهشالت 
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هحفص 726]

زور نیرخآ  رد 

هراشا

دوب هدیمرآ  شیوخ  يهداس  رتسب  رب  دوب ، ناهج  نیا  رد  شراختفا  رسارس  یگدنز  زور  نیرخآ  هک  زور  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  لاح  ره  هب 
رهاظ هب  هدش و  بآ  همه  شیاهناوختسا ، زج  وا  يهتشارفارب  تماق  زا  هتفرگارف و  ار  نینزان  دوجو  وس  ره  زا  يرامیب  جنر  فعـض و  راشف  و 

ییاـیور رد  هک  دوب  شمارآ  تاـظحل  ناـمه  رد  ییوگ  دـیباوخ و  ار  زور  نآ  تاـعاس  زا  یتعاـس  ناوناـب  رـالاس  دوب . هدـنامن  یقاـب  يزیچ 
، ربمایپ يهنازرف  تخد  هک  دوب  يراب  نیرخآ  نیتسخن و  نیا  دیاش  دنادیم ، ادخ  منادیمن ، دید . ار  ربمایپ  شردقنارگ  ردپ  باوخ  یتوکلم 
هک یماگنه  درک . ترایز  دیفـس  رد  زا  هوکـشرپ  یخاک  رد  ار  شاهیامنارگ  ردپ  ایور  ملاع  نامه  رد  يرآ  دیدیم ... باوخ  رد  ار  شردپ 

! ناج همطاف »  » مبوبحم تخد  قاتـشم »! یناف  ۀینب ، یلا  یمله  : » هک داد  ادن  داتفا ، شاهنازرف  تخد  زورفاناهج  لامج  رب  ربمایپ  نینزان  مشچ 
يادخ هب  ناج  ردپ  داد : خساپ  همطاف  کئاقل » یلا  کنم  اقوش  دـشال  ینا  هللاو  تلاقف : . » ماوت رادـید  قوش  روش و  رد  نم  هک  ایب  نم  يوسب 

تاهدژم ناج  همطاف  يدنع »!! ۀـلیللا  تنا  : » دومرف یمارگ  ربمایپ  هحفـص 727 ] مراد [ . يرتشیب  قوش  روش و  امـش  رادید  هب  نم  هک  دنگوس 
هک ارچ  دش . هدامآ  رگید  ناهج  هب  رفـس  يارب  رادـیب و  شیوخ  کبـس  باوخ  زا  ربمایپ  بوبحم  تخد  دوب . یهاوخ  نم  دزن  بشما  هک  داب 
نم : » دومرفیم هک  دراد  دای  هب  وا  زا  زین  ار  نخس  نیا  تسا و  هدینـش  شیوخ  هدشقیدصت  رادرکتـسرد و  وگتـسار و  ردپ  زا  ایور  ملاع  رد 
نآ و  دنک ، یلجت  ربمایپ  ناشفارون  يهرهچ  رد  دـناوتیمن  یـسک  هک  ارچ  تسا . هدـید  ارم  دـیدرتیب  دـنیبب  ارم  سک  ره  ینآر » دـقف  ینآر 

ار شیوخ  ناگدـید  وا  دوبن . تداهـش  ربخ  یتسرد  رد  دـیدرت  يارب  ییاج  ور  نیا  زا  دوب  هدینـش  ار  شیوخ  تلحر  زوسناج  ربخ  ترـضح 
شـشخرد تاظحل  نیـسپاو  رد  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  تشگزاب ، وا  دوجو  نارک  ات  نارک  هب  توارط  طاـشن و  رگید  هظحل  نآ  زا  دوشگ و 

ياهتعاس نیا  دشیدنیب و  ار  مزال  ریبادـت  يدـبا  ناهج  يوسب  تکرح  يارب  ات  تساخاپب  ور  نیا  زا  تسا . هتفرگ  رارق  دوخ  یگدـنز  لعـشم 
نآ رد  هیامنارگ  يوناب  نآ  يرکف  نالوج  یبلق و  قاـیتشا  نازیم  زا  ادـخ  اـهنت  درامـش . تمینغ  ار  ناـهج  نیا  رد  شیوخ  یگدـنز  نیرخآ 

دسریمارف تاظحل  نیرخآ  يدوزب  هک  دوب  نامداش  تقیقح  نیا  زا  وس  کی  زا  ریذپانفصو  طیارش  نآ  رد  وا  دوب . هاگآ  ساسح  تاظحل 
هاگرارق رد  الاو  تاجرد  یلعا و  قیفر  هب  ربمایپ و  شیالاو  ردـپ  هب  هتـشگ و  رطاخ  هدوسآ  هودـنا  مغ و  راشف  زا  قح ، هار  رد  تداهـش  اـب  و 

هب هک  یتسه  منادناخ  زا  درف  نیتسخن  وت  دومرف : وا  هب  هک  ربمایپ  شردپ  تراشب  تسویپ و  دهاوخ  یتسه  رادتقارپ  ياورنامرف  دزن  قدـص و 
يدوزب دیاب  تسنادیم  هک  ارچ  دوب . هتشگ  روهلعش  شرهمرپ  افصم و  بلق  رگید  يوس  زا  اما  تفریذپ  دهاوخ  ققحت  تسویپ ، یهاوخ  نم 

، اتکی يادـخ  زج  يروای  رای و  نودـب  دادـیب  وج  نآ  رد  تخـس و  راگزور  نیا  رد  ار  نانموم  ریما  شاهیاـمنارگ  ياـتمه  هوکـشرپ و  يوش 
نیرتـهب ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  راـبمغ  كانتــشحو و  ياهدادـیور  رد  هیاـمنارگ  يوناـب  نآ  رخآ  هحفـص 728 ] دراذـگب [ . اـهنت  بـیرغ و 

ار وا  ياج  دناوتیم  یـسک  هچ  وا  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  کنیا  دوب و  نانموم  ریما  شریلد  يوش  عفادـم  هدـننکتیامح و 
ره زا  شیب  یگدـنز  ياهتعاس  نیـسپاو  رد  هک  یتاعوضوم  زا  دـنک ؟ افیا  ترـضح  نآ  يارب  ار  یتاـیح  زاـسخیرات و  شقن  ناـمه  دریگب و 
وا دـسریم و  ییادـج  تاظحل  کنیا  هک  دوب  نیا  تخاـسیم ، دراو  يرتداـیز  راـشف  وا  سدـقم  بلق  رب  دوب و  روآدرد  وا  يارب  یعوضوم 

اهنآ لاب  رپ و  زونه  هک  دـندوب  ياهدـنرپ  ياههجوج  ناسب  هک  یلاسدرخ  ناکدوک  دـیوگ ، كرت  ار  شیوخ  لاسدرخ  ناکدوک  تسیابیم 
ارچ دوب . هیناح »  » تلیضفرپ مام  نیا  سدقم  ياهمان  زا  یکی  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  هتشذگ  ياهثحب  رد  ام  دنرادن . زاورپ  تردق  هدیئورن و 
مام نینچ  کنیا  و  دوب . ریظنیب  یتیگ  ناردام  یماـمت  ناـیم  رد  شنادـنزرف  هب  قشع  يزوسلد و  تبحم و  رهم و  رد  هیاـمنارگ  ماـم  نآ  هک 

راگزور نیا  متس  ياهریت  فده  ار  شیوخ  رگج  ياههراپ  تساوخیم  دوب و  يدبا  ناهج  هب  رفـس  يهدامآ  يزوسلد  رگنهدنیآ و  رهمرپ و 
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نیا راشف  رتالاب . رتتفارـشرپ و  هب  هن  دزرویم و  مارتحا  رتورف  هب  هن  کچوک ، هب  هن  دنکیم و  محر  گرزب  هب  هن  هک  دزاس  ياهشیپ  تنایخ 
زا سپ  تلاسر  یحو و  نادناخ  هک : دوب  هدینش  شاهیامنارگ  ردپ  زا  اهراب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  رتشیب  لیلد  نادب  هژیوب  هاکناج  درد 

ردپ تلحر  زا  سپ  شدوخ  هک  هنوگنامه  دید ، دنهاوخ  ار  نوگانوگ  بئاصم  اهدادیب و  اهجنر و  عاونا  دش و  دنهاوخ  فیعـضت  وا  تلحر 
تخد نآ  دنمدرد  هتسکش و  بلق  هب  هنوگچ  اههشیدنا  راکفا و  نیا  هک  دنادیم  يادخ  دوب و  رظان  دهاش و  ار  اهنآ  زا  یشخب  شاهیامنارگ 

هحفـص 729] ریزگاـن [  تسا . رمثیب  هدوهیب و  هودـنا ، مغ و  هک  تسنادیم  رتهب  همه  زا  وا  لاـح  ره  هب  اـما  دربیم . شروی  تشهب  زارفرس 
زا عیرـس  يربا  ناسب  هک  یهاتوک  تصرف  زا  دیاب  دوب و  میلـست  وا  ریدقت  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  تفریذپ و  ار  كاندرد  خـلت و  قیاقح  دـیاب 

. تفرگ هرهب  درذگیم ، ناسنا  یگدنز  نامسآ 

دوب ماگنه  نیا  رد  تسرد 

هب هیکت  هداتـسیا و  هتـسشن و  تلاح  ار  دوخ  تساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  داد و  تکرح  دوخ  هب  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هک  دوب  هشیدنا  نیا  اب 
يوشتـسش هب  شیوخ  نازرل  ياهتـسد  اب  تشادرب و  ار  شنادـنزرف  ياهـسابل  دوب ، هدامآ  بآ  اجنآ  رد  دـیناسر  رظن  دروم  يهطقن  هب  راوید ،

امـش تخادرپ ... نانآ  يوشتـسش  تفاظن و  هب  صاخ  یلگ  لالز و  بآ  اب  دـناوخارف و  ار  شیوخ  لاسدرخ  ناکدوک  هاگنآ  تخادرپ ، اهنآ 
هک وا  رب  مینک ، هیرگ  دـسریمارف  شایگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  هک  يردـقنارگ  يوناـب  نیا  رب  اـت  نک  فقوت  ياهظحل  یمارگ  يهدـنناوخ 
رد دیاش  دـنادیم  هچ  یـسک  دـنکیم . عادو  نانآ  اب  لاح  نامه  رد  ییوگ  دـشکیم و  شیوخ  لاسدرخ  ناکدوک  نت  رـس و  رب  رهم  تسد 

نیا دیرابیم و  ورف  دوب ، هتسشن  يدوگ  هب  اهجنر  راشف  زا  هک  شناگدید  ماج  زا  کشا  ناراب  تسیرگیم و  هتسهآ  هتـسهآ  تاظحل  نامه 
دوب ماگنه  نیا  رد  تسرد  دیوشب . هتفرگربا ، دیشروخ  نآ  زا  ار  یگدرمژپ  یگدرـسفا و  راثآ  ات  تخیریم  هتفرگ  يهرهچ  رب  اهکـشا  ناراب 
نوئش میظنت  هناخ و  روما  ریبدت  هب  هتساخرب و  يامیب  رتسب  زا  هک  تسیرگن  ار  شیوخ  زیزع  رایـسب  رـسمه  دش و  لزنم  دراو  نانموم  ریما  هک 

هتخادرپ ياهدننکهتسخ  ياهراک  ماجنا  هب  یمـسج  طیارـش  نآ  اب  هک  هیامنارگ  يوناب  نآ  رب  شرگن  اب  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هتخادرپ  نآ 
رد ارچ  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  هدزتفگش  ور  نیا  زا  درب . تقر  وا  رب  دادیم ، ماجنا  ار  اهنآ  تمالـس  تحـص و  يهماگنه  رد  هک  تسا 

شایگدنز زور  نیرخآ  زا  شدـنمجرا  يوش  خـساپ  رد  زین  وا  و  تسا ؟ هتخادرپ  هناخ  نوئـش  ریبدـت  هب  هدومن و  كرت  ار  رتسب  طیارـش  نیا 
هتـساخرب شزیزع  نادنزرف  ياهـسابل  يوشتـسش  تفاظن و  یتشادهب و  روما  میظنت  يارب  هک  تخاس  هحفـص 730 ] ناشنرطاخ [  داد و  ربخ 

اـشنم عبنم و  زا  نانموم  ریما  دـش . دـنهاوخ  راتفرگ  وا  زوسناج  قارف  هب  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  رهمرپ  رداـم  يدوزب  ناـنآ  هک  ارچ  تسا 
ربـخ دوخ  ناسنیدـب  تفگ و  نخـس  دوب ... هدـید  ار  ربماـیپ  شردـپ  هک  شیوخ  باوخ  زا  ترـضح  نآ  و  دیـسرپ . هناـعطاق  ییوگـشیپ  نیا 

. تشاذگن یقاب  دیدرت  دروم  نیا  رد  هک  داد  ياهنوگ  هب  ار  شیوخ  تداهش 

وا ياهتیصو 

تعرـسب شایگدـنز  ياهتعاس  نیرخآ  دوب و  توکلم  يوسب  زاورپ  يهناتـسآ  رد  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  تیونعمرپ  دـنلب و  حور  يرآ 
شایگدـنز ردـقنارگ  ياتمه  يارب  ار  شیوخ  ناـج  ياـفرژ  رد  هتفهن  ياـهزار  هک  دوب  هدیـسرارف  نآ  يهماـگنه  رگید  تشگیم . يرپس 

نکمم یتمیق  ره  هب  ات  دیوگزاب  ار  همه  تسا ، هتخاس  ناهن  اهتلیضف  ریما  زا  هتـشابنا و  لد  رد  تدم  نیا  لوط  رد  ار  هچنآ  هتخاس و  راکـشآ 
لمع يهماج  فاطعنا  يراگنالهـس و  ياهرذ  نودـب  تسیاـبیم  دوب و  زاستـشونرس  مهم و  رایـسب  وا  تیـصو  هک  ارچ  دوش . ماـجنا  دـشاب ،

اب هک  دوب  هاگنآ  تشگزاب و  شیوخ  رتسب  هب  درب ، نایاپ  هب  ار  شدنمجرا  نادنزرف  هناخ و  روما  ریبدـت  هک  یماگنه  هشیدـنا ، نیا  اب  دـشوپ .
یتعاس اهنت  هک  مراد  نیقی  تفگ و  مهاوخ  دوردب  ار  ناهج  زورما  نم  مدـنمجرا ! يهدازومع  تفگ : نانموم  ریما  هب  هوکـش  بدا و  ییایند 

رب نم  تیصو  میوگیم ، هچنآ  ور  نیا  زا  تسویپ  مهاوخ  شیوخ  يالاو  ردپ  هب  نآ  زا  سپ  هدنامن و  یقاب  ارـس  نیا  رد  نم  فقوت  زا  شیب 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


رب هاگنآ  و  وگب ! يراد  تسود  هچنآ  دراد ! ینازرا  تمالـس  ار  وت  يادـخ  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  يا  ناه  دومرف : ناـنموم  ریما  تساـمش .
. دیوگب ار  شیوخ  لد  ياهزار  شدنمجرا  رسمه  ات  داتسرف  نوریب  دوب ، يرتسب  ترضح  نآ  هک  ياهرجح  زا  ار  همه  تسشن و  همطاف  نیلاب 
! مردقنارگ يهدازومع  ینترشاع ». ذنم  کتفلاخ  و ال  ۀنئاخ ، ۀبذاک و ال  ینتدهع  ام  معلا ! نبای  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  هحفص 731 ] ] 

ایآ  ) ياهدیدن رودب  هدیدنسپ  شور  نیا  زا  ياهرذ  و  هتفای ، هشیپتناما  رادرکتسرد و  وگتسار و  یناسنا  شیوخ  یگدنز  رد  ارم  دیدرتیب 
و یتفلاخمب . کخب  وا  نا  نم  هللا  نم  افوخ  دـشا  و  مرکا ، یقتا و  ربا و  و  هللااب ، ملعا  تنا  هللا !! ذاعم  دومرف : ناـنموم  ریما  تسا ؟) هدوب  نینچ 

انا هللااناف و  كدقف  کتافو و  تمظع  دق  و  هللالوسر ، ۀبیـصم  یلع  تددج  دقل  هللا  و  هنم . دبال  رما  هنا  الا  كدقف . کتقرافم و  یلع  زع  دـق 
نآ زا  رتسرتادـخ  رتیمارگ و  رتهشیپاورپ و  رتاناد و  ربمایپ ! يهیاـمنارگ  تخد  يا  وت  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ادـخ ، رب  هاـنپ  نوعجار . هیلا 

! زیزع همطاف  مهد . رارق  شنزرـس  دقن و  دروم  دوخ  اب  يراگزاسان  رطاخب  ای  مرگنب و  یتفگ  هچنآ  زج  ار  تاهیامنارگ  دوجو  نم  هک  یتسه 
هک دنگوس  يادخ  هب  تسین . يزیرگ  نآ  زا  تسا و  شنیرفآ  نوناق  نیا  درک ؟ ناوتیم  هچ  اما  تسا  نارگ  نم  رب  یسب  وت  ییادج  يرود و 

نیا رد  وت  نادـقف  قارف و  هک  تسا  نیا  تقیقح  ینکیم . دـیدجت  نم  رب  ار  ادـخ  ربمایپ  تلحر  نیگمهـس  تبیـصم  تزوسناج  تداهـش  اب 
گرزب و تبیـصم  نیا  زا  درب و  هانپ  رهمرپ  يادخ  هب  دیاب  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  رتنیگمهـس  رتنارگ و  نم  رب  زین  ربمایپ  تلحر  زا  طیارش ،
یگدوسآ و ناوتیمن  نآ  زا  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » هک درب  هاـنپ  يادـخ  هب  رابهودـنا ، كاـندرد و  راـبهعجاف و 

اهرصع نز  درم و  نیرتهتـسیاش  نیا  الاو و  ناسنا  ود  نیا  هاگنآ  و  تشاد . دهاوخن  نیزگیاج  هک  تسا  یگرزب  گوس  تفای و  لد  شمارآ 
دینابسچ شیوخ  يهنیس  هب  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  سدقم  رس  نانموم  ریما  سپس  دنتسیرگ ، قارف  زا  مه  تسد  رد  تسد  یتعاس  اهلسن  و 

درم یلع »  » هک شاـب  هتـشاد  نیقی  وگب و  يراد ، یتیـصو  ره  مناـکدوک )! يهتـسیاش  رداـم  ماهیاـمنارگ ! يوناـب  [ ) هحفـص 732 دوـمرف [ : و 
همطاـف دـنیزگیمرب . دـشاب  راوشد  هچرگ  شیوخ  يهتـساوخ  رب  ار  وـت  يهتـساوخ  دـناسریم و  ماـجنا  هب  یهد  ناـمرف  ار  هچنآ  تساـفو و 

! ناـج یلع  تفگ : هاـگنآ  و  دراد . ینازرا  ار  اـهشاداپ  نیرتهوکـشرپ  نیرتـهب و  درمگرزب ! يا  امـش  هب  رهمرپ  يادـخ  دومرف : مالـسلااهیلع 
نم لاسدرخ  نادنزرف  رب  وا  هک  ارچ  دـنبب ، كرتشم  یگدـنز  نامیپ  هماما »  » مرهاوخ رتخد  اب  نم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  نیتسخن 

دحا دهـشی  نا ال  کیـصوا  تلاق : مث  تشاد . یهاوخ  رـسمه  هب  زاین  تاهناـخ  يهرادا  يارب  ریزگاـنب  امـش  تسا و  رهمرپ  ناـشردام  ناـسب 
یف ینفدا  و  مهعابتا ، نم  مهنم و ال  دـحا  یلع  یلـصی  نا  كرتت  و ال  هللالوسر ، ودـع  يودـع و  مهناف  ینوملظ ، نیذـلا  ءالوه  نم  یتزانج 

هب هک  ناراکزواجت  نیا  زا  یسک  دابم  هک  تسا  نیا  امش  رب  مرگید  تیـصو  دومرف : هاگنآ  [ . 374 . ] راصبالا تمان  نویعلا و  تاده  اذا  لیلا 
یهد هزاجا  دابم  و  دنتسه . ادخ  ربمایپ  نم و  زوتهنیک  نانمشد  نانآ  هک  ارچ  دنوش . رضاح  نم  رکیپ  عییشت  رد  دنتشاد ، اور  دادیب  متس و  نم 
رارق مه  يور  شمارآ  هب  اهمشچ  هک  یماگنه  نآ  هاگنابـش ، ارم  هک  تسا  نیا  نم  شرافـس  دراذگ . زامن  نم  رب  ناشناوریپ  اب  نانآ  زا  یکی 

. راپس كاخ  هب  دناهتفر ، باوخ  هب  هتفرگ و 

رگید تروص  هب  تیصو 

! مردقنارگ يهدازومع  هحفص 733 ] معلا [ ...! نبای  تلاق  تسا : تروصنیدب  هک  تسا  هدیسر  زین  يرگید  تیصو  ربمایپ  يهنازرف  تخد  زا 
یقاب طونح  اب  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  نم  ندـب  هک  ارچ  هد . لسغ  نهاریپ  اـی  شـشوپ  ریز  زا  ارم  متفگ ، دوردـب  ار  ناـهج  نم  هک  یماـگنه 

هب بش  یکیرات  رد  یناـهن  روطب  ارم  دـیراذگب و  زاـمن  نم  رب  مناـسک  نیرتکـیدزن  دوخ و  و  اـمن ، طونح  ار  مرکیپ  ادـخ  ربماـیپ  زا  هدـنام 
رد ار  اهدادیب  نآ  هک  یناسک  زا  یکی  یهد  هزاجا  ادابم  دنامب . یفخم  هک  ناشوپب  ياهنوگ  هب  هریت  كاخ  اب  ار  مهاگمارآ  و  راپـس ... كاخ 

: تخادرپ راعـشا  نیا  يهمزمز  هب  شنادـنزرف  دروم  رد  رگید  یتیـصو  زا  سپ  و  دـندرگ ... رـضاح  مرکیپ  عییـشت  رد  دنتـشاد ، اور  نم  قـح 
کبا ینکبا و  قایتشا  فیلح  حبـصا  دـقف  لسنلاب  کیـصوا  لوتبلا  نیرق  ای  قارفلا  موی  وهف  عمدـلا  لبـسا  يداه و  ریخ  اـی  تیکب  نا  ینکبا 

بالیـس نک و  هیرگ  نم  رب  ینک ، هیرگ  یتساوخ  رگا  امنهار ! رگتیادـه و  نیرتهب  يا  ناه  قارعلا  فطب  يدـعلا  لیتق  سنت  و ال  یماتیلل ،
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ارچ منکیم  شرافـس  منادنزرف  هب  ار  وت  لوتب »  » ردقنارگ مدمه  اتمه و  يا  تسا . ییادج  قارف و  زور  کنیا  هک  زیرورف  ناگدید  زا  کشا 
نم ناکدوک  رب  نک و  هیرگ  نم  رب  کنیا  دوب . دـنهاوخن  اهنآ  رانک  رد  رگید  هک  دنتـشاد  لد  رد  ار  یناـسک  قوش  روش و  وت  زج  ناـنیا  هک 

دیـسر دهاوخ  تداهـش  هب  مالـسا  یعدـم  رارـشا  تسدـب  اونین »  » رد هک  ار ، ياهتفخ  نوخ  هب  دیهـش  نآ  و  دننیـشنیم ، ردام  گوس  رد  هک 
ربمایپ مردپ  تفگ : نانموم  ریما  هب  دنک ، تیـصو  تساوخ  هک  یماگنه  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  هک : دناهدروآ  رقاب  ماما  زا  نکم . شومارف 
مهاوخ ترـضح  نآ  هب  هتفگ و  دوردـب  ار  ناهج  هک  متـسه  شنادـناخ  زا  درف  نیتسخن  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  تلحر ، يهناتـسآ  رد  ادـخ 
دونـشخ وا  يرواد  تساوخ و  هب  زاس و  هشیپ  ییابیکـش  ادخ  تساوخ  ربارب  رد  ور  نیا  زا  تسا . هدیـسرارف  نآ  يهماگنه  کنیا  و  تسویپ .

قارف تاظحل  تداهـش و  يهناتـسآ  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک : دـناهدروآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  و  هحفـص 734 ] [ . ] 375 . ] شاب
دنهاوخ اور  امـش  رب  نم  زا  سپ  هک  يدادـیب  رب  داد : خـساپ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ربمایپ  يهیاـمنارگ  تخد  دومرف : ناـنموم  ریما  درک . هیرگ 
يرگید تـیاور  رد  و  [ . 376 . ] تسا ناسآ  نم  يارب  ادـخ  هار  رد  اهدادـیب  اهدادـیور و  نیا  اـب  ییوراـیور  هک  نکن  هیرگ  دومرف : تشاد .

يهیامنارگ تخد  يا  وگب  دومرف : مراد ! ینخس  امش  اب  ناج ! یلع  تفگ : نانموم  ریما  هب  تداهش  يهناتسآ  رد  ترـضح  نآ  هک  دناهدروآ 
تیاور رد  و  [ . 377 . ] دـنراذگ زاـمن  نم  رکیپ  رب  رمع »  » و رکبوـبا »  » داـبم هک  دـنگوس  شربماـیپ  تمرح  ادـخ و  هب  ار  وـت  تفگ : ربماـیپ .
مهاوخ ربمایپ  مردپ  هب  ود  نآ  تیاکش  ناسب  زین  ار  وت  تیاکش  دنراذگ ، زامن  نم  رب  ود  نآ  یهد  هزاجا  رگا  دومرف : هک  دناهدروآ  يرگید 

يهعماج زا  هنازرف  يوناب  نآ  جنر  درد و  نازیم  مه  هک  دوب  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  ياهتیـصو  زا  یخرب  دش ، میـسرت  هچنآ  [ . 378 . ] درک
تیـصو نیا  اب  هک  دوب  نآ  رب  شیدنارود  يوناب  نآ  ار . مکاح  ناگـشیپتواسق  زا  وا  بضغ  مشخ و  نازیم  مه  دهدیم و  ناشن  ار  شیوخ 

ات دـناسرب  تبث  هب  خـیرات  نامولظم  نامورحم و  ناگدیدمتـس و  مان  يهحولرـس  رد  ار  شیوخ  يهزاوآدـنلب  مان  شاهدـش ، باـسح  قیقد و 
هحفص 735] دیامن [ . عفد  درکیم  دیدهت  ار  رتفد  نید و  هک  ینیگمهس  تارطخ  دنک و  بآ  رب  شقن  ار  نانمیرها  موش  يهشقن  هلیـسونیدب 

يهنابیرغ عییشت  هک  دوب  نآ  رب  دزاس ، تیمورحم  يهنومن  تیمولظم و  لبمـس  تیرـشب  تاجن  ادخ و  يارب  ار  شیوخ  دنلب  مان  ات  دوب  نآ  رب 
ار یناسک  يهمه  مکاح و  دادبتسا  زا  وا  سدقم  بضغ  مشخ و  ینـشور  هب  ات  دنک  بصعت  خیرات  يهنیـس  رب  ییولبات  ناسب  ار  شکاپ  رکیپ 
ات دوب  نآ  رب  زین  و  دنتخانـش . تیمـسر  هب  ای  دندومن  يرای  تیوقت و  دییات و  ار  نآ  دـنروآ و  راک  رـس  ار  ینمیرها  ماظن  نآ  هک  دـهد  ناشن 

ياهدادـیور ربارب  رد  هک  دـشاب  یناسک  یمامت  دـض  رب  وا  يهنانامرهق  مشخ  يهدـننکنالعا  رگناـیب و  شرگنـشور ، هدیجنـس و  ياهتیـصو 
قح و يرای  زا  تسد  دـنتفرگ و  یفنم  هناملاظ و  عضوم  وا ، يهیامنارگ  نادـناخ  هنازرف و  تخد  هب  تبـسن  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  رابهعجاف 

لسغ هنابش  ار  شکاپ  رکیپ  هک  درک  تیصو  وا  يرآ  دندیزخ . شیوخ  يهنابلطهاج  ياهاوه  یصخش و  عفانم  كال  رد  دنتشادرب و  تلادع 
شکاخ هب  مولعمان  ياهطقن  رد  یناهن و  روطب  بش  یکیرت  رد  دـنراذگ و  زاـمن  وا  رب  هناـبیرغ  هنابـش و  دـنناشوپب ، نفک  وا  رب  هنابـش  دـنهد 

يهحفـص هدولاین و  قح  زا  فارحنا  هب  ار  شیوخ  نادـجو  هک  یناگتـسراو  ناگتـسیاش و  زا  دـنچ  يرامـش  زج  هک  درک  تیـصو  دـنراپس ،
شکاپ رکیپ  عییشت  مسارم  رد  يرگید  سک  چیه  دناهدیـشکن ، یهارمگ  یتسرپایند و  تواقـش و  یهایـس  هب  ار  ناشناج  يهفیحـص  نشور 

نیگمهـس و ياهدادـخر  رد  ناـنآ  يهنادنـسپادخ  هناریلد و  هتـسیاش و  عـضوم  هـک  داد  روـضح  يهزاـجا  ار  یناـسک  اـهنت  ددرگن . رـضاح 
نانآ ياههچلابمد  مد و  ناراکمتـس و  زا  کی  چیه  و  دوب ، یهلا  ياهنامرآ  فادـها و  تهج  رد  نشور و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زوسیتسه 

هحفص 736] دادن [ . ار  دادیب  متس و  عفن  هب  يرگلاجد  يراکبیرف و  تصرف  روضح و  يهزاجا  ار 

تشهب طونح 

هراشا

هدنزومآ اهنآ  يهمه  هچرگ  دراد ، یصخش  يهبنج  هک  تشاد  شدنمجرا  يوش  هب  زین  يرگید  ياهتیـصو  یتیگ ، زارفرـس  يوناب  دیدرتیب 
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ياهتـصرف رد  دوش و  رـضاح  وا  هاگمارآ  راـنک  رب  هاـگیب  هاـگ و  هک  درک  تیـصو  شردـقنارگ  ياـتمه  هب  ترـضح  نآ  هنومن  يارب  تسا .
، شیوخ يافواب  ناتـسود  نادرگاش و  زا  یکی  ءامـسا »  » زا هاگنآ  و  دـنک ... توالت  ار  فیرـش  نآرق  زا  یتایآ  وا  رازم  راـنک  رد  نوگاـنوگ 

. داهن وا  رس  رانک  رد  دروآ و  ار  نآ  شیوناب  روتسد  هب  زین  وا  تساوخ و  دوب ، هدروآ  شردپ  يارب  یحو  يهتشرف  هک  ار  تشهب  طونح 

؟ تسیچ طونح 

زا شیپ  یکدنا  یمارگ  ربمایپ  دومرف : هلمج  زا  دروم  نیا  رد  هک  دناهدروآ  نانموم  ریما  زا  تسا . روفاک  ردـس و  زا  تدابع  طونح »  » يهژاو
! ناج یلع  : » دومرف نت  ود  ام  هب  باطخ  میدوب  شروضح  رد  همطاف »  » شدنمجرا تخد  نم و  هک  یلاح  رد  دناوخارف و  ارم  شیوخ  تلحر 

دیوگیم امـش ، رب  مرگ  يدورد  راـثن  اـب  وا  تسا . هدروآ  تشهب  زا  نم  يارب  یحو  يهتـشرف  هک  تسا  یتـشهب  طونح  نیا  ناـج ! همطاـف » »
امش نآ  زا  طونح  نیا  موس  کی  تنم ، هدید  هب  ناج ! ردپ  تفگ : همطاف  دیرادرب ». دوخ  يارب  ار  نآ  يهیقب  ربمایپ و  يارب  ار  نآ  زا  یشخب 

: دومرف دینابسچ و  هنیـس  هب  ار  شیوخ  يهنازرف  تخد  درک و  هیرگ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ربمایپ  دنامب . نانموم  ریما  دزن  نآ  يهیقب  دشاب و 
طونح يهدنامیقاب  دروم  رد  امـش  دومرف : نانموم  ریما  هب  هاگنآ  ماهدش ! ماهلا  هتفایهار و  دنمدرخ ، هدش ، راگتـسر  تخد  رب  ادـخ  دورد  يا 

رظن رد  امـش  هک  سک  ره  يارب  شرگید  مین  ربماـیپ و  يهیاـمنارگ  تـخد  يارب  نآ  زایمین  داد : خـساپ  هحفـص 737 ] دیراد [ ؟ يرظن  هچ 
ماـن هب  شیوخ ، نارازگراـک  زا  ییوناـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپـس  دوب . دـهاوخ  امـش  نآ  زا  زین  نآ  رگید  فصن  دومرف : ربماـیپ  دـیریگب .

هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دزاس . هدامآ  ترضح  نآ  يارب  بآ  يرادقم  داد ، روتسد  وا  هب  دناوخارف و  ار  عفاریبا  رسمه  یملس -» »
، هماج نآ  ندیـشوپ  لسغ و  نیرتهب  ماجنا  زا  سپ  تساوخ و  ار  شیوخ  دـیدج  ياهـسابل  هاـگنآ  میاـمن و  وشتـسش  اـت  زیرب  ار  بآ  دومرف :

يهناتـسآ رد  یگدـنز و  تاظحل  نیرخآ  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  ار  راکنیا  زار  هدـنراگن  نارتسگب . قاطا  طـسو  رد  ار  مرتسب  دومرف :
اههنیـس زار  هب  هک  تسادخ  اهنت  نیا  دنادیمن . درک ، نت  هب  يدیدج  يهماج  داد و  وشتـسش  ار  دوخ  رهطم  رکیپ  شیوخ ، زوسناج  تداهش 

اهمخز و نآ  دـیادزب . دـیوشب و  تشاد  ولهپ  وزاـب و  رد  زونه  هک  ار  یتاـحارج  اـهمخز و  نآ  راـثآ  هک  دوب  نآ  رب  دـیاش  اـما  تسا ، هاـگآ 
هب هماج  نآ  مه  تهج  نیمه  هب  دـیاش  و  دوب ... هدـمآ  دراو  وا  رب  راوید  رد و  ناـیم  شاهناـخ  هب  دادبتـسا  نادـالج  شروی  رد  هک  یتاـحرج 

اهمخز و راثآ  هک  دوب  نآ  رب  ربمایپ  بوبحم  راـگدای  نآ  دـیاش  يرآ  دیـشوپ . ياهزاـت  يهماـج  دروآرد و  نت  زا  ار  هتـشغآ  نوخ  كرچ و 
نآ هک  دـناهشیدنا  نیا  رب  زین  یخرب  دراد . ناـهن  تفاـی ، دـنهاوخ  روـضح  وا  ندرک  نفک  لـسغ و  مسارم  رد  هـک  یناـسک  زا  ار  تاـحارج 
هک دومن  تیـصو  هاگنآ  داد . ماجنا  نآ  ياجب  و  تیم »  » لسغ زا  لدـب  ناونع  هب  ار  لـسغ  نیا  توکلم  يوسب  زاورپ  يهناتـسآ  رد  ترـضح 

. تسا بیجع  ناثدحم  زا  هیاپیب ، تسس و  نخس  نیا  هدنراگن ، رظنب  دنهدن . لسغ  ار  شرهطم  رکیپ  تفگ ، دوردب  ار  ناهج  هکنیا  زا  سپ 
اب مه  نآ  دنروایب ، هحفـص 738 ] یتیگ [  يوناب  نیرتسانـشنید  نیرتدنمـشیدنا و  مان  هب  ار  ياهناسفا  غورد و  نینچ  هک  دـیاشن  ار  نانآ  و 

دروم کی  اهنت  يرآ  گرم . زا  شیپ  هن  دسر  ماجنا  هب  ناسنا  گرم  زا  سپ  دیاب  تیم  لسغ  هک  دننادیم  کین  دوخ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت 
بلطم نیا  هک  تسا  هدش  موکحم  گرم  هب  تلادـع  قح و  ساسارب  هک  تسا  یـسک  هب  نداد  تیم  لسغ  مه  نآ  تسا و  هدـش  هداد  هزاجا 

درم ایآ  هک  دروم  نیا  رد  یمالـسا  هقف  ناسانـشراک  اهقف و  تیاور ، ندوب  یـساسایب  رب  نوزفا  درادن . ام  ثحب  هب  یطبر  اما  تسا ، یتسرد 
نیا دناهدرک و  لالدتسا  داد ، لسغ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  رهطم  رکیپ  هک  نانموم  ریما  لمع  هب  هن ، ای  دهد  لسغ  ار  شیوخ  رسمه  دناوتیم 

ساسایب تیاور  نیا  هک  ناثدحم  زا  یخرب  رادنپ  نایب  نیا  اب  تسا . زور  زا  رتهزاوآدنلب  رتهدشهتخانـش و  دیـشروخ و  زا  رتنشور  عوضوم 
. درادن ینید  یملع و  شزرا  چیه  دناهدروآ ، ار 

تفگ دوردب  ار  ناهج  همطاف  رگید  و 

هراشا
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ناکدوک يارب  اذـغ  نتخاس  هدامآ  هناخ و  روما  ریبدـت  زا  سپ  وا  دـندنکفا و  قاطا  طـسو  رد  ار  شرتسب  ربماـیپ ، يهنازرف  تخد  روتـسد  هب 
زین یخرب  تفرورف . هشیدـنا  رد  داـهن و  شناـشفارون  تروص  ریز  ار  شیوخ  نینزاـن  تسد  دـیمرآ و  شیوـخ  رتـسب  رد  هلبق  هب  ور  شزیزع 

رگهراظن اـت  داتـسرف  مشاـهینب »  » ناوناـب زا  یخرب  لزنم  هب  ار  موثلکما »  » و بنیز »  » شیوخ دـنمجرا  تخد  ود  ترـضح  نآ  هک  دـناهدروآ 
ات دوب  نانآ  هب  تبحم  رهم و  يهزیگنا  هب  ریبدت  نیا  هک  تسا  نشور  و  دنشابن . شیوخ  رهمرپ  مام  یتوکلم  حور  ندیشکرپ  تاظحل  قارف و 

هحفص 739] دراذگ [ . ياج  رب  يرتمک  رثا  اهنآ  رد  ردام  گوس  دننیبن و  يرتشیب  يهمدص  وا  درس  رکیپ  ردام و  گرم  رب  هراظن  اب 

درد غیرد و 

فقوت تعاس  نیـسپاو  رد  نیـسح  نسح و  شدـنمجرا  دـنزرف  ود  هارمه  هب  نانموم  ریما  هک  ددرگیم  تفایرد  نینچ  زین  تایاور  یخرب  زا 
ود نآ  لاح  ره  هب  دـندوب . هتفر  نوریب  هژیو  یطیارـش  رطاخب  ای  صاخ  يراک  يارب  ییوگ  دـندوبن و  لزنم  رد  ناهج ، نیا  رد  ناوناب  يوناـب 

اهنت و  دـندوبن ... شرتسب  رانک  رد  ناـشرهمرپ  تلیـضفرپ و  ماـم  یگدـنز  نیرخآ  تاـظحل  نآ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهیاـمنارگ  دـنزرف 
روضح شرانک  رد  دوب  وا  هناخ  نارازگراک  نادرگاش و  زا  هک  زین  هضف »  » تایاور یخرب  تلالد  هب  انب  دوب و  شترضح  تمدخ  رد  ءامسا » »
يداـم ياـههدرپ  دـمآ . مهارف  یتـسه  ناـهج  يوناـب  نیرترب  یتوکلم  حور  زاورپ  طیارـش  نآ ، یپ  زا  دیـسرارف و  نیرخآ  تاـظحل  تشاد .

یلع مالـسلا  لـیئربج ! یلع  مالـسلا  دوـمرف : دـنکفا و  شیوـخ  فارطا  هب  قـیمع  هنارکفتم و  یهاـگن  ناوناـب  رـالاس  تـفر و  راـنک  هرـسکی 
تمحر و ربماـیپ  رب  مالـس  یحو ! يهتـشرف  رب  دورد  مالـسلاراد . كراد  كراوج و  کـناوضر و  یف  مهللا  کـلوسر ! عم  مهللا  هللالوـسر !

هاگلزنم رهم و  يهناخ  تمحر و  راوج  رد  زاس و  تیدونشخ  رهم و  رد  قرغ  زیگنارب و  تاهیامنارگ  ربمایپ  هارمه  هب  ارم  ایادخ ! راب  تلادع !
هحفص دینیبیم [ ؟ زین  امش  مرگنیم  نم  ار  هچنآ  ایآ  يراام ؟ نورتا  دومرف : هنارگشیاین  هاگنآ  هد . هانپ  شیوخ  شمارآ  تینما و  تمالس و 

امف یمدقا ، هینب  ای  لوقی : هللالوسر  اذـه  لیئربج و  اذـه  تاومـسلا و  لها  بکاوم  هذـه  : » دومرف دـینیبیم ؟ هچ  امـش  رگم  دندیـسرپ : [ 740
هک ربمایپ  ماهیاـمنارگ  ردـپ  مه  نآ  تسا و  یحو  يهتـشرف  زین  نیا  دنتـسه و  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  هوبنا  هوبنا  اـهنیا  کـل »... ریخ  کـماما 

. تسا رتهدیدنـسپ  رتهب و  يویند  ياهـشزرا  یماـمت  اـیند و  زا  وت  يارب  يراد  اـم  دزن  هچنآ  هک  باتـشب  اـم  دزن  مزارفرـس  تخد  دـیامرفیم :
نامرف هب  اهناج  يهدنرادتفایرد  يا  وت  رب  مالس  دومرف : دوشگ و  هاگنآ  و  داهن ... مه  يور  ار  شیوخ  رگنقح  غورفرپ و  نامـشچ  یتاظحل 

مناور وت  يوسب  « » رانلا یلا  یبر ال  کیلا  : » دومرف سپـس  زاسم . ماهدرزآ  اما  ریگرب  ینیمز  یکاخ و  نت  نیا  زا  ارم  حور  رتدوز  هچره  ادخ ،
هک درد  غیرد و  درک و  زارد  ار  شیوخ  ياهاپ  اهتـسد و  داهن ، مه  يور  ار  ناگدـید  کـلپ  سپـس  شتآ ». يوسب  هن  رهمرپ  راـگدرورپ  يا 

نارابهسوب ار  وا  دـنکفا و  ناوناب  يوناب  رهطم  رکیپ  يور  رب  ار  دوخ  درک و  هراپ  نابیرگ  ءامـسا » . » تفگ دوردـب  ار  ناهج  ربمایپ  يهناـحیر 
دوجو نآ  رب  ار  ءامـسا »  » يهناصلاخ مرگ و  مالـس  يدش ، دراو  تردقنارگ  ردـپ  رب  هک  یماگنه  ناج ! همطاف  نم ! يوناب  تفگ : تخاس و 

ار شیوـخ  رهمرپ  ماـم  دـندش و  هناـخ  دراو  نیـسح  نسح و  شدـنمجرا  دـنزرف  ود  هک  دوـب  راـبمغ  طیارـش  نـیمه  رد  و  ناـسرب . سدـقم 
نیا رد  هاگچیه  ام  رهمرپ  ماـم  ءامـسا » : » دـنتفگ هحفـص 741 ] تسا [ . هتفخ  ییوگ  یـصاخ  طیارـش  اـب  هلبق و  يوـس  هب  ور  هک  دنتـسیرگن 

دوردـب ار  ناهج  هکلب ... تسا ... هدـیباوخن  ناتردام  ربمایپ ! دـنبلد  نادـنزرف  يا  داد : خـساپ  تسا ؟ هتفخ  ارچ  دـیباوخیمن ، زور  ياـهتعاس 
نارابهسوب ار  وا  ياهاپ  دنکفا و  ردام  رهطم  رکیپ  رب  ار  دوخ  مالسلاهیلع  نسح  ترـضح  كانلوه  يهعجاف  نیا  ربخ  ندینـش  اب  تسا . هتفگ 

نم اب  دور  نوریب  یکاخ  دـبلاک  نیا  زا  ناج  هکنآ  زا  شیپ  ردام ! ناـج  یندـب ». یحور  قراـفت  نا  لـبق  ینیملک  هاـما  اـی  : » تفگ تخاـس و 
نا لبق  ینیملک  نیـسحلا !! کنبا  انا  هاما ! ای  : » تفگیم دـییوبیم و  ار  رداـم  ياـهاپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هنوگنیمه  و  وگب . نخس 
دوش هتفاکش  هودنا  راشف  زا  دتسیازاب و  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  زیزع ! ردام  متسه ، نیـسح  وت  دنزرف  نم  ماهیامنارگ ! مام  توماف ». یبلق  عدصتی 

دیورب ناتردپ  غارس  هب  ربمایپ . يهیامنارگ  نادنزرف  يا  ناه  منازیزع ! تفگ ، نانآ  هب  ءامسا » . » وگب نخـس  نم  اب  میوگ ، دوردب  ار  ناهج  و 
رد ار  ردـپ  ات  دـندش  کیدزن  ربمایپ  دجـسم  هب  هک  یماگنه  دـندش و  جراخ  هناخ  زا  نیـسح  نسح و  دـیهد ... شرازگ  وا  هب  ناـتردام  زا  و 
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يهیرگ لیلد  دنتفرگ و  ار  نانآ  درگ  هباحـص  زا  یهورگ  دـنکفا . نینط  نانآ  يهلان  يادـص  دادـن و  ناشناما  هیرگ  رگید  دـنراذگب ، نایرج 
اب نانموم  ریما  تسا ! هتفگ  دوردـب  ار  ناهج  همطاف »  » ام رهمرپ  مام  رخآ  همطاـف !»  » اـنما تتاـم  دـق  سیل  وا  : » دـنتفگ هک  دندیـسرپ  ار  ناـنآ 

هحفـص 742] دـمحم [ »؟ تنب  ای  ءازعلا  نمب  : » دومرف دروخ و  نیمز  هب  كراـبم  يهرهچ  رب  هک  داـتفا  یلاـح  هب  نیگمهـس  ربخ  نیا  ندـینش 
هب هاـگنآ  و  دـمحم »؟ زارفرـس  تخد  يا  مشخب  یلـست  شمارآ و  یـسک  هچ  هـب  ار  لد  نـیا  ریذـپانناربج ، گرزب و  گوـس  نـیا  زا  سپ  »

هارمه هب  ناـنموم  ریما  هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  دـمآ . هناـخ  يوس  هب  ور  تفرگرب و  ار  شیوـخ  دـنزرف  ود  تسد  تساـخرب و  تمحز 
. دنکیم همزمز  نایرگ  ینامـشچ  اب  هتـسشن و  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  نیلاب  رب  هک  تسیرگن  ار  ءامـسا »  » دش و هناخ  دراو  نیـسح  نسح و 

نیمز رب  تفرگرب و  شود  زا  ابع  رس و  زا  همامع  درب و  تسد  هودنا  تدش  زا  داتفا ، همطاف  ناجیب  رکیپ  رب  راوگرزب  نآ  مشچ  هک  یماگنه 
شرانک رد  تفرگرب ، ربمایپ  تخد  ناشفارون  يهرهچ  زا  هدرپ  هاگنآ  داتفا . هیرگ  هب  تخس  شریظنیب  رگنـسمه  اتمه و  گوس  رد  دنکفا و 

ملعت لیللاب و ال  ینفدا  و  یلع ، لص  لـیلاب و  ینفک  ینلـسغ و  ینطنح و  دـمحم ... تنب  همطاـف  اـنا  یلع  اـی  دوب : نینچ  هک  تفاـی  ياهتـشون 
هب رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ات  تخاس  رختفم  وت  يرـسمه  هب  ارم  اتکی  يادـخ  مربماـیپ ! تخد  همطاـف ، نم  ناـج ! یلع  [ . 379 ... ] ادحا

یهد لسغ  بش  لد  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ور  نیا  زا  يرتراوازـس . رترهمرپ و  نم  هب  رگید  سک  ره  زا  وت  مشاـب . وت  يارب  وت و  هارمه 
هب ار  وت  يراذگم . نایرج  رد  ار  ناشیدنادب  نیا  زا  کی  چیه  يراپس و  كاخ  هب  ارم  يراذگ و  زامن  نم  رب  ینک و  نفک  ییامن و  طونح  و 

هحفص 743] ناسرب [ . زیخاتسر  زور  ات  منادنزرف  هب  ارم  مرگ  مالس  دورد و  مراپسیم ، ادخ 

تداهش زا  سپ 

هراشا

نادرگرـس هدزتریح و  ربماـیپ ، راـبمغ  هدـنهدناکت و  تلحر  زور  ناـسب  مدرم  تـفرگارف و  زوسناـج  ياـههیرگ  ار  هنیدـم  نارک  اـت  نارک 
هک دندید  دندمآ و  درگ  مالـسلااهیلع  همطاف  يارـس  رد  یگمه  رهـش  نانز  دنتـساخرب . هلان  نویـش و  هب  هچراپکی  هدرک و  مگ  ار  نتـشیوخ 

، دناهتـسشن شیوـخ  ناوـج  رداـم  گوـس  رد  هک  شدـنمجرا  ناـکدوک  شرتـسب  درگ  رد  تسا و  هـتفخ  شیوـخ  قاـطا  رد  ناوناـب  يوناـب 
هزرل هب  رهـش  هک  دندز  لد  يهدرپ  زا  ياهلان  نانچ  هنیدم  نانز  شارخرگج ، زوسناج و  يهرظنم  نآ  ندـید  زا  دـنزادگیم ... دـنزوسیم و 

يا ناهاگآ ! نارادرک و  هتـسیاش  يوگلا  ادتقم و  يا  نانز ...! رالاس  يا  ناه  هللالوسر ...! تنب  ای  هاتدیـس ! ای  دنتفگ : نانکنویـش  دـمآرد و 
دوب نانچ  تیعمج  یگدرـشف  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  هار  ناباتـش  هنیدم  مدرم  نآ  یپ  زا  و  ربمایپ ...! يهنازرف  تخد 

زوسناج ياههلان  اب  دندمآ و  درگ  نیسح  نسح و  شدنمجرا  دنزرف  ود  نانموم و  ریما  درگ  رب  همه  تسا . هدش  فصو  بسا  لای  ناسب  هک 
اقح نالا  هللالوسر ! ای  هاتبا  ای  تفگیم : تسیرگیم و  موثلکما »  » همطاف دنمجرا  تخد  دـنداد ... رـس  هلان  یگمه  همطاف »  » گوس رد  نانآ 

تـسد زا  ار  وت  هزات  میاهتـسشن و  وت  گوس  رد  نونکا  ییوگ  هک  یتسار  ادخ ! ربمایپ  يا  هیامنارگ ! ردپ  ادبا . هدـعب  ءاقل  ادـقف ال  كاندـقف 
دورو يارب  یهار  ات  دیشوک  دیسر و  هار  زا  زین  هشیاع » . » دوب دهاوخن  يرادید  رگید  زیخاتـسر  زور  ات  هک  ینداد  تسد  زا  مه  نآ  میاهداد ،
نایم ءامـسا »  » ییوگ هک  درب  تیاکـش  شردپ  هب  وا  درک . يریگولج  وا  دورو  زا  یلیالد  هب  هحفص 744 ] ءامـسا [ »  » اما دبایب  هناخ  لخاد  هب 
شیپ رد  يهناتـسآ  ات  رکبوبا » . » تسا هتخاس  سورع  جدوه  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  وا  هک  دوزفا  زین  هدـنکفا و  هلـصاف  ربماـیپ  تخد  وا و 

سورع جدوه  همطاـف »  » يارب ارچ  دـنوش و  دراو  شرتخد  يهناـخ  هب  ربماـیپ  ناـنز  یهدیمن  هزاـجا  ارچ  ءامـسا !»  » يا ناـه  تفگ : دـمآ و 
رضاح وا  رکیپ  رب  یسک  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  دوخ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  داد : خساپ  ءامـسا » « ؟ ياهتخاس
تخد دوخ  ناـمز  رد  ار  نآ  هکلب  تسین ، نینچ  هک  مزاـس  ناـشنرطاخ  دـیاب  دـیمانیم ، سورع  جدوه  ار  نآ  امـش  هچنآ  دروم  رد  و  دوشن .

نانخـس ندینـش  اب  رکبوبا » . » دوش هدرب  شهاگمارآ  يوسب  نآ  نایم  رد  شرهطم  رکیپ  هک  تسا  هتخاس  شدوخ  ماهتخاـس و  شیارب  ربماـیپ 
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ور رمع  رکبوبا و  دش . رود  هناخ  رد  زا  هاگنآ  و  هد ... ماجنا  تسا ، هداد  روتسد  مالسلااهیلع  همطاف  ار  هچنآ  تفگ : عاجش  نامیااب و  نز  نآ 
یـشیپ نانآ  رب  دـیابن  ربمایپ  تخد  رکیپ  رب  زامن  رد  هک  دـندرک  يروآدای  ترـضح  نآ  هب  تیلـست  ضرع  نمـض  دـندومن و  نانموم  ریما  هب 

مدرم [ . 380 . ] درادن ییوگخـساپ  ناوت  هودنا  مغ و  تدـش  زا  یلع  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  و  دادـن . خـساپ  ود  نآ  هب  نانموم  ریما  اما  دریگ .
يا ناه  هک  داد  ادـن  نانموم  ریما  روتـسد  هب  رذوبا »  » هک دـندوب  شهاگمارآ  يوسب  همطاـف »  » كاـپ رکیپ  نداد  تکرح  راـظتنا  رد  هنیدـم » »

هداتفا ریخات  هب  راک  تسین  رـسیم  هاگماش  نیا  رد  ربماـیپ  بوبحم  تخد  رهطم  رکیپ  عییـشت  هک  ارچ  دـیدرگزاب  شیوخ  ياـههناخ  هب  مدرم !
رد ام  ات  دنراپـسب  كاخ  هب  هحفـص 745 ] هنایفخم [  ار  ربماـیپ  رتخد  كاـپ  رکیپ  هک  دـناهشیدنا  نیا  رد  ناـنآ  تفگ : رمع  هب  رکبوبا  تسا .

راذگاو ادرف  دادماب  هب  همانرب  هک  دنتـشادنپ  دندش و  هدنکارپ  نالان  نایرگ و  مدرم  ناسنیدب  و  [ . 381 . ] میشاب هتشادن  روضح  هزانج  عییشت 
[ . 382 . ] تفگ دوردب  ار  ناهج  نآ  زا  دعب  یمک  ای  رصع  زامن  زا  سپ  مالسلااهیلع  همطاف  هک  ارچ  دیدرگ .

تیصو هب  لمع 

ندـناسر ماجنا  هب  روظنم  هب  نانموم  ریما  هک  دوب  هتفر  باوخ  هب  ناگدـید  هداـهن و  شمارآ  هب  ور  اهادـص  رـس و  هتـشذگ و  بش  زا  یـساپ 
ای لاله  تروص  هب  هتخاس و  شبوذ  اهدادـیب  اهتبیـصم و  ناراب  هک  ار  ندـب  نینزان  نآ  تساخاپب و  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرترب  ياهتیـصو 

يارب ار  نآ  یمالـسا  تاررقم  قبط  ات  داد  تکرح  ار  رهطم  رکیپ  نآ  يرآ  داد . تکرح  شهاگمارآ  يوسب  دوب ، هدروآرد  هبـش  کـی  هاـم 
. دزاس هدامآ  يراپسکاخ 

زوسناج تاظحل  نآ  رد 

ارچ درواین  نوریب  ار  شسابل  هنازرف ، يوناب  نآ  تیصو  قبط  داد و  رارق  دهد  لسغ  دیاب  هک  یهاگیاج  رب  ار  رهطم  رکیپ  نآ  تهج  نیمه  هب 
. دوب هتـساوخ  هدـیرفآ و  هزیکاپ  كاپ و  يدـیلپ ، ره  زا  ار  نآ  شراگدـیرفآ  هک  دوبن  ندـب  نینزان  نآ  زا  سابل  ندروآ  نوریب  هب  يزاـین  هک 

تاظحل نیا  رد  درک . هدنـسب  بآ  نتخیر  هب  داد و  لسغ  دوب ، هداد  لسغ  نآ  رب  بآ  نتخیر  اب  ار  ربماـیپ  رهطم  رکیپ  هک  هنوگناـمه  هاـگنآ 
هتفشآ وج  نآ  رد  تلاسر  یحو و  نادناخ  هب  شریذپانللخ  تدارا  هک  يرادرکهتـسیاش  افواب و  يوناب  نامه  سیمع » تنب  امـسا   » زوسناج

رب ات  دادیم  هحفص 746 ] نانموم [  ریما  تسد  هب  ار  بآ  هک  دوب  وا  تشاد و  روضح  دوب ، هدنام  مدق  تباث  راوتسا و  نانچمه  زین  مومسم  و 
ریما ماهیامنارگ  ردـپ  دـیامرفیم : دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دـهد . لـسغ  ار  ندـب  نینزاـن  نآ  دزیرب و  همطاـف  رهطم  رکیپ 

درب و نایاپ  هب  ار  لسغ  دوب ، هتخاس  طولخم  نادـب  روفاک  يرادـقم  هک  یبآ  اب  ماجنارـس  داد و  لـسغ  راـب  نیدـنچ  ار  مرداـم  رکیپ  ناـنموم 
نامه رد  دـیناشوپ و  دریگ ، رارق  نفک  ریز  يرـسارس  شـشوپ  نآ  هک  ياهنوگ  هب  يرـسارس  ياهچراپ  اب  ار  هزیکاپ  كاپ و  رکیپ  نآ  هاـگنآ 
مظعا و  اهتجح ، اهنقل  مهللا  کقلخ  نم  کتریخ  و  کیفـص ، کـلوسر و  ۀـنبا  و  کـتما ، اـهنا  مهللا  : » دومرفیم هنارگـشیاین  هک  دوب  لاـح 

رتخد تسوت و  يهتـسیاش  يهدـنب  نیا  ایادـخ ! راب  ملـس ». هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اهیبا  نیب  اهنیب و  عمجا  و  اهتجرد ، لعا  و  اـهناهرب ،
ار شناهرب  يراج و  شنابز  رب  هرامه  ار  وا  نشور  لیلد  ادـنوادخ ! دـشابیم . تناگدـیرفآ  نیرتهب  تخد  وت و  يهدـیزگرب  ربماـیپ  زارفرس 
روآ و درگ  مه  اب  تیابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  ار  ص »  » دمحم شردقنارگ  ردپ  وا و  زاس و  رتالاب  رترب و  ار  وا  يالاو  تاجرد  راوتـسا و 
اب ار  ندـب  نینزان  نآ  هاـگنآ  داد ، رارق  نفک  نورد  رد  تشادرب و  ار  رهطم  رکیپ  نآ  لـسغ ، مسارم  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  هد . رارق  نیـشنمه 

هچراپ هعطق  تفه  رد  ار  نآ  یتشهب ، طونح  اب  نآ ، طونح  زا  سپ  درک و  کشخ  دوب ، هتفرگ  نآ  اب  ار  ربمایپ  رهطم  ندب  بآ  هک  ياهچراپ 
نآ هدـنراگن  رظنب  درکن ؟ راذـگاو  ناوناب  هب  ار  نآ  تخادرپ و  ندـب  نینزاـن  نآ  هب  نداد  لـسغ  هب  دوخ  ناـنموم  ریما  ارچ  ارچ ؟ درک . نفک 

يهتـساوخ تساوخیم ، هک  درک  مادـقا  دوـخ  تهج  نادـب  تسخن  - 1 دـیناسر : ماـجنا  هب  ار  راـک  نیا  شدوخ  مهم  لـیلد  ود  هب  ترـضح 
و . 2 هحفـص 747 ] دیامن [ . لمع  ترـضح  نآ  تیـصو  هب  هدروآرب و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شیوخ ، یگدـنز  بوبحم  ریظنیب و  ياتمه 
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تخد هک  دـننادب  ناگمه  ات  دزاس  رتنشور  ناگمه  رب  ار  وا  تسادـق  تراهط و  تمـصع و  راک  نیا  اب  تساوخیم  هک  لـیلد  نادـب  رگید 
هزنم كاپ و  هرـسکی  ینطاب  يرهاظ و  ياهيدـیلپ  يهمه  زا  ددرگیم ، تفایرد  تایاور  فیرـش و  نآرق  زا  هک  هنوگنامه  ربماـیپ  يهنازرف 

هزیکاپ كاپ و  ار  وا  هکنیا  هلمج  زا  دراد ، ینوگانوگ  لیالد  تیم  نداد  لسغ  هک  ارچ  رگید . ياهتفآ  تاهابتـشا و  زا  هک  هنوگناـمه  تسا ،
راکهانگ و ياهناسنا  دـناهزیکاپو و  كاپ  ادـخ ، يهدـیزگرب  موصعم و  ناگدـنب  هک  مینادیم  نشور  حیرـص و  تایاور  قبط  اما  دزاـسیم ،
دنک و نفک  ار  وا  دهد و  لسغ  يرگید  موصعم  دیاب  ار  یموصعم  هدیزگرب و  ناسنا  ره  رکیپ  دنهد و  لسغ  ار  نانآ  دنناوتیمن  موصعمریغ 
زا یکی  هک  هقیدـص »  » يهژاو بسانت  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  سدـقم  ياهمان  زا  ثحب  رد  و  دراپـس . شکاخ  هب  دـناوخب و  زاـمن  شرکیپ  رب 

دناوتیمن رگید  قیدص  زج  ار  هقیدص » : » دومرف قداص  ترضح  هک  تشذگ  زیزع  يهدنناوخ  امـش  رظن  زا  یتیاور  تسوا ، كرابم  ياهمان 
دیکات نادب ، لمع  ینارحب و  طیارش  نآ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  زومآسرد  تیصو  يهنارگنـشور  ياهفده  زا  یکی  نایب  نیا  اب  دهد . لسغ 

. دوب اهتبـسانم  داعبا و  يهمه  رد  ترـضح ، نآ  یگژیو  نیا  هب  مدرم  يهدوت  نداد  هجوت  ربمایپ و  يهنازرف  تخد  تمـصع »  » ماقم رب  ددجم 
...« ةرهطم ةرهاط  ۀنومیم  تناک  دقل  هللاوف  اهصیمق ... یف  اهتلـسغف  : » دیامرفیم دنکیم و  نایب  تحارـص  اب  ار  تقیقح  نیا  نانموم  ریما  دوخ 

كرابم وا  هک  دنگوس  يادـخ  هب  هک  ارچ  مدرواین . نوریب  ار  وا  سابل  مداد و  لسغ  شـسابل  رد  ار  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  رهطم  رکیپ  نم 
... دوب هزیکاپ  كاپ و  و 

يروآدای کی 

هک تسا  یتیاور  اهنآ  يهلمج  زا  تسا و  كدـنا  اهنآ  رامـش  هک  تسا  هدـمآ  زین  دـنچ  یتایاور  دروم  نیا  رد  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
تداهـش زا  شیپ  مالـسلااهیلع  همطاف  دـیوگیم : دراد و  یلوبق  لـباقریغ  هحفـص 748 ] مایپ [  هک  دـناهدروآ  وا  دـننامه  یخرب  و  یبـالود » »

ار وا  ساسا  نیا  رب  دنهدن و  لسغ  تفگ ، دوردب  ار  ناهج  هکنیا  زا  سپ  ار  وا  هک  درک  تیـصو  تهج  نیمه  هب  دومن و  تیم  لسغ  شیوخ 
دناهتخاس ناشنرطاخ  نآ  حیحصت  هابتشا و  نیا  عفر  يارب  زین  ام  يهتشذگ  نادنمـشناد  زا  یخرب  دندرپس . كاخ  هب  دنهد  لسغ  هکنآ  نودب 

عوضوم نیا  ریظن  یلیاسم  تاعوضوم و  هدنراگن  رظنب  اما  رگید . سک  چیه  هن  دشاب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  ياهیگژیو  زا  راک  نیا  دیاش  هک 
ریما هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  ربـتعم  حیحـص و  تاـیاور  زا  یهوبنا  هک  هژیوب  درک ، تباـث  ناوتیمن  اهدـیاش  اهرادـنپ و  نیا  اـب  ار  مهم 

ار ناهج  هک  یناملـسم  نداد  لسغ  هک  دوش  هدوزفا  هتکن  نیا  دـیاب  و  داد . لسغ  ار  شرهطم  رکیپ  ترـضح  نآ  تیـصو  يارجا  رد  نانموم 
. تسا یعرش  بجاو  کی  تسا ، هتفگ  دوردب 

خیرات يهظحل  نیرتریظنیب 

ار ترـضح  نآ  يهیامنارگ  نادـنزرف  نانموم  ریما  مالـسلااهیلع  همطاـف  رهطم  رکیپ  ندومن  نفک  لـسغ و  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  لاـح  ره  هب 
هک یتسار  دننکیم . هراظن  تسا  هدش  هدیچیپ  ترخآ  سابل  کنیا  هک  شیوخ  رهم  رپ  رادرک و  هتـسیاش  مام  هب  دناهداتـسیا و  هک  تسیرگن 
زا ملق  هک  ياهظحل  تسا . هزاوآدنلب  هدیزگرب و  نادناخ  نیا  یگدنز  رد  خیرات  تاظحل  نیرتریظنیب  زا  ریذپانفصو  رابمغ و  يهظحل  نآ 
هک ارچ  دریگیمارف ، ار  بلق  يهرتسگ  ناج و  نارک  ات  نارک  هودـنا  هب  هتخیمآ  یقوش  روش و  هک  تسا  ياهظحل  تسا و  ناوتان  نآ  میـسرت 

نادنزرف رب  ناراگزور ، ردـپ  نیرترهمرپ  نیرتالاو و  نآ  فطاوع  نارکیب  جاوم و  يایرد  تسا . ییادـج  يهظحل  نیرخآ  قارف و  يهظحل 
هدیرب هدیرب  هودنا  تدش  زا  هک  زوسناج  ییادـص  اب  هکلب  تسبن  ار  نفک  هرگ  ور  نیا  زا  تشادرب ، رگید  یجوم  شرادـغاد  هتـسکش و  لد 

!!« ] ۀـنجلا یف  ءاقللا  قارفلا و  اذـهف  مکما  نم  اودوزت  اومله و  موثلکما ...! ای  بنیز ! ای  نیـسح ! اـی  نسح ! اـی  : » هک داد  ادـن  دـشیم ، هدـینش 
وا زا  دینک و  یظفاحادخ  ناتردقنارگ  مام  اب  دییایب و  موثلک ! ما  مدنمجرا ، تخد  منامرهق ! بنیز  مناج ! نیـسح  مناج ! نسح  هحفص 749 ]

يهتخوسلد ناکدوک  دوب . دهاوخ  يادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  رادید  رگید  تسا و  ییادج  تاظحل  کنیا  هک  دـیریگرب  ياهشوت 
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يهیروح نآ  اب  عادو  يهزاجا  نانآ  هب  هک  دـندوب  راـظتنا  رد  هناـباتیب  دـندوب و  هداد  فک  زا  رارق  باـت و  ياهظحل  نینچ  يارب  هک  همطاـف ،
يوسب تعرسب  ردپ  يادن  اب  دنزیرب ، نوریب  ار  شیوخ  سوبحم  هتـشابنا و  ياهکـشا  اهادص و  اهدرد و  دنناوتب  دیاش  ات  دوش  هداد  امنناسنا 

هودنا رب  غیرد  يا  دندنکفا . هزیکاپ  كاپ و  ندب  نینزان  نآ  يور  رب  ار  نتـشیوخ  دـتفایم ، عمـش  يور  هک  ياهناورپ  ناسب  دـندیود و  ردام 
ناه همطاف ! نامدنمجرا  مام  تداهـش  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامردقنارگ  ياین  زوسناج  تلحر  زا  ام  ریذپاننایاپ  زوسناج و 

ام مالس  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامردقنارگ  ياین  هب  ترادید  ماگنه  هب  نیـسح ! دنمجرا  مام  يا  و  نسح ! يهیامنارگ  ردام  يا 
هتسهآ يادص  اب  مکاح ، ینارحب  طیارش  هب  هجوت  اب  نانآ  دناهدش . میتی  ناهج  نیا  رد  وت  زا  سپ  تانیـسح  نسح و  وگب : ناسرب و  وا  هب  ار 
کـشخ زوسناـج  ياـههلان  زادـگ و  زوـس و  اـب  دنتـسشیم و  اهکـشا  ناراـب  اـب  ار  شیوـخ  رهمرپ  ماـم  نفک  دنتـسیرگیم و  هدـشلرتنک  و 

هناـبز تاـساسحا  شتآ  دوـب و  روهلعـش  اـهبلق  هـک  ارچ  دوـب ، راـبتقر  رایـسب  دوـلآدرد و  زیگنانزح و  سب  ياهرظنم  یتـسار  دـندرکیم .
دوب ریذپانفصو  تاظحل  نیا  رد  هحفص 750 ] دوب [ . هتخیگنارب  وس  ره  زا  هودنا  مغ و  جاوما  درکیم و  ناروف  كاپ  فطاوع  دیـشکیم ،

تسا رتالاب  رتارف و  یعیبط  نیناوق  زا  هک  يدادیور  تسین ، نآ  لیلحت  میسرت و  ناوت  ار  ملق  هک  يدادیور  داد ، يور  تفگـش  يدادیور  هک 
رگهولج ار  یعیبط  نیناوق  زا  رتارف  يزیچ  هک  ارچ  تسا  زیگناتفگـش  دوخ  عون  رد  هک  يدادـیور  دریگیم ، همـشچرس  اـهنآ  يارواـم  زا  و 

رد دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  يهدیدغاد  نادنزرف  لدمه  هارمه و  یندـنامدایب  اسرفناج و  تاظحل  نآ  رد  دوخ  هک  نانمومریما  تخاسیم .
امهتمـض نفکلا و  نم  اهیدی  تجرخا  تنا  تنح و  اهنا  هللا  دهـشا  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  تخادـگیم ، تخوسیم و  نانآ  اب  وا  هودـنا 

داد و رـس  زوسناج  یهآ  هلان و  نفک  نورد  زا  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  لاـح  نآ  رد  هک  مریگیم  یهاوگ  هب  ار  يادـخ  .« » اـیلم اهردـص  یلا 
رهمرپ هنیـس  هب  ار  نیـسح  نسح و  شیوخ ، دـنمجرا  دـنزرف  ود  ریذـپانفصو  يروش  اب  دروآرب و  نفک  زا  ار  شکراـبم  ياهتـسد  هراـبکی 

حور هدیسر و  نایاپ  هب  رذگدوز  يارس  نیا  رد  ناوناب  يوناب  يرهاظ  یگدنز  هک  تسا  حیحص  نیا  زیزع ! يهدنناوخ  يرآ  درشف ». شیوخ 
زا وا  تفایرد  تاساسحا و  نوگانوگ  ياههاگتـسد  هک  تخاس  شومارف  دـیابن  اما  دوب  هتفگ  عادو  ار  شرهطم  رکیپ  شرارق ، یب  كاـنبات و 

چیه رواب  نیا  رب  دوب و  اج  رباپ  نانچمه  ندـب  هب  حور  يهقالع  سنا و  دوب و  اهدادـیور  رب  رظان  يدـج  شالترپ و  نانچمه  هداتفاین و  راـک 
تـساوخ هب  یـصخشم  طباوض  ساسارب  هژیو و  ياهبیـشن  زارف و  صاخ و  طیارـش  رد  وا  كانبات  رادـتقارپ و  حور  هک  تسین  ناکما  زا  رود 

نیا لاح  ره  هب  دنابـسچب . هنیـس  هب  ار  شدـنمجرا  ناکدوک  هک  دـهد  نامرف  شیوخ  كرابم  ياهتـسد  هب  دـیامن و  فرـصت  مسج  رد  ادـخ 
یلع يهناخ  ینعی  یتیگ  زا  هطقن  نآ  هب  ناشناگدید  تخس ، طیارش  نآ  رد  هک  ار  ناینامـسآ  هودنا  جوم  زیگنانزح ، هدنهدناکت و  يهرظنم 

نآ ندـید  اب  ناگتـشرف  نویـش  يادـص  هک  دـشاب  زیگناتفگـش  دـیابن  ور  نیا  زا  تخیگنارب ، هحفـص 751 ] دوب [ . هدـش  هریخ  مالـسلاهیلع 
اب زین  اهنآ  دنونـشب و  ار  اهنآ  يهلان  تلاسر  یحو و  نادناخ  هک  ياهنوگ  هب  دنکفا ، نینط  نیمز  نامـسآ و  رد  هدنهدناکت  رابمغ و  يهرظنم 

ادن هک  دونـشب  شوگ  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  زادگناج  يادص  نانموم  ریما  هک  دوب  دهاوخن  یعنام  زین  و  دنوش . هلان  مه  ربمایپ  رادـغاد  نادـناخ 
زا ار  همطاف » » دنمجرا دنزرف  ود  نآ  ناج ! یلع  هیبح ». یلا  بیبحلا  قاتـشا  دق  تاومـسلا و  ۀـکئالم  ایکبا  دـقلف  امهعفرا  یلع ! ای  : » دـهدیم

« همطاف  » رادتسود زا  زاونهدنب  رهمرپ و  يادخ  هک  یتسار  دندنکفا و  هیرگ  هب  ار  اهنامسآ  ناگتشرف  هک  نک  دنلب  ناشردام  رهطم  رکیپ  يور 
هب ماگ  کشا ، رد  قرغ  یناگدـید  اب  روهلعـش و  یبلق  اب  نانموم  ریما  هک  دوب  اجنیا  و  تسا . تسود  قوش  روش و  رد  تسود  کنیا  تسا و 

. دریگرب ناشرهمرپ  مام  يهنیس  يور  زا  ار  شدنمجرا  كدوک  ود  ات  داهن  شیپ 

.. زامن کنیا  و 

ات دیسرارف  تشهب  يهنازرف  تخد  رب  زامن  ندناوخ  يهماگنه  نآ  یپ  زا  دیـسر و  نایاپ  هب  كاپ  رکیپ  نآ  طونح  نفک و  مسارم  ناسنیدب  و 
دندمآ درگ  رابمغ  بش  نآ  رد  دنبای ، روضح  ناوناب  يوناب  عییـشت  مسارم  رد  دوب  هدش  ررقم  هک  یناسک  دوش . هدرپس  كاخ  هب  نآ  زا  سپ 

سپ موش  ياهدادیور  رد  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دندناوخ . اهلسن  اهرـصع و  يهنازرف  نآ  رب  رون  نیتسار  ماما  نیتسخن  تماما  هب  ار  زامن  و 
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رابتلذ و توکـس  اب  هن  دنتـشاد و  تسد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  رب  ناشدادـیب  متـس و  رد  تسرپتردـق ، نارگلاجد  اب  هن  ربمایپ ، تلحر  زا 
یتوافتیب اب  هک  دوب  ینارگهلماعم  نابلطتصرف و  ناسب  ناشیریگعضوم  هن  دـندوب و  هدرک  يرای  ار  بلطعاجترا  حانج  شیوخ  رورپملاـظ 

. ] ياهفیظو تیلووسم و  هن  دنراد و  یفده  هشیدنا و  نادجو و  هن  ییوگ  هک  دننکیم  دروخرب  اهدادیور  اب  ياهنوگ  هب  شیوخ  یلایخیب  و 
هک ارچ  دندمآ  درگ  نانموم  ریما  يهناخ  رد  ناسرت ، نارگن و  رات  هریت و  بش  نآ  ياهتعاس  نیسپاو  رد  ناگتـسیاش  نآ  يرآ  هحفص 752 ]

لماک و شمارآ  توکس و  تیاعر  اب  بش و  یکیرات  زا  هدافتسا  اب  اهلسن  اهرـصع و  يهنازرف  نآ  يراپـسکاخ  عییـشت و  هک  دوب  نیا  همانرب 
نآ رادفده  هنامیکح و  هنارگنـشور و  تیـصو  يهتـسیاب  هتـسیاش و  ماجنا  تهج  رد  زین  ریبادـت  نیا  يهمه  و  ددرگ ، رازگرب  هنایفخم  روطب 

، دوعسم نب  هللادبع  هفیذح ، دادقم ، رذوبا ، رامع ، ناملس ، نوچ : ياهتسیاش  ياهتیصخش  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  دوب . هدش  هدیشدنا  ترـضح 
، اهنیمه دنتفای و  روضح  عییشت  مسارم  رد  یمـشاه  ياههرهچ  زا  دنچ  ینت  و  هدیرب ، ریبز ، لیقع ، سابع ، نب  لضف  بلطملادبع ، نب  سابع 

سانـشان هنامولظم و  هنابیرغ و  ار  شاتما  نایم  رد  وا  يهیامنارگ  راگدای  ربمایپ و  يهناگی  تخد  مالـسلااهیلع  همطاف  رکیپ  اـهنیمه  يرآ 
نآ اـب  رـشب  خـیرات  هوکـشرپ  هزاوآدـنلب و  تیـصخش  نآ  هجیتن  رد  و  دـنداد . تکرح  تسا ، هتخانـشان  اـم  يارب  کـنیا  هک  ياهطقن  يوسب 

ییوگ هک  اونیب ، هتخانشان و  مانمگ و  ییوناب  ناسب  مکاح  عاجترا  راشف  رثا  رب  شدننامهیب  هنومن و  تیـصخش  الاو و  ماقم  عیفر و  تیعقوم 
ناشمان هک  ییاهتیصخش  نیمه  يرآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  هنابش و  دراد ، يروای  رای و  هن  دسانـشیم و  ار  وا  یـسک  هنیدم  رد  هن 
ناوناـب رـالاس  رب  زاـمن  يارب  ناـنموم  ریما  ناراـی ، ندـمآ  درگ  زا  سپ  دنتـشاد . روضح  ربماـیپ  بوبحم  تخد  كاـپ  رکیپ  عییـشت  رد  دـمآ 
بوبحم تخد  زا  نم  ایادـخ ! راب  هک : درک  شیاین  ادـخ  هاگراب  هب  زامن  زا  شیپ  و  شراـنک . رد  نیـسح  نسح و  داتـسیا و  ناـنآ  شیپاـشیپ 

وا سنا  يهیام  ترهم  هب  وت  سپ  دنارذگ ، ییاهنت  تشحو و  رد  ار  ییاهزور  وا  ایادخ ! راب  شاب ). دونشخ  زین  وت  . ) متسه دونـشخ  تربمایپ 
سپ تفرگ ، رارق  دادیب  متـس و  روم  وا  ایادخ ! راب  امن . دنویپ  يو  اب  وت  سپ  دندیرب ، وا  زا  اهنآ  هار  ناورهر  نارگدادـیب و  ایادـخ ! راب  شاب .
دوشگ نامسآ  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  هحفص 753 ] ینارواد [ . نیرتهب  وت  هک  ارچ  نک  يرواد  وا  دوسب  وت 

نومنهر ییانـشور  رون و  يوسب  اهیکیرات  زا  ار  وا  تدوخ  هک  ومه  تسا . همطاف » ، » تربمایپ بوبحم  تخد  نیا  ایادخ ! راب  هک : داد  ادـن  و 
. دیدرگ نارابرون  لیم  کی  رد  لیم  کی  يهرتسگ  هب  نیمز  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد  تسرد  و  یتشگ .

؟ نانموم ریما  ارچ 

. دراذـگ زامن  وا  رب  موصعم  ماـما  دـیابیم  رواـب  نیا  رب  دوب . هموصعم »  » و هقیدـص »  » وا هک  ارچ  دراذـگ  زاـمن  ترـضح  نآ  رب  ناـنموم  ریما 
تیم زامن  يهفـسلف  نیا  اـما  تسا  هتفگ  دوردـب  ار  ناـهج  هک  تسا  یـسک  رب  ادـخ  فطل  رهم و  بلج  تقیقح  رد  تیم  زاـمن  هک  مینادیم 

زا اهنت  نیا  تسوا و  يالاو  تلزنم  ماقم و  تعفر  يارب  اعد  تیم ، زامن  ندـناوخ  موصعم  رد  و  تسا ، موصـصمریغ  يداع و  ياهناسنا  يارب 
زا اما  دوش . لمع  مالـسلااهیلع  همطاف  تیـصو  هب  دیاب  هک  بهذم  هاگدید  زا  نیا  دیامن . مایق  نادب  دـیاب  هک  تسا  يرگید  موصعم  فیاظو 

يهناخ هب  شیوخ ، یناسنا  يالاو  ماقم  يونعم و  هوکش  نآ  اب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  دیشیدنا  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  قطنم  درخ و  هاگدید 
امـش اـما  دریگ ، سپزاـب  تاـیاور  تاـیآ و  لالدتـسا و  قـطنم و  وـترپ  رد  ار  شیوـخ  يهدـشلامیاپ  قـح  اـت  تفر  تـقو  تموـکح  سیئر 

دجسم رد  هاگنآ  دوب ؟ ریذپانقح  هنوگچ  ترـضح  نآ  اب  اتدوک  تلود  سیئر  يریگعـضوم  هک  دیاهتخاسن  شومارف  رگـشهوژپ  يهدنناوخ 
تلادع قح و  زا  عافد  رد  ار  هنارگنـشور  روشرپ و  ینارنخـس  نآ  تفای و  روضح  راصنا  رجاهم و  هوبنا  ربارب  رد  ربمایپ و  شردقنارگ ، ردـپ 

هحفص 754] تلود [  سیئر  زا  هن  تساخاپب و  قح  يرای  هب  یسک  دنتـشاد ، روضح  دجـسم  رد  هک  یناسک  زا  هن  هنادنمکوس  اما  درک  داریا 
ریما هک  تشذگ  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رظن  زا  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  زین  و  درک . تفایرد  قح  هب  يرای  يریذپقح و  زا  یناشن  چیه  اتدوک 
هدـید متـس  يهداز  نآ  هب  یناسريرای  يارب  ار  نانآ  ات  درک  یهارمه  راصنا  رجاهم و  يهناخ  هب  ار  زیتسمتـس  بلطقح و  يوناب  نآ  نانموم 

هاگدورف هب  شروی  زیگنامغ  يهعجاف  مه  نآ  زا  شیپ  دـیدن و  يراکافج  ییاـفویب و  زج  یـشنکاو  ناـنآ  زا  هک  درد  غیرد و  اـما  دزیگنارب 
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همادا وا  تداهـش  ات  نانچمه  هک  داهن  ياج  رب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  رهطم  ندـب  رد  يرابمغ  راثآ  هنادـنمکوس  داد و  خر  تلاـسر  یحو و 
، زین تلحر  زا  سپ  زیگنافسات  ياهدادیور  ربمایپ و  يهنازرف  تخد  ربارب  رد  ناناملسم  راجنهان  يرگعـضوم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تفای .

یتناها ییوس  زا  یتسرپایند  یهاگآان و  زا  يهتـساخرب  راجنهان و  عضاوم  نآ  هک  ارچ  داهن . ياج  رب  ترـضح  نآ  دنلب  حور  رد  یقیمع  رثا 
ار وا  تمارک  هوکش و  مه  وس ، رگد  زا  تفریم و  رامش  هب  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  هب  راکـشآ  يزواجت  نایرع و  یمتـس  حیرص و 
دش هدرپس  یـشومارف  يهتوب  هب  هک  دوبن  ییاهزیچ  رابفسات  ياهدادیور  نیا  و  دزاسیم . رادهشدخ  ار  شیالاو  ماقم  مه  دربیم و  نایم  زا 

ار ناراکزواجت  دوریم  راظتنا  وا  تماهـش  تیارد و  زا  اهنت  هک  هنوگنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  دـیابیم  ریزگاـنب  ور  نیا  زا  دورب ، ناـیم  زا  اـی 
یهاگآ يارب  دنراد ، هدیـشوپ  يراکایر  يرگلاجد و  اب  دنهاوخیم  هک  ار  یکانتـشحو  خلت و  قیاقح  دنک و  هیبنت  ناشرادرک  یتشز  رطاخب 

ناشن نانآ و  يهناملاظ  تشز و  تسایس  نتخاس  موکحم  هار  زا  اهنت  طیارـش  نآ  رد  راک  نیا  دناسرب و  تبث  هب  خیرات  رد  اهلـسن  اهرـصع و 
هدازآ يوناـب  نآ  زاسخـیرات  هنارگنـشور و  تیـصو  زا  ییاهدـنب  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  دوب . نکمم  ناـشدرکلمع  زا  قـیمع  راـجزنا  نداد 
تسیز نیگمشخ  دونشخان و  تخس  نارگدادیب  نآ  زا  شردپ  دوجو  زورفاناهج  دیـشروخ  بورغ  زا  سپ  وا  هک  دوب  تقیقح  نیا  رگناشن 

. تفای دهاوخ  همادا  زین  زیخاتسر  زور  ات  تشاد و  همادا  ترضح  نآ  تداهش  ات  مکاح ، يهناراکزواجت  تسایـس  زا  یتحاران  مشخ و  نیا  و 
هورگ نآ  هک  دـهدیمن  هزاجا  هنادنمـشوه  رایـسب  يریبدـت  اـب  رگنفرژ ، تیونعمرپ و  يوناـب  نآ  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  هحفـص 755 ] ] 

تلاسر یحو و  نادناخ  رب  متـس  نایناب  هک  دهدیمن  هزاجا  دـنبای و  روضح  شیراپـسکاخ  كاپ و  رکیپ  عییـشت  زامن و  مسارم  رد  رگدادـیب 
. دوش هتخانش  شرازم  دندرگ و  رضاح  شرونم  هاگمارآ  رانک 

هتخانشان هاگمارآ 

هراشا

ار وا  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  هلمج  زا  نانموم ، ریما  هب  تیصو  نمـض  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تشذگ  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  رظن  زا 
هدیشیدنا تهج  نیدب  هنارگنشور  زیتسمتس و  هنامیکح و  ریبدت  نیا  دنامب . هتخانشان  زیخاتسر  زور  ات  شهاگمارآ  دراپس و  كاخ  هب  هنابش 

ناقـشاع ربمایپ و  مرح  نارئاز  هبعک و  يهناخ  درگرب  ناگدننکفاوط  هژیوب  هدازآ  وجقح و  ناناملـسم  يهمه  ياههشیدنا  راکفا و  هک  دش 
سپ هنیدم و  هب  دورو  زا  سپ  نانآ  ات  دننک  بلج  تفر ، هدنیآ  ياهلـسن  ربمایپ و  نادناخ  مالـسا و  رب  هک  يدادـیب  هب  ار  عیقب  رد  رون  ناماما 

و يربخ . هن  دنروآ و  تسدب  نآ  زا  يرثا  هن  دنیوجب  دنـسرپب و  وا  هاگمارآ  زا  هچره  اما  دنـسرپب  همطاف  شرتخد  ربق  زا  ربمایپ  ربق  ترایز  زا 
. دنوش انشآ  دندروآ ، شیپ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نابلطهاج  هک  ینیرفآطاطحنا  خلت و  ياهدادیور  اب  ناسنیدب 

وا يهنامیکح  ریبدت  تهج  رد  رگید  یماگ 

ناناملسم يارب  ناثدحم  ناخروم و  توافتم  ياههاگدید  رطاخب  نونک  ات  زور  نآ  زا  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  يرآ 
رگناشن رگید  یخرب  دندرپس و  كاخ  هب  عیقب  رد  ار  ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک  تسا  نآ  رگنایب  تحارص  هب  تایاور  یخرب  تسا . هتخانشان 

رارق دجـسم  رد  زین  شبوبحم  تخد  رهطم  ربق  ربمایپ  دجـسم  يهعـسوت  رثا  رب  هاگنآ  و  دش . هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  قاطا  رد  هک  تسا  نآ 
يراپـسکاخ بش  رد  نانموم  ریما  هک  ار  ییاهربق  تروص  نآ  هک  تفریذپ  دـیاب  دـشاب ، تسرد  مود  هاگدـید  رگا  هحفص 756 ] تفرگ [ .

تهج رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ریذپانیگتـسخ  يهزاـبم  هناـمیکح و  ریبدـت  تهج  رد  رگید  یماـگ  تخاـس ، عیقب  رد  شردـقنارگ  ياـتمه 
يهنازرف تخد  یقیقح  هاگمارآ  زا  ار  نانآ  رظن  دنکفا و  هابتـشا  هب  ار  نارگیزاب  هک  دوب  تهج  نادـب  و  دوب ، شهاگمارآ  ندـنام  هتخانـشان 

تسا و نیمات  وا  فده  مه  زاب  دشاب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  مه  عیقب  رد  ترـضح  نآ  یتسارب  رگا  و  دزاس . هجوتم  يرگید  يهطقن  هب  ربمایپ 
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. تسا هدنام  یفخم  هتخانشان و  نونکات  شرهطم  ربق 

رابمغ بش  نآ  رد 

زا نت  راهچ  دـش و  هدامآ  ناشفارون ، ولول  نآ  زورفاناـهج و  دیـشروخ  نآ  ءارهز ، يهرهز  نآ  يارب  يربق  راـبمغ  بش  نآ  رد  لاـح  ره  هب 
یبلق اب  هداهن و  شیپ  هب  ماگ  دـندوب . یمراـهچ  درف  و  ساـبع ،»  » دـنزرف لـضف » ، » ربماـیپ يومع  ساـبع » ، » ناـنموم ریما  هک  یمـشاه  نادرم 

ربق دراو  نانموم  ریما  دـندرب . ربق  يوسب  دوب ، هدـش  بآ  راگزور  راشف  زا  هک  ار  سدـقم  رکیپ  نآ  هاـکناج  هودـنا  زا  زیربل  یناـج  نازوس و 
نآ دوب  وا  هب  مدرم  نیرتراوازس  ربمایپ و  يهنازرف  تخد  روما  رگریبدت  تیـصو و  يهدنناسر  ماجنا  هب  وا  هک  ارچ  دش ، دوخ  ریظنیب  ياتمه 

یناشفارون يهرهچ  نآ  دنابوخ و  شايدبا  هاگمارآ  رد  تفرگ و  ار  ربمایپ  دوجو  يهراپ  يهتـسکش  مه  رد  رکیپ  هودنا  زا  یلد  اب  ترـضح 
، دوب هدش  هداهن  كاخ  هب  ادخ  ربارب  رد  ندراذگهدجس  يارب  اهتصرف ، تاقوا و  رگید  نادادماب و  ناهاگماش و  یگدنز  يهرامه  رد  هک  ار 
اب یلع  يرآ  تخاسیم ... نارابهسوب  دورب  رتسب  هب  هکنآ  زا  شیپ  هاگماش  ره  ربمایپ  هک  ار  یغورفرپ  يهرهچ  نآ  داهن . كاـخ  رب  هراـبرگد 

هحفـص 757] دومرف [ : درپس و  كاخ  رب  ار  شیوخ  ياهبنارگ  تناما  داهن ، كاخ  رب  ار  یتوکلم  يهرهچ  نآ  هاـکناج  یمغ  نازوس و  یلد 
ار نتشیوخ  ياهبنارگ  تناما  کنیا  همطاف »  » سدقم كاپ و  تبرت  يا  نیمز ! يا  ناه  هللالوسر ». تنب  هذه  یتعیدو ، کعدوتـسا  ضرا  ای  »

كاپ رکیپ  هک  یماگنه  نانموم  ریما  هک  دـناهدروآ  رون  ماـما  نیمـشش  زا  و  تسا ... ربماـیپ  يهنازرف  تخد  نیا  هک  نادـب ! مراپـسیم . وت  هب 
هللا یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  هللالوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : داهن ، شهاگمارآ  رد  ار  همطاف  مرداـم 

کل تیضر  و  ینم ، کب  یلوا  وه  نم  یلا  ۀقیدصلا  اهتیا  کتملس  دومرف : درک و  ور  همطاف »  » سدقم رکیپ  هب  هاگنآ  و  ملـس . هلآ و  هیلع و 
وت هب  نم  زا  هک  مراپسیم  یسک  هب  ار  وت  کنیا  مرادرک ! هتسیاش  اتمهیب و  يوناب  يا  ما ! « هقیدص يا  ناه  [ . » 383 . ] کل یلاعتهللایضر  ام 

هفیرش يهیآ  نیا  هاگنآ  و  متسه ». یضار  ناج  قامعا  زا  ددنـسپب ، دهاوخب و  وت  يارب  رهم  رپ  يادخ  هچنآ  رب  تسا و  رتهتـسیاش  رتکیدزن و 
نآ رد  میدـیرفآ و  كاخ  زا  ار  نایامـش  اـم  [ . » 384 ...« ] يرخا ةرات  مکجرخن  اهنم  مکدـیعن و  اـهیف  مکاـنقلخ و  اـهنم  : » هک درک  همزمز  ار 

درخ و چـیه  هن  هک  تسا  نیا  تقیقح  دروآ ». میهاوخ  نوریب  نآ  زا  ار  امـش  زیخاتـسر ) ییاپرب  يهماـگنه  هب   ) هراـبرگد و  مینادرگیمزاـب .
هودنا نزح و  جاوما  نازیم  دنک و  كرد  ریذپانفصو  تخـس و  تاظحل  نآ  رد  ار  نانموم  ریما  تلاح  هک  دراد  نآ  ناوت  ییالاو  يهشیدنا 
هحفص دشک [ . ریوصت  هب  ار  رابمغ  طیارش  نآ  دناوتیم  ملق  چیه  هن  دبایرد و  دروآیم و  راشف  وا  سدقم  بلق  رب  هک  ار  یهاکناج  قیمع و 

هتخوسلد و ناهارمه  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  دـیچ ، ار  اهتـشخ  درپس و  كاخ  هب  ار  شیوخ  ياـهبنارگ  تناـما  ءارهز و  يهرهز  وا  يرآ  [ 758
شیپ دـندوب ، شیوخ  رگنـسمه  زارمه و  نیرتتماهـشرپ  روای و  رای و  نیرتریلد  سدـقم  رکیپ  اب  نانموم  ریما  عادو  رظاـن  هک  ياهدزهودـنا 

... دنناشفیب تلاسر  يهیامنارگ  رد  نآ  رهطم  رکیپ  رب  ار  هریت  كاخ  دردرپ  یلد  اب  ات  دندمآ 

درد غیرد و  يا 

نیتسخن هک  ار  ومه  دوب . یمارگ  ربمایپ  هب  راتفر  قطنم و  تریس و  امیس و  رظن  زا  ناسنا  نیرتهیبش  هک  ار  ومه  دندرپس ، كاخ  هب  ار  وا  يرآ 
درد غیرد و  يا  يرآ  دوب . یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  اهتلیـضف و  اهتبهومزا و  ياهعومجم  هک  ومه  دوب . ص »  » دمحم زارفرـس  نادناخ  دیهش 

تلیـضفرپ مام  ردـقنارگ و  ياتمه  رهطم  ربق  نانموم  ریما  دـنتخاس . ناـهن  كاـخ  لد  رد  راـبمغ  بش  نآ  رد  ار  اـمنناسنا  يهیروح  نآ  هک 
مخز هدننکـش  تخـس و  تاظحل  نآ  رد  ییوگ  درک ، راومه  فاـص و  یفرگـش  بلق  توق  يریذـپانفصو و  ییابیکـش  اـب  ار  شنادـنزرف 

رب یمخز  ای  ياهبرـض  ندـمآ  دورف  ماگنه  هب  ناسنا  هک  هنوگناـمه  درکیمن . ساـسحا  ار  درد  مه ، تهج  نیمه  هب  دوب  مرگ  شبلق  يراـک 
رب يراک  مخز  نآ  جنر  درد و  هک  تسا  نیتسخن  تاظحل  تشذگ  زا  سپ  هکلب  دنکیمن  ساسحا  ینادنچ  درد  دورف  تاظحل  رد  شرکیپ ،

دوب نانموم  ریما  ناگدـید  ربارب  رد  ربمایپ  زارفرـس  تخد  رکیپ  شیپ  یتاظحل  ات  يرآ  درادیماو . دایرف  هلاـن و  هب  ار  وا  دروآیم و  راـشف  وا 
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رد ای  درازگیم و  زامن  وا  رب  ای  دـیربیم ، نفک  شاهتـشارفارب  تماق  رب  هک  هاگنآ  هچ  درکیم و  همزمز  دادیم و  لسغ  ار  وا  هک  هاـگنآ  هچ 
شدوخ ناسب  يو  كاپ  رکیپ  اـب  وا  دوب و  مسجم  مالـسلاهیلع  یلع  ربارب  رد  همطاـف  لـحارم  نیا  يهمه  رد  درپسیم . تناـما  هب  كاـخ  لد 

رد نآ  رب  كاـخ  ندـش  هدــناشفا  و  هحفـص 759 ] اهتـشخ [  ندـیچ  اـب  کـنیا  اـما  دوـشگیم  ار  لد  هاـکناج  ياـهدرد  تفگیم و  نخس 
نامرهق نآ  هک  دوب  اجنیا  دش و  ناهن  یلع  ناگدید  ربارب  زا  درک و  بورغ  مالـسلااهیلع  همطاف  دوجو  دیـشروخ  رگید  تلاسر ، يهیامنارگ 

نکمم تروص  نیرتتخـس  رد  درد  تفاـیرد و  شیوخ  بلق  يهرتسگ  رد  ار  هودـنا  مغ و  ناـفوط  جـنر و  درد و  جاوما  راـشف  درواـمهیب 
و دوب . زیگنانزح  كاـندرد و  رایـسب  ناـنموم  ریما  يارب  راـبمغ ، بش  نآ  زا  تخـس ، تاـظحل  نآ  هک  یتـسار  دروآ . راـشف  وا  رب  شیوخ ،
، دوب هتفرگ  شیوخ  يهدننکش  راشف  ریز  تخس  ار  ترـضح  نآ  ناوترپ  بلق  يریذپانناربج  تبیـصم  نآ  گرزب و  گوس  نآ  هک  یتسار 

يوناب گوس  رد  دوب . هداد  تسد  زا  ار  شنادـنزرف  ياـتمهیب  ماـم  شاهناـخ ، ریظنیب  يوناـب  شاهیاـمنارگ ، رـسمه  شا ، « همطاـف  » هک ارچ 
ار ناهج  ناراکزواجت ، تواقش  متس و  نامه  رثا  رب  هتفر و  هنایـشحو  يدادیب  متـس و  وا  رب  هدش و  لامیاپ  شقوقح  هک  دوب  هتـسشن  يدیهش 
« همطاف  » زوسناج گرم  اب  نانموم  ریما  هک  ارچ  دوب . یلخاد  دادیب  متـس و  اب  ییورایور  رد  تلاسر  نادـناخ  ینابرق  نیتسخن  هتفگ و  دوردـب 

رالاس هک  ارچ  دوب . هتـسشن  ربمایپ  دوخ و  رظن  رد  اهناسنا  نیرتبوبحم  گوس  رد  هداد و  تسد  زا  ار  شایگدـنز  ریظنیب  کیرـش  اـتمه و 
يوناب گوس  رد  هک  ارچ  دوب . هداد  فک  زا  شایگدنز  توارت  ییافوکش و  نارود  تایح و  يهلحرم  نیتسخن  یناوج و  راهب  رد  ار  ناوناب 

دوب هداد  تسد  زا  ار  ینامرهق  رای  هک  ارچ  دوب . رگنـسمه  گنهامه و  وا  اب  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  اـیند و  نید و  ورملق  رد  هک  دوب  هتـسشن 
یهارمه ار  وا  رادـتقا  تیاهن  اـب  هدـییاس ، نامـسآ  هب  رـس  یهوک  ناـسب  نآ  ياـهیخلت  یگدـنز و  بئاـصم  طیارـش و  نیرتتخـس  رد  هک 
يدـننام ریظن و  اهلـسن ، اهرـصع و  ناـنز  يهمه  ناـیم  رد  هک  دوـب  هدرپـس  كاـخ  لد  رد  کـنیا  ار  اـمنناسنا  ياهیروـح  وا  يرآ  درکیم .

شناد و تسادق ، یکاپ و  رظن  زا  وا  ناسب  ینز  یتیگ  نارک  ات  نارک  رد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دوب  نشور  و  تشادن .
هک دوبن  نکمم  شیارب  زگره  دـبایب و  تسناوـتیمن  زگره  یناـسنا ... و  هحفص 760 ] یقالخا [  يالاو  ياهـشزرا  تفارـش و  لامک  شنیب ،

ار همطاـف  گوـس  يهعجاـف  هچنآ  زین  و  دـشخب . مارآ  رارق و  يرگید  يوناـب  اـب  ار  شیوـخ  تمظعاـب  حور  ربماـیپ  يهنازرف  تـخد  زا  سپ 
شاهیامنارگ رسمه  هک  دوب  نیا  دیشخبیم  يرتشیب  تعسو  ار  ترضح  نآ  جنر  درد و  داعبا  رتنوزفا و  ار  نانموم  ریما  هودنا  رتنیگمهس و 

ناشن و چـیه  نودـب  هتخانـشان و  زین  شهاگمارآ  دریذـپ و  ماجنا  هنایفخم  هنابـش و  شکاپ  رکیپ  عییـشت  مسارم  هک  دوب  هدرک  تیـصو  وا  هب 
. دشاب یفخم  يرثا 

ادخ ربمایپ  هب  تیاکش 

رب هودنا  مغ و  جاوما  هتـشذگ  زا  شیب  هرابکی  دـناشفیب  ار  ربق  ياهکاخ  ات  داد  ناکت  ار  شیوخ  كرابم  تسد  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب 
ادـخ ربمایپ  كاپ  تبرت  هب  ور  دـنارابورف و  ناگدـید  زا  کشا  ناراـب  تفرگ ، درواـمهیب  ناـمرهق  نآ  زا  ار  ناوت  باـت و  دروآ و  يور  وا 

یف ۀـتئابلا  و  کترئاز ، کتنبا و  نع  کیلع  مالـسلا  ینع ، هللالوسر  ای  کیلع  مالـسلا  داد : رـس  لد  هدرپ  زا  زوسناج  يهلان  هنوگنیا  دروآ و 
نا الا  يدلجت ، نیملاعلاءاسن  ةدیس  نع  یفع  و  يربص ، کتیفص  نع  هللالوسر  ای  لق  کب ، قاحللا  ۀعرس  هللا  اهل  راتخملا  و  کتعقبب ، يرثلا 

و يردـص ، يرحن و  نیب  کـسفن  تضاـف  نا  دـعب  كربـق ، ةدوحلم  یف  کتدـسو  دـقلف  زعت ، عضوم  کـتقرف  یف  کتنـسب  یل  یـساتلا  یف 
تذخا ۀعیدولا و  تعجرتسا  دق  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  لوبقلا ، معنا  یل  هللا  باتک  یف  یلب و  یـسفنب ، كرما  تیلوت  و  يدـیب ، کتـضمغ 

وا یبلق ، نم  حربی  مه ال  و  دهـسمف ، یلیل  اما  و  دمرـسف ، ینزح  اما  هللالوسر !! ای  ءاربغلا ، ءارـضخلا و  حبقا  امف  ءارهزلا ، تسلتخا  و  ۀـنیهرلا ،
، کتنبا كوبنتـس  و  وکـشا ، هللالوسر  یلا  و  اننیب ، هللا  قرف  ام  ناعرـس  جیهم ، مه  و  حیقم ، دـمک  میقم ، اهیف  تنا  یتلا  كراد  یل  هللا  راتخی 
! ادخ ربمایپ  يا  ماهناصلاخ ، مرگ و  دورد  هحفص 761 ] لاحلا [ ... اهربختسا  و  لاوسلا ، اهفحاف  اهقح ، اهمـضه  یلع  و  یلع ، کتما  رفاضتب 
و هدـیمرآ ، هریت  كاـخ  رد  تتبرت  راـنک  رد  هاـگمارآ و  رد  هک  وـمه  داـب . امـش  رب  همطاـف ،»  » تاهدـننکترایز هیاـمنارگ و  تخد  دورد  و 
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و تفر ، یتساک  هب  تاهدیزگرب  تخد  قارف  زا  ماییابیکش  ادخ ! ربمایپ  يا  ناه  تسا . هدیزگرب  شیارب  ار  امش  هب  وا  ندیـسر  دوز  شیادخ 
رد هک  امـش  مسر  هار و  هب  یـسات  اـب  زج  گرزب ، مغ  نیا  رد  تفر . تـسد  زا  یتـیگ ، ناوناـب  زارفرـس  رـالاس  گوـس  رد  مايرادنتـشیوخ 
هب هجوت  اب  اما  تسا ، هاکناج  تاهیامنارگ  تخد  قارف  مغ  هک  یتسار  درک ؟ ناوتیم  هچ  يدیزرویم ، ییابیش  يدرکیم و  هیرگ  اهتبیـصم 

شیوخ تسد  اب  ریذپانفصو  یهودنا  اب  نم  هک  ارچ  تسه . میارب  يرادنتشیوخ  ییابیکـش و  ياج  کنیا  امـش  گوس  رد  نم  قیمع  رثات 
، دوب ماهنیـس  ولگ و  ناـیم  تکراـبم  رـس  هک  هاـگنآ  تایتوکلم  سدـقم و  حور  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  مدروآ ، دورف  تهاـگمارآ  رد  ار  وـت 
. مدرک رازگرب  دوخ  ار  تیراپسكاخ  هب  نفک و  لسغ و  مسارم  متسب و  ار  وت  نیبقح  نامـشچ  شیوخ  تسد  اب  دیـشکرپ و  تسود  يوسب 

هدنادرگزاب تناما  کنیا  ادخ ) ربمایپ  يا  ناه  « ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  . » تسین يزیرگ  نآ  شریذپ  زج  تسادخ و  ياهتنـس  زا  نیا  يرآ 
نامـسآ ردقچ  سپ  نیا  زا  رهم ! ربمایپ  يا  دوسآ . دش و  هتفرگرب  مکاح  دادیب  متـس و  زا  زیزع ، يارهز  و  دیدرگ . تفایرد  ناگورگ  دـش و 

ریذـپاننایاپ یگـشیمه و  نم  هودـنا  رگید  ادـخ ! ربمایپ  يا  دـنکیم . هولج  راجنهان  تشز و  مناگدـید  ربارب  رد  رات  هریت و  نیمز  نوگلین و 
ات تفر  دهاوخن  نوریب  مبلق  يهرتسگ  زا  هاکناج  هودنا  مغ و  نیا  رگید  و  هحفص 762 ] يرارقیب [ . یباوخیب و  رد  میاهبش  و  دوب ، دهاوخ 

مراد هاکناج  یهودنا  ناج  نارک  ات  نارک  رد  رگید  دنیزگرب . میارب  ياهدنکفا  تماقا  لحر  نآ  رد  وت  هک  ار  يرابهوکش  يارس  نامه  ادخ 
ام نایم  دوز  هچ  رهمرپ  يادخ  هک  یتسار  تسا . ناجیه  شـشوج و  رد  هظحل  ره  هک  تسا  هدـنکفاهیاس  نارگ  یمغ  دـنک و  نوخ  ار  لد  و 
هک درک  دهاوخ  شرازگ  امش  هب  تاهنازرف  تخد  يدوز  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  مربیم . تیاکـش  ادخ  هب  قارف ! نیا  مغ  زا  نم  دنکفا و  ییادج 

! ادخ ربمایپ  يا  امـش  دندیدرگ . تسدمه  وا  قح  ندروخ  نتخاس و  لامیاپ  رب  و  دـندش . ناتـسادمه  نم  دـض  رب  تتما  ناراکمتـس  هنوگچ 
هک تشاد  لد  رد  ییاهدرد  رایسب  هچ  سرپب  وا  زا  ار  لاوحا  عاضوا و  رتفد و  نید و  تشذگرـس  و  هاوخب ، وا  زا  وش و  ایوج  وا  زا  ار  قیاقح 

ردـپ امـش  رب  يدوز  هب  ار  اـهنآ  و  تفاـین . اـهنآ  شخپ  نتفگزاـب و  يارب  یهار  اـجنیا  رد  اـما  دیـشوجیم  ناـشوج ، گـید  ناـسب  شاهنیس 
کنیا تسا . نامکاح  نیرتهب  نارواد و  نیرترب  وا  هک  درک . دهاوخ  يرواد  نارگدادیب  نیا  وا و  نایم  يادخ  تفگ و  دهاوخ  شاهیامنارگ 

هک یـسک  دورد  مالـس و  هن  دنکیم ، یظفاحادخ  هک  یـسک  دورد  مالـس و  ادخ ! ربمایپ  يا  داب ، نت  ود  امـش  رب  نم  يهرامه  مرگ و  مالس 
هب هن  منامب  اـج  نیمه  رگا  و  تسا ، یگنتلد  رـس  زا  هن  مورب  ما  « همطاـف  » تبرت راـنک  زا  اـجنیا و  زا  رگا  هک  ارچ  تسا . نیگمـشخ  گـنتلد و 

دشاب نارگ  هچره  هودنا  مغ و  هک  یتسار  اما  هآ ! هآ ! تسا . هدومرف  هدعو  نایابیکـش  هب  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  هب  ینامگدب  يهزیگنا 
، وت نیگآرطع  تبرت  رانک  رد  دوبن ، ام  رب  راکزواجت  نانمشد  یگریچ  میب  رگا  و  هحفص 763 ] تسا [ . رتابیز  رتكرابم و  ییابیکش  مه  زاب 

ناردام دـننامه  و  مدـیزگیمرب . ار  وت  رانک  رد  ندـنام  ناگتـسشن  فاکتعا  هب  ناسب  و  مدـنکفایم . تماقا  لحر  ربماـیپ ! زارفرـس  تخد  يا 
ادخ رضحم  رد  دادیب  متـس و  زا  تبوبحم  هنازرف و  تخد  کنیا  ادخ ! ربمایپ  يا  ناه  متـسیرگیم . نیگمهـس  تبیـصم  نیا  رد  هدرم  ناوج 

اب دش ، هتشادزاب  راکشآ  روطب  شايردپ  ثاریم  زا  دش ، هدوبر  تنوشخ  يرادمروز و  اب  شقوقح  و  دش ، هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  هنابش و 
يا کنیا  دراد . یگزات  توارط و  امـش  يهنادواج  دای  ماـن و  تسا و  هتـشذگن  يزیچ  ادـخ ! يهدـیزگرب  ربماـیپ  يا  امـش ، تلحر  زا  هکنیا 

هرامه هک   ) تسامـش درکلمع  هریـس و  هب  يادتقا  رد  لد  شمارآ  نیرترثوم  نیرتابیز و  مربیم و  تیاکـش  ادخ  يوسب  اهنت  نم  ادخ ! ربمایپ 
[ . 385  ] داب وت  رب  و  همطاف »  » تاهنازرف تخد  رب  ادخ  نارکیب  تاکرب  رهم و  رامشیب و  دورد  سپ  يدادیم .) ییابیکـش  يرادیاپ و  سرد 
زا زیربل  شکرابم  بلق  تشگزاب  هناخ  هب  هک  یماـگنه  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  تخد  يراپـسکاخ  هب  زا  سپ  ناـنموم  ریما  هک  دـناهدروآ  زین  و 
لد يهرارـش  تخادرپ و  همزمز  هب  هنوگنیا  درک و  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  تخـس  دوبن  نآ  رد  همطاف  رگید  هک  ياهناخ  رد  دش و  هودنا 
لک ۀقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  لیلع  تامملا  یتح  اهبحاص  ةریثک و  یلع  ایندلا  للع  يرا  هحفص 764 ] تخاس [ ... اهر  نامسآ  هب  ار 

رب ایند  ياهيراوگان  جنر و  هک  مرگنیم  دوخ  [ . 386  ] لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  نود  يذلا 
ماجنارـس رهمرپ  تسود  ود  نایم  دوب . دهاوخ  رامیب  هرامه  دـنک ، هطاحا  ار  وا  یتحاران  جـنر و  همه  نیا  هک  یـسک  دـناهدروآ و  موجه  نم 

سپ نم  هک  كاندرد  تیعقاو  نیا  و  تسا . ناسآ  لهـس و  نآ  لمحت  دشاب ، تسود  ییادج  زج  هک  رگید  زیچ  ره  و  تسا . ییادج  قارف و 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


هنادواج یتسود  تسود و  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  لـیلد  نیرترب  مداد ، تسد  زا  ار  همطاـف  شاهنازرف  تخد  رهم  ربماـیپ  زا 
وا تبرت  رانک  زور  ره  نانموم  ریما  مالسلااهیلع ، همطاف  مردقنارگ  مام  تداهش  زا  سپ  دومرف : هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  و  تسین .

ربـق املـسم  روبقلا  یلع  تررم  یلاـم  دورـس : نینچ  تخادـنا و  شیوخ  بوبحم  هاـگمارآ  يور  رب  ار  دوـخ  اـهزور  زا  یکی  رد  تفریم و 
. دهدن ارم  باوج  وا  اما  مهد  مالس  شیوخ  بوبحم  ربق  رب  مرذگب و  اهربق  رانک  رب  هک  دوس  هچ  ارم  [ . 387  ] یباوج دری  ملف  بیبحلا 

رمثیب هناحوبذم و  ياهشالت 

هراشا

هب ور  مالسلااهیلع  همطاف  كاپ  رکیپ  عییشت  رد  تکرش  يارب  مدرم  دش  رادیدپ  قفا  زا  دادماب  هک  یماگنه  دیـسر و  نایاپ  هب  رابمغ  بش  نآ 
ریما هحفـص 765 ] تسا [ . هدش  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  ربمایپ  بوبحم  تخد  هک  دندش  وربور  ربخ  نیا  اب  اما  دندروآ ، نانموم  ریما  يهناخ 

يوسب ربخ  نیا  تفایرد  اب  مدرم  دـنامب . هتخانـشان  وا  كاپ  تبرت  ات  دروآ  دـیدپ  ار  اهنآ  زا  رتشیب  ای  ربق  تفه  زا  یمیـسرت  عیقب  رد  ناـنموم 
ربمایپ يهنازرف  تخد  هاگمارآ  يوجتـسج  هب  اجنآ  رد  روضح  اب  دندروآ و  يور  دوب  هنیدـم  مدرم  ناتـسربق  نونکات  زور  نامه  زا  هک  عیقب 

هجض و يادص  ور  نیا  زا  دنتخانشن . دوب  هدش  میسرت  هک  ییاهربق  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تبرت  دش و  لکشم  نانآ  رب  راک  اما  دنتخادرپ ،
هک رتخد  کی  اهنت  شیوخ  تلحر  ماگنه  هب  یمارگ  ربماـیپ  هک ؛ دـنتخادرپ  رگیدـکی  شهوکن  هب  همه  تساـخرب . نامـسآ  هب  مدرم  يهلاـن 

دهاوخیم ادخ  زا  ار  شیوخ  گرم  وا  هک  دینکیم  لمع  ياهنوگ  هب  امش  هاگنآ  داهن  یقاب  امش  نایم  رد  دوب  وا  ياهبنارگ  تناما  راگدای و 
تبرت هن  دیدرگیم و  رـضاح  شیراپـس  كاخ  هب  زامن و  مسارم  رد  هن  نایامـش  دوشیم و  هدرپس  كاخ  هب  دیوگیم و  دوردـب  ار  ناهج  و 

بـش ام  تفگ : وا  هب  دروم  نیا  رد  وگتفگ  نمـض  دروخرب و  رکبوبا  هب  دادـقم  اـجنآ  رد  تساـجک !!؟ دـینادیم  دیـسانشیم و  ار  وا  كاـپ 
دادـشه وت  هب  زورید  ایآ  رکبوبا !»  » يا ناه  تفگ : ربخ  نیا  ندینـش  اب  رمع  میدرپس . كاخ  هب  ار  ربمایپ  يهناگی  تخد  كاپ  رکیپ  هتـشذگ 

تخس امش  زا  ترضح  نآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  راک  نیا  تفگ : دادقم  دنربمایپ ؟ رتخد  یناهن  يراپسکاخ  هب  يهشیدنا  رد  نانیا  هک  مدادن 
تفشآرب رمع »  » دیرازگن زامن  وا  رب  نت  ود  امش  هک  دوش  هدیشیدنا  يریبدت  هک  درک  شرافس  راک ، نیا  هب  تیصو  نمـض  دوب و  نیگمـشخ 

رد هنادنمتماهـش  دادقم »  » اما دنداد  تاجن  ار  وا  دـندمآ و  درگ  مدرم  هک  تخاس  دوخ  يهنایزات  جامآ  ار  وا  رـس  هرهچ و  وا ، رب  شروی  اب  و 
رثا رب  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یلاح  رد  ربمایپ  زارفرـس  تخد  هک : دروآرب  دایرف  و  داتـسیا ، دندوب  هدمآ  درگ  هک  یمدرم  نادـنمروز و  ربارب 

وا هحفـص 766 ] دوب [ . يراـج  شاهدـند  رمک و  زا  نوخ  دولآنوخ و  شرکیپ  دـیدز  وا  رب  امـش  هک  یمتـس  ياهقالـش  دادـیب و  تاـبرض 
راتفر هناشنمدد  هنوگنآ  یتسه  ناـهج  يهیاـمنارگ  ود  نآ  اـب  هک  امـش  دـیتشاد و  اور  ناـنموم  ریما  قح  رد  امـش  هک  دوب  يدادـیب  رگهراـظن 

يومع سابع » [ . » 388 . ] دیریگب کتک  داب  هب  همطاف  يهنارگنشور  تیـصو  ییوگزاب  مرج  هب  ارم  کنیا  هک  درادن  یتفگـش  ياج  دیدرک ،
رب رفن  ود  امش  هک  دوب  هدرک  تیصو  تشهب  يوناب  نآ  دیوگیم . تسرد  دادقم  تفگ : ود  نآ  هب  همطاف  تیصو  ییوگزاب  نمض  زین  ربمایپ 

رمع هب  ور  لیقع  دیهناو !! ار  ام  دروم  رد  شیوخ  نیرید  دسح  هک  دابم  مشاه ! نادنزرف  يا  ناه  هک : دیـشک  هرهن  رمع » « ؛ دـیراذگن زامن  وا 
تخد زورید  دیتسه . وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  تبـسن  مدرم  نیرتزوتهنیک  نیرتزرودسح و  امـش  هک  دنگوس  يادـخ  هب  هک : دیـشورخ  درک و 

امش دادیب  تابرض  رثا  رب  شرکیپ  هک  تفگ  دوردب  ار  ناهج  یلاح  رد  وا  دیدز و  کتک  يروآتهب  تواقـش  یلدگنـس و  اب  ار  وا  يهناگی 
همطاف يهنامیکح  ریبدت  ربارب  رد  دادبتـسا  نارادمدرـس  [ . 389 . ] دونشخان تخـس  دادیب  متـس و  نیا  نارادمدرـس  امـش  زا  دوب و  دولآنوخ 

رهطم رکیپ  دنفاکشب و  اهربق  نیا  ات  دیروایب  ار  هنیدم  ناوناب  زا  نت  دنچ  دیورب : دنتفگ  هنارسهریخ  دندوب ، هدش  ریگلفاغ  تخس  مالـسلااهیلع 
ناـنآ مییاـیب . شربق  تراـیز  هب  سپ  نیا  زا  اـت  تساـجک  شرهطم  ربق  هک  مینادـب  میناوخب و  زاـمن  وا  رب  اـت  دـنروایب  نوریب  ار  ربماـیپ  تخد 
رثایب دوب  هدیشیدنا  شیوخ  تیصو  اب  هک  ار  مالسلااهیلع  همطاف  يهنارگنشور  زوسمتس و  هنامیکح  ریبدت  موش  يهشقن  نیا  اب  ات  دندیشوک 
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یخرب نتخاس  مورحم  ترـضح و  نآ  تبرت  نتـشاد  هاگن  هنامرحم  هار  رد  نانموم  ریما  ياسرفتقاط  تاـمحز  اهـشالت و  يهرمث  هتخاـس و 
رب زامن  روظنم  هب  ربق  شبن  زا  دوب  نیا  زج  رگا  دـنرادرب . نایم  زا  ار  همطاف »  » رکیپ رب  زامن  هوکـشرپ  شاداپ  كرد  زا  نابلطایند  ناراداـیند و 

ار ربمایپ  يهنازرف  تخد  نانموم ، ریما  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  ناـنآ  یتسارب  اـیآ  هحفص 767 ] دنتـسجیم [ ؟ هچ  مالـسلااهیلع  همطاف  رکیپ 
نید و نیمادک  رادنپ ، نیا  ندوب  ساسایب  رب  نوزفا  تسا ؟ هنادنمدرخ  رادـنپ  نیا  ایآ  تسا ؟ هدرپس  كاخ  هب  شرهطم  رکیپ  رب  زامن  نودـب 

يو رکیپ  رب  ار  زامن  نیرتلماک  نیرتهب و  وا ، نشور  حیرص و  تیـصو  هب  انب  شایعرـش  یلو  هک  دهدیم  ار  يدرف  ربق  شبن  يهزاجا  نییآ 
مه رد  ینید و  تاررقم  بادآ و  نتسکش  يراکفازگ و  نیا  رب  ار  راکزواجت  هورگ  نآ  هچنآ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هدنراگن  تسا ؟ هدناوخ 
زا سپ  يهعماج  رد  ار  نانموم  ریما  رایـسب  يرگلاجد  اـب  ناـنآ  هک  دوب  راـبمغ  يهعجاـف  نیا  دادیم  تارج  اهـشزرا ، تاـیونعم و  ندـیبوک 

داهج و ياهنادـیم  رد  شیاهيروالد  ترـضح و  نآ  زیتسمتـس  ریـشمش  نانآ  ییوگ  نآ  رب  نوزفا  دـندوب و  هدومن  فیعـضت  ربمایپ  تلحر 
تهج نیمه  هب  دندوب و  هدز  یـشومارف  هب  ار  دوخ  ای  هدرب و  دای  زا  کنیا  دوب ، ناینیمز  ناینامـسآ و  دروم  هک  ار  شریذپانفصو  تعاجش 

رد ار  شیوـخ  تلادـع  ریـشمش  ناـنموم  ریما  هـک  تـسا  تـسرد  نـیا  اـما  دـندادیم . ار  یتراـسج  تواقـش و  نـینچ  تارج  دوـخ  هـب  مـه 
یگچراپکی رطاخب  دیـشکنرب و  ماـین  زا  قیقد - یحلاـصم  ساـسارب  دـمآ - شیپ  یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  یکاـندرد  ياهدادـیور 

نیا اما  تشذگ  شیوخ  قح  زا  تخاس و  هشیپ  هنانامرهق  ییابیکش  نییآ ، نید و  روحم  زا  مدرم  ندشن  هدنکارپ  یمالـسا و  ياپون  يهعماج 
يهعجاف ره  اب  ییورایور  رد  درک ، توکـس  يدادخر  ره  ربارب  رد  اهنادیم ، يهمه  دروامهیب  نامرهق  نآ  رگا  هک  دوب  دـهاوخن  انعم  نادـب 

ياههماگنه صخشم و  ياهروحم  رد  نانموم  ریما  رگا  رتنشور  ترابع  هب  تخاس ! دهاوخ  هشیپ  ییابیکـش  ینیگمهـس  تبیـصم  گرزب و 
لمحت تمارک  اب  دیاب  زین  ار  یتواقـش  تناها و  ره  دوب  دهاوخن  موهفم  نادب  نیا  دوب ، هدـش  شرافـس  ییابیکـش  هب  ربمایپ  يوس  زا  یـصاخ 

هحفص 768] دزاس [ . هشیپ  هنامیرک  توکس  نآ  ربارب  رد  هدومن و 

نانموم ریما  يدج  رادشه 

اهرـصع و درمدازآ  نآ  دیـسر و  نانموم  ریما  هب  دوب  نآ  يارجا  یپ  رد  مکاح  دادبتـسا  هک  ياهدـنهدناکت  موش و  يهئطوت  ربخ  لاح  ره  هب 
رادـشه روظنم  هب  دـمآیم ، باسحب  وا  مزر  سابل  هک  ار  يدرز  سابل  تهج  نیمه  هب  تسنادـن . اور  ار  ییابیکـش  توکـس و  رگید  اهلـسن 

رثا رب  شذفان  نیبقح و  نامشچ  هک  یلاح  رد  دیشک و  رب  ماین  زا  ار  راقفلاوذ »  » شاهزاوآدنلب ریشمش  و  درک ... نت  رب  ناراکزواجت  هب  نداد 
ناـسوساج درک . تکرح  عیقب »  » يوسب دوب ، هتـشابنا  تریغ  نوخ  زا  شندرگ  ياـهگر  دومنیم و  خرـس  تلادـع  قح و  نانمـشد  هب  مشخ 

تعرسب ار ، وا  يهلیسوب  مزر  يهژیو  سابل  ندیشوپ  و  ترضح ، نآ  سدقم  مشخ  و  عیقب ، يوسب  یلع  يهنانامرهق  تکرح  بصاغ  هاگتسد 
هب کنیا  نانموم  ریما  هک  شوهب  مدرم ! يا  ناـه  هک  داد  ادـن  يرگادـن  تاـظحل  نیا  رد  تسرد  دـندرک و  شرازگ  شرازگ  نارگهئطوت  هب 

هدرک میـسرت  وا  هک  ياهناگدنچ  ياهربق  زا  رگا  هک  دنکیم  دای  دنگوس  اناوت  يادخ  هب  تسا و  هدـمآ  هنوگچ  هک  دـیرگنب  دـسریم ، عیقب 
یلع هک  یناسک  دنارذگ . دهاوخ  شزیتس  متس  ریـشمش  مد  زا  ار  نارگ  هئطوت  ناراکزواجت و  زا  رفن  نیرخآ  ات  دوش ، اجباج  یگنـس  تسا ،

یمارگ هک  دنتسنادیم  هک  ارچ  دنداد ، رارق  قیدصت  دروم  ار  يو  هاگدید  دنتفرگ و  يدج  رایسب  ار  وا  رادشه  دنتخانـشیم ، ار  مالـسلاهیلع 
تهج نیمه  هب  تساناوت . شراتفگ  ماجنا  رب  دراد و  یپ  رد  لمع  يهناوتشپ  شراتفگ  و  تسا . هشیپیتسار  وگتسار و  اهلسن  اهرـصع و  درم 

نآ نداد  هولج  تیمهایب  نمض  تفرگن و  يدج  ار  نانموم  ریما  رادشه  هک  دوب  رمع »  » اهنت دندرک . ینیشنبقع  نت ، کی  زج  اهنآ  يهمه 
ار نامربمایپ  تخد  همطاف »  » رهطم رکیپ  ات  میفاکـشیم  ار  اهربق  ام  دـنگوس  يادـخ  هب  ییوگیم ؟ هچ  نسحلااـبا ! يا  ناـه  تفگ : رادـشه ،

دیبوک نیمز  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  روسج  كدرم  نآ  سابل  يهقی  داهنـشیپ و  هب  ماگ  نادرم  درم  هک  دوب  اجنیا  میراذـگب . زامن  وا  رب  میبایب و 
سفن يذلاوف  مالسلااهیلع  همطاف  ربق  اما  و  مهنید ، نع  سانلا  دتری  نا  ۀفاخم  هتکرت  یقح  اما  ءادوسلا ! نبای  هحفص 769 ] هک [ : دیشورخ  و 

قح زا  هـک  يدـید  رگا  راـبت ! هـشیریب و  يا  ناـه  مکئاـمد !! نـم  ضرـالا  نیقـسال  کـلذ  نـم  ائیـش  کباحـصا  تـمر و  نـئل  هدـیب ، یلع 
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هن مدیسرت ، امش  هناملاظ  تشز و  رطاخب  نید  زا  مدرم  زیرگ  یگدزلد و  زا  هک  دوب  تهج  نادب  متشذگ ، تمارک  اب  شیوخ  يهدشلامیاپ 
! دنگوس تسوا  تردق  فک  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  دش  دهاوخن  نینچ  همطاف  رهطم  ربق  دروم  رد  اما  نایامندرم . امـش  زا  سرت  رطاخب 
« رکبوبا . » تخاس مهاوخ  باریـس  ناتدیلپ  نوخ  زا  ار  نیمز  دینک ، شبن  ار  نآ  دینزب و  نآ  هب  تسد  دیهاوخب  تراکزواجت  نارای  وت و  رگا 
هک يراک  هب  دروم  نیا  رد  هک  دنگوس  شرع  دنوادخ  رادـتقا  تزع و  ربمایپ و  هوکـش  تمرح و  هب  ار  وت  نسحلاابا ! ای  تفگ : دـمآ و  شیپ 

ندرک هدایپ  ربق و  شبن  سوه  یـسک  رگید  دنتفر و  زین  مدرم  درک و  اهر  ار  وا  نانموم  ریما  و  دـیزای . میهاوخن  تسد  دـشاب  وت  دـنیاشوخان 
تلادع ریشمش  وترپ  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  زیتسمتس  هنارگنشور و  تیصو  ناسنیدب  و  [ . 390 . ] دادن هار  رس  هب  ار  دادبتسا  موش  يهشقن 

. دنام یقاب  هشیمه  ات  دیسر و  ماجنا  هب  شاهیامنارگ  يوش 

همطاف گوس  رد  نانموم  ریما 

ناگمه دـنکیم و  مکح  نادیهـش  ناگدرم و  رب  يراوگوس  هب  یناسنا  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  اهندـمت و  اـههعماج و  مسر  هار و  رگا 
 ] روخرد ياهتـسراو  ناسنا  هتـسجرب و  تیـصخش  ره  زا  شیب  ربمایپ  يهنازرف  تخد  دـیدرت  چـیه  یب  دنرامـشیم ، هدنـسب  ار  يراـک  نینچ 
مه تاـیح و  نارود  رد  مه  هک  تسا  گرزب  قح  نیا  روـخرد  هک  هنوگناـمه  تسا . یـشیاتس  لـیلجت و  يراوـگوس و  نینچ  هحفص 770 ]
هک یتسار  دیآ . لمعب  لیلجت  وا  تیونعم  تمظع و  هوکش و  زا  دریگ و  رارق  میرکت  شیاتـس و  ریدقت و  دروم  شزوسناج  تداهـش  زا  سپ 

تخـس وا  نداد  تسد  زا  مغ  رد  دننیـشنب . یمومع  يازع  هب  شزوسناج ، تداهـش  رد  گـنهرفاب  هدازآ و  مدرم  هک  تسا  نآ  يهتـسیاش  وا 
نآ دنسانشب و  ار  وا  نیرفآراختفا  مسر  هار و  دنهد و  رس  هاکناج  ياههلان  دنزاس و  ناور  کشا  بالیس  وا  رب  دندرگ . نیگهودنا  هدزمغ و 

درد و راهظا  رگناشن  اهناسنا و  فطاوع  رگنایب  نادیهـش  ناگدرم و  رب  يراوگوس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنیوپب . یگدنز  داعبا  يهمه  رد  ار 
ریثات نازیم  رگناشن  ماجنارـس  هتفگ و  دوردـب  ار  ناهج  هک  تسا  يدرف  رب  مدرم  رثات  فسات و  يهدننکمیـسرت  اـهنآ و  نادـقف  رطاـخب  جـنر 

هتسیاش و هک  هنوگنآ  دیاب  نانموم  ریما  هک  تسا  فیرظ  تاکن  قیاقح و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . ناگدزتبیـصم  ناگدنامزاب و  رد  وا  گرم 
نآ رد  شیوخ  ینورد  ياـهمغ  اـهدرد و  وا ، رب  هلاـن  زادـگ و  زوس و  اـب  دـنک و  يراوگوس  شاهیاـمنارگ  رـسمه  گوس  رد  تسا  هتـسیاب 

همطاف تداهـش  يهعجاف  قمع  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دنکارپب ، نوریب  لد  زا  ار ، كاندرد  هدـنهدناکت و  يهعجاف 
یملع و يونعم و  یهلا و  تیـصخش  يهدرتـسگ  ياـهزرم  هب  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوـگنآ  هک  تسوا  و  تسا ، هاـگآ  مالـسلااهیلع 

مه تهج  نـیمه  هـب  دـنادیم ، ار  وا  ریذـپانفصو  تـلزنم  ردـق و  تـسا و  هاـگآ  شایگدـنز  بوـبحم  ياـتمه  ـالاو و  رـسمه  یعاـمتجا 
یتفگـش چیه  ياج  ور  نیا  زا  تسا . رتهدنهدناکت  رتقیمع و  يرگید  سک  ره  زا  وا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  زوسناج  تداهـش  يراذـگرثا 

یـسفن دیارـسب : هنوگنیا  شیوخ  بوبحم  زیزع و  ياتمه  هب  باطخ  دنک و  ناروف  هنوگنیا  هتـشادرب و  جوم  وا  هودنا  مغ و  جاوما  هک  درادـن 
همطاف هحفـص 771 ] یتایح [ ... لوطت  نا  ۀفاخم  یکبا  امنا  ةایحلا و  یف  كدـعب  ریخ  تارفزلا ال  عم  تجرخ  اهتیل  ای  ۀـسوبحم  اهتارفز  یلع 

. دـمآیم نوریب  دیـشکیم و  رپ  دـبلاک  نیا  زا  اههلان  هآ و  هارمه  هب  ناج  نیا  هک  شاک  يا  تسا ، ینادـنز  شاهلان  هآ و  اب  نم ، ناج  ناـج !
لوطب وت  زا  سپ  مایگدـنز  ادابم  هک  منایرگ  نیا  رب  اهنت  نم  تسین و  یگدـنز  نیا  رد  يریخ  چـیه  ربماـیپ ) زارفرـس  تخد  يا   ) وت زا  سپ 

ار ناهج  نیا  ياهیتحاران  جنر و  جاوما  کنیا  لیلع ... تامملا  یتح  اهبحاص  ةریثک و  یلع  ایندلا  للع  يرا  دیارسب : هنوگنیا  زین  و  دماجنا .
يرامیب جنر و  رد  ناهج  نیا  نتفگ  دوردب  تاظحل  ات  جنر  درد و  همه  نیا  يهدـنراد  هک  تسا  نشور  دـناهدرک و  هطاحا  ارم  هک  مرگنیم 
ماهدرپس دهعت  نینچ  نم  هک  ییوگ  وت  مناسریم . نشور  دادـماب  هب  ار  هریت  بش  مروآیم و  دای  هب  ماهدازآ ر  رهمرپ و  رـسمه  دوب . دـهاوخ 

ره و  دوب ، دـهاوخ  ییادـج  قارف و  ماجنارـس  یمیمـص ، تسود  ود  ره  نایم  يرآ  مروآ . رطاخب  ار  ماهتـشذگ  ياهدردو  اهجنر  يهمه  هک 
هداد و تسد  زا  ار  ما  « همطاف «، » دمحا  » رهم ربمایپ  زا  سپ  نم  هک  گرزب  مغ  نیا  و  تسا . ناسآ  كدنا و  ییادـج  قارف و  زج  يرگید  زیچ 

کقارف دنک : همزمز  هنوگنیا  زین  و  دوب . دهاوخن  هنادواج  ناهج ، نیا  رد  یتسود  تسود و  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  ماهتسشن ، وا  گوس  رد 

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد زا  و  تساهزیچ . نیرتنیگمهـس  نم  رظن  رد  وت  ییادج  يرود و  ناج ! همطاف  لوکثلا ... یهدا  مطاف  كدقف  يدنع و  ءایـشالا  مظعا 
رهمرپ و تسود  رب  سپ  نیا  زا  تسا . ناتسود  نداد  تسد  زا  اهقارف و  نیرتتخس  ربمایپ ! تخد  يا  وت  نوچ  يرابهوکش  تیصخش  نداد 

يا ناه  هحفص 772 ] دومن [ . مهاوخ  يراوگوس  يرایـسب  هودنا  اب  تسیرگ و  مهاوخ  ترـسح  اب  درپس ، ماگ  هار  نیرتهب  رد  هک  یقادصرپ 
هنوگنیا و  تسیرگ . مهاوخ  مرهمرپ  تسود  رب  هرامه  تسا و  یگـشیمه  مهودـنا  مغ و  هک  ارچ  نک  يرای  ارم  رابب و  کـشا  ناراـب  مشچ !

هچ بیغی  یبلق ال  نع  یمـسج و  ینیع و  نع  باغ  بیبح  بیـصن  یبلق  هاوسل  ام  بیبح و  هلدعی  سیل  بیبح  دنکیم : اهر  ار  ینورد  هودنا 
زا هک  ياهیامنارگ  تسود  تسین . ياهرهب  وا  زج  یـسک  يارب  نم  بلق  يهرتسگ  رد  دوب و  دهاوخن  وا  نزومه  ناسب و  هک  یتسود  یتسود !

حور اب  هنوگنیا  و  درک . دهاوخن  بورغ  رهمرپ  زارفرـس و  تسود  نیا  نم ، بلق  قفا  زا  زگره  اما  دش ، دیدپان  نم  سرتسد  ناگدـید و  ربارب 
يدـعب تیـسنا  انباوج  درت  کلام ال  بیبحا  یباوج  دری  ملف  بیبحلا  ربق  املـسم  روبقلا  یلع  تفقو  یلام  دـنکیم : همزمز  وا  كانبات  دـنلب و 

راثن دورد  مالـس و  رهمرپ  تسود  رونم  ربق  هب  هک  دوس  هچ  ارم  متـسیاب ؟ اهربق  رانک  رب  هک  تسا  هدش  هچ  ارم  ایادـخ  [ . 391  ] بابحالا ۀلخ 
هب ار  ناتـسود  مسر  هار و  نم  زا  سپ  یتسارب  اـیآ  یهدیمن ؟ ارم  باوج  ارچ  نم ! لد  بوبحم  مونـشن ؟ وا  زا  ار  نتـشیوخ  خـساپ  اـما  منک ،
زا ناـنموم  ریما  ربماـیپ ، يهیاـمنارگ  تخد  تداهـش  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  يدرپس ؟ یـشومارف  هتوب 
هک تسا  هدروآ  رامع » . » دوب هناخ  رد  هرامه  دـمآیمن و  نوریب  ربماـیپ  رازم  تراـیز  زاـمن و  يارب  زج  هک  ياهنوگ  هب  دـیزگ . يرود  مدرم 

دوجو نآ  مدید  اما  مدش  ترـضح  نآ  يهناخ  دراو  هحفـص 773 ] دورو [ ، يهزاجا  زا  سپ  متفر و  نانموم  ریما  مرالاس ، يهناـخ  هب  يزور 
نآ پچ  تسار و  تمـس  رد  نیـسح  نسح و  شاهدید ، رون  ود  تسا و  هدرک  لغب  مغ  يوناز  تبیـصم  هودنا و  زا  هدنکآ  یبلق  اب  هیامنارگ 

زوسرگج رابمغ و  ياهنوگ  هب  هرظنم  نآ  درابیم . دورف  کشا  ناراب  درگنیم و  تسا  رتلاسدرخ  هک  نیسح  هب  وا  دناهتـسشن و  رهمرپ  ردپ 
مرورس متفگ : تفای ، شمارآ  لد  زوس  درک و  شکورف  ماهیرگ  هک  یماگنه  متسیرگ . یتخـس  هب  یتعاس  دادن و  مناما  کشا  ناراب  هک  دوب 

ییابیکـش هب  رابتبیـصم  ياهدادـخر  رد  ار  مدرم  امـش  نم ! رـالاس  مـتفگ : ییوـگیم ؟ هـچ  راـمع  وـگب  دوـمرف : دـیهیم !؟ نخـس  هزاـجا 
گوـس رد  شمارآ  ییابیکـش و  راـمع ! دوـمرف : درک و  نم  هـب  يور  ناـنموم  ریما  ارچ ؟ قـیمع  ینـالوط و  هودـنا  نـیا  سپ  دـیناوخیمارف ،
يروای رگنسمه و  نداد  تسد  زا  اب  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . نارگ  تخس  ماهتـسشن ، وا  گوس  رد  نم  هک  ياهیامنارگ  تیـصخش 
شمارآ ییابیکش و  يهیام  وا  يهیامنارگ  دوجو  هک  ارچ  ماهتـسشن . وا  گوس  هب  هداد و  تسد  زا  ار  ادخ  ربمایپ  هزات  ییوگ  ماهمطاف ، نوچ 

وا و تداهـش  اب  اهنت  نم  و  تخاسیم . زیربل  ربمایپ  زاونلد  يادـص  زا  ار  ناج  شوگ  دوشگیم ، نخـس  هب  بل  یتقو  هک  دوب  وا  دوب . مرطاخ 
، ربمایپ ادخ و  بوبحم  نآ  تداهـش  زا  رتنیگمهـس  رتنارگ و  رامع ! مدرک . ساسحا  ار  ربمایپ  ییادج  تلحر و  شقارف ، رد  ندمآ  راتفرگ 

نامجاهم دادیب  متس و  رثا  رب  شیولهپ  ياهناوختسا  زا  یکی  مدید  مداهن ، لسغ  هاگیاج  رد  لسغ  مسارم  يارب  ار  وا  یتقو  هک  دوب  نیا  میارب 
ات هتشاد  هدیـشوپ  نم  زا  ار  اهنیا  رهمرپ  هنازرف و  رای  نآ  اما  تسا  هتـشگ  دوبک  ناگـشیپ  تواقـش  يهنایزات  تابرـض  زا  شیولهپ  هتـسکش و 
ار میولگ  هار  هیرگ  هکنیا  زج  دـتفایمن  وا  نیـسح  نسح و  يهرهچ  رب  مناگدـید  راـمع ! هحفـص 774 ] دوش [ . رتشیب  مهاکناج  هودـنا  دابم 

روهلعـش مبلق  مربیم و  تقر  وا  رب  هکنیا  زج  تسا ، ناـیرگ  رداـم  گوـس  رد  هک  منکیمن  هراـظن  بـنیز  شدـنمجرا  تـخد  رب  ددـنبیم و 
[ . 392  ] دهدیمن مناما  هیرگ  ددرگیم و 

ناوناب يوناب  تداهش  خیرات 

هراشا

تسین زیگناتفگش  دنشاب  هتـشاد  یتوافتم  ياههاگدید  شراختفارپ ، یگدنز  ياهلاس  رد  ای  ناوناب  يوناب  تداهـش  خیرات  رد  ناخروم  رگا 
زین و  نآ ، زا  سپ  ای  تسا  هدوب  تثعب  زا  شیپ  ایآ  هک  شزورفاناهج  دیشروخ  عولط  ترـضح و  نآ  تدالو  خیرات  دروم  رد  هک  هنوگنامه 
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يوناب هک : تسا  هشیدـنا  نیا  رب  یبوقعی » - » هنومن 1 يارب  دـناهدش . رظن  فالتخا  شوختـسد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  شرمع  نازیم  يهرابرد 
رد هک  تسا  ینازیم  نیرتمک  نیا  و  تسیز ، ناهج  نیا  رد  رتشیب  یکدنا  ای  هام  کی  تدـم  هب  اهنت  شاهیامنارگ  ردـپ  تلحر  زا  سپ  ناوناب 

نیا رد  زور  لهچ  دودـح  ربمایپ  شردـپ  تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  يرگید  هاگدـید  و  - 2 تسا . هدـمآ  دروم  نیا 
رذگدوز یناف و  يارـس  نیا  رد  ربمایپ  زا  سپ  زور  جنپ  داتفه و  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  موس  هاگدـید  - 3 درک . یگدنز  ناهج 

، دنتسین هجوت  روخرد  هک  يرگید  ياههاگدید  و  - 5 دنکیم . دادملق  زور  جنپ  دون و  ار  تدم  نیا  یمراهچ  هاگدـید  و  - 4 درک . یگدنز 
هحفص 775] دناهتفگ [ . زین  هام  تشه  ات  شش 

تایاور رد 

تسا و هدوب  رابتعا  دامتعا و  دروم  ناسیونهریـس  ناخروم و  هاگدـید  زا  شیب  هرامه  هک  تسا  هدیـسر  یتایاور  رون  ناماما  زا  دروم  نیا  رد 
رد ربمایپ  يهنازرف  تخد  هک : تسا  هدـمآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  ۀـمامالا » لئالد   » رد - 1 دنتـسه . مایپ  نیا  ياراد  دروم  نیا  رد  تاـیاور  نآ 

هدمآ يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » زا راونالاراحب »  » رد - 2 تفگ . دوردب  ار  ناهج  يرجه  مهدزای  لاس  هب  یناثلايدامج  موس  هبنـشهس  زور 
و - 3 دوب . هداهن  رس  تشپ  ار  یگدنز  زا  هام  تفه  راهب و  هدجیه  همطاف ، شاهیامنارگ  تخد  دیحوت ، گرزب  ياوشیپ  تلحر  رد  هک : تسا 

دوب هدرک  یگدنز  ناهج  نیا  رد  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تداهـش  ماگنه  هب  ناوناب  يوناب  هک : تسا  هدمآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  زین 
رازه اههد  لاس  ره  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  ار  نشور  تیعقاو  نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدروآ  زین  یفاک  باتک  رد  ینیلک  ار  هاگدید  نیمه  و 

نارادتـسود هک  یقطانم  رد  هژیوب  مالـسا  ناهج  نارک  اـت  نارک  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  زوسناـج  تداهـش  تبـسانم  هب  يراوگوس  سلجم 
زورلاس مارتحا  هب  دوشیم و  اـپرب  زکارم  رگید  اـههناخ و  دـجاسم و  رد  دـننکیم ، یگدـنز  ناـنآ  هار  ناورهر  تلاـسر و  یحو و  نادـناخ 
هودـنا نزح و  ياهزور  نیا  رد  ددرگیم و  قافنا  هنادنمتواخـس  اهیندروخ ، اهاذـغ و  ماسقا  عاونا و  یتسه  ناهج  يوناب  نیرترب  تداـهش 

ياهشزرا یقالخا و  ياهیگژیو  زا  اهربنم  زارف  رب  نادنمشناد  نارونخس و  تسا  روهشم  هیمطاف » مایا   » مالسلااهیلع همطاف  كرابم  مان  هب  هک 
نخس وا  هحفـص 776 ] ياهیگدنـشخرد [  اهتبهوم و  اهیگتـسیاش و  اهتلیـضف و  زا  زیربل  راختفا و  رـسارس  یگدنز  زا  یناسنا ، يالاو 

دننکیم و هراشا  تفر  وا  رب  هک  يدادیب  متـس و  رب  هداد و  رارق  ترـضح  نآ  تبیـصم  رکذ  زین  ار  شیوخ  نانخـس  شخبنایاپ  دنیوگیم و 
یساسا يهزرابم  هار  رد  رتفد و  نید و  زا  تسارح  يارب  اهلـسن  اهرـصع و  يهنازرف  نآ  هک  دننکیم  نایب  ار  ییاهجنر  اهدرد و  زا  ياهشوگ 

هحفص 777] دیرخ [ . ناج  هب  دادبتسا  عاجترا و  اب 

وا تاقدص  تافوقوم و 

هراشا

همطاف دروم 3 - نیا  رد  تایاور  رب  یـشرگن  زیخاتـسر  زور  رد  همطاـف  هوکـش  - 2 اجک ؟ زا  اهناتـسوب  نیا  هیراج  تاقدـص  تاـفوقوم و  - 1
ادـخ 5- هب  برقت  يارب  همطاف  هب  لـسوت  ناهج 4 - نیا  رد  تعافـش  تعافـش  نآرق و  یمارگ  يهدنناوخ  امـش  اب  تعافـش  مالـسلااهیلع و 

هحفص 778] ثحب و [ ... نایاپ  رگید  همطاف و  ياثر  رد  ناگدنیارس  لیخ  مالسلااهیلع 6 - همطاف  ترایز 

هیراج تاقدص  تافوقوم و 

هراشا

دروم هک  ناگتـسب  ناکیدزن و  اب  دنویپ  ادخ و  هب  رتشیب  برقت  هار  رد  ار  اهنآ  يهمه  هک  دـندوب  ناتـسوب  تفه  ياراد  ربمایپ  يهنازرف  تخد 
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ترضح نانموم ، ریما  هب  بیترت  هب  ار  اهنآ  یتسرپرس  تراظن و  درک و  فقو  مشاه  بلطملادبع و  نادنزرف  هب  تسوا ، يدونشخ  شرافس و 
دریگ هدهع  هب  ار  راک  نیا  نیسح ، ماما  دنزرف  نیرتگرزب  راوگرزب  هس  نیا  زا  سپ  هک  دومرف  ررقم  دومن و  راذگاو  نیـسح ، ماما  و  یبتجم ،

يوناب نآ  يهمانفقو  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دناسر . ماجنا  هب  ار  تیلووسم  رابت  نیا  زا  گرزب  دنزرف  بیترت  نامه  هب  زین  وا  زا  سپ  و 
هللا مسب  تسا : هدمآ  تروصنیدب  یفاک »  » باتک رد  هک  تسا  هدوب  دوجوم  رقاب  ترـضح  رون  ماما  نیمجنپ  شاهیامنارگ ، دـنزرف  دزن  هنازرف 

اهناتسوب نیا  دیامنیم . شیوخ  يهناگتفه  ياهناتسوب  دروم  رد  ادخ  ربمایپ  دمحم »  » تخد همطاف »  » هک تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا  نمحرلا 
ریبدت یتسرپرـس و  و  میهارباما » - » 7 هیفاص » - » 6 ینسح » - » 5 تیبم » - » 4 هقرب » - » 3 هحفـص 779 ] لالذ [ » - » 2 فاوع » - » 1 زا : دنترابع 
دنزرف نیرتگرزب  هب  وا  زا  سپ  نیـسح و  هب  هاگنآ  نسح و  مدـنزرفیمارگ  هب  بیترت  هب  راوگرزب  نآ  زا  سپ  نانموم و  ریما  هب  ار  اـهنآ  روما 

ریما ار  تیـصو  نیا  مریگیم  هاوگ  زین  ار  ریبز »  » و دادـقم »  » دروم نیا  رد  دوش . يریگهرهب  اهنآ  زا  ياهنادنـسپادخ  هار  رد  اـت  مراپـسیم  وا 
[ . 393 . ] دراگنیم نم  تساوخ  هب  نانموم 

؟ اجک زا  اهناتسوب  نیا 

تسا هدروآ  هنیدم » خیرات   » رد يدومهس »  » دروم نیا  رد  دروآ ؟ اجک  زا  ار  اهنآ  دیـسر و  ناوناب  رالاس  هب  هناگتفه  ياهناتـسوب  نیا  هنوگچ 
رد ار  ناج  دحا ،»  » راکیپ رد  هاگنآ  دییارگ و  وا  مسر  هار و  هب  ربمایپ  مالـسا و  تخانـش  زا  سپ  ریـضنینب »  » دوهی نادنمـشناد  زا  یکی  هک :

یمارگ ربماـیپ  هب  نشور  یتیـصو  قـبط  دوـب  وا  نآ  زا  هک  ار  هناـگتفه  ياهناتـسوب  نیا  شیوـخ  تداهـش  زا  شیپ  وا  درک . راـثن  تسود  هار 
ای دیـسریم  وا  هب  نامهیم  هک  یماگنه  اهنت  دیـشخب و  شاهنازرف  تخد  هب  ار  اهنآ  ترجه ، متفه  لاس  رد  زین  یمارگ  ربمایپ  درک و  راذگاو 

ناوناب رالاس  دوب . شاهنازرف  تخد  نآ  زا  هیقب  تفرگیم و  هرهب  زاین  عفر  يهزادنا  هب  اهنآ  لوصحم  زا  دـمآیم ، شیپ  دروم  نیا  رد  يزاین 
دقن هجو  هیقوا »  » هدزاود زین  ربمایپ  نارسمه  زا  مادک  ره  هب  هحفص 780 ] دوخ [  یصخش  ییاراد  زا  شیوخ  يهناگتفه  ياهناتسوب  فقو  رب 

شیوخ شیاشخب  رهم و  دروم  هنوگنامه  زین  ار  شرهاوخ  رتخد  هماما »  » مشاهینب و نانز  زا  مادک  ره  درک و  راذگاو  شیوخ  تیصو  قبط 
[ . 394 . ] داد رارق 

زیخاتسر زور  رد  همطاف  هوکش 

هراشا

ار اهیتحران  اهجنر و  عاونا  رایسب  تواسق  اب  دندرکن و  تیاعر  شایگدنز  رد  ار  ناوناب  رالاس  تمرح  میرح  مالسا  نایعدم  زا  یخرب  رگا 
تـسد هناـمحریب  يرادـمروز  تنوشخ و  بوکرـس و  زواـجت و  هب  شاهناـهاوخ  تلادـع  هناـبلطقح و  عـضوم  ربارب  رد  دـندناشچ و  وا  هب 

ریظن نآرق ، تایآ  تمرح  هن  ار . شاهیامنارگ  ردپ  تمظع  هوکش و  هن  دنتشاد و  ساپ  ار  تشهب  تخد  نآ  تمرح  هن  تقیقح  رد  دندیزای ،
نادنزرف نانموم و  ریما  شردقنارگ  يوش  وا و  يالاو  تیـصخش  میـسرت  رد  هک  ار  یتا » له   » يهروس و  تدوم » «، » هلهابم «، » ریهطت  » يهیآ

تمرح و : » دومرف هک  ار  وا  دروم  رد  شردقنارگ  ردـپ  تیـصو  هن  دـندرک و  تیاعر  دوب  هدـمآ  دورف  تشهب  ناناوج  رالاس  ود  شدـنمجرا 
ۀعضب ۀمطاف  : » دومرف هک  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  زین  و  ددرگیم ». یبایزرا  شنادنزرف  تمظع  تمرح و  نازیم  تیاعر  اب  یتصخـش  ره  هوکش 

يزاستشونرس نانخـس  نیا  ریظن  و  تسا ». هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  دوجو  يهراپ  همطاف  .« » یناذآ دقف  اهاذآ  نم  ینم ،
ساپ ار  وا  تمرح  دسانـشب و  ار  وا  دنمـشزرا  دوجو  تما ، ات  دومرف  نایب  شاهناگی  تخد  يـالاو  تیـصخش  دروم  رد  یمارگ  ربماـیپ  هک  ار 

هجیتـن رد  دـندرپس و  یـشومارف  هب  ترـضح  نآ  دروم  رد  ار  تاـیاور  تاـیآ و  يهمه  ناـنآ  هک  درد  غیرد و  يرآ  هحفـص 781 ] دنراد [ .
زواجت دادـیب و  اب  يهزرابم  يارب  نانآ  زا  دروآ و  يور  نانآ  هب  بصاغ  تلود  ياهیرگلاجد  ربارب  رد  ربمایپ  هاوختلادـع  تخد  هک  یماگنه 
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یناـسنا و هنـالداع و  يهتــساوخ  ربارب  رد  دـنداهن و  اـهنت  ار  يو  تساوـخ ، يراـی  هعماـج ، يهدــنیآ  قوـقح و  رتـفد و  نـید و  زا  عاـفد  و 
تخد يالاو  ماقم  رهمرپ  يادـخ  اهنیا  يهمه  اـب  دـندش . نخـسمه  لدـمه و  وا  اـب  هن  دـنداد و  ناـشن  یتبثم  شنکاو  هن  وا ، يهنادنـسپادخ 
یمارگ ار  وا  دای  فیرـش ، نارق  شاهدـش  هدوتـس  باتک  رد  هک  ارچ  درکن ، راذـگورف  يزیچ  وا  دروم  رد  تشاد و  ساـپ  ار  ربماـیپ  يهنازرف 

هدیشخبن جوا  هنوگنآ  ار  یتسه  ناهج  يهدیزگرب  ناوناب  زا  ییوناب  چیه  هک  تسا  هدیـشخب  جوا  ياهنوگ  هب  ار  وا  يالاو  تیعقوم  هتـشاد و 
تخد زاتمم  تیعقوم  اهییالاو و  نیا  يهمه  رب  نوزفا  دیزگرب . اهلسن  اهرصع و  ناوناب  رالاس  ناونع  هب  ار  همطاف  رهمرپ  يادخ  يرآ  تسا .

نایناهج رب  زیخاتـسر  زور  رد  رگید و  يارـس  رد  ار  وا  ریذپانفصو  تمظع  هوکـش و  رهمرپ ، يادخ  يدوزب  ناهج ، نیا  رد  ربمایپ  بوبحم 
نتشیوخ تسد  ود  ناراکمتس  هک  يزور  نآ  تشگ ، دنهاوخ  روشحم  هایس  يور  اب  نارگدادیب  هک  يزور  نآ  رد  تخاس . دهاوخ  راکـشآ 

نازور هیـس  نآ  هک  یلاح  رد  ار  اهتما  اههعماج و  يهماکدوخ  ياهنوعرف  يهمه  لداع  يادخ  هک  يزور  نآ  دیزگ ، دنهاوخ  نادـند  هب  ار 
اهيراکتشز و کی  ره  هتخاس و  دوخیب  دوخ  زا  ار  نانآ  نیگمهـس  زور  نآ  تشحو  ساره و  هودنا و  و  دناتراقح ، تلذ و  ضیـضح  رد 
اـهتمرح و کـته  تاـیانج و  زا  هدـنکآ  يهدــنورپ  و  دروآ . دــنهاوخ  درگ  دــنروآیم  داـی  هـب  ار  شیوـخ  راـبگنن  درکلمع  اـهییاوسر و 

نابوخ ندیشک  تلذ  هب  اهنوخ و  نداد  داب  هب  ناگتسیاش و  زا  نوخ  بالیس  نتخادنا  هار  هب  و  ادخ ، ناتسود  دروم  رد  نانآ  ياهيرگدادیب 
سدـقت و هبدـبد و  هماکدوخ و  نادـنمروز  نیغورد  تیـصخش  هک  يزور  نآ  رد  هحفـص 782 ] دـناوخ [ . دـهاوخ  ناگمه  رب  ار  ناکین  و 

بلـس اهنآ  زا  رونام  ییامنتردق و  دوشیم و  دوبان  نانآ  تاناکما  ددرگیم ، وحم  راخب  دود و  ناسب  هدـش و  بوذ  نانآ  یگتخاس  هوکش 
شیدنا و تسرد  هزیکاپ و  كاپ و  تخد  زارفرپ  تیعقوم  الاو و  ماقم  ریذپانفصو و  تمظع  هوکـش و  هک  تسا  زور  نآ  يرآ  ددرگیم .

يروآتهب كانتـشهد و  زیگناتفگـش ، گرزب ، زور  هچ  زور  نآ  هک  یتسار  دش . دهاوخ  راکـشآ  ادخ  هاگراب  رد  ربمایپ ، رادرک  هتـسیاش 
رـشحم يدبا  هاگداعیم  يوسب  هدش و  هتخیگنارب  ناشیاههاگمارآ  زا  نیمز و  لد  زا  ادخ  ناروآمایپ  ریذپانفصو ، زور  نآ  رد  دوب !! دهاوخ 

اهتما و يهمه  دش . دنهاوخ  هتخیگنارب  يدرکلمع  دروآهر و  هرهچ و  گنر و  نییآ و  نید و  ره  اب  اهناسنا  یمامت  تشگ . دنهاوخ  راپـسهر 
زاغآ زا  هرـسکی  نایناهج  نآرق ، نایب  هب  هکنیا ؛ نخـس  هاتوک  و  دمآ . دـنهاوخ  شیوخ  مسر  هار و  نوناق و  اب  مادـک  ره  اهندـمت  اههعماج و 
يارب ار  همه  اـم  و  [ . » 395 .« ] ادحا مهنم  رداغن  ملف  مهانرـشح  و  . » دـیناسر دـنهاوخ  مهب  روضح  اجنآ  رد  خـیرات  ماجرف  ات  ناسنا  شنیرفآ 

رد ادـخ  تساوخ  هب  تسا  هدـش  طقـس  هک  ینینج  یتـح  زور  نآ  تخاـس ». میهاوـخن  اـهر  زین  ار  نت  کـی  دروآ و  میهاوـخ  درگ  باـسح 
درگ رـشحم  يارحـص  رب  یگمه  هنهرباپ . ناگمه  دـننایرع و  مدرم  رتشیب  نیگمهـس ، زور  نآ  رد  دوشیم . هتخیگنارب  لماک  ناسنا  يهرهچ 

لیکـشت تفای ، دنهاوخ  دادتما  برغم  يهطقن  نیرترود  ات  قرـشم  يهطقن  نیرترود  زا  هک  ینالوط  هدرـشف و  فص  رازه  داتفه  دـنیآیم و 
ناگدید ربارب  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  رابهوکـش  تیـصخش  هک  تسا  ریذـپانفصو  زور  نآ  رد  يرآ  هحفـص 783 ] ددرگیم [ .

. دومن دهاوخ  هولج  تسا ، هدنبیز  هک  هنوگنآ  رشحم  لها  يهدزتشحو  نارگن و 

دروم نیا  رد  تایاور  رب  یشرگن 

هک زین  ار  یتایاور  زا  هتسد  نآ  دیاب  هک  دناهدروآ ، شیوخ  ياهباتک  رد  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایـسب  ار  یهوبنا  تایاور  دروم  نیا  رد 
هدرتسگ رایـسب  ار  ثحب  اهنآ  یمامت  میـسرت  نوچ  اما  دوزفا . اهنآ  رب  دناهدرک ، تیاور  رون  ناماما  زا  تلاسر  یحو و  نادـناخ  نارادتـسود 

ریما زا  شیوخ  دانسا  هب  نیحیحـص » كردتـسم   » رد يروباشین  مکاح  - 1 میرذـگیم : مینکفایم و  رظن  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دزاـسیم ،
تنب ۀـمطاف  نع  مکراصبا  اوضغ  عمجلا  لها  ای  باجحلا : ءارو  نم  داـنم  يداـن  ۀـمایقلاموی  ناـک  اذا  : » دـیامرفیم هک  تسا  هدروآ  ناـنموم 

هرابکی ددرگیم ، اپرب  زیخاتسر  هک  یماگنه  : » دومرفیم هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  [ . 396 .« ] رمت یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
زارفرس تخد  همطاف »  » ات دیهن  مهرب  ار  ناتناگدید  رـشحم ! يارحـص  رد  ناگدمآدرگ  يا  ناه  هک : دهدیم  ادن  باجح  يارو  زا  يرگادن 

زا ياهفاضا  كدنا  اب  [ 400 « ] ینادمه  » و [ 399 « ] یبهذ  » و [ 398 « ] یعفاش یجنگ   » و [ 397 « ] ریثا نبا   » ار تیاور  نیمه  - 2 درذگب . ربمایپ 
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ادـن شرع  قامعا  زا  ياهدـننک  ادـن  دـسرارف ، زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  : » دـیامرفیم هک  دـناهدروآ  یمارگ ، ربمایپ  زا  لقن  هب  نانموم  ریما 
اب همطاـف  دـمحم ، يهنازرف  تخد  اـت  دـیدنبورف  ار  شیوـخ  ناگدـید  دـیاهدمآ ! درگ  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یمدرم  يا  ناـه  هک : دـهدیم 

دریگیم و ار  شرع  يهیاـپ  ناوناـب ، يوناـب  هاــگنآ  هحفـص 784 ] درذـگب [ . اـجنیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوـخ  هب  هدـش  نیگنر  يهماـج 
و امرف ». يرواد  دندناسر ، تداهـش  هب  ار  مدـنزرف  هک  یناسک  نم و  نایم  کنیا  رادـتقارپ ، لداع و  ياورنامرف  ییوت  ایادـخ ! راب  دـیوگیم :
. دومرف دهاوخ  يرواد  همطاف »  » مرتخد تیاکـش  دروم  رد  نم  تنـس  ساسارب  ادخ  هک  دنگوس ! هبعک  راگدرورپ  هب  هک : دوزفا  ربمایپ  هاگنآ 

يراوگوس هناـصلاخ  نیـسح »  » گوس رد  هک  یناـسک  دروم  رد  ارم  تعافـش  ایادـخ ! راـب  : » هک دروآیم  يور  ادـخ  هاـگراب  هب  نآ  زا  سپ 
ار نیـسح »  » يارب یقیقح  ناگدـننکهیرگ  ناراوگوس و  يهمه  ات  دـهدیم  هزاـجا  وا  هب  رهمرپ  يادـخ  و  ریذـپب ». دـندرک ، هیرگ  دـندومن و 
« نیطمسلاررد مظن   » رد يدنرز » - » 1 نوچمه : تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  یهوبنا  دمآ ، ناشمان  هک  یناسک  رب  نوزفا  دـنک . تعافش 
، همهملالوصفلا  » رد غابص  نبا  - » 4 ص 212 » ج 6 ، دئاوزلا ،» عمجم   » رد یمثیه » - » 3 ص 93 » ج 13 ، لامعلازنک ،  » رد يدنه » یقتم  - » 2
، صئاصخلا  » رد یطویس » - » 7 ص 237 » ج 3 ، نازیملاناـسل ،  » رد رجح » نبا  - » 6 هغالبلاجهن » حرـش   » رد دیدحلایبا » نبا  - » 5 ص 237 »
رد یعفاش » - » 10 راـحبلارهاوج »  » و ریبکلاحـتفلا »  » رد یناـهبن » - » 9 هعوفرملا » هعیرـشلا  هیزنت   » رد يرـصم » یناـنک  - » 8 ص 265 » ج 2 ،
« ] فارشالا بحب  فاحتالا   » رد يواربش » - » 13 ةدوملا » عیبانی   » رد يزودنق » - » 12 لئاسولا » عمج   » رد يرداق » یلع  الم  - » 11 بقانملا » »

و [ 402 « ] یمثیه رجح  نــبا   » و [ 401 « ] مـیعنیبا  » زین و  - » 3 دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا  راـصبالارون »  » رد یجنلبـش »  » و - 14 هحفص 785 ]
ادـخ ربمایپ  هک : دـیازفایم  يراصنا » بویاوبا   » زا دروم  نیا  رد  [ 403 « ] یمزراوـخ  » زین و  دـناهدروآ . هریرهیبا »  » زا ار  تیاور  نیا  نارگید 

دـینکفا و ریز  هب  ار  شیوخ  ياهرـس  ناگدـمآدرگ ! يا  ناـه  هک  دـهدیم  ادـن  شرع  قاـمعا  زا  ياهدـنهد  ادـن  زیخاتـسر  زور  رد  : » دومرف
هارمه هب  همطاف »  » مرتخد ادن ، نآ  زا  سپ  : » هک دیازفایم  ربمایپ  هاگنآ  درذگب ». طارـص  زا  دمحم »  » زارفرـس تخد  ات  دـیهن  مهرب  ناگدـید 

رد يربـط »  » و لودـلارابخا ،»  » رد یناـمرق »  » ار تیاور  نیا  دـنکیم ». روبع  طارـص  زا  دنـشخردیم ، قرب  ناـسب  هک  ياهتـشرف  رازه  داـتفه 
نبا  » زا تیاور  نیا  زین  و  دـناهدروآ . و ... سلاجملاۀـهزن »  » رد يروفـص »  » و همهملالوصفلا ،»  » رد یکلاـم » غابـص  نبا   » و یبقعلارئاـخذ ،» »

مرتخد : » دومرف هک  دناهدروآ  ادخ  ربمایپ  زا  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایـسب  زین  و  - 4 تسا . هدش  تیاور  زین  يردخ » دیعـسیبا   » و رمع »
هحفص ددرگیم [ ». رـشحم  يارحـص  دراو  تسا ) ربمایپ  يهژیو  بکرم  هک  « ) يوصق  » ای ءابـضع »  » رتش رب  راوس  زیخاتـسر  زور  رد  همطاف » »

[786

تعافش همطاف و 

هراشا

زیخاتسر زور  رد  ربمایپ  يهنازرف  تخد  تعافش  هب  اهنآ  يهمه  هک  تسا  دوجوم  تنس  لها  هعیـش و  لوبق  دروم  عبانم  رد  يرایـسب  تایاور 
ترـضح رون  ماما  نیمجنپ  هب  هک : دناهدروآ  يراصنا » هللادـبع  نب  رباج   » زا - 1 مینکفایم . رظن  یخرب  هب  هنومن  يارب  هک  دـنکیم . حیرـصت 

ار نآ  هاگره  هک  دییامرفب  میارب  مالسلااهیلع  همطاف  تاهیامنارگ  مام  تمظع  هوکش و  رد  یتیاور  منکیم  اضاقت  مدرگ ! تیادف  متفگ : رقاب 
هک دروآ  شاهیامنارگ  ناردـپ  زا  لقن  هب  یتیاور  رقاب  ترـضح  دـنوش . نامداش  متفگزاب ، تلاسر  یحو و  نادـناخ  امـش  نارادتـسود  يارب 
نم ربنم  نایم  نآ  رد  هک  ددرگیم  اپرب  رون  زا  ییاهربنم  ادـخ  ناروآمایپ  يارب  دـسریمارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  دومرف : ادـخ  ربماـیپ 

هک درک  مهاوخ  ياهزات  ینارنخس  نم  و  وگب ! نخس  ماهدیزگرب ! ربمایپ  يا  ناه  دیامرفیم : رهمرپ  يادخ  سپس  دوب . دهاوخ  اهربنم  نیرترب 
يربنم اهنآ  نایم  رد  دوشیم و  اپرب  ناربمایپ  نانیشناج  يارب  ییاهربنم  سپس  دنشاب . هدینشن  ار  نآ  دننامه  زین  ادخ  ناریفس  ناربمایپ و  یتح 

ياهبطخ وا  دهیم و  نخس  روتـسد  وا  هب  ادخ  هاگنآ  تسا . رتزارفرپ  اهربنم  يهمه  زا  هک  ددرگیم  بصن  یلع »  » نم تسار  نیـشناج  يارب 
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ییاهربنم ناربمایپ ، نادنزرف  يارب  سپس  دناهدینشن . ار  نآ  دننامه  ياهبطخ  زور  نآ  ات  ادخ  ناربمایپ  نانیـشناج  زا  کی  چیه  هک  دناوخیم 
نانآ زا  دوشیم و  اپرب  يربنم  نیـسح ، نسح و  نم  یگدنز  ناتـسوب  لگ  ود  دنمجرا و  دـنزرف  ود  يارب  نایم  نآ  رد  دوشیم و  اپرب  رون  زا 

هحفص 787] دناهدینشن [ . ناربمایپ  نادنزرف  زا  کی  چیه  هک  تشاد  دنهاوخ  ینایب  مادک  ره  زین  ود  نآ  دنیوگب و  نخـس  دوشیم  هتـساوخ 
ياپ رب  همطاف »  » سپـس تساجک ؟ ربمایپ  بوبحم  تخد  همطاف » : » هک دهدیم  ادـن  تسین ، یحو  يهتـشرف  زج  هک  ياهدـننکادن  نانآ  یپ  زا 

؟ تسا یـسک  هچ  نآ  زا  هوکـش  تمارک و  کنیا  رـشحم ! يارحـص  رد  ناگدمآدرگ  يا  ناه  هک : دسریم  ادن  ادخ  هاگراب  زا  دتـسیایم ...
! رشحم يارحص  رد  ناگدمآدرگ  يا  دیامرفیم : يادخ  اتکی . يادخ  نآ  زا  دنهدیم : خساپ  ناشدنمجرا  دنزرف  ود  نانموم و  ریما  ربمایپ و 

ناه مداد . رارق  مناگدنب  نیرتهدیزگرب  نیا  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  ماهدیزگرب  ربمایپ  يارب  ار  تمظع  هوکش و  نم  کنیا 
دـشابیم مربمایپ  بوبحم  تخد  همطاف »  » نیا هک  دیهن  مهرب  ار  ناگدید  دینکفا و  ریز  هب  ار  اهرـس  رـشحم ! يارحـص  رد  ناگدمآ  درگ  يا 

رویز و عاونا  زا  نآ  يوـس  ود  هک  ار  تشهب  ياـهبکرم  زا  یبـکرم  یحو  يهتـشرف  هاـگنآ  دـمارخیم . اـبیز  توارطرپ و  تشهب  يوـسب  هک 
وا رب  ترضح  نآ  دنزیم و  وناز  همطاف »  » ربارب رد  بکرم  نآ  دروآیم و  تسا  ناجرم  زا  نآ  نیز  هزات و  ولول  زا  شراهم  هتسارآ و  جابید 

دصکی درادیم و  لیسگ  نآ  پچ  تمس  رد  هتشرف  رازه  دصکی  تسار و  تمـس  رد  هتـشرف  رازه  دصکی  رهمرپ  يادخ  سپـس  دنیـشنیم .
تـشهب هب  هوکـش  نیا  اب  ار  وا  ات  دنهد  تکرح  دـننک و  راوس  شیوخ  ياهلاب  يور  رب  ار  ربمایپ  تخد  هک  دزاسیم  فظوم  ار  هتـشرف  رازه 
بوبحم ربمایپ  تخد  يا  ناه  هک  دسریم  ادن  درگنیم . شیوخ  رس  تشپ  هب  دتـسیایم و  دسریم ، تشهب  برد  هب  هک  یماگنه  دنناسرب .

هحفـص 788] يزور [  نینچ  رد  نم ، رب  امـش  تمارک  رهم و  مراد  تسود  اراگدرورپ ! دهدیم : خساپ  دیوشیمن ...؟ تشهب  دراو  ارچ  نم !
بیبح تخد  يا  ناه  دـسریم : ادـن  دوش . هتخانـش  ناگمه  يارب  وت  هاگراب  رد  نم  ماقم  تلزنم و  دـنک و  هولج  هشیمه  زا  رتنشور  رتهب و 

ار وا  ریگرب و  تسا  وت  يهتـسیاش  نادـنزرف  زا  یکی  ای  وت  رهم  شبلق  يهرتسگ  رد  سک  ره  نک ، هراـظن  شیوخ  رـس  تشپ  درگزاـب و  نم !
نارادتـسود ناورهر و  زور  نآ  همطاف »  » مردام هک  دنگوس  يادخ  هب  رباج »  » يا ناه  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  زاس . تشهب  دراو 

نآ زا  سپ  دنیزگیمرب و  هظحل  کی  رد  دنیچیمرب ، دب  دساف و  ياههناد  نایم  زا  ار  بوخ  ملاس و  ياههناد  هک  ياهدـنرپ  ناسب  ار  شیوخ 
ددرگیم ماهلا  نانآ  ياهلد  رب  دنسریم  تشهب  برد  رب  هک  یماگنه  دنوشیم . ناور  ادخ  تشهب  يوسب  وا  هارمه  هب  شنارادتسود  یمامت 

ارچ نم ! ناتـسود  يا  ناه  هک : دسریم  ادن  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دـننکیم . نینچ  دنراپـسب ... ادـخ  هب  لد  دنتـسیاب و  هک 
زور نیا  رد  میراد  تسود  ایادخ ! راب  دنهدیم : خساپ  تسا ؟ هدرک  تعافـش  ار  امـش  نم  بیبح  تخد  همطاف »  » هکنیا هن  رگم  دیاهداتـسیا !
رـس تشپ  نم ! ناتـسود  دسریم : ادن  دوش . هتخانـش  ام  شزرا  میرگنب و  ار  تلاسر  نادناخ  هب  تدارا  ادخ و  یگدـنب  ياهب  ردـق و  گرزب 

؟ تشادیم تسود  ربماـیپ ، يهنازرف  تخد  هب  امـش  تبحم  تدارا و  ربارب  رد  ار  نایامـش  یـسک  هچ  هـک  دـیرگنب  دـیدرگزاب و  ار  شیوـخ 
سابل وا ، هب  يونعم  قشع  رطاخب  ار  امش  یسک  هچ  درکیم ؟ مارکا  ماعطا و  همطاف ،»  » نتـشاد تسود  رطاخب  امـش  هب  یـسک  هچ  هک  دیرگنب 

رهم نتـشاد  رطاخب  ار  هدننکتبیغ  تبیغ  یـسک  هچ  و  دیناشونیم ؟ اراوگ  بآ  وا ، هب  یبلق  تدارا  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دـیناشوپیم ؟
تـشهب دراو  دوخ  هارمه  هب  دـیریگرب و  ار  نانیا  يهمه  تسد  يرآ  دومنیم ... عافد  اـم  هحفـص 789 ] زا [  درکیم و  در  امـش  زا  همطاف » »

دزن يزور  ادخ  ربمایپ  : » دومرفیم هک  مدینـش  نانموم  ریما  زا  دیوگیم : هک  دـناهدروآ  سابع » نبا   » زا دروم  نیمه  رد  - 2 [ . 404 . ] دیزاس
؟ تسا هتخاس  هدزهودـنا  ار  وت  زیچ  هچ  مرتخد ! ۀـینب »؟ ای  کنزح  ام  : » دیـسرپ وا  زا  دـید ، نیگهودـنا  ار  وا  دـمآ و  همطاف  شاهنازرف  تخد 

نآ رد  مدرم  هک  مدروآ  دای  هب  ار  رشحم  يهدنهدناکت  زور  ناج ! ردپ  ۀمایقلاموی »! ةارع  سانلا  فوقو  و  رشحملا ، ترکذ  ۀبا  ای  : » داد خساپ 
یتسار ماهنازرف  تخد  يرآ  هللا »... نع  لـیئربج  ینربـخا  نکل  میظع و  مویل  هنا  هینب  اـی  : » دومرف ربماـیپ  دـش . دـنهاوخ  هتخیگنارب  هنهرب  زور 
كاـخ لد  زا  هدـش و  هتفاکـش  نیمز  هک  یـسک  نیتـسخن  هک : دروآ  ماـیپ  میارب  ادـخ  بناـج  زا  یحو  يهتـشرف  اـما  تسا ، ینیگمهـس  زور 

هاگمارآ يوسب  هتشرف  رازه  داتفه  ار  یحو  يهتـشرف  ادخ  هاگنآ  نانموم . ریما  تاهیامنارگ  يوش  نآ  سپ  زا  دوب و  مهاوخ  نم  دزیخیمرب ،
رب دسریم و  تهاگمارآ  رانک  رب  رون  يهماج  هس  اب  لیفارسا »  » سپس دوشیم . هدز  رون  هبق  تفه  تهاگمارآ  زارف  رب  درادیم و  لیـسگ  وت 
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و تسوت ». ندش  هتخیگنارب  زور  هک  زیخرب  دمحم  يهیامنارگ  تخد  يا  : » هک دـهدیم  ادـن  مارتحا  تیاهن  اب  ار  وت  هداتـسیا و  ترـس  يالاب 
ار اهنآ  وت  درادیم و  میدـقت  وت  هب  ار  یتشهب  ياههماج  نآ  لیفارـسا » ، » يزیخیمرب لماک  شـشوپ  رد  شمارآ و  تینما و  تیاهن  رد  اـمش 
 ] نآ تسالط  زا  یجدوه  نآ  رب  تسا و  هزات  ولول  زا  نآ  مامز  هک  رون  زا  یبکرم  لیئافور »  » ماـن هب  يرگید  يهتـشرف  نآ  یپ  زا  یـشوپیم .

تسد رد  ار  نا  مامز  تمحر  يهتشرف  نامه  هتسشن و  بکرم  نآ  رب  ریذپانفصو ، یهوکش  رد  وت  دروآیم و  امـش  يارب  ار  هحفص 790 ]
، رشحم يارحص  يوسب  تکرح  اب  تسادخ . شیاتس  حیبست و  ياهمچرپ  ناشیاهتسد  رد  هک  دناهتشرف  رازه  داتفه  وت  شیپاشیپ  دریگیم و 
زا ياهدننکوبشوخ  يهلیـسو  اهنآ  زا  مادک  ره  تسد  رد  دننکیم . ینامداش  وت ، رب  هراظن  اب  دنباتـشیم و  وت  لابقتـسا  هب  هیروح  رازه  داتفه 
هک تسا  بان  رهوگ  زا  ییاهجات  ناشرـس  رب  دزاسیم و  نیگآرطع  ار  اضف  دشاب  یـشتآ  هکنآیب  دوع »  » شوخ يوب  اهنآ  زا  هک  تسا  رون 

، تفگیم هک  مدینـش  يراصنا » هللا  دـبع  نب  رباج   » زا دومرف : هک  دـناهدروآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  - 3 [ . 405 . ] دناهتفای نیزآزبس  دـجربز  اب 
هب هتـسشن و  یتـشهب  ياـهبکرم  زا  یبـکرم  رب  همطاـف »  » ماهناـگی تخد  دـسریمارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماـگنه  : » دومرفیم یمارگ  ربماـیپ 

رامش نیمه  هب  زین  يو  پچ  تمس  رد  هتـشرف و  رازه  داتفه  وا  تسار  فرط  رد  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دروآیم ... يور  رـشحم  يارحص 
يا  ) ناه هک : دهدیم  ادن  شیوخ  يادن  نیرتاسر  اب  هتفرگ و  ار  وا  بکرم  مامز  یحو  يهتـشرف  دننکیم . یهارمه  ار  وا  ادخ  ناگتـشرف  زا 

ناریفـس ناربمایپ و  یمامت  هک  تسا  زور  نآ  و  درذگب . دمحم  يهیامنارگ  تخد  ات  دیهن  مهرب  مشچ  رـشحم !) يارحـص  رد  ناگدمآدرگ 
يوناب نآ  ات  دنهنیم  مهرب  ار  شیوخ  ناگدید  یحو ، يهتـشرف  يادن  ربارب  رد  وا و  مارتحا  هب  نادیهـش  ناگـشیپیتسار و  ناقیدص و  ادخ ،

يهدیزگرب ربمایپ  بوبحم و  يهدنب  دنزرف  يا  و  نم ! بوبحم  يهدنب  يا  ناه  هک : دسریم  ادن  ساسح  طیارـش  نیا  رد  درذگب ... . اتمهیب 
. ] تسا هتفریذپ  تتعافـش  هک  امن ، تعافـش  یهاوخیم  هک  سک  ره  دروم  رد  ددرگ و  تاینازرا  یتساوخ ، هچنآ  ره  ات  هاوخب  نم  زا  نم !
ور مالسلااهیلع  همطاف  تشذگ . مهاوخن  يراکمتس  متس و  چیه  زا  هک  دنگوس ! مهوکـش  رادتقا و  هب  هک : دسریم  ادن  هاگنآ  هحفص 791 ]

دروم ار  اهنآ  مرادرکهتـسیاش ، لسن  ناوریپ  نارادتـسود و  و  نم ، هار  ناورهر  نارادتـسود و  نم ، لسن  ادنوادخ ! دیوگیم : ادخ  هاگراب  هب 
ناوریپ نارادتـسود و  و  همطاف »  » هار ناورهر  نادنزرف و  دنیاجک  هک : دسریم  ادن  ادـخ  هاگراب  زا  هک  تسا  هاگنآ  هد . رارق  شیوخ  تیانع 

مالـسلااهیلع همطاف  دـنیآیم و  دـناهتفرگرب ، رد  ار  اـهنآ  تمحر  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  هک  تساـجنیا  وا ؟ زارفرـس  كاـپ و  لـسن 
يهفیرـش يهیآ  دروم  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  و  - 4 [ . 406 . ] ددرگیم نومنهر  ادـخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  ات  ار  یگمه  نانآ  شیپاـشیپ 

دوشیم دراو  ادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  هب  همطاف »  » مدنمجرا تخد  زیخاتسر  زور  رد  دومرف : هک  دناهدروآ  ربکالا » عزفلا  مهنزحی  «ال 
یعقاو رادتسود  اما  تسین  ترضح  نآ  يهعیش  هک  یسک  زین  دندرگیم و  دراو  زین  وا  نیتسار  نایعیش  زارفرـس و  لسن  وا  هوکـش  وترپ  رد  و 

: دیامرفیم هک  تسا  هیآ  لیوات  نیا  و  تسا ؛ هداد  ماجنا  یگرزب  تامدخ  ادخ  يدونشخ  يارب  نانآ  هب  تسوا و  یقیقح  نایعیـش  وا و  لسن 
زا هچنآ  نایم  رد  نانآ  و  دـیامرفیم : نآرق  هک  دنتـسه  ناـنیا  زین  و  [ . 407 . ] دزاسیمن نیگهودـنا  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  گرزب  يهرهلد 

هحفص 792] [ . ] 408 . ] دنراگدنام دنهاوخب  ناشیاهلد  تشهب  ياهتمعن 

یمارگ يهدنناوخ  امش  اب 

، تشذگ ناترظن  زا  هک  وا ، تعافش  مالسلااهیلع و  همطاف  يونعم  هوکش  رد  حیرص  ربتعم و  تسرد و  تایاور  نیا  زا  یخرب  میـسرت  زا  سپ 
تایآ اب  هنوگچ  هک  رگنب  هدـنبیرف  ساسایب و  ياههتفاب  اهتعدـب و  اهرادـنپ و  یخرب  هب  رایـسب  تریح  تهب و  اب  شاب و  هدـنراگن  اـب  کـنیا 
طارفا رد  و  دناهتساخرب ، تفلاخم  هزرابم و  هب  دنکیم ، حرط  ار  ادخ  يهژیو  ناتسود  تعافـش  لصا  هک  ربمایپ ، زا  هدیـسر  تایاور  نآرق و 

اب دنرادنپیم  ناشیدناجک  نیا  دننکیم . یفن  هدومن و  راکنا  زین  ار  یمارگ  ربمایپ  تعافـش  یتح  هک  دناهتفر  شیپ  ییاج  ات  شیوخ ، يراک 
یمالـسا ینآرق و  لصا  کی  هک  تعافـش  لصا  ییوگ  هکنانچ  دننکیم ، عافد  ییارگدـیحوت  یتسرپاتکی و  زا  شیوخ  طحنم  يهویـش  نیا 

. تسا عاجترا  كرش و  هب  توعد  ناسب  نآ  شریذپ  ای  و  راگزاسان ، یتسرپاتکی  ییارگدیحوت و  اب  تسا ،
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تعافش نآرق و 

ینآرق و لصا  کی  تعافـش »  » هک دوش  نشور  ات  مینکفایم  رظن  دروم  نیا  رد  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  اهنت  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  کـنیا 
[ . 409 .« ] هنذاب الا  هدنع  عفشی  يذلااذ  نم  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  فیرش  نآرق  - 1 تشاداور . دیدرت  نآ  رد  ناوتیمن  تسا و  یمالسا 
زج [ . 410 .« ] یضترا نمل  الا  نوعفـشی  و ال  [ » هحفـص 793 دیامرفیم [ : و  - 2 دنکیم ...؟ تعافـش  يو  دزن  رد  وا  نذا  هب  زج  یـسک  هچ 
وا نذا  هزاجا و  هب  زج  [ . 411 .« ] هنذاب الا  عیفش  نم  ام  : » دیامرفیم و  - 3 درک ... دنهاوخن  تعافش  دشاب ، دونـشخ  نانآ  زا  ادخ  هک  یناسک 

رهمرپ يادخ  اب  هکنآ  زج  [ . 412 .« ] ادهع نمحرلا  دنع  ذختا  نم  الا  ۀعافشلا  نوکلمی  ال  : » دیامرفیم و  - 4 دوب . دهاوخن  ياهدننکتعافش 
نآ رد  [ . 413 .« ] نمحرلا هل  نذا  نم  الا  ۀعافـشلا  عفنت  ذئموی ال  : » دیامرفیم و  - 5 دناهرهبیب . تعافش  زا  همه  همه و  دشاب ، هتـسب  ینامیپ 
[ . 414 .« ] هل نذا  نمل  الا  هدـنع  ۀعافـشلا  عفنت  و ال  : » دـیامرفیم و  - 6 دهد . هزاجا  رهمرپ  يادـخ  هکنیا  رگم  دـهدیمن  دوس  تعافـش  زور 

نذای نا  دعب  نم  الا  ائیـش  مهتعافـش  ینغت  ال  : » دـیامرفیم و  - 7 دهد . هزاجا  وا  هک  یـسک  يهرابرد  رگم  دـهدیمن  دوس  ادـخ  دزن  تعافش 
هک سک  ره  يارب  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دهدیمن  دوس  اهنآ  تعافـش  هک  دنیاهنامـسآ  رد  ناگتـشرف  رایـسب  هچ  و  [ . 415 .« ] ءاشی نمل 

هحفـص ینـشور [  هب  هک  تسا  نآرق  تایآ  زا  نشور  ياههنومن  اهنیا  زیزع ، يهدنناوخ  يرآ  دشاب . دونـشخ  دهد و  هزاجا  دهاوخیم  دوخ 
یتسارب ناملسم ! مدرم  يا  ناه  دنکیم . تابثا  ناگدننکتعافش  يارب  ار  تعافش  دراد و  تحارص  ادخ ، نذا  هب  تعافش  یتسرد  هب  [ 794

؟ تسین هدنسب  تسا ، ینآرق  لصا  کی  ادخ  صاخ  ناتسود  ندومن  تعافش  هک  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  نآرق  تایآ  نیا  ایآ 

ناهج نیا  رد  تعافش 

زیزع يهدنناوخ  امش  هک  هنوگنامه  تسوا و  يهزاجا  ادخ و  نذا  هب  ترخآ  يارـس  رد  تعافـش  یتسرد  رگناشن  دیدرگ  میـسرت  هک  یتایآ 
تکاس هن  ای  دننک  تعافـش  دنناوتیم  زین  ناهج  نیا  رد  نانآ  ایآ  اما  دنکیم ، حیرـصت  ادـخ  صاخ  ناتـسود  ندومن  تعافـش  هب  یتسیرگن 
تباـث دـنکیم و  ناـیب  ینـشور  هب  ار  عوـضوم  نیا  هک  منیکفا  رظن  يرگید  تاـیآ  هب  دـیاب  ثحب  زا  شخب  نـیا  ندـش  نـشور  يارب  تـسا 

شزرمآ و بلط  نارگید ، يارب  اعد  تعافش ، قح  نانآ  هب  هک  دناهدش  رختفم  ماقم  نیا  هب  ادخ  بناج  زا  زین  ارس  نیا  رد  نانآ  هک  دیامنیم 
فیرش نآرق  هنومن  يارب  - 1 ددرگیم . میـسرت  ثحب ، ماتخ  نسح  ناونع  هب  تایآ  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  ینازرا  ادـخ  زا  شیاشخب 

و [ . 416 .« ] امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  ورفغتـسا  هللا و  ورفغتـساف  كواج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد 
هب دوب ، هتـساوخ  شزرمآ  ناشیارب  ربمایپ  دندوب و  هتـساوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  دـندوب و  هدـمآ  وت  دزن  دـندش ، هانگ  بکترم  هک  یماگنه  رگا 

تمادن و اب  هک  هاگنآ  زا  ناراکهانگ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ینـشور  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  دـنتفاییم . رهمرپ  ریذـپهبوت و  ار  ادـخ  نیقی 
يارب ربمایپ  دـنیوج و  لسوت  هحفـص 795 ] وا [  هب  ادـخ  هاگراب  زا  یهاوخشزرمآ  يارب  دـنورب و  ادـخ  ربمایپ  هاگـشیپ  هب  ینامیـشپ  هبوت و 

دنهاوخ رارق  ادخ  شیاشخب  دروم  تفای و  دنهاوخ  رهمرپ  ریذپهبوت و  ار  ادخ  هک  تسا  هاگنآ  دهاوخب ، ادخ  زا  دنک و  مادـقا  نانآ  شزرمآ 
نیا رد  تسا ، ادـخ  يارب  ندیـشارت  کیرـش  ییارگكرـش و  ربماـیپ  زا  یهاوخ  تعافـش  یتسارب  رگا  هک  تسا  نیا  نخـس  کـنیا  تفرگ .

هک ار  سک  نآ  ره  نآرق  رد  شاهدعو  قبط  هنازرف  يادخ  هک  ارچ  دنبایب  رهمرپ  ریذپهبوت و  ار  ادـخ  یناسک  نینچ  دـیابیمن  زگره  تروص 
انل رفغتسا  انابا  ای  : » دیامرفیم بوقعی »  » نادنزرف تشذگرـس  میـسرت  رد  زین  و  داد . دهاوخن  رارق  شیاشخب  دروم  زگره  دزرو  كرـش  وا  هب 

نوچ يربمایپ  خـساپ  هاگنآ  و  میناراکاطخ . ام  هک  هاوخب  شزرمآ  ام  ناهانگ  يارب  ردـپ ! يا  ناه  دـنتفگ : [ . 417 .« ] نیئطاخ انک  انا  اـنبونذ 
مراـگدرورپ هاـگراب  زا  امـش  يارب  يدوز  هـب  [ . » 418 « ] یبر مکل  رفغتـسا  فوـس  : » دوـمرف هک  تسا  زیگنارکفت  دروـم  نـیا  رد  بوـقعی » »

شزرمآ بلط  ناـنآ  يارب  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  بوقعی  نادـنزرف  حیرـص  تساوخرد  رگناـشن  تاـیآ  نیا  تساوخ ». مهاوـخ  شزرمآ 
نینموملل کبنذل و  رفغتسا  و  دیامرفیم ...« : و  - 3 درک . دهاوخ  نینچ  يدوز  هب  هک  دهدیم  خساپ  زین  وا  دنراکاطخ و  نانآ  هک  ارچ  دنک .

تداهش ات  تدالو  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 324زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


کتالص نا  مهیلع  لص  و  : » دیامرفیم و  - 4 هاوخب ... شزرمآ  نامیااب  نانز  نادرم و  هانگ  يارب  دوخ و  هاـنگ  يارب  [ . 419 .« ] تانموملا و 
هعافش عفشی  نم  : » دیامرفیم و  - 5 هحفـص 796 ] تساهنآ [ . شمارآ  يهیام  وت  ياعد  هک  ارچ  نک ، اعد  ناـنآ  يارب  [ . 420 .« ] مهل نکس 
تـسا نیا  تیعقاو  دوب ... دهاوخ  ياهرهب  وا  يارب  نآ  زا  دنک ، تعافـش  ياهتـسیاش  راک  رد  سک  ره  [ . 421 .« ] اهنم بیصن  هل  نکی  ۀنـسح 

نیا هب  ناوتیمن  نیا  زا  شیب  رـضاح  باتک  رد  اما  ار ، يرتهدرتسگ  لاجم  تصرف و  مه  دـبلطیم و  ار  يرتشیب  حیـضوت  مه  ثحب ، نیا  هک 
. دراد ینازرا  يرگید  قیفوت  تصرف و  يادخ  هک  دیما  تخادرپ . ثحب 

ادخ هب  برقت  يارب  همطاف  هب  لسوت 

يارب  ) ناشدوخ هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  [ . 422 .« ] ۀلیـسولا مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا  : » دـیامرفیم فیرـش  نآرق  رد  ادـخ 
: تفگ هک  تسا  هدروآ  همرکع »  » زا هفیرـش  يهیآ  دروـم  رد  یفنح » یناکـسح  مکاـح  - » 1 دنیوجیم ... هلیـسو  ناشراگدرورپ  هب  برقت )
، ناـنموم ریما  یمارگ ، ربماـیپ  زا : دـنترابع  تسرپاـتکی  نایوجادـخ  نیا  زا  روظنم  [ 423 .« ] نیـسحلا نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع  یبـنلا و  مـه  »

يادـخ دوـمرف : هک  تسا  هدروآ  یمارگ  ربماـیپ  زا  زین  و  - 2 نیـسح . نسح و  وا  ناتـسوب  يهناحیر  ود  ربمایپ و  يهیاـمنارگ  تخد  همطاـف ،
وا هب  هاگنآ  دـنایامن ، وا  هب  ار  نیـسح »  » نسح و  » و همطاف »  » و یلع »  » و دـمحم »  » سدـقم راونا  دـیرفآ ، ار  ناهج  هک  یماگنه  نیرفآناـهج 

: ور نیا  زا  متفرگرب ... نانآ  يارب  ار  شیوخ  ياهمان  زا  مان  جنپ  نم  هک  دنتسه  ياهتسراو  هتسیاش و  تیـصخش  جنپ  نانیا  : » هک دومرف  یحو 
متسه رطاف »  » نم یلع ،»  » ماهیامنارگ يهدنب  نیا  متسه و  یلاع »  » نم دمحم ،»  » ماهدیزگرب يهدنب  نیا  متسه و  دومحم »  » نم هحفص 797 ] ] 

مردقنارگ يهدنب  نیا  متسه و  نسحم »  » نم نسح ،»  » ماهتسیاش يهدنب  نیا  متـسه و  ناسحا »  » نم همطاف ،»  » مربمایپ يهتـسیاش  تخد  نیا  و 
نحن : » دوزفا ربمایپ  هاگنآ  وج . لسوت  هیامنارگ  دوجو  جنپ  نیا  هب  یتشاد  نم  زا  ياهتـساوخ  رگا  ور  نیا  زا  مدآ ! يا  ناه  تسا ... نیـسح » »

، میتسه تاجن  یتشک  تلاسر  نادناخ  ام  [ . 424 ...« ] تیبلا لها  انب  لاسیلف  ۀجاح  هللا  یلا  هل  تناک  نمف  کله ، انع  داح  نم  ةاجنلا ، ۀـنیفس 
هتـشاد يراگزاسان  رـس  دـیوج و  يرود  ام  زا  سک  ره  تفای و  دـهاوخ  تاجن  ترخآ  ایند و  يراـسنوگن  زا  دوش  کـیدزن  اـم  هب  سک  ره 

ام يهلیـسوب  دیوج و  لسوت  تلاسر  یحو و  نادناخ  ام  هب  دیاب  دراد  ادخ  هاگراب  زا  ياهتـساوخ  سک  ره  ور  نیا  زا  ددرگیم . دوبان  دشاب ،
یمامت شاتمظع  هوکـش و  رطاخب  هک  دینک  شیاتـس  هناصلاخ  ار  ییادخ  و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دناهدروآ  زین  و  - 3 دهاوخب ...

، وا ناگدیرفآ  نایم  رد  تلاسر  یحو و  نادناخ  ام  و  دـنیوجیم ، هلیـسو  وا  هاگراب  هب  برقت  يارب  دنتـسه ، نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یناسک 
، ناگدنب زا  وا  ندوب  ناهن  رد  شراکشآ  نشور و  لیلد  و  وا ، تسادق  رهظم  رارسا و  مرحم  صاخ و  ناگدنب  وا ، هاگراب  هب  برقت  يهلیـسو 

[ . ] 425 .« ] انیلع ۀجح  ۀمطاف  و  قلخلا ، یلع  هللاۀجح  نحن  : » دومرف هک  دناهدروآ  يرکـسع  ترـضح  زا  - 4 میتسه . شناروآمایپ  ربثاریم  و 
هک دناهدروآ  رون  ماما  نیمجنپ  زا  زین  و  - 5 ام . رب  وا  تجح  ربمایپ  يهیامنارگ  تخد  همطاف  میتسه و  مدرم  رب  ادخ  تجح  ام  هحفص 798 ]

ار شاهیامنارگ  دنزرف  يافش  ترضح  نآ  ات  تسج  لسوت  مالسلااهیلع  همطاف  هب  شیوخ  يافش  يارب  دیدرگ و  دیدش  بت  يرامیب و  راچد 
يادـص هک  دزیم  ادـص  ار  همطاف  شاهیامنارگ  ماـم  اـسر  يادـص  اـب  ياهنوگ  هب  يراـمیب  رتسب  رب  ترـضح  نآ  دـهاوخب . ادـخ  هاـگراب  زا 

زا اههتـساوخ  ندمآرب  يارب  هدـش  هبرجت  روما  زا  زین  و  - 6 [ . 426 !« ] دمحم تنب  همطاف  ای  : » دومرفیم دـشیم و  هدینـش  هناخ  رد  شکرابم 
. دروآرب ار  اههتـساوخ  دنوادخ  مالـسلااهیلع ، همطاف  هب  لسوت  اب  ات  دوش  هدناوخ  صالخا  اب  هبترم  دیاب 530  هک  تساعد  نیا  ادـخ ، هاگراب 

.« کملع هب  طاحا  ام  ددع  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  ۀمطاف و  یلع  لص  مهللا  »

همطاف ترایز 

ار همطاـف  سک  ره  و  [ . 427 .« ] ینراز امناکف  همطاف  راز  نم  و  دومرفیم ...« : ادـخ  ربمایپ  هک : دـناهدروآ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  زا  - 1
رضحم هب  هک : تسا  هدروآ  شگرزب  ردپ  زا  [ 428  ] کلملادبع نب  دیزی  - 2 تسا . هدرک  ترایز  ارم  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـنک ، ترایز 
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شاداپ و باوث و  يارب  مداد : خـساپ  دیـسرپ ، منتفر  لیلد  زا  تفگ و  مالـس  نم  زا  شیپ  وا  مدـش و  دراو  ربماـیپ  ياـتمهیب  تخد  كراـبم 
ۀثالث یلع  هیلع و  ملس  نم  : » هک دیـشخب  یهاگآ  ارم  ربمایپ  مردپ  دومرف : هحفـص 799 ] ماهتفر [ . تلاسر  یحو و  نادناخ  يهناخ  هب  تکرب 
بجاو وا  رب  ار  تـشهب  دــنوادخ  دــیوگ ، دورد  زور  هـس  نـم  رب  هیاـمنارگ و  دوـجو  نآ  رب  سک  ره  [ . 429 .« ] ۀـنجلا هل  هللا  بجوا  ماـیا ،
يارـس هب  تلحر  زا  سپ  مه  و  ناهج ، نیا  رد  ام  يرهاظ  نامز  رد  مه  دومرف : ربمایپ ؟ امـش و  يرهاظ  تایح  نامز  رد  مدیـسرپ : دزاـسیم .
هللارفغ کیلع  یلـص  نم  ۀمطاف  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یل  لاق  : » دومرف همطاف  هک  دناهدروآ  نانموم  ریما  زا  - 3 ترخآ .

يارب صالخا و  یهاگآ و  ساسا  رب  سک  ره  ناـج ! همطاـف  دومرف : نم  هب  یمارگ  ربماـیپ  [ . 430 .« ] ۀـنجلا نم  تنک  ثیح  یب  هقحلا  و  هل ،
ار وا  نم  یگیاسمه  رد  ابیز ، توارطرپ و  تشهب  رد  هداد و  رارق  شیوخ  شیاشخب  دروم  ار  وا  دنوادخ  دتسرف ، دورد  وت  رب  ادخ  يدونشخ 

اهراز نم  هک ...« : تسا  هدرک  تیاور  ناوناب  يوناب  يارب  همانترایز  نیا  ندروآ  نمـض  سوواـط  نب  دیـس  موحرم  و  - 4 داد . دهاوخ  ياج 
دنک و ترایز  هناسانشقح  هنافراع و  تالمج  نیا  اب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  سک  ره  ۀنجلا ». هلخدا  هل و  هللا  رفغ  هللا  رفغتـسا  هرایزلا و  هذهب 

دروم يهمانترایز  دزاسیم . تشهب  دراو  هداد و  رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  رهمرپ  يادـخ  دـنک ، شزرمآ  بلط  دروآ و  هبوت  ادـخ  هاگراب  هب 
کیلع مالسلا  نیعمجا ، سانلا  یلع  ججحلا  ةدلاو  ای  کیلع  مالـسلا  هحفص 800 ] نیملاعلاءاسن [ ، ةدیس  ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا نیا  رظن 
كدابع یفلز  قوف  اهفلزت  ةالـص  کیبن ، یـصو  ۀـجوز  کیبن و  ۀـنبا  کتما و  یلع  لص  مهللا  : » لاق مث  اهقح ». ۀـعونمملا  ۀـمولظملا  اـهتیا 

هدمآ رون  ناماما  رگید  داوج و  ترضح  زا  رگید  يهمانترایز  دنچ  ترضح  نآ  يارب  و  [ . 431 .« ] نیضرالاو تاوامسلا  لها  نم  نیمرکملا 
. تسا هدش  میسرت  تارایز  اعد و  ياهباتک  رد  هک  تسا 

همطاف ياثر  رد  ناگدنیارس  لیخ 

هراشا

تبیصم و جاوما  وس  رگد  زا  و  وس ، کی  زا  ترضح  نآ  تازایتما  اهتلیضف و  مالسلااهیلع و  همطاف  تمظع  هوکـش و  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
یفاک ییاهنت  هب  دمآ ، دراو  ترضح  نآ  رب  تما  قوقح  رتفد و  نید و  زا  عافد  رطاخب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  يدادیب  بوکرس و  راشف و 
اهناج اهلد و  دزیگنارب و  وا  يالاو  ياهنامرآ  دنلب و  فادها  دوسب  ار  یبهذـم  یناسنا و  ریذـپانفصو  تاساسحا  فطاوع و  جاوما  هک  دوب 

زا نارعاش  ناگدنیارـس و  لـیخ  هک  درادـن  یتفگـش  ياـج  چـیه  ور  نیا  زا  دزاـس . اهلـسن  اهرـصع و  يهنازرف  نآ  تبحم  رهم و  نوناـک  ار 
میـسرت هب  نوگاـنوگ  ياـهنابز  هب  ار ، شیوـخ  ياوـتحمرپ  بلاـج و  راعـشا  اههدورـس و  اههحیدـم و  زا  یهوـبنا  نونکاـت  شیپ  ناراـگزور 

ار شیوخ  تدارا  تبحم و  تخانش و  هلیسونیدب  دنهد و  صاصتخا  وا  يونعم  یناسنا و  یقالخا و  دنمـشزرا  ياهیگژیو  الاو و  تیـصخش 
هکیماـگنه نایارــسهحیدم  نارعاـش و  لـیخ  يرآ  دـنراذگ . شیاـمن  هـب  ربماـیپ  بوـبحم  تـخد  یتـسه و  ناـهج  يوناـب  گرزب  نآ  هـب 

هحفـص 801] ناور [  دشوجیم و  ناشتاساسحا  فطاوع و  ددرگیم و  افوکـش  ناشیاهدادعتـسا  اهقوذ و  هدروخ و  ناکت  ناشیاهنادـجو 
ار شیوخ  ياههدورـس  نیرتهب  هک  تسا  هاگنآ  دـنریگیم ، رارق  شیوخ  ینهذ  یحور و  تصرف  طیارـش و  نیرتهب  رد  تسرد  ددرگیم و 
. دـنیامنیم میظنت  ترـضح  نآ  گوس  رد  ار  اههیثرم  نیرتزیگنانزح  نیرتكاندرد و  دنیارـسیم و  همطاف  يـالاو  تیـصخش  شیاتـس  رد 

تلادـع قح و  هار  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يهدـنهدناکت  زوسناج و  ياهجنر  اهدرد و  هک  تسا  هاـگآ  رادـفده و  رعاـش  نیمادـک  رخآ 
اـهتبهوم و هک  تسا  هاـگآ  ناـسنا  نیمادـک  و  دزیخنرب ؟ شـشوج  شبنج و  هب  شتـساسحا  فطاوع و  جاوـما  لاـح  ناـمه  رد  دـبایرد و 
اب ار  شیوخ  ياههتفای  هاگنآ  دـنک و  كرد  ار  ناوناب  يوناب  راتفگ  راـتفر و  یگدـنز و  نارک  اـت  نارک  رد  دوجوم  ياـهیگژیو  تازاـیتما و 
هک تسا  هتخاس  بصعت  یگدنامبقع و  يدومخ و  نینچ  یـسک  زا  اهنت  ارچ  دراذـگن ؟ نارگید  زادـنامشچ  رد  رعـش  قیقر  فیطل و  نابز 

هدـش دـکار  شایناسنا  فطاوع  تاساسحا و  هداتفا و  راـک  زا  شايرکف  تاـیرد  هاگتـسد  اـی  هدـییارگ و  دومج  یگدزخـی و  هب  شروعش 
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تازاـیتما و نآ  تمظع ، هوکـش و  همه  نآ  ربارب  رد  توکـس  يرادـفده  دنمـشناد و  هنازرف و  رعاـش  چـیه  زا  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـشاب .
یگدـنز يوـنعم  ياـهییابیز  اهـشزرا و  هک  ارچ  دـیاشن . تلادـع ... یگدازآ و  يدازآ و  يارب  جـنر  درد و  هـمه  نآ  لـمحت  اـهییالاو و 

شیوـخ يادیـش  هتفیـش و  ار  ییوـجقح  كاـپ و  ناـج  ره  يهدـنراد  هدازآ و  ناـسنا  ره  بلق  يهرتـسگ  ربماـیپ ، يهنازرف  تخد  ناـشفارون 
مالـسلااهیلع همطاـف  تمظع  هوکـش و  ربارب  رد  رادـفده  هاـگآ و  ناگدنیارـس  نارعاـش و  هک  تسا  هاگتـساخ  نـیا  زا  تـسرد  دزاـسیم و 

هب رعش و  بلاق  رد  ریخا  نرق  دنچ  یکی  نیا  رد  هک  یناگدنیارس  نارعاش و  هژیوب  دنراد . یـشیاتس  روخرد  زیگنارب و  نیـسحت  يریگعـضوم 
يادـخ هک  نانیا - دناهدورـس . هحیدـم  رعـش و  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  ترـضح  نآ  یناسنا  يونعم و  يالاو  ماقم  ربارب  رد  هدورـس  نابز 

نیرتاـبیز و اـب  ار  تدارا  یتـسود و  ياـههناشن  تاـیآ و  نیرتاوـتحمرپ  نیرتافوکـش و  یتـسارب  دراد -، ناـشینازرا  يدنمهوکـش  شاداـپ 
هک یتسار  دناهتخیر . هیثرم  هحیدـم و  هدورـس و  زیگنانزح  نیـشنلد و  بلاق  رد  اهنآ  هدـناسر و  تبث  هب  هحفـص 802 ] ریباعت [  نیرتفیطل 

هدومرف هدعو  ناگشیپاورپ  هب  ادخ  هک  دشاب  ییابیز  توارطرپ و  تشهب  نامه  ناششاداپ  هک  تسا  هدنـسب  رابهوکـش  شاداپ  نیمه  ار  نانآ 
نیرتیقرتم نیرتابیز و  هبترمدـنلب ، تایبدا  یناوتیم  ینک ، هعجارم  اهنادـب  یهاوخب و  هک  یتروص  رد  رگـشهوژپ  يهدـنناوخ  امـش  تسا و 

يهدیصق دوخ  اههدیـصق  نیا  زا  تیب  ره  هک  ییوگ  وت  یبایب ، اههدیـصق  اههدورـس و  نیا  زا  تیب  ره  رد  ار  هشیدنا  حطـس  نیرترب  اهریبعت و 
تخد هژیوب  تلاسر  یحو و  نادناخ  قشع  رهم و  ياهلگهتسد  زا  ياهراپ  هب  هک  تساجب  کنیا  و  تسا . ییاوتحمرپ  شخبناج و  نیـشنلد و 

هب اهلسن  اهرصع و  يارب  هدناسر و  تبث  هب  خیرات  يهنادواج  رتفد  رد  ار  اهنآ  ناگدنیارس ، نارعاش و  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  يهنازرف 
رد دزاـس  شیوخ  فطل  رهم و  رد  قرغ  ار  وا  يادـخ  هک  يرزا » مظاـک  خیـش   » موحرم فلا - هنومن : يارب  مینکفیب . رظن  دـناهداهن  راـگدای 

تئاج موی  اهاجـشا  ام  لوتبلا  اوقا  اذا  هیخا و  یف  دمحا  دـهع  اوضقن  دیارـسیم : هنوگنیا  دروم  نیا  رد  شزیگنارب  نیـسحت  ابیز و  يهدیـصق 
رد ار  ربمایپ  نامیپ  نانآ  - 1 اهاوکش ... نم  زتهت  یساورلا  يوکـش و  هللا  یلا  تکتـشا  تندف و  اهاکب  لاطا  ام  دجولا  نم  میت و  يدع و  یلا 

. دـندناشچ دروآیم ، درد  هب  ار  ياهدازآ  ناسنا  ره  لد  هک  یجنر  درد و  لوتب »  » شاهنازرف تخد  هب  دنتـسسگ و  شاهیاـمنارگ  ردارب  دروم 
نانا هب  - 3 تخاسیم . ینالوط  ار  شاهیرگ  هک  دوب  هتفر  يدادیب  متـس و  وا  رب  دـمآ ، رمع  رکبوبا و  يوسب  ترـضح  نآ  هک  يزور  نآ  - 2
هزرل هب  هدـییاس  نامـسآ  هب  رـس  ياههوک  نآ ، زا  هک  یتیاکـش  درک ، زوسناج  یتیاکـش  ادـخ  هب  نانآ  يزیتسقح  رطاخب  اـما  دـش ، کـیدزن 

رـس رب  رداچ  دوب و  شاهناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  ار  ترـضح  نآ  راـکزواجت  هورگ  نآ  هک  هاـگنآ  منادیمن  نم  - 4 هحفـص 803 ] دندمآ [ .
يوناـب نآ  - 5 شدـنمجرا ؟ يوش  ای  دـندوب  شاهیاـمنارگ  ردـپ  اـب  ینمـشد  يهشیدـنا  رد  یتسارب  دـندناسرت ، دـندرک و  دـیدهت  تشادـن ،

هک تسا  یمارگ  ربمایپ  نیا  ییوگ  وت  داد ، زردنا  نکمم  يهویش  نیرتهتـسیاش  نیرتلماک و  هب  ار  رگدادیب  هورگ  نآ  زوسلد ، دنمـشیدنا و 
دـیرگنب و ار  اهنآ  ای  دیـسرپب  اهنیا  زا  تسا ، ینامـسآ  ياهباتک  اهنیا  - 6 دـهدیم . زردـنا  دـنپ و  ار  مدرم  هدوشگ و  نخـس  هب  بل  هرابرگد 

ادخ شرافس  هیصوت و  هک  دنتسه  تیعقاو  نیا  رگنایب  و  - 7 دنیوگیم . نخس  ثرا  نوناق  دروم  رد  اهنآ  يهمه  هک  دیبایرد  ات  دینک  هعلاطم 
وا هک  هاگنآ  - 8 تسا . ناکیدزن  نآ  زا  ثرا  هک  تقیقح  نیا  رگناشن  تسا و  یناگمه  لومـشناهج و  لـصا  کـی  ثرا »  » نوناـق دروم  رد 
زا اهینمـشد  اههنیک و  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـییارگ و  شمارآ  هب  اهبلق  دـناراب ، اهلد  ریوک  رب  یناراب  ناسب  ار  شیوخ  شخبناج  ناـنخس 
ام رب  يادتقا  ام و  تینما  قوقح و  ام و  دروم  رد  مدرم ! يا  ناه  هک : دیشورخ  اهلسن  اهرصع و  يهنازرف  نآ  - 9 دوش . هدودز  اهلد  يهرتسگ 

تسا و يرابهوکش  ياههرهب  بیغ  نئازخ  اههنیجنگ و  زا  ام  يارب  - 10 میگرزب . يادخ  ناتسوب  شخبناج  ياههویم  هک  ارچ  دیشاب ، شوهب 
زا ار  وا  شردـپ  هک  تسا  يربمایپ  تخد  نیمادـک  مدرم ! يا  ناـه  - 11 دـناهتفرگ . هرهب  ام  يونعم  ياههرهب  نآ  زا  دـناهتفای  هار  هک  ناـنآ 

مثرا درادیمزاب و  شیوخ  قح  زا  ارم  درمریپ  نیا  هنوگچ  یتسار  - 12 دشاب ؟ رفن  نیمود  ام  ربمایپ  تخد  هک  تسا  هتخاس  مورحم  شثاریم 
ام هب  ار  هتکن  نیا  ربمایپ ، ام  رـالاس  هنوگچ  یتسار  - 13 تسا ! هتفاب  مهب  دوخ  هک  ینیغورد  تایاور  يهلیـسوب  مه  نآ  دربیم ، جاراـت  هب  ار 
نآ ایآ  - 14 هحفـص 804 ] تسا [ ؟ هدومرف  شرافـس  رکبوبا »  » هب دراذـگب ، نایرج  رد  ار  ام  هکنآیب  ار  هتکن  نیمه  اما  هدومرفن ، شراـفس 

تما نایم  رد  ار  ام  هکنیا  ای  - 15 درک ؟ شتیاده  دید و  تیاده  يهتـسیاش  ار  رکبوبا »  » اما دیدن ، یبایهار  تیاده و  روخرد  ار  ام  راوگرزب 
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لاـمیاپ ار  اـم  قوقح  هک  يرگدادـیب  ود  دروم  رد  کـنیا  - 16 تفر ؟ میهاوـخ  اـطخ  هب  تسنادیم  هکنآ  زا  سپ  مـه  نآ  تخاـس ، هارمگ 
و ب - دـینک . يرواد  دـیهد و  فاصنا  ناتدوخ  دـنتخاس ، عیاـض  دنتـسکش و  دـننک ، تیاـعر  ياهرذ  هکنآیب  ار  ربماـیپ  تمرح  دـنتخاس و 

بوبحم تخد  گوس  رد  شیاتس و  رد  داب  وا  رب  ادخ  شیاشخب  رهم و  هک  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیـش  هللاتیآ  هفـسلف ، هقف و  درمگرزب 
ءامـس نم  یلجت  دق  فرح و  الا  تایلاع  تدـباف  تدـب  یفخلا  زنکلا  نم  سدـقلا  ةرهوج  تسا : هدورـس  هنوگنیا  مالـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ 

وه و  اهیباما )  ) لب رغلا ، لوقعلا  ۀمئام  ۀمهبم  تناکف  اهتاذ ، بیغ  یف  ۀمکحملا  تاملکلاما  یه  لب  ۀملک  یمـسا  ءامـسالا  ملاع  یف  ۀـمظعلا 
اب دیدرگ و  راکشآ  ناهن  يهنیجنگ  زا  تسادقرپ  كاپ و  يرهوگ  - 1 هلوفک ... نم ال  ءافکلا  یف  ۀلزنملا و  میظع  یف  یبنلا  حور  للعلا  ۀلع 

، اهمان ملاع  رد  یهلا  تمظع  هوکش و  مالسلااهیلع  همطاف  روهظ  اب  هک  یتسارب  و  - 2 تخاس . راکشآ  ار  اناوت  يادخ  تردق  ياههناشن  دوخ 
. ] دوب هتخانشان  شیوخ  تاذ  بیغ  رد  هک  تسادخ  مکحم  تاملک  ساسا  لصا و  وا  هکلب  هن ، - 3 دش . رگهولج  ادخ  ناشن  هژاو و  نیرترب 
زار دوخ  هک  دوب  يربمایپ  شردپ  مام  نآ  زا  رتارف  هکلب  هدنشخرد ، هتـسجرب و  درخ  هشیدنا و  نایاوشیپ  تلیـضفرپ  مام  وا  - 4 هحفص 805 ]

-6 درادن . ییاتمه  هک  دوب  يدرمربا  ياتمه  نأشمه و  یگدنز  رد  و  ییالاو ، هوکـش و  رد  ربمایپ  گرزب  حور  وا  - 5 تسا . شنیرفآ  یلصا 
ارچ تشگ ، رادیدپ  طیارش  نیرتهتسیاش  نیرترب و  رد  - 7 دوش . هدید  هک  نآ  زا  رتارف  یتفارظ  رد  دـش ، نایامن  تفارظ  تفاطل و  جوا  رد  وا 

. تخاس نکفاوترپ  لامک  ییابیز و  زا  ییایند  رد  و  درک ، هولج  لاـمک  جوا  رد  وا  - 8 دوب . ناراگزور  يهمه  يهدـیکچ  تقیقح  رد  وا  هک 
وا يهیامنارگ  دوجو  - 10 تسا . رون  ناماما  مام  اهدرخ و  روحم  دوعـص  جوا  رد  ناسنا و  يامیـس  رد  تسا  ياهیروح  اـم  ناـهج  رد  وا  - 9

يهیامنارگ دوجو  زا  رترب  یتسه  نارک  اـت  نارک  دوجو و  يهریاد  ورملق  رد  - 12 دهنیم . شیامن  هب  ناکما  رد  لکش  نیرتهب  هب  ار  بوجو 
-14 تسا . هدـش  هتـشون  زمر  هب  شاهیامنارگ  مان  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هدوب و  ظوفحم  نوصم و  یمان  مسر و  ره  زا  - 13 دیاشن . هرهاط » »

شیوخ ناهد  زا  یتسار  تقادـص و  جوا  رد  هیاـمنارگ  يرد  ناـسب  ار  تاـیعقاو  قیاـقح و  تسین و  وا  ناـسب  هک  ییوگتـسار  هشیپیتسار و 
و هزیکاپ ) كاپ و  «، ) لوتب  » وا - 16 دیدرگ . راکشآ  ناهج  رد  قح  روهظ  زمر  هک  دوب  وا  عولط  اب  ناشفارون و  دوجو  نآ  هب  - 15 دنارابیم .
« میرم  » اهلسن و اهرـصع و  ناوناب  رالاس  وا  هک  ارچ  - 17 ناسکی . وا  اب  هن  دوب  رترب  مه  نآ  زا  اما  كاپ ، میرم »  » ناـسب تسرد  دوب ، ارذـع » »

يهیامنارگ ردـپ  يا  و  ادـخ ! ربمایپ  يا  ناه  - 18 هحفـص 806 ] تسین [ . هدیـشوپ  ناـهاگآ  رب  تسا و  نشور  یتقیقح  نیا  تسا . يربـک » »
یمرخ توارط و  يهیاـم  یتـسه و  ناـهج  تاـیح  گر  هک  وا  هـب  - 19 تاهزیکاپ . كاپ و  نت  يهراـپ  نیا  رب  داـب  تتراـشب  هرـشع » لوقع  »
دوجو نارک  ات  نارک  ییابیز  هوکش و  و  تسا ، تیاده  لعشم  وا  ناشخرد  يهرهچ  - 20 تسابیز . توارطرپ و  تشهب  ياهغاب  رد  سودرف 

ود ادخ ، صاخ  ناتـسود  مشچ  رد  وا و  ناشفارون  هرهچ  رد  تکربرپ و  یگدنز  رد  - 21 دوشیم . هتخانش  شناشخرد  یناشیپ  نیمه  زا  وا 
هوکش يدرمناوج و  ربمایپ  يا  هدیزگرب ! گرزب و  ربمایپ  يا  شنیرفآ ! يهدیکچ  يا  ناه  - 22 دنزیم . جوم  تایح  بآ  ناشوج  يهمشچ 

ملع يهناخ  رگریبدت  یحو ، بوبحم  تخد  باتک ، رابهوکش  مام  هک  وا  هب  - 23 داب . تتراشب  مه  زاب  ياهنازرف  تخد  نینچ  رب  یگرزب ! و 
، تماما تلاسر و  يایرد  ود  نتسویپ  مهب  يهطقن  ششخب ، يهنارکیب  جاوم و  ییایرد  - 24 دوب . نآرق  لیوات  ریسفت و  نیتسار  هاگشناد  و 

تیـصخش نیمود  دوب و  ادخ  يهدیرفآ  نیرتفیرـش  نیتسخن و  ربمایپ ، يهناگی  تخد  - 25 دوب . ناهج  ود  بلق  و  تیاده ، يهدـنپط  بلق 
هبترمدنلب ماما  هن  يهیامنارگ  دوجو  روحم  دوب و  سدقم  رون  جـنپ  زکرم  وا  - 26 دوب . کت  يهخـسن  نانموم  ریما  زا  سپ  ینعی  دوجو ، ملاع 

رالاس يا  داب  وت  رب  تینهت  کیربت و  اـیند  اـیند  تسا ، هدـش  ینازرا  وت  هب  هک  ياهدـنزرا  ياـهتبهوم  نیرترابهوکـش و  رطاـخب  - 27 الاو . و 
اـهمان و تشهب  زا  - 29 دیـشکرپ . وت  يوسب  دوب ، هدـش  هدـیمد  وا  رب  سدـق  حاورا  زا  هک  یحور  اـب  سنا  ناتـسوب  سوواـط  - 28 تیناسنا .
تفاـی و شمارآ  وا  شوخ  يوب  زا  كاـپ  حاورا  هک  وـمه  - 30 هحفـص 807 ] تسا [ . ییوگانث  شیاتـس و  زا  رتارف  هک  یکاـپ  اـهفصو و 

دوخ هب  وا  يهلیسوب  وا و  دوجو  وترپ  رد  یهاگآ  ناسنا  ره  یتسه  ناهج  يهمه  رد  - 31 دندمآرد . شبنج  هب  يو  زیگنالد  میسن  زا  اهناج 
دش و هدـنز  وا ، تکرب  هب  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هکنآ  ره  نیمز و  - 32 دش . هدیمد  حور  وا  رد  هک  دوب  ییاههبـش  ناسب  ناهج  هدـمآ و 
رب نم  هودنا  هآ و  - 33 تسادخ . يدونشخ  شايدونشخ  هک  تسا  ياهدیزگب  يهدنب  وا و  يادخ  يوسب  زین  اهراک  ماجرف  ادرف و  تشگزاب 
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هصغ و - 34 دیشک ! كاخ  باقن  رب  خر  شلامج  زورفاناهج  دیـشروخ  هک  هاگنآ  ات  دنتـشاگنا  هدیدان  ار  وا  ماقم  تلزنم و  ارچ  هک  تسوا 
شایتسود وا و  هب  تدارا  - 35 تسا . رتارف  اههژاو  راتفگ و  ناوت  نایب و  زرم  زا  هک  دیشون  هعرج  هعرج  دیشچ و  يردقب  ار  راگزور  هودنا 

نآ - 36 تسا . هدـیدرگ  ناـمز  يهبارا  خرچ  هتـشذگ و  ناراـگزور  هک  تسا  تبحم  نیمه  روـحم  رب  تسا و  ناـسنا  یلاـع  ياـهیگژیو  زا 
. دوب اراد  ار  يزارفرپ  تلزنم  الاو و  ماقم  هچ  هک  یتسار  دـش و  هدـیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  یکاپان ، يدـیلپ و  زا  اهلـسن  اهرـصع و  يهیاـمنارگ 
، تمظع هوکـش و  قفا  رد  وا  - 38 تشاد . نیدالوپ  ياهدارا  الاو و  یتمه  وا  تسا ، هدـیهوکن  ياهقرب  قرز و  ياـیند  هک  ییاـیند  رد  - 37

يهـمه هاگـشزورف  وا  نآ ، زا  رتارف  هـن ، - 39 دریگیم . روـن  وا  يارآلد  لاـمج  یناـشفارون  زا  دیـشروخ  تـسا و  ناـشفارون  هدنـشخرد و 
ناتـسپ زا  یتسه و  راگدـیرفآ  زا  وا  - 40 تساههام . عولط  هاگیاج  زورفاناهج و  دیـشروخ  هاگـشزورف  تساهیناشفارون و  اهییانـشور و 

هدش همیب  سوه  اوه و  ياهشزغل  زا  - 41 هحفص 808 ] تسا [ . هتسب  نآرق  اب  يریذپانتسسگ  راوتسا و  نامیپ  هدیشون و  اراوگ  ریش  یحو ،
بیغ رگناشن  ترـضح  نآ  شـشوپ  دشابیم و  ایح  شـشوپ و  لبمـس  وا  - 42 تسا . ظوـفحم  نوـصم و  رین  هابتـشا  اـطخ و  ناـشن  ره  زا  و 
تسا دونشخ  ینامرف  ریدقت و  نآ  رب  تسا و  دونـشخ  دهد ، نامرف  یتسه  راگدیرفآ  ریدقت  ریبدت و  هچنآ  هب  - 43 تساههدیدپ . راگدیرفآ 

. تسا هزیکاپ  كاپ و  یتسردان  دنسپان و  دنب  دیق و  ناشن و  ره  زا  - 44 تساسران . گنت و  اهنآ  شریذپ  يارب  زین  هدرتسگ  زاب و  ياضف  هک 
يهبعک يا  و  اهدرخ ! اهناج و  هاگهبلق  يا  ناه  ربمایپ ! زارفرـس  تخد  يا  ناج ! همطاف »  » ناـه - 45 تسا . زاینیب  دودـح  يهمه  زا  هک  ارچ 

. ددـنویپیم ققحت  هب  اهنامرآ  اهوزرآ و  تیاـهن  شتکرب  هب  هکنآ  يا  دـش و  فرـشم  وا  مودـق  هب  ینم  هچ  هکنآ  يا  - 46 لاـصو ! دوهش و 
هناتـسآ و ربارب  رد  - 48 تسا . ياهدـیجنر  راتفرگ و  دـنمدرد و  ره  هاگهانپ  شیاشخب و  تمحر و  باـب  شاهیاـمنارگ  ردـپ  هکنآ  يا  - 47
؟ دیارگیم یـشوماخ  هب  خزود  روهلعـش  شتآ  وا  رون  غورف  هب  و  تسیچ ؟ تمظع  تسادـق و  نآ  اب  تشهب  میطح » « » همطاف  » يهناخ برد 

ییاج ات  تسا  تمظع  هوکـش و  يهمـشچرس  وا  عیفر  يهناخ  - 50 ایرث . هاگهسوب  شناتـسآ  كاخ  تساهنامـسآ و  يهبعک  وا  يهناخ  - 49
. دنکیم هریخ  دیابریم و  ار  ناگدید  رون  هک  یـشتآ  هقرج  تسادخ ، باجح  ناسب  وا  باجح  - 51 دنکیم . فاوط  نآ  درگ  رب  هبعک  هک 
رون و وا  ياههبق  هاگـشزورف  زا  هک  هاگنآ  سپ  تسادـخ  نارکیب  تردـق  زا  یتیآ  ناشن و  وا  شـشوپ  باـجح و  رد  - 52 هحفص 809 ] ] 
یگنازرف و فدـص  زا  هک  ینیتسار  تیـالو  يهیاـمنارگ  رد  يا  تمـصع ! رهوگ  يا  ناـه  - 53 دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  دـنک  ولالت  ییانـشور 

ربارب رد  اهنامسآ  هوکشرپ  دیشروخ  و  - 55 تسوا ! ناشخرد  رد  وترپ  زا  نامسآ  ناشخرد  يهراتس  رون  هک  يا  - 54 يدرک ! عولط  تیانع 
. تسین ياهنارک  زرم و  ار  همطاف »  » هوکـشرپ هنارکیب و  تیـصخش  هک  دـشابن  نینچ  هنوگچ  تسا و  رونمک  يهراتـس  ناـسب  وا  غورف  رون و 

نامـسآ هب  رـس  هک  يروانت  روراـب و  تخرد  يا  ناـه  - 57 تفای . یگدنـشخرد  ییانـشور و  ینارون ، رد  نآ  وترپ  رد  ـالاب ، ياـهناج  - 56
نآ نیگآرطع  هزیکاپ و  كاپ و  ياههخاش  هکلب  یتیگ ، نامـسآ  زا  رتارف  هن ، هن ، تسا ! هدرکرپ  ار  راـگزور  ياـههلق  نیرتزارفرپ  هدـییاس و 
هب هدـمآ  نییاـپ  دوـجو  بتارم  رد  شگرب  خاـش و  هک  يرواـنت  تـخرد  يا  ناـه  - 58 تـسا . هتـشذگ  زین  یهتنملاةردـس  زا  هـتفرگ و  جوا 

يریبعت ادخ  هب  برقت  رد  رگید  هدـش ، کیدزن  برق ، ماقم  نیرتکیدزن  هب  - 59 تسا ! هدزتهب  ناریح و  نآ  دروم  رد  اـهدرخ  هک  ياهنوگ 
تاهیامنارگ دوجو  رابرپ  رادهشیر و  هبترمدـنلب و  تخرد  ربارب  رد  اجک  و  روط !»  » رواـنت تخرد  يا  ناـه  - 60 يوجم . نیا  زا  رتـهب  رترب و 

« ۀـنوتیز ةرجـش   » و یهتنملاةردـس » : » هک تسا  نیا  تـقیقح  و  - 61 دـنکیم . ناـیب  ار  بلطم  قـح  هسیاـقم ، نیا  ربماـیپ ! زارفرـس  تخد  يا 
نآ هدنـشخرد  ياههویم  هک  يروراب  كاـپ و  تخرد  - 62 تسوا . يهیاـمنارگ  دوجو  كراـبم  رواـنت و  تخرد  نآ  زا  يدومن  یتشادرب و 

دـناشیرفآ و زاـغآ  رد  یگدـنز  زاغآرـس  - 63 دـنیوا . تافــص  اـهمان و  زا  ییاـههولج  یتـسه و  ياـناوت  راگدــیرفآ  تاذ  زا  ییاـهوترپ 
تایآ شنیرفآ و  باتک  تاحفـص  رد  رواـنت  تخرد  نآ  زیگنالد  ياـههویم  - 64 هحفـص 810 ] راک [ . ماجنارـس  رد  اهماجرف  شخبنایاپ 

تـشهب زا  هک  دـنایهاگآ  تخانـش و  شنیب و  شناد و  هاگـشیور  روانت ، تخرد  نآ  ياههویم  - 65 دنراد . هولج  نآرق  رگنـشور  نشور و 
. داب وت  رب  تینهت  دورد و  راکـشآ ! ناهن و  ناهج  رد  یتسه  ناهج  رالاس  يا  رون ! ربماـیپ  يا  ناـه  - 66 دناهدش . هدیچ  قح  تاذ  توارطرپ 

قح یلجت  رد  هک  یلاح  رد  تفای  ناوتیم  وا  يارب  يریظن  هنوگچ  تسا و  ریظنیب  هوکـش  ماـقم و  رظن  زا  هک  ياهنازرف  تخد  رطاـخب  - 67
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دهاوخ يدننامه  اتمه و  وا  يارب  هنوگچ  ور  نیا  زا  تفریذپ . دهاوخن  یگناگود  زگره  ییارگدیحوت  دیحوت و  لبمـس  - 68 دیاشن . رارکت 
هوکش و رد  - 70 درک . ادـیپ  ناوتیمن  زگره  رگید  وا  ناسب  نیاربانب  تسا ، لوزن  دوعـص و  سوق  ود  دـنویپ  هاگیاج  همطاف )  ) وا - 69 دوب ؟

دادیور زا  شزاغآ  دیلک  درک ، ندیراب  وا  رب  یجنر  تبیـصم و  ره  و  - 71 تساتکی . یبایزرا  نیرتوکین  رد  تسا و  هناگی  شمیدـق  تمظع 
تنایخ و ياهتـسد  هک  ياهدـنهدناکت  تایانج  هژیوب  تسا ، زیگنانزح  تخـس  وا  يهناـخ  هب  شروی  هک  ارچ  - 72 دوب . هناخ  رد  ناـیرج  و 

دوجو يهریاد  زکرم  یحو و  دورف  هاگیاج  تیادـه ، هاـگدورف  رب  راـکزواجت  نانمـشد  دـیاب  اـیآ  یتسارب  - 73 دـندش . نآ  بکترم  زواجت 
؟ دـشخردیم نآ  یناشفارون  زکرم  رب  رون  يهیآ  هک  ياهناخ  برد  دوش ؟ هدیـشک  شتآ  هب  وا  يهناـخ  برد  دـیاب  اـیآ  - 74 دنرب ؟ شروی 

[ ؟ دوش هدیـشک  شتآ  هب  تسا  تما  تاـجن  ياـهرد  زا  اـهبرد  نیرترب  تسا و  شیاـشخب  رهم و  يهناـخ  هک  وا  يهناـخ  رد  دـیاب  اـیآ  - 75
اب - 77 تسا . هدرک  یلجت  ادـخ  تمظع  زا  ییوترپ  اجنآ  رد  هک  تسادـخ  يهناخ  باب  همطاف »  » يهناـخ برد  هکلب  هن ، - 76 هحفص 811 ]

باذـع هب  كانتـشحو ، تیانج  نیا  رفیک  هب  دـیدرتیب  دـندیرخن و  ناج  هب  يدـبا  گنن  زج  يزیچ  همطاـف »  » يهناـخ برد  ندیـشک  شتآ 
هب ردقچ  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  نآ  دندرب و  شروی  همطاف »  » يهناخ هب  هک  یـشنمدد  هورگ  نآ  - 78 دش . دنهاوخ  راتفرگ  خزود  كاندرد 

نامگیب و  - 79 دزاس . شوماخ  تسا  نکفاوترپ  وا  يهناخ  زا  هک  ار  ادخ  رون  دناوتیمن  زگره  شتآ  هک  ارچ  دـندمآ . راتفرگ  ینادان  تفآ 
يدوبهب شرگحالصا ) نامرهق و  دنزرف  نیرخآ   ) رادتقارپ ریذپانتسکش و  ریشمش  هب  زج  ناوناب ، يوناب  يهتسکش  مهرد  هدرـشف و  يولهپ 

. تفای ناوتیمن  نآ  يارب  يریظن  هک  دوب  ياهعجاف  هزیکاپ ، كاپ و  يولهپ  نآ  ندومن  درخ  ندیبوک و  مه  رد  هک  ارچ  - 80 تفای . دهاوخن 
بلطهاج ناراکزواجت  نآ  هک  یتیانج  قمع  هب  ناوتیم  راوید  رد و  نایم  همطاف »  » كرابم يهنیـس  ود  زا  نوخ  ناروف  شـشوج و  زا  و  - 81

شاک يا  هک  دـندز  زواجت  تیانج و  هب  تسد  تخـس  وا  ناـشفارون  يهرهچ  رب  یلیـس  ندز  اـب  و  - 82 درب . یپ  دـندیزای  تسد  وا  قـح  رد 
نآ زا  دش و  گنرنوخ  خرس و  همطاف »  » كرابم مشچ  یلیـس ، نآ  نتخاون  اب  - 83 داب . تسـس  هدیرب و  هشیمه  يارب  نایغط  زواجت و  تسد 

ششخرد اب  زج  وا  كرابم  مشچ  یخرـس  - 84 دوب . دهاوخ  نایرگ  تفر ، وا  رب  هک  يدادـیب  متـس و  نیا  رب  تفرعماب  ياهمشچ  رگید  سپ 
هک ياهناـیزات  و  - 85 تفای . دـهاوخن  يدوبهب  دوشیم ، هتـشارفارب  شدـنزرف  نیرخآ  ییاـهر  تاـجن و  مچرپ  هک  يزور  نآ  رد  اهریـشمش 
هک يرثا  و  - 86 تسا !؟ زیگنانزح  ردقچ  هک  یتسار  دـنکفا و  نینط  ناراگزور  شوگ  رد  شیادـص  دـندز ، وا  كاپ  رکیپ  رب  ناراکتیانج 

اـضف وا  يهناش  يدوبک  زا  و  - 87 هحفـص 812 ] دوب [ . نارگدادیب  نآ  تواقـش  رب  لیلد  نیرتهب  دنام ، ياج  رب  دنبتـسد  ناسب  وا  يوزاب  رد 
يولهپ ود  رب  متس  ریشمش  فالغ  ندمآ  دورف  و  - 88 دنک ! يرای  گرزب  تبیصم  نیا  رد  ار  نانموم  ریما  ادخ  شاک  يا  دیدرگ . رات  هریت و 

يهنیجنگ هک  وا  كراـبم  يهنیـس  زا  ورب و  ار ، هناـخ  برد  خـیم  ربخ  منادیمن  رگید  و  - 89 دروآ . وا  رـس  رب  دیابیمن  هچنآ  ترـضح ، نآ 
ایآ و  ددرگیم . نوخلد  دیـسر ، تداهـش  هب  راوید  برد و  راشف  رثا  رب  هک  وا  ردقنارگ  دنزرف  دروم  رد  و  - 90 سرپب ! دوب  رارسا  اهزار و 

ناـهاوگ نوـخ ، راوـید و  رد و  و  - 91 دـنناشوپب ؟ ار  راکـشآ  تیاـنج  نیا  دـنناوتیم  دـندیزای  ینیگمهـس  هاـنگ  نینچ  هب  تسد  هک  ناـنآ 
ردام و نیرترب  نآ  رب  راکتیانج ، رصنع  نآ  - 92 دش . ماجنا  ناراکزواجت  يهناشنمدد  شروی  رثا  رب  اجنیا و  رد  هچنآ  هب  دنتسه  ییوگتـسار 
یبلطهاج و يهزیگنا  هب  یتسارب  ایآ  - 93 دندش . یشالتم  راوتـسا  ياههوک  وا  يهلان  زا  هک  دش  بکترم  یتیانج  تشاد  لد  رد  هک  يدنزرف 

ناسنا ایآ  - 94 تسا !! زیگناتفگـش  يدادـیور  هک  یتسار  دوش ؟ راتفر  هنوگنیا  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  اـب  دـیاب  تساـیر  یتسرپ و  تردـق 
هک تسا  راوازـس  دنگوس ! يادخ  هب  - 59 تشادزاب ؟ شاهیرگ  زا  ملاظ ، ندش  اوسر  سرت  زا  دـیاب  ار  حورجم  هدز و  تبیـصم  هدـیدجنر و 
دنک هیرگ  نوخ  دیاب  - 96 دنک . هیرگ  نوخ  تسا ، شدرگ  رد  یتسه  ماظن  هتشارفارب و  نامـسآ  رارقرب و  نامز  نیمز و  ات  هنومن ، يوناب  نآ 

ياتمه رای و  دـنتخاس و  لامیاپ  ار  وا  قح  هک  تهج  نادـب  نداد و  تسد  زا  ار  شاهبترمدـنلب  ردـپ  نیرفآراختفا  شخبتزع و  يهیاـس  هک 
شردـپ زا  ترـضح  نآ  ثاریم  و  هرهاـط » يهقیدـص   » هب ربماـیپ  شـشخب  یتسارب  اـیآ  - 97 دـنتخاس . راتفرگ  هنارگدادـیب  ار  شدـننامهیب 

غورد و برــض  هـب  وا  يهنـالداع  تـسرد و  راـتفگ  هنوـگچ  - 98 هحفـص 813 ] دوشیم [ ؟ حاـبم  یتـسه ، ناـهج  قوـلخم  نیرتفـیرش 
ایآ - 99 دـننکیم . راـکنا  ار  ریهطت »  » هفیرـش يهیآ  يراـک  نینچ  اـب  هک  دـنمهفیمن  زادرپغورد  ناراـکزواجت  دوـشیم و  در  يرادـمروز 
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وا ییاراد  قوقح و  نارگدادیب ، نآ  يرآ  - 100 دوشیم . هدنکفا  رودب  فیرش  نآرق  صن  دوش و  هتفرگ  ارحص  برع  کی  زا  نید  یتسارب 
هار فالخرب  هک  نانآ  رب  نیرفن  - 101 دندیزای . تسد  يریذپانفصو  تیانج  هب  تواقش  نیا  اب  دندرک و  هرداصم  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار 
نیا هاوگ  نیرتگرزب  نارادـمروز  يوس  زا  ناـهاوگ  تداهـش  نتفریذـپن  زین  و  - 102 دنتـساوخ . هاوـگ  هـنیب و  وا  زا  نآرق  ربماـیپ و  شور  و 

دندوب هشقن  نیا  رد  هکلب  دندوبن ، روشک  نید و  ياهزرم  ظفح  يهشیدـنا  رد  نانآ  - 103 دندوب . هئطوت  يهشیدنا  رد  اهنآ  هک  تسا  بلطم 
يهناخ رد  دنداتسیا و  تلادع  قح و  ربارب  رد  نانآ  - 104 دنزاس . مورحم  ار  تیرشب  دندنبب و  ار  یـضترم » یلع   » و همطاف »  » يهناخ رد  هک 
ربمایپ دوجو  يهراپ  ایآ  - 105 دندیدیم . ناما  رد  ادخ  كاندرد  رفیک  زا  ار  نتشیوخ  ییوگ  هکنانچ  دنتسب ، دادیب  متس و  اب  ار  نانموم  ریما 

یگدرزآ و تدـش  رطاخب  اـهنت  وا  - 106 دوش ؟ هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  دـیاب  دراد  هوکـشرپ  یماقم  ادـخ  هاگراب  رد  هک  هدـیزگرب  كاپ و 
دشاب هدینش  هچره  سک  چیه  - 107 دوش . هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  هنابش و  هک  دیـشیدنا  ار  هنارگنـشور  ریبدت  نیا  نارگدادیب ، زا  شجنر 

وا تداهش  زا  سپ  مه  و  دنامب ، هتخانشان  مدرم  نایم  رد  شردق  تمظع و  هوکش و  مه  ياهبترمدنلب ، الاو و  ناسنا  هک  تسا  هدینـشن  ار  نیا 
هحفـص دنتـشاد [ . اور  ربمایپ  يهناحیر  قح  رد  هک  يدادیب  متـس و  زا  رگداد ، يادخ  مشخ  زا  نانآ  رب  ياو  هک  یتسار  - 108 شهاگمارآ .

مطاف تلق : ءاوح  لیق  نا  تسا : هدورـس  هنوگنیا  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  دروم  رد  رادـفده  ناگدنیارـس  نارعاـش و  زا  یکی  زین  و  ج - [ 814
رئاصبلا يوذ  لوقع  اهنم  ۀـلاح  ةدالولا  اهل  لک  لبـشا  مطاف  لثم  له  ما  دـمحمک ؟ دـلاو  اوحل  لهفا  لضفا  مطاف  تلق : میرم  لـیق  وا  اـهرخف 

: تفگ مهاوخ  كاـپ ، میرم »  » دوش هتفگ  رگا  و  تسوا . راـختفا  همطاـف » : » تفگ مهاوخ  تیناـسنا ، ماـم  ءاوح  دوش  هتفگ  رگا  - 1 لهذت ...
ناسب ییاههچبریـش  نادرمریـش و  میرم »  » ایآ و  تشاد ؟ دـمحم  ناسب  ردـقنارگ  يردـپ  ءاوح »  » ایآ - 2 تسا . رتـالاب  رترب و  وا  زا  همطاـف » »

. درپیم نادنمدرخ  رس  زا  درخ  هک  دنراد  یتخـس  طیارـش  ناشدنزرف ، نتفای  تدالو  ماگنه  هب  ود  نیا  زا  کی  ره  - 3 دروآ ؟ ایندب  همطاف » »
هزاـت ياـمرخ  نآ  زا  دزیریمورف و  اـمرخ  دربیم و  هاـنپ  اـمرخ  تخرد  هب  شدـنزرف ، نتفاـی  تدـالو  ماـگنه  هب  هک  تـسا  مـیرم »  » نـیا - 4
هاـنپ رد  هک  یلاـح  رد  دـسارهب  دـسرتب و  هنوـگچ  و  دروآیم . ایندـب  ار  یـسیع »  » دـیامن هرهلد  سرت و  ساـسحا  هـکنآیب  و  - 5 دروخیم .
هاـنپ راوید  رد و  يهتخت  هب  ناـمیخژد  شروـی  رثا  رب  همطاـف »  » ربماـیپ يهنازرف  تخد  اـما  - 6 تسوا ؟ نابهگن  رادتقارپ  يادـخ  تسادـخ و 

رب هیامنارگ  يوناب  نآ  دوخ  يرآ  - 7 دنکیم . طقس  ار  شاهیامنارگ  كدوک  دوشیم و  هدرشف  نامیخژد  يهناشنمدد  راشف  رثا  رب  دربیم و 
كدوک دـندوب ، هتفرگ  رابت  هشیریب و  هیامورف و  یهورگ  ار  شدرگ  هک  یلاح  نامه  رد  داتفا و  نیمز  هب  دـمآ ، دراو  وا  رب  هک  یبیـسآ  رثا 

دینادرگیمرب ار  وا  یموس  دادیم ، له  ار  وا  يرگید  دزیم و  کتک  وا  هب  نامیخژد  زا  یکی  - 8 هحفص 815 ] درک [ . طقس  ار  شدنمجرا 
. دروآ تفص  هدرب  رصنع  نآ  ذفنق »  » هک دوب  هدش  هدیشک  يدنب  هب  هک  دوب  راگزور  ناریش  ریـش  وا  يوراشیپ  و  - 9 دزیم . دگل  یمراهچ  و 

تیاکش اب  دمآ ، دهاوخ  زیخاتسر  زور  رد  ربمایپ  زارفرس  تخد  يدوزب  - 10 تفای ؟ ناوتیم  نیا  زا  رتهدیچیپ  یلکشم  هعجاف و  ایآ  یتسار 
دنلب ار  شیوخ  يهلان  تفرگ و  دهاوخ  تسد  يور  ار  شیوخ  دیهش  كدوک  - 11 داد . دهاوخ  رس  هلان  لد  يهدرپ  زا  اهنامسآ ، يادخ  هب 
يوش قـح  مثاریم و  اراـگدرورپ ! تفگ : دـهاوخ  وا  - 12 دـمآ . دـهاوخ  هزرل  هب  نامـسآ  ادـخ ، هاگراب  هب  وا  تیاکـش  اب  هک  درک  دـهاوخ 

شکاپ بلق  تنایخ  مس  يهلیـسوب  یکی  مدنبلد ، دنزرف  ود  - 13 دندناسر . تداهـش  هب  ار  منادنزرف  يهمه  دـندرب و  قحان  هب  ار  ماهیامنارگ 
زا یکی  هک  تسا  یبلاج  يهدورـس  هدیـصق و  مه  نیا  و  د - دـش . هتـسش  نوخ  اب  دـیطلغ و  شیوخ  كاپ  نوخ  هب  يرگید  دـش و  یـشالتم 

اجنیا رد  نیچلگ  تروـصب  ار  نآ  زا  ییاهدـنب  اـم  هک  تـسا  هدورـس  ربماـیپ  يهناـگی  تـخد  يـالاو  تیـصخش  دروـم  رد  هـکم »  » ناـگرزب
همطاف - 1 اهالعا ... دق  هللاو  اهیف ؟ نآرقلا  ننس  تفلوخ  مل  يرعش  تیل  اهاثرو  امف  یفطـصملا  نم  ثر  الاب  بلاطت  مطاف  تتا  و  میروآیم .

شاک يا  - 2 دـندادن . وا  هب  ار  شثرا  هک  درد  غیرد و  اما  درک ، هبلاطم  دیـسریم  وا  هب  ربماـیپ  شردـپ  زا  هک  ار  یثرا  دـمآ و  مالـسلااهیلع 
الاو یماقم  ار  وا  اتکی  يادـخ  هک  دنتـسنادیم  هکنیا  اب  دـندیزرو ، تفلاخم  نآرق  تاررقم  اب  ترـضح  نآ  دروم  رد  نانآ  ارچ  متفاـییمرد 

ثرا تایآ  اب  رفن  ود  نآ  ای  هتشگ ، خسن  ترـضح  نآ  يهرابرد  ثرا »  » هفیرـش يهیآ  یتسارب  ایآ  - 3 هحفص 816 ] تسا [ ؟ هتـشاد  ینازرا 
تخد دروم  رد  تدوم »  » يهفیرـش يهیآ  هک  يرادـنپیم  ای  و  - 4 دـندیزرو ؟ تفلاخم  تایآ  اب  اهنادـب ، لمع  موزل  ندـمآ و  دورف  زا  سپ 
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تردـپ اما  تسا ، حیحـص  ثرا  دروم  رد  نآرق  يهیآ  دـنتفگ : نت  ود  نآ  هاـگنآ  - 5 تسا ؟ هدـماین  وا  هب  رهم  تدارا و  ربماـیپ و  يهـنازرف 
: دنتفگ - 6 دـنتفاب . ار  نآ  ییوجهنیک  يهزیگنا  هب  ود  نآ  هک  دوبن  شیب  يزیواتـسد  یفابغورد  نیا  هک  تسا  نشور  و  دومرف ... نینچ  ربمایپ 
. دندز دایرف  شرس  رب  دندرک و  يرگشاخرپ  ربمایپ  يهنازرف  تخد  اب  دنراذگن و  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ  هک  تسا  هدش  ررقم  ناربمایپ  يارب 

ردـپ راتفگ  اـب  ربماـیپ  دوجو  يهراـپ  اـیآ  - 8 دوـب ؟ ربـخیب  نآ  زا  شرتـخد  دوـب ، هدوـمرف  يزیچ  نـینچ  تیادــه  ربماـیپ  یتـسارب  رگا  - 7
يور زا  دوـب ، هدینـشن  يراـتفگ  نـینچ  ربماـیپ  زا  وا  رگا  - 9 اشاح ... همطاف ،»  » ام رالاس  زا  اـشاح ، اـشاح ، دـیزرو ؟ تفلاـخم  شاهیاـمنارگ 
مدرم نیرتکاـپ  نیرتفـیفع و  نـیرتهشیپ و  اورپ  وا  هـک  یلاـح  رد  - 10 تساوـخیم ؟ ار  شیوـخ  ثرا  دــمآیم و  یهارمگ  يدرخیب و 

رب ياو  یتسارب  تسا ؟ هتفگ  فیرش  نآرق  فالخرب  ینخـس  ربمایپ  هک  ییوگیم  تیاور  نیا  يهدنزاس  امـش  ای  - 11 دوب . اهلسن  اهرصع و 
زا شیپ  میرم »  » و لمن »  » يهروس زا  ار  ناراـکزواجت  ياـههتفاب  یگیاـپیب  - 12 درواـیب ! تیاور  ربماـیپ  زا  هنوگنیا  هک  یـسک  تیاور و  نآ 
زا نامیلـس ، ییحی و  ثاریم  زا  دـناقح ، تخانــش  یهاـگآ و  یپ  رد  هـک  یناـسک  يارب  هروـس  ود  نآ  هـک  ارچ  - 13 سرپـب . هط »  » يهروس

درب و تیاکـش  يادـخ  هـب  ناـنآ  یـشکقح  زا  درک و  نـیرفن  ار  ناـنآ  ناوناـب  يوناـب  سپـس  - 14 هحفـص 817 ] دراد [ . نخـس  ناشردـپ 
كدف ناتسوب  هک 16 - دینادیم  دوخ  دـیریذپیمن  نم  دروم  رد  ار  ثرا  نوناق  رگا  دومرف : هاگنآ  - 15 دیدرگ . کشا  زا  زیربل  شناگدید 

یناهاوگ ریزگانب  - 17 دندادن . ار  وا  قح  دندرکن و  نینچ  نانآ  اما  دینادرگ . زاب  نم  هب  ار  نآ  دوب ، نم  رب  ربمایپ  مردپ  يهیدـه  شـشخب و 
ناراکزواجت - 18 تسا . هدروآ  هاوگ  ار  شدـنزرف  ود  يوش و  دـنتفگ : ییوجهناهب  اب  نانآ  اما  هدروآ ، شیوخ  نخـس  یتسرد  یتسار و  رب 

نآ رظن  رد  - 19 دندیزرو . ینمشد  وا  يهنازرف  تخد  اب  هک  ارچ  دنتفریذپن ، دنتسنادن و  اور  ار  تیاده  ربمایپ  يهیامنارگ  دنزرف  ود  یهاوگ 
مشخ و اهراب  شاهیامنارگ  ردپ  زا  سپ  هنوگنیدـب  - 20 شدـنزرف . ود  هن  و  همطاف »  » هن تسا و  وگتـسار  نانموم  ریما  هن  ییوگ  ناـتخبهریت ،

تیاعر ار  بمایپ  نامیپ  نانآ  یتسارب  رگا  متسنادیم  شاک  - 21 دندناشون . وا  هب  ار  اههصغ  دب  هچ  دندیناشون و  وا  رب  ار  یتحاران  هودـنا و 
نآ ربمایپ ، دوخ  ییوگ  هک  دوب  نانچ  دندوب  هتشاد  یمارگ  ار  وا  يهیامنارگ  تخد  نانآ  رگا  - 22 دیسریم ؟ نانآ  هب  ینایز  هچ  دندرکیم 
قح هـک  ار  كدـف  ناتــسوب  هـک  دوـب  نآ  يهتــسیاش  هدـنبیز و  و  - 23 دـندوب . هتـشاد  یمارگ  ار  ینامــسآ  يهدـنهدرادشه  ناـسرهدژم و 

همطاف قح  نانآ  رگا  هک  دیرادنپ  نیا  رب  امـش  ایآ  - 24 دنناتـسب . هناملاظ  وا  زا  ار  نآ  هکنیا  هن  دنتـشاذگیماو و  وا  هب  دوب ، وا  ریذپانهشدخ 
وگتسار ربمایپ  تخد  نوگلین  نامسآ  نیا  ریز  رد  ای  - 25 دندومنیم ؟ شهوکن  ار  نانآ  ناملسم  مدرم  دندوب ، هدرپس  وا  هب  ار  مالـسلااهیلع 
دنمجرا نادنزرف  مادـک  ردام  دوب ؟ هک  يهنازرف  تخد  همطاف »  » رخآ - 26 هحفص 818 ] دنتشاد [ ؟ غارس  وا  زج  ياهشیپتناما  رونخـس و  و 

تمحر و ناگتشرف  - 27 دندرک . يراذگناینب  وا  دروم  رد  ار  دادیب  متـس و  هک  یناسک  نآ  رب  ياو  دوب ؟ یـسک  هچ  دننامهیب  ياتمه  دوب ؟
«، همطاف  » هوکش تمظع و  نیا  اب  - 28 دندرک . یهارمه  تسود  هاگراب  هب  يریذپانفصو  تبحم  رهم و  اب  ار  وا  كاپ  ناج  یهلا  شیاشخب 

؟ دـنتفریذپیمن ار  يو  راتفگ  شردـپ  هب  تبـسن  هنیک  يهزیگنا  هب  هکنیا  ای  دندرمـشیم ؟ زیچان  ار  وا  قح  هب  مارتحا  شاداپ  نارگدادـیب  اـیآ 
مـسارم رد  ود  نآ  هـک  دوـمرف  تیــصو  مالــسلااهیلع  همطاـف  هـک  دـندیزرو  رارــصا  شیوـخ  یــشکقح  رد  تـهج  نادـب  هـکنیا  اـی  - 29

دیدرگ و يوریپ  تیاده  ربمایپ  هن  دنتفرگ ، شیپ  ود  نآ  هک  ياهناملاظ  تسایـس  اب  و  - 30 دندش ؟ مورحم  دنباین و  روضح  شايراپسکاخ 
!! دیدرگ تیاعر  ربمایپ  شرافس  همه  نآ  اب  نیسح  نسح و  تمرح  هن  دش و  هتشاد  یمارگ  شاهنازرف  تخد  هن 

.. ثحب و نایاپ  رگید  و 

زارفرس تخد  مالسلااهیلع ، همطاف  ناوناب ، رالاس  يهناتسآ  رد  زیزع  تسود  امش  اب  ار  نامز  زا  ياهرهب  رمع و  زا  یشخب  یمارگ ! يهدنناوخ 
زا ار  تیعقاو  نیا  دیابن  میدومن . میسرت  ار  اهلسن  اهرصع و  يهیامنارگ  نآ  زومآسرد  رابرپ و  یگدنز  زا  ییاهزارف  میدرک و  يرپس  ربمایپ 

، میدرواین ملق  هب  هدیزگرب  نیچلگ و  تروصب  ار  وا  يهدنزومآ  رسارس  راختفارپ و  یگدنز  یفارگویب و  زا  دنلب  ییاهزارف  زج  ام  هک  درب  دای 
رد ییاور  یثیدـح و  ياههعومجم  ار  هچنآ  هدومن و  تبث  وا  يـالاو  تیـصخش  نوماریپ  خـیرات  هچنآ  يهمه  هک  میدوب  نآ  رب  رگا  هک  ارچ 
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يروآداـی تهج  نیمه  هب  هحفـص 819 ] دـشیم [ . ربارب  دـنچ  نیدـنچ و  باـتک  نیا  دـیدرتیب  میروآ ، درگ  ار  همه  دـناهدروآ ، وا  دروم 
هدنـسب تسین ، هدیچیپ  نادـنمدرخ  اهدرخ و  رب  نآ  مضه  ناسآ و  هدـنناوخ  رب  اهنآ  لوبق  هک  یتاعوضوم  بلاطم و  هب  اهنت  ام  هک  ددرگیم 
ياریذـپ دوجو ، يهمه  اب  هدـنراگن  اهنیا ، يهمه  اب  و  میدرگ . مهتم  طارفا  ولغ و  ییوگهفازگ و  هب  ناشارت  تمهت  يوس  زا  ادابم  اـت  میدرک 

راگدرورپ نآ  زا  شیاتـس  هکنیا  نخـس  نیرخآ  و  تسا . رازگـساپس  دروم  نیا  رد  نونکا  مه  زا  تسا و  یخیراـت  یبدا و  یملع و  دـقن  ره 
زییاپ 1375 یندیرف  یمرک  اضر  یلع  هیملع - يهزوح  مق  قارع 1393 ه ق  یلعم - يالبرک  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  تسا . نایناهج 

یقرواپ

هدمآ باتک  نیمه  رد  هبطخ  لماک  نتم  [ 4 . ] ص 218 ج 43 ، راحب ، [ 3 . ] ج 1 ص 60 یمزراوخ ، لتقم  [ 2 . ] ص 149 ۀمصاعلاۀنجلا ، [ 1]
[9 . ] ص 28 همامالا ، لئالد  [ 8 . ] ص153 تارف ، ریسفت  [ 7 . ] ج3 ص 128 بوشا ، رهـش  نبا  بقانم  [ 6 . ] همامالا ص 56 لئالد  [ 5 . ] تسا

یلاما [ 13 . ] ص 313 ییاهب ، لماک  [ 12 . ] ج 43 ص 56 راحب ، [ 11 . ] ج 1 ص 458 یفاک ، لوصا  [ 10 . ] ،ج 2 ص 61 یسوط خیش  یلاما 
نم يدهملا  مامالا  : » ریظن [ 16 . ] ص 173 یسوطخیش ، بیغ  [ 15 . ] ج 13 ص 235 نایبلا ، بیطا  ریسفت  [ 14 . ] ج 1 ص 300 یسوط ، خیش 

اروشاع  » مان هب  هک  فطلاۀعجاف »  » و هدش ، هدرپس  پاچ  هب  روهظ » ات  تدالو  زا  يدهم  ماما   » ناونع اب  نآ  يهمجرت  هک  روهظلا ،» یلا  دـهملا 
شراگن رد  [ 20 . ] ص 648 هحاصفلاجهن ، [ 19 . ] هیآ 2 هروس 68 ، [ 18 . ] هیآ 4 هروس 96 ، [ 17 . ] تسا هدش  رـشتنم  خیرات » زور  نرترابمغ 

ج 3، ریدغلا ، [ 21 . ] تسا هدش  هدافتسا  « داهتجا ملع و  درم  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  هللاۀیآ  : » باتک زا  ینیوزق  هللاتیآ  موحرم  یفارگویب 
، سلاجملا ۀهزن  [ 24 . ] ص 173 نیبغارلا ، فاعسا  ص 96  هقرحملا ، قعاوصلا  [ 23 . ] ص 86 ج 5 ، يدادغب ، بیطخلا  خیرات  [ 22  ] ص 10
ج 2، باعیتسالا ، [ 28 . ] ج 2 ص 3 دیرفلا ، دقع  [ 27 . ] یقبعلارئاخذ [ 26 . ] ص 169 ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  [ 25 . ] ص 222 ج 2 ،
[33 . ] هیآ 203 هروس 2 ، [ 32 . ] هیآ 19 هروس 9 ، [ 31 . ] ص 104 صاوخلا ، هرکذـت  [ 30 . ] ص 84 ج 1 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  [ 29 . ] ص 469
ص 49 راصبالارون ، [ 36 . ] ص 26 ج 5 ، دمحا ، دنسم  [ 35 . ] ص 153 ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 34 . ] ج 11 ص 171 يدادغب ، بیطخ  خیرات 
، يراخب حیحص  ص 35  ییاسن ، صئاصخ  [ 38 . ] ص 35 یئاسن ، صئاصخ  ص 328  ج 4 ، دمحا ، دتسم  [ 37 . ] ،ص 150 ۀمهملا لوصفلا 
ص ج 2 ، ةرظنلا ، ضایرلا  [ 41 . ] ص 62 یبقعلارئاخذ ، [ 40 . ] ص 113 قعاوصلا ، ص 323  ،ج 4 ، دمحادنسم [ 39 . ] ص 12 و 29 ج 5 ،
، لامعلازنک [ 44 . ] ص 392 ج 4 ، يدادغب ، بیطخ  خیرات  [ 43 . ] ص 276 ج 3 ، یجیالا ، فقاوم  ص 113  دئاوزلا ج 9 ، عمجم  [ 42 . ] 161
ص 12. ج 3 ، يدادغب ، بیطخ  خـیرات  [ 46 . ] ص 159 ج 6 ، لامعلازنک ، ص 192  ج 3 ، يدادغب ، بیطخ  خـیرات  [ 45 . ] ص 159 ج 6 ،
ص 204. ج 5 ، دمحا ، دنـسم  [ 50 . ] ص 160 ج 1 ، دادغب ، خـیرات  [ 49 . ] ص 391 ج 3 ، یبلح ، هریـس  [ 48 . ] ص 80 راـصبالارون ، [ 47]
ص ۀعرجملا ، قعاوصلا  [ 54 . ] ص 76 و 87 یمزراوخ ، بقانم  [ 53 . ] ص 8 ییاسن ، صئاصخ  [ 52 . ] ص 365 ج 5 ، دمحا ، دنسم  [ 51]
، لامعلازنک [ 58 . ] ص 227 ج 2 ، يذمرت ، عماج  [ 57 . ] ص 155 ج 3 ، مکاح ، كرتسم  [ 56 . ] ص 154 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ 55 . ] 73
زا تـشادرب  [ 61 . ] ص 82 ج 2 ، سوـط ، یلاـما  [ 60 . ] ص 8 یجیـالا ، فـقاوم  [ 59 . ] ص 165 ج 9 ، دـئاوزلا ، عـمجم  ص 153  ج 6 ،
رد یبهذ »  » و 68 ص 63  نیـسحلا ، لـتقم  رد  یمزراوخ » :» هلمج زا  [ 63 . ] ص 78 ج 16 ، راونـالاراحب ، [ 62  ] ص 16 ج 1 ، راونالاراحب ،

، قودص یلاما  [ 64 . ] ص 156 ج 3 ، كردتسملا ، صیخلت  ص 36 و  ج 4 ، نازیملا ، ناسل  رد  ینالقسع »  » ص 26 ج 2 ، لادتعالا ، نازیم 
ج سلاجملاۀهزن ، [ 67 . ] ثیدح 13 یبنلا ، دلوم  باب  ص 442 ، ج 1 ، یفاکلا ، [ 66  ] ص 183 ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 65 . ] ص 377 ج 7 ،
هیآ 36. هروس 3 ، [ 71 . ] ص 2 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 70 . ] ص 9 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 69  ] ص 214 قئافلا ، ضورلا  [ 68 . ] ص 227 ، 2
، راونالاراحب [ 76 . ] ص 18 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 75 . ] ص 10 ،ج 43 ، راونالاراحب [ 74 . ] هیآ 7 هروس 19، [ 73 . ] هیآ 7 و 8 هروس 19 ، [ 72]
ص 397، ةدوملا ، عیباـنی  [ 78 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 77 . ] ص 194 ةدوملا ، عیبانی  هرهاق ، پاـچ  ص 26 ، یبقعلارئاـخذ ، ص 14 ، ج 43 ،

لیاسو [ 82 . ] ج 43،ص 65 راونـالاراحب ، [ 81 . ] ص 65 ،ج 43 ، راونالاراحب [ 80 . ] ص 15 ج 43 ، راونـالاراحب ، [ 79 . ] لوبماتـسا پاچ 
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ص 346. ج 3 ، نازیملا ، ناسل  [ 85 . ] ص 223 ج 2 ، سلاجملاۀهزن ، [ 84 . ] 174 يهیآ يهروس 7 ، [ 83 . ] دالوالا ماکحا  باب  ج 7 ، ۀعیشلا ،
هیآ هروس 5 ، [ 91 . ] 56 هروس 19 ، [ 90 . ] هیآ 39 هروس 19 ، [ 89 . ] هیآ 69 هروس 4 ، [ 88 . ] هیآ 19 يهروس 55 ، [ 87 . ] سورعلا جات  [ 86]

[96 . ] هیآ 85 هروس 6 ، [ 95 . ] ص 229 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 94 . ] ص 202 ج 2 ، ةرـضنلا ، ضایرلا  [ 93 . ] هیآ 17 هروس 66 ، [ 92 . ] 75
ص بقانملا ، [ 100 . ] ص 316 ج 1 ، دادغب ، خـیرات  [ 99 . ] ص 112 ج 48 ، راونالاراحب ، [ 98 . ] هیآ 85 هروس 6  [ 97 . ] هیآ 29 هروس 6 ،
[105 . ] ص 193 ج 1 ، فاشک ، ریـسفت  [ 104 . ] ج 10 دادغب ، خـیرات  [ 103 . ] هیآ 33 هروس 33 ، [ 102 . ] هیآ 37 هروس 33 ، [ 101 . ] 229
. هفیرش يهیآ  لیذ  لوزنلا ، بابـسا  [ 108  ] ص 233 همئالا ، ةرکذت  [ 107 . ] ص 12 ج 2 ، هباغلادسا ، [ 106 . ] ص 700 ج 2 ، ریبک ، ریسفت 
[111 . ] ص 200 ج 2 ، ناقتالا ، ص 264 ، ج 2 ، يربکلا ، صئاخلا  ص 198 ، ج 5 ، روثنملا ، ردلا  [ 110 . ] ص 7 همهملا ، لوصفلا  [ 109]

ملاوع [ 115 . ] ص 128 ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 114 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 113  ] باب 29 هیکملا ، تاحوتفلا  [ 112  ] ص 21 یبقعلا ، رئاخذ 
ناسل [ 120 . ] هیآ 232 هروس 2 ، [ 119 . ] هیآ 19 هروس 19 ، [ 118 . ] هیآ 74 هروس 18 ، [ 117 . ] هیآ 9 هروس 91 ، [ 116 . ] ج 11 مولعلا ،

.73 هیآ 70 - هروس 11 ، [ 124 . ] هیآ 20 هروس 19 ، [ 123 . ] هیآ 41 هروس 3 ، [ 122 . ] هیآ 26 رجف ، هروس  [ 121 . ] ص 275 ج 3 ، نازیملا ،
[129 . ] ص 238 ج 1 ، یفاک ، [ 128 . ] ص 182 ج 1 ، یفاک ، [ 127 . ] ص 270 ج 2 ، ریغص ، عماج  حرش  [ 126 . ] هیآ 7 هروس 28 ، [ 125]
هیآ 111. هروس 5 ، [ 132 . ] هیآ 10 هروس 41 ، [ 131 . ] ص 240 ج 2 ، یفاک ، [ 130 . ] ص 241 ج 1 ، یفاک ، ص 195 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ص ج 43 ، راونالاراحب ، [ 137 . ] هیآ 39 هروس 20 ، [ 136 . ] هیآ 6 هروس 28 ، [ 135  ] هیآ 68 هروس 16 : [ 134 . ] هیآ 12 هروس 8 ، [ 133]
ص ةدوملا ، عیبانی  [ 141 . ] هیآ 222 هروس 2 ، [ 140 . ] میرم هروس  تایآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  [ 139 . ] ص 73 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 138 . ] 17
، راونالاراحب [ 145 . ] ص 227 سلاجملا ، ۀهزن  [ 144 . ] ص 291 ج 1 ، ریبکلا ، خیرات  [ 143 . ] ص 331 ج 13 ، دادغب ، خیرات  [ 142 . ] 260

نیمه هب  دوب . دهاوخ  ربمایپ  دقع  رد  تشهب  رد  رادمان  يوناب  نیا  یتایاور ؛ یخرب  قبط  [ 147 . ] هیآ 35 هروس 55 ، [ 146 . ] ص 153 ج 43 ،
رد [ 149 . ] باقلالاو ینکلا  [ 148 «. ] هیقفلا هرضحی  نم ال   » زا لقن  هب  ص 24  راونالاراحب ج 19 ، دومرف . كرئارض »  » هب ریبعت  ربمایپ  تهج 

« بلطملادبع نب  ریبز   » رتخد همطاف ،»  » نانموم و ریما  ردام  دـسا » تنب  همطاف  ، » ربمایپ يهیامنارگ  تخد  همطاف »  » رب هوالع  رون ، ناوراک  نیا 
[152  ] ج 43 راونـالاراحب ، [ 151  ] ج 43 راونـالاراحب ، [ 150 . ] تفای ترهـش  اه  « همطاـف  » ناوراـک هب  تهج  نیمه  هب  دنتـشاد و  روضح  زین 
[156 . ] ثیدح 5 ءاسنلا ، یلع  لوخدلاباب  ج 5 ، یفاکلا ، [ 155 . ] همغلافشک [ 154 . ] ص 139 ناهرب ، ریسفت  [ 153 «. ] هیآ 36 هروس 24 ،
ج 44. راونالاراحب ، [ 159  ] یبنلاتانب ص 167 [ 158 . ] یشایع ریـسفت  زا  لقن  هب  ص 31  ج 43 ، راونالاراحب ، [ 157 . ] ج 43 راونالاراحب ،
[164 . ] ص 31 بلاطلاۀـیافک ، [ 163 . ] هیآ 22 هروس 40 ، [ 162 . ] تداهـش ات  تدالو  زا  نیـسح  ماما  [ 161 . ] ج 43 راونـالاراحب ، [ 160]
هیآ 35. هروس 24 ، [ 168 . ] ص 244 ةدوملاعیباـنی ، [ 167 . ] هیآ 60 هروس 3 ، [ 166 . ] ج 3 ریدـغلا ، [ 165 . ] ص 101 ۀقرحملاقعاوصلا ،
ص 66. یفنح ، یمزراوخ  نیـسحلا  لـتقم  [ 171 . ] ص 364 یعفاـش ، یلزاـغم  نبا  بقاـنملا  [ 170 . ] ص 10 ج 15 ، راونـالاراحب ، [ 169]
ص 36. یبقعلارئاخذ ، [ 174 . ] ص 165 ج 3 ، یعفاش ،» يروباشین  مکاح   » نیحیحصلا كردتسم  [ 173 . ] ص 66 یمزراوخ ، لتقم  [ 172]
[178 . ] ص 68 ج 2 ، نیطمسلادئارف ، [ 177 . ] لجرفسلا باب  ۀبرشالا ، ۀمعطالا و  باتک  راونلاراحب ، [ 176 . ] ص 260 ةدوملاعیبانی ، [ 175]
ص ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 181 . ] ص 2 همامالالئالد ، [ 180 . ] ص 57 ج 76 ، راونالاراحب ، [ 179 . ] ص 66 ج 2 ، نیطمسلادئارف ،
ص ج 3 ، یبهذ ، مالسالاخیرات  ص 165  یقهیب ، ظفاح  داقتعالا  ص 160  ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ص 750  ج 2 ، باعیتسالا ،  293
ص ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ص 750  ج 2 ، باعیتسالا ، ص 293  ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 182 . ] ص 437 ج 5 ، ۀباغلادسا ،  92
ص 750 ج 2 ، باعیتسالا ، [ 183 . ] ص 437 ج 5 ، ۀباغلادسا ، ص 92  ج 3 ، یبهذ ، مالسالاخیرات  ص 165  یقهیب ، ظفاح  داـقتعالا   160
، ملسم حیحص  ج 2  دعس ، نبا  تاقبط  [ 184 . ] ص 157 ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ص 291  ج 1 ، یعفاش » يوغب  ظفاح   » لیزنتلا ملاعم 
ص 39 یبـقعلا ، رئاـخذ  ص 125  یقهیب ،» ظـفاح   » داـقتعالا ص 34  یطویـس ، صئاـصخلا  ص 552  فارـشالا ، باـسنا  ص 142  ج 7 ،
ص 21. ج 5 ، يراخب ، حیحص  [ 187 . ] ص 282 ج 6 ، دمحا ، دنسم  [ 186  ] ص 203 ج 4 ، يراخب ، حیحـص  [ 185 . ] ص 319 ةرکذتلا ،
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هیآ 19- هروس 51 ، [ 192 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 191 . ] هیآ 62 هروس 9 ، [ 190 . ] هیآ 57 هروس 33 ، [ 189  ] ص 307 ج 8 ، یناغالا ، [ 188]
، راربلاعیبر [ 196 . ] ج 42 راونالاراحب ، [ 195 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 194 . ] ص 194 ج 2 ، یفنح ،» یناکـسح   » لیزنتلا دهاوش  [ 193 . ] 20
[200 . ] ص 365 ج 89 ، راونــالاراحب ، [ 199 . ] ج 98 راونــالاراحب ، [ 198 . ] ص 564 ج 1 ، هـیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  [ 197  ] ص 195
[204 . ] ج 43 راونـالاراحب ، [ 203 . ] ص 132 عوبـسالا ، لامج  [ 202 . ] ص 266 دجهتملاحابـصم ، [ 201 . ] ص 365 ج 89 ، راونالاراحب ،
[208 . ] ج 43 راونالاراحب ، ج 8  نایبلاعمجم ، [ 207 . ] ص 64 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 206 . ] ص 328 قالخالامراکم ، [ 205 . ] ج 43 راحب ،
. يرکسع ترضح  ریسفت  زا  ملعلا  باتک  راونالاراحب ، [ 210 . ] ص 58 ج 1 ، یفنح ،» یناکسح   » لیزنتلادهاوش [ 209 . ] ج 58 راونالاراحب ،
ص ج 1 ، سوط ، یلاما  [ 214 . ] ص 40 ةدوملا ، عیبانی  [ 213 . ] ص 184 ج 71 ، راونالاراحب ، [ 212 . ] ص 84 ج 71 ، راونالاراحب ، [ 211]
ص ج 1 ، ۀـمغلافشک ، [ 217 . ] ص 399 راـبخالایناعم ، ص 5 ، ۀـمامالالئالد ، [ 216 . ] موصلا باتک  لـئاسولا ، كردتـسم  [ 215 . ] 318

هیآ هروس 40 ، [ 221 . ] ص 40 ج 2 ، ءایلوالاۀیلح ، [ 220 . ] ص 228 ج 43 ، راونالاراحب ، [ 219 . ] ص 553 ج 1 ، ۀمغلافشک ، [ 218 . ] 554
ج 43، راونالاراحب ، [ 225 . ] ص 553 ج 1 ، همغلافشک ، [ 224 . ] ص 141 تاوعدلاجمهم ، [ 223 . ] ص 139 تاوعدلاجهم ، [ 222 . ] 60
، بلاطیبا نب  یلع  مامالا  [ 229 . ] ص 178 یقتنملا ، [ 228  ] ص 15 ج 5 ، يراخب ، حیحـص  [ 227 . ] هیآ 12 هروس 36 ، [ 226 . ] ص 156
ج 3، يربط ، خیرات  [ 231 . ] ص 1207 ج 3 ، ءاسنلامالعا ، ص 156  ج 1 ، ءادفلاوبا ، خیرات  ص 250  ج 2 ، دیرفلادقع ، [ 230 . ] ص 225

حرش [ 233 . ] ص 19 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  [ 232 . ] ص 134 ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  حرش  ص 13 . ج 1 ، ۀسایسلا ، همامالا و  ص 198 .
ج تایفولاب ، یفاولا  ص 404  ج 1 ، فارشالاباسنا ، [ 235 . ] ص 83 یناتسرهش ، لحن  للم و  [ 234  ] ص 38 میهاربا ، ظفاح  دمحم  هدیصق 

ردـقچ و  [ 237 . ] ص 137 یـسربط ، جاـجتحا  [ 236 . ] ص 139 ج 1 ، لادــتعالا ، نازیم  ص 268  ج 1 ، نازیملا ، ناــسل  ص 374  ، 5
هناـهاوخ و ریخ  ییابیکـش  زوسناـج و  تیموـلظم  نیا  رطاـخب  ار  ناـنموم  ریما  هیواـعم ،»  » يوـما راـکبیرف  روتاـتکید  هک  تسا  زیگناتفگش 
هک يرتش  ناسب  هک  یتسه  يدرم  نامه  وت  دـسیونیم ... ترـضح  نآ  هب  دریگیم و  شنزرـس  داـب  هب  راـبمغ  يارجاـم  نیا  هناشیدـنارود و 

هماکدوخ رـصنع  نآ  خـساپ  رد  اهلـسن  اهرـصع و  يهیاـمنارگ  نآ  و  دـندرب ... تعیب  يارب  ار  وت  دنـشک ، روز  هب  دـننک و  شاینیب  هب  بوچ 
تمارک و هب  یتساوخ  يدرک و  ماشیاتـس  نادـنمدرخ  دزن  اما  يدوب  نم  شنزرـس  يهشیدـنا  رد  وت  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دـسیونیم ... :

جوا رد  دشاب و  هتـشادن  دـیدرت  دوخ  نید  رد  هک  یماگنه  ارگدـیحوت  ناسنا  یتخاس ؟ اوسر  ار  تدوخ  اما  يروآ  دراو  هشدـخ  نم  يوربآ 
... تـفرگ ناوـتیمن  ياهدرخ  وا  رب  دریگ و  رارق  متــس  دروـم  شیوـخ ، ریذـپانلزلزت  فرژ و  ناـمیا  نـیقی و  نآ  رطاـخب  رگا  دـشاب  نـیقی 

[241 . ] هیآ 15 هروس 7 ، [ 240  ] ص 11 ۀسایـسلا ، ۀـمامالا و  [ 239 . ] صاصتخا زا  لـقن  هب  راونـالاراحب ، [ 238 . ] يهمان 28 هغالبلاجـهن ،
[245 . ] هیآ 38 هروس 30 ، [ 244 . ] ص 87 نازحالاتیب ، [ 243 . ] یبوقعی خیرات  یـسربط و  عاجتحا  [ 242 . ] ص 67 ج 2 ، یشایع ، ریسفت 
ص 48 یفاـشلاصیخلت ، ص 236  یفاـشلا ، [ 248 . ] ص 391 ج 3 ، یبلح ، هریـس  [ 247 . ] همان 45 ۀـغالبلاجهن ، [ 246 . ] هیآ 6 هروس 59 ،
[251 . ] هیآ 7 هروس 63 ، [ 250 . ] ص 78 ءارهزلا ، هقیدـصلا  ةافو  [ 249 . ] ص 139 ج 1 ، لادـتعالانازیم ، ص 268  ج 1 ، نازیملاناسل ،

هروس [ 256 . ] خ 1 هغالبلاجهن ، [ 255 . ] هیآ 103 هروس 6 ، [ 254 . ] هیآ 30 هروس 30 ، [ 253 . ] هیآ 264 هروس 2 ، [ 252 . ] هیآ 76 هروس 2 ،
هروس 64، [ 261 . ] هیآ 28 هروس 35 ، [ 260 . ] هیآ 102 هروس 3 ، [ 259 . ] هیآ 4 هروس 93 ، [ 258 . ] هیآ 85 هروس 16 ، [ 257 . ] هیآ 56 ، 51

هیآ هروس 7، [ 266 . ] هیآ 88 هروس 17 ، [ 265 . ] هیآ 204 هروس 7 ، [ 264 . ] هیآ 78 هروس 36 ، [ 263 . ] هیآ 22 هروس 21  [ 262 . ] هیآ 8
هیآ 26. هروس 57، [ 271 . ] هیآ 26 هروس 38، [ 270 . ] هیآ 124 هروس 2، [ 269  ] هیآ 59 هروس 4، [ 268 . ] هیآ 103 هروس 9، [ 267 . ] 204
[277 . ] هیآ 29 هروس 20، [ 276 . ] هیآ 75 هروس 25، [ 275 . ] هیآ 124 هروس 2، [ 274 . ] هیآ 73 هروس 21، [ 273 . ] هیآ 35 هروس 25، [ 272]

هروس [ 282 . ] 24 هیآ 23 - هروس 17، [ 281 . ] هیآ 151 هروس 6، [ 280 . ] هیآ 36 هروس 4، [ 279 . ] هیآ 215 هروس 2، [ 278 . ] هیآ 8 هروس 29،
[287 . ] هیآ 90 هروس 5 ، [ 286 . ] هیآ 10 هروس 48، [ 285 . ] هیآ 179 هروس 2، [ 284 . ] 16 هیآ 15 - هروس 46، [ 283 . ] 15 هیآ 14 - ،31
[292 . ] هیآ 129 هبوت ، هروس  [ 291 . ] هیآ 102 هروس 3 ، [ 290 . ] هیآ 10 هروس 4 ، [ 289 . ] هیآ 23 هروس 24 ، [ 288 . ] هیآ 4 و 5 هروس 24 ،
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هیآ 85. هروس 3 ، [ 294 . ] دوش عوجر  دـحللا » یلا  دـهملا  نم  یلع   » باتک هب  دروم  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 293 . ] هیآ 128 هروس 9 ،
هیآ میرم ، هروس  [ 299 . ] هیآ 16 لمن ، هروس  [ 298 . ] هیآ 22 هروس 14 ، [ 297 . ] هیآ 82 و 83 هروس 38 ، [ 296 . ] هیآ 50 هروس 5 ، [ 295]

هروس [ 304 . ] هیآ 67 ماـعنا ، هروس  [ 303 . ] هیآ 180 هروس 2 ، [ 302 . ] هیآ 11 ءاـسن ، هروس  [ 301 . ] هیآ 75 لاـفنا ، هروس  [ 300 . ] و 6  5
هیآ 53. هروس 40 ، [ 308 . ] و 6 هیآ 5  هروس 19 ، [ 307 . ] هیآ 44 هروس 27 ، [ 306 . ] هیآ 144 نارمعلآ ، هروـس  [ 305 . ] هیآ 39 دوه ،
[314 . ] هیآ 6 هروس 19 ، [ 313 . ] هیآ 6 هروس 19 ، [ 312  ] ج 23 فاشکلا ، [ 311 . ] هیآ 79 هروس 21 ، [ 310 . ] هیآ 32 هروس 53 ، [ 309]

هروس [ 319 . ] هیآ 18 هروس 78 ، [ 318 . ] هیآ 49 هروس 18 ، [ 317 . ] هیآ 180 هروس 2 ، [ 316 . ] هیآ 11 هروس 4 ، [ 315 . ] هیآ 75 هروس 8 ،
هروس [ 324 . ] هیآ 13 هبوت ، هروـس  [ 323 . ] هیآ 144 هروس 3 ، [ 322 . ] هیآ 21 هروس 51 ، [ 321 . ] هیآ 15 هروس 5 ، [ 320 . ] هیآ 39 ، 11

هیآ 8. هروس 14 ، [ 328 . ] هیآ 13 هروس 9 ، [ 327 . ] هیآ 121 و 122 دوه ، هروـس  [ 326 . ] هیآ 227 ءارعـش ، هروس  [ 325 . ] هیآ 8 میهاربا ،
[334 . ] هیآ 18 هروس 12 ، [ 333  ] هیآ 53 هروس 33 ، [ 332 . ] هیآ 55 هروس 5 ، [ 331 . ] هیآ 8 هروس 48 ، [ 330 . ] هیآ 86 هروس 12 ، [ 329]
1 و 8  / 1 و 6  / 1 و 4 1 و 3 / نوچ 2 / ییاههیمهـس  موهفم  هب  هدمآ و  یهقف  ياهباتک  هقف و  رد  ضئراف »  » يهژاو [ 335 . ] هیآ 73 هروس 9 ،
. تسا هدش  هدوزفا  خـیراوتلا » خـسان   » رد راعـشا ، يهیقب  [ 337 . ] هیآ 24 هروس 47 ، [ 336 . ] تسا هدـش  ررقم  هثرو  يارب  هـک  دـشابیم   /1

هروس [ 342  ] هیآ 13 هروس 22 ، [ 341 . ] هیآ 52 هروس 39 ، [ 340 . ] هیآ 94 هروس 7 ، [ 339 . ] ص 78 مرقملل ، ءارهزلا  ۀقیدصلا  ةافو  [ 338]
هروس 39، [ 347 . ] هیآ 96 هروس 7 ، [ 346 . ] هیآ 28 هروس 11 ، [ 345 . ] هیآ 35 هروس 10 ، [ 344 . ] هیآ 12 هروس 2 ، [ 343 . ] هیآ 50 ، 18
هروس 13، [ 352 . ] هیآ 51 هروس 39 ، [ 351 . ] هیآ 96 هروس 7 ، [ 350 . ] 80 هیآ 78 - هروس 5 ، [ 349 . ] هیآ 35 هروس 10 ، [ 348 . ] هیآ 51

هیآ هروس 18 ، [ 357 . ] هیآ 50 هروس 18 ، [ 356 . ] هیآ 13 هروس 22 ، [ 355  ] هیآ 59 هروس 4 ، [ 354 . ] هیآ 23 هروس 42 ، [ 353 . ] هیآ 5
[362 . ] هیآ 30 هروس 36، [ 361  ] ،ج 2،ص 7 ۀسایـسلا ۀمامالا و  [ 360 . ] هیآ 35 هروس 10 ، [ 359 . ] 12 هیآ 11 - هروس 2 ، [ 358 . ] 104

دروم رد  يدوهمـس » [ » 366 . ] ،ص 19 ۀسایـسلا ۀـمامالا و  [ 365 . ] هیآ 90 هروـس 9، [ 364 . ] هیآ 55 هروـس 5، [ 363 . ] هیآ 28 هروس 11،
رگید ددرگیم و  روآداـی  ار  عـیقب »  » رد مالــسلااهیلع  همطاـف  دجــسم  رد  زاـمن  ندـناوخ  بابحتــسا  یلازغ » : » دــسیونیم نازحـالاتیب » »

شردپ رب  يراوگوس  نارود  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دـیدرگ . فورعم  نزحلاتیب »  » هب خـیرات  رذـگ  رد  دجـسم  نآ  هک  دـننآرب  نادنمـشناد 
[369  ] ص 14 ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  [ 368 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 367  ] ص 95 ج 2 ، هنیدم ، خـیرات  دـیزگ . تماقا  اجنآ  رد  ار  ربمایپ 
. تسا هدمآ  کتلع )  ) يرگید يهخسن  رد  و  [ 372  ] ص 300 لئاسر ، [ 371 . ] ص 145 نازحالاتیب ، [ 370  ] ص 1314 ج 3 ، ءاسنلامالعا ،
[376 . ] ص 142 نازحـالاتیب ، [ 375 . ] 191 ص 192 - ج 43 ، راونـالاراحب ، [ 374 . ] ص 205 ج 2 ، بوـشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  [ 373]
ص 152. نازحـالاتیب ، ج 43 . راونـالاراحب ، [ 379 . ] ص 313 ییاهب ، لـماک  [ 378 . ] ص 43 نازحـالاتیب ، [ 377 . ] ج 43 راونـالاراحب ،
ص 156. نازحـالاتیب ، [ 383 . ] ،ج 43 راونالاراحب [ 382 . ] ج 1،ص 311 ییاـهب ، لـماک  [ 381 . ] ص 311 ج 1 ، ییاـهب ، لـماک  [ 380]

هدمآ لیذ  ياهباتک  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تبرت  رانک  رد  نانموم  ریما  يهنارگنشور  زوسناج و  نانخـس  [ 385 . ] هیآ 55 هروس 20 ، [ 384]
[388 . ] ص 148 همهملالوصفلا ، [ 387 . ] ص 148 همهملا ، لوصفلا  [ 386 ... ] هغالبلاجهن دیفم  سلاجم  یسوط  خیـش  یلاما  یفاک  تسا :
ص 216. ج 43 ، راونـالاراحب ، [ 391 . ] ج 43 راونـالاراحب ، [ 390 . ] ص 313 ییاهب ج 1 ، لـماک  [ 389 . ] 312 ص ، ج 1 ، ییاهب ، لـماک 

كردتسم [ 396 . ] هیآ 47 هروس 18 ، [ 395 . ] همامالالئالد [ 394 . ] ص 152 ج 2 ، هنیدم ، خیرات  [ 393 . ] ص 306 هیولعلاراونالا ، [ 392]
[400  ] ص 18 ج 3 ، لادتعالانازیم ، [ 399  ] ص 213 بلاطلاۀیافک ، [ 398  ] ص 523 ج 5 ، هباغلادسا ، [ 397 . ] ص 153 ج 3 ، نیحیحصلا ،
[405 . ] ص 51 ج 8 ، راونـالاراحب ، [ 404  ] نیـسحلا لتقم  [ 403  ] هقرحملا قـعاوصلا  [ 402  ] ةوبنلالـئالد [ 401  ] ص 104 یبرقلاةدوـم ،
[410 . ] هیآ 255 هروس 2 ، [ 409 . ] هیآ 102 هروس 21 ، [ 408 . ] هیآ 103 هروس 21 ، [ 407 . ] ج 43 راونالاراحب ، [ 406 . ] ج 43 راونالاراحب ،
[415 . ] هیآ 23 هروس 34 ، [ 414 . ] هیآ 109 هروس 20 ، [ 413 . ] هیآ 87 هروس 19 ، [ 412 . ] هیآ 28 هروس 10 ، [ 411 . ] هیآ 28 هروس 21 ،

هروس [ 420 . ] هیآ 19 هروس 47 ، [ 419 . ] هیآ 98 هروس 12 ، [ 418 . ] هیآ 97 هروس 12 ، [ 417 . ] هیآ 64 هروس 4 ، [ 416 . ] هیآ 26 هروس 53 ،
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ص ج 1 ، نیطمسلادئارف ، [ 424  ] ص 342 ج 1 ، لیزنتلادهاوش ، [ 423 . ] هیآ 57 هروس 17 ، [ 422 . ] هیآ 85 هروس 4 ، [ 421 . ] هیآ 103 ، 9
ارچ یناورم . کلملادبع  نب  دیزی  هن  تسا  یلفون »  » روظنم [ 428 . ] یفطملاةراشب [ 427 . ] ج 46 راونالاراحب ، [ 426 . ] نایبلابیطا [ 425 . ] 36

[429 . ] دندوبن اجنآ  رد  نامثع  نامز  ات  دندوب و  هدش  دیعبت  هنیدم  زا  ربمایپ  روتـسد  هب  تلادـع  قح و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  شردـپ  وا و  هک 
. سوواط نب  دیس  لابقالا  [ 431 . ] همغلافشک [ 430 . ] بیذهتلا
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