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اروشاع هنییآ ي  رد 

باتک تاصخشم 

يدورامرگ يوسوم  قداص  دمحم  دیس  هدنسیون : 

يدورامرگ يوسوم  قداص  دمحم  دیس  رشان : 

همدقم

يزور دراد و  یمنرب  نایمدآ  یگدـنز  نابیرگ  زا  تسد  هظحل  کی  هک  تسا  يرمتـسم  مئاد و  تالوحت  رییغت و  راگزور  ام  راگزور 
ار اه  یگدـنز  هوتـس  شنک  شنترپ و  ون و  هزات و  يدـقن  یلیلحت ، يرییغت ، يا ، هتفگ  يا ، هعقاو  ناـهج ، راـنک  هشوگ و  زا  هک  تسین 

تاریثأت تالوحت  رییغت و  نیا  زین  اه  نیقی  تاداقعا و  اهرواب و  ریاود  رد  اـه و  هشیدـنا  هزوح ي  رد.دـهدن  رارق  زاـت  تخاـت و  هصرع 
نانچمه رازبا  نکسم و  شاعم و  ياه  هویـش  رب  مکاح  رکیپ  رد و  یب  هتینردم )  ) هک تسا  نیا  هن  رگم.دراذگ  یم  ياج  رب  ار  شیوخ 

ياه هشیدنا  دیدج و  راثآ  زور  ره  دزات و  یم  ناسنا  يانمت  شهاوخ و  جایتحا و  زا  رتولج  فرـصم  تادیلوت و  اه و  هضرع  رییغت  رد 
( مسیوتیزوپ  ) ییارگ و ملع  نآ ، یفنم  تبثم و  راثآ  مسینردـم و  شرتسگ  رانک  رد.دـنکارپ  یم  یناهج  هعماج  حطـس  رد  ار  يا  هزاـت 

ناوج هشیدـنا ي  رد  هاـگ  دـیاشگ و  یم  زین  تباـث  ياـه  شزرا  هحفـص 8 ] اـهرواب و [  يوس  هب  تفآ  تسد  عـقاوم  يرایـسب  یبرغم 
ناـنچ مولع  زا  یـضعب  يژولودوتم  نآ  رد  هک  دروآ  یم  دـیدپ  ییاـهرازاب  هتفـشآ  دزاـس و  یم  نوـگرگد  ار  اـه  تفرعم  هرهوـج ي 
سابل هب  ار  قح  هاگ  تشاد و  دـهاوخ  یتیلم  دـنچ  ناراد  هیامرـس  یللملا  نیب  ياـهرازاب  ءاوها  رد  رـس  لاـملاب  هک  دـنوش  یم  یحارط 

ياسیلک یگدوسرف  فعـض و  اب  نید و  ملع و  لباقت  رد  هک  تسا  نیا  هن  برغ ، تیونعم  نارحب.دـهد  یم  هولج  قح  ار  لطاب  لطاب و 
رـصنع ود  نیا  تسا  لپورتم  عماوج  زا  ام  تینیع  تسین و  ینایب  چیه  جاتحم  ینیب و  یم  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  نآ  رد  مکاح  یحیـسم 

هن نید  ملع - 
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امنهار و يرگید  فده و  یکی  زاغآ  رد  هکلب  دـندوب ، هتـسب  رمک  يرگید  یفن  رد  کی  ره  هن  دـندوب و  رگیدـکی  لباقم  تقیقح  رد 
نیا راثآ.تخاس  یهت  تیونعم  زا  ار  شیوخ  هعماج  یتنک  تسوگآ  هفـسلف ي  رب  هیکت  اب  سناسنر و  زاغآ  اب  برغ  اما  دوب  ناب  هدـید 

ياهروشک هب  مولع  طسب  یتارداص و  يروآ  نف  اب  هارمه  دنامن و  روصحم  یتعنص  ياهروشک  بوچراهچ  رد  برغ ، تیونعم  نادقف 
، دراذـگ یم  بلط  تیونعم  ياه  هعماج  رواب  رب  دراد  مه  گنر  مک  ریثأت  کـی  اـیوگ  شرگن  نیا.درک  تیارـس  شیب  مک و  زین  رگید 
گنر و ییاه  هشیدـنا  رب  هاگ  زین  یلخاد  ياـهرازاب  رد  ناـهج ، یلعف  مالـسالاراد  زا  نوریب  نامـصاخم  يوگ  تفگ و  زا  رظن  فرص 

يدبا سدقم و  ياه  شزرا  رگا.دـیاشگ  یم  هرهچ  یملع  رهاظ  هب  داحلا  کی  كانلوه  ياه  هیاس  دنـشک و  یم  یمـسیوتیزوپ  باعل 
رد نید  دوش و  هجوت  نید  هب  رظنم  نیا  زا  طقف  دوش و  نید  زا  يا  هناسانـش  هعماج  ياه  يراذـگ  هیامرـس  یناـبرق  یهلا  ياـه  تناـید 

نید ماظتنا  ناوت  هب  طقف  رگا  دیآ و  باسح  هب  مدرم  یعامتجا  تیندم  شاعم و  هدـننک ي  نامرد  اهنت  نارکف  نشور  زا  یـضعب  مشچ 
هک شیوخ  یقیقح  تعفر  زا  ار  نید  دوش ، هداد  اهب  يویند  ياه  مظن  هعماج و  داصتقا  شاعم و  هب  نداد  ناماس  رس و  رد  هللا  ماکحا  و 

مـشچ رد  تسا  نکمم  دیـشک و  دهاوخ  نییاپ  یتآ  ياه  لسن  مشچ  هحفـص 9 ] رد [  تسا ، مدآ  ینب  ترخآ  ایند و  تداعـس  نماض 
تقیقح ایآ.دنا  هتسیرگن  یم  شاعم  هب  یـشخب  ناماس  شور  کی  مشچ  هب  نآ  هب  هک  دوش  دادملق  یهورگ  يایند  زیواتـسد  ناگدنیآ 

نازیم کی  هب  يرشق  هاتوک و  هبناج و  کی  شرگن  نیا  اب  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا  تیالو  یگنس  نارگ  ایبنا و  تثعب 
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یمالـسا میظع  تیونعم  نآ  هب  ام  ایآ  یمـسیوتیزوپ  دصرد  دص  شرگن  نیا  اب  دنا ؟ هدشن  هتفرگ  هابتـشا  فدـه  هار و  ایآ  ؟ دتـسیا یم 
ایآ ؟ دشابن نآ  رد  مه  متـس  شا  هنالداع  حطـس  رد  هک  دنـسپایند  هفرم  یگدـنز  کی  هب  اهنت  ای  میا  هدرک  توعد  ار  هدـنیآ  ياه  لسن 
نید زا  يویند  فدـه  نیمه  رد  نید  ناگرزب  ییوج  ترخآ  یبلط و  ترخآ  غاد  درد و  همه  نآ  ناـسنا و  يدـبا  یناگدـنز  ناتـساد 

ار یعیـش  هعماج  تاینیع  قیاقح و  انلع  يرکف  نشور  عیـشت ، هعماج  نتم  رد  هک  يراگزور  رد  ؟ دریذپ یم  همتاخ  دوش و  یم  هصالخ 
ار يزوس  قح  يزورفا و  لطاب  همه  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دهد ، یم  هولج  نوگرگد  ار  ینیـسح  ياروشاع  مسارم  دریگ و  یم  هدیدان 

دوب نیقی  لها  لیابق  همه ي  يوزرآ  هک  تسا  یمالسا  تیونعم  راهب  شخب  ناج  میـسن  ایآ  دزو  یم  ام  رب  هچ  نآ  دزن ؟ یفرح  دید و 
تسا و ناسنا  يدبا  تداعـس  يوگ  باوج  هک  ار  یعیـش  تیونعم  باداش  ياه  غاب  دـنازرل و  یم  ار  رادـیب  ياه  ناج  هک  یمومـس  ای 

هدرک لیـصحت  رکف  نشور  نـالف  ار  اروشاـع  ناتـساد  هـک  راـگزور  نـیا  رد  ؟ دزاـس یم  هدرمژپ  درگن ، یم  ناـمأوت  ار  ترخآ  اـیند و 
نآ تسا و  هدنامن  ياج  رب  یسک  ادهش  نیلوتقم و  نادناخ  زا  هن  نیلتاق و  نادنزرف  باقعا و  زا  هن  هک  دنک  یم  دادملق  هنهک  یناتساد 

نانمشد نتخاس  نوزفا  يرورپ و  نمـشد  زج  ار  نآ  نتخاس  هدنز  تسین و  ام  نامز  هب  طوبرم  البرک  زاس  یگدنز  زادگ و  ناج  هعقاو 
یفان هک  ییاـه  ملق  زا  دیـسرتن و  هحفـص 10 ] ادرف [  هعماج  رد  تیونعم  نارحب  زا  دـیابن  هنوگچ  دـنک  یم  دادـملق  یـضرف  یقیقح و 

انشآ مالسا  خیرات  اب  ای  مالک  نیا  هدنیوگ  ؟ درکن میب  دنتسه ، یهلا  ياقل  يارب  ینیرفآ  قایتشا  یبلط و  ترخآ  مالسا و  تیونعم 
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ورشیپ و مئاد و  ریثأت  ای  دمهف و  یمن  خیرات  روطت  رد  یعیش  تما  ياهرواب  تنایص  ظفح و  رد  ار  اروشاع  هعقاو  تبثم  راثآ  ای  تسین ،
يارب ار  نآ  مئاد  ییاز  يژرنا  یناسنا و  تمارک  زا  كرد  يدازآ و  زا  مهف  رد  یناسنا  عماوج  همه  رد  ار  اروشاع  زاس  یگدـنز  ایوپ و 

ياه مایق  یمامت  روهظ  زورب و  رد  ار  اروشاع  تاریثأت  ای  درگن  یمن  مکاح  نارئاج  فاحجا  متـس و  اب  ییورایور  تهج  اه  لـسن  همه 
رب هیکت  اب  شدوخ  هک  نیمه  هک  دنادب  دهاوخ  یمن  دیاش.دسانش  یمن  ینونک  لسن  هتشذگ و  ياه  لسن  متس  دض  هناهاوخ و  تلادع 
اب نینچ  دـنا ، هدرپس  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يالو  هب  رـس  هک  یمدرم  نیمه  مدرم ، نیمه  لاملا  تیب  جرخ  اب  یعیـش و  هعماج  تاـناکما 

ياروشاع تاکرب  زا  مه  نیمه  دیوگب ، دناوت  یم  دهاوخ  یم  شلد  هچ  ره  يدازآ  تینما و  لامک  رد  لابلا و  غراف  هدوسآ و  يرطاخ 
ياه يدازآ  هن  یعقاو ، ياه  يدازآ  هب  مارتحا  رتسگ ، تلادع  ایوپ و  نانچمه  لاس  يدنا  دصیـس و  رازه و  زا  دـعب  هک  تسا  ینیـسح 
زاربا ییاناوت  ياه  شزرا  نامه  رارقتـسا  هیاس  رد  اقآ  نیا  لاثما  هک  یـشزرا  نامه  ینعی  تسا ، هتـشاد  هگن  هدنز  هعماج  رد  ار  بذاک 

ار ناسنا  يدبا  تداعـس  هک  نیا  اروشاع و  يونعم  كرد  ییارـس و  تیدبا  زا  وگ  تفگ و  دنچ  ره.تسا  هتفای  ار  دوخ  تاین  هدیقع و 
يا هلئـسم  تسا  هدومرف  نیمأت  هتـسیاش  ياه  لسن  همه  يارب  امظع ، تمایق  نماد  ات  خـیرات  هشیمه  يارب  هنوگچ  ع )  ) هللادـبع یبا  ماما 

دنـسانش یمن  مه  عماوج  يویند  ياه  يدازآ  تلادـع و  يارب  یلماع  ار  اروشاع  ار و  نید  یتح  هک  یناسک  يارب  نآ  میهفت  زونه  هک 
هک اروشاع  رترب  راثآ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هدیاف  یب  يرما 
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هحفـص 11] هب [  نآ  زاس  یگدنز  تبثم  راثآ  اروشاع و  تیمها  هب  فارتعا  دـیاش.تسا  یهلا  هاگـشیپ  رد  ناسنا  داقتعا  نامیا و  ظفح 
هلاقم دنچ  ات  دـش  ببـس  روشک  دـیارج  رد  اه  هتـشون  هنوگ  نیا  زا  یـضعب  لاح  ره  رد.دـشابن  ینارکف  نشور  نینچ  نان  مان و  حالص 

رود نآ  هقباس  زا  مه  نادنچ  نونکا  دنتخات و  یم  اباهم  یب  ینابآمرکف  نشور  هک  اه  لاس  نآ  ياوه  لاح و  رد  دـیآ و  مهارف  رـضاح 
وگزاب ناوج  لسن  يارب  دیدرگ  نآ  عوقو  ببـس  هک  هچ  نآ  یناسنا و  میظع  هعقاو  نآ  زا  يا  هشوگ  دیاش  ات  دـیدرگ  یملق  میا  هدـشن 

هام 1377 رهمهللا  ءاش  نا  .دیاشگب  ع )  ) ینیسح راهب  هشیمه  تیرح  تقیقح و  ياه  ناتسوب  هب  ار  ینامـشچ  ای  مشچ  هک  دیاش  دوش ،
هحفص 15] يوضر [  سدقم  دهشم  اروشاع -  هسسؤم  - 

دازآ یتشادرب 

شنیرفآ دوــصقم  زور  هرخــالاب  شنیرفآ و  ياــنعم  هدرـــشف ي  هدــیکچ و  شنیرفآ ، موــهفم  زور  شنیرفآ ، گرزب  زور  اروشاــع 
درد و تبیـصم و  همه  نآ  ندوب  هیبش  لاثم و  یب  ای  هعجاف و  تمظع  يانعم  هب  اهنت  هن  هللادـبعابا ،) ای  کمویک  موی  ـال   ) باـطخ.تسا

میـسقت نیا.تسین  اروشاع  دـننام  ناهج  نایاپ  ات  زاغآ  زا  يزور  چـیه  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  رت ، یلک  یموهفم  هب  هکلب  تسا ، راـثیا 
تسین و شیب  هظحل  کی  رارمتـسا  نامز ، دـنک ، یم  اقلا  ار  تیمک  يانعم  اه ، نرق  اه و  لاس  اه و  هام  هب  اه و  بش  اهزور و  هب  نامز 
بوانتم و تکرح  ییوگ  وت  تسا ، یلزا  لامج  زا  یلجت  باـتزاب و  کـی  رتسب  شنیب و  کـی  تلاـسر  تسا ، موهفم  کـی  تیناـیرج 

هنییآ تسا ، تیدبا  ات  لزا  زا  اه  نامز  همه ي  لصاح  هدرشف ي  اروشاع ، زور  رگید  یمالک  هب  تسا ، انعم  کی  ناس  مه  گنهامه و 
هک تسا  يا 
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تعـسو هک  هنوگ  نامه.تسا  یلجتم  نآ  رد  شیوخ  یقیقح  داعبا  اب  ریواصت  همه ي  میهافم ، یماـمت  یّمک ، تیدودـحم  همه ي  اـب 
هنییآ هکنآ  یب  دـید  کـچوک  يا  هنییآ  رد  تعـسو  تمظع  هنمیه و  نآ  همه ي  اـب  ناوت  یم  ار  ناراـسهوک  يزارفارـس  اـه و  تشد 

هب تسا و  ناـسنا  تناـما  يادا  جوا  هطقن ي  ییاـنعم  هب  اروشاع.دنـشاب  هدـش  کـچوک  ریوصت  داـعبا  هکنآ  یب  دـشاب و  هدـش  گرزب 
هتفگ هب.تسا  مدآ  نادـنزرف  یناگدـنز  همه ي  هنییآ  یمالک  هب  تسا و  یناسنا  دوجو  تقیقح  صخاـش  رگید  هحفص 16 ] ییانعم [ 

دشاب و ریدم  دناوت  یم  دشاب ، فدـه  ناوت  یم  دـشاب ، رازبا  دـناوت  یم  دـشاب ، هار  دـناوت  یم  تسا ، نتفر  نتـسیز و  ندوب و  لیلد  يا 
هزادنا هب  يراب  شندوب  تیوه  رد  دیامیپب و  هار  وا  ماگمه  دریذپ ، کیرحت  وا  اب  دریگب و  ورین  نآ  مئاد  يژرنا  زا  یتکرح  ره  ربدم و 

دیاش مرحم  زور  نیمهد  رد  میظع  هعقاو ي  نیا  قافتا.دـشاب  ییاروشاع  دـشکب و  شود  هب  ملاـع  تقیقح  زا  ار  شیدوجو  تیفرظ  ي 
هب یکلاس  ناسنا  ره  هک  يا  هجرد  تعفر  دـشاب ، زین  دـنا  هدـیمان  نامیا  هجرد  نیمهد  ار  نآ  هک  ناـمیا  هجرد ي  نیرتـالاو  هب  هراـشا 

تقیقح اه  هطقن  هک  نآ  رانک  رد  يا  هطقن  دوش و  یم  زاغآ  دـیحوت  کی  اب  هک  يا  هناگود  مقر  نیتسخن  دراد و  یمرب  ماگ  نآ  يوس 
هک تسا  ینایرج  اروشاع.شیوخ  تاذ  رد  دّرفتم  یتدحو  قمع  رد  یهانتیال  یترثک  دوزفا ، نآ  رب  تیاهن  یب  ات  ناوت  یم  دـندادعا و 

لابند قمع  هب  حطـس  زا  ای  حطـس  هب  قمع  زا  پچ ، هب  تسار  زا  ای  تسار  هب  پچ  زا  هنماد ، هب  هلق  زا  هلق و  هب  هنماد  زا  ار  نآ  ناوت  یم 
هب يا  هدنیوج  يارب  نآ  زاس  یگدنز  ياه  هیال  كرد  مهف و  رد  یفارحنا  یمگردرس و  چیه  هکنآ  یب  درک ،
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هنییآ ربارب  رد  يا  هنییآ  ایوگ  دراذگ ، یم  شیامن  هب  ار  دوخ  ای  اروشاع  تمظع  لباقم ، رد  هک  تسا  يا  هنییآ  یگدنز  ره.دیآ  دوجو 
ندوب يدبا  اما  ندوبن  یلزا  موهفم  ناسنا ، ییارـس  تیدبا  موهفم  دوارت ، یم  نآ  زا  هک  یتیدـبا  يا و  هنییآ  ربارب  رد  ییاه  هنییآ  ای  يا 

تاذ کی  فلتخم  تایلجت  ریذـپان  نایاپ  بتارم  نیا  همه ي  عقاو  رد  اما  دراد  زراـب  ریگمـشچ و  يا  هولج  گرزب  زور  نیا  رد  یمدآ 
یم شیاـمن  هـب  يوـنعم  تاـیلجت  نآ  زا  ار  یتواـفتم  ياـهزورب  اروشاـع  هثداــح  رد  دوـجو  بـتارم  هـب  اــما  تـسین  شیب  یلزا  رهطم 

هک تسا  موهفم  کی  تقیقح  رد  تبوطر ، تدورب و  لـماع  بآ  رد  تسا و  نتخوس  لـماع  شتآ  رد  نژیـسکا  هک  نانچمه.دراذـگ 
یم اـشامت  هـب  ار  یفلتخم  زورب  يدوـجو  تـبترم  رد  هـک  تـسا  اـنعم  کـی  دــنام و  یم  تواــفتم  هحفــص 17 ] یلجت [  بـتارم  رد 

تـسد مه  دوـب و  ناـیرع  هحلـسا ي  مه  ناوـت  یم  هنوـگچ  نادـیم ، روآ  مزر  مه  دوـب و  دربـن  نادـیم  مـه  ناوـت  یم  هنوگچ.دراذـگ 
ره تیمک  تیفیک و  هک  تسا  نیا  زج  فدـه ، مه  دوـب و  هار  مه  ناوـت  یم  هنوـگچ  دروآ ، یمرد  شدرگ  هب  ار  نآ  هک  يدـنمتردق 
مه دـنوش ، یم  زراب  یتروص  هب  نآ  هب  تفرعم  هدـیچیپ ي  ياـه  هیـال  زا  يا  هیـال  ره  رد  هک  دـنا  يدـبا  یلجت  کـی  هیور ي  ود  ود ،

یکاـپ و تدـش  زا  هک  یفرظ  فورظم ، مه  دـنفرظ  مه  موـهفم ، مه  دـنا  هژاو  مه  قـمع ، مه  دـنا  حطـس  مه  گرزب ، مـه  دـنکچوک 
ار يرگید  شوماخ  عمش  نشور ، یعمش  زا.تسین  هنایم  رد  دوخ  ایوگ  دراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  شیوخ  فورظم  تمامت  تیفافش ،
، تینارون رادقم  میهد ، همادا  تیدبا  ات  رگا  ار  یگتخورفا  هویـش ي  نیا  نانچمه  و  ار ، عمـش  نارازه  عمـش  نآ  زا  دننک و  یم  نشور 

شیازفا ربارب  اهدرایلیم 
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، تسین ران  رون ، هک  اریز  تسا  دیدرگ  هدوزفا  نآ  ییانـشور  رب  هن  تسا  هدـش  هتـساک  يزیچ  هن  هیلوا  عمـش  زا  هک  یلاح  رد  دـبای  یم 
حابـصم دوش ، رگ  هولج  زور  کـی  رد  دـناوت  یم  يدـبا  لزا و  هک  ناـنچمه  دریگب  رارق  يا  هرذ  نطب  رد  دـناوت  یم  یباـتفآ  هنوـگچ 

دـنام و یم  نشور  هنادواج  یهلا ، تاقولخم  همه ي  اه ، لسن  همه ي  اه ، نامز  همه ي  يارب  دـبا  ات  هک  دوش  یم  هتخورفارب  یتیادـه 
تیدـبا لومـش و  ناهج  نانچ  دزورفا و  یم  ار  یـشوماخ  عمـش  ره  دـنک و  یم  ینارون  ار  يا  هریت  لد  ره  دفاکـش ، یم  ار  یتملظ  ره 

حطـس رد  دـنارورپ و  یم  ار  نداعم  تادامج  ملاع  رد  دـبات ، یم  تانئاک  رب  دـنک و  یم  عولط  هک  هاگنآ  باتفآ  لثم  هک  تسا  لومش 
هب همه  نیا  اب  دشخب  یم  ار  شیوخ  هرهب  یناسنا  تکرح  رد  دوش و  یم  دـشر  ثعاب  تاناویح  ماظن  رد  دـنایور و  یم  ار  هایگ  تاتابن 

تسا ناراب  ناراب.امنهار ، مه  تسا و  غارچ  مه  دریگ ، یم  لکـش  یناسنا  ياهزور  وا  راونا  تیاده  هب  تسا و  نشور  اه  هدید  وا  رون 
کی تاـیلجت  یتسه  همه.لـگ ي  ناتـسوب ، رد  دـنایور و  یم  راـخ  هحفـص 18 ] راز [  هروـش  رد  تـسین ، تفـالخ  شعبط  تفاـطل  و 

رد يا  هدرتـسگ.تسوا  مه  زین  زور  کـی  ناـمه  ياـنعم  موـهفم و  تسین و  شیب  زور  کـی  رد  روـلبتم  تـقیقح  نآ  دـنا و  تـقیقح 
بیسآ زا  نوریب  ییاجرباپ  اه ، نایرج  قوف  ینایرج  ناکم ، نامز و  قوف  يریذپان  نایاپ  یتعسو ، رد  يا  هرشف  هدیکچ و  يا ، هدودحم 
یمامت هک  دراد  ییافرژ  هنوگ  نیا  تسا ، يا  هبوجعا  نینچ  اروشاع.يا  هژاو  رد  لامک  تاـیح و  ياـنعم  نیرت  هدرتسگ  ناراـب ، داـب و 

هک تسین  يا  هژاو  چیه  دشابن ، اروشاع  رد  هک  تسین  یناسنا  یموهفم  چـیه  تسا ، هتخاس  ناهنپ  ادـیپ و  شیوخ  رد  ار  تایح  بتارم 
یمامت موهفم  دنکن ، شیانعم  اروشاع 
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ام شنیب  لقع و  ياه  مشچ  هک  اج  نآ  ات  میرگنب  تقد  هب  رگا  نآ  هیلوا  ياـه  حطـس  زا.تسا  ملاـع  قیاـقح  هیلک ي  ياـنعم  بتارم و 
نآ رد  ناسنا  فلتخم  راشقا  همه ي  زا  درک ، هدـهاشم  ار  يویند  گرزب  زیخاتـسر  نیا  تیعماـج  ناوت  یم  یبوخ  هب  دراد ، دـید  ناوت 
یم نآرق  متخ  کـی  بش  ره  هک  نآ  دراد ، ار  بیبـح  راد ، هدـنز  بش  ییوگ  یم  دراد ، ار  سباـع  ملعم  ییوـگ  یم  دـنراد ، روـضح 

ییوـگ یم  دراد ، ار  ربـکا  یلع  فـسوی ، ییوـگ  یم  دراد ، ار  ع )  ) ساـبع اــفو ، ییوـگ  یم  دراد ، ار  ریهز  دــباع ، ییوـگ  یم  درک ،
یم تسا ، راگزور  نیرفآدرم  هک  دراد  ار  بنیز  نز ، ییوگ  یم  دراد ، ار  مساق  ناوج ، ییوگ  یم  دراد ، ار  يراصنا  کلام  لاسنهک ،

، تسا نازیر  نآ  نایرع  هغیت ي  زا  برع  دحلم  ناشکندرگ  مالـسا و  ردص  ناقفانم  نوخ  زونه  هک  دراد  ار  راقفلاوذ  ریـشمش ، ییوگ 
رب ار  ناـماک  هنـشت  شطع ، ییوگ  یم  دراد ، ار  اـه  هزین  اهریـشمش و  شزوس  درد ، ییوـگ  یم  دراد ، ار  حاـنجلاوذ  بسا  ییوـگ  یم 

ار درم  نادرم  نت  ود  داتفه و  تعاجـش  هسامح ، ییوگ  یم  دراد ، ار  ناگدنام  تبرغ  هب  هودنا  تبرغ ، ییوگ  یم  دراد ، تارف  لحاس 
نبا فراـع ، ییوگ  یم  دراد ، ار  ّرح  باوت ، ییوگ  یم  دراد ، ار  نوـج  هدرب ، ییوـگ  یم  دراد ، ار  تداهـش  راـثیا ، ییوـگ  یم  دراد ،

ار ع )  ) نیـسح باـتفآ ، ییوـگ  یم  هرخـألاب  دراد و  ار  رغـصا  یلع  هناـکدوک ، تمــصع  ییوـگ  یم  هحفــص 19 ] دراد [ ، ار  رهاـظم 
، حطـس دعب ، ناکم ، نامز ، تیناسنا ، وفع ، تمحر ، تبحم ، تلادع ، تیناقح ، راثیا ، قشع ، درد ، تبیـصم ، درادن ؟ هچ  اروشاع.دراد 
ترسح و نازیم ، طارص و  منهج ، تشهب و  اقترا ، طوقس و  نادزی ، ناطیش ، ابیز ، تشز ، ترخآ ، تقیقح ، تیونعم ، تیعقاو ، قمع ،

رد همه  همه و  ییارچ ، یگنوگچ و  یگدنز ، گرم و  درد ، غاد و  راعش ، روعش و  لصو ، زاورپ و  نارسخ ،
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يانعم تیمدآ ، تاـیح  هراـبود ي  دـلوت  اروشاـع.تسا  هتفهن  تاـیح  ناـسنا و  ياـیفارغج  هراـصع ي  نیا  رد  خـیرات ، هدرـشف ي  نیا 
رون و یمدآ ، لـمع  تعـسو  نادـیم و  طارـص و  اـه ، شزرا  راذـگ  شزرا  دـیحوت ، یلجت  ندوب ، هساـمح ي  قشع ، تفارـش  تمرح ،

تسا یتمایق  دهد و  یم  يور  ثداوح  نیرت  كانمهس  نآ  رد  یهاگ  هک  تسا  يزیخاتسر.دراد  راکـشآ  ناهنپ و  دوخ  رد  ار  تملظ ،
، دـنالاب یم  هک  تسا  یباـتفآ  دـنک ، یم  اوسر  ار  نادـیلپ  دـشک و  یم  اـه  یتـشز  همه ي  يوـخ  هدـنرد  هرهچ ي  زا  هدرپ  یناـمز  هک 
هک تسا  ینابرهم  دیاشگ ، یم  هرهچ  هک  تسا  یبوبحم  دزرو ، یم  ملح  هک  تسا  يروبص  دهد ، یم  لمع  نادیم  هک  تسا  یتیریدم 
یم ار  متـس  هشیر ي  هک  تسا  یمقتنم  دـشخب ، یم  سونایقا  سوناـیقا  اـیرد و  اـیرد  هک  تسا  يدنمتواخـس  دـشک ، یم  تشوغآ  رد 

زا ار  تملظ  رون و  هک  تسا  یقوراف  دـیامن ، یم  هابت  ار  دـساف  ياه  ناج  دـنک و  یم  ورد  ار  تیناسنا  غاب  ياهزره  فلع  دناکـشخ و 
یتعفر دیامیپب و  دیاب  ار  نآ  يورهر  ره  هک  تسا  یهار  دوش ، یم  هدیجنـس  نآ  هب  اه  يدـب  اه و  یکین  همه ي  دزاس و  یم  ادـج  مه 
تـسا یقـشع  ساره ، توسک  رد  تسا  یتینما  اهریـشمش ، هیاس ي  رد  هک  تسا  یتشهب  .تسا  نادنموزرآ  يوزرآ  ياهتنم  هک  تسا 
ییاقب انف ، نهاریپ  رد  تسا  یتیدـبا  لاـمعا ، همه ي  يارب  تسا  ییوزارت  يوقت ، هماـج ي  رد  تسا  ییاـبیز  سفن  راـثیا ، هقرخ ي  رد 

، نت ریجنز  رد  تسا  یناج  بابـش ، توسک  هحفـص 20 ] رد [  تسا  يریپ  ناریپ ، شوـپ  نت  رد  تسا  یناوـج  گرم ، تماـق  رد  تسا 
قوفاـم تسا  یلادوگ  ضیـضح ، رد  تسا  یتـعفر  نیمز ، رب  هدرتـسگ  تسا  ینامـسآ  حور ، دـنمتردق  هجنپ ي  رد  حورتـم  تسا  ینت 

رد تسا  یشوخرس  قشع ، یتسم  رکس  رد  تسا  يرایشه  نوخ ، زا  رپ  یلادوگ  رد  تسا  یشرع  شرع ،
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هدودـحم زا  نوریب  تسا  ینطوم  نطو ، رد  تسا  یبیرغ  تبرغ ، بت  رد  تسا  ییامرـس  شطع ، ماهدزا  رد  تسا  یتوارط  درد ، ناـیلق 
تـسا یتیلمع  مجـسنم ، تسا  يا  هداوناخ  ایـصوا ، ییامنهار  ناربماـیپ و  میلعت  ادـخ و  تساـیر  اـب  تسا  یهاگـشناد  اـه ، هاـگداز  ي 

ره هک  تسا  یهاگـشناد  نوخ ، راثیا و  یناوغرا  ياـه  لـخن  تداهـش و  خرـس  ياهدورـس  اـب  هک  تسا  یناتـسلگ  وتردوت ، هدـیچیپ و 
یتقیقح یلزا ، تسا  یتذل  نیریـش ، تسا  يدرد  دنیوا ، نادرگاش  اه  ناسنا  همه ي  هک  تسا  يا  هسردم  و  دنیبب ، دیاب  ار  نآ  یکلاس 

نم انا  مهف -  تسین ، لکـشم  نادـنچ  ینم -  نیـسح  ياـنعم -  (. ص  ) يدـمحم تسا  یباـتفآ  يدمرـس ، تسا  يا  هولج  يدـبا ، تسا 
مـالک نیا  رد  فرژ  ییاـیرد  تسا ،» نم  زا  نیـسح  منیـسح و  زا  نم  : » دـندومرف ص )  ) ادـخ لوـسر.تسین  سک  ره  راـک  نیـسح - 
یمن لمحت  ار  نآ  مهف  ار و  نآ  هک  تسا  نآ  رد  نیریـش  تخـس و  ناهنپ ، ناـیرع و  ناـهن ، راکـشآ و  یتقیقح  تسا ، ناـهنپ  گرتس 

ییانعم اروشاع ، موی  لک.دشاب  هدومرف  ناحتما  نامیا  قیاقح  هب  ار  شبلق  ادـخ  هک  ینمؤم  ای  برقم  يا  هتـشرف  ای  لسرم  یبن  زج  دـنک 
چیه موهفم ، کی  هب  عقاو  رد  تسا ؟ اروشاع  يزور  ره  ارچ  تسین و  اروشاع  نوچ  يزور  چـیه  اریز  دراد  هدـیچیپ  یموهفم  هداـس و 

وا هرطیـس ي  زا  هن  دنیادج و  نآ  زا  هن  دننآ ، هرخؤم ي  ای  دندوب  اروشاع  همدقم ي  ای  اهزور  همه ي  تسین ، نوریب  اروشاع  زا  يزور 
هک یلاح  رد  دنا  کی  دنمدقم ، هک  یلاح  رد  دنرخؤم  دنرخؤم ، هک  یلاح  رد  دنمدقم  دنا ، قلطم  هک  یلاح  رد  دـنا  لقتـسم  دـنیاهر ،

همه يرآ  دنرثا ، هک  یلاح  رد  ندنرثؤم  هحفص 21 ] دندحاو [ ، هک  یلاح  رد  دنرثکتم  دنکچوک ، هک  یلاح  رد  دنا  هدرتسگ  دنرازه ،
کی یتسه  ي 
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هن .درادن  دوجو  یبش  چـیه  زور  نیا  رد.تسین  اروشاع  زج  يزور  زین  زور  کی  نآ  یبوبر و  ياهزور  زا  زور  کی  تسین ، شیب  زور 
نیع هک  تسا  تقیقح  لاـمج  زا  هقراـب  کـی  تسا ، يدمرـس  عوـلط  زا  یلجت  کـی  یقلف ، هن  یقفـش  هن  یبورغ ، هـن  دراد و  یعوـلط 

تامیـسقت اه  نرق  اه و  هظحل  دشاب ، نرق  نارازه  دناوت  یم  دشاب ، لاس  نارازه  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هظحل  تسا ، تقیقح  تمامت 
زا راک  ماجنا  تهج  مزال ، هزادنا  هب  رابجا ، مکح  هب  هک  تسا  ام  لامعا  تسین ، شیب  دحاو  کی  نامز  تسا ، ام  دوجو  صقان  تیفرظ 

یتسه دشاب ، جردنم  ام  رد  وا  هن  میتسه  جردنم  نآ  رد  ام  عقاو  رد  دـشک ، یم  شود  هب  راچان  هب  ار  نآ  هرطیـس ي  دـیابر و  یم  نامز 
تارودقم دح  رد  نآ ، يویند  موهفم  رد  نآ و  ینیمز  لکش  رد  تسا  ندوب  ماجنا  زاغآ و  ماجنا و  هک  يزور  تسین ، شیب  زور  کی 

زا نوریب  یخیرات  تسا ، اروشاع  رد  ناسنا  خـیرات  هدرـشف ي  تسا ، هتفای  لامک  اروشاع  رد  ناسنا  خـیرات.نآ  رد  مسقنم  تافورظم  و 
کی تایح ، تقیقح  تسا و  رفاسم  ناسنا  رگا.دوجو  فلتخم  راودا  تسا و  اروشاـع  تاـیلجت  تسه  هچ  ره  درادـن ، دوجو  اروشاـع 
بیرغ ایند  رد  نمؤم  رگا  دـندوب ، رفاسم  همه  ناییاروشاع  تسا و  یناـسنا  ترفاـسم  نیا  زا  يا  هنییآ  اروشاـع  تسین ، شیب  ترفاـسم 
ناسنا رگا.دندوب  بیرغ  زین  ناییاروشاع  تسا ، یکاخ  ياهرازفا  ياپ  هرـصاحم ي  رد  نمؤم  رگا  تسا ، نمؤم  نادنز  ایند  رگا  تسا ،

، تسا یلزا  لامج  دوهش  بلاط  ناسنا  رگا  دندونغ ، تداهش  رتسب  هب  تقیقح  نامه  رطاخ  هب  زین  ناییاروشاع  تسا ، تقیقح  هنشت ي 
ياقب هب  ینیمز  یناگدنز  يانف  اب  ناسنا  رگا.دندونغ  تداهش  كاخ  رب  یلزا  لامج  نآ  رادید  تهج  هب  ناییاروشاع 

اروشاع هنییآ ي  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هار نیا  رد  تماهـش  ربص و  راثیا و  جاتحم  ناسنا  رگا  دـندرک ، نینچ  زین  ناییاروشاع  دـبای  یم  هحفص 22 ] تسد [  شیوخ  ینامـسآ 
تلـصخ اه و  تعفر  اهراثیا و  اه و  هساـمح  نازیم  تفگ  ناوت  یم  یتح  دـندوب  تماهـش  ربص و  راـثیا و  هوسا ي  ناـییاروشاع  تسا ،

افو تسا ، ناهنپ  یتمظع  کچوک  مالک  نیا  رد  مرادن ،» غارس  دوخ  باحصا  زا  رتافواب  : » دومرف ع )  ) ماما.تسا اروشاع  یناسنا ، ياه 
سک نآ  دشاب ، هتشاد  شیوخ  رد  دبای  یم  زین  ار  یناسنا  لیاضف  زا  يرایسب  هک  تسا  یتیعماج  افو  تفـص  رد  دراد ، هدرتسگ  ییانعم 

رگا.تسین شیوخ  نامرآ  هب  رادافو  دشاب ، هتـشادن  یتیعماج  رگا  دشاب ، کین  تافـص  همه ي  عماج  دیاب  دشاب  افواب  دـهاوخ  یم  هک 
هب ملاع  رد  يرادافو  چیه  هک  دنشاب  یلامک  تافص  ياراد  باحصا ، دیاب  سپ  مرادن  غارس  دوخ  باحـصا  زا  رتافواب  دیامرف  یم  ماما 
ات ربص  دـبلط ، یم  ربص  يرادافو.دوب  رتافواب  ماما  باحـصا  زا  دوب ، هتفاـی  رگا  هک  تسا  هتفاـین  تسد  ناـنآ  تافـص  تعفر  تمظع و 
هب ینیقی  نامیا و  ادـتبا  دـبلط ؟ یم  هچ  يربص  نینچ  ندرپس ، گرم  هب  نت  ات  ایند ، یناگدـنز  ندـش  لامیاپ  اـت  یتسین ، زرم  اـت  اـجک ؟

قوف یتسه ، زارف  ات  یتابث  يرادـیاپ و  تواقم و  موس  یگدـنز ، تاـیح  ندوب و  زا  رتارف  اـت  یتیفرظ  لـمحت  مود  تیناـقح ، ماکحتـسا 
نآ همزال ي  هک  یتمصع  تقادص و  مجنپ  تسا و  يرفـس  نینچ  نیا  هتـسیاش ي  هک  یتمرح  بدا و  مراهچ  ایند ، هدنبیرف ي  یگدنز 

نیمارف ربارب  رد  یتدارا  عضاوت و  متفه  دشابن ، نآ  رد  ام ) نم و   ) تنوفع زا  یگنر  هک  يراثیا  تشذگ و  مشـش  تسا و  ینامیا  نانچ 
رد تفگ  ناوت  یم  سپ  دشاب ، يرادافو  یعدم  رد  دیاب  یتافص  نینچ  نیا  هعومجم.تسا ي  نامیا  تمصع و  نآ  هجیتن ي  هک  یهلا 
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يزارفارـس هچ  ره  هک  تسا  نینچ  نیا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دیاب  لامک  دـح  هب  مه  نآ  یناسنا  لیاصخ  زا  يرایـسب  افو ، هژاو ي  نیا 
هب رادافو  هک  سک  ره  تسا و  ییالبرک  تسا  جورع  تعفر و  يدنلب و  هچ  ره  تسا و  ینیـسح  تسا ، یناسنا  لاصخ  هچ  ره  تسا و 
اریز دراذـگ  یم  اروشاع  باحـصا  ياپ  ياج  اپ  تسا و  ناییاروشاع  هار  کلاس  تسا ، نتـشیوخ  ماما  هب  رادافو  تسا و  دوخ  يادـخ 

یهلا ینامسآ و  یشور  ینیـسح  ره  تسا و  ینیـسح  ییاروشاع  ره  ییاروشاع و  ینمؤم  ره  اذل  درادن و  دوجو  يرتافواب  نانآ  زا  هک 
، تسا نانمؤم  شرع  البرک  تسا ، نینچ  رگا  هشرع ،» یف  هللا  راز  نمک  البرکب ، نیـسحلا  راز  نم  : » دومرف ع )  ) يداه ماـما.تسا  راـبت 

هدجـس ادخ  يوس  هب  ور  وا  تبرت  سدقم  كاخ  رب  نادباع  یناشیپ  خـیرات  همه ي  رد  هک  مینیب  یم  تسا و  نافراع  جورع  لحم  اونین 
هب هک  تسین  ینیمز  چـیه  تسا ، كاپ  نادزی  یگدـنب  يدـبا  هدرتسگ و  نادـیم  تسا ، قح  رابرد  هناتـسآ ي  ـالبرک  تبرت  دـننک ، یم 

خیرات لوط  رد  قح ، ترـضح  ناگدنب  نیرتدنمزارف.دشاب  اروشاع  زا  نوریب  هک  تسین  يزور  چـیه  دـشابن و  البرک  هب  هتـسباو  یعون 
، دراد یناشیپ  رب  ار  البرک  كاخ  زا  يا  هعطق  هک  ایوگ  دـنک  یم  هدجـس  هک  كاخ  ره  رب  سک  ره  دـنا و  ییاروشاع  نادزی ، تیدوبع 
ره تسا ، اراد  ار  سدقم  كاخ  نیا  زا  شیوخ  یگدنب  هزادنا ي  هب  یمهس  سک  ره  ناهج و  ياه  كاخ  همه ي  رد  هدنکارپ  كاخ 
رد البرک  دراد ، ياج  نانمؤم  هنیـس ي  تعـسو  رد  هک  تسا  یتقیقح  البرک  تسه ، مه  البرک  كاخ  یتدابع ، تسه و  يا  هدـنب  اـج 

مدرم ياه  هنیس  رد  ، ) تسا ایوپ  هدنز و  هشیمه  یتقیقح  نالدبحاص  هتخوس ي  ياه  هنیس 
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هک ندوب  يدیزی  درادن ، دوجو  فرش  الـصا  ای  تسا و  ینیـسح  ای  يدوجوم  ره.تسا  اونین  تیعقاو  زا  یموهفم  تسام ،) رازم  فراع 
دنتشگ و یمزاب  كاخ  هب  خیرات  نایدیزی  تمایق  رد  دوبن  تفارـش  ندش  مودعم  رگا  تسا  يدوجو  نینچ  زا  رتهب  مدع  تسین ، دوجو 
 ] ملاع نایدیزی  هک  یتفارـش  تسا ، تفارـش  يا  هنالیذر  دوجو  نینچ  ربارب  رد  مدع  یلو  دندنام  یمن  یهلا  شتآ  باذع  رد  تیدبا  ات 

خیرات تخانـش ، ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ییایند  هدرـشف ي  يایفارغج  خـیرات و  نیا.دنتـسین  نآ  هب  یبایتسد  هتـسیاش  زگره  هحفص 24 ]
یم ردقم  اروشاع  رد  اه  تشونرـس  دنرتتـسم و  تارف  لحاس  رد  دودـحم  کلم  نیا  رد  اه  هراق  تسا ، هدروخ  مقر  اروشاع  رد  ناسنا 

تمایق ات  مدآ  نادنزرف  یگدنز  رب  هچ  نآ  تسا و  هدرک  زاغآ  گرزب  تقیقح  نیا  يوس  هب  شنیرفآ  ودـب  زا  ار  شتکرح  ناسنا.دوش 
تسا و یلم  تیوه  کی  ییاروشاع  راثآ  اروشاع و  رب  نداتـسیا.تسا  ناسنا  خـیرات  گرزب  زور  نآ  ور  هلاـبند  مه  تشذـگ  دـهاوخ 

ناییاروشاع يوس  هب  ار  ناش  تالمح  ناکیپ  یهلا  ياه  تناید  تیرشب و  نانمـشد  هک  مینیب  یم  خیرات  لوط  رد  یّلمارف ، تیوه  کی 
تیرشب خیرات  زا  ع )  ) نیسح فادها  و  ع )  ) نیسح هار  و  ع )  ) نیـسح سدقم  مان  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ناش  یعـس  دنا و  هدرب  راک  هب 

شیب ییاروشاع  ياهشزرا  میلاقا  زا  ینابزرم  تشادساپ و  رد  ار  ناتسود  تیساسح  اروشاع ، هب  تبسن  نانمشد  تیـساسح.دوش  كاپ 
تـسین یخیرات  هنهک و  هلأسم  کی  هک  نآ  هن  تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  زا  عافد  ییاروشاع ، ياـه  شزرا  زا  عاـفد  دـبلط ، یم  رت 

راد هشدخ  تهج  رد  نمشد  شالت.دراد  وج  ترخآ  سانشادخ و  تما  ناوختسا  تسوپ و  نوخ و  رد  هجنپ  مئاد  تسا  یشزرا  هکلب 
فیرحت لعج و  ندومن ، فرحنم  نتخاس ،
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دنتـسه یتالجم  زونه  تسا ، بیجع.دزاس  یم  رگ  هولج  یناسنا  میظع  هعقاو ي  نیا  رب  ار  قح  هاگودرا  یگداتـسیا  تیمها  اروشاـع ،
ياه شزرا  نتخاـس  گـنر  مک  اـی  يزاـس و  گـنر  یب  ددـصرد  دـنزیر و  یم  نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  هتـسنادن  اـی  هتـسناد و  اـی  هک 

دندیشوک دنا و  هدیزرو  ناوارف  هحفص 25 ] دیکأت [  اروشاع  رب  دوخ ، هدافتسا ي  يارب  نایعیـش  : » دوب هتـشون  يا  هلجم.دنا  ییاروشاع 
همانزور « .دیآ یمن  ام  راک  هب  رگید  یفطاع  لماوع  نیا  زا  کی  چیه  رضاح  راگزور  رد  ...دوشن و  شوماخ  هثداح  نیا  غورف  رون و  ات 

هنایم ي رد  هک  یماگنه  ام  هعماج ي  تسا و  تداهـش  ام  نهذ  رد  اروشاـع  هملک ي  هب  موهفم  نیرت  کـیدزن  : » دوب هتـشون  رگید  يا 
نیا رد  : » تسا هتـشون  يرگید  همانزور  « .دراد یم  اور  هعقاو  نیا  رب  زیمآ  تنوشخ  یهاگن  کش  یب  هدـمآ ، راتفرگ  گنج  تنوشخ و 
چیه نآ ، زا  دـعب  ياه  لسن  باقعا و  هن  لعفلاب و  ناگدنـشک  نانمـشد و  زا  هن  تسا و  يربخ  نایـسابع  ناـیوما و  تلود  زا  هن  ناـمز 

رـصنع يزوت و  هنیک  رـصنع  ماـقتنا ، رـصنع  ندرک و  هدافتـسا  ع )  ) نیـسح ناتـساد  زا  مه  زونه  دنتـسین ، دوـجو  هنحـص ي  رد  مادـک 
موـهوم ریغ  موـهوم و  ینیع ، ریغ  ینیع و  نانمـشد  فـطاوع ، کـیرحت  قـیرط  زا  نتــشاد و  هاـگن  هدـنز  ار  يزیر  نوـخ  تنوـشخ و 
.درادن طسب  حرـش و  هب  یجایتحا  چیه  الاب  هدـش ي  دای  ياهراتفگ  « .تسین هتـسیاش  ندرک ، روما  نآ  جرخ  ار  هثداح  نیا  ندیـشارت و 

، تسین ـالاب  تاـملک  مهف  رد  یـشوهزیت  چـیه  هب  جاـیتحا  دروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  هدنـسیون ي  فادـها  دـیاقع و  حـضاو ، نشور و 
ندرب و لاؤس  ریز  ار  یتلم  ینامیا  هناوتشپ ي  هاگیاپ و  نیرت  گرزب  یهاوخ ، نید  يرکف و  نشور  ياعدا  اب  هک  تسا  اج  نیا  بیجع 

نتخادرپ تسا  ملسم.تسا  ییاشامت  ندرک ، دادملق  تسیاشان  لئاسم  وزج  ار  نآ 

اروشاع هنییآ ي  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


مرحم سدقم  ياهزور  مسارم  رت  هوکـشاب  هچ  ره  يرازگرب  نانآ و  ياه  شزرا  شرتسگ  طسب و  نیموصعم و  همئا  تایفو  دایعا و  هب 
لسن رد  فارحنا  ياه  هنیمز  يزاس  یثنخ  یگنهرف و  مجاهت  عفر  تهج  یعیش  تکرح  نیرت  کیناگرا  نیرت و  مهم  زا  یکی  رفـص  و 

نید حالـص  هب  هن  ار  نآ  وحم  يرکف  نشور  چیه  تسا و  عیـشت  خیرات  روطت  رد  مئاد  یناگمه و  يا  هبرجت  نیا  دوب و  دهاوخن  ناوج 
هحفص 29] .تسا [  هتسناد  روشک  حالص  هب  هن  و 

اروشاع نیفلاخم 

؟ دـنهد یم  تیمها  اروشاـع  هب  همه  نیا  هعیـش  هقرف ي  ارچ  دوب  هدیـسرپ  هک  یـصخش  خـساپ  رد  نیما  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم 
اب « .دنک یم  رازگرب  رت  هوکـشاب  ار  نآ  لاس  ره  اذـل  دـینک و  ثول  ریدـغ  هیـضق ي  لثم  مه  ار  اروشاع  دـسرت  یم  هعیـش  : » دوب هدومرف 

مسارم يرادازع و  رادیب ، تما  هک  تسا  هتـشذگن  هعیـش  هعماج ي  رب  یلاس  چیه  هک  تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  عیـشت  خیرات  هب  یهاگن 
رـس تشپ  هک  ار  یتالکـشم  رایـسب  هچ  رذـگهر  نیا  رد  .دـنکن  رازگرب  رت  قیمع  رت و  هوکـشاب  شیپ  لاـس  زا  ار  لاـس  نآ  ياروشاـع 

کی يرازگرب  هزاـجا ي  هک  دـندرک  یم  گـنت  ینیـسح  نارادازع  رب  ار  هصرع  ناـنچ  رئاـج  ياـه  تموکح  یهاـگ  تسا ، هتـشاذگ 
، دوش رارقرب  اراکشآ  تسناوت  یمن  رگا  اروشاع  مسارم  زاب  تیدودحم  راشف و  همه  نیا  اب  دنداد ، یمن  مه  ار  هداس  رصتخم و  سلجم 

نییآ هعیـش  هرخالاب  يراک  ناهنپ  ییاج و  هباج  هناهب و  دنفرت و  اهدـص  هب  لسوت  اب  دـش و  یم  رازگرب  یفخم  هتـسب و  ياه  ناکم  رد 
تموکح ناـمز  رد  رخاوا  نیمه  رد  ار  اـه  يریگ  تخـس  يزادـنا و  گنـس  قاـنتخا و  نا  هنومن ي  نیرتـهب.درک  یم  ارجا  ار  شیوخ 

یبهذم مسارم  هیملع و  ياه  هزوح  تیناحور و  رب  نانچ  هک  يا  ههرب  دید ، ناوت  یم  یناخاضر 
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یعیش روشک  رساترس  رد  دندش و  لبقتم  ار  يرایسب  تامحز  دوخ  ياه  همامع  ظفح  يارب  تیناحور  هک  هحفص 30 ] دندروآ [  راشف 
تـساج نیا  لاؤس.دریگب  نیموصعم  همئا  يارب  تدالو  نشج  ای  یناوخ و  هضور  يرادازع و  مسارم  تشادن  قح  سک  چـیه  زور  نآ 

راک هب  یسلاجم  کسانم و  نینچ  لالحمضا  وحم و  ددصرد  ار  ناش  ّمه  رثکا  بصاغ  رئاج و  ياه  تموکح  ارچ  خیرات  لوط  رد  هک 
در وحم و  رد  فلاخم  ياه  تموکح  مامت  هک  دوب  هتفهن  مسارم  نیا  رد  ینیقی  ماکحتـسا و  هچ  يریثأت ، هچ  یتیعقاو ، هچ  ؟ دـندرب یم 

تشاد و یمدرم  رواب  دیاقع و  رد  هشیر  هک  دندوب  هتسب  رمک  یمسارم  هیلع  نانآ  ؟ دندوب ناتساد  مه  تسد و  مه  ییاه  تیلاعف  نینچ 
قمع و رد  یشزرا  هچ  سپ  تساخ ، یمنرب  نآ  رهاوظ  زا  مه  تفلاخم  تسایس و  زا  ییوب  چیه  خیرات  زا  ییاه  ههرب  رد  یهاگ  دیاش 

تشاد راکشآ  ناهنپ و  همکاح  ياه  هاگتسد  تافارحنا  هیلع  ار  يرتسگ  نماد  عیرـس و  ذوفن  هچ  تشاد و  شیوخ  هشیر ي  هشیدنا و 
یم رارق  مجاـهت  دروم  يداـمتم  نورق  لوط  رد  نوگاـنوگ  ياـه  تروـص  هب  راودا و  همه ي  رد  تقو و  همه  هشیمه و  نینچ  نیا  هک 

تردق طوقس ، روهظ و  متخ ، عورش و  اهرهش ، ییاج  هباج  ننـس ، اه و  بادآ  رییغت  اه ، لسن  لیدبت  اب  دیاب  اه ، نرق  لوط  رد  ؟ تفرگ
فیرحت هک  نآ  هن  تسا و  هدـشن  لیدـبت  هک  نآ  هن  هک  تسا  هدوب  هتفهن  اروشاـع  رد  یتـیعقاو  هچ  فلتخم ، ياـه  تیندـم  فعـض  و 

ياه هریاد  هب  تلم  نامیا  هدیقع و  ریاود  زا  زگره  هدییارگن و  يرابتعا  یب  یتسـس و  هب  هدشن و  شومارف  هک  نآ  هن  تسا و  هدـیدرگن 
یهلا ياهرواب  جوا  رد  نانچمه  هکلب  هدشن  لیدبت  یلم  موسر  هب  هدرکن و  طوقس  یعامتجا  بادآ  تنس و 
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راثآ همه ي  هشیدـنا و  رنه ، بدا ، رد  سکعرب  تسا و  هدـنام  یقاـب  اـه  تلم  هدـنهد ي  رییغت  كرحم و  ذـفنتم ، یّلم ، ارف  یموق ، ارف 
ناگدنـسیون و نارعاش و  نارونخـس و  زا  هدـنام  یقاب  یثارم  ؟ تسا هتـشاذگ  ياج  هب  راگدـنام  يریثأـت  هحفـص 31 ] یموق [  تیندم 
رد روشک ، کی  بدا  رد  یتح  مهم ، نیا  تسا و  هدرک  لاغـشا  ام  یناسنا  مولع  رد  ار  یعیـسو  هژیو و  شخب  دوخ  ییاروشاع ، تایبدا 

یثارم.دراد ربرد  اقیرفا  ایـسآ و  هراق ي  رد  ار  نوگانوگ  ياه  نابز  اروشاع ، تایبدا.تسا  هدـشن  دودـحم  ناـمز ، کـی  هدودـحم ي 
عمج یلقتـسم  تروص  هب  رگا  تسا ، هدنام  ياج  رب  هک  یلحم  شیوگ  اهدص  زا  ییاه  هعومجمریز  اب  ودرا ، یـسراف ، یکرت ، یبرع ،
هدوب هک  هچ  نآ  همه ي  تسا ، هدـنام  هک  هچ  نآ  املـسم  دـهد و  یم  صاصتخا  شیوخ  هب  ار  باتک  دـلج  اـه  هد  دوخ  دوش ، يروآ 

رایـسب هچ  اروشاع ، ناـییاروشاع و  در  درط و  وحم و  ینکـشراک و  ینمـشد و  همه  نآ  اـب  دـناد  یم  يرگـشهوژپ  ره  تسین و  تسا ،
نیموصعم همئا ي  هب  تبسن  صالخا  ییاروشاع و  ياهدورس  مرج  هب  ای  عیـشت و  مرج  هب  یگدنز  همین ي  رد  هک  نارعاش  نارونخس و 

تـسناوت یم  هک  اه  هتـشونان  رایـسب  هچ  دوش و  دورـس  تسناوت  یم  هک  اه  هدورـسان  رایـسب  هچ  اذل  دـندش و  مورحم  تایح  تمعن  زا 
يارب مایا  رابغ  رد  تسا و  هتفر  ناـیم  زا  هک  ...و  يراـمعم  یـشاقن و  طـخ و  هنیمز ي  رد  هک  يرنه  راـثآ  رایـسب  هچ  ددرگ و  بوتکم 

هدیدرگ كاپ  یسراف  بدا  رد  يراگدنام  هنحص ي  زا  ناشیدنا  کیرات  توکـس  هئطوت ي  متـس و  هب  ای  تسا و  هدنام  ناهنپ  هشیمه 
ازهتسا و دنخشیر و  تشحو و  ّوج  دوجو  تهج  هب  هک  نارعاش  نادنمرنه و  زا  يرایسب  هچ  تسا و 
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نیا رد  دوخ  ياه  تیقالخ  داجیا  هب  قفوم  ناش ، شالت  راک و  لصاح  ندش  دوبان  ای  هناشاک و  هناخ و  ندـش  ناریو  ای  نطو و  زا  درط 
فیلأتلا قح  هزیاج و  زا  ار  یـسوط  یـسودرف  دـندز ، ندرگ  عیـشت  مرج  هب  تاره  قوسراـچ  رد  ار  یئاـتغج  یلاله.دـندشن  اـه  هنیمز 
دومحم متـس  زا  هک  اج  نآ  ات  دندناوخ  شیکدـب ) نیددـب و   ) یعیـش دـیاقع  مرج  هب  ار  وا  هحفـص 32 ] دـنتخاس و [  مورحم  همانهاش 

رـصان.دیدرگ ناتـسربط  نیمزرـس  رد  ندـش  ناهنپ  رارف و  هب  روبجم  تسج ، یم  یطمرق )  ) دوب و هدرک  ناهج  رد  تشگنا  هک  يونزغ 
روج يافلخ  متس  زا  ار  رمع  همه ي  تخیرگ و  ناشخدب  نیمزرـس  هب  يزکرم  يایـسآ  قمع  رد  ناگمی )  ) هرد ي هب  ینایدابق  ورـسخ 

هب تسناوـت  یمن  دزیرب و  ناگـس  ناـکوخ و  ياـپ  هب  ار  يرد  ّرد  هزیکاـپ  تساوـخ  یمن  هک  اریز  درب  رـس  هب  يرد  هـبرد  تـبرغ و  رد 
تداهش هب  ع )  ) تراهط نادناخ  و  ع )  ) نینمؤملاریما حدم  رد  يراعشا  ندورـس  مرج  هب  ار  یئاتغج  یلاله.درپسب  رـس  یـسابع  يافلخ 

همه ناتـسدربز  همه  شتـسد  ریز  ناتـسمرس  ریگریـش  یقاس  بلاطوبا  یلع  نادرم  هاش  بلاغ  رورـس  هللادسا  : دوب هدورـس  وا  دندناسر ،
يافواب گس  نم  نسح  نیسح و  همطاف ، یلع و  نم  بهذم  رایراچ  نیا  تسیکدنشخب  رس  مزر  زور  ام  هاش  دنشخب  رز  مزب  هب  ناهاش 
یضعب هب  شدورو  ریدغلا  گرزب  باتک  زونه  رضاح  رصع  نیمه  رد  میور ، یم  رود  ارچراچ  ناشیا  يارب  ممشچ  ود  ره  راچ  ره  نیا 

يوس زا  راصعا  لوط  رد  داجیا  ملاع  گرزب  دیهـش  نآ  رهطم  نفدم  رـس  رب  نایم  نیا  رد  هچ  نآ.تسا  هدش  مالعا  عونمم  اهروشک  زا 
هب رگا  دنا ، هدرک  داجیا  سدقم  كاخ  نآ  هیلع  نانمشد  هک  یعیاقو  هعومجم ي  رگا  هک  تسا ، هدمآ  ناسنا  خیرات  نارئاج 
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یهاگ دنتـسب ، بآ  ار  سدـقم  ربق  یهاگ  دـیرگنب ، خـیرات  هب.دـبلط  یم  ار  یناوارف  تادـلجم  دوش ، هتـشون  ارذـگ  هدرـشف و  تروص 
، دنا هتفرگ  هرـصاحم  هب  ار  البرک  ینامز  دنا ، هدرک  ماع  لتق  ار  شنارئاز  یهاگ  دـنا ، هدرک  رداص  ار  رهطم  دـقرم  ندز  مخـش  روتـسد 
زا ییاـه  هشوگ  هحفـص 33 ] اـه [  نیا  دـنا ، هدرب  جاراـت  هب  ار  نآ  یتمیق  يایـشا  دـنا و  هتـسب  پوت  هلولگ و  هب  ار  رهطم  مرح  یهاـگ 

عوقو هب  تدـم  نآ  رد  هک  هچ  نآ  ینامثع و  تموکح  ناتـساد  تسا ، هدـش  رارکت  اهراب  اهراب و  هکلب  راب  کـی  هن  هک  تسا  یعیاـقو 
هقرف ي نیا  هک  یتیانج  تیباـهو و  هعقاو ي  ناـنآ ، راتـشک  سیلگنا و  شترا  هلیـسو ي  هب  فجن  ـالبرک و  هرـصاحم  هیـضق  تسویپ ،

خیرات اهنت  همه  همه و  دروآ ، قارع  رد  یعیش  هسدقم ي  نکاما  رس  رب  ثعب  بزح  هک  هچ  نآ  و  دنداد ، ماجنا  راید  نآ  رد  هثدحتسم 
يا هعجاف  تعـسو  اب  مادک  ره  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  رهطم  كاخ  نآ  رب  هک  تسا  یعیاقو  تسا و  هتـشذگ  لاس  هاجنپ  دـص و  کی 

راصعا رد  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  مالـسا و  نانمـشد  هک  تسا  صخـشم.دشاب  یلقتـسم  باـتک  دـناوت  یم  دراد ، دوخ  رد  هک 
مجاهت داعبا  همه ي  زا  هار  نیا  رد  دـندوب و  عیـشت  يداقتعا  ماظن  ناکرا  يدوبان  وحم و  ددـصرد  نوگانوگ  ياـه  هویـش  هب  فلتخم ،

فیرحت رد  خیرات  هزوح ي  رد  یعیـش ، ثیداحا  میرحت  تایاور و  فیرحت  ثیدح و  لعج  اب  ینید  ياه  هزوح  رد  دـندرب ، یم  دوس 
زاغآ ار  راک  ناگدـنناوخ ، رد  کش  ههبـش و  داجیا  قیاقح و  ربارب  رد  توکـس  فطع و  طاقن  يزاس  گنر  یب  گنر و  مک  عیاـقو و 

نمشد ياهدنفرت  زا  یکی  دندوب ، ناتساد  مه  عیشت  اب  ینمشد  رد  یگمه  هک  فلتخم  قرف  ندیشارت.دندرک 
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زین ار  ییاه  همان  ترایز  یتح  هک  دوب  دح  نادـب  ات  ناییاروشاع  اروشاع و  زا  خـیرات  نارئاج  مشخ.تسا  هدوب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد 
زاتـشیپ رگا  لـعج  فیرحت و  وحم ، درط و  يزاـس ، ههبـش  کـش و  نیا  رد  ناـنآ  نادنمـشیدنا  اـملع و  زا  يرایـسب.دندرک  یم  لـعج 

هک يرگید  دشاب و  هدرک  هبوت  دیاش  دینکن ، نعل  ار  دیزی  دوب : هتفگ  هک  نآ  لثم  دندنام ؛ یمن  مه  بقع  رئاج  ياه  تلود  زا  دندوبن ،
نآ ای  دوب و  هدرک  ریبعت  ینامداش  ینیریـش و  يانعم  هب  دوب و  هتفرگ  تبوذـع  هداـم ي  زا  ار  ع )  ) نیموصعم همئا  هلتق ي  یهلا  باذـع 

 ] يرگید نآ  ای  دید و  یم  تاناویح  تروص  هب  ار  نایعیش  همه ي  یتوکلم  تروص  تشاد و  يونعم  دوهش  ياعدا  هک  ییامن  فراع 
موهفم یبلطایند  تفالخ و  هب  یباـیتسد  تهج  یـسایس  رفـس  کـی  هب  ار  ع )  ) هللادـبع یبا  ماـما  تکرح  ار و  اروشاـع  هک  هحفص 34 ]
يرگید نآ  ای  دناوخ و  یم  رورـس  تجهب و  ینامداش و  زور  ار  نآ  تفرگ و  یم  نشج  ار  اروشاع  زور  هک  سک  نآ  ای  دوب و  هتخاس 

یـشکدوخ کی  زج  وا  تکرح  دوش  یم  هتـشک  هک  تسناد  یم  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  تفگ : یم  درک و  یم  یفن  ار  تماما  مولع  هک 
یطیارش اب  دراد ، يرگید  ياوه  لاح و  ناییاروشاع  اروشاع و  هب  نمشد  مجاهت  ام و  نامز  لکـشم  همدقم  نیااب  تسین ، يرگید  زیچ 

هشیدـنا ي حطـس  تمامت  هک  یهاوخ  يدازآ  یتسود و  ناسنا  یبلط و  حلـص  بلاغ  داعبا  اـب  تساـمرف و  مکح  ناـهج  رد  کـنیا  هک 
گنهرف حطـس  ياقترا  تاعالطا و  تعـسو  تهج  هب  تسا و  هتخاـس  رپ  ار  ناـنآ  یلخاد  نادـقتعم  هجیتن  رد  یناـهج و  نارکفنـشور 

تلادع يدازآ و  یسارکومد و  ياعدا  موس و  ناهج  صوصخ  هب  عماوج 
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یگنهرف و دیدج  ياه  هویش  هب  لبق ، دادبتسا  تنوشخ و  هار  زا  مه  ینمـشد  ياه  هویـش  هعومجم ، نیا  نارکفنـشور  طسوت  یعامتجا 
دبتـسم و حور  دـیاش  اـهنت  ددـنب ، یم  پوت  هب  ار  رهطم  مرح  مادـص  رگا  راـب  نیا.تسا  هدرک  رییغت  مولع ، یـسانش  شور  شـشوپ  رد 

نیا هجیتن ي  هکلب  تسین ، روصتم  هناراـک  تیاـنج  لـمع  نیا  رد  تدـمزارد  رد  يا  هدـیاف  چـیه  هک  دـنادن  یتیرکت  مهفاـن  نآ  نشخ 
، دنک یم  لمع  یللملا  نیب  تیثیح  وربآ و  نودب  نایرع و  ههبج  نآ  رد  نمشد  رگا.دوب  دهاوخ  ناشدوخ  ررض  هب  راتـشک  تنوشخ و 

روحم ود  راب  نیا.تسا  یتیرکت  مادـص  ياه  ینادان  زا  رت  كانرطخ  راب  رازه  هک  تسا  هدـش  زاغآ  یمجاـهت  گـنهرف ، هصرع ي  رد 
تنس هرهوج ي  اه و  هدرک  لیصحت  حطس  زا  ار  یعیـش  ياه  نامیا  ناینب  دنراد  یعـس  هک  تسا  ینادناعم  مجاهت  دروم  تنـس  رواب و 

رد ار  یعیش  تباث  ياه  شزرا  ادتبا  ات  تسا  هدش  یعـس  یگنهرف  تامجاهت  رت  شیب  رد.دنزاس  وحم  ماع  حطـس  زا  ار  هدیدنـسپ  ياه 
عقاو رتهب  ناشدوخ  هدافتسا ي  دروم  هک  هویـش  ره  هب  لیدبت  لباق  هحفـص 35 ] رییغت [ ، لباق  ياه  شزرا  هب  دیاقع  اهرواب و  هزوح ي 

تسد هدیاف ، یب  ارگ ، سپاو  كورتم ، ار  یعیش  ياه  تنس  زا  يرایسب  یعامتجا  هزوح ي  رد  رگید  يوس  زا  دننک و  لیدبت  دوش  یم 
یب يراک  ار  اروشاع  ياه  شزرا  رب  نداتسیا  ییوس  زا.دننک  یفرعم  تلذ  رقف و  لیلد  زور و  زا  هدنام  بقع  شارت ، نمـشد  ریگ ، اپ  و 
اود ار  يدرد  هک  نآ  هن  نآ ، ياربت  یلوت و  رب  نداتسیا  هک  تسا  هدش  هنهک  يا  هعقاو  اروشاع ، هعقاو ي  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  هدیاف 

يرگید ياهب  یلعف ، ياوه  لاح و  رد  قافن  هقرفت و  داجیا  یمالسا و  دحاو  تما  رد  يدنب  ههبج  یشارت و  نمشد  زج  هکلب  دنک  یمن 
نآ لوق  هب  درادن و 
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يوس زا.تسا  هدنامن  ياج  رب  مادک  چـیه  یـسابع ، قانتخا  هن  يوما و  تموکح  هن  نیلتاق و  باقعا  هن  نیلوتقم و  باقعا  هن  هدنـسیون 
ياه تنـس  ریغتم و  ياه  شزرا  ار ، تباث  ياه  شزرا  نید ، هفـسلف ي  خـیرات و  هفـسلف ي  توسک  رد  برغ  يداـحلا  بتاـکم  رگید 
يارب ار  هار  نک ، رپ  ناهج  ییاه  مان  اب  هدرک و  دادملق  رگیدکی  لباقم  يورین  ود  ار ، يدازآ  نید و  دنسپان و  ياه  تنس  ار  هدیدنـسپ 

يدیدج ياهدـقن  ریـسفت و  لیلحت و  دـیاقع و  دورو  يارب  هدامآ  هدـنیآ ، هنحـص ي  ات  دـننک  یم  زاب  ام  ياه  ناوج  ناهذا  کیکـشت 
ياـه هشیدـنا.دورب  لاؤس  ریز  یناـیحو  مولع  همه ي  یتـنک ،) تسوگآ   ) هنهک ي هفـسلف ي  رب  هیکت  اـب  ملع و  توـسک  رد  اـت  دوـشب 

ياهرواب ياحما  ددصرد  ملع ، هرهچ ي  رد  دنروای و  رای و  یب  ياه  همر  ياه  گرگ  ناملاع ، ناملعم و  توسک  رد  هک  يا  هنادحلم 
هطیح نیا  رد  سک  ره  تسا و  ام  نامز  قادـصم  رد  نزهار ، يراد  ناوراـک  بش  نآ ، یبرغ  يرکف  نشور  هطیح ي  رد  دـنا و  یعیش 

زا ندوب  رود  هنامز ، تالکـشم  یمهفان  هشیدـنا ، مسیتامگد  تلاهج ، هب  دـنک ، يراـشفاپ  ع )  ) تیب لـها  تبحم  هللا و  ماـکحا  رب  رگا 
هنهک ياهزغم  یتشم  ار  اه  نآ  ددرگ و  یم  مهتم  دوش ، یم  هدناوخ  نارکف  نشور  مالک  رد  ام  هنامز ي  حور  هک  مسینردـم ، هلفاق ي 

یهللا مارح  لالح و  هللا و  ماکحا  يا ، هشیدنا  ناهرب  رد  یتقو  هحفص 36 ] .دش [  دنهاوخ  كاخ  دوز  ای  رید  هلاحمال  هک  دنناوخ  یم 
نیا دــشاب و  رییغت  لـباق  دور  یم  یتعنــصارف  یناـهج  يوـس  هـب  هـک  ییاـیند  هزور ي  ره  عیرــس و  تارییغت  هناـمز و  ياـهزاین  قـبط 

هلئـسم ي رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  تناید  هرهچ ي  ندش  خسم  رگید  دننادب ، نید  زا  مهف  یملع  ناکرا  وزج  مه  ار  يریذپرییغت 
يدشر هب  ور  يداع و 
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يوس هب  یقیقح  یمالسا  زارفرس  ياهداکچ  نآ  زا  ماگ  ره  رد  دش و  دهاوخ  رود  میقتسم  طارص  زا  رت  شیب  زور  ره  هک  دوب  دهاوخ 
هحفص .دوش [  یم  متخ  اجک  هب  فرحنم  ریسم  نیا  هک  تسا  نشور  يدنمشیدنا  ره  رب  درک و  دهاوخ  لوزن  اه  تیهام  اهرواب و  بلق 

[39

هدامآ طیارش 

هک یتارثا.تسب  رفـس  راب  البرک  هب  ییاه  شزرا  هچ  ظفح  تهج  هب  ع )  ) ماما هک  دـید  دـیاب  اروشاـع  هعقاو ي  زا  رتهب  تخانـش  يارب 
هنارواـبان زیگنارب و  تـهب  روآ ، تفگــش  تشاذـگ ، ياـج  رب  دـعب  ياـه  نرق  ماـمت  راـگزور و  نآ  یمالــسا  هعماـج ي  رب  هـعقاو ي 

نینچ نیا  ار  ییاهرواب  اه و  شزرا  اروشاـع ، تمظع  هب  دـشاب  هتـسناوت  هک  میرادـن  غارـس  خـیرات  لوط  رد  ار  يا  هثداـح  چـیه.تسا 
، تسا تانئاک  رد  یمدآ  ددـجم  تیونعم  زاغآ  اـیوگ  هک  یهلا  زور  نیا  رد.دـنک  تیبثت  تیرـشب  خـیرات  رد  اـیوپ  راوتـسا و  مکحم و 
هب هعقاو.دراذـگ  یقاب  كرحم  تبث و  اـیحا و  هراـبود  دوش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  هشیمه  يارب  اـت  تفر  یم  هک  ار  ییاـه  شزرا 

يدوجو داعبا  زا  يدعب  يدنمشیدنا  ره  هک  تسا  اهرواب  اه و  لسن  رد  عیرس  يذوفن  عیسو و  يراذگرثا  هدرتسگ ، داعبا  ياراد  يردق 
هتخادرپ لیلحت  ریسفت و  دقن و  هب  نآ  فارطا  رد  هتـشادنپ و  اروشاع  تکرح  هرهوج ي  لصا و  ار  نآ  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ 

ادیپ زاس  یگدنز  زور  نیا  رد  ناوت  یم  زین  ار  دنا  تقیقح  کی  ياتسار  رد  هک  فلاختم  ياه  تیعقاو  یتح  هک  تسا  ییاشامت.تسا 
ار ناسنا  ات  هدروآ  مهارف  یهار  اه  نآ  همه ي  زا  تسا و  هتخاس  نیرق  رگیدـکی  اب  تملاسم  یب  ار  دادـضا  هحفص 40 ] ایوگ [  درک ،

یمیظع هاگترپ  دهد ، روبع  نایوما  تسد  هب  هدش  هتخاس  كانرطخ  رادگ  نآ  زا 
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هرد ي نآ  رد  تماـیق  نماد  اـت  تیرـشب  همه ي  اـت  تفر  یم  دـندرک و  هیبـعت  ناـسنا  تاـیح  ریـسم  رد  ار  نآ  هنوـعلم ، هرجـش ي  هک 
هدرک هاگن  ارذگ  يا  هراشا  اب  هدرشف  تروص  هب  ار  اروشاع  یعامتجا  ياهدنیآرف  زا  یشخب  ناسانش ، هعماج.دنوش  نوگنرس  كانلوه 

تلادـع رد  ار  ییاروشاع  راثآ  یمامت  دنتـسیرگن ، اروشاع  تیدوجوم  هب  یبرغ  هویـش ي  هب  هک  زین  ناسانـش  مالـسا  زا  يرایـسب  دـنا ،
دنچ ره  دنا ، هداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  عماوج  رب  هدـنام  ياج  رب  تارثا  دـنا و  هدومن  ریبعت  یـسارکومد  يدازآ و  زا  مهف  یعامتجا و 

هک میبای  یمرد  تالاقم  نیا  همه ي  رب  يرورم  اب  اما  تسا  هدماینرد  لقتـسم  یتادلجم  تروص  هب  هدنکارپ  ياه  هعومجم  نیا  زگره 
اج ره  یتسار  هب.دوش  یم  هصالخ  نآ  دوجوم  یعامتجا  تاریثأت  نیمه  رد  اروشاـع  تکرح  هرهوج ي  هک  دـنا  هتـشادنپ  نینچ  ناـنآ 

اروشاع دوش ، یم  تلادع  زا  نخـس  هاگ  ره  دشخرد و  یم  نآ  كرات  رب  ع )  ) نیـسح سدـقم  مان  تسا ، یگدازآ  يدازآ و  زا  نخس 
هتشر ي دنا و  هتشاد  هیکت  یناسنا  گرزب  رادومن  ود  نیا  رب  سانش  هعماج  نادنمـشیدنا  رثکا  ابیرقت.دراد  ياج  تلیـضف  نیا  داکچ  رب 
ار ییاـه  شزرا  دوـخ  تقیقح  رد  اروشاـع  ناتـساد  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدرک  متخ  ناـسنا  يدازآ  یعاـمتجا و  تلادـع  هب  ار  اروشاـع 

تارهاوج همه ي  شزرا ، ود  نیا  دنتسین و  شیب  وا  ینامسآ  حیبست  هتـشر ي  زا  حیبست  هناد ي  ود  هلوقم ، ود  نیا  هک  تسا  هدنارورپ 
یم دزـشوگ  البرک  هعقاو ي  زا  ار  شناگدـنیوگ  صقان  فارـشا  دـید و  تعـسو  يروصت ، نینچ  تسین ، اروشاع  هنیزخ ي  رد  ناـهنپ 
رارق یـسررب  دروم  دش ، داجیا  ملاع  گرزب  هعقاو ي  نیا  ثعاب  هک  یطیارـش  دـیاب  یم  ادـتبا  اروشاع ، راثآ  زا  رتهب  كرد  يارب.دـنک 

اه هتشذگ  تسا ، هحفص 41 ] هتفرگن [  لکش  يرجه  کی  تصش و  لاس  رد  اهنت  اروشاع  هعقاو.دریگب ي 
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میقتسم طارص  زا  ار  مالـسا  ردص  هعماج ي  دنتخاس و  فرحنم  ار  تما  میقتـسم  ریـسم  شالت  شـشوک و  اب  اه  لاس  هک  يرـصانع  و 
هب يارب  هنیمز  هیواعم ، یفارحنا  يداحلا و  ياه  تسایـس  اب  رتولج ، لاس  تسیب  زا.دندوب  اروشاع  هعقاو ي  زاس  هنیمز  دندرک ، فرحنم 
یپ رد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هلیـسو ي  هب  هیما  ینب  هک  ار  هچ  نآ  دـسر  یم  رظن  هب.دوب  هدـش  هدامآ  اروشاـع  هعقاو ي  ندـمآ  دوجو 

رد.تسا هدـیدرگن  ـالمرب  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچ  نآ  ناـنآ  هاـنگ  تمظع  تسا و  هدـشن  كرد  یبوخ  هب  زوـنه  دـندوب  نآ  بیرخت 
گرزب نایغط  ناونع  هب  میظع و  رایسب  نانآ  طسوت  هدش  داجیا  فارحنا  میرک ، نآرق  رد  یتح  نیموصعم و  همئا ي  زا  ددعتم  تایاور 

مامت هب  یگدیـسر.دنا  هتفرگ  مان  هنوعلم  هرجـش ي  ع ،)  ) نیموصعم همئا  هلـسلس ي  لباقم  رد  تسرد  هلـسلس  نیا  .تسا  هدش  هدناوخ 
هب یگدرتسگ  نیا  دراد و  هنوعلم  هرجـش ي  يدـیلپ  یگدرتسگ  تعـسو و  زا  ربخ  هک  دـیاشگ  یم  راظنا  رد  ار  یتعـسو  تایاور ، نیا 

کی تصـش و  لاس  رد.تسا  دـیلپ  هلـسلس ي  نآ  هلیـسو ي  هب  هدـنیآ  ياه  لسن  یماـمت  رد  یهلا  دـض  هدـش ي  داـجیا  راـثآ  تهج 
يرادـمامز نامز  عیاجف  زا  رت  گرزب  هک  داتفا  یم  قافتا  تشاد  یگرزب  فارحنا  هچ  هیواـعم ، نب  دـیزی  تموکح  ناـمز  رد  ترجه ،

لالحنا تما و  طوقـس  يولج  امظع ، هعقاو ي  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ع )  ) ماما دریگب و  لکـش  البرک  هعقاو ي  دـشاب  مزال  اـت  دوب  هیواـعم 
وا ایآ  دوب ؟ رت  هیهاد  رترادمتـسایس و  هیواعم  نب  دیزی  ایآ  ؟ دـشاب يوما  داحلا  قافن و  ياه  هرهچ  هدـننک ي  اوسر  دـنک و  دـسار  نید 

یـسانشناور هب  هجوت  درک  یم  زاغآ  اـه  هشیر  زا  ار  اـه  فارحنا  مالـسا ، ردـص  ناـقفانم  شور  هب  یـسأت  اـب  هیواـعم  هک  هنوگ  ناـمه 
هیواعم زا  رتهب  تشاد و  دوخ  رصع  یعامتجا 
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خیرات دیامن ، یم  یفن  ار  دیزی  مهف  نیا  دنک و  یم  یـسررب  ار  دادیور  نیا  هیواعم  دوخ  نابز  زا  خـیرات  ؟ دـنک یم  هچ  هک  تسناد  یم 
تعیب هب  نت  رگا  ریگب و  تعیب  ع )  ) هللادبع یبا  ماما  زا  هک  تفگ  دـیزی  هب  رمع  هحفص 42 ] رخاوا [  رد  هک  دوب  هیواعم  نیا  دیوگ  یم 

هک اج  نآ  ات  ار  دوخ  تایانج  تشاد  یعـس  هک  هیواعم  بیرف  مدرم  ياه  تسایـس  هب  انتعا  یب  دیزی  اما  نک  يریگ  تخـس  وا  رب  دادـن 
نتـشاذگ اپریز  نیملـسم و  تمرح  کـته  هب  ناـیرع ، ییاوسر و  اـب  اورپ  یب  دـهد ، ماـجنا  ینلع  ریغ  هناـیفخم و  روط  هب  تسا  نکمم 

شا هناراک  تیانج  حور  و  قسف ، رفک ، داحلا ، شتموکح ، زاغآ  نامه  رد  یتقایل  یب  ینادان و  اب  دـیزی  عقاو  رد  تخادرپ ، نید  ماکحا 
هب ار  يا  هثداح  نینچ  دـیزی  رگا.دیـشک  يوما  تموکح  رتفد  رب  نالطب  طخ  هک  دـش  يا  هعقاو  لیکـشت  ثعاـب  تخاـس و  راکـشآ  ار 

هیواعم هک  یبیرف  رد  هعماج  رگید  نابز  هب.دیـشک  یم  لوط  هام  رازه  زا  رت  شیب  يوما  نادـناخ  يرادـمامز  دـیاش  دروآ ، یمن  دوجو 
و ص )  ) ادخ لوسر  نادناخ  زا  یلک  هب  دروخ  یم  یمالسا  ردص  باحـصا  زا  یـضعب  قافن  هشیر ي  زا  بآ  دوب و  هدرک  زاغآ  ار  نآ 

لـسن درک و  یم  ینوناق  تشاد  تیالو  ياج  هب  ار  تفالخ  هک  دوب  هتخادرپ  مهم  نیا  هب  هیواعم.دـنام  یم  روجهم  مالـسا  میقتـسم  هار 
رد ار  يرایـسب  مه  زونه  دنام ، ياج  رب  دیلپ  گیر  هدرم  نیا  زا  هچ  نآ  دنچ  ره  دوب و  هدش  میظع  فارحنا  نیا  شریذپ  هدامآ ي  دعب 
یم دـیزی  اما  تسا ، هدرب  نیب  زا  لاس  دـصراهچ  رازه و  لوط  رد  ار  ناـسنا  اـه  نویلیم  تیدـبا  تسا و  هدـناشک  يرواـبان  یهارمگ و 

یثوروم و تنطلس  هب  ار  تفالخ  نیا  تساوخ 
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یهلا دض  گرزب و  فارحنا  نیا  درک ، یم  تعیب  دیزی  اب  ع )  ) ماما رگا  تفرگ ، یم  لکش  هعقاو  نیا  رگا  دنک ، لیدبت  يوما  ینادناخ 
ره ماجنا  اه و  تیعقوم  كرد  اه ، تصرف  زا  هدافتـسا.درب  یم  نیب  زا  ار  نید  هرهوج ي  تفرگ و  یمارف  ار  یناسنا  هعماـج ي  یماـمت 

امظع و تماما  تمواقم  رب  هیکت  اـب  ع )  ) هللادـبع یبا  ماـما  دوبن ، یفخم  یهلا  يرادـمامز  رظن  زا  زگره  شیوخ ، ياـج  رد  مزـال  راـک 
زا هعماج  تسا و  هدیـسر  هحفـص 43 ] اـجک [  هب  هئطوت  نیا  ناتـساد  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  نیمز  یبرم  هاـگیاج  رد  تماـما ، مولع 
هب تشاد و  فارشا  الماک  تما  يارب  هیما  ینب  طسوت  هدش  هدوشگ  یفارحنا  هار  هب  ماما  تسا و  روبع  لاح  رد  یکانرطخ  رادگ  مادک 

نتخاس و ینوناق  نتخاس و  يراج  يارب  دـیزی  شـالت  تسا و  هدرک  نوگرگد  ار  اـه  شزرا  مادـک  هیواـعم  هئطوت  تسناد  یم  یبوخ 
رظن رد  ار  مهم  ود  دوب  هدومرف  نیعم  هک  یطیارـش  اب  حلـص  شریذـپ  اـب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـما.تسا  تقیقح  مادـک  ندومن  لیدـبت 
هدنام یقاب  ترـضح  نآ  مارگ  نادنزرف  و  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو  هب  هدیقع  رب  هک  یکدـنا  رایـسب  هدـع ي  ناج  ظفح  یکی  تشاد ،

مود تسا و  تیعقاو  نیا  هاوگ  خیرات  دندوب  رت  مک  یمالـسا  هعماج ي  رد  راگزور  نآ  رد  ماعط  کمن  رادـقم  زا  هورگ  نیا  دـندوب و 
کی وزرآ و  فدـه و  کـی  دوخ  دـشابن ، ص )  ) ادـخ لوسر  نید  ندـنام  رطاـخ  هب  رگا  یمالـسا  تفـالخ  هک  مهم  نیا  مهف  ياـشفا 

شزرا ماـمت  هک  مهم  نیا  ع )  ) موس ماـما  ناـمز  رد  هک  یلاـح  رد  دوش  عقاو  قح  نارادـمامز  هجوت  دروم  دـناوت  یمن  تسین و  شزرا 
هک تفر  یم  دوب و  هداتفا  يدج  هرطاخم  هب  تشاد  دوخ  رد  ار  یعیش  ياه 
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ددرگ و شومارف  یلک  هب  تفاـی  یم  قیقحت  نآ  دوـجو  اـب  نید  لاـمکا  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن  یهلا  تمعن  نیرت  گرزب  هک  تیـالو 
زین رفک  همئا  شـشوک  همه ي  دوش و  هناگیب  دیحوت  شریذـپ  طرـش  تیالو ، قوقح  تماما ، مولع  اب  هراب  کی  ناملـسم  ون  هعماج ي 

ياـهزرم زا  نوریب  يدـج  دـیدهت  چـیه  دـیزی  تموکح  ناـمز  رد.دوش  یم  هصـالخ  یهلا  شزرا  نیا  لالحمـضا  رثا و  نیا  وـحم  رد 
یمنرب يزکرم  تموکح  اب  تفلاخم  هب  ییادص  هدش  حتف  ياهروشک  رـساترس  رد  درک ، یمن  دـیدهت  ار  نیملـسم  هعماج ي  یمالـسا 

اب يوما  تاغیلبت.دـیدرگ  یم  هفاـضا  يوما  يروطارپـما  هب  يا  هعطق  دـش و  یم  رت  هدرتـسگ  تاـحوتف  هنماد ي  زور  ره  هکلب  تساـخ 
هحفـص 44] يراوشد [  هرطیـس و  تحت  ماوقا  ینوگانوگ  اهرهـش و  يرود  تفاسم و  دعب  زا  هدافتـسا  اب  اهزرم و  شمارآ  زا  هدافتـسا 

ناتـساد هب  ناوت  یم  رگید  هک  تشادـنپ  یم  نینچ  دوب و  هدرک  ساـسحا  هداـمآ  تماـما  نادـناخ  وـحم  يارب  ار  يا  هنیمز  تاـطابترا ،
تاغیلبت هک  يراگزور  رد  دنتـشاد ، ماش  مدرم  اب  مهم  نیا  رد  زین  يا  هلاس  تسیب  هبرجت ي  نانآ.داد  ناـیاپ  یحو  قیاـقح  هب  مالـسا و 

تدابع بارحم  رد  ار  شترضح  هک  دندینش  نانآ  یتقو  اذل  دناوخ و  یمن  زامن  ع )  ) یلع هک  دنالوبقب  نایماش  هب  دوب  هتـسناوت  هیواعم 
اب یطیحم  نینچ  رد  يا  هبرجت  نینچ  اب  دـناوخ ، یم  مه  زامن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رگم  دندیـسرپ  یم  بجعت  اـب  دـنا  هدرک  دـیهش 

ییاج هب  ناتـساد.تسا  ایهم  ناش  يزوریپ  ياـه  ماـگ  نیرخآ  نتـشادرب  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  هک  دنتـشادنپ  ناـیوما  یمدرم ، ناـنچ 
هکلب دوش  رگ  هولج  هک  نآ  هن  قح  سابل  رد  لطاب  دنامب و  روجهم  تقیقح  هشیمه  يارب  ینایاپ  هطقن  رد  ات  تفر  یم  هک  دوب  هدیـسر 

يارب ار  ناسنا  خیرات  همه ي  یتسردان ، قافن و  نیا  ددرگ و  قح 
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يولع یهلا و  لوسر  زاس  ناسنا  ياه  تسد  رد  هک  ییوجادـخ  نادرم  یقیقح و  مالـسا  نآ  زا.درب  یم  لاؤس  ریز  هدـنیآ  ياـه  لـسن 
مدرم و  دوب ؟ هدنام  ياج  رب  هچ  دیزی  نامز  رد  ییوج  ترخآ  تیونعم و  همه  نآ  زا  یحو ، تالاح  نآ  زا  دـندوب ، هتفای  شرورپ  (ع )

تشذگ یم  يوبن  ترجه  زا  لاس  کی  تصش و  هک  مینیب  یم  زور  نآ  ياوه  لاح و  هب  یهاگن  اب  دنتـسیرگن ؟ یم  هنوگچ  مالـسا  هب 
هدـنام ي یقاب  دـندوب ، هدرم  ارثکا  دـندوب ، هدـید  ار  ادـخ  لوسر  هک  یناـنز  نادرم و  دـش ، یم  ضرقنم  تشاد  یلک  هب  لـسن  کـی  و 

لعج یناوارف  ثیداـحا  دوخ  تموکح  نداد  هولج  قح  يارب  نمـشد.دندوب  یناوتاـن  یگداـتفا و  تلوهک و  نس  رد  زین  ناـنآ  كدـنا 
يوما تموکح  رد  هک  دـیدج  لسن.درک  هیجوت  شیوخ  عفن  هب  ار  هتـشذگ  ياهدادـیور  دومن و  فیرحت  ار  عیاقو  زا  يرایـسب  درک و 
تسناد یمن  و  هحفـص 45 ] تشادـن [  ارجام  تقیقح  هب  یتسد  دوب و  يوما  فیراعت  زا  رثأتم  هرـس  کی  دوب ، هدوشگ  ناهج  هب  مشچ 

ياه نیمزرس  هب  ای  دندوب و  اه  نادنز  رد  ای  دندوب و  دیهـش  ای  راکتـسرد  نایوار  دندوب ، هتـسب  زین  ار  ناگدازآ  نابز  تسیچ ، تیعقاو 
هدش يرادیرخ  مه  اه  نامیالا  فیعـض  دندوب ، هدش  دیعبت  رود  ياه  نیمزرـس  هب  ای  دندوب و  اه  نادنز  رد  ای  دندوب و  هدش  دیعبت  رود 

هچ ره  درک و  یم  تساوخ  یم  هچ  ره  تشاد و  تسد  رد  ار  یگنهرف  یتاغیلبت ، یـسایس ، يداصتقا ، تردق  فلاخم  يودرا  دندوب و 
رجاهم و راصنا و  ناگدـنام  یقاب  تماقا  لحم  هک  مهم  رهـش  ود  دومن ، یم  فیرحت  ار  عیاـقو  تفاـب و  یم  مه  هب  غورد  تسناوت  یم 

هب قارع ، هنیدم و  ینعی  دوب  يرجه  کی  تصش و  لاس  رد  هدنام  یقاب  نایعیش 
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زا ار  هعیـش  ناگرزب  یتقو  لیقع  نب  ملـسم  دندوب و  نادنز  رد  هفوک  هعیـش ي  يارـس  دش ، یم  لرتنک  يوما  نارومأم  يوس  زا  تدـش 
درـص نب  نامیلـس.دیسر  تداهـش  هب  هفوک  نارمکح  رابرد  رد  ییاهنت  تبرغ و  تیاهن  رد  هدشن و  يرای  نایفوک  يوس  زا  داد ، تسد 

تمصع و نادناخ  هب  رادافو  نایعیش  رثکا  دوب ، دایز  نبا  نادنز  رد  دنتفرگ  لکـش  اروشاع  هعقاو ي  زا  دعب  هک  نیباوت  سیئر  یعارخ ،
ياه نامیـشپ  دندوب و  ربخ  یب  تشذگ  یم  نوریب  رد  هچ  نآ  زا  نانآ  رثکا  دندوب و  دایز  نبا  نادنز  رد  دـندوب  هفوک  رد  هک  تراهط 

ماگنه رد  مینیب  یم  هک  تسا  نینچ  دنتـشاد و  ار  هللا  لآ  اب  يراگزاسان  رـس  همه  هک  مه  یقاب  دـندوب ، هفوک  ناگدـش  بوعرم  هفوک ،
هک تسا  يرهـش  نامه  نیا.دزاون  یم  هراـقن  دـنز و  یم  زاـس  دزادرپ ، یم  یبوکیاـپ  نشج و  هب  رهـش  هفوک ، هب  ـالبرک  يارـسا  دورو 

دعب رهش  نیا  دراد و  مشچ  نهذ و  رد  ار  يوقت  تلادع و  نآ  هرطاخ  زونه  تسا و  هدوب  ع )  ) ریما يرادمامز  زکرم  رتولج  لاس  تسیب 
هنیدـم هـب  درک و  كرت  ار  نآ  ع )  ) یلع نـب  نـسح  ماـما  هـک  دوـب  هدرک  طوقـس  كاـنلوه  هـطرو ي  مادـک  هـب  ع )  ) ریما تداهـش  زا 

یناحور و ياوشیپ  هدرپارـس ي  هدرک و  تنایخ  شیوخ  ماما  هب  نئادـم  طاباس  رد  هک  تسا  يرهـش  نامه  رهـش  نیا  زاـب  تشگزاـب ؟
ادخ لوسر  دنزرف  ناج  هب  تبسن  هحفـص 46 ] دصق [  ءوس  هب  ار  شا  هدولآ  نماد  یتح  دومن و  تراغ  دوخ  تسد  هب  ار  شا  یـسایس 
مه زا  ار  ص )  ) دـمحمابا سدـقم  نار  هک  دـش  يرجنخ  نانآ  ییافو  یب  یبلطایند و  یتناـید و  یب  همه ي  تخاـس و  رت  هدولآ  (ص )

ار نآ  هیواعم  هک  دش  یقافن  يالاک  دیرد و 
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يرای هن  دندیبلط  یم  ار  دوخ  شیاسآ  هک  یمدرم  اب  رهش  کی  شوماخ ، تکاس و  رهش  کی  هنیدم ، اما.درب  راک  هب  قح  هیلع  دیرخ و 
، هفوک مکاح  داـیز  نبا  زا  دـعب.ار  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  تیناـقح  هن  دنتـشاد  یم  ساـپ  ار  شیوخ  تورث  یتحار و  ار ، قح 

یمنرب مد  دـندید و  یم  ار  یثیبخ  دوجوم  نینچ  نیا  هنیدـم  مدرم  تسا ، يوما  رادـنامرف  نیرت  هدرپسرـس  نیرت و  لذر  هنیدـم  مکاـح 
ناگرزب مالـسا و  ردص  نادهاجم  راثیا  تداشر و  يروالد و  همه  نآ  زا  رگید  دوب و  هدرک  ار  دوخ  راک  هیواعم  روز  لوپ.دـندروآ و 

دندوب انثتـسم  هک  یکدنا  دادعت  زج  هدنام ، یقاب  لسن  دوب و  هدرک  توف  مالـسا  ردص  لسن  دوبن ، يربخ  رهـش  نیا  رد  راصنا  رجاهم و 
تدش دندوب ، هدروآ  يور  هفرم  یگدنز  دنسم و  یسرک و  هب  یبای  تسد  يزاب و  تسایـس  هب  ییوجادخ  تیونعم و  همه  نآ  زا  یقاب 
نامه رد  هک  تخاس  نایرع  تقیقح  زا  ار  کیدزن  رود و  ياهرهـش  نانچ  دیـسر و  اج  نادـب  اـت  يوما  تاـغیلبت  هلیـسو ي  هب  هعجاـف 

( یجراخ یهورگ   ) اه نآ  هک  دنتشادنپ  یم  قشمد  مدرم  دندرب ، ماش  هب  ار  البرک  يارسا  یتقو  اروشاع ، هعقاو ي  زا  دعب  لوا  ياهزور 
هدناوخ یجراخ  یناسک  هچ  تسا و  هتفرگ  بقل  نینمؤملاریما  یـسک  هچ  دـینیبب.دنا  هدـیروش  دـیزی ) نینمؤملاریما - !  ) هب هک  دنتـسه 

دـندوب و کیدزن  ص )  ) يوبن تلاـسر  زکرم  هب  دنتـشاد و  یبرع  یناـبز  هک  دوب  ییاهرهـش  ياوه  لاـح و  نیا  لاـح  ره  هب.دـنا  هدـش 
هناگیب مالسا  قیاقح  اب  نینچ  يرقلا  ما  هب  کیدزن  ياهرهـش  یتقو.دندنارذگ  یم  راگزور  راصنا ، رجاهم و  ناناملـسم  زا  يا  هتـشابنا 

یلاس دنچ  زونه  هک  یمدرم  زا  هحفص 47 ] تشاد و [  ناوت  یم  یعقوت  هچ  هدش  حتف  ياه  نیمزرس  رگید  زا  دوب  هدش 
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تیاور دندوب ، نایناریا  دندوب  هدمآرد  مالسا  هرطیس ي  تحت  هک  یموق  نیرت  علطم  دیاش  لاح  نیا  اب  ؟ دوب هتشذگن  ناش  یناملـسم  زا 
یب تفاسم و  دعب  لیلد  هب  اما  دـندرک  مه  یتامادـقا  ع )  ) نیـسح ماما  يرای  يارب  ناتـسراهب  غاب  رد  ير  مدرم  هک  میراد  مه  یهاتوک 

مامت اروشاع  هعقاو ي  هک  دـندمآ  دوخ  هب  یتقو  البرک ، فارطا  رد  هفوک  نامکاح  یتاعالطا  هرـصاحم ي  مزـال و  راـبخا  زا  یعـالطا 
عاجـش ؤلؤلوبا  نوچ  یبلط  قح  کیرچ  هک  تسا  رایـشوه  انیب و  ردق  نآ  قافن  زاغآ  ياه  لاس  امه  رد  هک  یتلم  یتسار  هب.دوب  هدـش 

یهدنامرف هب  ار  عیـشت  مچرپ  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  هک  یتلم  تسین ، دـیعب  چـیه  مادـقا  يرادـیب و  نیا  دراد  ار  یناشاک  نیدـلا 
رد یناهج  عیـشت  راد  هیعاد  مدرم  نامه  لسن  زین  نونکا  تسا و  تیناقح  رادساپ  تسا و  هدیـشک  شود  هب  تلاسر  نادـناخ  نادـنزرف 
رت شیب  ییاهنت  هب  دیاش  دننوفدم  ناریا  كاخ  رد  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  هک  ینانز  نادرم و  دادعت  دیرگنب.تسا  زورما  يایند 

هنیمز زج  ایآ  ترجاهم  تبغر و  نیا  لیلد  دنا ، هداهن  كاخ  هب  رـس  ناهج  رـسارس  رد  هک  دنـشاب  تلاسر  نادناخ  نادنزرف  همه ي  زا 
هقالع ي ؟ دوب مه  يرگید  زیچ  دنتـشاد  یم  یمارگ  ار  بلاطوبا  لآ  زا  نیرجاهم  مدـقم  هک  یمدرم  نانآ و  شریذـپ  يارب  هدامآ  ياه 

ناریا زا  سابع  ینب  سپـس  هیما و  ینب  هیلع  یمدرم  ياه  مایق  نیتسخن  دوبن ، هدیـشوپ  يوما  يافلخ  رب  ع )  ) تراهط نادناخ  هب  نایناریا 
سپـس یلع و  نب  دـیز  نارادـفرط  زکرم  هعیـش و  زکرم  یلعف  ناگرگ  ای  ناجزوج  يرجه ، دـص  لاس  زا  رتولج  یمک.تسا  هتـساخرب 

اب یبوخ  هب  باطخ  نبا  شا  نیـشناج  سپـس  هناحقوبا و  دـنزرف  تموکح  زاغآ  نامه  زا  هک  یمدرم.دـندوب  دـیز  نب  ییحی  شدـنزرف 
هحفص هنیدم [  یسایس  ياوه  لاح و 
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یم ع )  ) ریما یلاوـم  وزج  ناـیناریا و  نیب  رد  هفیقـس ي  نیفلاـخم  هدرکرـس ي  نیـشن ، هنیدـم  یناریا ) ناذاذ   ) دنتـشاد و ییانـشآ  [ 48
تخس.تسا مالسا  ردص  خیرات  رد  یناریا  عیـشت  حور  رگنایامن  دوخ  هنیدم ، میقم  ياه  یناریا  هب  ع )  ) یلع ماما  ياه  ییامنهار.دشاب 

ماش هب  هیواعم  يارب  وا  هک  يا  همان  زا  ار  نآ  لیالد  ناوت  یم  یتحار  هب  تشاد ، یـسایس  لیلد  نایناریا  هب  تبـسن  مود  هفیلخ ي  يریگ 
مهم و ياه  تسپ  دنراذگن  دنهدن و  یتلود  راک  یناریا  چیه  هب  هک  دنک  یم  دیکا  هیـصوت ي  وا  همان  نیا  رد  تفایرد ، تسا  هداتـسرف 
دریگب و تخـس  اه  نآ  رب  وا  رادناتـسا  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هدرک و  رتدایز  ار  فاحجا  راشف و  یتح  دـتفیب  نایناریا  تسد  هب  يدـیلک 
هدش و ناملسم  نایناریا  یتقو.دنک  یم  اضما  ار  اه  نآ  یجیردت  ماع  لتق  مکح  عقاو  رد  دهدن ، ار  یلاوم )  ) هب ندیشک  سفن  هزاجا ي 
هب قیوشت  ار  ناـنآ  ع )  ) ماـما دـندرک ، ییوـج  هراـچ  دـندرب و  تیاکـش  ع )  ) ریما هب  متـس  يربارباـن و  همه  نیا  زا  ع )  ) تیب لـها  وریپ 

تیریدم و هزوح ي  رد  تلاخد  هزاجا ي  داد و  دنهاوخن  لاملا  تیب  زا  ار  امش  قوقح  اه  نیا  املـسم  دیامرف : یم  دنک و  یم  تراجت 
تراجت دازآ و  ياه  لغـش  هب  شیوخ  یگدنز  نارذگ  شاعم و  رارما  يارب  سپ  دـنهد ، یمن  امـش  هب  مه  ار  یتلود  ياه  يرازگراک 

موق اب  همه  نیا  ثالث  يافلخ  هک  دوب  هدـش  ثعاب  يا  هلأسم  هچ  هک  تساج  نیا  لاؤس.دـیهد  ناماس  ار  نات  یگدـنز  دـیروآ و  يور 
رگید لثم  دنتسناوت  یم  دیاب  مه  اه  نآ  دندوب ؟ هدرک  هچ  اه  نآ  رگم  دنتفرگ ، یم  تخـس  اه  نآ  هب  دندرک و  یم  يزوت  هنیک  یناریا 
تلود تراظن  تحت  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يایازم  قوقح و  زا  دندوب  هدروآ  يور  مالـسا  هب  دوب و  هدش  حتف  ناش  نیمزرـس  هک  یماوقا 

دنمرهب یمالسا 
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نانچمه هدـش  ناملـسم  ماوقا  رگید  رب  یبرع  ماوقا  مدـقت  زونه  هک  تسا  تسرد  ؟ دوب هچ  یناریا  موق  اب  ضیعبت  نیا  لیلد  سپ  دـنوش 
هحفـص 49] تسرد [  دندوب ، بصعتم  رخافتم و  دوخ  تیبرع  هب  تبـسن  تدش  هب  اه  نآ  دوب و  هدـنز  نارادـمامز  نهذ  رد  دـنمتردق 

نیرت گرزب  نتـشاد  تسد  رد  اب  يرترب  ساسحا  نیا  تشاد و  دوجو  تدش  هب  يوما  نارـس  رد  تیلهاج  ياه  ینادان  زونه  هک  تسا 
زور ره  دوب  هدنام  یقاب  ناشیارب  ثالث  يافلخ  زا  هک  یثرا  نوچ  هکلب  هک  دوب  هدرکن  شکورف  اهنت  هن  راگزور  نآ  ناهج  يروطارپما 

ماوقا هب  تبسن  نانآ  يرادمامز  هویش ي  رد  ار  یکانتـشحو  ياه  يرباربان  نرق ، نآ  ثداوح  ياج  ياج  رد  ام  دش و  یم  مه  رت  نوزفا 
دیاب ار  نآ  لیلد.دندوبن  نانآ  ترفن  دروم  نایناریا  لثم  ماوقا  نیا  زا  مادک  چیه  اما  مینک  یم  هدهاشم  یناریا  صوصخ  هب  یبرع و  ریغ 

ضارتعا رد  رگید  ياپ  تشاد و  نانآ  يرادمامز  تیعورشم  ناتساد  رد  اپ  کی  عقاو  رد  هک  درک  وج  تسج و  ییاهراتفر  هلـسلس  رد 
هلجا زا  یکی  هک  تلاسر  نادناخ  هدش ي  تیبرت  درگاش و  یـسراپ ، ناملـس  دوجو  نایم ، نیا  رد.نایناریا  يوس  زا  تیعورـشم  نآ  هب 

موق هب  تبسن  تنوشخ  نیا  زاغآ  دناوت  یم  دوب  روهـشم  هفیقـس  ناتـساد  هب  مئاد  نیـضرتعم  زا  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  هباحـص ي  ي 
زا دوب و  هدـمآرب  تیبلا ) لها  انم   ) ماـقم اـت  هک  دور  هدـنیاز  زاـس  یگدـنز  لـحاس  رب  یج )  ) نیمزرـس زا  يدرم  گرزب.دـشاب  یناریا 
مه نئادم  تیالو  هب  زین  یتدـم  هک  ینامیا  مهد  هجرد ي  كرات  رب  هدـمآرب  نیا  دـش و  یم  بوسحم  یهلا  لوسر  باحـصا  دـمآرس 

اه نآ  رد  هک  يولع  بتکم  نادرگاش  ياه  ییامنهار  تمصع و  تیب  لها  زا  شیرادفرط  اب  دوب  هدش  بوصنم 
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نانآ دوب و  هدیـشک  دوخ  يوس  هب  ار  نایوما  ثالث و  يافلخ  مشچ  یـسراپ ، نابز  رب  وا  طلـست  تلع  هب  دـندوب و  مه  یناوارف  نایناریا 
مـالغ ؤـلؤلوبا ، تسد  هب  هک  يا  هعقاو  زا  دـعب  املـسم.دنتسناد  یم  یبوـخ  هـب  یناریا  موـق  رد  ار  وا  تاداـشرا  اـه و  ییاـمنهار  تارثا 

تراهط تصع و  نادناخ  ناماد  زا  تسد  نایناریا  هک  دـنتفایرد  هناگ  هس  نارادـمامز  تسویپ ، عوقو  هب  هبعـش  نب  هریغم  هدـیدمتس ي 
ياه هیاپ  انئمطم  هحفـص 50 ] دوش [  عمج  ناریا  مدرم  هناوتـشپ ي  اب  نایولع  تسایـس  رگا  هک  دنتـشادنپ  نینچ  تشاد و  دـنهاوخنرب 

هدیچیپ و مهرد  ار  يوما  يرادـمامز  ناینب  تسویپ و  عوقو  هب  هدـنیآ  ياه  نرق  رد  هک  یقیقح  دـش ، دـهاوخ  نازرل  هفیقـس  تموکح 
اب درب و  دوس  تیعقاو  نیا  زا  دناوخ ، یمارف  ار  مدرم  ص )  ) دمحم لآ  يوس  هب  هک  يراعش  اب  ادتبا  سابع ، نادنزرف  نامرف  هب  ملسموبا 
نآ ياج  هب  دوب  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  هچ  نآ  دنچ  ره  دیچیپ ، مهرد  ار  يوما  طاسب  ص ،)  ) دمحم لآ  هب  نایناریا  تبحم  زا  هدافتسا 

تلماعم نیا  رس  رب  ناج  زین  دوخ  هرخالاب  تخیرورف و  یـسابع  حافـس  میهاربا و  ناماد  هب  دراپـسب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  هک 
نیقی دـندوب و  هدینـش  یمالـسا  تما  هدـنیآ ي  عاضوا  هراـبرد ي  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یناوارف  ثیداـحا  ناـنآ  رگید  يوس  زا.داـهن 
رابخا رد  مهیلع  هللا  مالـس  یـضترم  یلع  ادخ و  لوسر.تسا  یندـش  ماجنا  دـیامرف  یم  زارفارـس  رهطم  نآ  هک  ار  هچ  نآ  هک  دنتـشاد 

هرجـش ي ثالث و  يافلخ  اذل  دنتـشاد و  هراشا  سابع  نادنزرف  تموکح  يوما و  ماظن  یـشاپورف  نایناریا و  مایق  هب  هدنیآ ، هب  هطوبرم 
ناسارخ اذل  دیچیپ و  دنهاوخ  مهرد  نایناسارخ  ار  نایوما  تفالخ  هک  دندوب  هدینش  يوما  هنوعلم ي 
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و ص )  ) ادخ لوسر  ياه  ییوگ  شیپ  دندیسرت ، یم  تدش  هب  هطخ  نآ  زا  دوب و  مالـسا  ردص  يافلخ  تبقارم  ترفن و  دروم  هشیمه 
نیا زا  نانآ  دوزفا و  اه  نآ  تنوشخ  هنیک و  رب  دزاس ، رت  میالم  ناـیناریا  هب  تبـسن  ار  اـفلخ  راـتفر  هک  نآ  ياـج  هب  ع )  ) نینمؤملاریما

هک يرتش  لثم  : » هغالبلا جـهن  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  لوق  هب  دـندربن ، يا  هدافتـسا  ناش  هنیک  شحوت و  رب  ندوزفا  زج  قح ، راـبخا 
راـتفر تخاـس  یم  كـاله  ار  شبحاـص  يدرک  یم  شتعباـطم  رگا  درک و  یم  هراـپ  ار  شدوخ  ینیب  يدیـشک ، یم  ار  شراـهم  رگا 

مرج هب  دنتـشادن و  ار  مخریدـغ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نامرف  زا  تعباطم  تبحم و  زج  یهاـنگ  هک  دـندرک  اـفج  یموق  رب  دـندرک و 
هک دش  زاغآ  ینامز  يرجه  کی  تصـش و  لاس  سپ  « .دندش عقاو  يوما  نادـناخ  بضغ  دروم  یهلا ، میقتـسم  طارـص  زا  يرادـفرط 

توکـس و هربنچ ي  رد  هنیدم  دـندوب و  هدـناسر  دوخ  يالعا  دـح  هب  ار  ییافو  یب  دـندوب و  هدرپس  ایند  هحفص 51 ] هب [  رـس  نایفوک 
رد زین  نایناریا  ینعی  تیب  لها  عفادـم  موق  اهنت  دوب و  هتـسب  یمالـسا  تما  رب  يراج  قیاقح  رب  ار  شیاـه  مشچ  شیاـه ، یبلط  تحار 
اب ایاضق و  نیا  همه ي  رب  تفارش  اب  ع )  ) ماما.دنتشادن ندیشک  سفن  تردق  دندوب و  يوما  تموکح  راشف  تحت  طیارش  نیرت  تخس 

تسا هدنام  رادافو  ع )  ) یضترم یلع  تموکح  هب  هن  هک  تسا  يرهـش  تسا و  هداد  اهراب  البق  ار  شناحتما  هفوک  تسناد  یم  هک  نیا 
هرهوج ي ییایوپ  ندنام و  هدنز  مالسا و  عفانم  تهج  هب  همه  نیا  اب  تسا ، هدروآ  دورف  رـس  ع )  ) یبتجم دمحمابا  ییاورنامرف  هب  هن  و 

نآ اب  تسب ، البرک  يوس  هب  رفس  راب  مدرم ، نیقی  رواب و  نید و 
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يدع نبا  حامرط  هیفنح ، دمحم  سابع ، نبا  لثم  ینرادمتـسایس.دوش  یم  متخ  اجک  هب  رفـس  نیا  دراد و  شیپ  رد  هچ  تسناد  یم  هک 
مه مدرم  هماع ي  نیا  زا  رتـالاب  دـندوب ، انـشآ  قارع  مدرم  ياوه  لاـح و  يوخ و  قلخ و  هب  ع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  ماـمت  هکلب  و 

دنتخانـش و یم  یبوخ  هب  دش و  یم  تفای  نآ  رد  یعاتم  ره  زا  راکملق  هلـش  شآ  لثم  هک  ار  فدـه  یب  مهرد و  هعماج ي  نیا  رگید 
: داد باوج  درم  نآ  دیـسرپ  ار  ناماس  نآ  عاضوا  دـمآ ، یم  هفوک  زا  هک  یـصخش  زا  یتقو  ماـما  ـالبرک ، هب  رفـس  هار  طـسو  رد  یتح 

تموکح لاس  تصش  لیلد  راکشآ  ضقانت  نیا  « .تسا امش  هیلع  ناشیاهریشمش  امـش و  اب  هفوک  مدرم  لد  ص !)  ) ادخ لوسر  دنزرف  »
هب ار  رهش  نیا  مه  يوما  نارادمامز.دندیشک  يویند  تفالخ  يوس  هب  یهلا  يرادمامز  زا  ار  تما  ریسم  هک  تسا  ینارادمامز  ياوران 

هتـشامگ قارع  تموـکح  هـب  ار  هـیبا  نـب  داـیز  لـثم  يرادناتـسا  اذـل  دنتـسناد و  یم  ار  نآ  نایعیــش  ترثـک  دنتخانــش و  یم  یبوـخ 
یبوخ هب  ار  اه  نآ  تشاد ، نایعیـش  اـب  ع )  ) یلع هحفـص 52 ] نینمؤملاریما [  نامز  رد  هک  يدمآ  تفر و  تسرامم و  اب  دایز.دـندوب ،

نیا دنسانشن ، ار  نآ  مه  يوما  نارادمامز  هک  دوبن  يرهش  هفوک  يراب.تشاد ، ییالوط  دی  نایعیـش ، عمق  علق و  رد  اذل  تخانـش و  یم 
، بش نامه  رخآ  رد  دندرک و  تعیب  لیقع  راوگرزب  دنزرف  اب  رفن  رازه  هدزاود  ءاشع ، برغم و  زامن  زاغآ  رد  هک  تسا  يرهـش  نامه 

همه نآ  یگنادرم و  یعدـم  همه  نآ  زا  هک  تسا  يرهـش  نامه  نیا.دـش  هفوک  ياه  هچوک  اه و  نابایخ  رد  هبرد  روای ، یب  اهنت و  وا 
ابیرقت اه  نرق  هک  يا  هویش  اب  ینعی  یبرع ، يزاون  نامهم  تفص  ياعدا  اب  درم ،
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هب هک  يا  ( هعوط ، ) دوشگ لوسر  لآ  بیرغ  يور  هب  رد  نز  کـی  اـهنت  تسا ، هدـش  یم  بوـسحم  بارعا  یتاذ  لـیاضف  اـب  فدارتـم 
يا هنادرم  هعقاو ي  رد  ار  تمالـس  کنن  هک  ناگویب  نوچ  يرهـش  دوب ، هدـنام  هار  هب  مشچ  رد  نوریب  رد  شا  هدرکرید  دـنزرف  راظتنا 

دیدهت تدش  هب  قشمد  رابرد  يوس  زا  ع )  ) ماما رگید  يوس  زا.تشاد  ناج  رب  زونه  ع )  ) دمحم ابا  و  ع )  ) ریما ياه  یشکرکشل  نوچ 
لتق ددصرد  یماش  ياه  تسیرورت  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  دـش  یمن  جراخ  هنیدـم  زا  ماما  رگا  ضرف  هب  دـش ، یم  رورت  لتق و  هب 
ماما يوس  زا  جح  مسارم  نتـشاذگ  مامتان  دنتـشاذگن و  هدوسآ  زین  جح  رفـس  رد  ار  شبانج  یتح  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، شترـضح 

ار شبانج  هک  دراد  یعس  نمشد  دندوب  نئمطم  ترضح  هک  دوب  مهم  نیا  تهج  هب  طقف  مرح  نما  هدودحم ي  زا  ندش  جراخ  و  (ع )
یمحازم دوبن و  شیب  يا  هعجاف  ع )  ) هللادبع یبا  ماما  یگدنز  دـیزی ، نوچ  يدـیلپ  مشچ  رد  رگید.دـنک  رورت  جـح  کسانم  نیح  رد 

هار دـس  هک  يرفن  اـهنت  دـنازرلب و  ار  وا  تموکح  ياـه  هیاـپ  تسناوت  یم  هک  یتیـصخش  دوش و  هتـشادرب  هار  رـس  زا  تسیاـب  یم  هک 
هتفگ ي فالخرب.تشادن  یناج  تینما  یهلا  نما  مرح  یتح  ییاج  چـیه  رد  ماما  اذـل  دوب و  يوما  یثوروم  تموکح  يزاس  عورـشم 

يا هناگیب  نیمزرس  يوس  هب  دوخ  حالص  هب  تسناوت  یم  ای  دنامب و  هحفص 53 ] هنیدم [  رد  تسناوت  یم  ماما  دنرادنپ  یم  هک  یناسک 
رت و گنت  تلاسر  تیب  لها  فارطا  رد  زور  ره  ار  هرـصاحم  هقلح ي  يوما  تموکح  دوبن و  ماـما  راـیتخا  رد  یتاـناکما  نینچ  دورب ،

ینایرع تسایس.دنک  ارجا  ع ،)  ) هللادبع یبا  ماما  نوخ  نتخیر  اب  ار  شیوخ  دیلپ  تین  ات  دوب  تصرف  دصرتم  تخاس و  یم  رت  گنت 
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درک روصت  ناوت  یم  روطچ  يراب.تشادـن ، ینلع  تروـص  هب  مه  نآ  ار  نآ  يارجا  تأرج  يرادـمامز  چـیه  عـقوم  نآ  اـت  زگره  هک 
توکلم ات  کلم  زا  ملاع  قیاقح  همه ي  رب  تسا و  هللا  نذا  هب  تانئاک  رادـمامز  هک  ع )  ) ابع لآ  سماخ  لـثم  يدـننام  یب  تیـصخش 

تکرح فلاخم  يوس  ود  رد  ناشاه  لد  ریـشمش و  نینچ  هک  یمدرم  دوب و  هدـش  مهارف  هک  يا  هداـمآ  ياـه  هنیمز  هب  دراد ، فارـشا 
تماما مولع  هب  دانتسا  اب  زج  هک  نیا  اب  دشاب  هدوب  لفاغ  نانآ  نطاب  زا  دشاب و  هتخانـشن  ار  مدرم  نیا  دشاب و  هتـشادن  هطاحا  درک ، یم 
ثداوح هیلک  ناروک  رد  يربهر  تماعز و  نادـناخ  رد  یمالـسا  تسایـس  نتم  رد  ع )  ) ماما مه  رهاظ  يانبم  هب  ع )  ) ینیـسح يامظع 
کیدزن زا  دنمجرا  ردارب  ردپ و  تعباطم  رد  هفوک  نامه  رد  اه  لاس  تسا و  هتشاد  ریگ  مشچ  لاعف و  يروضح  هتشذگ  لاس  تصش 

، ناهنپ ادـیپ و  رخآ ، لوا و  نطاب ، رهاظ و  اقیقد  تسا و  هتخانـش  یم  ار  نایفوک  راتفر  هویـش ي  یـسک  ره  زا  رتهب  ثداوح ، اب  ساـمم 
همه ي نیا  ددـنب و  یم  رفـس  راب  البرک  هب  راچان  هب  همه  نیا  اـب  تسا ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  هعماـج  نآ  عفد  بذـج و  فعـض ، توق و 
هک دوب  هدیـسر  ییاج  هب  ناتـساد  یتسار  هب.دندرک  رفـس  نیا  ماجنا  هب  روبجم  ار  تلاسر  تیب  لها  يوما ، نادناخ  هک  تسا  ییارجام 
هب نآ  سأر  رد  هللا و  لآ  هب  یگدنز  هزاجا  یمالسا  نیمزرـس  زا  رگید  ياجک  چیه  رد  هن  هکم و  رد  هن  هنیدم و  رد  هن  يوما  هاگتـسد 
درک یم  رکف  وا  هک  دوب  هتـسارآ  نانچ  دـیزی  مشچ  رد  ار  عاضوا  هیواعم  طسوت  هدـش  دـعاسم  ياه  هنیمز.داد  یمن  ع )  ) موصعم ماـما 

رگید

اروشاع هنییآ ي  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تصرف  نیرتهب  تشادنپ  یم  وا.دروخن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  دـنک و  ماع  لتق  ار  مشاه  هحفص 54 ] نادناخ [  دناوت  یم  یتحار  هب 
دناوت یم  یتحار  هب  هک  دیـشیدنا  یم  تسا و  هدروآ  تسد  هب  راگزور  هحفـص ي  زا  هللا  لآ  وحم  يارب  هلاس  تصـش  خیرات  لوط  رد 
طیارـش زا  یتیعقوم  رد  دوشب ، نآ  بکترم  تساوخ  یم  هک  ار  یتیانج  تشاد  نیقی  دیامن و  وحم  مه  ار  ص )  ) يدـمحم تناید  راثآ 

زا یکی  هک  نانیـشن  هنیدم  زا  مه  شلایخ  تشگ و  دـهاوخ  شومارف  مه  يدوز  هب  دـش و  دـهاوخ  ارجا  یتحار  هب  هک  تسا  یعامتجا 
یسایس ياه  میسقت  برض و  لوغشم  دوب و  هدیشک  ماک  رد  نابز  هک  يرهش  دوب ، تحار  دوب  مالسا  راگزور  نآ  تیونعم  مهم  زکارم 
تـسد هب  شناردـپ  راثیا  ناکاین و  نوخ  تمه  هب  هک  یبهاوم  زا  يدـنمرهب  كاروخ و  دروخ و  هب  شرـس  یمالـسا ، تاحوتف  رـس  رب 

هک دوب  هدنام  اهنت  بیرغ و  قح ، نانچ  هک  دوب  نینچ.تساوخ  دهاوخنرب  هنیدم  زا  ییادص  تسناد  یم  دیزی  دوب و  لوغشم  دوب  هدمآ 
هب دیزی  هک  يروتـسد.دنتشادن  یناج  تینما  شیوخ  هناخ ي  رد  یتح  هک  روای  یب  بیرغ و  ردـق  نآ  دـندوب ، بیرغ  نطو  رد  هللا  لآ 

یمزاب اـم  يارب  یبوخ  هب  ار  عاـضوا  دـنک ، یم  رداـص  ندرکن  تعیب  تروص  رد  ماـما  ندز  ندرگ  يارب  هنیدـم  رد  شیوخ  رادـنامرف 
هدـنیآ ياه  لـسن  ياـه  مشچ  رد  ار  دولآ  باوخ  هدز ي  تلفغ  مدرم  ار و  یتلود  دـیدش  ناـقفخ  ار و  یعاـمتجا  تیعـضو  دـیوگ و 

ص)  ) ادـخ لوسر  تیب  لها  هب  تبـسن  ار  يروتـسد  نینچ  ییاناد  دـیزی  تموکح  زا  لبق  ياه  لاـس  رد  یـسک  هچ.دزاـس  یم  مسجم 
يارب ار  نایوما  داحلا  رفک و  هک  تحاقو  تحارص و  نیمه  هب  مه  نآ  تشاد ،
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لمعلا سکع  مدرم و  هرابرد ي  دهدب و  نامرف  شرادنامرف  هب  انلع  ار  یمیظع  تیانج  نینچ  تأرج  یسک  هچ.تخاس  یم  المرب  همه 
هدرپ نودـب  المرب و  روط  نیا  زگره  شرادـتقا  همه ي  اب  هیواعم  هحفـص 55 ] .دهدن [  هار  دوخ  هب  يا  همهاو  چـیه  تکرح  نیا  ياه 

تـسد هب  دش  بکترم  ع )  ) دمحمابا لتق  اب  هک  یمیظع  تیانج  هک  میدـید  دوب و  هدرکن  لمع  تلاسر  نادـناخ  هیلع  نایرع  یـشوپ و 
رب هانگ  ارهاظ  هک  يا  هویش  هب  ای  نک و  مومسم  یناهنپ  ار  ماما  الثم  هک  تسا  هتشونن  شرادنامرف  هب  دیزی.داد  ماجنا  ناهنپ  رد  هدعج و 

تفرگ هدیدان  ار  نآ  شردپ  هک  يراک   ) ناوخب تعیب  هب  ار  وا  ماع  ألم  رد  دیوگ  یم  تحارـص  هب  هکلب  دتفین  قشمد  تموکح  ندرگ 
موهفم هب  ای  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  رت  شیب  یـسایس  يانعم  ود  تکرح  نیا.نزب  ار  شندرگ  تفریذپن  رگا  و  دیـشوپ ) مشچ  نآ  زا  و 

هب یبایتسد  يارب.تسا  یگرزب  تیانج  نینچ  يارجا  تهج  یعاـمتجا  طیارـش  یگداـمآ  موهفم  هب  اـی  تسا و  هیواـعم  دـنزرف  یناداـن 
هحفص 59] .درک [  یم  هیذغت  مالسا  ردص  ناقفانم  روخشبآ  زا  هک  تخادرپ  ییاه  هشیر  هب  دیاب  عوضوم  تیعقاو 

دوش یم  نوناق  متس  یتقو 

لیالد اب  دنتشاد  یعـس  اه  نآ  هک  دزاس  نشور  اقیقد  ثالث ، يافلخ  وا  زا  رتولج  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم  مئاد  ياه  شالت  هب  یهاگن 
یمارگ ربمایپ  زا  هدنام  اج  هب  تایاور  زا  يرایسب  لیلحت  ریسفت و  هیجوت و  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ددعتم  تایاور  لعج  اب  یگتخاس و 

نانآ زگره  ناش  تموکح  تیعورشم  فذح  اب  دننک ، لالدتسا  مالسا  ربمایپ  مالسا و  رظن  زا  ار  شیوخ  تموکح  تیعورـشم  (ص ،)
هکیرا ي رب  دنروآ و  تسد  هب  شیوخ  تموکح  هب  تبسن  ار  هدش  ناملسم  فلتخم  ماوقا  شریذپ  دندوبن  رداق 
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نارکفنـشور هک  دوب  يا  همهاو  همه ي  تاریبعت  تاـهیجوت و  هدـش و  ماـجنا  ياـه  فیرحت  لـعج و  نیا  دننیـشنب و  تما  يرادـمامز 
دنـسرب ییاج  هب  يوما  تاغیلبت  تاریبعت و  اب  ربخ  یب  هدز ي  باوخ  هعماج ي  ادابم  هک  نیا  زا  دندوب ، ساره  رد  نآ  زا  مالـسا  ردـص 

هزات ماوقا  مدرم و  رواب  دـیاقع و  رد  دـبایب و  یخیرات  تیعورـشم  ناپوچ  ساـبل  رد  گرگ  دوش و  ینوناـق  فارحنا  متـس و  رگید  هک 
هب دوب  تماما  تلاسر و  هناخ ي  هک  شیوخ  قح  هاگیاج  زا  تما  يرادمامز  ییاج  هباج  يارب  عقاو  رد.ددرگ  هتفریذپ  هدـش  ناملـسم 

فیرحت لعج و  هب  تسد  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  دـننک و  ضیوعت  ار  یهلا  لوسر  ماکحا  تیاور و  نانآ  هک  دوب  مزـال  يوما ، نادـناخ 
نانآ ادتبا  راک  نیا  عورـش  يارب.دنهد  هئارا  دنـسپ  ماوع  هنافرحنم ي  ياه  لیلحت  هحفص 60 ] اهریـسفت و [  رگید  يدراوم  رد  دننزب و 
رارق يوما  يرادمامز  ریـسم  رد  لوپ  روز و  اب  ار  نانآ  ناوتب  مه  دنـشابن و  هجوم  ریغ  مدرم  رظن  زا  مه  هک  دـندوب  دـنمزاین  ینایوار  هب 

عاـضوا دوش و  هدوـلآ  لـگ  بآ  هک  دوـب  مزـال  یتاـیاور  ناـنچ  نآ  غـیلبت  مدرم و  مشچ  رد  یناـیوار  ناـنچ  رارقتـسا  تهج  هب  داد و 
كرد ار  ادـخ  لوسر  نامز  هک  دـنتخاس  ار  ینایوار  تهج  نیدـب  ددرگ  هدامآ  یلماوع  نینچ  فیرحت  ییوگغورد و  يارب  یعامتجا 

عبط باـب  ثیدـح ، لـعج  تهج  ینادرم  نینچ  دـندوب ، هدـشن  فرـشم  شترـضح  روـضح  هب  مـه  راـب  کـی  دـیاش  اـما  دـندوب  هدرک 
یم یفرعم  غورد  هب  یهلا  لوسر  سدـقم  نابز  زا  تیاور  ناگدنونـش  زا  هباحـص و  وزج  ار  ناـنآ  هک  ینادرم  دوب ، يوما  نارادـمامز 

هنوگ ره  داجیا  راکلغد و  نایوار  نتفای  تهج  رد  یمالسا  تیعورشم  يزاس  هنیمز  نیا  دندرک ،
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لطاب لطاب و  قح  هک  تشذـگن  يدـنچ  هک  دـش  زاغآ  هیواعم  يوس  زا  يزابلد  تسد و  تعـسو و  اب  نانچ  يداحلا  یطاـقتلا و  رکفت 
هک یـشورفزایپ  هیـضق  دـش ، نایرازاب  نایز  دوس و  هیامتـسد ي  یتح  هک  دیـسر  ییاج  هب  ثیداحا  لـعج  ناتـساد.درک  رگ  هولج  قح 

اهزایپ ات  دیـشیدنا  یم  يا  هراچ  دوب و  هدـنام  شتـسد  يور  هکم  رد  سنج  دوب و  هدز  راب  هکم  هب  هکع )  ) زا ار  زایپ  زا  ناوارف  ياهراب 
هک تساوخ  وا  هب  یغلبم  میلـست  اب  دز و  ثیدح  گرزب  لعاج  هریرهوبا ، ناماد  هب  تسد  هرخألاب  هک  تسا  روهـشم  دـسرب ، شورف  هب 

زایپ سک  ره  : » هک درک  ثیدح  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  لوق  زا  هریرهوبا ) ، ) زور نآ  يادرف.دنکب  شا  هدنام  ياهزایپ  لاح  هب  يرکف 
دـندش و هدرکداب  ياهزایپ  رادـیرخ  تشهب  نابلاط  هک  دیـشکن  یلوط  و  دوش » یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، لواـنت  هکم  رد  ار  هکع 

نبا ناتـساد  .دراد  تیاکح  راگزور  نآ  ياوه  لاح و  زا  دـشاب  مه  یلعج  ناتـساد  رگا  یتح.تفای  نایاپ  اهزایپ  هیلک  شورف  اب  هیـضق 
شودخم خـیرات  يال  هبال  زا  يرکـسع  همالع  هللا  تیآ  شـشوک  هب  هک  هحفـص 61 ] رگید [  ثیدـح  لعاج  رفن  هاجنپ  دـص و  ابس و 

نارود هب  یکیدزن  لعج ، يداوس ، یب.دزاـس  ناـیامن  رتهب  ار  راـگزور  نآ  ياوه  لاـح و  دـناوت  یم  تسا  هدـش  هدیـشک  نوریب  يوما 
برع ياه  تنـس  يزیمآ  مهرد  یمالـسا ، تما  هب  دیدج  ياه  نیمزرـس  حتف  تهج  هب  فلتخم  ماوقا  دورو  مالـسا ، ییاپون  تیلهاج ،

، دـنمتردق تاطابترا  ندوبن  یعامتجا ، دـیدج  ياه  شزیمآ  رد  اه  گنهرف  اـه و  ناـبز  ذوفن  رگید ، ماوقا  بادآ  تنـس و  اـب  یلهاـج 
ار يدـعاسم  طیارـش  همه  همه و  یمالـسا ، نیمزرـس  يروانهپ  اه و  تفاسم  يرود  یقیقح ، تایاور  ربارب  رد  نایوما  توکـس  هئطوت 

هک دروآ  مهارف 
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هتخاس نایوما  تلیـضف  رد  یتایاور  زاغآ  رد  دـش ، لعج  یناوارف  غورد  ثیداحا.دنتـسج  دوس  نآ  زا  وا  زا  لبق  نارادـمامز  هیواـعم و 
يددعتم ثیداحا  ای  دنداد و  بقل  نینمؤملا  لاخ  ار  هیواعم  دندرک و  لعج  ص )  ) ادخ لوسر  بناج  زا  هک  ثیدـح  نیا  لیبق  زا  دـش 

هب تبـسن  ار  یعامتجا  ياهرواب  ناینب  هک  یثیداحا  سپـس  تفای و  راشتنا  تاـماش  نیمزرـس  تیونعم  تینما و  تمعن ، تکرب ، رد  هک 
مشاه نادناخ  رد  تفالخ  توبن و  هک  دندرک  لعج  هک  ثیدح  نیا  لیبق  زا  درک  یم  رابتعا  یب  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تماعز 
يوما تموکح  يارب  ار  هار  هک  تشاد  ییاه  نآ  شـالت  شـشوک و  اـب  طاـبترا  رتولج و  ییاـه  لاـس  رد  تارمث  نیا.دوش  یمن  عمج 

علق هب  تبون  دش ، تیبثت  هویش  ره  هب  نانآ  تموکح  تیعورشم  یتقو  مهم ، نآ  زا  نتخادرپ  زا  دعب  هفیقس  نارادمدرس.دنتخاس  راومه 
قح و اب  نایانـشآ  دـندوب ، هدروخن  ار  كانلوه  نیغورد  تیعورـشم  نیا  هدرتسگ و  تاغیلبت  نیا  لوگ  هک  دیـسر  یم  یناـسک  عمق  و 

رارق طلغ  ياه  لـیلحت  ریـسفت و  فیرحت و  یلعج ، تاـیاور  اـه ، يزاـسوج  ریثأـت  تحت  هک  یناـنز  نادرم و  تیب ، لـها  یهلا  قوقح 
، لوـپ روز و  اـب  دـندوب  هتـسناوت  اریز  دیـسر  یم  رظن  هب  رت  تحار  ناـیوما  رظن  هحفـص 62 ] زا [  راـک  هلحرم  نیا  رد  دـندوب ، هـتفرگن 
هب تیب  لها  دورو  ماـگنه  هک  تسا  نینچ  دـننک ، اـپ  تسد و  دوخ  يارب  قیاـقح  زا  ناگدـنامرود  ناـنادان و  مشچ  رد  ار  یتیعورـشم 

نینچ دنا و  مدـلارودهم  اذـل  دـنا و  هدـیروش  تقو  نینمؤملاریما  هیلع  هک  دـنوش  یم  دادـملق  یجراخ  یهورگ  البرک  يارـسا  قشمد ،
رد.دنریگ یم  نشج  یبوکیاپ  یناوخزاوآ و  اون و  زاس و  اب  ار  يزوریپ  نیا  يوما  تلود  روتسد  هب  لفاغ  ربخ و  یب  مدرم  هک  تسا 
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یعامتجا ههجو ي  ياراد  هک  دوب  یمدرم  زا  هتـسد  نآ  مدـه  فذـح و  تشاد ، دوجو  نایوما  هار  رـس  رب  هک  یلکـشم  هیواـعم  ناـمز 
هیواعم نامز  رد.دـندوب  نایوما  تنطلـس  ندـش  یثوروم  هار  دـس  دـندش و  یم  بوسحم  تما  ناکین  ناگرزب و  لاـجر و  زا  دـندوب و 

راک نیا  رد  هشیمه  دنچ  ره  دوشن  مدرم  نایغط  بجوم  هک  دریگب  تروص  يا  هویش  هب  ناروآ  مان  زا  هتـسد  نیا  راتـشک  دش  یم  یعس 
هب شنارودزم  هرصاحم ي  هقلح ي  زا  شیب  مک و  قیاقح  هاگ  تشاد ، رابخا  لرتنک  رد  هیواعم  هک  یتسارح  همه ي  اب  دندوبن و  قفوم 

نتشاد اب  یتح  دوش  یم  بوسحم  مه  يوما  رکفتم  زغم  هک  هیواعم  نیمه  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  همه  نیا  اب.درک  یم  تیارس  هعماج 
جرم  ) رد هک  دـید  هداـمآ  ناـنچ  ار  هنیمز  داد  یم  سرد  یبـیرف  مدرم  يزاـب و  هـقح  رد  ار  ناطیـش  هـک  صاـعورمع  لـثم  ینیرواـشم 

یعامتجا قباوس  هک  نیا  اب  دناسر  لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  شنارای  يدع و  نب  رجح  نوچ  يراگزیهرپ  مان و  بحاص  درم  ءارذـع ،)
هک ار  هچ  نآ  درک  اـما  تخانـش  یم  یبوخ  هب  زاـجح  قارع و  لـها  نیب  رد  مه  ار  وا  تیبوبحم  تسناد و  یم  یبوـخ  هب  ار  وا  ینید  و 

كرحت و رادـقم  شیامزآ  تهج  یناحتما  نایوما  مشچ  رد  ءارذـع  جرم  هیـضق  نوچ  يا  هعقاو.دروخن  ناکت  مه  بآ  زا  بآ  درک و 
هب هحفـص 63 ] ندز [  مهرب  مشچ  کی  هن  دوب و  دقتعم  داعم  هب  هن  هک  يا  هیواعم  همه  نیا  اب  دـش  یم  بوسحم  زین  هعماج  يرایـشوه 

مدرم و مشچ  يولج  رد  یبیرف  مدرم  يارب  تیانج و  نیا  ءوس  بقاوع  زا  يریگـشیپ  تهج  هب  اهراب  اهراب و  دوب ، هدروآ  نامیا  مالـسا 
هعقاو نآ  زا  نایرابرد 
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دهاوخ یتخس  زور  رجح ، نم و  همکاحم ي  زور  : » تفگ یم  یقشمد  نانادان  محرت  بلج  يارب  درک و  یم  دای  ینامیـشپ  یتشز و  هب 
تـسا نیا  يانعم  هب  مالک  نیا  تسا ، هدنام  ناهنپ  یگرزب  هناراکتیانج ي  يراک  ناهنپ  بیرف و  کی  زین  نخـس  نیا  رد  دنچ  ره  « .دوب
بـضغ زا  رتدـب  رجح  گرم  نیا ، زا  رتـالاب  تسا و  هتخیر  كاـخ  رب  نیفـص  رد  هک  تسا  ینوـخ  همه  نآ  زا  رت  مهم  رجح ، لـتق  هک 

يرت گرزب  تیانج  راتتسا  رد  یعس  مه  ناش  تایانج  هب  فارتعا  زا  یتح  هیواعم  نوچ  ینیطایـش  دوش ، یم  دادملق  یمالـسا  تفالخ 
نآ هعماج ي  مشچ  رد  رـسای  رامع  یعخن و  رتشا  کلام  لثم  يراوگرزب  تیـصخش  ندناسر  تداهـش  هب  املـسم  هک  یلاح  رد  دنراد 

ناهنپ ياه  تسایس  رد  یفطع  هطقن ي  ابیرقت  ءارذع  جرم  هعقاو ي  دسر  یم  رظن  هب.دوش  یمن  بوسحم  رجح  لتق  زا  رت  مک  راگزور 
رد دوب  هدرک  ایهم  شدنزرف  يرادمامز  يارب  هیواعم  هک  يا  هدامآ  طیارـش  نینچ  اب.تسا  هدوب  شیوخ  نافلاخم  عمق  علق و  رد  نایوما 

دیزی دیوگ  یم  خیرات.دوب  هدامآ  نایوما  دید  زا  تلاسر  نادناخ  عمق  علق و  تهج  مزال  یعامتجا  طیارش  يرجه  کی  تصش و  لاس 
مالـسا يارب  شلد  هن  دیزی  یحیـسم  رواشم  دراد ، لمأت  ياج  خیرات  يرگنزاب  يارب  باختنا  نیا  تشاد و  بهذـم  یحیـسم  يرواشم 

یموق دصاقم  دربشیپ  تهج  ار  دیزی  لثم  يزغم  یب  راوخ و  بارـش  كافـس و  دوجوم  هک  دوب  مهفان  ردق  نآ  هن  دـیاش  دوب و  هتخوس 
مالـسا شترا  تردـق  دوب و  هدروخ  مالـسا  شرتسگ  زا  یقرـش  مور  هک  ییاه  هبرـض  هک  مییوگب  میناوت  یم.دـهدب  تسد  زا  شیوخ 

هحفـص 64] مالـسا و [  هدنیآ ي  تاحوتف  هب  تبـسن  ار  مور  رـصیق  هشیدـنا ي  انیقی  داد ، یمن  نانآ  هب  ار  یتکرح  نیرت  مک  هزاجا ي 
تشاد فوطعم  تیحیسم  تشونرس 
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دعب نایحیسم  هک  میناد  یم  دشاب و  هدش  هتشاذگ  مه  رظن  ثحب و  هب  یحیسم  تما  یناوتان  فعـض و  نیا  هرـصایق ، رابرد  رد  دیاش  و 
ار ورـشیپ  مالـسا  ربارب  رد  تیحیـسم  نید  یگداتـسیا  شرتسگ و  ییایوپ و  هب  يدیما  ءاسک ، ثیدح  نارجن و  ناتـساد  هحلاصم ي  زا 
اب نورد و  زا  لخاد و  زا  هک  یناسک  دـنهد ، يرای  ار  مالـسا  یگناخ  نانمـشد  هک  دـندوب  هدـید  نیا  رد  ار  راک  هراـچ  دیاش.دنتـشادن 

رواشم ذوفن.دنـشاب  لاعف  ص )  ) يدمحم مالـسا  مادهنا  رد  دنتـسناوت  یم  یـسک  ره  زا  رتهب  يرادمامز ، نیغورد  تیعورـشم  رب  هیکت 
هشوگ نیا  و  دشاب ؟ يوما  رابرد  رد  یمور  تیحیسم  ياه  تسایس  ذوفن  هناشن ي  دناوت  یمن  ایآ  دیزی  رانک  رد  یحیسم  هبتر ي  یلاع 

مه ار  مالـسا  دـض  ياه  تردـق  هعومجم ي  هک  تسین  يا  هدـش  میظنت  يویرانـس  کی  لک  زا  يا  هناشن  خـیرات ، زا  هدـنام  نوریب  ي 
ایآ ؟ درک هماقا  ناوت  یم  نآ  هیلع  یلیلد  ایآ  دوش  هدیـشیدنا  نینچ  رگا  مینیبب ؟ اتـسار  کی  رد  تراهط  نادناخ  مالـسا و  هیلع  ناتـساد 

تسا هدش  المرب  نونکا  ناتسبرع  يدوهی  ناراد  هیامرـس  اب  مالـسا  زاغآ  رد  شیرق  تسرپ  تب  نارـس  یناهنپ  هطبار ي  هک  روط  نامه 
كارتشا هطقن ي  نآ  دوب  نینچ  رگا  تسا و  هدوب  یکرتشم  فده  یپ  رد  قشمد  رابرد  اب  يرایمه  اب  یقرش  مور  تفگ  ناوت  یمن  ایآ 

نامز رد  كوبت  هعقاو ي  زا  دـعب  دـندوب و  هاگآ  شیوخ  نئمطمان  هدـنیآ ي  زا  یبوخ  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـشاب ؟ تسناوت  یم  هچ 
دهاوـخرد ار  ناـنآ  ياـهزرم  دیـشک و  دـهاوخ  هناـبز  هرخـألاب  هک  دنتـشادنپ  یم  رتسکاـخ  ریز  شتآ  ار  مالـسا  ص ،)  ) ادـخ لوـسر 

هب هـک  مود  هـفیلخ ي  ناـمز  رد  مور  تموـکح  تـسد  زا  میلـشروا  دـبعم  يزاـساهر  نیطـسلف و  سپـس  ماـش و  حـتف  زا  دـعب.دیدرون 
دوب هتفای  ماجنا  ع )  ) نینمؤملاریما ییامنهار 
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هحفـص مشچ [  هب  هتبلا  دنام و  یمن  یقاب  مالـسا  هدـنیآ ي  مجاهت  زا  نوصم  زین  یلعف  ياپورا  بلق  ات  هنارتیدـم  لحاوس  یمامت  رگید 
هب نانآ  تفای و  یم  همادا  تردـق  اب  تیحیـسم  هطلـس ي  تحت  کلامم  همه ي  حـتف  ات  مالـسا  ناتـساد  یقرـش  مور  نارادـمامز  [ 65

ياـهروشک حـتف  داـهج و  رد  ار  نید  ناـگرزب  ياـهرظن  هطقن  دـندوب و  هاـگآ  مالـسا  یتـیلمارف  ماـکحا  یلومـش و  ناـهج  زا  یبوـخ 
لمأت لباق  دناوت  یم  یقرش  مور  ياهزرم  توکس  يوما و  رابرد  رد  یحیسم  رواشم  کی  دوجو  همه  نیا  اب  دنتسناد  یم  ناملـسمریغ 

ینوریب تارطخ  زا  رت  كاـنرطخ  بتارم  هب  دـیدج  يژولوئدـیا  کـی  يارب  یلخاد  تارطخ  هـشیمه  دـناد  یم  يدنمـشیدنا  ره.دـشاب 
مان و هب  ایبنا  رانک  رد  هک  یناسک  طسوت  یلخاد و  لماوع  طسوت  یناهج  نایدا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  دـیوگ  یم  ام  هب  خـیرات.تسا 

ناگناگیب راکشآ  ینمشد  زا  رتآراک  هشیمه  ناکلسم ، مه  هلیسو ي  هب  ذوفن  زت )  ) عقاو رد  تسا ، هدش  فیرحت  دنا ، هدیسر  يا  ههجو 
تـسناوت یم  ناتـسلوغم  نارادـمامز  يارب  پاپ  زیمآ  کیرحت  همان ي  لماح  ولوپوکراـم )  ) رگا تروص  ره  رد.تسا  هتـشاد  دربراـک 

ياه هدقع  یقرـش ، مور  تسایـس  هک  دراد  يداعبتـسا  هچ  دش  لوغم  ماوقا  تسد  هب  یمالـسا  کلامم  ماع  لتق  ببـس  هرخألاب  دشاب و 
بلطم هب  ؟ دـشاب هدروآ  باـسح  هب  مالـسا  مادـهنا  زیواتـسد  نیرتـهب  ار  نینح  ردـب و  ياـه  هنیک  داـحلا و  هـمه  نآ  يوـما و  یلهاـج 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  ع )  ) هللادـبع یبا  ماما  هب  باطخ  دوخ  راعـشا  یتیب  رد  یعیـش  رعاش  یملید ) رایهم  ) .میدرگزاب
تصش و رد  دیزی  « .درک راومه  ار  شحوم  تیانج  نیا  هار  هدروآ و  دوجو  هب  ار  البرک  هعقاو ي  هک  دوب  هدعاس  ینب  هفیقس ي  (ص !)

تافو اب  هفاحق  یبا  نبا  يرادمامز  زاغآ  نامه  زا  هک  يدعاسم  طیارش  رب  هیکت  رگا  يرجه  کی 
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تسناوت یم  یتردق  هحفـص 66 ] هچ [  اب  هنوگچ و  یک و  تشادـن ، دوب  هدـش  ایهم  وا  نادـناخ  يارب  ماگ  هب  ماگ  ص )  ) مرکم لوسر 
ریگ یپ  شالت  یلبق و  دعاسم  ياه  هنیمز  ياوه  لاح و  اب  رت  شیب  ییانـشآ  نخـس و  لالدتـسا  يارب  ؟ دـنزب نیگنن  لمع  نیا  هب  تسد 
یم رتـطوسبم  نآ  فـیرحت  لـعج و  ثیدــح و  ناتــساد  هـب  مـیظع ، تیاـنج  نـیا  یعاـمتجا  يزاـس  هداـمآ  رد  تـیب  لـها  نانمــشد 

ثیدـح و تیمها  اب  هطبار  رد  ناشیا  هک  یفلتخم  ثیداحا  و  ص )  ) مرکم لوسر  ناـشیامرف  هب  هجوت  اـب  مالـسا  ردـص  مدرم.میزادرپ 
یعس ناگمه  دنتسیرگن و  یم  تیمها  مارتحا و  هدید ي  هب  ثیداحا  هب  دوب ، هدش  رداص  یحو  ردصم  زا  هک  نآ  طبض  رشن و  ظفح و 
يارب دـنزاس و  بوتکم  ار  نآ  دـنراد  داوـس  رگا  اـی  دـننک و  ظـفح  اـی  دـندوب ، هدینـش  ص )  ) مرکم لوـسر  زا  هک  ار  هچ  نآ  دنتـشاد 
هدمآ نینچ  دوواد  نبا  ننس  باتک  رد.دوب  هدرمشرب  لمع  نیا  يارب  ار  یناوارف  باوث  ص )  ) مرکم لوسر  اریز  دنیامن  وگزاب  نارگید 

دای يرگید  هب  ار  نآ  ای  دوش و  عفتنم  اه  نآ  زا  دوخ  مه  هک  دزومایب  ثیدح  ود  یتح  هک  یـسک  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا 
: دـندومرف ص )  ) مرکم ربمایپ  « .تسا رتهب  تفرعم  زا  یلاخ  هلاـس ي  تصـش  تداـبع  زا  وا  يارب  درب ، هدافتـسا  اـه  نآ  زا  وا  اـت  دـهدب 
هب ار  یثیدح  يا  هدنونش  دراد  ناکما  اریز  دنناسرب  نیبیاغ  هب  ار  نآ  دنراد ، نم  نخـس  هب  شوگ  دنرـضاح و  هک  یناسک  نآ  یتسیاب  »
ابلق ار  نآ  دونـشب و  ارم  راتفگ  هک  ار  يدـبع  نآ  دـیامرف  نامداش  دـنوادخ  : » دـندومرف ص )  ) مرکم ربماـیپ  « .دـناسرب دوخ  زا  رت  ملاـع 

هب ار  نآ  دعب  دیامن و  ظفح  دمهفب و  دریذپب و 
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اپ رب  ار  یتنـس  هلیـسو  نیدب  ات  دیوگ  یمزاب  تما  يارب  ار  یثیدح  هک  یـسک  : » دندومرف مرکا  ربمایپ  « .دناسرب دنا  هدینـشن  هک  نارگید 
اهدص زا  یکچوک  هنومن ي  هماع ، ياملع  زا  هدـش  رکذ  ثیدـح  دـنچ  « .تسوا راک  شاداپ  یهلا  تشهب  دـناریمب ، ار  یتعدـب  دراد و 

نارگید هب  ثیدح  نداد  دای  يریگدای و  باوث  هحفـص 67 ] تیمها و [  هرابرد ي  هک  تسا  ص )  ) مرکم لوسر  زا  هدش  لقن  ثیدح 
دـیوگ و یم  ام  يارب  تما  هب  ثیداحا  ییوگزاب  طبـض ، مهف ، ظفح ، رد  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  ياج  هب  ياج  خـیرات.تسا  هدـمآ 
، تسین رفاک  یهلا  ماکحا  نید و  مهف  يارب  ییاهنت  هب  نآرق  هنرگو  دنک  یم  كرد  ار  هیصوت  نیا  تیمها  مه  یمیلس  لقع  ره  املـسم 
ره تسا ، هدش  ریـسفت  ناشیا  قح  رب  يایـصوا  هلیـسو ي  هب  ناشیا  زا  دعب  و  ص )  ) یمارگ لوسر  نابز  زا  یثیداحا  هلیـسو ي  هب  نآرق 

هلـصوح ي زا  نآ  هب  رت  شیب  نتخادرپ  هک  همدـقم  نیا  اب  تسا ، مالـسا  تناید  تایح  ناکرا  زا  یکی  هلأسم  نیا  هک  دـناد  یم  یلقاع 
هدرک رداـص  يروتـسد  هچ  هراـب  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  تاـفو  زا  دـعب  هلـصافالب  ثـالث  ياـفلخ  مینیبـب  تسا ، نوریب  ثحب  نیا 

نوریب ات  هدایپ  ام  هارمه  درک ، بوصنم  قارع  يرادنامرف  هب  ار  ام  رمع  یتقو  : دیوگ یم  تسا  هباحـص  زا  یکی  هک  بعک  نب  هظرق.دـنا 
تفگ دیدرک ، نینچ  ام  مارکا  رطاخ  هب  میتفگ  مدرک ؟ تعیاشم  ار  امـش  يروظنم  هچ  يارب  دیناد  یم  دیـسرپ : ام  زا  دعب  هدـمآ و  رهش 

ناروبنز ياوآ  لثم  ناش  ندناوخ  نآرق  يادص  هک  دیور  یم  يرهـش  هب  امـش  دوزفا : سپـس  مراد و  مه  يرگید  روظنم  نیا  رب  هوالع 
، دیرادزاب نآرق  زا  ار  اه  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ثیداحا  لقن  اب  ادابم  دسر ، یم  شوگ  هب  لسع 
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دنا هدرک  لقن  مالـسا  ردـص  ناراگن  خـیرات.دوب  مهاوخ  کیرـش  امـش  اب  راک  نیا  باوث  رد  نم  دـییوگن ، یثیدـح  زگره  مدرم  يارب 
دننک یم  لقن  ثیداحا  تسناد  یم  هک  ار  نانآ  تشاد و  لیـسگ  فلتخم  دالب  هب  ار  یناسک  شرمع  رخآ  ياه  هاـم  رد  مود  هفیلخ ي 
هنیدم هب  ار  هفیذح  نب  هللادبع  رماع -  نب  هبقع  يرافغ -  رذوبا  ءادردوبا -  دوعـسم -  نب  هللادبع  لیبق  زا  يدارفا  دـناوخارف ، هنیدـم  هب 

یم رـشتنم  ار  اه  نآ  دییوگ و  یم  مدرم  يارب  دالب  رد  امـش  هک  تسیچ  ثیداحا  نیا  : تفگ درک و  اه  نآ  هب  ور  هاگ  نآ  درک  راضحا 
 ] نم ات  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  منک  یمن  یهن  هن ، تفگ : ینک - ؟ یم  یهن  يوبن  ثیداـحا  رـشن  زا  ار  اـم  وت  دـنتفگ : اـه  نآ  دـیزاس ؟
یم لقن  هک  ار  یثیدح  هچ  هک  میرتاناد  امـش  زا  اما  دـیرادن ، تشگزاب  قح  دـینامب و  هنیدـم  رد  نم  شیپ  دـیاب  ما  هدـنز  هحفص 68 ]

ار ثیدـح  مادـک  دـنریگب و  ار  ثیدـح  مادـک  دـنناد  یمن  ناملـسم  هزات  مدرم  اما  مینک  یهن  در و  ار  یثیداـحا  هچ  میریذـپب و  دـینک 
زا یثیداحا  ای  یثیدـح و  سک  ره  هک  داد  روتـسد  ربنم  رب  يزور  رمع.دـندوب  روصحم  هنیدـم  رد  اه  نآ  دوب  هدـنز  رمع  ات  و.دـنریذپن 
زا ناش  يرایـسب  دنتـشاد  ص )  ) هللا لوسر  هب  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  مدرم  دنیبب ، ار  نآ  وا  ات  دروایب  ار  همه  تسا  تشون  ادـخ  لوسر 
هب اه  نآ  دنتشاد ، ثیداحا  زا  ییاهراموط  هک  دندوب  رایسب  رت ، شیب  ای  رت  مک  .دندوب  هتشون  ناشدوخ  يارب  ار  یثیداحا  ترـضح  نآ 

رانک هشوگ و  زا  دـندوب  هتـشون  هک  ار  هچ  نآ  یگمه  دراد ، ار  اه  نآ  ثیداـحا  يرگنزاـب  اـی  يروآ  عمج  دـصق  رمع  هک  نیا  لاـیخ 
رمع دش ، عمج  اه  هتشون  ثیداحا و  همه ي  یتقو  دندروآ ،
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لئاسم رد  هک  یثیداحا  زج  دوب  هداد  روتسد  مود  هفیلخ ي  هک  میناوخ  یم  رگید  ییاج  رد.دندنازوس  ار  اه  نآ  یمامت  هک  داد  روتسد 
مدرم دوب  هداد  روتـسد  مه  هیواعم  دـش ، یم  ارجا  مه  هیواعم  نامز  رد  نوناق  نیا.دـننکن  لقن  يرگید  ثیداحا  تسا ، يدابع  هیلمع و 

رمع نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ   - ) تسا هدش  هتفگ  رمع  نارود  رد  هک  یثیداحا  رگم  دننک  يراددوخ  يوبن  ثیداحا  لقن  زا 
هک تسا  بیجع  .تسا  هدوب  هدـش  باب  دوب ، هدرک  لقن  هن  دوب و  هدینـش  هن  ادـخ  لوسر  زا  یـسک  نآ  زا  لبق  هک  يدـیدج  ثیداـحا 
یم لقن  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  هک  یبهذ  (. دـنراد ص )  ) ادـخ لوسر  اب  یطابترا  هچ  رمع  نامز  ثیداحا  دیـسرپن  رفن  کـی 
یم لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یثیداحا  امـش  تفگ  درک و  عمج  ار  ناناملـسم  هباحـص و  همه ي  دش ، رادمامز  رکبوبا  هک  نآ  زا  دعب  : دـنک
يرت مهم  تافالتخا  هب  امـش  زا  دعب  مه  مدرم  دینک ، یم  ادیپ  مه  ییاه  فالتخا  دیراد و  فالتخا  رگیدـکی  اب  دروم  نیا  رد  دـینک و 

رد نآرق  دییوگب  درک  لاؤس  سک  ره  دینکن و  لقن  یثیدـح  چـیه  ص )  ) ادـخ هحفـص 69 ] لوسر [  زا  رگید  اذل  دـنوش و  یم  راچد 
هک ثیداحا  یهن  روتسد  نیا.دیرامـشب  مارح  ار  نآ  مارح  لالح و  ار  نآ  لالح  تسا ، یفاک  ار  ام  نآرق  دراد ، دوجو  امـش  ام و  نایم 

ندوب یفاک  تفای و  همادا  يوما  تموکح  نایاپ  ات  دش  رداص  رکبوبا  يوس  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دـعب  لوا  ياه  هام  نامه  زا 
ادخ لوسر  زا  یثیداحا  دوجو  اه  نآ  همه ي  يوس  زا  یهن  نیا  لیلد  تسا  ملـسم.داتفا  مدرم  ناهد  هب  نامز  نامه  زا  مه  ادـخ  باتک 

یضترم یلع  هرابرد ي  (ص )
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تابثا ناقفانم و  یفن  رد  رگید  ثیدح  اهدص  اهدـص و  ناملـسم و  نارادـمامز  يرادـمامز  هویـش ي  و  ع )  ) نیموصعم همئا  تیالو  و 
يارب ار  نانآ  ناهنپ  ياه  تسد  تشادـن و  یناوخمه  تارـضح  ییاروش  تفالخ  اب  هک  دوب  هللا  لآ  هدـش ي  بصغ  قوقح  نانمؤم و 

هتفگ ناوت  یم  دراد  رـشن  هزاجا ي  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  هک  یثیداحا  اـهنت  درک  مـالعا  تحارـص  هب  مه  ناـمثع.درک  یم  ور  مدرم 
يوبن ثیداحا  رشن  رطاخ  هب  رذوبا  هک  تسا  نینچ.درک  وج  تسج و  دیاب  ار  نیا  تشادن ؟ ندش  هتفگ  هزاجا ي  یثیداحا  مادک  دوش ،

ار ناش  نابز  هک  ...و  رجه  دیـشر  رامت ، مثیم  نوچ  يدارفا  هذبر ، هب  سپـس  هنیدـم و  هب  هرابود  مه  اج  نآ  زا  دوش ، یم  دـیعبت  ماش  هب 
هک توکـس  هئطوت ي  نیا  رد.دوب  هکـس  يوس  کی  نیا  دوب و  يوبن  ثیداحا  ییوگزاب  ناش  مرج  اهنت  دنتخیوآ  ناشراد  هب  دندیرب و 

رشن زا  هناتخسرس  نانآ  دندوب ، هدومرف  نایب  ...و  ریدغ  ناتـساد  تراهط و  تیب  لها  لیاضف  رد  هک  یثیداحا  فذح  تهج  نآ  یمامت 
راک رد  زین  بیذکت  فیرحت و  ثیدـح ، لعج  روتـسد  نآ  ياج  هب  دـندرک و  یم  يریگولج  نآ  نتخاس  بوتکم  یتح  ییوگزاب و  و 

 ] هلیـسو ي هب  ندـش  هلملا  هیجو  يارب  ناش  هار  دـندش و  یم  هدیـشارت  نیما  نیثدـحم  لباقم  رد  هک  یباذـک  تاـیاور  نینچمه  دوب و 
هب یمالـسا و  ماکحا  يانبم  رب  مه  اه  ناملـسمون  هدش و  حـتف  دالب  دروم  رد  هیما  ینب  تسایـس.تشگ  یم  راومه  نایوما  هحفص 70 ]
دش یم  قشمد  رابرد  بیـصن  هحوتفم  دالب  زا  هک  دوب  يدمآرد  رادقم  دوب  مهم  يوما  رابرد  يارب  هچ  نآ  دوبن ، مالـسا  جیورت  تهج 

اریز دندرک  یم  ضقن  ار  نآ  بیترت  ره  هب  تسب و  یم  ار  اهدمآرد  نیا  يولج  یمالسا  یمکح  یتح  رگا  و 
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يربط.دوب تردق  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  زیواتـسد و  نانآ ، مشچ  رد  نید  دندوبن و  لئاق  مالـسا  تناید  هعاشا ي  يارب  یـشزرا  چیه 
هک تساوخ  دوخ  نانزیار  زا  هللادبع ،) نبا  سرشا   ) ناسارخ یلاو  : دسیون یم  يرجه  هد  دص و  لاس  عیاق  حرـش و  رد  روهـشم ، خروم 

ار ءادیصوبا  نانآ  .دتسرف  دورارف )  ) رهنلاءاروام هب  مالسا  شیک  هب  مدرم  ندناوخارف  يارب  زا  ار  وا  ات  دننک  یفرعم  ار  راگزیهرپ  يدرم 
یم یطرش  هب  نم  تفگ : ءادیصوبا.دندرک  شهارمه  ار  رگید  نت  کی  تسناد ، یمن  کین  ار  یسراف  نابز  وا  نوچ  دندرک و  یفرعم 

مدرم هب  ءادیـصوبا  نوـچ  تفریذـپ ، ار  وا  طرـش  یلاو  دـشاب و  فاـعم  هیزج  تخادرپ  زا  دـیآرد ، مالـسا  شیک  هب  سک  ره  هک  مور 
نآ ریما  كروغ ،) ) .دندروآ يور  مالسا  هب  هورگ  هورگ  دنقرمس  مدرم  دوب ، دیهاوخ  فاعم  هیزج  زا  مالـسا  شریذپ  اب  تفگ  دنقرمس 

، درب تیاکش  زادرپ  هیزج  هعماج ي  نتفر  نایم  زا  ببس  هب  سرشا  هب  دوب ، ناناملـسم  هب  دغـس )  ) مدرم هیزج  تخادرپ  لوئـسم  هک  اج 
دغس و مدرم  هک  ما  هتفایرد  نم  دراد ، هیکت  یناتـساد  هیزج  رب  ناناملـسم  يورین  تشون : دنقرمـس  یلاو  هط ) رمع  یبا  نبا   ) هب سرـشا 

هدروآ مالـسا  هیزج  تخادرپ  زا  زیرگ  يارب  اهنت  نانیا  دندشن  اریذپ  ار  شیک  نیا  مالـسا  هب  یگتـسبلد  هزیگنا ي  هب  ناشیا  نادـننامه 
دنناوت یم  تسا و  ریذپاندیدرت  ناش  مالسا  دنهد و  یم  ماجنا  ار  اه  هضیرف  هحفص 71 ] هدش و [  هنتخ  هک  ار  یناسک  اهنت  نیاربانب  دنا 

راب هب  ار  هاوخلد  ياه  هجیتن  زین  مالـسا  زا  يدیدحت  ریـسفت  نیا  رهاظ  هب  راد ، فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  دـنناوخب  ار  نآرق  زا  يا  هروس 
راک هب  ار  رگید  لقتسم  یماقم  تفرگ و  سپ  وا  زا  هیزج  نتفرگ  هنیمز ي  رد  ار  هط  رمع  نبا  ياهرایتخا  سرشا  درواین ،
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یتـسار هب  مدرم  هک  تشون  سرـشا  هب  وا  دومن ، ضارتـعا  ناناملـسمون  زا  ماـقم  نیا  يریگ  هیزج  هب  ءادیـصوبا  هک  یماـگنه.تشامگ 
هیزج یهاوخ  یم  یـسک  هچ  زا  وت  دنتفگ : هدمآ  سرـشا  دزن  اراخب  ناناقهد  نامز  نیا  رد  .دـنا  هتخاس  ییاهدجـسم  هدـش و  ناملـسم 

یم هیزج  نیا  زا  شیپ  هک  سک  ره  زا  هک  داد  روتـسد  تایلام  رومأم  هب  سرـشا  دـنا ، هدـش  يزات  اج  نیا  مدرم  همه ي  نوچ  یناتـسب 
مالسا زا  ناملسمون  نایدغس  زا  رفن  رازه  تفه  هب  کیدزن  دش ، هتساوخ  هیزج  هرابود  ناناملسمون  زا  نوچ  دنریگب ، هیزج  دنا ، هدناتس 

، دنتـسویپ ناضرتعم  هب  زین  شنارای  زا  یهورگ  ءادیـصوبا.دنا و  هدـمآ  درگ  دنقرمـس  یگنـسرف  تفه  رد  ییاـج  رد  هدـنادرگ و  يور 
یبهذـم هدـیقع ي  زا  عافد  حرـش و  هب  نآ  رد  هک  روهـشم  يرعـش  هدنیارـس ي  نارفاک و  نمـشد  نید -  نامرهق  رعاـش ، هنطق ، تباـث 

ءادیصوبا تسناوت  هژیو  ياهدنفرت  اب  وا  تشاد و  لیسگ  دنقرمس  هب  ون  يا  یلاو  سرشا.دوب  ناشیا  نایم  رد  زین  دوب  هتخادرپ  نایعجرم 
ریگتسد و شروش  ناربهر  تسکش ، مهرد  يدوز  هب  دغـس  مدرم  شروش.دنکفا  نادنز  هب  ار  نانآ  هدناشک ، دوخ  دزن  ار  هنطق  تباث  و 
، هدنادرگرب يور  مالسا  زا  اه  نآ  هجیتن  رد  دش ، هتفرگ  هیزج  روز  هب  نایدغس  زا  رت  شیب  هچ  ره  يرگمتس  اب  دندش و  لیـسگ  ورم  هب 

ظفاح اهنت  هن  ناـیوما  هحفـص 72 ] .داتفا [  رطخ  هب  نایزات  هاگیاپ  دورارف -  رهنلاءاروام -  رـسارس  دـندش و  تسدـمه  رفاک  ناکرت  اـب 
باجیا ناش  تسایس  هک  اج  ره  هکلب  دندیشوک  یمن  ص )  ) يدمحم تناید  شرتسگ  ددصرد  دندوبن و  مالـسا  غلبم  عرـش و  نیزاوم 

اب تروص ، ره  رد.دـندرک  یم  باختنا  ار  ناش  يایند  عفانم  اـه  نآ  دـندش  یم  ریخم  يویند  عفاـنم  اـی  نید  يراد  هگن  نیب  درک و  یم 
يا هدامآ  طیارش  نآ  همه ي 
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هب تسیاب  یم  ناشرادمامز  هک  دوب  دیقم  دنبیاپ  لصا  نیا  هب  شیگدولآ  باوخ  تلفغ و  همه ي  اب  هعماج  زونه  هدـش  هداد  حرـش  هک 
یمن هک  دـندوب  زین  نیدـتم  یناگرزب  روانهپ  کـلم  نآ  راـنک  هشوگ و  رد  ییوس  زا.دـنک  يرادـمامز  مالـسا  رطاـخ  هب  مالـسا و  ماـن 

یم نمؤم  دارفا  هب  ار  ناشیاه  هتـشون  دنتـشون و  یم  هنایفخم  هک  دـندوب  ییاه  تسد  دـنامب ، روتـسم  دـصرد  دـص  قیاـقح  دنتـشاذگ 
ناشیدنا نشور  نیا  زا  يرایسب.دندومن  یم  وگزاب  دنتـشاد  نانیمطا  نانآ  هب  هک  یناسک  يارب  ار  قیاقح  هک  دوب  ییاه  نابز  دندرپس و 

دنناوـتب رتـهب  اـت  دـندرک  ترجه  رود  ياـه  نیمزرـس  هب  تفـالخ  زکرم  زا  مدرم  يزاسانـشآ  تهج  هـب  مالـسا  قیاـقح  هـب  يانـشآ  و 
شالت لصاح  تسویپ  عوقو  هب  يرجه  کی  تصـش و  لاس  رد  هچ  نآ.دـنزاس  انـشآ  يوما  راـبرد  ياـه  تیعقاو  اـب  ار  ناگدـنامرود 

مسق مه  ناتـساد و  مه  تیب  لها  اب  ینمـشد  رب  یگمه  دندوب و  هتخاس  شیوخ  يایند  هبعلم ي  ار  نید  هک  دوب  یناسک  هلاس ي  هاجنپ 
گنس مادک  ره  هک  دندمآ  دوجو  هب  تردق  هب  ندیسر  رطاخ  هب  یفلتخم  بازحا  تسا  نکمم  هچرگا  رت  نییاپ  ياه  هدر  رد  دندوب و 

یب.دندوب لعفلا  قفتم  لوقلا و  قفتم  نیتسار  مالسا  همئا و  قوقح  اب  ییورایور  رد  اه  نآ  همه ي  یلو  دندز  یم  هنیـس  هب  ار  ناشدوخ 
داجیا رد  یعـس  ناناملـسم ، یلمع  یتدـیقع و  تافارحنا  تهج  هدـشراومه  ياه  هار  یعامتجا ، ياـه  يربارباـن  يرگمتـس ، یتلادـع ،

یقاب یلهاج ، یبرع  تیبصع  ییارگ ، هلیبق  اه ، تیعقاو  یـشوپ  هدرپ  یـشک ، قح  صن ، لـباقم  رد  داـهتجا  نوگاـنوگ ، قرف  بازحا و 
راکفا و ماسقا  عاونا و  دـشر  تهج  قشمد  رابرد  يوس  زا  هبناج  کی  یلو  زاب  ياضف  داجیا  تیلهاـج ، هحفص 73 ] دادترا [  رب  ندنام 

راومه نانچ  نآ  یهلا  تامرحم  نداد  هولج  هداس  لطاب و  شرتسگ  يارب  ار  هار  همه  همه و  یطاقتلا ، لامعا 
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تیبرت هک  یصلاخ  هعیش ي  هورگ  نآ  الا  درک  یمن  ضارتعا  یـسک  دنتـسناد و  یم  ار  يوما  هفیلخ ي  تایانج  همه ي  هک  دوب  هدرک 
، دوبن لیلد  یب  يوما  يافلخ  ياه  تیانج  اه و  يور  جک  اه و  یتساران  ربارب  رد  مدرم  توکس  لیلد.دندوب  تیب  لها  بتکم  ناگدش 
هرجـش ي نیا  ناینیـشیپ  هک  اریز  دندرک  یم  هیجوت  ار  نانآ  لامعا  دنفرت  هسیـسد و  نارازه  اب  ثیدـح  نالعاج  يرابرد و  نویناحور 

ياه تیانج  يارب  هنیمز  دندوب و  هدرک  فرحنم  شیوخ  هاگیاج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  نامرف  فالخرب  ار  تفالخ  تیعورـشم  هنوعلم 
لئاسم همه ي  هب  ندوب  ملاع  اه و  يدـیلپ  هیلک  زا  ندوب  رهطم  نآ  همزال ي  هک  ار  یتسادـق  نآ  رگید  تفـالخ.دوب  هداـمآ  ناگدـنیآ 
دیـسر ییاج  هب  راک  دوب و  هدش  انعم  دوب  هیما  ینب  هاوخ  لد  هک  يا  هویـش  نامه  هب  رمالاولوا  تشادن ، دوخ  رد  دوب  يونعم  یبهذـم و 

، نایوما نامز  رد  اریز  دنتـشادنپ  قح  ار  نآ  دـندرک و  رازبا  هنیمز  نیا  رد  ییاشامت  ياهاوتف  هناـگراهچ  بهاذـم  ياـسؤر  اهدـعب  هک 
تاـیانج هیجوت  تهج  هب  یلعج  ثیداـحا  نآ  اـب  ار  یتیعورـشم  دـندرک و  لـعج  یثیداـحا  يوـما  يروطارپـما  هب  هتـسباو  نویناـحور 

تفای و هبلغ  یمالـسا  هعماـج ي  رب  روز  ریـشمش و  اـب  هک  سک  نآ  : » تفگ یلعیوبا  یـضاق.دنتسارآ  مدرم  مشچ  رد  يوما  ناـمکاح 
دناد یمن  ماما  ار  وا  هک  یلاح  رد  دناسرب  زور  هب  ار  یبش  هک  تسین  زیاج  یـسک  يارب  رگید  دش  هدیمان  نینمؤملاریما  تشگ و  هفیلخ 

هحفـص 74] باتک [  رد  اـفلخ  بتکم  ربتعم  هیقف  ناـهبزور ، نیدـلا  لـضف  [ . 1 « ] .نمادـکاپ هاوخ  دـشاب و  هدوـلآ  یمدآ  هفیلخ  هاوـخ 
الیتسا و تماما  یهاشداپ و  داقعنا  بابـسا  زا  مراـهچ  قیرط  :» دـسیون یم  تفـالخ  تالیکـشت  زا  مسق  نیا  دروم  رد  كولملا  كولس 

یصخش دنک و  تافو  ماما  نوچ  دنا  هتفگ  املع  تسا ، تکوش 
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وا تماما  رگـشل ، تکوش و  هب  دنک  رهق  ار  نامدرم  دـشاب و  هتخاس  هفیلخ  ار  وا  یـسک  هکنآ  یب  یتعیب و  یب  ددرگ ، تماما  يدـصتم 
دـشاب و طیارـش  عمجتـسم  هاوخ  كرت ، ای  مجع  ای  دـشاب  برع  هاوخ  و  هن ، هاوخ  دـشاب و  یـشیرق  هاوخ  یتعیب ، یب  ددرگ ، یم  دـقعنم 

دننک یم  لقن  ص )  ) مالـسا لوسر  نابز  زا  تارـضح  نیا  هک  یتایاور  « .درک ناوت  قالطا  وا  رب  هفیلخ  ماما و  ...لهاج و  قساف و  هاوخ 
هب دـنور و  یمن  نم  هار  رب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـیاوشیپ  نم  زا  سپ  : » دـنک یم  تیاور  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هفیذـح  .تسا  یندـینش 
ای متفگ  : » دیوگ یم  هفیذح  « .دنناسنا رهاظ  هب  هچرگا  دنراد  نیطایش  نوچمه  ییاه  لد  ناشیا  زا  يا  هراپ  دننک ، یمن  لمع  نم  شور 
رب وا  رگا  قلطم ، تعاطا  دصرد و  دص  ییاونـش  دومرف : مهد ؟ ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  مبایرد  ار  نامز  نآ  نم  رگا  ص )  ) هللا لوسر 
یم لقن  ص )  ) مرکم لوسر  زا  سابع  نبا  نابز  زا  « .يراپسب شروتسد  هب  شوگ  يرب و  نامرف  دیاب  وت  دربب ، ار  تلام  دبوکب و  تتـشپ 

هاگتـسد زا  یـسک  رگا  اریز  دـنک ، ربـص  هک  دـیاب  درک  هدـهاشم  يدـنیاشوخان  زیچ  شیوخ  رادـمامز  اوشیپ و  زا  یـسک  رگا  : » دـننک
رخآ فرح  هرخألاب  »و  .تسا هدرم  تیلهاج  ناگدرم  دـننام  دریمب  نآ  رب  دوش و  رود  بجو  کی  نآ  وریپ  ناناملـسم  عمج  تفالخ و 

ملظ و قسف و  اب  مکاـح  هک  دـنیوگ  یم  نیملکتم  نیثدـحم و  اـهقف و  ینعی  تنـس  لـها  مومع  :» دـنتفگ هک  تسا  نآ  تمـسق  نیا  رد 
هکلب دوش  مایق  وا  هیلع  هک  تسین  اور  زیاـج و  ـالوصا  دومن و  علخ  ار  وا  ناوت  یم  هن  دوش و  یمن  لوزعم  مدرم  قوقح  نتـشاذگاپریز 

دنوادخ و زا  دنهد و  زردنا  دنپ و  ار  وا  تسا  بجاو 
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یمزاب رادمامز  هیلع  جورخ  زا  ار  ام  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ص )  ) ربمایپ زا  یثیداحا  هنیمز  نیا  رد  اریز  دنناسرتب  هحفص 75 ] تمایق [ 
رگمتـس قساف و  هچرگا  تسا  مارح  ناناملـسم  همه ي  عامجا  هب  نارادمامز  نایاوشیپ و  دض  رب  مایق  هک  نیا  نخـس  هصالخ ي  دراد ،

تیعورـشم ناینب  رب  ار  تسخن  هفیلخ  راهچ  ای  هس  تموکح  اهنت  هک  نانچمه  یلبنح  شیک  :» دـسیون یم  گنولدـنام  روسفورپ  « .دـشاب
یـساسا و یفیلکت  دوب  یکتم  تردـق  رب  هک  زین  ار  يدـعب  یخیراـت  تفـالخ  هب  يراداـفو  تسناد ، یم  قـح  رب  تفـالخ  اـه  نآ  یتاذ 
( هبلغ  ) هلیـسو ي هب  تفالخ  رابتعا  هک  ننـست  لها  هیرظن ي  زا  مه  يور  رب  تفالخ  هرابرد ي  نایلبنح  هیرظن ي  « .تسناد یم  یبهذم 

ملـسم ره  هفیظو ي  دـشاب ، شیرق  هلیبق ي  ناـمدرم  زا  ناـمز  رخآ  اـت  تسیاـب  یم  هفیلخ  لاـح  نیا  رد  تفر ، رتارف  درک  یم  دـییأت  ار 
زا یتراـبع  دوـبن ، حرطم  هـفیلخ  يرگمتــس  يرگداد و  یبوـخ ، يدــب و  دوـب ، شناگدــنیامن  هـفیلخ و  زا  ندرک  یناـبیتشپ  يوریپ و 

، تسا شیرق  نآ  زا  دنـشاب  هدـنز  شیرق  هلیبق ي  زا  نت  ود  هک  ینامز  ات  تفالخ  :» درک دـقن  ناوت  یم  هرابود  ار  لبنح  نبا  ياهداقتعا 
زیخاتسر زور  ات  ار  نایشیرق  زج  سک  چیه  تفالخ  ام  دنک ، دیدرت  اه  نآ  تیعورشم  رد  شروش و  اه  نآ  هیلع  درادن  قح  سک  چیه 

یم نارگداد  داد  هن  نارگمتس و  متس  هن.دشاب  راک  هانگ  ای  قح  رب  هاوخ  ناماما  اب  هارمه  تسا  یمئاد  یفیلکت  داهج  مینک ، یمن  دییأت 
رگداد نمادکاپ و  اه  نآ  رگا  یتح  تسا  بجاو  نامکاح  اب  جح  رفـس  اهدیع و  هعمج و  زور  تعامج  زامن  دنک ، یثنخ  ار  نآ  دناوت 

هاپس ناهدنامرف  هب  یگنج  ياه  تمینغ  میلست  نینچمه  تسا و  فیلکت  هیرشع  نیمز و  جارخ  تاکز ، تخادرپ  دنـشابن ، راگزیهرپ  و 
رگداد یب  هچ  رگداد  هچ 
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وا هیلع  دـیرادنزاب و  تسد  وا  يروای  تعیب و  زا  تسا ، بجاو  هتـشامگ  امـش  ییاورناـمرف  هب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  زا  تعاطا.دنـشاب 
، دیروشن مکاح  دـض  رب.دروآ  دـیدپ  یهاگزیرگ  شیاشگ و  امـش  يارب  زا  دـنوادخ  ات  دیـشاب  ابیکـش  هحفص 76 ] .دیشکن [  ریـشمش 
اب هدرک و  كرت  ار  تعامج  هک  تسا  هدرک  يرگ  تعدب  دـنک  نینچ  سک  ره  دینکـشن ، ار  دوخ  تعیب  دـیرب ، نامرف  دـیهد و  شوگ 
اما دیهنن  ندرگ  ار  شنامرف  زگره  دـینکن ، يوریپ  ادـخ  زا  هک  داد  نامرف  امـش  هب  مکاح  رگا.تسا  هتـساوخرب  دانع  تفلاخم و  هب  نآ 
رمث عورش  هزات  هدش  دای  کچوک  ياه  هنومن  نیا  [ . 2 « ] .دیزاسن مورحم  شدوخ  قح  زا  ار  وا  دیزیگنا و  هنتف  وا  هیلع  هک  دیرادن  قح 

هب ار  هعماج  ثیدح ، نیلعاج  زا  نانآ  بصاغ  ناینیـشیپ  نایوما و  ینابیتشپ  نایوما و  ینابیتشپ  اب  هک  دوب  یمیظع  تافارحنا  یهدزاب  و 
تخاس مورحم  یهلا  یعقاو  نییآ  قیاقح و  اب  ییانـشآ  تمعن  زا  ار  ناسنا  اهدرایلیم  نونکات  نرق  اه  هد  دوب و  هدیـشک  میظع  یفارحنا 

هب نونکا.دـیدرگ  ینامـسآ  موـصعم  نیرخآ  زادـگناج  تـبیغ  و  ع )  ) نیموـصعم هـمئا ي  هـمه ي  تداهـش  ثعاـب  نآ  زا  رت  مـهم  و 
ادخ لوسر  مدرم ! يا  :» دومرف یثیدح  رد  هک  دینک  هجوت  ص )  ) مرکم لوسر  نابز  زا  لقن  هب  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  ماما  شیامرف 
تنس اب  هتشاذگ و  اپریز  ار  یهلا  نامیپ  هدرک ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنک  هدهاشم  ار  ییوگروز  ياورنامرف  سک  ره  دومرف : (ص )

وا دنوادخ  یضارتعا ، هن  دنکب و  یمادقا  هن  وا  ربارب  رد  دیامن و  یم  راتفر  هانگ  روج و  هب  راگدورپ  ناگدنب  اب  هدومن و  فلاخم  ربمایپ 
يوریپ ناطیش  زا  هیما  ینب  دینادب  درک ، دهاوخ  روشحم  رگمتس  نآ  اب  ار 
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ار لاملا  تیب  دـندومن ، لیطعت  ار  یهلا  دودـح  ماکحا و  دـنتخاس و  عیاش  ار  یهابت  داـسف و  دـنتفر ، نوریب  یهلا  تعاـطا  زا  دـندرک و 
تماما نیملـسم و  يرادمامز  يارب  نارگید  زا  نم  دـندرک و  مارح  ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  دـنداد و  رارق  دوخ  صتخم 

هک یـسک  الا  تسین  يربهر  ییاوشیپ و  هتـسیاش ي  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  :» دومرف ماما  رگید  یثیدح  رد  هحفص 77 ] .مرتراوازس [ »
ترـشع و يرـسدوخ و  يارب  نم  :» دندومرف رگید  ینایب  رد  « .دهنب ورگ  هب  ادخ  هب  دراد و  اپ  رب  ار  لدع  دـشاب و  نآرق  هب  هدـننک  لمع 
هب رما  اـت  مهاوخ  یم  مدومن ، ماـیق  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  تما  روما  حالـصا  یپ  رد  هکلب  مدـماین  نوریب  هنیدـم  زا  یهاـبت  داـسف و 

سک ره  تسا و  هدرک  تعباتم  ار  ادخ  هار  تسا ، نآ  وریپ  دریذـپ و  یم  ام  زا  ار  تقیقح  نیا  سک  ره  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ناگدـننک مکح  نیرتـهب  وا  هک  دـنک  مکح  مدرم  نیا  نم و  ناـیم  دـنوادخ  اـت  مهد  یم  همادا  ار  مهار  ربـص  اـب  نـم  دـنک ، در  ار  نآ 

هللادبع یبا  ماما.تسا  ردـقچ  تعامج  لها  ياهقف  و  ع )  ) ماما شیامرف  نیب  تما  نارادـمامز  هرابرد ي  هلأسم  توافت  دـیرگنب  « .تسا
تـصش لاس  ات  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  نامز  زا  لاس  کی  هاجنپ و  تدم  رد  هچ  نآ  خـیرات و  نایرج  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  (ع )

تقیقح و زا  ار  ص )  ) يدمحم تلاسر  زور  ره  مدـق ، هب  مدـق  ماگ و  هب  ماگ  دوب ، هتـشذگ  مالـسا  ياپون  هعماج ي  رب  يرجه  کی  و 
هداز يوما  نیا  دـساف  فالـسا  هک  يا  هدامآ  ياه  هنیمز  اب  هک  تسناد  یم  ماما  درک و  یم  رترود  دوخ  ینامـسآ  هرهوج ي  تیوه و 

هدرک مهارف 
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هداد صیخـشت  بسانم  یهلا  نییآ  مادهنا  يارب  ار  تقو  قشمد ، رابرد  یـسایس  ياه  میرحت  رد  هک  تسا  دیـسر  ییاج  هب  راک  دـندوب 
تسین و قح  هاگودرا  نادرم  نادنز  رازآ و  هجنکـش و  اهرامت و  مثیم  اه و  يدـع  نب  رجح  لتق  هلأسم  هلأسم ، رگید  راب  نیا  دـندوب و 

هدیـسر مالـسا  خـیرات  رد  يا  هلحرم  هب  راک  دوش و  یمن  متخ  مه  يوما  ياه  یبلط  تسایر  یتسرپایند و  يرادـمامز و  هب  اهنت  هیـضق 
ملسم دوب و  هدنامن  یقاب  یهلا  ماظن  یمالسا و  تموکح  یـساسا  ندش  نوگژاو  هحفـص 78 ] اب [  رت  شیب  یماگ  دنچ  یهاگ  هک  دوب 

رفک و هرطیس ي  لباقم  رد  یهلا ، میقتسم  طارص  هدنراد ي  هگن  نوتس  ریصب و  هاگآ و  ملاع و  راوتسا ، مکحم و  عفادم  اهنت  هک  تسا 
مهرد تلاسر و  نادناخ  راتـشک  اب  تشادـنپ  یم  نمـشد  دوب و  هدـنامن  ياج  رب  ع )  ) ابع لآ  سماخ  زج  یـسک  يوما  داحلا  يالیتسا 

نانآ مدق  نیرخآ  يارب  هداج  تیاده ، حابصم  ندومن  شوماخ  تما و  تاجن  هنیفس ي  نتخاس  مدهنم  راوتسا و  نوتـس  نیا  نتـسکش 
یپ اب  هکم و  هنیدم و  رد  ماما  نتـشک  تهج  رورت  هورگ  داجیا  ایاضق و  رب  لماک  فارـشا  اب  دیزی  هک  تفگ  دـیاب.دش  دـهاوخ  راومه 

اب دوب  یحو  مادهنا  سپـس  تلاسر و  نادناخ  ماع  لتق  ددصرد  قارع ، هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  ماما  تکرح  نایرج  مئاد  يریگ 
فورعم یکم  هللادبع  نب  دمحم.دنهدب  هولج  يربم  تیانج  نیا  زا  ار  دیزی  دنراد  یعـس  تنـس  تعامج و  ياملع  زا  یهورگ  هک  نیا 

اروشاع هعقاو ي  حیرـشت  رد  رگید  یهورگ  مولعلاءایحا و  باتک  رد  یلازغ  دـماحوبا  مصاوقلا و  نم  مصاوعلا  باتک  رد  یبرع  نبا  هب 
دنچ هب  تسا  هدش  بکترم  دیزی  هک  یتیانج  و 
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نب هللادیبع  تیانج  البرک و  هعقاو ي  زا  ار  دیزی  دنا  هدرک  یعس  : لوا هتکن.دنا  هتخادرپ  نآ  هرابرد ي  ثحب  هب  دنا و  هدرک  هراشا  هتکن 
لها يارسا  هک  یتقو  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هراشا  دیزی  زا  يا  هتفگ  هب  دوخ  مالک  لالدتـسا  يارب  اه  نآ  دنهد و  هولج  ربخ  یب  دایز 

لوسر مرح  ناکدوک  ناوناب و  راب  هودنا  ناشیرپ و  تیعضو  ادهش و  رهطم  ياهرس  هدهاشم ي  اب  دیزی  دندیسر ، قشمد  رابرد  هب  تیب 
تسا و هدش  بکترم  ار  یتیانج  نینچ  هک  ار  هناجرم  نبا  دنک  تنعل  ادخ  دسرب و  لتق  هب  ع )  ) نیسح متـساوخ  یمن  نم  : » تفگ یهلا 

دایز نبا  درک و  یناوارف  هحفص 79 ] ياه [  شـشخب  تیب  لها  يارـسا  هب  دیزی  هک  دنک  یم  لقن  يربط  « .ما هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  نم 
اهنت ع )  ) نیسح ندش  هتشک  نودب  امش  زا  نم  تسا : هتفگ  دیزی  هک  نیا  مالک  لصاح  هرخألاب  داد و  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار 

هتکن.تسا ي هدوب  نم  عالطا  نودب  دایز و  نبا  روتـسد  هب  تسا  هدـمآ  شیپ  هچ  ره  مدوب و  دونـشخ  یـضار و  شیوخ  زا  تعاطا  هب 
یم ماما  هب  درک و  یم  ینابرهم  رایـسب  وا  هب  دروخ ، یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اب  ار  شراهن  ماش و  دیزی  هک  دـسیون  یم  ریثک  نبا  : مود

ناواـت هب  رگا  یتـح  مراد  هگن  ندـش  هتـشک  زا  ار  وا  اـت  مداد  یم  وا  هب  تساوخ  یم  تردـپ  هچ  ره  مدوب ، اـج  نآ  رد  نم  رگا  تفگ :
هتکن.تسا ي هدش  عقاو  هجوت  دروم  دیزی  ینامیـشپ  يربخ و  یب  هلأسم ، نیا  رد  هک  مدرک ، یم  نینچ  دوب  منادنزرف  گرم  تکاله و 

رگا متفگ  وا  هب  نم  تسیرگ و  درک : هدهاشم  ار  مردپ  هدیرب ي  رـس  یتقو  دیزی  تفگ : ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دیوگ : یم  یبهذ  : موس
ریجنز ریسا و  نینچ  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر 
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رتخد ع )  ) هنیکـس هک  دنک  یم  لقن  يربط.درک  قیدصت  ارم  هتفگ ي  دـیزی  مینک و  ادـیپ  تاجن  نآ  زا  تشاد  یم  تسود  انیقی  دـنیبب ،
یکی مدوبن ، یضار  رما  نیا  هب  ادخ  هب  هدازردارب ! داد : باوج  دیزی  میتسه ، وت  ریـسا  هک  میربمایپ  نارتخد  ام  تفگ : دیزی  هب  ع )  ) ماما

یم امش  هب  هچ  نآ  داد : باوج  دیزی  دنا و  هتـشاذگن  ام  يارب  رتشگنا  کی  یتح  دنا و  هدرک  تراغ  ار  ام  تفگ : مرح  ناوناب  زا  رگید 
نیا رد  هک  تسا  هدش  لقن  ناوارف  هک  یلعج  ياه  هتفگ  نیا  لاثما  تسا و  هدـش  هدوبر  امـش  زا  هک  تسا  ییاه  نآ  زا  رت  شیب  مشخب 

تبـسن وا  داهتجا  هب  ار  دیزی  تیانج  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  : مراهچ هتکن.دنا ي  هتـشاد  دـیزی  نداد  ناشن  رثأتم  رد  یعـس  هلأسم 
نیا باوج  رد.تسا  هدرک  ار  راک  نیا  شیوخ  داهتجا  رب  انب  ناناملسم و  هفیلخ ي  ناونع  هب  وا  هک  دنا  هتشون  و  هحفص 80 ] دنا [  هداد 
رفاک ره  هلیسو ي  هب  یتح  ار  هطلس ) تیمکاح   ) يا هدع  یتقو  یتسار  هب  درک ، یگدیـسر  اه  هناهب  نیا  هشیر ي  هب  دیاب  ادتبا  اه  هتکن 

ماـیق و وا  هیلع  رب  اـت  تسین  اور  یناملـسم  چـیه  رب  هک  دـشاب  دـقتعم  هتـشاگنا و  حیحـص  ار  وا  تفـالخ  هتـسناد و  عورـشم  يرجاـف  و 
رگا یتح  رتالاب  دشاب و  قسف  هب  رهاجتم  قساف و  دـناوخب و  ادـخ  هار  زا  ریغ  یهار  هب  ار  اه  نآ  هفیلخ  نآ  رگا  یتح  دـنکب ، یـضارتعا 
نینچ دـنناوت  یم  نانآ  مشچ  رد  رمـالاولوا  یتقو  تشاد ؟ هدـیقع  نیا  هب  ناگدرپسرـس  زا  ناوت  یم  يراـظتنا  هچ  رگید  دـشاب ، دـحلم 

يداهتجا ياوتف  کی  عورـشم و  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  تیانج  هک  نآ  هن  رئاج  ناـمکاح  يوس  زا  یتیاـنج  ره  دنـشاب ، یتادوجوم 
ثیدح مادک  يانبم  رب  داقتعا  نیا.دوش  یم  یقلت 
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دـحلم و رئاج و  نامکاح  هراـبرد ي  ص )  ) هللا لوسر  هک  یثیداـحا  مه  نآ  دـشاب  راوتـسا  دـناوت  یم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تیاور  و 
ینوگنرـس يارب  ص )  ) ادخ لوسر  شالت  مامت  یگدنز و  الـصا  ؟ تسا هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ارچ  دندومرف  نایب  نانآ  اب  ییورایور 

متـس و یبوکرـس  لطاب ، ءاحما  ملظ ، عفر  رد  ترـضح  نآ  هبیط ي  تایح  رـسارس  دیـسر و  نایاپ  هب  شیرق  قساـف  دـحلم و  ناـمکاح 
تجح ناسنا  رد  زین  لـقع  اـه  نیا  همه ي  زا  هتـشذگ.تسا  هدوب  يرادـمامز  هکیرا ي  زا  دـحلم  كرـشم و  ناـنارمکح  ندیـشکورف 

یم رفیک  لقع ، نتـشاد  رطاخ  هب  یمدآ  تسا و  هدومرف  تیاـنع  ناـسنا  هب  ار  نآ  اـهنت  دـنوادخ  هک  تسا  ییورین  نآ  تسا و  یگرزب 
ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  مدآ  نادـنزرف  یقیقح  هصخاش ي  نیا  ددرگ و  یم  دنمتداعـس  ای  یقـش  دروآ ، یم  تسد  هب  شاداپ  ای  دـنیب 

الفا نوربدـتی ، ـالفا  نولقعی ، ـالفا  ریظن : یتـالمج  زا  هتـشابنا  مرکم  نآرق  رـسارس  هداد و  رارق  كراـبم  باـطخ  دروم  اـهراب  اـهراب و 
تسا و زاب  گس  زاب و  نومیم  هرابنز و  دروخ ، یم  ینلع  ار  بارـش  هک  تسا  يدـهتجم  دـیزی  هحفـص 81 ] .دشاب [  یم  ...و  نومهفی 

یم ار  ع )  ) هللادبع یبا  ماما  رس  یتقو  دنک و  یم  راختفا  تیلهاج  نیکرشم  هویش ي  هب  یـشوپ  هدرپ  یب  دنک ، یم  رارقا  شرفک  هب  انلع 
مـشاه ینب  زا  ار  نینح  ردب و  ماقتنا  هنوگچ  دننیبب  هک  دنتـسه  اجک  نم  خـیاشم  : » دیارـس یم  دـناوخ و  یم  رعـش  یلاحـشوخ  اب  دـنیب ،

هب هتخاس و  ناریو  ار  یمیهاربا  دـیحوت  نامیا و  هناخ ي  هک  تسا  يدـهتجم  نیا  دراذـگ ، یم  اپ  ریز  ار  یهلا  نیناوق  اـنلع  ما ،» هتفرگ 
ناگدنام یقاب  دیامن و  یم  تریس  یب  ار  راصنا  ياه  هداوناخ  زا  رتخد  دص  تفه  دنک و  یم  ماع  لتق  ار  یبنلاهنیدم  دشک ، یم  شتآ 

کچوک زا  راصنا  نادناخ 
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نب ملـسم  مان  هب  شدوخ  زا  رتدـب  يراک  تیانج  هب  ار  مدرم  سومان  لام و  ناج و  رایتخا  رهـش و  نانع  هدرک و  ماـع  لـتق  ار  گرزب  و 
زا يراگن  خیرات  چیه  هک  یتیـصخش  ار ، ناسنا  نیرت  هزنم  نیرتاوقتاب ، نیرتزارفارـس ، ص ،)  ) ربمایپ دنزرف  هرخألاب  دراپـس و  یم  هبقع 

یتیصخش نینچ  دنناشنب ، شسدقم  نماد  رب  دنا  هتـسناوتن  ار  تاهورکم  زا  يا  هبئاش  وا  ینارون  یگدنز  رـسارس  رد  نمـشد  تسود و 
دون ریپ  ات  ههام  شـش  كدوک  زا  نارای  نادناخ و  هارمه  عیجف  هویـش ي  نآ  اب  ار  تسا  تما  تیادـه  حابـصم  تاجن و  هنیفـس ي  هک 
یم جارات  هب  ار  لاوما  دـنک ، یم  تراغ  ار  نانز  تنیز  شـشوپ و  دـنز ، یم  شتآ  ار  اه  هیمخ  دـنک ، یم  ماع  لتق  درم  نز و  زا  هلاس ،

نادناخ دهتجم  نیا.دنادرگ  یم  اهرهـش  رد  باجح  یب  مدرم ، مشچ  يولج  رد  ار  ص )  ) هللا لوسر  مرح  دشک ، یم  ار  ناکدوک  درب ،
هک یسک  نوخ  هب  دیالآ ، یم  ناسنا  دنزرف  نیرت  فیرـش  نوخ  هب  ار  شتـسد  دزاس و  یم  ناریو  ار  یهلا  تویب  ماع و  لتق  ار  تلاسر 

هدرک لـقن  وا  هب  تبـسن  ص )  ) ادـخ لوـسر  تدوـم  وا و  يزرورهم  تناـید و  اوـقت و  رد  تبحم و  رد  تیاور  اهدـص  تنـس  ياـملع 
نامیـشپ و یهاگ  رثأتم ، یهاـگ  ربخ و  یب  هحفـص 82 ] ار [  وا  یهاـگ  درک و  هئربت  دـناوت  یم  هنوگچ  ار  يرفاـک  تیرفع  نینچ.دـنا 
هک دـیوگ  یم  دـسیون و  یم  هنیدـم  مکاـح  هب  هماـن  ارچ  سپ  دوـبن  ع )  ) ماـما لـتق  هـب  یـضار  دـیزی  رگا  دـناوخ ، شدـهتجم  یهاـگ 

دیزی رگا  ؟ دـنزب ار  ناش  ندرگ  دـندرکن  تعیب  رگا  دریگب و  تعیب  وا  يارب  ع )  ) نیـسح ریبز و  هللادـبع  رمع و  هللادـبع  زا  شرادـنامرف 
هب یتقو  ارچ  سپ  دوش  متخ  یماظن  ییورایور  اب  هعقاو  البرک  رد  هک  دهاوخ  یمن 
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قارع ياه  ناگداپ  ات  دهد  یم  روتـسد  دش  علطم  قارع  يوس  هب  ماما  تکرح  زا  هفوک  زا  دایز  نب  هللادـیبع  یپایپ  ياه  همان  هلیـسو ي 
دنناسرب لتق  هب  ار  ع )  ) ماما یهلا ، نما  مرح  رد  یتح  دهد  یم  روتـسد  دوخ  نارومأم  هب  هک  يدوجوم  دـنیآرد ؟ شاب  هدامآ  تلاح  هب 

هیـضق زا  تسا و  رثأتم  ماما  تداهـش  زا  هنوگچ  دراذـگب ، مامت  همین  ار  کسانم  مرح ، تمرح  ظفح  تهج  هب  دوش  یم  روبجم  ماما  و 
تسیل : دناوخ یم  نینچ  فصولادیاز  يدجو  رورس و  طاشن و  اب  دبوک و  یم  كرابم  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  هک  یلاح  رد  ربخ  یب 

مهتاداس و نم  موقلا  انلتق  دـق  لستال  دـیزی  ای  ولاق  مث  اـحرف  ولهتـسا  وله و  ـال  لـسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزف  اودهـش و  ردـبب  یخایـشا 
دق لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  لعف  ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  ملا  نا  فدض  نم  تسل  لدتعاف  ردـبب  هانلدـع 

: ریظن دـنا  هداد  يأر  وا  رب  نعل  دـیزی و  رفک  هب  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  لـطبلا  ثیللا  سراـفلا  اـنلق  اـنراث و  یلع  نم  انذـخا 
، دنریگب نشج  تیب  لها  يارسا  دورو  درجم  هب  ات  دهد  یم  روتسد  ارسا  هار  رـس  ياهرهـش  هب  هک  يدیزی  .ظحاج  مزح ، نبا  ینازاتفت ،
رورـس و تیاهن  رد  س )  ) بنیز هب  هک  يدیزی  دننک ، ناغارچ  ار  رهـش  دهد  یم  روتـسد  قشمد  هب  تیب  لها  دورو  ماگنه  هک  يدـیزی 
و تشک »؟ ار  تردارب  درک و  لـیلذ  ار  امـش  هحفـص 83 ] روطچ [  ادخ  يدرک  هدـهاشم  : » دـیوگ یم  هنعط  هب  شیزوریپ  زا  ینامداش 

نآ هن  دوبن ، نابرهم  ارـسا  هب  هک  نآ  هن  غورد  تایاور  فالخرب  هک  يدیزی  دیوگ ، یم  ع )  ) داجـس ماما  هب  زین  ار  تالمج  نیمه  ریظن 
ارسا هکلب  دیشخبن ، یلام  نانآ  هب  هک 
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هدیرب رس  تنمیه  تیعبـس و  تیاهن  رد  ع ))  ) ماما  ) شردپ رادید  يارب  تیب  لها  زا  یکدوک  یبات  یب  باوج  داد و  ياج  هبارخ  رد  ار 
رمع نایهاپـس  هک  دوب  هزاوآ  دنلب  لوسر  لآ  ینمـشد  رد  نانچ  هک  يدیزی  دراذگ ، یم  هداد  تسد  زا  ردـپ  لفط  ناماد  هب  ار  ردـپ  ي 

ار ادهش  ندب  دنتفرگ ، یم  یشیپ  هللا  لآ  ادهـش و  هب  تبـسن  تنوشخ  متـس و  رد  يرگید  رب  مادک  ره  وا ، زا  هزیاج  نتفرگ  يارب  دعس 
ناکدوک يور  هب  ار  بآ  دنامن ، یقاب  ناشرهطم  نادبا  رد  ملاس  ناوختـسا  کی  ات  دنتخات  بسا  هراپ  هراپ  ياه  ندب  رب  دندرک ، نایرع 

هراپ ار  اه  شوگ  نارتخد ، هراوشوگ ي  بحاصت  يارب  ص )  ) هللا لوسر  مرح  تنیز  هاگ و  همیخ  نانز و  تراـغ  رد  دنتـسب و  ناـنز  و 
رب هک  دندناوخ  یجراخ  يا  هدع  ار  تلاسر  نادناخ  ناریسا  يرهـش  ره  رد  دنداتفا و  مرح  لافطا  ناوناب و  ناج  هب  هنایزات  اب  دندرک و 

؟ دننک یم  وا  نداد  هولج  هانگ  یب  رد  یعـس  دریگ و  یم  رارق  دـییأت  دروم  ارچ  يدوجوم  نینچ.دـنا  هدرک  جورخ  دـیزی  نینمؤملاریما 
لباقم رد  داهتجا  هفیقـس  هعقاو ي  رد  یتقو  يرآ ، ؟ دیاشگ یم  ار  یلکـشم  مادـک  هرگ  دـنک و  یم  لح  ار  يا  هلأسم  هچ  دـیزی  تئارب 

صن لباقم  رد  داـهتجا  ـالبرک  رد  تلاـسر  نادـناخ  ماـع  لـتق  رد  ارچ  دـهد ، یم  رییغت  ار  تما  تاـیح  ریـسم  دتـسیا و  یم  یهلا  صن 
نیغورد تیعورـشم  رتراومه و  اه  هار  رت و  هدامآ  طیارـش  دـیزی ، نامز  ات  هتـشذگ  لاس  هاـجنپ  لوط  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  دتـسیان ؟

دـنزاس و ناریو  مه  ار  یحو  تویب  نیغورد ، يداهتجا  رب  هیکت  اـب  دنتـسناوت  یم  یتح  رگید  دوب و  هدـش  زین  رت  هداـتفااج  نارادـمامز 
ربهر یهلا و  ماکحا  نید و  هنادهتجم  دننک ، ماع  لتق  ار  تلاسر  نادناخ 
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عامتجا هحفص 84 ] رد [  نآ  ریثأت  زا  البرک  هیـضق ي  مامتا  زا  دعب  دیزی  هک  تسا  نیا  تیعقاو.دنرادرب  نایم  زا  ار  یناحور  ياوشیپ  و 
همه ي ات  تشاداو  ار  وا  دمآ ، دوجو  هب  نیبامیف  ياهوگ  تفگ و  ارسا و  دورو  نامز  رد  یتح  هک  یطیارش  هدیسرت ، تخس  ناناملسم 

مرح نانز  یتح  هک  دوب  يدعاسمان  ّوج  ببـس  هب  اهنت  تیانج ، تیلوئـسم  زا  زارف  نیا  دزادنیب و  دایز  نب  هللادیبع  ندرگ  هب  ار  ناهانگ 
ریثأـت دوـب ، هدیـشیدنا  تلاـسر  نادـناخ  راتـشک  نید و  ياـحما  رد  هک  ار  هچ  نآ  تفاـیرد  يدوز  هب  دـیزی  تفـشآرب و  مه  ار  يوـما 

، بنیز ترـضح  هدنبوک ي  راتفگ  دـیزی ، فرط  زا  ینارنخـس  عطق  روتـسد  ع ،)  ) داجـس ترـضح  ینارنخـس.داهن  ياج  رب  یـسوکعم 
يرگنشور درک ، ساسحا  نیرـضاح  رد  دیزی  هک  يدعاسمان  ياه  همزمز  یمارآان و  تشاد ، روضح  اج  نآ  رد  هک  يریفـس  ضارتعا 

ندـناوخ لثم : تشاد  همادا  تازجعم  نیا  قشمد  ات  البرک  زا  درک و  زورب  سدـقم  رـس  زا  هک  یتازجعم  هعجاف و  تقیقح  زا  تیب  لها 
دیزی ات  دـش  ببـس  همه  همه و  ...و  ع )  ) هللادـبعابا سدـقم  رـس  هلیـسو ي  هب  يوما  رابرد  هب  یهتنم  نابایخ  رد  فهک  هروس ي  تایآ 
یعیبط ریغ  ثداوح  نوچ  تسناوتن  دهد و  هولج  داحلا  تیانج و  نیا  زا  هزنم  ار  شدوخ  نماد  دـیآرب و  هلأسم  عوجر  عفر و  ددـصرد 

ّوج تشگ و  یم  ناهد  هب  ناـهد  داد ، خر  ماـش  رد  رارـسا و  رفـس  لوط  رد  ـالبرک  رد  ماـما  تداهـش  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  یتازجعم  و 
ندیـشوج دیـشروخ -  فوسک  نامـسآ -  ندیراب  نوخ  لثم : یتازجعم.تفـشآ  وا  مادقا  هیلع  دـیزی  هشیدـنا ي  فالخرب  ار  دوجوم 

مئالع دنتشاد -  یمرب  نیمز  زا  هک  گنس  ره  ریز  زا  نوخ 
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هب يا  هشیـش  رد  هملـس  ما  بانج  هناخ ي  رد  هک  یکاخ  زا  نوخ  ندش  ریزارـس  داتفا -  هلـصاف  سدقم  رـس  ندـب و  نیب  یتقو  باذـع 
 - دش نایامن  مدرم  يارب  تیب  لها  زا  هتفر  تراغ  هب  ياهرتش  زا  هدش  ینابرق  ياهرتش  تشوگ  رد  هک  یـشتآ  دوب -  هدش  هرپس  تناما 

ههام ي شـش  یخرـس  نامـسآ -  ندـیراب  رتسکاخ  نیگمهـس و  داب  شزو  نیناجا -  يرادازع  یناوخ و  هیثرم  يادـص  مدرم  ندـینش 
 ] هرطق کی  شزیر  تهج  هب  دایز  نب  هللادـیبع  ياـپ  ندـش  راد  مخز  هفوک -  هراـمالاراد ي  راوید  زا  نوخ  ندـش  ریزارـس  نامـسآ - 
نآ دیدش  نفعت  وا و  مخز  ندرک  تنوفع  دوب و  رهطم  رـس  ياشامت  لوغـشم  وا  هک  یتقو  وا  نار  رب  كرابم  رـس  نوخ  زا  هحفص 85 ]

يوب زا  تسیک ، لوتقم  تسناد  یمن  میهاربا  دیـسر ، لـتق  هب  بش  رد  رتشا  کـلام  نب  میهاربا  تسد  هب  وا  یتـقو  اهدـعب  هک  يروط  هب 
مخز نفعت  عفر  يارب  هک  تشاد  ترهش  اریز  دوب  مه  روط  نیمه  تسا و  دایز  نبا  دندیمهف  دش  یم  مامـشتسا  شـسابل  زا  هک  يرطع 

هیماما ياملع  زا  رت  شیب  ار  اه  نآ  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  رگید  هعقاو ي  اهدص  و  درک -  یم  ناوارف  رطع  لامعتـسا  نار ،
طاشن و رورـس و  راهظا  همه  نآ  زا  دـعب  هک  تشادـن  يا  هراچ  دـیزی  نآ  یعاـمتجا  راـثآ  گرزب و  ییاوسر  نینچ  اب.دـنا  هدرک  لـقن 

ناـیوار دـهد و  هولج  هاـنگ  یب  ار  دوخ  یعون  هب  دوب ، هداد  زورب  شیوخ  زا  ماـع  ـألم  رد  مدرم و  مشچ  يولج  رد  هک  رفک  تردـق و 
لـسن یمالـسا ، حیحـص  تایاور  يال  هبال  رد  هک  یگیر  هدرم  دنیآرب ، وا  تایانج  نداد  هولج  عورـشم  ددصرد  يرابرد  زادرپ  غورد 

راچد گرزب  یهابتشا  هب  ار  یتآ  ياه 
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هحفص 89] .تخاس [ 

يوما ناقفخ 

تسد هب  ادابم  هک  دوش  هدنازوس  همان  نآ  هک  تسا  هداد  روتسد  نآ  رخآ  رد  تسا و  هتـشون  هیبا  نب  دایز  يارب  هک  يا  همان  رد  هیواعم 
منک و مارتحا  ار  مادک  هک  يا  هدرک  لاؤس  نم  زا  برع  هرابرد ي  يا و  هتـشون  همان  نم  هب  وت  دعب ، اما  : دـسیون یم  نینچ  دـتفیب  مدرم 
! ردارب يا  نم  مشاب و  رذحرب  مادک  زا  مشاب و  ناما  رد  مادک  زا  میامن ، رود  ار  مادک  مرادب و  برقم  ار  مادک  میامن ، تناها  ار  مادک 
هب زین  نم  امن ، تناها  تولخ  رد  نک و  مارتحا  رهاظ  رد  ار  ناـنآ  نک ، هجوت  نمی  زا  هفیاـط  نیا  هب.متـسه  برع  هب  مدرم  نیرت  هاـگآ 

مدـقم نارگید  زا  نم  دزن  ناشیا  هک  منک  یم  دومناو  نینچ  مهد و  یم  رارق  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  سلاجم  رد  میامن ، یم  نینچ  نانآ 
ناشیا زا  يداـیز  هدـع ي  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  مهد و  یم  ماـجنا  ناـنآ  زا  ناـهنپ  ار  نارگید  نداد  تلیـضف  اـهاطع و  یلو  دـنرت ،
مارتحا ار  نانآ  فارـشا  شاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  رازن  نب  عیبر  هفیاط.دـنگنج ي  یم  نم  اـب  تسا ) ع )  ) یلع دوصقم   ) درم نیا  هارمه 

اب ار  نانآ  نک و  هاگن  رـضم )  ) هفیاط هب  دـنناشیا ، ناگرزب  فارـشا و  عبات  ناش  مومع  هک  ارچ  امن ، تناـها  ار  شناـمدرم  ریاـس  نک و 
اب يراتفر  نینچ  هاگ  ره  دنراد ، يدـیدش  توخن  هحفـص 90 ] ربکت و [  يدنـسپدوخ و  تظلغ و  نانآ  هک  ارچ  امن ، ریگرد  رگیدـکی 

هتفگ ي هب  ناشیا  زا  دننک ، یم  تیافک  تیارب  ار  رگید  ضعب  نانآ  زا  یضعب  ییامن ، ریگرد  رگیدکی  اب  ار  نانآ  یشاب و  هتـشاد  نانآ 
هک ییاه  مجع.نکن  افتکا  نیقی  نودب  ّنظ  هب  وشم و  یضار  لمع  نودب 
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يراوخ هک  نک  راتفر  مود  هفیلخ ي  شور  هب  ناشیا  اب  شاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ناملسم  هزات  ياه  مجع  زین  دنا و  هدمآ  برع  نیب  رد 
ثرا نانآ  زا  برع  درواینرد ، نانآ  جاودزا  هب  ار  دوخ  نانز  یلو  دـیامن  جاودزا  ناش  ناـنز  اـب  دـیاب  برع.تسا  نآ  رد  ناـش  تلذ  و 

ار هار  دـنورب و  رگـشل  شیپاشیپ  اه  گـنج  رد  نک ، یهاـتوک  ناـنآ  ياـه  يزور  اـهاطع و  رد  دـنربن ، ثرا  برع  زا  ناـنآ  یلو  دربب 
اب زامن  رد  ناشیا  زا  يدحا  دشابن و  تعامج  ماما  اه  برع  رب  زامن  رد  مجع  زا  کی  چـیه.دنیامن  عطق  ار  اه  تخرد  دـننک و  حالـصا 

ياهرهـش زا  يرهـش  نیملـسم و  ياهزرم  زا  يزرم.دننک  لماک  ار  فص  دـنهاوخب  هک  نآ  رگم  دنتـسیان  لوا  فص  رد  برع  روضح 
تنس نیا.دریگب  هدهع  رب  دادن  هزاجا  مجع  زا  يدحا  ار  ناش  ماکحا  زین  ناناملسم و  نیب  تواضق  راپسم ، مجع  زا  يدحا  هب  ار  ناشیا 

هب دـهد ، ریخ  يازج  هیما  ینب  زا  صوصخ  هب  و  ص )  ) دـمحم تما  زا  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، هدوب  اه  مجع  هراـبرد ي  وا  شور  رمع و 
نیا همه ي  ام و  دنتشاد ، ادخ  نید  رد  هک  یتبالـص  توق و  دنداد و  ماجنا  رکبوبا  شقیفر  وا و  هچ  نآ  دوبن  رگا  دنگوس  مدوخ  ناج 

هب رصیق  يرـسک و  نادناخ  هک  هنوگ  نامه  دنرب  یم  ثرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفالخ  نانآ  میدوب و  مشاه  ینب  نامالغ  تما 
درک و لـقتنم  هّرم ) نب  میمت  ینب   ) هب درک و  جراـخ  مشاـه  ینب  زا  رمع  رکبوبا و  تسد  هب  ار  تفـالخ  دـنوادخ  یلو.دـندرب  یم  ثرا 

زا رتوربآ  یب  رت و  لیلذ  رت و  نییاپ  يا  هفیاط  شیرق  رد  هک  یلاح  رد  دش  لقتنم  بعک ) نب  يدع  هحفص 91 ] ینب [   ) هب سپس 
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تسا و ام  رد  تزع  تورث و  اریز  میرتراوازـس  نانآ  لسن  ود و  نآ  زا  ام  دـنتخادنا و  عمط  هب  تفالخ  رد  ار  ام  رفن  ود  نآ  دوبن ، نانآ 
ياروش زور  هس  زا  دـعب  مدرم ، مومع  تیاضر  يروش و  اب  نام  قیفر  نامثع  ام  زا  لبق.میرت  کیدزن  ص )  ) ربمایپ هب  یلیماف  رظن  زا  اـم 
ناـمثع ناـم  قیفر  یتـقو  دـنتفای ، تسد  نآ  هب  تروشم  نودـب  دـندوب  وا  زا  لـبق  هک  ناـنآ  تفاـی و  تسد  تفـالخ  هب  رفن  شـش  نیب 

هطلـس و وا  یلو  يارب  دنوادخ  دوش  هتـشک  هنامولظم  سک  ره  اریز  میتفای ، تسد  تفالخ  هب  وا  هلیـسو ي  هب  ام  دش ، هتـشک  هنامولظم 
کیدزن اوقت  هب  داد ، یم  رارق  برع  هید ي  فصن  ار  مجع  هید ي  رمع  رگا  مردارب : يا  مدوـخ  ناـج  هب  مسق.تسا  هداد  رارق  یتردـق 

بیرق گنج  هب  نم  یلو  مداد ، یم  ماـجنا  دـننک  لوبق  مدرم  مومع  هک  متـشاد  دـیما  متفاـی و  یم  راـک  نیا  هب  یهار  رگا  نم  دوب و  رت 
یفاک ار  وت  هداد ، رارق  نانآ  هراـبرد ي  رمع  هچنآ  یلو  دـننک  فـالتخا  نم  دـض  رب  دـنوش و  قرفتم  مدرم  مسرت  یم  متـسه و  دـهعلا 
دیعبت ار  نانآ  امن و  تناها  نک و  لیلذ  ار  مجع  دیـسر ، تتـسد  هب  نم  هماـن ي  نیا  یتقو.تسا  ناـنآ  تلذ  يراوخ و  بجوم  تسا و 

يا هدش  جراخ  وا  بلص  زا  یتسه و  نایفسوبا  رسپ  وت  مسق  ادخ  هب.رواینرب  ناشیا  زا  یتجاح  ریگم و  کمک  نانآ  زا  يدحا  زا  نک و 
نایفـسوبا شردـپ  هب  شتموکح  رما  رد  هدافتـسا  رطاـخ  هب  ادـمع  دوـب ، روهـشم  شحاوـف  زا  شرداـم  هک  ار  هیبا ، نب  داـیز  هیواـعم ، )

روتسد هب  ادعب  دش ، یم  هدیمان  هیمس  نب  دایز  ای  هیبا  نب  دایز  مان  هب  دایز  ياه  لاس  درک ، بوصنم 
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يرادن مدآ  هحفـص 92 ] زج [  یبسانت  چـیه  بصن  رد  دـیبع )  ) اب و  دـش - ) روهـشم  نایفـس  یبا  نب  دایز  هب  قشمد  رابرد  رد  هیواـعم 
ایند هب  يا  هناخ  رد  هک  یکدوک  تیلهاج  مسر  هب  دوب و  هتفریذپ  هناخ  رد  زینک  ناونع  هب  ار  دایز  ردام  هک  تسا  یفقث  دیبع  هب  هراشا  )

هب رمع  همان ي  هک  یتسه  وگتـسار  نم  دزن  مردارب  يا  وت  و  يدرک -  لقن  میارب  وت  (. دـش یم  بستنم  ناخ  نآ  بحاـص  هب  دـمآ ، یم 
نیرتوربآ یب  وت  دوب و  هرصب  رادنامرف  وا  يدوب و  یسوموبا  هدنسیون ي  زور  نآ  رد  وت  يا و  هدناوخ  هرصب  رد  ار  يرعـشا  یـسوموبا 

یتسناد یم  نیقی  زور  نآ  رگا  یتسه ، فیقث  هلیبق  نانامیپ  مه  زا  هک  يدرک  یم  ناـمگ  يدوب و  لـیلذ  زین  دوخ  يدوب و  وا  دزن  مدرم 
هدازانز يارب  هدنسیون  هک  یتسناد  یم  راع  یتسناد و  یم  گرزب  ار  دوخ  یتسه ، نایفسوبا  رـسپ  هک  يراد -  زورما  هک  ینیقی  دننام  - 

رهـش زا  دنتفر و  ماش  هب  یتراجت  رد  سمـشدبع  نب  هیما  شدج  هارمه  هب  نایفـسوبا  هک  میناد  یم  نیقی  ام  وت.یـشاب و  نییرعـشا )  ) ي
، دوب سمشدبع  نب  هیما  ور  هلابند  نایفـسوبا  دیرخ و  هللادبع  شرـسپ  هارمه  ار  یناوخ  هزاوآ  زینک  اج  نآ  رد  دندرک و  روبع  هیروفص 
هب یبانط  هک  یماگنه  يا  هدناوخ  ار  يرعشا  یـسوموبا  هب  رمع  همان ي  هک  يا  هداد  ربخ  وا  هب  وت  هک  هدرک  لقن  میارب  طیعم ) یبا  نبا  )
هک ار  مجع  ناناملـسم  نانامیپ و  مه  زا  سک  ره  ناوخارف و  دوخ  دزن  ار  هرـصب  لها  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  شیارب  بجو  جـنپ  لوط 

يدرک و یهن  ار  وا  وت  درک و  تروشم  وت  اب  هراب  نیا  رد  یسوموبا.نزب  ندرگ  دیسر  بجو  جنپ  هب  وا  تماق  لوط 
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يدرب رمع  دزن  ار  وا  همان ي  وت  درک و  هعجارم  رمع  هب  هراب  نیا  رد  یسوموبا  دنک ، وگ  تفگ و  هلأسم  نیا  رد  هک  يداد  روتـسد  وا  هب 
هب ردـق  نآ  یتسه ، دـیبع  رـسپ  اه و  نآ  زا  هک  يدرک  نامگ  زور  نآ  رد  يداد و  ماجنا  اه  مجع  يارب  بصعت  يور  زا  ار  راـک  نیا  و 
وا هب  هحفـص 93 ] .تشگرب [  شیأر  زا  مه  وا  يدـیناسرت و  مدرم  هـقرفت ي  زا  يدـنادرگرب و  شرظن  زا  ار  وا  اـت  يدرک  رارـصا  رمع 
اب مه  وا  دندش و  عمج  ع )  ) یلع دزن  اه  مجع  نیا  هک  یتسه  ناما  رد  هنوگچ  يا ، هدرک  ینمـشد  توبن  نادـناخ  نیا  اب  هک  وت  یتفگ :
لآ رد  يدولوم  مرادـن  غارـس  مردارب.درک ، يراددوخ  میمـصت  نیا  زا  مه  رمع  دربب ، نیب  زا  ار  وت  تموکح  دـنک و  مایق  نانآ  کمک 
عنام راک  نآ  زا  یتشادزاب و  شمیمـصت  زا  ار  رمع  هک  هاگ  نآ  دشاب ، وت  زا  رتالاب  ناشیارب  وا  یموش  هک  دشاب  هدش  دـلوتم  نایفـسوبا 

نب یلع  زا  يا  هتفگ  هک  هدوب  نیا  ینادرگرب  اه  مجع  لتق  هرابرد ي  شا  هیرظن  زا  ار  وا  دـش  ثعاب  هچ  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دـش و 
ار نانآ  ادتبا  رد  امش  هک  روط  نامه  دز  دهاوخ  امش  رب  رخآ  رد  نید ، نیا  يارب  مجع  تسا : هتفگ  یم  هک  يا  هدینـش  ع )  ) بلاط یبا 

رارف هک  دش  دنهاوخ  يدروخرب  تخس  دارفا  نانآ  سپس  درک  دهاوخ  رپ  اه  مجع  زا  ار  امش  ناتـسد  دنوادخ  هتفگ : دیدز و  نآ  يارب 
زا ملسموبا  مایق  نایوما و  تنطلس  نایاپ  ثداوح  هب  هراشا   ) دنوش یم  بلاغ  امش  میانغ  رب  دننز و  یم  ار  امـش  ياه  ندرگ  دننک ، یمن 

زا ع )  ) ماما هک  تسا  نایسابع  عفن  هب  ناسارخ 
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یـسوموبا وت  قـیفر  هب  اـت  درک  راداو  رما  نیمه  ما و  هدینـش  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : وـت  هب  رمع  (. دوـب هداد  ربـخ  نآ 
هب وت.مسیونب  ار  بلطم  نیمه  زین  اهرهش  ریاس  رد  منارازگراک  هب  مدوب  هتفرگ  میمصت  یتح  مسیونب ، همان  نانآ  لتق  هرابرد ي  يرعشا 
مه وـت  دـندایز ، مه  ناـشیا  دـناوخب و  دوـخ  يراـی  هب  ار  ناـنآ  ع )  ) یلع هک  یتـسین  ناـما  رد  هک  ارچ  نکم  ار  راـک  نیا  یتـفگ  رمع 
ربخ هب  يدرک و  فرصنم  شیأر  زا  ار  رمع  هرخألاب.یناد  یم  ار  تقیفر  وت و  اب  ناشیا  نانمـشد  ار و  شتیب  لها  و  ع )  ) یلع تعاجش 

میارب وت  نینچمه  یشاب ، هتـشگرب  هدیـسرت و  یتیاور  رطاخ  هب  هک  نیا  هن  بصعت  يور  زا  رگم  ینادرگنرب  راک  نیا  زا  ار  وا  هک  يداد 
ربخ وت  هب  وا  و.يا  هدرک  لـقن  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  يارب  ناـمثع  تموکح  ناـمز  رد  ار  بلطم  نیا  هک  يدرک  هحفص 94 ] لقن [ 

رد هیما  ینب  رب  هک  دنتـسه  اـه  نآ  دنتـسه و  اـه  مجع  دـنیآ ، یم  ناـسارخ  تمـس  زا  هک  هایـس  ياـه  مچرپ  ناـبحاص  هک : تسا  هداد 
هب وا  راک  يدنادرگ ، یمنرب  شیأر  زا  ار  رمع  وت  رگا  مردارب ، يا.دنـشک  یم  ییاج  ره  رد  ار  نانآ  دنوش و  یم  بلاغ  ناش  یهاشداپ 

ناونع هب  ار  نآ  وا  زا  دـعب  ياـفلخ  دومن و  یم  عطق  ار  ناـنآ  هشیر ي  درک و  یم  دوباـن  ار  ناـنآ  ادـخ  دـمآ و  یمرد  یتنـس  تروـص 
هچ.دنتـسه نید  تفآ  نانآ  دنام ، یمن  یقاب  یـشتآ  هدنمد ي  ینخان و  ییوم و  اه  مجع  زا  هک  يروط  هب  دـندرک ، یم  لمع  یتنـس ) )

ار اه  نآ  دندش و  وا  عبات  اه  نآ  رد  مدرم  داد و  رارق  ص )  ) ربمایپ تنس  فالخرب  تما  نیا  رد  هک  رمع  هچ  نآ  رایسب 
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رارق ربمایپ  هک  ییاج  زا  ار  میهاربا  ماقم  تسوا  رییغت  اه  نآ  هلمج ي  زا  دش ، یم  اه  نآ  زا  یکی  لثم  مه  نیا  دنراد ، رارق  لمع  دروم 
هک يرایسب  ياهزیچ  درک و  یهن  ممیت  زا  ار  بنج )  ) درک و دایز  ار  نآ  رادقم  داد و  رییغت  ار  نآ  هک  ربمایپ  ّدم )  ) و عاص ) ، ) دوب هداد 

نـشور ار  ام  مشچ  رت  شیب  هک  نآ  ام و  دزن  اه  نآ  نیرت  بوبحم  اه و  نآ  مظعا  تسا ، باـب  رازه  زا  شیب  هک  تشاذـگ  تنـس  رمع 
نیمز تشادن و  تیحالـص  نانآ  يارب  زج  دـندوب و  نآ  ندـعم  لها و  ناشیا  یلاح  رد  دوب ، مشاه  ینب  زا  تفالخ  ندرک  لیاز  دومن ،
لقن اب.امن  هراپ  ار  همان  نک و  ناهنپ  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  يدـناوخ  ارم  همان ي  نیا  هاگ  ره.دـش  یمن  حالـصا  ناشیا  هلیـسو ي  هب  زج 

زا ام  يارب  تسا ، هدوب  هیبا  نب  داـیز  هاگتـسد  ریبد  هدنـسیون و  هک  وا  تسود  سیق و  نب  میلـس  تمه  هب  هک  داـیز  هب  هیواـعم  هماـن ي 
یقیاقح تسا ، هتفر  ناـیم  زا  تسا و  هحفـص 95 ] هتـشاد [  ناش  ياهراک  رب  ناشدوخ  نابز  هب  مامت  مات و  تلالد  هک  يدنـس  نارازه 

ياج رب  نانآ  توکس  هئطوت  لواپچ و  امغی و  زا  هک  هدنام  ياهدانتـسا  رگید  لالخ  زا  ناوتب  هک  تسا  نآ  رب  یعـس.دوش  یم  راکـشآ 
یمن تقیقح  مهف  زا  دـیماان  تسا ، قیاـقح  مهف  بلاـط  هک  سک  نآ  زگره  دـنچ  ره  تخادرپ ، هنیمز  نیا  رد  رگید  لـیالد  هب  تـسا ،

ناهاوخ قح  هب  تبسن  ار  دوخ  ناهنپ  ادیپ و  ياه  يروای  هشیمه  میلـس  ياه  بلق  تیاده  يارب  هک  گرزب  دنوادخ  هدارا ي  اب  دنام و 
چیه زگره  هک  نیا  ملسم  لصا  رگید  دش و  دهاوخ  عقاو  كرد  هب  قفوم  دیامرف : یم  لامعا 
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تقیقح كرد  نید و  مهف  زا  نخـس  اج  نیا  رد.همه  يارب  هن  اه  نآ  تیلها  نابحاص  مشچ  زا  هتبلا  دـنام ، یمن  ناـهنپ  ناـهج  رد  زیچ 
ياشفا زورب و  عنام  دـناوت  یمن  دـنوادخ  هدارا ي  ربارب  رد  شیاه  فیرحت  اه و  فاـحجا  اـه و  ییوگغورد  همه ي  اـب  خـیرات  تسا ،

نانمـشد زا  ار  هزاجا  نیا  مه  مهیلع  هللا  تاولـص  ینامـسآ  يایـصوا  شالت  يوس  نیارد.دـشابن  تسا  هدوب  هک  هنوگ  ناـمه  هب  عیاـقو 
اب دـنا و  هدرک  لاـمعا  اـه  مجع  درط  راتـشک و  رد  ناـنآ  هک  هچ  نآ.دـنبای  تسد  تساوخ  یم  ناـشلد  هچ  ره  هب  هک  دوب  هدرک  بلس 

دنتخاس زیامتم  نارگید  زا  یمالـسا  بتارم  عفانم و  همه ي  رد  ار  برع  موق  تیلهاج  نامز  زا  رتدیدش  هبترم  رازه  یتیبصع  دادترا و 
تایح نامز  نامه  زا  تقیقح  رد  دـنداهن ، ناـینب  ار  يداژن  ضیعبت  هب  دـقتعم  زواـجتم و  وگروز و  دـنمتردق ، مسیبرع ) ناـپ   ) کـی و 

ماما نتخاس  زیامتم  یناریا و  رایرهش  درگدزی ، نارتخد  تراسا  ناتساد.تشاد  نایرج  تیبصع  نیا  نانآ  نهذ  رد  ص )  ) مرکم لوسر 
طیارـش هب  تبـسن  ار  اه  نآ  تشاذـگ و  نایم  رد  نانآ  اب  یـسراپ  نابز  هب  ناملـس  بانج  هک  ار  هچ  نآ  ارـسا و  رگید  زا  ار  ناـنآ  (ع )

همه ایاضق ، یقاب  هنیدم و  میقم  هدش ي  ناملسم  نایناریا  ناتساد  دومن و  ناش  کمک  رسمه  باختنا  رد  درک و  انـشآ  هنیدم  رب  مکاح 
زا یـشوخ  لد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دـعب  يافلخ  زاغآ ، نامه  زا  هک  دـیوگ  یم  ام  هب  خـیرات  رانک  و  هحفـص 96 ] هشوگ [  رد  همه  و 

یفرعم ناـس  مه  ردارب و  ار  ناناملـسم  همه ي  هـک  ینآرق  تاـیآ  و  ص )  ) مرکم لوـسر  حیرـص  صن  فـالخرب  دنتـشادن و  ناـیناریا 
ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  هلصافالب  ار  يرباربان  ضیعبت و  دندوب ، هدومرف 
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، دنداد رارق  هقیضم  راشف و  رد  ار  نایناریا  اه  نآ  سأر  رد  مالسا و  هب  هتـسویپ  ياه  تلم  رگید  برع ، تلم  زج  دندرک و  زاغآ  (ص )
زا نیشن  ناملسم  قطانم  زا  يرایـسب  ندشادج  اه و  یـشکردارب  اه ، يزیرنوخ  اه ، لادج  اه ، گنج  ببـس  اهدعب  هک  یـشور  هویش و 

ص)  ) ربمایپ هارمه  هب  هنیدم  ياه  هار  زا  یکی  رد  دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما ماما  هک  دنک  یم  لقن  میلس.دش  یمالسا  رواهنپ  تموکح 
تـشهب رد  وت  يارب  یلو  تسابیز  : » دومرف تسا ، ییابیز  غاب  هچ  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  میدیـسر ، یغاـب  هب  هک  نیا  اـت  میتفر  یم 

رد وت  يارب  یلو  تسابیز  : » دومرف تسا ، ییابیز  غاب  هچ  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  میدیـسر ، يرگید  غاـب  هب  تسه ،» نیا  زا  رتاـبیز 
ترـضح تسابیز و  هچ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  نم  مادـک  ره  رد  میتشذـگ ، غاب  تفه  زا  هک  نآ  ات  تسه ،» نیا  زا  رتاـبیز  تشهب 

شا هیرگ  هک  یلاح  رد  تفرگ  شوغآ  رد  ارم  ص )  ) ربمایپ دـش ، تولخ  هار  یتقو  .تسه » نیا  زا  رتاـبیز  تشهب  رد  وت  يارب  : » دومرف
لد رد  هک  ییاه  هنیک  زا  دومرف : دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ص )  ) هللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  اهنت ، دیهش  يادف  مردپ  : » دومرف دوب و  هتفرگ 

منید ایآ  مدرک : ضرع.تسا  دحا  ياه  نوخ  ردب و  ياه  هنیک  نآ  نم و  زا  دعب  رگم  دـننک  یمن  رهاظ  تیارب  ار  نآ  هک  تسا  یماوقا 
نم اب  وت  گرم  یگدنز و  هک  ار  وت  داب  تراشب  یلع ، ای  دوب ، دهاوخ  تمالـس  رد  تنید  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  تمالـس  ماگنه  نآ  رد 
ادا ارم  ضرق  وت  یتسه ، نم  بناج  زا  هدننکادا ي  مثراو و  مریزو و  نم و  هدش ي  باختنا  وت  یتسه ، نم  نیشناج  ردارب و  وت  تسا و 

ینک و یم 
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تنـس قبط  ینادرگ و  یمزاب  ارم  تناما  ینک و  یم  هحفـص 97 ] يرب [  ارم  همذ ي  وت  ییامن و  یم  افو  نم  بناج  زا  ارم  ياـه  هدـعو 
هوسا نوراه  زا  وت  یتسه و  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  یگنج ، یم  متما  زا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  نم 

شیرق و ملظ  رب  سپ  دنـشکب ، ار  وا  دوب  کـیدزن  دندرمـش و  فیعـض  ار  وا  شموق  هک  یماـگنه  رد  تشاد  یهاوخ  یبوـخ  شور  و 
شناوریپ هلاسوگ و  نوچمه  نانآ  یتسه و  شناوریپ  یسوم و  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  وت  هک  ارچ  نک ، ربص  تلباقم  رد  ناشداحتا 

ینارای وا  دندش و  هارمگ  رگا  هک  داد  روتسد  نینچ  وا  هب  داد  رارق  شموق  رد  دوخ  نیـشناج  ار  نوراه  یـسوم ، هک  یماگنه  دنتـسه ،
نانآ نیب  دـنک و  ظـفح  ار  شنوخ  دراد و  هگن  تسد  درکن ، ادـیپ  یناراـی  رگا  دـنک و  داـهج  ناـنآ  اـب  ناـشیا  کـمک  هب  درک ، ادـیپ 

نودـب رگید  یهورگ  دوخ و  رایتخا  هب  یهورگ  هک  نآ  رگم  داتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  ع )  ) یلع ای.دـنکن  داـجیا  فـالتخا 
نانآ دومرف و  طلسم  دندش  میلست  دوخ  رایتخا  هب  هک  نانآ  رب  دندش  میلست  هارکا  اب  ار  نانآ  دنوادخ.دندش  وا  میلست  یبلق  تساوخرد 
لها رب  نآ  لطاب  لها  هک  نآ  رگم  دننک  یمن  فالتخا  ناشربمایپ  زا  دعب  یتما  چیه  ع ،)  ) یلع ای  دوش ، رت  میظع  ناشرجا  ات  دنتشک  ار 

تیادـه رب  ار  ناـنآ  تساوخ  یم  رگا  تسا و  هدرک  ردـقم  تما  نیا  يارب  ار  فـالتخا  هقرفت و  دـنوادخ.دنوش  یم  بلاـغ  ناـش  قح 
ار لضف  بحاص  تلیضف  لوضفم ، دریگنرد و  عازن  دنوادخ  رما  زا  يزیچ  رد  دننکن و  فالتخا  شقلخ  زا  رفن  ود  ات  درک  یم  عمتجم 
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دوش و بیذـکت  ملظ  اـت  داد  یم  رییغت  ناـنآ  رب  ار  تمعن  داتـسرف و  یم  رتدوز  ار  شماـقتنا  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  دـنکن ، راـکنا 
يزجیل تسا -  هداد  رارق  رارقتـسا  هناخ ي  ار  ترخآ  لاـمعا و  هناـخ ي  ار  اـیند  دـنوادخ  یلو  تسا  مادـک  قح  هار  هک  دوش  هتـسناد 

یکین هک  نانآ  دنوش و  هداد  ازج  ناش  لمع  قباطم  دندرک  دب  هک  نانآ  ات  ینسحلاب -  اونسحا  نیذلا  يزجی  اولمع و  امب  اوؤاسا  نیذلا 
تمعن رب  رکـش  ناونع  هب  ار  يادخ  ساپـس  مدرک  ضرع  نم  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع هحفـص 98 ] .دنوش [ » هداد  ازج  یکین  هب  دندرک 

، تسا هدش  هراشا  نشور  حیرص و  هتکن  راهچ  هب  فیرش  ثیدح  نیا  رد  « .شتاردقم هب  تیاضر  میلـست و  شیالب و  رب  ربص  شیاه و 
اب هک  مدرم  ندـش  هارمگ  مود  دراد ، حیرـصت  ناـنآ  داـحتا  هب  رهطم  لوـسر  هک  تفـالخ  بصغ  رب  شیرق  همه ي  یناتـساد  مه  یکی 
رد مدرم  رایتخا  هب  هراشا  لاعتم و  يادـخ  نامرف  موس  تسا ، هدومرف  هراشا  نآ  هب  یـسوم  ترـضح  نوراه و  بانج  ناتـساد  هب  هراشا 
زا تیعبت  تیلهاج ، نوناق  رد  (. ع  ) نینمؤملاریما ماما  لیلق  ناوریپ  شیوخ و  نوخ  ظفح  مراـهچ ، لـطاب و  زا  تیعباـت  اـی  قح  شریذـپ 

فاطعنا لباقریغ  تخس و  یبصعت  هلکب  دندوب  اجرباپ  هک  نیا  هن  هنیمز  نیا  رد  دوب و  یلهاج  موق  تاداع  وزج  فارـشا  لیابق و  نارس 
مدرم دنداتـسیا ، یم  تباث  قح  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  جرزخ  سوا و  نارـس  شیرق و  لیابق  نارـس  رگا  اذل  دنتـشاد و  زین 

تیلوئـسم ناش و  ترخآ  یهلا و  نید  هب  هک  نآ  زا  لـبق  فارـشا  نارـس و  یلو  دـندش  یم  قح  عباـت  اـه ، نآ  زا  تیعبت  هب  مه  لـیابق 
لوسر تما  ربارب  رد  ناشریطخ 
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لایخ نانآ  زا  یـضعب  اـه ، نآ  همه ي  سأر  رد  یتح  دـندوب و  ناـش  يویند  عفاـنم  رکف  رد  دنـشیدنیب ، دوب  ترتع  باـتک و  هک  یهلا 
رد مه  اب  کیدزن ، باحـصا  لیابق و  نارـس  زا  رفن  راهچ  یـس و  ص ،)  ) ادخ لوسر  تافو  زا  شیپ.دنتخپ  یم  رـس  رد  مه  ار  تفالخ 
رد لیابق  رگید  راصنا و  شیرق و  هناگ  راهچ  یس و  قافتا  نیا  دندش ، ناتساد  مه  تفالخ  بصغ  رد  دندرک و  هسلج  رکبوبا  هناخ ي 

زونه نآ  هب  رارقا  زا  دعب  مدرم  هماع ي  نیب  رد  مالسا  تشذگ و  یمن  مالـسا  روهظ  زا  لاس  هس  تسیب و  زا  شیب  زونه  هک  يراگزور 
هبترم هب  دیدج  نید  زا  مدرم  شناد  ینیب و  نشور  ات  دوب  مزال  یناوارف  نامز  زونه  ییوس  زا  دوب و  هدشن  لیدـبت  مکحتـسم  ینامیا  هب 

مهف و دـنناوتب  یمالـسا  ياپون  هعماج ي  نورد  هحفـص 99 ] رد [  ار  اه  يریگرد  تاـفالتخا و  مهف  یگداتـسیا و  ناوت  هک  دـسرب  يا 
اب دنتشاد و  زونه  هک  ینامیا  فعض  اب  کیدزن  رود و  مدرم  هک  دوب  یعیبط  رایسب  اذل  دنهد ، صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دننک و  مضه 

هدـماین نوریب  ناشاه  لد  ياه  هشیر  زا  لبق ، لطاب  دـیاقع  موسر و  هیلک  زونه  دوب و  مکاح  اه  نآ  رب  مه  تیلهاج  نامز  اـب  هک  یتبرق 
رانک و یباحص  وزج  دنتشاد ، شتآ  رب  رود  زا  یتسد  هک  ینانآ  هماع و  مشچ  رد  هک  یناگرزب  دننک ، تعباتم  ناش  ناگرزب  زا  ات  دوب ،

یم ص )  ) ادـخ لوـسر  راـتفر  راـتفگ و  ار  اـه  نآ  راـتفر  راـتفگ و  هاـگ  مدرم ، دـندش و  یم  بوـسحم  مه  نیتـسخن  ناناملـسم  وزج 
هب هک  تسا  هدش  هراشا  الماک  مدرم  زا  یشرگن  نینچ  هب  مجع ، ماوقا  هرابرد ي  هیبا  هب  دایز  هب  هیواعم  همان ي  نتم  رد.دنتشاگنا 
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هب دعب  ماکح  هک  دش  یم  یتنـس  اه  نآ  دـیعبت  سبح و  لتق و  يدوب ، هتفرگن  مجع  ماع  لتق  رد  ار  رمع  يولج  رگا  : » دـسیون یم  دایز 
دعب ار  دوخ  یتقو  ع )  ) یلع « .دوشن مه  مدرم  شروش  ثعاب  دننک و  لامعا  ار  نآ  دنتـسناوت  یم  ص )  ) هللا لوسر  يافلخ  تنـس  ناونع 
یقاب وا  يرواـی  تعیب و  رد  يرامـش  تشگنا  دادـعت  زج  راـصنا ، رجاـهم و  همه  نآ  زا  دـید و  رواـی  یب  ص )  ) ادـخ لوسر  تاـفو  زا 

، همه نیا  اب  درک ، دروخرب  دـنتخاس ، شیارب  نانآ  هک  يا  هعجاف  اب  يرابدرب ، ملح و  اب  هللا  لوسر  نید  ياقب  يارب  راـچان  هب  دـندنامن ،
اهدص هک  رـصم  مدرم  يارب  یتح  شفالخ  ياهراک  ییاوسر  تشت  ابیرقت  هک  نامثع  نندش  هتـشک  هرخألاب  نآ و  جـیاتن  نآ و  تارثا 

هب ییانتعا  یب  یتناید ، یب  فالتخا ، شوختسد  نانچ  ار  هعماج  دوب ، هداتفا  ماب  زا  دنتشاد ، هلصاف  یمالسا  تموکح  زکرم  زا  کنسرف 
هب هیما  ینب  یتقو.دش  هیما  ینب  تموکح  ماجنارـس  و  ع )  ) دمحمابا حلـص  و  ع )  ) ریما تداهـش  هب  رجنم  هرخألاب  هک  دناشک  هللا  ماکحا 

هحفـص روما [  مامز  دنناوت  یم  دنتـسین و  هیما  ینب  زا  رت  مک  زین  اه  نآ  هک  دنتفایرد  رانک  هشوگ و  زا  رفن  نارازه  دندیـسر ، تموکح 
يویند ماقم  کی  هب  تشادـن و  دوخ  رد  زین  ار  یهلا  میهافم  زا  ییوب  تفالخ ، رگید  اـصوصخم  .دـنریگب  تسد  هب  ار  نیملـسم  [ 100

رد تخیگنارب و  ار  یناوارف  ياه  هورگ  عمط  میظع ، فارحنا  نیا.دوب  هدـش  لیدـبت  ناریا  مور و  نیطالـس  ینارمکح  تنطلـس و  لثم 
رد هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  یهورگ  یتح  دش و  مالـسا  رد  هثدحتـسم  قرف  زا  يرایـسب  هنتف ي  روهظ و  ببـس  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ 

نینچ ایوگ  هک  دندرک  يربمایپ  ياعدا  هفاحق  یبا  نبا  تفالخ  زاغا  نامه 
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اهدعب فارحنا  نیا  زاغآ.دشاب  تورث  تردق و  هب  ندیـسر  يارب  یهار  دناوت  یم  مه  هویـش  نیا  هک  دـندوب  هدرک  طابنتـسا  عاضوا  زا 
هیلوا ياه  هتسه  ای  تخاس  دلوتم  هریزج  هبش  هدش و  حتف  ياه  نیمزرس  رد  مالـسا  لوا  لاس  دص  کی  نامه  رد  ار  یناوارف  ياه  هقرف 

هدـهاشم ي اـب  تشاد ، ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  يرت  شیب  تبارق  مه  دوب و  شیرق  هلیبق ي  زا  مه  هک  ماوع  نب  ریبز.دومن  دـقعنم  ار  نآ 
هب روبجم  یهلا  نید  ياـقب  مالـسا و  ماود  يارب  ع )  ) ماـما.دروآ دوجو  هب  ار  یگرزب  هنتف ي  درک و  عمط  تفـالخ  رد  هفیقـس  ناتـساد 
دز شدوخ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  مامز  ع )  ) ریما هدومرف ي  هب  دادـن ، همئا  تفـالخ  تیـالو و  هب  نت  تما  یتقو  دوب ، ارادـم  توکس و 

تردـق هب  یتح  نآ  زا  يریگولج  دوب و  یهلا  نامرف  تفالخ  هک  دـندوب  هدرک  باـختنا  ار  یهار  ناـنآ  ناـعبات  تما و  نارـس  هک  اریز 
، لطاب زا  تیعباـت  اـی  قح و  زا  يوریپ  رد  ناـنآ  باـختنا  مدرم و  راـیتخا  مهم ، طرـش  اریز  درک  یمن  لـح  عقاو  رد  ار  يا  هلئـسم  یهلا 
شاداپ و هنرگو  دندرک  یم  باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دوخ  اه  ناسنا  دیاب  هک  ار  یتواقـش  تداعـس و  دوب ، يربج  هنوگ  چیه  نودـب 
هک دوب  اور  تساور و  ایآ  دوش ؟ هداد  صیخـشت  هنوگچ  قفانم  زا  نمؤم  لـطاب و  زا  قح  دریگب و  قلعت  هچ  رب  تسیاـب  یم  یهلا  رفیک 

دننکن و ادیپ  ناش  ياه  لمع  تاین و  زورب  يارب  ینادیم  دنتـشاد ، یناملـسم  ياعدا  قافن  هب  دـندروآ و  نامیا  هارکا  هب  هک  ییاه  بلق 
تردـق و وزرآ و  ياهتنم  هب  دـندوب ، هدرک  شبـسک  ناشدوخ  دوب و  اـه  نآ  رد  هک  یفنم  تبثم و  ياهدادعتـسا  هحفـص 101 ] ربانب [ 

رد ناش  لامعا 
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ناشیدنا و کین  ایآ  دنورب ، تشهب  هب  یهلا  روز  هب  و  دنسرن ؟ تشادرب ، هن  دوب  تشاک  يایند  شاداپ ، هن  دوب  لمع  يایند  هک  ایند  نیا 
هناخ ي تسناوت  یم  تسا  ناگزیکاپ  ناـکاپ و  ياـج  هک  تشهب  اـیآ  دـندوب و  عقوتم  یهلا  تلادـع  زا  ار  لـمع  نیا  یقیقح  ناـنمؤم 

هداد تیاضر  لطاب  ینارمکح  تموکح و  رب  یگمه  يرامـش ، تشگنا  دارفا  زج  مدرم  همه  ابیرقت  یتقو  ؟ دشاب ناشیدـنادب  ناقفانم و 
یب بیرغ و  ع )  ) ریما هک  دنتـسناد  یتقو  نانآ  دنهد ، رده  ار  ناشدوخ  هک  تسین  لیلق  هدع  کی  هدهع ي  رب  رگید  دندنام ، تکاس  و 
ارهز ترضح  يربک ، هرهاط ي  ترضح  سدقم  دوجو  هار  نیا  رد  دندیـشک و  وا  نتـشک  يارب  هشقن  اهراب  اهراب و  تسا ، هدنام  روای 
نانآ يارب  ص )  ) ادخ لوسر  نت  هراپ ي  نوچ  يریظن  یب  تیـصخش  روضح.دمآ  یم  رامـش  هب  نانآ  عنام  دـس و  نیرت  گرزب  (س ،)
رییغت نانآ  عفن  هب  ناتساد  س ،)  ) ناهج ناوناب  هدیس ي  تداهش  اب.دوب  ص )  ) هللا لوسر  لصفالب  یـصو  لتق  رد  هار  دس  نیرت  گرزب 

ادـخ هبیبح ي  نآ  نتفر  كاخ  هب  ناهنپ  يولع و  يامظع  تیالو  ماقم  زا  عافد  رد  ملاع ، ناوناـب  يوناـب  تداهـش  عقاو  رد  هکلب  درکن 
: »... دـیوگ یم  خـیرات.دننامب  نوصم  دوب ، رطخ  رد  ع )  ) ریما ياج  هنتف ، نآ  رد  دوب و  هتـساوخرب  هک  يا  هنتف  زا  هللا  لآ  اـت  دـش  ببس 

میراذگب و نایم  رد  وت  اب  ییاهنت  هب  ار  یعوضوم  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ  دنداتسرف و  دیلو  نب  دلاخ  غارس  یمود  یلوا و  دش ، هک  بش 
عیطم نم  هک  دینک  راذگاو  نم  هب  دیهاوخ  یم  يراک  ره  تفگ  دـلاخ  میراد ، وت  هب  هک  ینانیمطا  رطاخ  هب  مینک  راذـگاو  وت  هب  ار  نآ 

ات تنطلس ، یهاشداپ و  نیا  دنتفگ : متسه ، امش  نامرف 
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وا هک  میتسین  ناما  رد  ام  دش ؟ ور  هبور  ام  اب  هنوگچ  تفگ و  هچ  ام  هب  هک  يدینـشن  درادـن ، يا  هدـیاف  ام  يارب  تسا ، هدـنز  ع )  ) یلع
نیرت عاجـش  وا  هک  ارچ  دنک ، مایق  ام  هیلع  وا  دنهدب و  تبثم  خساپ  وا  هب  يا  هدع  دنک و  توعد  دوخ  هحفص 102 ] يوس [  هب  یناهنپ 
یلاح رد  میدش  بلاغ  وا  رب  شیومع  رسپ  تموکح  رد  میدش و  بکترم  يدید ، هک  ییاهراک  نیا  وا  هب  تبـسن  مه  ام  تسا و  برع 

، مدـناوخ مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  یتقو  : » تفگ رکبوبا  « .میدروآ نوریب  وا  رـسمه  تسد  زا  مه  ار  كدـف  میتشادـن و  نآ  رد  یقح  هک 
دیلو نب  دلاخ  : » دومرف ع )  ) یلع « .نزب ار  وا  ندرگ  مداد ، مالس  مدناوخ و  زامن  نم  یتقو  دشاب ، تهارمه  تریشمش  تسیاب و  وا  رانک 

ددرتم و دوخ  میمـصت  رد  داتـسیا و  زامن  هب  مه  رکبوبا  داتـسیا ، زاـمن  هب  نم  راـنک  رد  دوب  هتـسب  رمک  هب  ار  شریـشمش  هک  یلاـح  رد 
وت هب  هچ  نآ  تفگ : دـهد  مالـس  هک  نآ  زا  لبق  اذـل  دـنک ، عولط  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  دوب  هدـنام  ریحتم  دـش و  نامیـشپ 

یتقو هک  دوب  هداد  روتـسد  نم  هب  تفگ  دوب ؟ هچ  عوضوم  متفگ  دلاخ  هب  داد ، ار  زامن  مالـس  سپـس  هدـم و  ماجنا  مدوب  هداد  روتـسد 
یم ماجنا  داد  یم  مالس  رگا  مسق ، ادخ  هب  يرآ  تفگ : يدرک ؟ یم  ار  يراک  نینچ  ایآ  متفگ : منزب ، ار  وت  ندرگ  داد ، ار  زامن  مالس 

عاضوا رگا  هتبلا  اهراب و  اهراب و  هکلب  راب  کی  هن  دنتـشاد  مه  ع )  ) ریما نتـشک  رد  یعـس  هکلب  دوب  هدـش  تفـالخ  اـهنت  هن  سپ  « .مداد
مدرم شروش  زا  دوب و  دعاسم 
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هب شتارثا  يزاس  یثنخ  تهج  يزیواتسد  ناش  لمع  يارب  دننک و  یلمع  ار  ناشدوصقم  دنتسناوت  یم  يوحن  هب  رگا  ای  دنتشادن و  میب 
یم ص )  ) هللا لوسر  یـصو  نوخ  هب  ار  ناـش  تسد  املـسم  دـنناباوخب  دوش  دـنلب  دوب  نکمم  هک  ار  ییاهادـص  اـت  دـنروآ  یم  تسد 

قباوس ص )  ) ادخ لوسر  ار  وا  تبارق  ع ،)  ) یلع تیصخش  ذوفن  اه  نآ.دنتـساوخن  هک  نیا  هن  دنتـسناوتن  دندرکن ، نینچ  رگا  دندولآ ،
نشور و هتـشذگ ي  وا ، ملع  تعاجـش و  وا ، ندوب  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  ردـپ  تشادـن ، تقبـس  نآ  رب  سک  چـیه  هک  ار  وا  ناـمیا 

یمن يریظن  یب  تیصخش  نینچ  هحفـص 103 ] اب [  دنتـسناد و  یم  یبوخ  هب  ار  ص )  ) هللا لوسر  يروای  نید و  جـیورت  رد  وا  كانبات 
زا نتفرگ  تعیب  رد  شحوم  هعقاو ي  نآ  و  س )  ) ارهز تداهش  ناتـساد  زا  زونه  هک  نآ  رب  دیزم  دننک  دروخرب  یگداس  هب  دنتـسناوت 

هحفص 107] .دنداد [  یمن  صیخشت  بسانم  ناش  يدعب  تیانج  يارب  ار  تقو  نانآ  دوب و  هتشذگن  ینامز  ع )  ) ریما

قح سابل  رد  لطاب 

روتسد دش ، هفوک  دراو  ع )  ) نینمؤملاریما یتقو  : هک تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  هحفص 71 ، موس ، دلج  بیذهت ، باتک  رد 
مدرم نیب  رد  ع )  ) نسح ماما  تسین ، یبحتـسم  زامن  دـجاسم  رد  ناضمر  هام  رد  هک  دـنک  ادـن  مدرم  ناـیم  رد  ع )  ) نسح ماـما  اـت  داد 

دزن ع )  ) نـسح ماـما.ارمعاو  ارمعاو ، دـندروآرب  داـیرف  دندینــش  ار  ترــضح  ماـیپ  مدرم  یتـقو  دوـمرف ، مـالعا  ار  ع )  ) ریما شیاـمرف 
، ارمعاو ارمعاو ، دننز  یم  دایرف  مدرم  نینمؤملاریما  ای  درک  ضرع  تسا ؟ ییادص  هچ  نیا  دندیسرپ  ترضح  تشگزاب ، نینمؤملاریما 

ریما تفالخ  نامز  رد  نامثع و  ندش  هتشک  زا  دعب  یتح  هک  یمدرم  هنوگ  نیا.دنناوخب  ار  ناشزامن  وگب  نانآ  هب  ورب  دومرف  ترـضح 
ياه تعدب  گنس  هنوگ  نیا  (ع )
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ییاـبا نادـنچ  تیب  لـها  نانمـشد  تسد  هـب  وا  ندـش  هتـشک  یتـح  و  ع )  ) ریما تفـالخ  بـصغ  زا  اـیآ  دـندز  یم  هنیـس  هـب  ار  اـفلخ 
ربص زج  یناکما  هک  دوب  هدش  راچد  قح  زا  رارف  يزرو و  هنیک  یتسرپایند و  نینچ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  هعماج  ؟ دنتشاد

اه و نوخ  ظـفح  تهج  راـچان  هب  ع )  ) ماـما تفرگ و  یم  ـالاب  فـالتخا  رگا  املـسم  دوب و  هدـنامن  یقاـب  قح  لـها  يارب  يراـبدرب  و 
ار مهم  نیا  دـنام و  یمن  یقاب  يوبن  تلاسر  نید و  زا  یمان  درک ، یمن  هشیپ  ارادـم  یمالـسا  ياپون  هحفص 108 ] هعماج ي [  ماجسنا 
ار ترضح  ات  دندوب  هتخیر  هناخ  نورد  هب  هک  ینیمجاهم  ربارب  رد  شترضح  ییابیکش  زا  هک  س )  ) ارهز ترـضح  خساپ  رد  ع )  ) ریما

یم دوش  رارکت  نانچمه  اه  هنذأم  رب  هللا  سدقم  مان  یهاوخ  یم  رگا  هک  : » دنیامرف یم  نایب  تحارـص  هب  ، دنربب دجـسم  هب  تعیب  يارب 
رد اه  لاس  هک  يا  هنتف  سدقم ، یبن  تلحر  زا  دعب  ياهزور  رد  مالـسا  گرزب  لکـشم  تسا  نینچ  « .ینک هشیپ  ییابیکـش  هک  تسیاب 

هباحص و زا  یهورگ  يرایمه  اب  تشاد و  ناهنپ  ینایرج  یهلا  تموکح  بصغ  نید و  بیذکت  بیرخت و  رد  قافن  ياه  هرهچ  تشپ 
تهج هنوعلم  هرجش ي  ياهوزرآ  اب  یناتساد  مه  اب  ادخ و  دض  دترم  نازرو  هنیک  دحا ، نینح و  ردب و  ناگدش  هتشک  ناگدنام  یقاب 
هدروآ مالسا  هزات  هعماج ي  یلهاج  قیالع  زا  ندرب  دوس  مدرم و  نامیا  فعض  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ینارمکح و  تنطلس و  هب  یبایتسد 

فلتخم و ننس  تاداع و  اه ، گنهرف  جازتما  اب  ار  وج  هک  نانآ  یهلاریغ  موسر  تاداع و  لکـشم  هدش و  ناملـسم  هزات  ماوقا  دورو  و 
هک دروآ  مهارف  دعتسم  نانچ  يا  هنحص  برع ، یلهاج  ياه  ثاریم  اب  جوزمم  یفارخ ،
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يارب مدرم  موجه  رد  لاس  جنپ  تسیب و  زا  دعب  ار  ع )  ) ریما يارادم  يرابدرب و  تارثا.دندناسر  هک  دندناسر  اج  نادب  ار  راک  هرخألاب 
مک یماعط  رد  یکمن  زا  لطاب  ههبج ي  لباقم  رد  هک  لیلق  هدع ي  نآ  زا.مینیب  یم  یمالسا  تفالخ  شریذپ  تهج  وا  نتخاس  یضار 

، هدش داجیا  تافارحنا  اه و  یـشوپ  قح  اه و  متـس  اه ، تعدب  نآ  همه ي  اب  ع ،)  ) ریما تاداشرا  اه و  ییامنهار  تکرب  هب  دـندوب ، رت 
هدید لبق  تموکح  رد  هعماج  رد  هک  ییاهرازآ  اه و  جـنر  هدـهاشم ي  یخیرات و  براجت  رظن  زا  مه  یمک و  رظن  زا  مه  قح ، هورگ 
زاغآ رد  صیمخلا ) هطرـش   ) يرفن رازه  جنپ  شترا  لیکـشت  رد  ناوت  یم  ار  شالت  نیا  دندوب و  هدش  رت  نشور  رت و  هدیدبآ  دـندوب ،
هبور نیطـساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  ع )  ) نینمؤملاریما باکر  رد  ات  تفاـی  ار  نآ  ناوت  هحفـص 109 ] هک [  ییورین  دید ، شیوخ  رمث 

یم دـشر  مک  مک  هک  داد  یلـسن  هب  مه  ار  يرگید  تصرف  ع ،)  ) ماما هلاس ي  جـنپ  تسیب و  هیقت.دروآرد ي  ار  هنتف  مشچ  دوش و  ور 
رمث هجیتن و  شور و  نیا  .دندنادرگ  يور  قح  زا  هدیمهف  هتسناد و  هک  دشاب  یلـسن  زا  رتهب  ع )  ) ماما تاداشرا  اب  تسناوت  یم  درک و 

رد هک  يا  هماـن  رد  ع )  ) ماـما.دوب هدـش  ینیب  شیپ  حـضاو  نشور و  ـالماک  ع ،)  ) ناـنمؤم ریما  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  شیاـمرف  رد  نآ 
یگدنز هک  داب  تراشب  مردارب  : » دومرف نم  هب  ص )  ) ربمایپ : دیامرف یم  نآ  زا  یـشخب  رد  تسا ، هدومرف  موقرم  هیواعم  همان ي  باوج 

نم هب  تبـسن  وـت  ینک ، یم  گـنج  نم  تنـس  قـبط  وـت  ینم ، ثراو  ریزو و  نم و  یـصو  نم و  ردارب  وـت  تسا ، نـم  اـب  وـت  گرم  و 
یسوم هب  تبسن  نوراه  نوچمه 
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وا دوب  کیدزن  دندش و  دحتم  وا  هیلع  رب  دندرمـش و  فیعـض  ار  وا  شلها  هک  یماگنه  ینک ، يوریپ  کین  نوراه  زا  دـیاب  وت  یتسه ،
ردـب و ياه  هنیک  دـنراد ، هنیـس  رد  ییاه  هنیک  اه  نیا  هک  ارچ  نک ، ربص  ناشداحتا  شیرق و  ملظ  ربارب  رد  مه  وت  دـنناسرب ، لتق  هب  ار 
دندش و هارمگ  رگا  هک  داد  روتسد  وا  هب  داد ، رارق  شموق  رد  دوخ  نیـشناج  ار  ع )  ) نوراه هک  یماگنه  ع )  ) یـسوم.دحا ياه  نوخ 
دـنک و ظفح  ار  دوخ  نوخ  دراد و  هگن  تسد  تفاین ، یکمک  رگا  دـنک و  داهج  ناهارمگ  اب  نانآ  هلیـسو ي  هب  درک ، ادـیپ  ینارای  وا 

هگن تسد  یتفاین ، يرای  رگا  نک و  داهج  اه  نآ  اب  یتفای ، ینارای  ناـنآ  هیلع  رب  رگا  نک ، نینچ  نیا  مه  وت  دزادـنین ، هقرفت  ناـنآ  نیب 
دندش وت  عبات  رگا  یلو  دنـشک  یم  ار  وت  یهدب ، ناشن  تفلاخم  ینمـشد  يور  زا  نانآ  اب  رگا  هک  ارچ  امن ، ظفح  ار  دوخ  نوخ  راد و 
ظفح ار  دوخ  نوخ  يرادـن و  هگن  تسد  یتفاین ، يراـی  یتقو  وت  رگا  هک  نادـب  نک ، راداو  قح  هب  ار  ناـنآ  دـندرک ، ار  وت  تعاـطا  و 

ار نانآ  نک و  رهاـظ  ناـنآ  رب  ار  تجح  سپ  دـندرگرب ، نم  يربماـیپ  راـکنا  اـه و  تب  شتـسرپ  هب  مدرم  هک  نیا  زا  مسرت  یم  ینکن ،
مدرم مومع  دنوش و  كاله  دننک ، یم  مایق  وت  هیلع  رب  هک  نانآ  دنراد و  لد  رد  ار  وت  ینمشد  هک  نانآ  هحفص 110 ] ات [  امن ، توعد 
گنج نآرق  لیوأت  رس  رب  یتفای ، تنـس  باتک و  نتـشاد  اپ  رب  يارب  ینارای  يزور  رگا  سپ  دننامب ، تمالـس  هب  تناتـسود  صاوخ  و 

لزان رس  رب  نم  هک  روط  نامه  امن 
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ملع دـنک و  اعدا  یماقم  دوخ  يارب  تنانیـشناج  زا  یکی  ای  وت  لباقم  رد  هک  دوش  یم  كاله  یـسک  تما  نیا  زا.مدـیگنج  نآ  ندـش 
راوشد رایسب  ربص.دریذپب  نید  ناونع  هب  ار  دیتسه  نآ  رب  امش  هچ  نآ  فالخ  دیامن و  راکنا  دهد و  ناشن  توادع  دزارفارب و  ینمشد 
ییاتمه یب  تیـصخش  هدهع ي  زا  اهنت  دیاش  يرابدرب  نیا  اما  دیمد ، نیتسار  مالـسا  دـبلاک  هب  يا  هرابود  ناج  ع ،)  ) ریما زوس  ناج  و 

مشچ و رد  راـخ  اـیوگ  هک  یلاـح  رد  مدرک  ربـص  : » دومرف نآ  هراـبرد ي  ترـضح  هک  يربـص  دـمآ ، یمرب  ع )  ) ناـنمؤمریما ناـنوچ 
ع)  ) ترضح هک   ) خیرات مدرم  نیرتدیلپ  نیرتدب و  ربارب  رد  يربص  ارادم و  يراد و  نتشیوخ  نینچ  اب  [ . 3 « ] .متشاد ولگ  رد  ناوختسا 

كرادت نید  بیرخت  تهج  اه  نآ  هک  هچ  نآ.تسا  ملـسم  يدرد  هودـنا و  جـنر و  نینچ  تسا ،) هدومرف  یم  یفرعم  نینچ  ار  اه  نآ 
لاوما سبح  كدـف ، بصغ  تیب ، لها  يداصتقا  هرـصاحم ي  دوش ، یمن  متخ  اج  نیمه  هب  شا  هنماد  دـندرک ، لمع  دـندوب و  هدـید 

زا هچ  ره  زاغآ ، زا.دوب  نایم  رد  مه  دـیعبت  کـتک ، هجنکـش ، سبح ، لاـملا ، تیب  زا  ع )  ) ریما نارادتـسود  قوقح  نتخادرپن  سمخ ،
دانع و ینمـشد و  تدش  هنماد ي  مه  اه  نآ  دش ، یم  رت  هنهک  هیـضق  هماع  لوق  هب  تشذـگ و  یم  رت  شیب  ص )  ) ادـخ لوسر  تافو 

تادحرس هحفص 111 ] ماع [  لتق  تراغ و  هیواعم  ع ،)  ) ریما تموکح  ماگنه  رد  اج  نآ  ات.دنداد  یم  شرتسگ  رت  شیب  ار  ناش  متس 
نآ تیلهاج و  نامز  لثم  هک  تشاد  لیـسگ  ار  شابوا  زا  یناوارف  ياه  هتـسد  قارع ، ياـهزرم  يوس  هب  ماـش  زا  درک ، زاـغآ  ار  قارع 

ار ناش  لاوما  ماع و  لتق  ار  مدرم  دنربب و  موجه  يزرم  تاهد  اه و  هیرق  هب  اه ، تراغ  اه و  لتق  ناتساد 
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هولج نماان  نتخاس و  هتفـشآرب  روظنم  هب  ار  یـسایس  تین  کی  ادتبا  راک ، نیا  اب.دنـشاب  هتـشادن  كاب  یتیانج  چـیه  زا  دـننک و  جارات 
زا عافد  ناونع  هب  ماش  تایالو  رد  ار  اه  لتق  اه و  تراـغ  نیا  تیعورـشم  رگید  ییوس  زا  درک و  یم  لاـبند  ع )  ) یلع تموکح  نداد 

نامثع يرای  هب  ادمع  دوب و  کیرـش  نآ  عوقو  رد  دوخ  هک  ار  يا  هعقاو  ات  دومن  یم  جـیورت  وا  یهاوخنوخ  مان  هب  نامثع و  تیمولظم 
هدش مالعا  لوزعم  ع )  ) ریما يوس  زا  ماش  رب  دوخ  يرادنامرف  تیعورشم  تهج  يزیواتسد  هباثم  هب  دوش ، مامت  هیـضق  ات  دوب  هتخادرپن 

هب يدـنب  ياپ  چـیه  نآ  رد  دوب و  هدـش  هدـنز  هیواعم  هلیـسو ي  هب  هرابود  هک  یلهاـج  یلتق  تراـغ و  مسر  نیا.درب  یم  راـک  هب  دوب ،
تیلهاج ياه  ساسحا  شرورپ  ببـس  ع )  ) ریما ذوفن  قطانم  يزاس  ینماان  زج  دـش ، یمن  هدـید  یناسنا  یقالخا و  یمالـسا و  لـئاسم 

ییوس زا  دـنک و  شومارف  ار  تیلهاج  يدزد  تراسا و  تراغ و  يانبم  رب  یگدـنز  ص ،)  ) يوبن میلاعت  اب  ات  تفر  یم  هک  دـش  یموق 
هلیبق ود  مدرم.دنـشاب  هتـشاد  ار  یحور  مزال  ياه  یگدامآ  شا ، هدنیآ  موش  دـصاقم  يارجا  يارب  ات  دزاس  هدامآ  ار  نارگ  تراغ  نیا 
گنج نیا  رد  دندوب ، هدیچوک  ماش  هب  هیواعم  ياولح  نان و  دیما  هب  نانآ  زا  يرایسب  دندوب و  يوما  ناگدرپسرس  زا  هک  رضم ، عیبر و 

هب ار  هنادرمناوجان  تالمح  نیا  میانغ  هیلک ي  هک  هیواعم  هناراـب ي  دـنب و  یب  رماوا  زا  دنتـشاد و  تکرـش  ناـیماش  هارمه  اـهزیرگ  و 
هحفـص 112] رد [  اه  لتق  متـس و  اه و  تراغ  نیا  زا  اـهراب  اـهراب و  ع )  ) ماما.دـندرب یم  یناوارف  دوس  درک ، یم  راذـگاو  ناـشدوخ 

نایفوک درب و  مان  هودنا  جنر و  اب  ماش ، تادحرس 
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دـنتفرگ و هدـیدان  ار  ناش  ماما  فرح  ع ،)  ) ریما تداهـش  هب  کیدزن  اه  لاس  رد  هک  یمدرم  داد ، نامرف  ناـنآ  عمق  علق و  عفد و  هب  ار 
رد یهاگ  ماما  هک  دوب  هدش  ینلع  ناشیاه  ندرپس  نمـشد  هب  نادیم  ییاسآ و  نت  نیا  ردـق  نآ  دـندرک و  یلاخ  ناش  فیاظو  زا  هناش 
رد « .دنا هدش  هتسخ  نم  زا  مه  مدرم  نیا  ما و  هدش  هتـسخ  موق  نیا  زا  نم  اراگدورپ ! :» هک دومن  یم  ضرع  قح  ترـضح  هب  شتاجانم 

هنادـنمدرد ع )  ) نانمؤمریما تیمولظم  رـسارس  یگدـنز  رب  دـیاب  عقاو  هب  تسا ، ناهنپ  راکـشآ و  یملاع  هودـنا  هنابیرغ ، تاـجانم  نیا 
یمدرمان و همه  نآ  زا  دـنمدرد  هک  يدرمگرزب  يادـیپ  ناهنپ و  ياـه  هوکـش  تسا ، هتفرگ  بقل  ملاـع  مولظم  لوا  هک  نآ  تسیرگ ،

تیـصخش نیمود  نیگهودـنا  ياه  هلان  تسا و  هتخاس  راچد  يدـبا  ینازخ  هب  ار  هفوک  ياه  ناتـسلخن  زبس  ناج  زونه  یتسود ، لطاب 
هب ع )  ) ریما يرادـمامز  لاس  جـنپ  عومجم.تسا  هتخاس  بلابل  هشیمه  يارب  مغ  هودـنا و  زا  ار  هفوک  ياه  هاچ  ناج  هک  یتسه  گرزب 

میقتسم طارص  اب  ینمشد  رد  ای  دندوب ، هیما  ینب  دییأت  دروم  ای  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  هک  یبازحا  تشذگ ، نیقرام  نیثکان و  اب  گنج 
اب یـسامت  هنوگ  چـیه  بوتکم  خـیرات  رد  ارهاظ  هک  جراوخ.دـنتفر  یم  هار  کی  رب  یگمه  ع ،)  ) تمـصع تیب  لها  اـب  داـنع  یهلا و 
یم دش ، زاغآ  صاعورمع  هلیح ي  اب  نیفص  رد  اه  نآرق  ندرک  هزین  رس  رب  اب  هک  نانآ  تکرح  عورش  زا  اما  دنتشادن ، يوما  هاگتـسد 

هب قشمد  اب  نانآ  طابترا  دوجو  هب  ار  نادنمـشوه  ابیرقت  هک  یـسدح  دز ، سدـح  يوما  نانارمکح  اب  ار  نانآ  یناهنپ  تاـطابترا  ناوت 
دزیگنارب ار  هشیدنا  نیا  دیاش  دنتخادرپ ، نآ  هب  اه  نآ  اهدعب  هک  هچ  نآ  دوجوم و  دهاوش.دناسر  یم  نیقی 
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نیا دندوبن و  كرتشم  فده  کی  ناتساد و  کی  رد  نایوما  اب  رگید  ع ،)  ) ماما طسوت  نانآ  عمق  علق و  زا  دعب  جراوخ  نانیـشناج  هک 
خیرات رد  نانآ  زا  هک  یتایانج  راتفر و  رد  هکلب  تبسن  هحفص 113 ] هیماما [  ماظن  يوس  هب  ناش  لیامت  ای  نانآ و  یگتسویپ  يانعم  هب 

ره دـندوبن ، يوما  فادـها  تمدـخ  رد  يرجه ، لهچ  ياه  لاس  زا  دـعب  ناشداقتعا  رواـب و  هعومجم ي  رد  تسویپ ، عوقو  هب  اهدـعب 
اب تایآ  رهاوظ  هب  هجوت  هک  ناش  تاداقتعا  ساـسا  رب  نانآ.دنتـشاد  یمرب  مدـق  اتـسار  کـی  رد  ناـنآ  اـب  ترتع  اـب  ینمـشد  رد  دـنچ 

راکهانگ و قساف و  يافلخ  زا  يوریپ  هک  تنـس  لها  هماع ي  فالخرب  تسرد  دـشاب و  یم  بیرغ  بیجع و  ياه  لیلحت  اهریـسفت و 
یمن زاجم  ار  نانآ  هیلع  شروش  هتـسناد و  زیاج  ناـش  ناـعباتم  يارب  مه  ار  دـنک  یم  توعد  ادـخ ) ریغ   ) يوس هب  هک  يا  هفیلخ  یتح 

هب اه  نآ  دنک ، لودع  ناشدوخ ) ریـسافت  هویـش ي  هب  هتبلا   ) ینآرق ماکحا  هب  يدـنب  ياپ  زا  ناشربهر  هک  یتروص  رد  جراوخ  دـنناد ،
لوط رد  جراوخ  هقرف ي  رد  یلخاد  تاباعشنا  تدش.دننیزگرب  يرادمامز  هب  ار  يرگید  سک  دننک و  باعـشنا  دنتـسناوت  یم  یتحار 
نینچ هک  دیـشیدنا  ناوت  یمن  ایآ  دزیخ ، یمرب  يداـقتعا  نینچ  زا  یمالـسا  کـلامم  رد  ناـش  یـسایس  تاـیح  لاـس  هاـجنپ  دـصیس و 

تیلوئـسم یب  طـسب و  دـنب و  یب  زاـب و  شرگن  هنوگ  نآ  باوج  جراوخ  يوس  زا  نارادـمامز  تموـکح  هویـش ي  هراـبرد ي  یطارفا 
ار نید  هک  هقرف  نیا  روهظ  املـسم  ؟ دنریگ یم  هدیدان  نارادمامز  يوس  زا  ار  یلمع  ره  هک  تسا  هدـماین  دوجو  هب  يوما  ناگدرپسرس 

يرادمامز یگتفشآ  يارب  نایوما  هلیسو ي  هب  زاغآ  رد  دنتشادن ، ءابا  يراک  چیه  زا  دندوب و  هدرک  ناش  یسایس  دصاقم  هیامتـسد ي 
هدش یم  تیامح  يرادبناج و  ع ،)  ) ریما
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تیرومأم ماجنا  هب  قفوم  .دندوب  قشمد  رـصم و  رومأم  هک  رفن  ود  نآ  مینیب  یم  ع ،)  ) ریما صاعورمع و  هیواعم ، رورت  هئطوت  رد.تسا 
تـسایس زا  يادج  ار  اه  نآ  ناتـساد  خیرات  دـنچ  ره.دـناسرب  ماجنا  هب  ار  شتیرومأم  تسناوت  هک  دوب  مجلم  نبا  اهنت  دـندشن و  دوخ 

هک تفریذپ  ناوت  یم  یتخـس  هحفـص 114 ] هب [  اما  میرادـن  يوما  رابرد  اب  اه  نآ  طابترا  زا  یلیلد  دـنک و  یم  یـسررب  قشمد  ياـه 
رد عمط.دشاب  هدش  ادج  نایوما  هار  زا  نانآ  هار  اهدعب  دـنچ  ره  دـنا ، هدوبن  گنهامه  يوما  نادـناخ  اب  ع )  ) یلع تداهـش  ات  جراوخ 

رجاف و قساف و  ره  يارب  ار  نآ  هب  ندیـسر  سرتسد و  لـباق  اـج  نادـب  اـت  ار  یمالـسا  تفـالخ  هلئـسم ي  هیما ، ینب  يوس  زا  تفـالخ 
نینمؤملاریما ار  دوخ  سراف ، ناتـسیس و  نامرک ، هرـصب ، رد  جراوخ  زا  ییاه  هورگ  ياسؤر  اهدعب  هک  داد  هولج  یعیبط  نانچ  يرفاک 

هقرف ي نیرت  یطارفا  هقرازا ، : مـینز یم  قرو  رت  شیب  هراـب  نـیا  رد  ار  خـیرات  یمک.دنتـشاد  یمالـسا  تفـالخ  هـیعاد ي  دـندناوخ و 
نآ نتـشک  دندرمـش ، اور  دنناکرـشم ، زا  هک  نیا  مان  هب  ار  جراوخ  ریغ  ناملـسم و  ناکدوک  نانز و  نتـشک  ناـشیا  دـندوب ، یجراـخ 
ادـخ لوسر  نامز  رد  هنیدـم  مان  زا  سابتقا  هب  هک  اه  نآ  یماظن  ياه  هاگودرا  هب  دنتـسویپن و  اه  نآ  شروش  هب  هک  مه  ار  ینایجراخ 
دوب رکفلاراد )  ) مالسا يایند  هیقب ي  ناشیا ، مشچ  رد.دنتشاد  یم  اور  دندرک ، یمن  چوک  دندیمان ، یم  هرجهلاراد )  ) ار اه  نآ  (ص ،)

اه نآ  نایم  رد  زاغآ  رد  هک  نایقرازا  دـشاب ، رارقرب  تسناوت  یمن  یتشآ  اهورملق  نیا  نایم  رد.دـش  یم  بوسحم  كرـش  نیمزرـس  و 
يرجه راهچ  تصش و  لاس  رد  قزرا  رـسپ  عفان  ناشربهر ، نیتسخن  یهدنامرف  ریز  رد  دندوب ، نارگید  زا  شیب  میمت  هلیبق ي  نامدرم 

هعقاو ي زا  دعب  لاس  هس   ) دندمآ زاوها  هب 
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هک ییاه  هکس.دنتشگ  رقتسم  هئاجف  نب  يرطق  زوحام و  نب  ریبز  يربهر  ریز  نامرک  سراف و  رد  شـش  تصـش و  لاس  زا  و  اروشاع )
هحفـص هدش [ ، هدز  يرجه  جـنپ  داتفه و  ات  هن  تصـش و  نیب  ياه  لاس  رد  سراف  رهـش  دـنچ  رد  نینمؤملاریما  ناونع  اب  يرطق  مان  هب 

نیرت فورعم  كرذآ ، رـسپ  هزمح  میناوخ : یم  خـیرات  زا  رگید  ییاـج  رد  [ . 4  ] .تسا تیالو  نآ  رب  وا  راوتـسا  طلـست  رگناشن  [ 115
( قآ نیـضح   ) مان هب  یـشروش  يا  یجراخ  وریپ  وا  دوب ، ناتـسیس  نیمزرـس  زا  یناریا  یناقهد  رابت  زا  نیمز ، رواخ  رد  نایجراخ  ربهر 
دص و لاس  رد  تشارفارب و  شروش  مچرپ  ناتـسیس  رد  يرجه  جـنپ  داتفه و  دـص و  لاس  رد  هک  دوب  یلاوم  زا  یکی  نیـضح  تشگ ،
زا ار  هزمح  هک  یناتسرهش  نخس  هک : دنک  یم  هراشا  هراب  نیا  رد  یناتسرهش  نخس  حرـش  رد  ثرو ، ساب   ) دش هتـشک  تفه  داتفه و 

دص و لاس  رد  هک  تسا  هدوب  مدقتم  یشروش  یجراخ  کی  اب  هزمح  مان  طیلخت  هیاپ ي  رب  ایوگ  دناد ، یم  داقر  رـسپ  نیـضح  ناوریپ 
درک راک  دیاب  عرش  نوناق و  ربارب  هک  نیا  هرابرد ي  ار  شیاهرادشه  هک  ار  تایلام  رومأم  کی  وا  سپس  دش - ) هتـشک  يرجه  لهچ 

( فلخ  ) زا ینابیتشپ  يارب  زا  هک  یشروش  نایجراخ  تشگزاب ، ناتسیس  هب  نوچ  درک ، كرت  ار  ناتسیس  راچان  هب  تشکب و  تفریذپن ،
لامتحا هب  وا  نیتسخن  هیرظن ي  نیا.دنک  درت  ار  فلخ  يربهر  هک  تساوخ  یمن  دیاش  زاغآ  رد  دندرک ، تعیب  وا  اب  دندوب  هدمآ  درگ 

هتشگن بوکرس  ناشیا  نانمـشد  هتـسویپن و  مه  هب  نایجراخ  هک  یماگنه  ات  تشاد و  باتزاب  وا ، هب  بوسنم  هدیقع ي  نیا  رد  رایـسب 
کی زا  شیب  نامز  کی  رد  دنا ،
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هتـشون ي ربانب  درک ، ادیپ  فالتخا  هیحان  یجراخ  ياه  تعامج  اب  هزمح  دـعب  يدـنچ.دشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یم  عورـشم  ماما ) )
ایوگ.نیمز رواخ  رد  یجراخ  هخاش ي  نآ  زا  تسا  درکدای  اهنت  نیا  تشکب ، ار  ناشیا  زا  يرایسب  تخات و  ناسهیب )  ) هب وا  يدادغب ،

نیا هب  درک و  ذاختا  ار  نینمؤملاریما  بقل  هزمح  نامز  نآ  رد  دندوب ، هدش  ادج  نایدراجع )  ) زا هک  دندوب  کچوک  یهورگ  نایسهیب 
ات هزمح  میناوخ : یم  باـتک  نیا  زا  رگید  ییاـج  رد  [ . 5  ] .درک مالعا  ار  دوخ  يربهر  ندوب  یناـگمه  ياـعدا  بیترت  هحفص 116 ] ] 

یشکرکشل یگدنز.دوب و  ناتسیس  نایجراخ  ياوشیپ  ههد  هس  زا  شیب  داد ، خر  يرجه  هدزیـس  تسیود و  لاس  رد  هک  شگرم  نامز 
، تسا رادومن  هتفرگ  ماجنا  ناتـسیس  خیرات  رد  يو  زا  هک  یـشیاتس  رد  ریثأت  نیا  تشاذـگ ، نامدرم  نهذ  رب  فرگـش  يریثأت  شیاه ،
، دنه هب  وا  يا  هسامح  ياه  یشکرکشل  ایوگ  هک  دنک  یم  هراشا  هزمح ) يزاغم  هصق ي   ) هزمح ياه  یشکرکشل  ناتساد  هب  هدنسیون 

ربمایپ يومع  بلطملادبع ، رسپ  هزمحریما ، فورعم  ناتساد  رب  ناتـسیس  خیرات  ناتـساد  نیا.تسا  یلوتانآ  ناتـسکرت و  نیچ ، نالیس ،
میهاربا قاحساوبا   ) شناوریپ هزمح ، گرم  زا  سپ.تسا  هتـشاذگ  ریثأت  دراد ، ازـسب  یجاور  یکرت  يزات ، یـسراف ، ياه  نابز  رد  هک 

رگید ییاج  رد.دندرک  تعیب  وا  اب  دـندناوخ و  نینمؤملاریما  ار  ناتـسیس  نشاگ ،)  ) نامدرم زا  يدرم  دنمـشناد ، ریمع  رـسپ  ریمع ) نب 
رد گنرک )  ) رهـش زا  هک  ار  عیزب  نب  نمحرلادـبع  نب  فوعوبا  يرجه ، هدزناپ  تسیود و  لاس  رد  نایجراخ  نآ  زا  سپ  میناوخ : یم 

، تسین هتـسناد  شگرم  خـیرات  دوب ، گنج  رد  هتـسویپ  ناکرـشم  اب  رواخ  رد  وا  دـندیزگرب ، ییاوشیپ  هب  دوب ، هدـمآ  گنزر )  ) لامش
يرجه تشه  یس و  تسیود و  لاس  رد  تسشن و  وا  ياج  هب  یجراخ  رسای  رسپ  رامع 
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زا رگید  ییاج  رد.تسا  هدوب  زین  نینمؤملاریما  بقل  نتشاد  یعدم  ایوگ  تشادرب و  شروش  هب  رـس  ناتـسیس  رد  شیک )  ) هیحان ي رد 
نمحرلادـبع دنتـشک ، هدرک و  نوگژاو  راـهچ ، لـهچ و  دـص و  لاـس  رد  ار  باـطخوبا  نایـسابع ، هک  نآ  زا  سپ  : میناوخ یم  خـیرات 

ماجنا اناتیل ) وپیرت   ) رد یضابا  تماما )  ) ییاپرب يارب  هک  ییاه  ششوک  درک ، رقتسم  هحفص 117 ] ترهات [ )  ) رد ار  دوخ  تخیرگ و 
رازاب نینچ  جاور.دش  هدیزگرب  تماما )  ) هب ترهات  رد  يرجه  تصش  دص و  لاس  رد  نمحرلادبع  دیماجنا و  تسکش  هب  تفرگ ، یم 

دـندرک و یم  تماما  ياعدا  يا  هدـع  یمالـسا ، کلامم  رانک  هشوگ و  زا  دـش و  یم  رت  شیب  زور  ره  ناـمز  تشذـگ  اـب  يا  هتفـشآ 
زا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ینامـسآ  بقل  اـهنت  هک  یبقل  دـنداهن ، یم  دوخرب  نینمؤملاریما  بقل  دنتـسناد و  یم  دوخ  قح  ار  تفـالخ 

عفن هب  یعون  هب  دش ، یم  رت  شیب  هچ  ره  يرادمامز  ماقم  يارب  ندوب  هتسیاش  رد  نارگید  ياعدا.دوب  هدش  لزان  لاعتم  دنوادخ  يوس 
هیما ینب  هبرجت.درک ي  یم  يرت  شیب  هولج ي  مدرم  مشچ  رد  شیرق  هب  ناش  تبارق  تهج  هب  نانآ  قح  تیعورـشم  يوما و  تفالخ 
نیا یسابع ، يافلخ  سپس  يوما و  يدعب  نارادمامز  يارب  مه  اهدعب  نآ ، سیسأت  يارب  ییاشگ  هار  جراوخ و  هقرف ي  زا  تیامح  رد 
عفن هب  بولطم  هدافتـسا ي  و  ع )  ) تمـصع تیب  لها  زا  راظنا  فارحنا  هعماج و  يزاس  شودـخم  يارب  اـت  تخاـس  مهارف  ار  هشیدـنا 

دنشاب و هتشادن  یـسایس  يانبریز  قرف ، نیا  هک  دوب  نیا  ناش  یعـس  دزادرپب و  یبتاکم  نینچ  سیـسأت  هب  هثدحتـسم ، هقرف  نآ  زا  دوخ 
نارادمتسایس يارب  اه  نآ  زا  هدافتـسا ي  لزان ، رایـسب  حطـس  رد  دنـشاب و  قح  لها  غامد  يوم  مئاد  دنناوتب  اه  بتکم  نآ  نمـض  رد 

رد هیماما  نیملکتم  يورین  فیعضت  تهج  یسابع  يوما و 
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فلتخم بیتاکم  هرظانم  هلداجم و  حرط و  يارب  سابع  ینب  هک  يا  هفرط  کی  نیغورد و  زاب و  ياـضف  دوشب ، ناـنآ  در  ییوگباوج و 
هویش بیرخت  تهج  هب  هکلب  دوب  فلتخم  دیاقع  هب  مارتحا  مولع و  جیورت  تهج  هب  هن  دندرک ، یم  داجیا  مالـسا  ینارمکح  زکارم  رد 

هثدحتـسم بتکم  کی  ناونع  هب  مه  هعیـش  بتکم  نتخاس  رگ  هولج  نانآ و  ياوق  يزاسرده  هیجان و  هقرف ي  ناوریپ  تالالدتـسا  ي 
یطاقتلا و یتادراو و  بیتاـکم  هحفص 119 ] رگید [  اب  فیدر  مه  مه ، ار  هعیـش  دنتـشاد  یعـس  اه  نآ  رگید ، یمالک  هب.تشاد  رارق 

ماسقا عاونا و  داجیا  و  ع )  ) لوسر لآ  تیناقح  زا  یمومع  مهف  حطـس  نتـشاد  هگن  نییاـپ  اـب  دـنراد و  هگن  مدرم  مشچ  رد  هثدحتـسم 
یصوصخم لیلحت  ریسفت و  اب  ار  نآ  رهاوظ  يا  هلـسلس  ره  هک  یثیداحا  زا  هتـسد  نآ  هب  نداد  اهب  بابان و  ياه  هشیدنا  اه و  تشادرب 

لطاب و قح  ات  دندروآ  دوجو  هب  مگردرـس  مهرد و  هتفـشآ ، يرازاب  داد ، یم  جاور  شیوخ  تموکح  هطلـس و  عفن  هب  ار  نآ  نآ ، زا 
تـسیاشان وربآ و  یب  یهورگ  زا  یتح  هک  دیـسر  اج  نادب  ات  هلاض ، ياه  هقرف  نیا  رد  میظع  فارحنا  زاغآ.دوش  رگ  هولج  قح  لطاب 

نآ ياه  مان  ناوت  یم  هک  دمآ  دوجو  هب  مالسا  خیرات  زا  لاس  هاجنپ  دصیس و  لوط  رد  هقرف  ود  تسیب و  زا  شیب  دیاش  جراوخ ، مان  هب 
هّیدبعم هّیسنخا -  هّیدایز -  هّینابیش -  نایبلاعث -  هدراجع - ) مود  مان  هیمزاخ -   ) هدراجع تادجن -  هیوطع -  هقرازا.درمـشرب -  ار  اه 

، نرق راـهچ  لوط  رد  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  جراوخ  هخاـش ي  زا  اـهنت  هدـش  داـی  قرف.هّیوسیع  هّیدـیزی -  نایـضابا -  نایرفـص -  - 
راک دندش ، یناوارف  عیاجف  اه و  تراغ  اه ، لتق  بکترم 
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نیمزرـسرد لاس  دـنچ  هدوبر و  ار  دوسالارجح  یتدـم  هدرب و  موجه  همظعم  هکم  هب  هک  تفرگ  الاب  اج  نآ  اـت  یهاـگ  اـه  هورگ  نیا 
عماوج هک  تسا  هدوـب  هثدحتـسم  هقرف ي  نیا  يداـع  ياـهراک  زا  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  ماـع  لتق.دـش  یم  يراد  هگن  رجح  ناـنآ ،

ماما ترضح.درک  لیمحت  هعماج  رب  ار  یناربج  لباق  ریغ  دنیاشوخان و  رایسب  ضراوع  تخاس و  ور  هبور  یگرزب  لکـشم  اب  یمالـسا 
تمحازم عفر  جح و  هار  ییاشگزاب  زا  دنا ، هدومرف  موقرم  دـیفم  خیـش  يارب  هک  يا  همان  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب 

 ] لتق هب  ای  هدرک  ریسا  ار  نانآ  دندرک و  یم  تراغ  ار  جاجح  هتـسب و  ار  جح  ياه  هار  ، 312 ياه 314 -  لاس  رد  هک  جراوخ  نیمه 
طـسوت هدـش  هدوـشگ  هار  اهدـص  زا  یکی  دوـب و  یگرزب  فارحنا  نآ  زاـغآ  نیا  هزات.دـنیامرف  یم  داـی  دـندناسر ، یم  هحفص 119 ]

ماـما.تخاس یمیظع  تاـفارحنا  تالکـشم و  راـچد  ار  یمالـسا  هعماـج ي  لاـس ، دـصراهچ  رازه و  نیا  لوـط  رد  هـک  دوـب  ناـیوما 
تمایق زور  ات  تما  نیا  رگا  مسق  ادخ  هب  :» دیامرف یم  نینچ  مالسا  ردص  ناقفانم  هیما و  ینب  هانگ  تمظع  هرابرد ي  ع )  ) نینمؤملاریما

یمزج اب  هک  ار  یناسک  دنک  نیرفن  تمایق  زور  ات  دنک و  يراز  یهلا  هاگرد  هب  زیرب و  رـس  رب  رتسکاخ  دتـسیاب و  كاخ  رب  اپ  يور  رب 
یتیاـضران ضرعم  رد  دــندیناشک و  شتآ  يوـس  هـب  دنتــشادزاب و  ادــخ  هار  زا  دــندرک و  هارمگ  ار  ناــنآ  دــندومن ، تـما  هـب  هـک 

ع)  ) امظع تماما  حیرـص  ّصن  « .دنرـصقم دوخ  تنعل  رد  مه  زاب  دندرک ، ادـخ  باذـع  قحتـسم  ار  ناشیا  دـنداد و  رارق  ناشراگدورپ 
خیرات راودا  همه ي  رد  ار  نانآ  نایغط  ترارش و  تعسو  داحلا ، رفک و  هناگ ي  هدزاورد  همئا  تایانج  تمظع  هرابرد ي 
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یلاعت كرابت و  نمحر  ترضح  فرط  زا  بوصنم  ینامـسآ و  رون و  همئا ي  هک  نیموصعم  همئا  لباقم  رد   - ) دنک یم  وگزاب  ناسنا 
نایب نینچ  دـندومرف ، لـقن  نینمؤملاریما  يارب  هک  یثیدـح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دنتـشاد  دوجو  زین  دـیلپ  رـصنع  هزاورد  دـندوب ،

شربنم زا  هک  هدید  ار  شیرق  زا  یهارمگ  ناماما  رفن  هدزاود  هک  دناسانـش  نم  هب  داد و  ربخ  نم  هب  ص )  ) ربمایپ مسق  ادخ  هب  دنتـشاد :
نآ دـننادرگ ، یمرب  ناشرـس  تشپ  هب  میقتـسم  هار  زا  ار  شتما  اه  نآ  دـنرادن ، یناـسنا  تروص  دـنیآ و  یم  نییاـپ  دـنور و  یم  ـالاب 

، درک دنهاوخ  تموکح  تدم  هچ  يرگید  زا  دعب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  نیا  داد و  ربخ  نم  هب  ناش  مان  اب  ار  اه  نآ  درف  درف  ترضح 
ات تما  عیمج  ناـهانگ  لـثم  رفن  ود  نآ  ندرگرب  هک  شیرق  زا  فـلتخم  هفیاـط ي  ود  زا  رفن  ود  دنتـسه و  هیما  ینب  زا  ناـنآ  زا  رفن  هد 

فرـصت مارح  هب  هک  یـسومان  هن  دوش و  هتخیر  قحان  هب  هک  تسین  ینوخ  چیه  دوب ، دـهاوخ  تما  باذـع  همه ي  لثم  تمایق و  زور 
یتـقو تسا - ) رفن  ود  نآ  ندرگ  رب  شهاـنگ  لاـبو و  هک  نآ  رگم  دوش  هداد  قـح  فـالخ  هب  هک  یمکح  هن  و  هحفص 120 ] دوش [ 

اب شیلمع  قباوس  نانوچ  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  اب  هفوک  دیسر ، تداهش  هب  نیرخآ  نیلوا و  نیرت  یقش  تسد  هب  ع ،)  ) نینمؤملاریما
هدهاشم و  ص )  ) هللا لوسر  لصفالب  یصو  ناشرافـس  همه  نآ  اب  هک  نآ  هن  دنام و  یقاب  قافن  ییافو و  یب  ردق  رب  نانچمه  لبق ، ماما 

، دوب هتفر  ناناملسم  هعماج ي  رب  ص )  ) يوبن ترجه  زا  لاس  لهچ  لوط  رد  هک  هچ  نآ  هبرجت ي  و 
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هدیـشکن یـشورف  نید  یتشز و  یتسرپایند و  زا  تسد  اـه  نآ  دوب ، هتفر  ناملـسم  هعماـج ي  رب  ص )  ) يوبن ترجه  زا  تسد  اـه  نآ 
هعقاو ي زا  دـعب  هک  دـندش  ور  هبور  مود  ياوشیپ  اب  قافن  دانع و  اب  ناـنچ  شیپ ، زا  رتزیرگ  نید  رت و  هاوخاـیند  رت ، تواـفت  یب  هکلب 

رهش نآ  ع )  ) ماما ع ،)  ) ینـسح سدقا  تحاس  هب  هتخورف  دوخ  قفانم  نآ  هلمح ي  نئادم و  طاباس  رد  ماما  اب  نایفوک  رکم  زوس  ناج 
روضح تمعن  زا  تشاد ، ار  امظع  تماما  تنوکـس  راختفا  هک  قارع  نیمزرـس  هلیـسو  نیدـب  تشگزاب و  هنیدـم  هب  دومرف و  كرت  ار 

یـشورفدوخ نئادـم و  طاباس  رد  مدرم  نامیا  فعـض  زا  هدافتـسا  اب  هیواـعم  ياـه  تیاـمح  تاـکیرحت و  عقاو  رد.دـش  مورحم  ماـما 
دمحمابا ترـضح  راوگرزب  ماما  هک  دـناشک  اج  نآ  هب  ار  راک  هفوک ، هاپـس  یناور  بیرخت  قشمد و  رابرد  هب  قارع  هاپـس  ناهدـنامرف 

ار هیواعم  اب  حلـص  راچان  هب  یهلا ، طارـص  اقب  تیب و  لها  هار  ناورهر  نایانـشآ و  زا  هدـنام  یقاب  لیلق  هدـع ي  نوخ  ظفح  يارب  (ع )
قح مه  زاب  دش ، یم  لمع  هیواعم  يوس  زا  طیارش  نآ  هب  رگا  هک  تخاس  دیقم  ار  هیواعم  تشاگن و  نآ  يارب  یطیارش  اما  تفریذپ و 

گرم زا  دعب  تشگ و  یمزاب  شیوخ  يوس  تمـس و  هب  دوب ، هدرب  ناتـسکرت  هب  هر  هک  یقیاقح  تفرگ و  یم  ورین  یتدم  كدـنا  رد 
زاب یتسد  اب  راب  نیا  تشاگنا و  هدیدان  ار  طورـش  نآ  یمامت  دش ، رقتـسم  تفالخ  رب  هیواعم  یتقو.تفر  یم  تما  تاجن  دیما  هیواعم 

باوخ هحفـص 121 ] نآ [  رب  یباـیتسد  يارب  هنوعلم  هرجـش ي  لاـس  اـه  هد  هک  ییوزرآ  تخادرپ ، نید  ناـکرا  یناریو  بیرخت و  هب 
تفالخ ماگنه  هب  هک  ینمؤم  ياهورین  ییوس  زا  دندوب و  هدید  ییالط  ياه 
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فیعض و یلک  هب  دندیشارت  ع )  ) ریما يارب  هک  يا  هلاس  چنپ  ياه  گنج  رد  ارثکا  دندوب ، هدش  لماک  هدرک و  دشر  ع )  ) نینمؤملاریما
رب لیلق  یکدنا  زج  ماما ، ییادف  هرفن ي  رازه  چنپ  يورین  نآ  زا  یعخن ، رتشا  کلام  و  ع )  ) ریما تداهـش  اب  دوب و  هدـش  هدیـشاپ  مهزا 

روشک ياه  ناتـسا  همه ي  رد  شنارادناتـسا  مامت  هب  ییاه  همان  درک ، زاغآ  ار  شتایانج  تردق ، رب  هیکت  اب  هیواعم.دوب  هدـنامن  ياج 
نآ یقرـش  مور  تمـسق  الا  هنارتیدم ، لحاوس  یمامت  ات  يوس  نیا  زا  اقیرفا و  هنارک ي  ات  رهنلاءاروام  زا  راگزور  نآ  یمالـسا  روانهپ 

نتشاد یمارگ  هدنام و  یقاب  نایعیش  راتشک  ثالث و  يافلخ  زا  فیرعت  و  ع )  ) تیب لها  ندرک  ماندب  تهج  ار  وا  تاروتسد  ات  تشون 
داجیا دوبن و  وا  عفن  هب  هک  يا  هدـش  شخپ  ثیداحا  فیرحت  و  ع )  ) هللا لآ  لیاضف  بیذـکت  غورد و  ثیداحا  لعج  نید و  نیدـناعم 

ارجا تدـش  اـب  ماـگ و  هب  ماـگ  یقیقح ، ناروـشناد  اـملع و  ياـج  هـب  نـیغورد  ناـیوار  ياـقترا  دـشر و  يارب  بساـنم  ییاـه  هـنیمز 
نآ ات  درک  ارجا  ار  نآ  شتموکح  تحت  قطانم  مامت  رد  داد و  همادا  لاس  تسیب  ار  همانرب  نیا  هیواعم  دیوگ  یم  ام  يارب  خیرات.دننک 

ار ییاه  نیمز  ناش  يارب  داد و  یم  لاوما  نانآ  هب  وا  دنتـسشن ، وا  بآ  اذـغ و  رـس  رب  دـندمآ و  وا  دزن  لـطاب  ناراـی  ماـش و  لذارا  هک 
ریپ نالاسگرزب  دندش و  گرزب  همانرب  نیا  اب  نالاسدرخ  هک  اج  نآ  ات  دیناروخ  یم  نانآ  هب  یندیشون  یکاروخ و  درک و  یم  تمسق 

نالتاق رب  و  ع )  ) یلع رب  دندرک و  كرت  ار  ناطیـش  نعل  ماش  لها  دندرک ، چوک  اهرهـش  هب  دـیاقع  نیا  اب  ینابایب  ياه  برع  دـندش و 
نعل نامثع 
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زا شایع  یبا  نب  نابا.دـندش  رقتـسم  همانرب  نیا  رب  شتآ ، هب  ناگدـننک  توعد  تلـالظ و  ناـماما  ناـعبات  تما و  نـالهاج  دـندرک و 
یم مورحم  دیعبت و  لیلذ و  نانچمه  هتفر ، ایند  زا  ص )  ) ربمایپ هک  ینامز  زا  تیب  لها  ام  :» دنک یم  لقن  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

غورد لباقم  رد  میراد ، سرت  دنراد ، تسود  هک  ار  نانآ  همه ي  هحفص 122 ] دوخ و [  نوخ  رب  میدرگ و  یم  درط  هتشک و  میوش و 
یم برقت  يرهـش  ره  رد  ناش  نارازگراک  نایـضاق و  اسؤر و  دزن  اه  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  دـنتفای  يا  هنیمز  دوخ  غورد  يارب  نایوگ ،

، میا هتفگن  هک  ار  ینانخس  ام  زا  دننک و  یم  لقن  لطاب  نیغورد و  ثداحا  دوخ  هتشذگ ي  نایلاو  هرابرد ي  ام  نانمشد  يارب  دنیوج ،
برقت دوخ  نایضاق  نارادمدرس و  هب  غورد ، لطاب و  نانخس  اب  دندنبب و  غورد  ام  رب  دنـشاب و  هداد  هولج  دب  ار  ام  ات  دننک  یم  تیاور 

دندش و هتـشک  يرهـش  ره  رد  نایعیـش  هک  دوب  ع )  ) نسح ماما  تافو  زا  دعب  هیواعم ، نامز  رد  نآ  ترثک  بلطم و  نیا  جوا  دـنیوج ،
الب نیا  دـندش ، هتخیوآ  راد  هب  اـم  هب  یگتـسباو  اـم و  تبحم  هراـبرد ي  یناـمگ  تمهت و  ره  اـب  دـیدرگ و  عـطق  ناـنآ  ياـپ  تسد و 

هب ار  نایعیش  دمآ و  جاجح  سپـس  دش  یم  رت  شیب  تفرگ و  یم  تدش  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دعب  دایز  نبا  نامز  ات  نانچمه 
شیارب دـنتفگ ، یم  تسرپ ) شتآ   ) اـی رفاـک )  ) یـسک هب  رگا  هک  اـج  نآ  اـت  دـیناسر  لـتق  هب  یتـمهت  ناـمگ و  ره  هب  نتـشک و  عاونا 

یلع و نایعیش  هب  تبسن  اهالب  نآ  زا  دعب  دنک  یم  لقن  سیق  نب  ملس.دوش  هتفگ  ع )  ) نیسح هعیش ي  وا  هب  هک  دوب  نآ  زا  رت  بوبحم 
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هک نایعیـش  زا  يریثک  هدع ي  رطاخ  هب  دندوب ، هفوک  لها  يراتفرگ  نیا  رد  مدرم  نیرتدیدش  تفرگ و  تدـش  اهرهـش  رد  شتیب  لها 
وا درپس ، وا  تسد  هب  ار  نیقارع  هقطنم ي  همه ي  هفوک و  هرـصب و  درک و  مکاح  نانآ  رب  ار  داـیز  شردارب  هیواعم.دـندوب  اـج  نآ  رد 

تخانش یم  ار  نانآ  دش و  یم  بوسحم  نایعیش  زا  شدوخ  البق  هک  ارچ  تخانش  یم  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  داتسرف  یم  نایعیش  غارس 
ياپ تسد و  دـیناسرت و  ار  نانآ  درک و  نوریب  تشک و  دـندوب ، هک  اجک  ره  رد  ار  نایعیـش  دایز.دوب  هدینـش  ار  نانآ  نخـس  ، لوا زا  و 

هب دومن  رد  هبرد  درک و  هراوآ  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  ار  ناش  نامـشچ  تخیوآ و  راد  هب  اـمرخ  ياـه  هخاـش  زا  درک و  عطق  ار  ناـنآ 
ای دش  تشک  هک  نآ  رگم  دنامن  هعیش  زا  يروهـشم  هحفص 123 ] صخـش [  نیقارع ، هقطنم ي  رد  دنتفر و  نوریب  قارع  زا  هک  يروط 
زا سک  چـیه  زا  تشون : اهرهـش  قطانم و  همه ي  رد  شنایلاو  نایـضاق و  هب  هیواعم.دـش  يرارف  اـی  هراوآ و  اـی  دـش و  هتخیوآ  راد  هب 

یتداهـش دـننک ، یم  لقن  ار  وا  بقانم  دنتـسه و  وا  تلیـضف  هب  لئاق  هک  شتیالو  لها  شتیب و  لها  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نایعیش 
لها وا و  تیب  لـها  نیبـحم و  ناـمثع و  نایعیـش  زا  دنیامـش  دزن  هک  ار  یناـسک  دـیرگنب  : » تشون شنادـنمراک  هب  هواعم.دـینکن  لوبق 

دیرادب و یمارگ  ار  ناشیا  دـینک و  کیدزن  یبوخ  هب  ار  نانآ  دـننک ، یم  لقن  ار  وا  بقانم  دنتـسه و  وا  تلیـضف  هب  لئاق  هک  شتیالو 
مان رکذ  اب  دننک ، یم  تیاور  نامثع  هرابرد ي  نانآ  زا  مادک  ره  هچ  نآ  « .دیهد تفارش  دینک و  برقم 
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هرابرد دح  زا  شیب  هک  اج  نآ  ات  دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیمه  اه  نآ.دیـسیونب  میارب  تسا  يا  هفیاط  هچ  زا  هک  نیا  شردـپ و  مان  وا و 
هب يدایز  ياه  نیمز  برع ، ریغ  زا  هچ  برع و  زا  هچ  داتـسرف و  ناشیارب  هسبلا  هزیاج و  مه  هیواعم  دـندرک ، لـقن  ثیدـح  ناـمثع  ي 

تعـسو اه  نآ  يایند  دندرک و  يدایز  شالت  اه  نیمز  اه و  هناخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دندش و  دایز  اهرهـش  رد  دارفا  نیا.داد  نانآ 
رکذ شیارب  یتلیضف  ای  دنک  تیاور  یتبقنم  نامثع  هرابرد ي  دیایب و  اهاتسور  ای  اهرهـش  زا  يرهـش  مکاح  دزن  هک  دوبن  یـسک  تفای ،

، دندوب تروص  نیا  هب  ینالوط  یتدم  مدرم.دش  یم  لوبق  وا  تعافـش  تشگ و  یم  برقم  دش و  یم  تشون  شمان  هک  نآ  رگم  دنک 
، هدـیدرگ عیاش  هقطنم  ره  رهـش و  اتـسور و  ره  رد  هدـش و  دایز  نامثع  هرابرد ي  ثیدـح  : » تشون شلامع  يارب  هیواعم  نآ  زا  دـعب 

يارب ناش  قباوس  لیاضف و  هک  ارچ  دـینک  توعد  رمع  رکبوبا و  هرابرد ي  تیاور  هب  ار  مدرم  دیـسر  امـش  هب  نم  همان ي  نیا  هاـگره 
تخـس نانآ  رب  وا  لیاضف  نامثع و  بقانم  زا  دـبوک و  یم  رتهب  ار  تیب  لها  تجح  دـنک و  یم  رت  نشور  ارم  مشچ  رت و  بوبحم  نم 
هرابرد تیاور  هب  عورش  مدرم  دندناوخ و  مدرم  يارب  ار  وا  همان ي  هیواعم ، نارازگراک  زا  يریما  یـضاق و  ره  هحفص 124 ] .تسا [ »

رکبوبا و هرابرد ي  بقانم  لیاضف و  زا  هچ  نآ  نآ  رد  هک  تشون  هخـسن  کی  هیواعم  سپـس  دندرک ، ناش  بقانم  رمع و  رکبوبا و  ي 
ره رد  يداـبآ و  ره  رد  اـهربنم و  رـس  رب  اـت  داد  روتـسد  داتـسرف و  شنارازگراـک  يارب  درک و  عمج  دوب ، هدـش  لـعج  ناـمثع  رمع و 

يدجسم
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هک يروط  هب  دـنزومایب  ناکدوک  هب  ار  اه  نآ  هک  دتـسرفب  ار  همان  نیا  اه  بتکم  نیملعم  يارب  اـت  داد  روتـسد  نینچمه.دوش  هدـناوخ 
ناراکتمدـخ و نانز و  نارتخد و  هک  اج  نآ  ات  دـنریگ ، یم  داـی  ار  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـنریگب  داـی  دـننک و  تیاور  ار  نآ  دـناوتب 

دحاو نتم  کی  تروص  هب  شنارازگراک  يارب  هیواعم  سپـس  دندوب و  تروص  نیا  هب  مه  يدیدم  تدم.دنتخومآ  زین  ناش  نایفارطا 
مان دراد ، تسود  ار  شتیب  لها  یلع و  هک  دش  تباث  وا  هرابرد ي  هک  یلیلد  دهاش و  اب  سک  ره  دـیرگنب  : » تشون اهرهـش  همه ي  هب 

دیدرک مهتم  سک  ره  : » تشون نینچ  يرگید  همان ي  رد  هیواعم  سپس  دینکن ،» لوبق  ار  وا  تداهش  دینک و  وحم  یتلود  رتفد  زا  ار  وا 
هب قارع و  زا  رتدـیدش  رت و  مهم  يا  هقطنم  چـیه  رد  الب  نیا  « .دـیناسرب لـتق  هب  دوبن  وا  هراـبد ي  مه  يدـهاش  تسا و  نایعیـش  زا  هک 
هک دندوب  هنوگ  نیا  دندوب ، هدنام  یقاب  هنیدـم  رد  هک  شباحـصا  زا  هدـع  نآ  و  ع )  ) یلع نایعیـش  هک  اج  نآ  ات  دوبن  هفوک  صوصخ 
زا هناخ  بحاص  تفگ ، یم  وا  هب  ار  شرارـسا  دـش و  یم  شا  هناخ  دراو  دـمآ و  یم  اه  نآ  دزن  دنتـشاد  نانیمطا  وا  هب  هک  يدرف  رگا 

دیوگ یم  هچ  نآ  هک  داد  یم  ظیلغ  ياه  مسق  ار  وا  هک  نآ  رگم  درک  یمن  لقن  ثیدح  وا  يارب  اذل  دیـسرت  یم  شمالغ  راکتمدخ و 
ثیداحا دـندش و  یم  داـیز  نایعیـش  فارطا  رد  نانمـشد  دـش و  یم  رتدـیدش  زور  هب  زور  هلئـسم  نیا.دـنک  ناـمتک  تناـما  ناونع  هب 

هحفـص 125] شرورپ [  شور  نیا  هب  مه  مدرم  دنتخاس ، یم  رهاظ  دوخ  باحـصا  نیب  رد  ار  ناتهب  لطاب و  نانخـس  زا  دوخ  نیغورد 
یبلطم نانآ  ریغ  زا  دنتفای و 
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التبم هنتف  الب و  نیا  هب  همه  زا  شیب  هک  مدرم  زا  هتسد  نآ.دنداد  همادا  شور  نیا  هب  ناش  ناهیقف  نارازگاک و  نایـضاق و  دنتخوماین و 
دنتفگ و یم  غورد  دعب  دنداد و  یم  ناشن  تدابع  عوشخ و  نزح و  مدرم  لباقم  رد  نانآ  دـندوب ، زاسرهاظ  راکایر و  نایراق  دـندش ،
اه هناخ  اه و  نیمز  لاوما و  هب  دـنبای و  هار  نانآ  سلاجم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یبیـصن  ناش  ناـیلاو  دزن  اـت  دـندرک  یم  لـعج  ثیدـح 

تـسار قح و  بلاطم  اه  نیا  دندرک  یم  نامگ  هک  داتفا  یناسک  تسد  هب  ناش  یلعج  تایاور  ثیداحا و  نآ  هک  دش  يروط.دنـسرب 
ضغب بح و  اه  نآ  قبط  دنتخومآ و  یم  مه  نارگید  هب  دنتفرگ و  یم  دای  دنتفریذپ و  یم  دندرک و  یم  تیاور  ار  اه  نآ  اذل  تسا و 

زیاج ار  غورد  هک  داتفا  ینیدتم  مدرم  تسد  رد  اه  نیا  تشاد و  قافتا  بلاطم  نیا  رب  ناش  سلاجم  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  هنتف.دنتـشاد 
دنتفریذـپ یم  تسا  یقح  بلاطم  هک  نیا  ناونع  هب  ار  یلعج  ثیداحا  نیا  نانآ  دنتـشاد ، یم  ضوغبم  ار  غورد  لـها  دنتـسناد و  یمن 

یمن بیع  ناش  نیفلاخم  رب  دـندرک و  یمن  لوبق  دوخ  نید  رد  دـندرک و  یمن  لقن  ار  نآ  تسا  لطاب  دنتـسناد  یم  رگا  هک  یلاح  رد 
يا هنتف  : » تسا هدومرف  مه  ربمایپ.تسار  غورد ، دوب و  هدـش  غورد  تسار ، قح ، لطاب  دوب و  هدـش  لـطاب  قح  ناـمز  نآ  رد.دـنتفرگ 

ار نآ  دـننک و  یم  لمع  نآ  قبط  مدرم  دـنبای ، یم  دـشر  اـه  گرزب  دـنوش و  یم  گرزب  اـه  هچب  نآ  رد  هک  دریگ  یم  ربرد  ار  اـمش 
تنـس دنا ، هدش  بکترم  ار  يرکنم  راک  مدرم  دنیوگ : یم  دبای  رییغت  نآ  زا  يزیچ  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دنروآ  یم  باسح  هب  تنس 

الب هنتف و  زور  هب  زور  دیسر ، تداهش  هب  ع )  ) هللادبع یبا  ماما  یتقو  « .هدش هداد  رییغت 
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هراوآ و ای  دوب  هدش  هتـشک  ای  دیـسرت و  یم  دوخ  نوخ  رب  هک  نآ  رگم  دـنامن و  یقاب  ادـخ  یلو  چـیه  و  دـش ، رتدـیدش  تفرگ و  الاب 
نامتک ار  دوخ  تلالظ  تعدب و  تفگ و  یم  ار  دوخ  نخـس  هک  نآ  رگم  دـنامن  ییادـخ  نمـشد  هحفـص 126 ] چیه [  دوب و  يرارف 

یتسرپایند یحو و  هاگیاپ  زا  يرود  مدرم و  فیعض  نامیا  زا  هدافتسا  اب  هعماج  لالظا  يارب  هیواعم  هلاس ي  تسیب  هویش.درک ي  یمن 
رکنم عقاو  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  یمومـسم  ّوج  نانچ  يوما ، شترا  طسوت  هدـش  داجیا  ناقفخ  ثیدـح و  لعاج  وگغورد و  ناـیوار 

هک یماـکحا  رب  مادـک  چـیه  شعورف  هن  شلوـصا و  هن  هک  تخاـس  مدرم  يارب  ار  یمالـسا  هیواعم.دـیدرگ  رکنم  فورعم  فورعم و 
تـسار ار  غورد  ثیداحا  دندوب و  هدـمآ  الاب  شور  نیا  اب  هک  یناکدوک  يدوز  هب  تشادـن ، تقباطم  دوب  هدروآ  ص )  ) ادـخ لوسر 

يوما رابرد  هک  یغورد  ارتفا و  یلعج و  ثیداحا  اب  هکلب  دندوبن  انشآ  ع )  ) نینمؤملاریما یعقاو  یگدنز  اب  هک  نآ  هن  دندوب ، هتـشادنپ 
ترـضح تماـما  تدـم  مامت.دـندوب  هدروآ  راـب  مه  تیب  لـها  نمـشد  ار  ناـنآ  دوب ، هداد  جاور  مدرم  نیب  يوـلع  سدـق  تحاـس  رب 
رد.تسا هدوب  هیواعم  يوس  زا  یتموکح  هویـش ي  نیا  اب  ع )  ) هللادبع یبا  ماما  تماما  ياه  لاس  همه ي  ابیرقت  و  ع )  ) یبتجم دمحمابا 

تیب لها  و  ع )  ) نینمؤملاریما لیاضف  رد  ثیداحا  لقن  هب  جح  مایا  رد  تأرج  اب  ع )  ) نیسح ماما  اهنت  هک  دوب  یکانلوه  طیارـش  نینچ 
دنراد داـمتعا  ناـش  تماـما  تاـجن و  هـب  هـک  یناـسک  هـب  ار  نآ  نیرـضاح  اـت  داد  یم  روتـسد  تـخادرپ و  یم  تراـهط  تمــصع و 

ناگرزب زا  يدودحم  رشق  ات  دش  ببس  ع )  ) موس ماما  ریذپان  یگتسخ  ياه  ششوک.دنناسرب 
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هاگودرا نیب  اوق  يرباربان  دننک ، يرادیاپ  يوما  تلالظ  نیگمهس  جاوما  ربارب  رد  هنادیماان  هعماج ، رانک  هشوگ و  رد  هعیـش  ياملع  و 
رادتسود یعیش و  دارفا  تلق.دوب  راکشآ  یبوخ  هب  دوب ، مالسا  دالب  همه ي  تعـسو  هب  یتحاسم  رد  ابیرقت  هک  لطاب  هاگرگـشل  قح و 

روآ و ناقفخ  هایـس و  ياه  لاس  نیرت  تخـس  رد  مالـسا  دوب ، رادومن  لطاب  عبات  هحفـص 127 ] قیالخ [  هوبنا  ربارب  رد  مه  تیب  لـها 
هیلع ندیـشک  سفن  تأرج  یـسک  هک  دوب  هرـصاحم  رد  ناـیوما  هلیـسو  هب  قح  ناـنچ  دوب و  هدـمآ  راـتفرگ  خـیرات  هشیپ ي  تلـالض 
يارب ار  تیانج  تعدـب و  متـس و  عون  ره  مزال  ياه  هنیمز  لطاب ، نیعبات  ترثک  قح و  نارادتـسود  تلق.تشادـن  ار  همکاح  هاگتـسد 
یسک زا  یضارتعا  يادص  چیه  دیناسر ، تداهش  هب  دایز  نبا  عیجف  زرط  نآ  راب  ار  رامت  مثیم  یتقو  دوب ، هدرک  هدامآ  قشمد  تموکح 

ار ناش  ندرگ  هدش و  عطق  ناش  نابز  هدیرب ، ناش  ياپ  تسد و  رگید  هعیش ي  اهدص  يدع و  نب  رجح  رجه ، دیشر  یتقو  تساخنرب ،
یقلخ هدز ، تلفغ  يا  هعماج.دـنا  هدـش  هتخیوآ  راد  هب  هچ  يارب  دـنوش و  یم  هتـشک  یمرج  هچ  هب  اه  نیا  تفگن  سک  چـیه  دـندز ،
بلاط ینانیشنرهش  رفاک ، رجاف و  قساف و  ینایرابرد  تسرپایند ، ینایـضاق  وگغورد ، ینایوار  هتخورفدوخ ، یتیناحور  هدروخ ، بیرف 

، ایند بح  لامالام  ییاه  لد  اـب  تیلهاـج و  ماـیا  هب  ناـنآ  ناـمز  یکیدزن  اـب  یگنهرف و  یب  رقف ، تلاـهج ، اـب  هارمه  شیاـسآ  ناـن و 
ماما هک  دـنتخاس  متـس  فارحنا و  تعدـب و  زا  یمنهج  مه  تسد  رد  تسد  مارح ، لاوما  ناگدرورپ  مارح و  ياه  همقل  ناگدـنامزاب 
نیب زا  نید  ناینب  مالـسا و  طاسب  هراب  کی  دوش و  شومارف  سردـنم و  قح  هک  دوب  نآ  سرت  : » دومرف نآ  هرابرد ي  ع )  ) هللادـبع یبا 

هعماج یتقو  « .دورب
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نآ رگا  هک  دـش  هفاـضا  میظع  ناـتهب  گرزب و  متـس  نیا  رب  هچ  نآ  تشاد ، یلاوـحا  نینچ  دیـسر ، يرجه  کـی  تصـش و  لاـس  هـب 
تعیب ناتـساد  دـمآ ، یمزاب  دوخ  طارـص  هب  تیرـشب  خـیرات  رد  هدـنیآ  ياه  لـسن  همه ي  مشچ  رد  قح  هار  رگید  دـش  یم  هتفریذـپ 

اب دوب و  یمالـسا  هعماج ي  رد  داحلا  رفک و  نتخاس  راکـشآ  يرد و  هدرپ  شا  هویـش  هک  يدـیزی  دوب ، دـیزی  شدـنزرف  يارب  هیواـعم 
ربارب رد  هحفـص 128 ] ماش [  نتخاس  دازآ  یهلا و  تامرحم  هیلک ي  ماجنا  يزاب و  گس  یگراـب ، نز  اـب  شا و  ینلع  يراوخ  بارش 
فرـص ییامرف  مکح  تنطلـس و  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هراب  کـی  تساوخ  یم  یهلا  دودـح  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  دـض  لاـمعا 
بـصغ ار  تفالخ  هیواعم  رگا.دـناشوپب  لمع  هماج ي  هراب  کی  تشاد  یعـس  هیما  ینب  ناهنپ  يوزرآ  هب  عقاو  رد  ینعی  دـنک  لیدـبت 

اوسر و دیزی  اما  درمش  یم  لبق  يافلخ  نیشناج  ار  دوخ  بیترت  ره  هب  دوب و  هتفریذپ  ار  ع )  ) دمحمابا طیارـش  رهاظ  هب  یلو  دوب  هدرک 
هک دیشک  تلاجخ  ادخ  زا  هن  تشگزاب ، یلهاج  رفک  داحلا و  نامه  هب  اقیقد  درک و  زاغآ  ار  نید  اب  ییورایور  انلع  وربآ ، یب  ماندب و 
زا یـضعب  ناشرفک  نتـشاد  هگن  ناهنپ  رد  نارگید  هک  ردـق  نامه  هراب  کی  درک ، ابا  ناملـسم  مدرم  زا  هن  تشادـن و  نآ  هب  يداقتعا 

اهنت هن  يدساف  دیلپ  دوجوم  نینچ  اب  تعیب.دز  زابرـس  نآ  زا  وا  دـندرک ، یم  تیاعر  قح  لها  ضارتعا  یـسایس و  لیالد  هب  ار  طیارش 
رد هتفای  عورشم  تیمکاح  طارص  کی  عورشم و  ینوناق  کی  تروص  هب  ار  يرادمامز  هویش ي  هکلب  دش  یم  طوبرم  نایوما  هب  طقف 

نید ناک  نا  : » دومرف ص )  ) هللادبعابا اذل  درک و  یم  راگدنام  مالسا  خیرات 
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ارم اهریـشمش  يا  دنام ، یمن  ياج  رب  نم  ندش  هتـشک  اب  زج  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  ینیذـخ -  فویـس  ای  یلتقب  مقتـسی ال  دـمحم ال 
نینچ رد  ددرگ ، یمن  يریگولج  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دـیرگن  یمن  اـیآ  : » دـیامرف یم  رگید  یمـالک  رد  »و  .دـیبایرد

زج ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  نم  دشاب ، شراگدرورپ  ياقل  قاتشم  درذگب و  دوخ  یتسه  زا  دیاب  نمؤم  یلاح 
تـسد اب  دوب و  موصعم  ماما  روضح  نامز  رد  فرحنم  یلیمحت و  هویـش ي  کی  دوخ  هک  یمالـسا  تفالخ  « .منیب یمن  تلذ  تبکن و 

هب ات  تفر  یم  دیزی  هلیسو ي  هب  راب  نیا  دوب ، هدش  لیکـشت  یهلا  نامرف  فالخ  رب  صن و  لباقم  رد  داهتجا  رب  حیرـصت  اب  قافن ، ياه 
هحفـص رود و [  نامدرم  مشچ  رد  هک  دوب  نکمم  اهنت  هن  ماما  تاشامم  توکـس و  رگید  ددرگ ، لیدـبت  ناـیوما  یثوروم  يروطارپما 

يدمحم ماظن  رـصع  راب  نیا  دوب ، رت  مهم  رتارف و  نیا  زا  هلأسم  هکلب  دنک  هولج  نایوما  تموکح  تیعورـشم  يانعم  هب  کیدزن  [ 129
درم و یم  هرخألاب  هک  دـساف  کـی  يرادـمامز  هلأـسم ي  نیب  تسا  قرف  دـش ، یم  نوگژاو  نید  ساـسا  تفر و  یم  لاؤس  ریز  (ص )

مادهنا رطخ  رد  تیالو  نکر و  نید و  هرهوج ي  تکرح و  لصا  هک  یتقو  ات  تفر  یم  یمالسا  ماظن  نداتفا  نایرج  هب  ناکما  هرابود 
هحفص 133] .دوب [ 

راتفگ نآ  رب  یباوج 

يا هلاقم  رد  هک  دش  نایب  رصاعم  ياه  تسد  هب  ملق  زا  یکی  زا  يراتفگ  دیدرگ ، یملق  اروشاع  هرابرد ي  هک  يا  هلاقم  دنچ  زاغآ  رد 
لعفلاب و ناگدنشک  نانمشد و  زا  هن  تسا و  يربخ  نایسابع  نایوما و  تلود  زا  هن  نامز  نیا  رد  :» دوب هتفگ  روشک  دیارج  زا  یکی  رد 

ياه لسن  باقعا و  هن 
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هنیک رـصنع  ماقتنا ، رـصنع  ندرک و  هدافتـسا  ع )  ) نیـسح ناتـساد  زا  مه  زونه  دنتـسین ، دوجو  هنحـص ي  رد  مادک  چـیه  نآ ، زا  دـعب 
موهوم ینیع ، ریغ  ینیع و  نانمشد  فطاوع ، کیرحت  قیرط  زا  نتشاد و  هگن  هدنز  ار  يزیر  نوخ  تنوشخ و  رـصنع  رـصنع ، يزوت ،

هملک ي هملک  هب  رگا  درادنپ  یم  روطـس  نیا  بحاص.تسین  هتـسیاش  ندرک  روما  نآ  جرخ  ار  هثداح  نیا  و  ندیـشارت ، موهوم  ریغ  و 
نیرخآ اذـل  دـیرادنپب و  قح  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  ار و  نآ  یناوج  ياـه  هشیدـنا  هک  دـیاش  دوشن ، هداد  باوج  رکفنـشور  نیا  راـتفگ 

نایـسابع نایوما و  تلود  زا  هن  نامز  نیا  رد  : » دـنا هدومرف  ناشیا.دوش  یم  بوتکم  ناـشیا  هتفگ ي  باوج  رد  تـالاقم  نیا  تمـسق 
هعقاو کی  يدقنم  هک  تسا  روآ  بجعت  - 1« .نآ زا  دعب  ياه  لسن  باقعا و  هن  لعفلاب و  ناگدنشک  نانمـشد و  زا  هن  تسا و  يربخ 
ههبج ود  ای  هداوناخ  ياوعد  هب  طوبرم  ایوگ  هک  یلومعم  هثداح ي  کی  هب  ار  مالسا  یـسایس  یگنهرف ، یعامتجا ، یخیرات ، یهلا ، ي 

ار نآ  هک  دننایعیـش  هتـشاد و  دح  نیمه  رد  یتیمها  اروشاع  هعقاو ي  هک  نیا  لثم  تسرد  دـنا ، هدرک  لیدـبت  تسا  هدـش  شومارف  ي 
لوسر تیب  لها  دـندش ، ماع  لتق  دندیـسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  یناسک  دـنا  هدرک  شومارف  ناشیا  ایوگ.دـنهد  یم  هولج  مهم 

ياپ ات  تسا ، یهلا  نییآ  يراگدنام  تابث و  نامه  هک  دوخ  نامرآ  هب  هک  دنا  هدوب  نید  خیرات  رد  باحصا  نیرترادافو  و  ص )  ) ادخ
ابع و لآ  سماخ  ادـخ و  یلو  ینامیا ، کچوک  هلیبق ي  نیا  رالاس  دیـس و  هک  دـنا  هدرک  شومارف  ناشیا  ایوگ  .دـندوب  هداتـسیا  ناج 

يارب هلأسم  یتح  هن  تسا و  هدوب  یلومعم  هداوناخ ي  ود  ياوعد  هلأـسم  هن  تسا ، تیرـشب  تیادـه  حابـصم  تما و  تاـجن  هنیفس ي 
یبایتسد
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، ناتـساد دشاب ، هتفای  همتاخ  فرط  کی  تسکـش  اب  عوضوم  هک  تسا  هدوبن  حرطم  مه  يا  هداوناخ  تیمکاح  یتسایر ، یتموکح ، هب 
هتـسویپ عوـقو  هـب  ارجاـم  نآ  رـس  رب  اروشاـع  رد  هـک  تـسا  ناـسنا  يدـبا  تداعـس  تیرـشب ، تشونرـس  یهلا ، نـید  ياـقب  ناتــساد 

ناشیا رگم  دوب ، دـهاوخن  یهلا  هدـش ي  هتفریذـپ  نید  اروشاع ، نودـب  ریدـغ  تثعب و  تسین و  ادـج  ریدـغ  تثعب و  زا  اروشاـع.تسا 
نم توبن  رکنم  نیموصعم ، همئا ي  زا  یکی  رکنم  دندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدـیدن  هنیمز  نیا  رد  ار  يوبن  رتاوتم  ثیداحا 
یبا ماما  دننام  يریظن  یب  تیـصخش  سپ  تسا ، هدومرف  یفرعم  دـیحوت  شریذـپ  طرـش  ار  نیموصعم  تیالو  شریذـپ  دوب و  دـهاوخ 

یـسایس ای  یعامتجا و  عاضوا  رد  رثؤم  دـشاب و  هدـش  طوبرم  نارود  نامه  هب  هک  تسین  یعامتجا  تیـصخش  کی  اهنت  ع ،)  ) هللادـبع
هب ناهج  نایاپ  ات  نایعیـش  همه ي  دیاقع  رواب و  وزج  تسا و  نید  شریذپ  لیلد  نید و  نتم  رد  نید و  وزج  وا  هکلب  دشاب  دوخ  نامز 

ناهج نایاپ  ات  نایولع  تاداقتع  زا ا  تسین ، يربخ  نایوما  تلود  زا  رگا  سپ  دوب ، دـهاوخ  یقاب  تسادـق  يدنلبرـس و  تزع و  نامه 
، دـشاب يوما  هاوخ  دتـسیا ، یم  هنامز  هقح ي  قوقح  هحفـص 135 ] يورایور [  هک  یلطاب  اب  نامز  ره  لاح  دوب ، دـهاوخ  اـه  ناتـساد 

ياج رب  یـسک  نیلوتقم  باـقعا  زا  دـنیوگ  یم  ناـشیا  هنوگچ  - 2 .تشاذـگ نآ  رب  ناوتب  هک  يرگید  مسا  ره  هاوـخ  یـسابع ، هاوـخ 
موس کی  زا  شیب  هک  دننیب  یمن  الصا  ناشیا  ایوگ  دنتـسه  یـسک  هچ  نادنزرف  ام  نامز  تدایـس  ياه  هداوناخ  همه  نیا  سپ  هدنامن ،

هداوناخ ي رت  مک  تفگ  ناوت  یم  ابیرقت  میرگنب ، رت  قیقد  عقاو و  هب  رگا  دـنا و  توبن  لسن  زا  و  س )  ) ارهز نادـنزرف  زا  ام  هعماج ي 
یعیش
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تسا هدش  دراو  تدایس  نادناخ  زا  یـسورع  خیرات ، لوط  رد  اه  نادناخ  رثکا  رد  اریز  دشابن  مرحم  س )  ) ارهز ترـضح  هب  هک  تسا 
بوسحم تلاسر  نادناخ  نادنزرف  يردام  يوس  زا  يرایـسب  دـسر ، یمن  نیموصعم  همئا  هب  ناش  لسن  ردـپ  يوس  زا  هک  ینانآ  اذـل  و 

رد مه  ار  یهلا  تراشب  ناشیا  تسا ؟ هدنامن  ياج  رب  یسک  ناشیا  باقعا  زا  روطچ  سپ  دنتسه ، يرتخد  هجیتن ي  هون و  دنوش و  یم 
 - رتبالا وه  کئناش  نا  دید : دیاب  و  رثوکلا -  كانیطعا  انا  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  هب  هک  دـنا  هدرب  دای  زا  میرک  نآرق  رد  هراب  نیا 

لیاضف زا  يرایسب  رد  دنتسین ، یبلص  نادنزرف  موهفم  هب  هشیمه  نادنزرف  دنناد  یمن  ناشیا  ایآ  ؟3 - تسا هدش  لزان  یناسک  هچ  يارب 
مرکا لوسر  اذـل  دـنا و  هدـش  هدـناوخ  یلو  ای  یبن  نآ  نادـنزرف  ای  نید  نآ  نادـنزرف  نید ، نآ  ناوریپ  نانیـشناج و  ینید ، یقالخا و 

، دنتما ردپ  ود  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکم لوسر  رگا  میتسه ، تما  نیا  ردـپ  ود  ع )  ) یلع نم و  دـیامرف : یم  یثیدـح  رد  (ص )
ملـسم دوش و  یم  قالطا  نید  نآ  تقیرط  ناورهر  نییآ و  نآ  ناوریپ  هب  دنزرف  يانعم  اج  نیا  رد  دنناشیا ، نادـنزرف  همه  تما ، سپ 

ردپ نامیا  مارم و  هار و  داقتعا و  نامرآ و  زا  عافد  رد  یبلـص  نادـنزرف  زا  رت  هتـسیاش  یناحور  نادـنزرف  عقاوم  يرایـسب  رد  هک  تسا 
رد نانچمه  گنج  نیا  دندومرف : نیفـص  گنج  نایاپ  زا  دـعب  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دـنا  هدـناوخن  ناشیا  رگم  دـنا ، شیوخ  یناحور 
هک ایوگ  هحفص 136 ] دزیخرب [ ، لطاب  هیلع  هک  نامز  ره  رد  دراد و  نامیا  یهلا  تناید  هب  دقتعم و  ام  هب  سک  ره  دراد ، همادا  خیرات 

رد سپ.دگنج  یم  نیفص  رد  ام  هارمه 
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هکلب دوش  یمن  متخ  نیلتاق  نیلوتقم و  یبلـص  نادنزرف  هب  اهنت  ناتـساد  موصعم ، ياوشیپ  يربهر  يرادـمامز و  هب  یهلا  هعقاو ي  کی 
یم طوبرم  اه  لسن  همه ي  رواـب  لـیاضف و  هب  عماوج و  ناـمیا  هب  هک  تسا  لومـش  تیدـبا  یناـمیا و  يداـقتعا و  يا  هلأـسم  هلأـسم ،
ملاع برغ  رد  هک  یلمع  هب  دشاب و  ملاع  قرـش  رد  سک  ره  هک  دنا  هدینـشن  ار  یهلا  مالک  نیا  يوبن و  ثیدـح  نیا  ناشیا  ایآ.ددرگ 
لطاب ای  قح  هاپـس  ود  نیا  زا  یکی  رد  دوب و  هدنز  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ، کیرـش  لمع  نآ  رد  دـشاب ، یـضار  دـتفا  یم  قافتا 

اه یکین  هب  داقتعا  نامیا و  نتـشاد  هگن  هدنز  نآ ، نتـشاد  هگن  هدنز  داد و  ياج  هلأتم  عماوج  رواب  نامیا و  نتم  رد  هک  یعیاقو  دوبن ؟
هدوهیب جرخ  اروشاع  هعقاو ي  زا  یجرخ  نینچ  ایآ  تسا ، یناهج  نارگمتـس  ربارب  رد  اه  لسن  یگداتـسیا  تردق  نتـشاد  هگن  هدنز  و 

ام تسا ، یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  ناسحالا -  الا  ناسحالا  ءازج  لـه  دـیامرف : یم  هک  میرک  نآرق  هدومرف ي  هب  اـیآ  ؟4 - تسا يا 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  ار  یتامدص  جنر و  تمحز و  همه  نآ  باوج  دـیابن  میـشابن ، دـقتعم  ع )  ) هللادـبع یبا  ماما  تماما  هب  رگا  یتح 

منادناخ هب  تدوم  رد  ار  متلاسر  رجا  نم  دندومرفن : ص )  ) مرکم لوسر  ایآ  ؟ میهدب دندیرخ  ناج  هب  ام  ترخآ  ایند و  تداعس  تهج 
رانک رد  ات  دـینکن  يرود  ود  نآ  زا  مراذـگ ، یم  یقاب  امـش  يارب  اهبنارگ  تناما  ود  نم  دـندومرفن : ع )  ) مظعم لوسر  ایآ  مداد ؟ رارق 

هب هک  هچ  نآ  اریز  تسا  تما  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  زا  رگید  یناسحا  مه  تیب  لها  هب  تدوم  دـنچ  ره  دـیدنویپب ، نم  هب  رثوک 
تمصع تیب  لها  تبحم  هلیسو ي 
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ود نیا  زا  یکی  رگم.دنـشاب  جاتحم  ام  تبحم  یگدرپسرـس و  هب  نانآ  ات  میجاتحم  نآ  هب  رت  شیب  میباـی ، یم  تسد  نادـب  تراـهط  و 
هحفـص 137] موصعم و [  ياوشیپ  نیموس  اـبع و  لآ  سماـخ  ع )  ) هللادـبع یبا  ماـما  اـیآ  و  تسین ؟ هبیط  ترتع  گنـس  نارگ  تناـما 

تسا نانآ  يویند  يونعم و  عفن  هب  تراهط  تیب  لها  یتسود  قح  ایآ  دشاب ؟ یمن  يوبن  ترتع  زا  ص ،)  ) هللا لوسر  ناماد  هدرورپ ي 
تماما هب  اضرف  دـندرک ) دیهـش  ار  ناش  ماما  هک  نیا  زا  رظن  فرـص   ) اـم مدرم  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  و  اـم ؟ يویند  يونعم و  عفن  هب  اـی 

مرحم مسارم  يرازگرب  ایآ  دش ، یمن  بوسحم  مه  ناشیا  نامیا  وزج  ع )  ) نیسح دندوبن و  دقتعم  وا  تیالو  تمصع و  و  ع )  ) نیسح
رکشت و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  تدوم  يانعم  تسا ، هدش  وگ  تفگ و  نآ  هرابرد ي  عیسو  هک  نآ  یعامتجا  تبثم  راثآ  زا  رظن  فرص 

دوخ ص )  ) ادخ لوسر  نت  هراپ ي  تداهـش  تشگلاس  تشادگرزب  رد  دیابن  تما  همه ي  دوش و  یمن  بوسحم  تلاسر  تامحز  زا 
یناهج هعماج ي  رد  ؟ دنشاب یهلا  لوسر  تامحز  رازگساپس  دنـشاب و  هداد  ناسحا  اب  ار  ناسحا  يازج  ات  دننادب  لوئـسم  فظوم و  ار 

یم مود  یناهج  گنج  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  نونکا  دنراد و  یم  اپرب  ار  مانمگ  زابرس  همسجم ي  هزورما  ینید ، ریغ  عماوج  رد  و 
دـنا و لئاق  هداعلا  قوف  یمارتحا  ثداوح  نآ  زا  هدـنام  یقاب  نیلولعم  هب  ناـش و  ياـه  گـنج  ناگدـش  هتـشک  هب  ناـنآ  زونه  درذـگ ،

ياوشیپ ماما و  تداهـش  درگلاس  یتلم  روطچ  سپ  دـنراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  ناش  ماـن  دـنریگ و  یم  دوبداـی  تشادـگرزب و  ناـشیارب 
ای دنکن ، رازگرب  رت  هوکشاب  لاس  ره  دراد ، وا  دوجو  تکرب  زا  دراد  هچ  ره  هک  ار  شا  یناحور 
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داقتعا و وزج  دوش و  یم  بوسحم  تلاسر  دنزرف  نیرت  تلیضفاب  و  نیرت ، شنماب  نیرت ، شیدنادازآ  هک  یتیصخش  تداهـش  زورلاس 
نینچ هک  تسا  یتلم  مادـک  تسین ، هتـسیاش  ناشیا  لوق  هب  ع ،)  ) نیـسح ناتـساد  زا  نتفگ  نخـس  هنوگچ  سپ  تسا ، اـم  تلم  ناـمیا 

، زارفارـس یتیـصخش  هک  تسا  یتلم  مادک  يداقتعا  لئاسم  زا  رظنفرـص  دنکن ، دای  نآ  زا  دـشاب و  هتـشاد  یهلا  ياهبنارگ  ياه  ثاریم 
ار وا  دشاب و  هتشاد  وا  دوجو  تکرب  زا  دراد  هچ  ره  دشاب و  هتشاد  ع )  ) نیسح لثم  یبلط  قح  نابرهم و  هاوخ ، يدازآ  تسود ، ناسنا 

مادـک درگلاس  هعقاو و  مادـک  سپ  تسین ، هتـسیاش  هحفص 138 ] ع [ )  ) نیـسح ناتـساد  يروآدای  رگا  دراپـسب ؟ یـشومارف  تسد  هب 
رت شیب  یگدرـشف  نیقی و  لیابق  داحتا  اه و  لسن  نامیا  نید و  ياقبا  تهج  دـیابن  ار  نآ  رگا  و  تسا ؟ هتـسیاش  ناهج  رد  يا  هثداـح 

هسامح مادک  هب  تلیضف ، مادک  هب  ام  سپ  تشاد ، هگن  هدنز  یناهج  رفک  رابکتسا و  نارـس  اب  ییورایور  رد  دیحوت  هاگودرا  فوفص 
هعماج ي عفن  هب  ار  نآ  تشادگرزب  میرامـشب و  مرتحم  ار  نآ  میـشاب و  دنبیاپ  میناوت  یم  نامیا  راثیا و  مادـک  هب  يداقتعا ، اب  یلم  ي 
ای دـنناد  یم  یناهج  متـس  دـض  ههبج ي  رد  لقاال  ار  ناشدوخ  هدـیرج ، نآ  رد  هلاقم  نآ  مرتحم  هدنـسیون ي  اـیآ  ؟ میرادـنپب شیوخ 

همه نیا  نتـشاد  هگن  هدنز  نتخاس و  نایع  ارچ  سپ  دـنراد ، كارتشا  هطقن ي  نادنمـشیدنا  رگید  اب  متـس  اب  ییورایور  رد  رگا  ریخ ؟
هتـشذگ و یناتـساد  ار  نآ  دنناد و  یم  تسیاشان  يراک  خیرات  نارگمتـس  ربارب  رد  ار  ناییاروشاع  ییوج  قح  تمواقم و  يرادـیاپ و 

هیحور نتشاد  هگن  هدنز  نداد و  ناماس  رس و  رد  اروشاع  یعامتجا  تبثم  راثآ  زا  هتشذگ  هک  نیا  رخآ  مالک  ؟و  دنناوخ یم  هدیاف  یب 
تلادع ي 

اروشاع هنییآ ي  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يارب  سلاجم  ییاپرب  و  ماعطا ، نتـسیرگ ، ازع ، هماقا ي  اـم ، تلم  هنیمز  نیا  رد  نآ ، رگید  ریثأـت  اـه  هد  یهاوخ و  يدازآ  یبلط و 
یلع و يادخ  هب  ات  دتـسرپ و  یم  ار  ع )  ) نیـسح يادخ  ات  زگره  دراد و  روظنم  شیوخ  نامیا  رواب و  رد  ار  داجیا  ملاع  گرزب  دیهش 

.دناد یم  شیوخ  دیحوت  شریذپ  طرش  ار  ع )  ) یلع لآ  یلع و  تمصع  تیالو  هب  داقتعا  تسا ، دقتعم  ع )  ) یلع نادناخ 

یقرواپ

ص 56. نید ، يایحا  رد  همئا  شقن  باتک  [ 1]

ج 1 ص 27. یلعی ، یبا  نبا  [ 2]

.هیقشقش هبطخ ي  هغالبلا ، جهن  [ 3]

ص 96. یمالسا ، قرف  [ 4]

ص 112. یمالسا ، قرف  [ 5]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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