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( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  همجرت 

باتک تاصخشم 

ماـن ناونع و  یبرع  یـسراف -  هغـالبلا  جـهن   : ] يدادرارق ناونع  ق40  ترجه -  زا  لــبق  لوا 23  ماـما  بلاـطیبا ع ،  نبیلع  هسانـشرس : 
يرفعج همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسومنارهت  رـشن :  تاصخـشم  يرفعج  همجرت  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هغالبلا  جهن  روآدیدپ : 

لایر 630000-01-7636-964 لایر ؛  630000-01-7636-964 کباش :  ص 1176  يرهاظ :  تاصخشم  بیذهت 1381 . تاراشتنا  مق 
A.S)Nahjul balagha: sermons,  ) یـسیلگناهب دـلج  تشپ  ناونع  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

 - 40ق ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  هیامن  تشاددای :   . letters and sayings of Imam Ali
هدر يرفعج  همالع  راثآ  رـشن  نیودت و  هسـسوم  هدوزفا :  هسانـش   1302 یقتدـمحم 1377 -  يزیربت  يرفعج  هدوزفا :  هسانـش  اـههبطخ  - 

م16751-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش  جت 1381  297/9515ن  ییوید :  يدنب  هدر   BP38 /041 هرگنک :  يدنب 

اه هبطخ 

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  هبطخ 001-

، ناربمایپ ندـش  هدـیزگرب  مدآ ، تقلخ  ناگتـشرف ، ناهج ، شنیرفآ  يدـنوادخ ، میظعت  شیاتـس و  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
. نولئاقلا هتحدم  غلبی  يذـلا ال  دـمحلا هللا  هحفـص 2 ] دـیوگیم [ . نخـس  مارحلا ، هللاتیب  جـح  فیلکت و  عاونا  نآرق ، ءایبنالا ، متاخ  تثعب 

ینارکیب لامک  زایتما و  یتسه و  للجم  خاک  رد  زیگناتریح  تمظع  تسا . نارگشیاتس  دح  زا  رتالاب  شـشیاتس  قح  هک  ار  يادخ  ساپس 
. تسا هتخورفارب  شاب )  ) نک يهملک  کی  اب  ار  نآ  هک  تسوا ، تیاهن  یب  تیـشم  زا  یمد  شرتسگ  تسا ، ناـسنا  ماـن  هب  يدوجوم  رد  هک 
زا يزیچان  يهرطق  اهنت  هشیدنا ، نادـجو و  دادعتـسا و  شوه و  نآ  اب  یناسنا ، عون  داینب و  ماکحتـسا  نیناوق و  نآ  اب  تانئاک ، رادزار  طاسب 

ماقم نآ  یگتـسیاش  ردـق  هب  هن  تساـم ، تیدوجوم  روخ  رد  اـم ، شیاتـس  ساپـس و  هک  تسور  نیا  زا  تسوا . تردـق  ناـیاپ  یب  سوناـیقا 
زا یناسنا  عون  هک  تایح ، عونتم  ياههاگرذـگ  رد  نارگـشرامش . يهشیدـنا  قوف  شیاه  تمعن  و  نوداـعلا . هءاـمعن  یـصحی  ـال  و  ییوبر .

يالعا قفا  زا  هک  نیرب  نادجو  هشیدنا و  نآ  یتح  تسا . هداهن  ار  شغیرد  یب  تمعن  ناوخ  اج ، همه  نآ ، ییاهن  لزنم  ات  درذگیم ، اهنآ 
ناوتان شندوتـس  كرد و  زا  یمدآ  هک  تسا  ییامظع  تمعن  درگنیم ، دناهدرب ، ورف  دوخ  رد  ار  وا  هک  تعیبط ، طباور  ازجا و  هب  یگدـنز 

ازجا و ندوب  تمعن  نشور و  ناسنا  يارب  ار  یتسه  یعقاو  يهرهچ  هک  یلاع ، نادـجو  هشیدـنا و  ندروآ  تسد  هب  يهلحرم  نیتسخن  تسا .
ياههولج نیرت  یلاع  زا  هک  تساه ، يرایـشه  اـهیهاگآ و  شریذـپ  دـنکیم ، هحفـص 3 ] تاـبثا [  یمدآ  تیدوجوم  يارب  ار  نآ  طـباور 

وردوخ و ار  شنیناوق  رادـنپ و  لاـیخ و  ار  یتـسه  ملاـع  هک  تسا  هدوـب  اـه  یهاـگآ  اهيرایـشه و  زا  رارف  تسا . یمدآ  دوـجو  رد  تاـیح 
مروت زج  ار  یگدنز  هک  اهيرایـشه ، نانمـشد  نیا  يارب  یتسه ، هاگراک  تسا ! هداهن  مان  ییالاب  رـس  فت  ار  شنیدروجال  رهپـس  ناگراتس 

شساپس شرامش و  رد  دننیبب و  نآ  رد  یتمعن  ات  داد  دهاوخن  ناشن  ار  ياهرهچ  دننکیمن ، ریسفت  یناویح  ياههزیرغ  عابـشا  یعیبط و  دوخ 
ود اب  تقیقح  کی  قح  ندروآ  ياج  هب  دناناوتان . شقح  يادا  زا  اشوک  نایوجقح  نودهاجلا .)  ) نودهتجملا هقح  يدوی  و ال  دنـشیدنیب .

يهبساحم تفایرد و  كرد و  رد  یناوتان  كدنا  رگا  تقیقح . نآ  يهرابرد  لماک  يهبـساحم  تفایرد و  كرد و  . 1 دریگیم : ماجنا  زیچ 
تفایرد و كرد و  يهطاحا  هک  تهج  نادب  تسا . هدشن  ادا  تقیقح  نآ  تخانـش  قح  دـیدرت ، نودـب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تقیقح  کی 

قح ندروآ  ياجب  . 2 تشاد . دهاوخن  ناکما  ام  يارب  وا  تفرعم  قح  يادا  اذل ، تسین ، ریذپناکما  خماش  ماقم  نآ  يهرابرد  ام  تابـساحم 
وا قح  يادا  هک  یتـقیقح  ثحب ، دروـم  يهلئـسم  رد  دراد . دوـجو  تقیقح  نآ  ناـسنا و  ناـیم  هک  تسا  ياهطبار  هب  رظن  اـب  تقیقح ، کـی 
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هک تسا  یقلاخ  اب  قولخم  يهطبار  ادـخ ، اب  ناسنا  يهطبار  تسا و  تیاهن  یب  یهلا  ياهتمظع  هک  تهج  نادـب  تسادـخ . تسا ، حرطم 
قح يادا  اذل ، دراد ، ربرد  ار  وا  زا  ندـش  زاین  یب  وا و  رب  هطاحا  یعون  قلاخ ، نینچ  قح  يادا  يانعم  تسا و  تیاهن  یب  ياهتمظع  ياراد 

ار لاوئس  نیا  خساپ  تسیچ ؟ ادخ  لباقم  رد  اهناسنا  فیلکت  سپ  هحفص 4 ] تسا [ . ریذپان  ناکما  ادخ  يهرابرد  ییاهن  تیدوبع  یلمع و 
اهورین و نارازه  تخانـش  يارب  اهشـشوک ، اهشالت و  همه  نیا  ایآ  تفایرد . ناوتیم  اهناسنا  دوخ  ینورد  يهنحـص  هب  دورو  اب  تسخن 

يالتعا قح  تسا  هتـسناوت  یحور  ياـهتیوقت  نیقلت و  نیرمت و  اـهتیبرت و  میلعت و  همه  نآ  اـیآ  تسا ؟ هدوب  یفاـک  یناور  ياـهتیلاعف 
مه یمـسر  ییادـتبا  نارود  هب  یتـح  نتـشیوخ ، زا  يرادربهرهب  میظنت و  تخانـش و  يهراـبرد  يرـشب  تیقفوـم  املـسم ، دـنک ؟ ادا  ار  حور 
رت یلاع  يرادربهرهب  میظنت و  رتشیب و  تخانـش  هب  ار  ام  هظحل  ره  اـم ، ینورد  كرحم  يهوق  ياـه  ترورـض  لاـح ، نیا  اـب  تسا . هدیـسرن 
اب هک  میناوتیم  رادـقم  نیا  اـما  مینک ، ادا  ار  دـنوادخ  یعقاو  قح  میناوتیمن  اـهناسنا  اـم  هچ  رگا  دـنکیم . کـیرحت  نتـشیوخ  يهراـبرد 

لماکت رتعفترم  عفترم و  ياههلق  هب  مییآرب و  یتسرپدوخ  تعیبط و  هاچ  زا  یناسنا ، یگدـنب  ياهشیارگ  اب  نکمم و  ياـهتفرعم  شیازفا 
و نطفلا . صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دـعب  هکردـی  يذـلا ال  دزیخرب  ییوت  وت  زا  يورب  یهار  ینک  دـهج  رگا  یلو  يوشن  وا  وت  میراذـگب . ماگ 
هب نارایشه  يرایـشه  ذوفن  زا  شا  یبوبر  يالعا  يهزوح  اسران و  شخماش  ماقم  هب  هطاحا  تاذ و  كرد  زا  نایمدآ ، زاورپ  رود  ياهتمه 

، فدـه ناوـنع  هب  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هن  دوـشن ، هداـهنرب  یمدآ  هاگدـید  رد  یعوـضوم  اـت  هک  تسا  یلک  نوناـق  کـی  نیا  تـسا . رود 
نامه یمدآ ، هاگدید  رد  عوضوم  ندش  هداهنرب  اب  رگید ، فرط  زا  دیآیمرب . نآ  يهرابرد  يرایـشه  یهاگآ و  ددـص  رد  هن  دـشوکیم و 

دوجوم نآ  هب  زگره  ام  تخانش  تفرعم ، نوناق  ود  نیا  هب  رظن  اب  دوشیم . دودحم  ینهذ  تایـصوصخ  اهتیفیک و  اهتیمک و  اب  عوضوم ،
تافـص دودمم . لجا  دودعم و ال  تقو  دوجوم و ال  تعن  دودحم و ال  دح  هتفـصل  سیل  يذـلا  هحفـص 5 ] تشاد [ . دهاوخن  هطاحا  نیرب 

تسا و نامز  يوسارف  شلامج  لالج و  فاصوا  دزاسن . شـصخشم  ریوصت  میـسرت و  چـیه  دـیاینرب و  دودـح  تاسایقم و  هب  شکاپ  تاذ 
ره مکی . لیلد  درک : حرطم  ناوتیم  لیلد  ود  یهلا  تافـص  ندوب  دودـحمان  نایب  يارب  دودـحم .  ياهتدـم  دودـعم و  ياـهههرب  يارواـم 

. دوشیم هدـیمان  فوـصوم  هک  تسا  تاذ  نآ  عباـت  تقیقح  نآ  تمظع  شزرا و  دوـش ، بوـسحم  تفـص  تاذ ، کـی  يارب  هک  یتـقیقح 
يهبنج تاذ ، کی  تفـص  مه  یهاگ  ناویح . ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  یلاع  هزادـنا  نامه  ناویح ، کی  ساسحا  ربارب  رد  ناسنا ، ساـسحا 
هدعاق دنوشیم ، رگیدکی  يهدنهد  حیـضوت  نآ ، يهلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  ياهطبار  لولعم  تلع و  نایم  نوچ  دراد و  نآ  يارب  یلولعم 

فاصوا تسا ، تیاهن  یب  لامک  تمظع و  ياراد  يدنوادخ  كاپ  تاذ  هک  تهج  نادـب  دـشاب . دوخ  فوصوم  عبات  تفـص  هک  تسا  نیا 
، تسا هدش  تباث  نامز  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هچ  نانچ  مود . لیلد  تسا . دودحمان  تیاهن و  یب  لامک ، تمظع و  تهج  زا  كاپ  تاذ  نآ 

ناـمز تقیقح ، رد  دـیآیم . دوجو  هب  یمدآ  نهذ  رد  ینیع ، یعیبـط  تادوـجوم  تکرح  زا  هک  یـششک  ساـسحا  زا  تسا  تراـبع  ناـمز 
تلع نادـب  دوشیم . یفنم  زین  نامز  عوضوم  دوش ، یفنم  بطق  ود  نیا  زا  یکی  رگا  اذـل ، ینهذ . ینیع و  بطق  ود  لوصحم  تسا  یتقیقح 
ناـمز يهدـیدپ  اذـل  تسا ، رتـالاب  یمدآ  جنـسنامز  نهذ  تعیبط و  لوحت  تکرح و  ییاـضف و  دـعب  لـقن و  يارجم  زا  یهلا  فاـصوا  هک 
نادیم روخـصلاب  دتو  هتمحرب و  حایرلا  رـشن  هتردـقب و  قئالخلا  رطف  دـهد . رارق  دادـتما  شـشک و  يارجم  رد  ار  یهلا  فاصوا  دـناوتیمن 

برطـضم تاکرح  تفرگ و  ندیزو  شتمحر  هب  ازفناج  ياهداب  و  دیـشخب . تاقولخم  هب  یتسه  شا  یلاعتم  تردـق  اب  هحفص 6 ] هضرا [ .
ره زا  دوخ  دوبن و  وا  يارب  ياهزیگنا  يربج  لماع  چیه  یتسه ، ملاع  ندـیرفآ  رد  دومرف . لیدـعت  هتـشارفارب  رـس  ياههوک  بصن  اب  ار  نیمز 

هزادنا نامه  هب  دشاب ، هدـننک  هریخ  هک  مه  تیفیک  هزادـنا و  ره  هب  یتسه ، ناهج  تمظع  تسا . هدوب  زاین  یب  یتدـعاسم  دادمتـسا و  هنوگ 
عاونا اهداب و  ندـیزو  عوضوم  یناسنا . حور  زغم و  نارکیب  ياهتیلاعف  ربارب  رد  زیچان  روصت  کی  هک  تسا  حرطم  یهلا  تردـق  ربارب  رد 

ياهناسنا يارب  ار  یهلا  تایآ  حیقلت ، دننام  اهداب ، یتایح  تالوصحم  جیاتن و  نینچمه  تسا . تعیبط  ملاع  بلاج  رایـسب  لئاسم  زا  اهنآ ،
يهرک رد  اههوک  دوجو  تسا . تعیبط  ملاع  مظن  يهدـننک  نایب  تاعوضوم  زا  اهنآ  لوحت  اههوک و  عوضوم  دـنکیم . رادومن  وجتقیقح 
یتشک ياضعا  يارب  لقث  ندرک  روظنم  دـننام  درادـن . ناـکما  نیمز  يور  رب  یگدـنز  نآ ، نودـب  هک  تسا  بارطـضا  لیدـعت  يارب  نیمز ،
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نید ساـسا  زاـغآ و  هتفرعم . نیدـلا  لوا  درادیم . ظوفحم  هدـننک  نوگنرـس  تابارطـضا  تاـکرح و  رطخ  زا  ار  یتـشک  هک  اـمیپسونایقا ،
دروآ و نوریب  دوخ  زا  ار  وا  هک  یلاع ، لئاسم  يهدع  کی  اب  دریذپب ، ار  نید  يانعم  یمدآ  هک  نیا  نودب  تسا  نکمم  تسا . ادـخ  تفرعم 
هب لمع  رد  تیدـیفم  ییابیز و  ساسحا  یتسه و  ناهج  رد  تمظع  ساسحا  الثم  دوش . انـشآ  دـنک ، حرطم  وا  يارب  ار  يرت  یلاع  تالامک 
هب یلو  دـنک . نید  زا  يزاین  یب  ساسحا  هب  راداو  ار  نانآ  عناق و  ار  عماوج  مدرم  زا  یناوارف  يهدـع  تسا  هتـسناوت  نونکات  یقالخا ، لوصا 
اب یناسنا . داعبا  اهدادعتسا و  يهمه  هن  تسا ، نایمدآ  دعب  ود  هدنهد  شرتسگ  ای  دادعتسا  ود  يهدننک  روراب  روبزم ، لماع  ود  دسریم  رظن 

شور چیه  یهلا ، تیبذاج  هب  ور  یلماکت ، ریسم  رد  یناور ، یعیبط و  یگدنز  میظنت  هبـساحم و  میاهتفگ : نید  يهرابرد  هک  یفیرعت  هب  رظن 
لامک و  هب . قیدـصتلا  هتفرعم  لامک  و  دـشاب . یگدـنز  ياـهامعم  زا  یکی  یتح  هحفص 7 ] يوگخـساپ [  دناوتیمن  نید  دننام  یـشیارگ  و 

ییاسانـش ات  دوشیم ، لماش  ار  دـصرد  هن  دون و  اـت  دـصرد  کـی  هاـجنپ و  زا  هک  ینظ  ییاسانـش  تفرعم . شقیدـصت . يدـنوادخ  تفرعم 
ادـیپ عوضوم  کـی  يهراـبرد  هک  یتـیعطق  نیقی و  زین  تسا . تفرعم  زا  یعاونا  تسا ، تیعقاو  دـص  رد  دـص  لـماک و  تفاـیرد  هک  ینیقی ،

زا تسا  ترابع  قیدـصت . دوشیم . هدـیمان  تفرعم  زا  یعاونا  نآ ، زا  یـضعب  رد  اـی  ناور  حوطـس  يهمه  رد  نآ  ریثاـت  هب  رظن  اـب  دوشیم ،
: میوشیم رکذتم  هنومن  ناونع  هب  ار  قیدـصت  زا  هلحرم  دـنچ  لومحم .) عوضوم و   ) ءیـش ود  نایم  تبـسن  یفن  ای  توبث  هب  داقتعا  ای  مکح 
، دهدیم ناشن  ار  تسا » دیفم  تلادـع   » نومـضم هب  داقتعا  هچ  رگا  هداس ، مکح  ییادـتبا و  روصت  نیا  تسا ». دـیفم  تلادـع  . » لوا هلحرم 

نابایب رد  هک  هچ  نآ  يهرابرد  ام  يداقتعا  شریذپ  ییانشور و  زا  شیب  اهنآ ، نایم  تبسن  هب  داقتعا  هیضق و  نیا  ياهدحاو  ییانـشور  یلو 
، لومحم عوضوم و  نایم  تبسن  نانچ  هب  ام  داقتعا  هجیتن ، رد  تسین . تسه ،» يزیچ  اج  نآ  : » مییوگیم مینیبیم و  رود  رایسب  يهلـصاف  زا 

لیکـشت ياهدحاو  یبسن  ياهییانـشور  زا  سپ  هلحرم ، نیا  رد  قیدصت  مود . يهلحرم  تسا . لزلزت  لباق  دودـحم و  رایـسب  شریذـپ  کی 
يهلحرم زا  رت  یلاع  هک  نیا  اب  هلحرم ، نیا  دیآیم . دوجو  هب  نشور  اتبسن  ياهدحاو  نایم  تبسن  تحص  شریذپ  زا  یشان  داقتعا  هدنهد و 

دوس و هب  نآ ، کیرحت  تیفیک  رادقم و  هکلب  دشاب ، هدوب  ام  يونعم  يدام و  یناگدـنز  رد  كرحم  لماع  ناونع  هب  دـناوتیمن  تسا ، مکی 
دریگیم رارق  لمع  شریذپ و  دروم  دوش ، مامت  میراد ، ام  هک  یتیعقوم  دوس  هب  ضورفم ، يهیضق  رگا  ینعی  دنکیم . ادیپ  یگتـسب  ام  نایز 

ام يارب  هیـضق  يهدنهد  لیکـشت  ياهدحاو  يهمه  موس . يهلحرم  مینک . رظن  فرـص  هیـضق  نآ  زا  میناوتیم  دشاب ، ام  نایز  بجوم  رگا  و 
نتم و هحفـص 8 ] رد [  لخاد  نآ ، يدـج  ياه  يریگفدـه  تایح و  رظن  زا  یلو  درادـن . دوجو  اهنآ  رد  یماهبا  نیرتمک  تسا و  نشور 
، هلحرم نیا  رد  قیدصت  مراهچ . يهلحرم  تسین . اراد  ار  ندنام  هدنز  يارب  سفنت  ترورـض  ام ، ناور  يارب  تسین و  ام  تایح  يریگفده 
ام یناگدـنز  رد  يدـج  كرحم  لماع  تروص  هب  هتخیمآرد و  ام  ناج  اب  هک  تسا  ینـشور  ـالماک  ياهدـحاو  نآ  ناـیم  تبـسن  هب  داـقتعا 

ناسنا کی  یعقاو  قیدصت  دروم  ادخ  یعقوم  تاحیـضوت ، نیاربانب  دتفایم . نایرج  هب  ندب  ياهگر  رد  هک  تسا  نوخ  دـننام  هدـمآرد و 
يارب هک  ییایاضق  هک  تسا  نیا  تیمها  اـب  رایـسب  هلئـسم  دـشاب . هدـمآ  لـیان  تفرعم  يهلحرم  نیرت  یلاـع  هب  ناـسنا  نآ  هک  دریگیم  رارق 

خیرات و زا  هک  دریگیم ، همـشچرس  نیـشیپ  ياههدـش  رواب  هدـع  کی  زا  یلومعم ، روط  هب  دوشیم ، عقاو  قیدـصت  داقتعا و  دروم  اهناسنا 
شزرا ياراد  ار  یلومعم  ياهناسنا  قیدصت  ناوتیمن  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یگدـنز  ياه  يریگفدـه  طیحم و 

هب قیدـصت  دریگیم و  رارق  مدرم  داـقتعا  دروـم  مود  لوا و  يهلحرم  ناـمه  رد  اـیاضق  هک  تسا  نینچ  اـبلاغ  درک . یقلت  مراـهچ  يهـلحرم 
و هدیحوت . هب  قیدصتلا  لامک  و  دنـشکیم . دوخ  لابند  هب  ار  اهتیرثکا  هک  تساهتیلقا  تاصتخم  زا  یعقاو  ياهقیدصت  دـیآیم . دوجو 
یگناگی و داقتعا ، هب  دوشیم  هیزجت  هک  دنوادخ ، یگناگی  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  ریـسفت  دروم  يهیـضق  شدیحوت . وا ، قیدـصت  تیاغ 
، دریگیم رارق  نامیا  داـقتعا و  دروم  یعوضوم  هک  یتقو  تقیقح ، رد  عوضوم . کـی  هب  یناور  یگتـسباو  زا  تسا  تراـبع  داـقتعا . ادـخ .
هک تسا  یقیمع  عیسو و  رایسب  موهفم  کی  نیا  یگناگی . دوشیم . یگدنز  تیریدم  لوغشم  روبزم ، یگتسباو  اب  نوگرگد و  یمدآ  حور 

: میوش رکذتم  ار  تدحو )  ) یگناگی يهدمع  عاونا  دریگ . ربرد  دناوتیم  ار  يدنوادخ  یگناگی  ات  هتفرگ ، نهذ  رد  هدش  دـیرجت  ددع 1  زا 
قیداـصم دارفا و  زا  هک  تسا  یلک  تدـحو  مود . عون  مییوگیم . کـی )  ) دـحاو ار  نآ  هک  تسا  يددـع  تدـحو  مکی . عون  هحفص 9 ] ] 
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مه هیعون  تدحو  ار  نآ  هک  میهافم ، يهمه  رد  یموهفم  تدحو  فانصا و  دارفا و  يهمه  رد  یناسنا  تدحو  دننام  دوشیم . عازتنا  ینیعم 
ای عون  رد  يریظن  یب  يانعم  هب  تدحو  مراهچ . عون  دیآیم . دوجو  هب  اهماظن  رد  هک  ازجا  زا  هتفای  لیکـشت  تدحو  موس . عون  دـنیوگیم .

تدحو مشـش . عون  دنکیم . تموکح  اهناسنا  ای  فلتخم  ءایـشا  رد  يدحاو  نوناق  نوناق . رد  تدحو  مجنپ . عون  هریغ . شزرا و  ای  سنج 
، دحاو نیا  دشاب . هدوب  یلقع  ای  یسح  يهراشا  لباق  نییعت  بجوم  هک  یتیدودحم  هن  يدض و  هن  دراد و  یلثم  هن  هک  يدحاو  نآ  يانعم  هب 
هب شیارگ  دیحوت و  دوشیم . هدـیمان  دـیحوت  نآ ، هب  شیارگ  دـحاو و  نینچ  تفایرد  كرد و  تسا . يدـنوادخ  كاپ  دوجو  رد  رـصحنم 

یعون تقیقح  رد  دـشک ، دوخ  لابند  هب  ار  یمدآ  زیارغ  اهدادعتـسا و  اـهورین و  يهمه  دـناوتب  هک  یعوضوم  ره  ناطیـش  ياـه  يراـکبیرف 
عوضوم ریجنز  هب  مه  یمدآ  ییارگقلطم  ییوجلاـمک و  لـماوع  یتح  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یعقوم  تسپ  عضو  نیا  دوشیم . یقلت  دوبعم 

کی یناویح ، تـالیامت  زا  يوریپ  یلو  دریگیم . دوخ  هب  مه  تیدوبعم  يهبنج  عوضوم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش . هدیـشک  ضورفم 
، یمئاد يریگیپ  تروص  رد  تالیامت ، نیا  هکلب  دنکن ، لتخم  دوخ  دوس  هب  ار  یمدآ  ياهورین  تاساسحا و  هک  تسین  فرط  یب  يهدیدپ 

نیا اـب  دـنکیم . لـتخم  ار  يرایـشه  یهاـگآ و  تسخن ، دـنارتسگیم و  ینورد  ياـهتیلاعف  ازجا و  يهـمه  رب  ار  دوـخ  يهطلـس  اجیردـت 
، ماـگنه نیا  رد  دوـشیم . هدیـشوپ  یتـسرپيوه  یناـملظ  ياـههدرپ  ریز  ینورد ، قیاـقح  ینورب و  تادوـجوم  یعقاو  ياـههرهچ  لـالتخا ،
، لقعت میـسجت ، هشیدنا  نیاربانب ، تسا . یعیبط  تذـل  هحفـص 10 ] نوگانوگ [  لماوع  دنکیم ، لاغـشا  ار  نم  حوطـس  مامت  هک  یعوضوم 

دوخ هب  تایح  يهدننک  ریـسفت  لکـش  دش ، یقلت  تایح  فدـه  یهاوخدوخ  تذـل و  هک  یعقوم  دسانـشیمن . تذـل  زج  یفدـه  هدارا ،...،
هدـیحوت لاـمک  و  دوـب . دـهاوخن  یهاوـخدوخ  ییوجتذـل و  زج  يزیچ  یمدآ  نیا  تکرح  ریـسم  دـصقم و  ادـبم و  هجیتـن ، رد  دریگیم .

تاذ بکرت  بجوم  هک  یناعم ، تفـص و  هنوگره  زا  تیدـحا  تاذ  شاییایربک . ماقم  هب  صالخا  وا  دـیحوت  يالعا  دـح  و  هل . صالخالا 
صالخالا لامک  و  ثداح . هچ  دنیوگیم و  هرعاشا  هک  نانچ  دوش ، ضرف  میدق  یناعم  فاصوا و  نآ  هچ  تسا . هزنم  يرب و  دوب ، دـهاوخ 

نم هنرق و  دقف  هناحبس  هللا  فصو  نمف  هفصلا . ریغ  هنا  فوصوم  لک  هداهش  فوصوملا و  ریغ  اهنا  هفص  لک  هداهشل  هنع . تافصلا  یفن  هل 
تیاهن هدع . دقف  هدح  نم  هدح و  دقف  هیلا  راشا  نم  هیلا و  راشا  دقف  هلهج  نم  هلهج و  دـقف  هازج  نم  هازج و  دـقف  هانث  نم  هانث و  دـقف  هنرق 

اب تریاغم  هب  یفوصوم  ره  تسا و  هاوگ  شفوصوم  اب  یگناگود  هب  یتفص  ره  نوچ  دشابیم . شسدقا  تاذ  زا  تافص  یفن  وا  هب  صالخا 
شا یگناگی  رد  ییود  دزاس و  شیاتمه  یب  تاذ  يارب  ناـسمه  دـنک ، فیـصوت  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هک  سک  نآ  اـیوگ . دـهاش  شتفص 

نآ اب  دراگنا و  هراشا  لباق  ار  ادخ  هک  تسا  ینادان  ناشن  شتاذ  تدحو  رد  هیزجت  رادنپ  دیامن . هیزجت  ار  تیدـحا  يالاو  ماقم  دروآرد و 
يهدـننک ناـیب  هک  تسا  یمومع  موهفم  کـی  تفـص ، هحفـص 11 ] دروآرد [ . شـشرامش  هب  اهدودـعم  نوچ  دزاـس و  شدودـحم  هراـشا 

رد هک  هچ  نآ  تسا . عوضوم  تالاعفنا  ای  اهتیلاعف و  زا  یکی  ای  تاهج و  زا  یتهج  يهدـننک  رادومن  اـی  فوصوم )  ) عوضوم رد  یتقیقح 
ياهناگادـج تقیقح  ود  فوصوم ، تفـص و  اریز  تسا . بکرت  دراد ، دوجو  یلک  نوناـق  ناونع  هب  اـهفوصوم  تافـص و  دراوـم  يهمه 

يداحتا بکرت  هچ  دـشاب ، هک  یعون  ره  زا  تقیقح ، ود  زا  بکرت  نوچ  دـنکیم . بکرم  ار  نآ  هدـش و  عمج  دوجوم  کی  رد  هک  دنتـسه 
قوف یهلا  تافـص  تاذ و  اذل ، تسا ، ریذـپان  ناکما  تیدـحا  تاذ  رد  دولآلگ ، بآ  دـننام  یمامـضنا  بکرت  هچ  دوجو و  تیهام  دـننام 

لالج و فاصوا  ياراد  دنوادخ  اریز  درادن ، یتفـص  ادـخ  هک  تسین  نآ  لیلد  بلطم  نیا  تسا . یلومعم  ياهفوصوم  تفـص و  يارجم 
. تسین دـنراد ، بکرت  دوخ  فوصوم  اب  هک  تادوجوم ، ریاس  تافـص  خنـس  زا  یهلا  تافـص  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا . یناوارف  لاـمج 

ياراد نم  . 2 دراد . دوخ  رایتخا  رد  ار  ناسنا  ینورد  ینورب و  يازجا  تیریدم  . 1 یناسنا : نم  میوشیم : رکذتم  دروم  نیا  رد  ار  لاثم  کی 
زا کی  چـیه  نونکات  لاح ، نیا  اب  دوریم . لـماکت  هب  ور  نم  . 5 دـنکیم . كرد  ار  دوخ  نم  . 4 تسا . عاجـش  روالد و  نم  . 3 تسا . ملع 
ریغ طیـسب و  تقیقح  کی  نم ، اریز ، دـننک . یقلت  روبزم  فاـصوا  زا  بکرم  یتاذ  ار  نم  دناهتـسناوتن  یناور  مولع  یفـسلف و  ياـه  بتکم 

نم و فاصوا  تدحو  نایم  هک  یتوافت  يرادـقم . ياه  تیمک  یکیزیف و  ياه  تیفیک  ياراد  هن  تسا و  دـعب  ياراد  هن  تسا . هیزجت  لباق 
يهمه هک  یتروـص  رد  رگید . فـصو  زا  ریغ  تسا  یتـقیقح  نم  فاـصوا  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  دراد ، دوـجو  یهلا  تافـص  تدـحو 
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( قـلطم لاـمک   ) دـحاو تقیقح  نآ  رد  تردـق ، ملع و  دـننام  یعوـنتم ، ياههاگدـید  زا  اـم  هک  تسا  قـلطم  لاـمک  ناـمه  یهلا ، فاـصوا 
فیـصوت ار  قلطم  لاـمک  نآ  لاـمک ، كرد  هحفـص 12 ] يهرابرد [  نوگاـنوگ  ياـه  يریگعضوم  اـب  هک  میتسه  اـهناسنا  اـم  میرگنیم .

زا يزیچ  دجنگیمن و  يزیچ  رد  وا  هدیناجنگ . نآ  رد  ار  ادخ  تسیچ ؟ رد  ادخ  دیـسرپب : هک  یـسک  هنمـض . دقف  میف »  » لاق نم  و  مینکیم .
یعیبـط و تیفرظ  زا  معا  نتفرگرب ، رد  نیا  دـنک . دودـحم  ار  وا  دریگرب و  رد  ار  نیرب  دوـجو  نآ  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  تسین . یلاـخ  وا 
دریگرب و رد  ار  وا  دناوتیمن  نیمز ، دننام  یتسه ، ملاع  يازجا  زا  کی  چـیه  هک  نانچ  ینعی  تسا . یلک  تاروصت  هب  نتفرگ  رارق  لومـشم 

دوخ رد  ار  ادـخ  دـناوتیمن  تسا ، يرـشب  نهذ  يهدـش  هتخاـس  هک  یلک  تاروصت  نآ  نینچمه ، دـشاب ، هدوـب  طـیحم  سدـقا  تاذ  نآ  هب 
یتارکفت تسا . هتـشادنپ  ادـخ  زا  یلاـخ  ار  نآ  دـنک ، مهوـت  يزیچ  يور  ار  يادـخ  رگا  و  هنم . یلخا  دـقف  مـالع »؟  » لاـق نم  و  دـناجنگب .

يالاب رد  ادخ  دننکیم  نامگ  دوشیم و  ادیپ  نادنمـشیدنا  ياهزغم  رد  یهاگ  تساهنامـسآ ، يالاب  رد  ادخ  هک  رواب  نیا  ریظن  هناکدوک ،
لک عم  تسا . تایهلا  لئاسم  رد  يرگنیحطـس  یحولهداس و  زا  یـشان  تاروصت ، نیا  دـنکیم ! هرادا  ار  ناهج  هتفرگ ، رارق  یتسه  ناـهج 

اب وا  تسا . هتـشادن  مدـقت  شایتسه  رب  یتسین  هتفرگن و  تقبـس  يدادـیور  چـیه  وا  یتسه  رب  هلیازمب . ءیـش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءیش ال 
يهطبار يهلئـسم  عماوج ، نارکفتم  ناـیدا و  رظن  زا  تادوجوم  اـب  ادـخ  يهطبار  هحفـص 13 ] یگتـسویپ [ . نودب  تسا ، تادوجوم  يهمه 

هطبار . 2 تانئاک . ریاس  اهناسنا و  نایم  توافت  نودـب  ادـخ ، اـب  تادوجوم  هطبار  . 1 تسا : هدـش  حرطم  تروص  ود  هب  ادـخ  اب  تادوجوم 
مهم هورگ  ود  رب  هطبار  نیا  نادقتعم  تسا . لولعم  تلع و  يهطبار  یتسه 1 . ناهج  اب  ادخ  هطبار  فلا . ادخ . اب  ناسنا  ادخ و  اب  تادوجوم 

زا دنریگیم . کیسالک  یلومعم و  يانعم  نامه  هب  تادوجوم ، اب  ادخ  يهطبار  ریـسفت  رد  ار  لولعم  تلع و  مکی . هورگ  دنوشیم : میـسقت 
زا تادوجوم  یتسه  ینعی  تیلع ، دـنیوگیم : مود . هورگ  یبتر . مدـقت  اـی  رگیدـکی  اـب  ود  نآ  یناـمزمه  تلع و  اـب  لولعم  تیخنـس  لـیبق 

كرد ار  نآ  ناوتیمن  لوادتم  تیلع  نوناق  زا  تسا ، ياهلوقم  هچ  زا  ود  نآ  یعقاو  يهطبار  هک  نیا  اما  تسا ، هدش  رداص  لاعتم  دـنوادخ 
ود نآ  نایم  يدوجو  و  یتیهام )  ) يوهاـم طاـبترا  هنوگ  چـیه  تسا و  عونـصم  عناـص و  يهطبار  یتسه ، ناـهج  اـب  ادـخ  يهطبار  . 2 درک .
هک تسا ، یقیقح  دوجوم  کـی  شطباور ، لاکـشا و  داوم و  يهمه  اـب  یتـسه ، ناـهج  . 3 دزاسیم . ار  زیم  هک  راـجن  دـننام  درادـن . دوجو 

نیا رباـنب  يدوجو .) تدـحو  بتکم  . ) تسا یقیقح  دوـجوم  نآ  عوـنتم  ياـهدومن  همه ، همه و  تارییغت ، اـهدومن و  لاکـشا و  تسادـخ .
دوجو لصا  رد  ادخ  یتسه و  ناهج  . 4 دشاب . هدوب  روصت  لباق  ياهطبار  ود  نآ  نایم  ات  درادن ، دوجو  یناهج  ادخ  ربارب  رد  الـصا  بتکم ،
دوجو تدحو  هب  فورعم  هیرظن ، نیا  رون . فعـض  تدش و  دـننام  تسا . دوجو  فعـض  تدـش و  رد  ود ، نآ  نایم  فالتخا  دـناكرتشم .
ناهج ادـخ و  يهرابرد  تاطابترا  زا  رگید  یعاونا  دـنادیم . خنـس  کی  تقیقح و  کـی  تادوجوم  يهمه  رد  ار  دوجو  هک  تسا ، یخنس 

قیداصم دارفا و  تسا و  تقیقح  کی  یلک  دارفا . یلک و  . 1 هلمج : نآ  زا  دراد . یهیبشت  هحفص 14 ] يهبنج [  هک  تسا  هدش  هتفگ  یتسه 
. شا یناشفا  رطع  لگ و  . 6 شجاوما . ایرد و  . 5 شاهیاس . مسج و  . 4 شیاه . گرب  لگ و  . 3 شیاههرطق . ایرد و  . 2 عونتم . ددعتم و  نآ ،

ناهج اب  ادخ  يهطبار  نایم  یهلا ، ياههفـسلف  بلغا  ینید و  ياهبتکم  يهمه  ناسنا  اب  ادـخ  يهطبار  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ  يهطبار  ب .
اب ادخ  يهطبار  تسا . تخرد  اب  دیـشروخ  طابترا  دننام  یتسه ، ناهج  اب  ادخ  يهطبار  دنراذگیم . توافت  ناسنا  اب  ادخ  يهطبار  یتسه و 

. تسا هدش  حرطم  رت  فیرظ  رت و  فیطل  ناسنا ، اب  ادخ  يهطبار  مالـسا ، بتکم  رد  تسا . تخرد  يهویم  اب  دیـشروخ  هطبار  دـننام  ناسنا ،
همه هب  دنوادخ  دینادب  دندیدرت . کش و  رد  ناشراگدرورپ  رادـید  يهرابرد  نانآ  دیـشاب . هاگآ   » هطاحا يهطبار  ناهج 1 . اب  ادخ  يهطبار 
اپرب ماوق و  یموـیق  يهطبار  . 2 هحفـص 15 ] تسا [ . يدوجو  يهطاـحا  ثحب ، دروم  يهطاـحا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  [ . 1 .« ] تساناد زیچ 

ندوب زا  تسا  ترابع  تیعم  يهطبار  . 3 [ . 2 .« ] مویق يهدنز  تسوا  تسین ، وا  زج  ییادخ  ادـخ . تسوا  . » تسادـخ زا  ناهج  یتسه  ندوب 
« ندوب مه  اـب   » هنوگ ره  لـماش  هک  تسا  یموـمع  موـهفم  کـی  تیعم ، [ . 3 .« ] دیـشاب هک  اج  ره  تسا  امـش  اـب  وا  و  . » تادوجوم اـب  ادـخ 

ییادخ  » تیعناص تیقلاخ و  يهطبار  . 4 تسین . ییاضف  اهنآ  لاصتا  یکیدزن و  هک  تسا ، حور  دبلاک و  دـننام  ندوب ، مه  اب  نیا  دوشیم .
ياـج هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یهلا  يهتخاـس  تقلخ ) ناـیرج  [ . ») 4 .« ] دـیتسرپب ار  وا  سپ  تادوجوم ، يهمه  يهدـننیرفآ  تسین ، وا  زج 
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تسا ترابع  هک  تسین  یقوقح  یفرع و  تیکلام  هطبار ، نیا  زا  دوصقم  هقلطم  تیکلام  يهطبار  . 5 [ . 5 .« ] تسا هدیرفآ  صقن  یب  دوخ و 
دروم هک  كولمم ، فالتا  لاقتنا و  لقن و  تافرـصت و  رظن  زا  کلام ،)  ) ناسنا رایتخا  يهزوح  رد  كولمم )  ) عوضوم کـی  نتفرگ  رارق  زا 

هحفـص 16] رظن [  زا  ار ، تادوجوم  نتفرگ  رارق  هک  تسوا  تافـص  زا  یکی  يدـنوادخ ، تیکلاـم  تسا . یعاـمتجا  ياـهدادرارق  ياـضما 
ناوتب دـیاش  هطبار ، نیا  هیبـشت  يارب  دـنادیم . يدـنوادخ  قلطم  راـیتخا  رد  نوکـس ، تکرح و  رب  مکاـح  نیناوق  ياـقب  یتـسین و  یتـسه و 

وا و  [ . » 6 .« ] تسا ءایـشا  يهمه  يهدننک  ظفح  نم  يادخ  اعطق   » ظفح يهطبار  . 6 درب . مان  ار  وا  لقعت  ای  لوقعم و  اب  یمدآ  لـقع  يهطبار 
، تسه هک  هچ  نآ  تسین . هدهاشم  لباق  هجو  چیه  هب  ینیع ، ناهج  رد  نوناق  ناونع  هب  ياهیلک  يهیضق  [ . 7 .« ] تسا لیکو  ءایشا  يهمه  رب 
، تباث مظنم و  روط  هب  اهدادـیور ، تکرح  ماود و  تسام . فرـصت  هدـهاشم و  دروم  ینیع  ناهج  رد  هک  تسا  یمظنم  طباور  اهدادـیور و 
بر و يهطبار  . 7 دشاب . هدوب  یتسه  ناهج  رد  یگنهامه  مظن و  يهدنروآ  دوجو  هب  دناوتیم  هک  تسا  يریگفدـه  یهاگآ و  هب  دنتـسم 
ادـخ و یتسه و  ناهج  ناـیم  طـباور  عاونا  زا  کـی  چـیه  تفگ  ناوتیم  تسا . هدـش  دراو  نآرق  رد  دروم  رازه  زا  شیب  هطبار  نیا  یبوبرم 

یلاح رد  مهاوخب ، ادخ  زا  ریغ  يراگدرورپ  ایآ  نانآ : هب  وگب  . » تسا هتفرگن  رارق  دیکات  دروم  بوبرم  بر و  يهطبار  دننام  ادـخ ، ناسنا و 
هدننک ریبدت  رورس و  کلام و  هب  تغل ، رد  بر ، : » دیوگیم برع  فورعم  نادتغل  روظنمنبا ، [ . 8 .« ] ءایشا يهمه  راگدرورپ  تسوا  هک 
نیمز اهنامسآ و  رد  زیچ ) چیه  ای  و   ) سک چیه   » تیدوبع يهطبار  . 8 هحفـص 17 ] دوشیم [ ». هتفگ  هدننک  ماعنا  میق و  هدننک و  تیبرت  و 

هدارا و هب  ندوب  ضحم  میلـست  هیآ ، نیا  لاـثما  رد  تیدوـبع ، زا  دوـصقم  [ . 9 .« ] تسوا تیدوبع  يهطیح  رد  هک  نیا  رگم  درادـن ، دوـجو 
رد نوک ، هب  داـسف  زا  اـی  داـسف  هب  نوک  زا  لوحت  اـقب و  یتـسه و  هنوگره  ینعی  دراد . دوجو  تادوـجوم  يهمه  رد  هک  تسا  یهلا  تیـشم 

[10 .« ] دیدرگیمرب وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  هب  ءایشا  يهمه  توکلم  هک  يدنوادخ  هزیکاپ   » یتوکلم يهطبار  . 9 تسا . دنوادخ  رایتخا 
: تفرگ رظن  رد  دافم  نیا  هب  ار  اهنآ  يهمه  زا  عماج  یلک و  يانعم  کـی  ناوتیم  تسا . هدـش  هتفگ  يداـیز  بلاـطم  توکلم  ریـسفت  رد  . 

زین قلخ  ملاع  هک  ینیع ، تقلخ  يور  کی . دراد : يور  ود  یناـسنا  نم  دـننام  یتسه ، ملاـع  هک  نیا  حیـضوت  ءایـشا . یعیبط  يارواـم  يور 
حطـس نم  رد  هک  ینیع ، تقلخ  ياروام  رما و  يور  ود . دنیوگیم . نآ  یعیبط  حطـس  ار  نم  تعیبط  رواجم  يور  هک  نانچ  دوشیم . هتفگ 

. تسا نآ  توکلم  تسا ، ملاع  حور  داینب و  دـننام  هک  یتسه ، ملاـع  رما  يور  دوشیم . هتفگ  وسرب  هب  يور  انیـسنبا ، حالطـصا  هب  قیمع و 
فاص و يهشیـش  رد  غارچ  نآ  شهاگیاج و  رد  یغارچ  تسا ) نینچ   ) وا رون  لثم  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ   » يرون يهطبار  . 10

یقرش هن  هک  نوتیز ، كرابم  تخرد  زا  غارچ  نآ  ناشخرد . رایسب  يهراتـس  دننام  تسا ) هحفص 18 ] هتفرگ [  غارچ  زا  رون  هک   ) هشیـش نآ 
رب يرون  تسا . هتشادن  سامت  نآ  هب  یشتآ  هچ  رگا  تسا ، يرگنشور  رد  تخرد  نآ  نوتیز  نغور  تسا . هدش  روهلعـش  یبرغ ، هن  تسا و 
.« تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  دنزیم و  اهلاثم  مدرم  يارب  دنوادخ  دنکیم و  تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  رون . يور 

ریاس اب  هسیاقم  لباق  ادـخ ، اب  طابترا  هب  ناسنا  یگتـسیاش  هک  دـنکیم  تابثا  یلقع  لیلد  يرطف و  ساسحا  ناـسنا  اـب  ادـخ  يهطبار  [ . 11]
، نونکات اهنارود  نیرت  میدـق  زا  عماوج ، يهمه  فراعم  گـنهرف و  رد  هک  تسا  ناـمه  يرطف  ساـسحا  تسین . یتسه  ناـهج  تادوجوم 

کیدزن يرطف  ساسحا  سپس  دیروایب ، تسد  هب  نونکات  اهنآ  زورب  زاغآ  زا  ار ، برغ  قرش و  یبدا  راثآ  يهمه  امـش  رگا  دوشیم . هدید 
زا مه  ار  گرم  زومرم  زیگناماهبا و  يهفایق  ساسحا  نادجو و  یلاع  ياهتیلاعف  هاگ  نآ  دـیراذگب و  رانک  ار  ادـخ  اب  ناسنا  يهطبار  نیرت 

کیدزن يهطبار  رب  ینآرق ، تایآ  دشاب !؟ هتـشاد  شزرا  نآ  یـسررب  هعلاطم و  هب  هک  دـنامیم  يزیچ  ایآ  دـینیبب  دـینک ، اهنم  یبدا  راثآ  نآ 
ار ناسنا  ادخ  . 3 تسا . رتکیدزن  ناـسنا  هب  ندرگ  گر  زا  ادـخ  . 2 تسا . ناسنا  اب  ادـخ  . 1 دـنکیم . تلالد  لیذ  رارق  هب  ناسنا ، اب  ادـخ 
.6 تسا . هللا  هفیلخ  ناسنا  . 5 تسا . هتفرگ  رارق  هکئالم  دوجـسم  ناسنا  . 4 تسا . هداد  يرترب  تادوـجوم  زا  يرایـسب  هب  ار  وا  هدرک ، مارکا 

هکلب دـشاب ، هدـش  هدـیمد  ناسنا  رد  هدـش و  هیزجت  ادـخ  حور  زا  یئزج  هک  نیا  يانعم  هب  هن  هتبلا  تسا . هدـش  هدـیمد  ناسنا  رد  یهلا  حور 
لعاف ال هحفص 19 ] تسا [ . هدش  هدیمد  يو  رد  تسادخ ، هب  یفیرـشت  يهفاضا  يهتـسیاش  هک  ییالاو  تقیقح  کی  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. دـیامن دوخ  راک  هلیـسو  ار  يرازبا  دـنک و  یتکرح  دوخ  هک  نآ  زا  زاـین  یب  تاـنئاک . يهمه  يهدـنزاس  تسوا  هلـالا . تاـکرحلا و  ینعمب 
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ای تیلع  يهبنج  دـننکیم ، ادـیپ  هک  ياینوـگرگد  تکرح و  عوـن  هب  رظن  اـب  اههدـیدپ ، تاـعوضوم و  هـک  تعیبـط ، ناـیرج  تـسا  نـینچ 
میروبجم زاـب  یلولعم ، هن  دراد و  دوجو  یتـلع  هن  مییوگب  تسیلآدـیا  يهفـسالف  زا  یـضعب  دـننام  رگا  یتـح  دـنریگیم . دوخ  هب  تیلولعم 

دوجو هب  روبزم و  نوناق  قوف  دوخ ، تیلعاف  رد  لاـعتم  دـنوادخ  میریذـپب . هظحل ، ره  رد  رگید ، تلاـح  هب  یتلاـح  زا  ار  تادوجوم  ناـیرج 
ءاشنا عادـبا و  يدـنوادخ  تیلعاف  تسا . زاین  یب  دوخ  يارب  یلعاف  تیعقوم  نتفرگ  يارب  ریبعت ، تکرح و  زا  وا  اذـل ، تسا . نآ  يهدـنروآ 
يانیب تسوا  هقلخ . نم  هیلا  روظنم  ـال  ذا  ریـصب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یتسه ، يهقباـس  یب  ار ، تاـنئاک  يهمه  تیدوجوم  ماـمت  هک  تسا 

رظن رد  ار  نادـجو  تاصتخم  نیرت  یـساسا  زا  یکی  میناوتیم  ییاـنیب ، نینچ  روصت  يارب  شتاـقولخم . زا  یهاگدـید  هب  جاـیتحا  یب  قلطم 
دنیبیم و ار  يدام  لاکـشا  روما و  مه  یمدآ ، نادجو  تسا .» ینورد  مشچ  نادـجو ، ینورب و  نادـجو  مشچ ، : » تسا هدـش  هتفگ  میریگب .
ذا ال دـحوتم  درادـن . روما  نآ  یکیزیف  ینیع  ندـید  سامت و  هب  يزاـین  تسا ، ملع  زا  یعون  هک  ندـید ، نیا  رد  ار . يداـم  ریغ  قیاـقح  مه 
. ددرگ ضراع  وا  رب  یتشحو  شا  ییادـج  زا  ات  درادـن ، زاسمد  هب  يزاین  هک  يدـنوادخ  هناگی  هدـقفل . شحوتـسی  ـال  هب و  سناتـسی  نکس 

مه هظحل  کـی  یتـح  هک  يروط  هب  دـباییمرد ، نوگاـنوگ  نیناوق  يارجم  رد  ار  دوخ  دـسریم ، یهاـگآ  يهلحرم  هب  هک  یعقوـم  ناـسنا ،
لاح رد  يرگید  دوجوم  ای  ناسنا  اـب  یهاـگ  هک  دـنیبیم  زین  دـنک . یگدـنز  هحفـص 20 ] دـناوتیمن [  یعیبط  نیناوق  يهرـصاحم  زا  نوریب 

تهج نیمه  هب  دهدیم . تبـسن  ادـخ  هب  تمظع ، هعـسوت و  زا  يرادـقم  اب  ار  تاروصت  هنوگ  نیا  اهنت . رگید  هاگ  تسا و  طابترا  سامت و 
هداهن ار  یتسه  يانب  ادـخ  ات  تسا  هتـشذگ  ییاـهنامز  هچ  . 2 دوب ؟ اـجک  رد  تقلخ  زاـغآ  زا  شیپ  ادـخ  . 1 لـیبق : زا  یتالاوئـس  هک  تسا 
یبوبر ماقم  رد  حیحص  رکفت  هب  قفوم  یمدآ  رگا  دوشیم . رادومن  شنامشچ  ربارب  رد  درکیم ؟ هچ  تقلخ  عورـش  زا  شیپ  ادخ  . 3 تسا ؟
روصت ای  دوب »  » هملک اب  وا  اریز  تسا . هدـش  یـشان  يدـنوادخ  موهفم  اب  اضف ، نامز و  طـلخ  زا  یـشان  لوا ، لاوئـس  ود  هک  دـمهفیم  دوش ،

رد رگا  تساضف . نامز و  قوف  وا  دـسرپیم . دوخ  زا  ار  قوف  تالاوئـس  دـنارتسگیم و  دوخ  شیپ  ار  تقلخ  زاغآ  زا  شیپ  ینامز  اهنامز ،
ود خـساپ  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  اـضف  ناـمز و  يهراـبرد  ار  نم  يهقـالخ  يورین  هدرک و  هعجارم  دوخ  نورد  هب  میناوتب  مه  هلئـسم  نیا 

لـصتم بانط  دـننام  ار  نامز  دـناوتیم  یمدآ  نم  دـنک . دـنلب  هاتوک و  ار  نامز  دـناوتیم  یمدآ  نم  دوشیم . نشور  یلک  هب  روبزم  لاوئس 
طاسب ءادتبا . هادتبا  ءاشنا و  قلخلا  اشنا  دنک . نامز  رادقم ) نیرت  کچوک   ) متناوک هب  لیلحت  هیزجت و  ار  نآ  دراد  تردق  زین  دـنک و  روصت 

، تایهلا ثحابم  مهم  يهلئـسم  نآ  تسا  نیا  داهن . انب  یتسه  يهقباس  یب  ار  تقلخ  داینب  نیتسخن  دینارتسگب و  نیـشیپ  يهدام  یب  ار  یتسه 
تلع نایم  ناسنا  هک  تسا  ياهسیاقم  زا  یشان  ریحت  ماهبا و  نیا  تسا . هدرب  ورف  ماهبا  رد  ار  نارکفتم  زا  یناوارف  دارفا  یتح  مدرم ، رثکا  هک 

، تعیبط يهنحـص  رد  اهندـش  هنوگره  یمومع  روط  هب  اهینوگرگد و  تاـکرحت و  دـنکیم . ادـخ  یگدـنزاس  تعیبط و  ناـهج  لولعم  و 
هچ نآ  رترـصتخم ، ترابع  هب  دریگیمن . تروص  تسا ، هناگراهچ  للع  زا  یکی  هحفص 21 ] وطسرا [  يهفـسلف  رد  هک  يدام ، تلع  نودب 

دوشیمن دوجوم  یمودعم  چیه  : » دیوگیم هیزاوال  نارول  ناوتنآ  دوشیم . لدـبم  رگید  تیعقاو  هب  هک  تسا  یتیعقاو  دریگیم  تروص  هک 
ار هیزاوال  نایب  هک  درکیم ، هولج  يرورض  یهیدب و  نارکفتم  زا  یهورگ  رظن  رد  يردق  هب  هلئسم  نیا  دوشیمن ». مودعم  يدوجوم  چیه  و 

برطـضا سفن  همامه  اهثدحا و ال  هکرح  اهدافتـسا و ال  هبرجت  اهلاجا و ال  هیور  الب  دندرک . یقلت  یملع  يهدـش  تباث  لومرف  کی  دـننام 
تکرح نودب  ار  یتسه  للجم  خاک  دوب . روخرد  ار  وا  یشیامزآ  هبرجت و  هن  دروآ و  نالوج  هب  يریبدت  هشیدنا و  هن  شنیرفآ ، رما  رد  اهیف .
هراومه تخورفارب . ار  یتسه  غارچ  دوش ، زکرمتم  شنورد  رد  یبرطـضم  ياوق  هک  نآ  زا  زاـین  یب  تشارفارب و  شکاـپ  تاذ  رد  یلوحت  و 

هب زاین  زا  یشان  هلصاف  نیا  دراد و  دوجو  ياهلصاف  شیب ، مک و  تسا ، هدش  یقلت  فده  ام  يارب  هک  یتقیقح  میراد و  ام  هک  یتیعقوم  نایم 
زا یتسیاب  هک  تسا ، تعیبط  نیناوق  تانایرج  نامز و  تشذـگ  تالآ و  رازبا و  هب  لسوت  راکفا و  ندرک  گنهامه  اههبرجت و  اههشیدـنا و 

. الوا اریز : درادن ، دوجو  یبوبر  خماش  ماقم  رد  هجو  چـیه  هب  تلع  نیا  دوش . لوصو  لباق  ام  يارب  ضورفم  فدـه  ات  دوش ، هتـشادرب  نایم 
مزلتـسم فده ، نینچ  ضرف  نوچ  تسین . روصت  لباق  دنک ، عفد  وا  زا  ار  يررـض  ای  دـناسرب  وا  هب  يدوس  هک  دـنوادخ ، يارب  یفدـه  چـیه 

، دریگب رارق  هنزاوم  لـمات و  دروم  یتسیاـب  ناـیز  دوس و  رظن  زا  يدـنوادخ  راـک  فدـه و  هک  نیا  سپ  تسا ! يدـنوادخ  جاـیتحا  صقن و 
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هبرجت رکفت و  هب  يزاین  نآ ، ندرک  عفترم  ات  درادن ، دوجو  ياهلـصاف  هنوگ  چیه  وا  يهتـساوخ  دـنوادخ و  نایم  ایناث . تسا . ریذـپان  ناکما 
کی مییوگب  رگا  یتـح  دـشوپب . ققحت  ساـبل  هک  تسا  هحفـص 22 ] مزال [  تیـشم  کی  وا  يهتـساوخ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  دشاب . هتـشاد 

هب تسا . دروم  نیا  رد  ام  زغم  جنـسنامز  تلاخد  زا  یـشان  ياهحماسم  دنکیم ، تیافک  وا  يهتـساوخ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  تیـشم  هظحل 
تاذ نآ  يارب  یتقیقح  نیرتمک  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا و  تـالوهجم  ندرک  نشور  يارب  هبرجت  هشیدـنا و  ياهدـحاو  هک  نیا  يهفاـضا 

لیاسو نآ  هب  ادخ  هک  تسا  یتیصاخ  تالوهجم ، ندرک  نشور  يارب  ینیع ، ینهذ و  لیاسو  يرگنشور  یتح  تسین . کیرات  قلطم  ياناد 
تخادـنا و نایرج  هب  دوخ  تاـقوا  ینوناـق  يارجم  رد  ار  تادوجوم  اـهتافلتخم . نیب  مـال  اـهتاقوال و  ءایـشالا  لاـحا  تسا . هدومرف  تیاـنع 
تکرح و يارجم  رد  ار  تعیبط  ملاع  طباور  ازجا و  تیعقوم  دومن  زورب و  تخاس . گـنهامه  یمظن  نیرت  یلاـع  رد  ار  نوگهنوگ  قیاـقح 
، الثم دـنک . زورب  ینیعم  ناـمز  رد  تعیبط  طـباور  ازجا و  تیعقوم  هک  تسا  هدـش  بجوم  نیعت  نیا  تسا . هدومرف  نیعم  صخـشم و  لوحت 

لولعم تعیبط ، طباور  ازجا و  رد  اهتیعقوم ، یجیردت  ياهدومن  زورب و  نیا  دنکیم . زورب  راهب  لصف  رد  اهنآ  توارط  تاتابن و  ندییور 
زا هچ  نوک و  هب  ور  یـشالت  داسف و  زا  هچ  ءایـشا ، تکرح  يارجم  رد  ار  داضتم  فلتخم و  قیاقح  ناحبـس ، دـنوادخ  تسا . لـباقتم  ریثاـت 
زرغ و  دروایب . دوجو  هب  رثات  ریثات و  رگیدـکی ، عضو  رد  اهنآ ، یتسین  یتسه و  هک  تسا  هدرک  هیبعت  يروط  یـشالت ، داسف و  هب  ور  بکرت 

نـشور هلمج  ود  نیا  دومرف .  دوخ  نیعت  هب  مزتلم  داد و  صاصتخا  نیعم  یتعیبط  هب  ار  قیاقح  نآ  زا  کـی  ره  اهحابـشا . اـهمزلا  اـهزئارغ و 
لوحت و يارجم  رد  تیدوجوم  نآ  اب  هک  تسا  ياهتفاـی  نیعت  صاـخ و  تیدوجوم  ياراد  تعیبط ، ملاـع  قیاـقح  زا  کـی  ره  هک  دـنکیم 

ملع شیامزآ و  يهلیسو  ییاسران  ای  نم و  ینادان  نیا  درادن . دوجو  تیعقاو  رد  ددرت  ماهبا و  تسا . هتفرگ  هحفص 23 ] رارق [  وپاکت  نادیم 
ناونع هب  یتقیقح  ام  اریز  تسا ، ددرت  لباق  ریغ  نیعتم و  دوخ  يارب  تیعقاو  دوخ  اما  دیامنیم .  زیمآدیدرت  مهبم و  ار  تیعقاو  هک  تسا  نم 

لبق اـهب  اـملاع  تسین . فلا  هک  تسا  اـی ب  تسین  هک ب  تسا  فلا  اـی  دراد  دوجو  هک  هچ  نآ  میرادـن ، یتسه  ناـهج  رد  اـی ب  فلا  اـی 
يهمه هب  اناد و  ناشدوجو  زاغآ  زا  شیپ  شتاقولخم  همه  هب  وا  اهئانجا .)  ) اهئانحا اهنئارقب و  اـفراع  اـهئاهتنا ، اهدودـحب و  اـطیحم  اهئادـتبا ،

دروم هک  هچ  نآ  يدـنوادخ ، ملع  دروم  رد  تساـناد . ملاـع و  تاـنئاک  لـک  بناوج  تیوه و  هب  طـیحم و  اـهنآ  ناـیرج  ناـیاپ  دودـح و 
وا ملع  ای  تسا ، ملاع  یتسه  ملاع  تایلک  يدابم و  هب  اهنت  دـنوادخ  ایآ  لوا . يهلئـسم  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، هدـش  عقاو  لمات  فالتخا و 

هنوگچ اهنآ ، دوجو  زا  شیپ  تانئاک ، تایئزج  تایلک و  يهمه  هب  يدنوادخ  ملع  مود . يهلئـسم  تسا ؟  تایئزج  تایلک و  يهمه  لماش 
رابیوج رد  يراج  ياهدادـیور  تایئزج و  نوچ  تساناد و  یتسه  تایلک  يدابم و  هب  اـهنت  دـنوادخ  دـناهتفگ  هفـسالف  زا  یهورگ  تسا ؟ 

هک یهلا ، ملع  يالاو  ماقم  رد  دناوتیمن  اذل ، دوریم ، دـیآیم و  دوجو  هب  دوخ  هب  صوصخم  ياهتیدودـحم  اب  ریغت و  رد  هراومه  نامز ،
. تسا تامولعم  زا  عونت  فـالتخا و  تسا و  تقیقح  کـی  ملع  اریز  تسین . حیحـص  بلطم  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تسوا ، یتاذ  تفص 

ملع نوچ  دوش ، يدنوادخ  ملع  دراو  تایئزج  تاریغت و  رگا  هک  نآ  رگید  دوشیم . تباث  ملع ، زا  رظن  عطق  اب  تامولعم ، نآ  تایعقاو  اذل ،
حیحص ضرف  هحفـص 24 ] نیا [  دوشیم و  اهینوگرگد  دودحم و  تایئزج  لحم  یهلا  كاپ  تاذ  هجیتن  رد  تسوا ، تاذ  نیع  يدنوادخ 

ملع ات  دنک ، رثاتم  ار  ام  ملع  رثکتم و  ار  نم  تدحو  دناوتیم  تاریغت  صخـشم و  ياه  تیفیک  یمک و  ياه  تیدودـحم  رگم  اریز  تسین .
تاریغت و ناـمز و  زا  رثاـت  قوفاـم  تسوا ، تاذ  لاـمک  زا  یتفـص  هک  يدـنوادخ ، ملع  دـهدب !؟  رارق  روبزم  يارجم  رد  مه  ار  يدـنوادخ 
، تسا يدنوادخ  ملع  دروم  اهدادیور  دوخ  ینوگرگد  نامز و  ياههدیدپ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدش  يدـنبزرم  ياهدادـیور  تاساکعنا 

تحارـص اب  ینآرق ، تایآ  دـشاب . هتـشاد  یبایهار  يدـنوادخ  تاذ  رد  رثاـت  نآ  اـت  دریذـپیم  رثاـت  روبزم  ياههدـیدپ  زا  وا  ملع  هک  نیا  هن 
ینورد ياهدادیور  يهمه  رب  يدنوادخ  ملع  لوا . هورگ  دنادیم . يدـنوادخ  مولعم  ار  یمدآ  ینورب  ینورد و  ياهدادـیور  يهمه  لماک ،

ایآ دومرف : ادخ  [ . » 12 .« ] دننکیم رفس  نیمز  يور  رد  رگید  یضعب  دنوشیم و  رامیب  امش  زا  یضعب  هک  تسنادیم  ادخ  . » یمدآ ینورب  و 
[ . 13 .« ] دیرادیم یفخم  هک  ار  هچ  نآ  دینکیم و  راکشآ  هک  ار  هچ  نآ  منادیم  منادیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  نم  متفگن : امش  هب 
نآ دنادیم  دـنوادخ  . » دـنکیم تلالد  دـننادیمن ، تادوجوم  ریاس  ناسنا و  دـنادیم و  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  رب  يرگید  تایآ  مود . هورگ 
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رارـسا تانایرج و  طـباور و  ازجا و  يهمه  هب  ار  يدـنوادخ  ملع  تاـیآ ، زا  يرگید  هورگ  موس . هورگ  [ . 14 .« ] دیدوب هتـسنادن  هک  ار  هچ 
هحفص 25] [ . ] 15 .« ] دنادیم ار  نیمز  اهنامسآ و  زار  هک  تسا  هداتسرف  یـسک  ار  نآرق  نیا  نانآ : هب  وگب  . » دنکیم وگزاب  یتسه  ناهج 
. ءاوهلا کئاکـس  ءاجرالا و  قش  ءاوجالا و  قتف  - هناحبـس - اشنا مث  [ . 16 .« ] دنادیم ار  امـش  ییاهن  هاگرارق  وپاکت و  تشونرـس  دنوادخ  «و 

نینموملاریما هک  یفیـصوت  رد  تعیبط ، زاغآ  دومن . زاـب  ار  اـضف  تاـعافترا  بناوج و  تفاکـش و  مه  زا  ار  اـهوج  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
نآ هدروآ ، دوجو  هب  ار  اوه  اضف و  وج و  نیداینب  عوضوم  تسخن  ناحبـس ، دنوادخ  . 1 تسا : ریز  ياهدادیور  ياراد  دنکیم ، مالسلاهیلع 

( دود  ) ناخد يهملک  اب  نآرق  زا  هیآ  ود  رد  هک  تسا  يزاـگ  يهداـم  ناـمه  يوق ، لاـمتحا  هب  عوضوم ، نیا  تقیقح  دفاکـشیم . مه  زا  ار 
شاب يزور  راظتنا  رد  [ . » 17 .« ] دوب دود  نامسآ  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  دوخ  تیشم  دروم  ار  نامـسآ  لاعتم  دنوادخ  سپـس  : » تسا هدمآ 

شـشک و هک  دوشیم  موـلعم  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يهلمج  تاـیآ و  نیا  زا  [ . 18 .« ] دیآیمرب يراکـشآ  دود  لکـش  هب  نامـسآ  هک 
تاصتخم زا  هک  تسا  یلاوئـس  تسیچ ؟  شرتسگ  شـشک و  نیا  ییاضف  هاگیاج  هک  نیا  اما  تسین . قلطم  ءالخ  اـضف ، یـسدنه  شرتسگ 

ار يدادیور  دناوتیمن  هک  نانچ  دنک . روصت  ییاضف  هاگیاج  نودب  دناوتیمن  ار  هتفای  مسجت  عوضوم  چیه  هک  دنکیم ، زورب  يرشب  ینهذ 
هفـصاعلا و حیرلا  نتم  یلع  هحفـص 26 ] هلمح [  هراخز . امکارتم  هرایت ، امطالتم  ءام  اهیف  زاجا )  ) يرجاف دـنک . لقعت  ینامز  دادـتما  نودـب 
هب هدـش  زاب  ياهاضف  يالبال  رد  دوب ، هداد  رارق  یتردـق  رپ  زو و  دـنت  داب  تشپ  رب  هک  ار  ناشورخ  جوم و  رپ  هوبنا و  بآ  هفـصاقلا . عزعزلا 

داوم و هب  فک  نآ  لوحت  ندرک و  فک  دننام  دوشیم ، هدید  هبطخ  نیا  رد  بآ ، يهرابرد  هک  یطباور  صاوخ و  هب  رظن  تخادنا . نایرج 
داوـم هب  لوـحت  دادعتـسا  هک  تسا  یعیاـم  يهداـم  کـی  هکلب  تسین ، مینیبیم  هک  سوـسحم  عیاـم  نآ  بآ ، زا  دوـصقم  یناـهیک ، رـصانع 

نیا اب  قیفد . اهقوف  نم  ءاملا  قیتف و  اهتحت  نم  ءاوهلا  هدـح . یلا  اـهنرق  هدـش و  یلع  اهطلـس  هدرب و  اـهرماف  تسا . هتـشاد  ینیمز  ینامـسآ و 
رپ داب  ریز  رد  اضف  داد . رارق  نآ  رب  رد  ار  بآ  درک و  طلـسم  بآ  رب  ار  دـنمورین  داب  هاگ  نآ  تشادزاـب و  یعیبط  ناـیرج  زا  ار  بآ  زودـنت 

، دوشیم هدیمان  بآ  هک  تقلخ ، نیداینب  هدام  هک  دوشیم  نشور  قوف  يهلمج  زا  دیدرگ . نابنج  هدنهج و  داب ، يور  رد  بآ  زاب و  تردق 
نآ نمض ، رد  تسا . هدش  هتـشادزاب  شایعیبط  نایرج  زا  تردق ، رپ  زودنت و  داب  يهلیـسو  هب  اریز  تسا . هتـشاد  فاطعنا  ای  نالیـس  تلاح 

يهدام نآ  رد  ذوفن  نانچ  ینعی  دریگب . تروص  دازآ  ياوه  رد  هک  دوب  نانچ  داب  نیا  شزو  دریگ . ربرد  ار  روبزم  يهدام  تسا  هتـسناوت  داب 
يارجم زا  رود  ار  شعبنم  دنت و  ار  داب  نیا  نایرج  اهاشنم . دعبا  و  تسا . هدوبن  داب  ندیزو  عنام  نآ ، يازجا  زا  کی  چیه  هک  هتـشاد  نیداینب 

مث هحفص 27 ] تسا [ . هدمآ  دوجو  هب  نیشیپ  يهقباس  یب  هدام  نامه  دننام  هتشادن و  یعیبط  يهقباس  داب  نآ  لصا  عبنم و  داد . رارق  یعیبط 
زا رپ  ار  اهنآ  نایم  درک و  زاب  مه  زا  ار  دنلب  ياهنامسآ  ناحبس  دنوادخ  سپـس  هتکئالم . نم  اراوطا  نهالمف  العلا ، تاومـسلا  نیب  ام  قتف 
رد تسا . هدوب  حرطم  فلتخم  تافیرعت  نوگانوگ و  تاحالطصا  اب  مه  هتشذگ  نایدا  رد  ناگتشرف  عوضوم  تخاس . ناگتـشرف  زا  یعاونا 

هملک دروم ، رد 13  دـیجم ، نآرق  رد  تسین . دـیدرت  ياج  هنوگ  چـیه  ناگتـشرف  دوجو  رد  ربتعم ، ثیداحا  نآرق و  هب  رظن  اـب  مالـسا ، نید 
نادنمشیدنا زا  یـضعب  تسا . هدش  دراو  هکئالم  يهملک  دروم ، دودـح 73  رد  هدـمآ و  تسا ، کلم  هینثت  هک  نیکلم  دروم  ود  رد  کلم و 

یقلت تعیبط  یفخم  ياوق  اـهورین و  زا  یعاونا  ار  ناگتـشرف  دـنریذپب ، نآ  یعیبط  يهرهچ  اـب  ار  یتـقیقح  ره  هک  نیا  يارب  رـصاعم ، نارود 
رد يرگنیحطس  کی  نیا  یلو  دننک . یفتنم  دنریذپب ،  ار  يرگید  تیعقاو  دنناوتیمن  تعیبط  رد  هک  ار  يدارفا  داعبتسا  دنهاوخیم  هدرک ،
زا يرادـقم  ملع ، ياهعماـج ، ره  هرود و  ره  رد  خـیرات ، لوط  رد  تسا . تعیبط  ملع و  ياـج  هب  اـن  ریـسفت  زا  یـشان  هک  تساـه  ییاـسانش 
یب مدرم  مکی . هورگ  دـندوب . هورگ  ود  رب  رمتـسم  ناـیرج  نـیا  ربارب  رد  نادنمـشناد  تـسا . هتـشاذگ  نادنمـشناد  راـیتخا  رد  ار  اـهتیعقاو 

ناشرایتخا رد  ار  نآ  يازجا  طباور  تعیبط و  حوطـس  یمامت  ملع ، لئاسم  زا  دودحم  رادقم  نامه  هک  دنتـشاد  عقوت  هک  دـندوب  یـشیاجنگ 
نارکفتم مود . هورگ  دـناهدرک . يریگوـلج  زین  نارگید  يورـشیپ  زا  هکلب  دـناهدوب ، مورحم  شیپ  هب  تکرح  زا  اـهنت  هن  ناـنیا ، دـهدب . رارق 

نارگید دوـخ و  يور  هـب  ار  يورـشیپ  هار  هدرک ، كرد  ار  دوـخ  مـلع  تیدودـحم  فـلتخم ، تاـنایب  تاراـبع و  اـب  هـک  دـندوب  يرایــشه 
زا ییاـیرد  رد  سپـس  مینک و  دودـحم  ار  یتـسه  ناـهج  ملع و  تسخن  اـم  هک  تسا  نک  ناـینب  شور  کـی  نیا  لاـح  ره  هب  دناهتـسبیمن .

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 21 

http://www.ghadirestan.com


يهمین مینادب ، نانآ  یتسین  لیلد  ار  ناگتشرف  دوجو  ندوب  سوسحمان  رگا  دنراد و  دوجو  ناگتشرف  میوش !! روهطوغ  بارطـضا  تشحو و 
، منیبیمن  » يهیـضق نیا  دناوتیمن  دنمدرخ  رکفتم  چیه  میاهدش . رکنم  سوسحمان ، تایعقاو  زا  تسا  ترابع  هک  ار  دوخ  تامولعم  یـساسا 

نآرق تافیصوت  هحفـص 28 ] دنک [ . ساوح  يهقطنم  زا  نوریب  یتسین  هب  مکح  هداد و  رارق  دوخ  ینیبناهج  يهنیمز  ار  درادـن » دوجو  سپ 
رد ياهفیلخ  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  یعقوم  و  . » دنتـسه ادـخ  ندوب  بطاـخم  يهتـسیاش  ناگتـشرف  ناگتشرف 1 . هرابرد 
رما زا  هک  یحور ) اـب  اـی   ) حور هارمه  هب  ار  ناگتـشرف  . » دـنوشیم باـختنا  ینـالوسر  ناگتـشرف  زا  . 2 [ . 19 .« ] مـهدیم رارق  نـیمز  يور 

ناگتشرف ادخ و  . » دنهدیم تداهش  دیحوت  يهرابرد  ناگتـشرف  . 3 [ . 20 .« ] دنکیم لزان  دهاوخیم ، هک  شناگدـنب  زا  یناسک  رب  تسوا ،
هب ناگتشرف  . » دننکیم سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  ناگتشرف  . 4 [ . 21 .« ] درادن دوجو  وا  زج  ییادخ  هک  دنهدیم  تداهش  ملع  ناگدنراد  و 
رد یهلا  تیشم  يارجا  يارب  ییاههطساو  ناگتـشرف  . 5 [ . 22 .« ] مینکیم سیدقت  ار  وت  مییوگیم و  حیبست  تشیاتـس  اب  ام  و  دنتفگ : ادـخ 
اب ار  یتسه  ملاع  تاـیعقاو  يهمه  دـنیآیم و  دورف  ردـق  بش  رد  يدـنوادخ ، نذا  اـب  تسا ،) یهلا  رما  زا  هک   ) حور ناگتـشرف و  . » دـنروما
هب متس  هک  دنباییمرد ، ناگتشرف  هک  ار  یناسک  . » دنتسه ینیعم  ياهراک  يارب  ینارومام  ناگتشرف ، زا  یـضعب  . 6 [ . 23 .« ] دنروآیم دوخ 

ناگتشرف هحفـص 29 ] میدوب [ . نیمز  يور  رد  یناـیاونیب  اـم  دـنیوگیم : دـیدوب ؟  لاـح  هچ  رد  دـنیوگیم : ناـنآ  هب  دـناهدرک ، نتـشیوخ 
نیا هک  تسا  نیا  ناگتـشرف  دروـم  رد  مهم  يهلئـسم  [ . 24 [ »؟  دـینک ترجاهم  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  يدـنوادخ  نیمز  رگم  دـنیوگیم :
نیا یلو  دنتـسه ، رون  لقع و  ضحم  دراد و  هبلغ  تینارون  سدق و  يهبنج  اهنآ  رد  هچ  رگا  دنتـسه . دـنمهرهب  رایتخا  یعون  زا  تادوجوم 

هجوتم هک  تسا  یفیلکت  يهدـنهدناشن  مدآ ، يهدجـس  رب  دـنوادخ ، روتـسد  درادـن . تیلوئـسم  فـیلکت و  نتـشاد  اـب  یتاـفانم  تازاـیتما ،
یخرب دنرادن . یعوکر  هک  دنتـسه  یناگدننک  هدجـس  ناگتـشرف  زا  یخرب  نوبـصتنی . عوکر ال  نوعکری و  دوجـس ال  مهنم  دوب . ناگتـشرف 

: تسا هدش  حرطم  ناگتشرف  يهرابرد  هلئسم  هس  هبطخ ، نیا  تالمج  رد  دننکیمن . تسار  مایق  يارب  تماق  دناهدیمخ و  عوکر  يارب  رگید 
تیلاعف یهلا  رما  اضق و  يارجا  رد  دننکیم و  عوکر  هدجس و  هک  نیا  دننام  ناگتشرف . ياههورگ  تدابع  تیلاعف و  تیفیک  مکی . يهلئـسم 

عضو موس . يهلئسم  اهنامسآ . نیمز و  ضرع  لوط و  هب  یشرتسگ  دننام  ناگتشرف . ياههورگ  يدوجو  تاصخـشم  مود . يهلئـسم  دنراد .
اهبذع و اهلهس و  ضرالا و  نزح  نم  هناحبس  عمج  مث  درادن . یهار  اهنآ  رد  یشومارف  دنوشیمن و  هتسخ  هک  نیا  الثم  ناگتـشرف . ینورد 

يهدام يرادقم  نیمز  كاخ  زا  دنوادخ  سپس  هحفص 30 ] تبزل [ ... یتح  هلبلاب  اهطال  تصلخ و  یتح  ءاملاب  اهانس )  ) اهنـس هبرت  اهخبس ،
لکش هب  بآ  تبوطر  اب  ار  هدش  هیفصت  كاخ  هاگ  نآ  درک . شاهیفصت  دیشاپ و  نآ  رد  یبآ  دومن ، عمج  ار  روش  نیریش و  مرن و  تخس و 
تقلخ یمسر ، نایدا  بابرا  نینچمه  هتشذگ ، نادنمـشناد  هفـسالف و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ناسنا  تقلخ  زاغآ  دروآرد ... نابـسچ  لگ 
ندشن راکـشآ  دیآیم و  دوجو  هب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ییاههیـضرف  زا  یلیخ  دننام  مه  لوحت ، يهیرظن  دناهتـسناد . لقتـسم  ار  یمدآ 

هب داقتعا  اب  لوحت ، يهیـضرف  هک  دـناهدرب  نامگ  نارکفتم  زا  یهورگ  دریگیم . رارق  یتدـیقع  ياـه  يرادربهرهب  دروم  نآ ، یملع  يهبنج 
هک یتروـص  رد  دـنکیم . داهنــشیپ  یلماـکت  ياـهینوگرگد  اـهتکرح و  يارب  یملع  یقطنم  ریــسفت  اریز  درادـن ، شزاـس  ادـخ  دوـجو 

یتح هیـضرف ، نیا  هک  حیـضوت  نیا  اب  دـناهدرک . طابنتـسا  ادـخ  دوجو  يارب  یلیلد  هیـضرف ، نیمه  زا  ناسانـش ، ادـخ  زا  يرگید  ياههورگ 
زا یکی  دـنکیم و  تابثا  تسا ، رادروخرب  تعیبط  نیناوق  ربارب  رد  هدارا  یهاگآ و  تمواـقم و  زا  هک  تاـناویح ، ملاـع  رد  ار  مظن  ناـیرج 
اب ناملـسم ، یحیـسم و  نادنمـشناد  زا  ياهدع  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا . نیوکت  ملاع  رد  مظن  يدـنوادخ ، دوجو  لیالد  نیرت  گرزب 

دراو تایآ  زا  هورگ  ود  رد  دیجم ، نآرق  رد  ناسنا ، تقلخ  زاغآ  عوضوم  دنتفریذپ . ار  روبزم  يهیضرف  دندوب ، نیدتم  سانشادخ و  هک  نیا 
. دیآیمرد هفطن  تروص  هب  دوشیم و  عورـش  ینیمز  يهدام  زا  هک  ناسنا ، تقلخ  یعیبط  نایرج  هب  طوبرم  تایآ  مکی . هورگ  تسا : هدـش 

دلوـتم دـسریم و  ینینج  لاـمک  يدنبناوختـسا و  يهلحرم  هب  دوـشیم و  لیدـبت  هغـضم  هقلع و  هـب  ینینج ، تالدـبت  يارجم  رد  هاـگ  نآ 
مکحم هاگرارق  رد  ياهفطن  تروص  هب  ار  نآ  سپـس  میدیرفآ ، تسا ، هدـش  هدیـشک  نوریب  لگ  زا  هک  یتقیقح )  ) زا ار  ناسنا  ام  . » دوشیم
تشوگ اه  ناوختسا  هب  هدرک و  لیدبت  اه  ناوختسا  هب  ار  هغضم  هغـضم و  هب  ار  هحفـص 31 ] هقلع [  هقلع و  هب  ار  هفطن  هاگ  نآ  میداد . رارق 
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.« تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  يدنوادخ  تسا  تکرب  يهدنشخب  هزیکاپ و  سپ  میدرک . داجیا  وا  رد  يرگید  تقلخ  سپـس  میدیناشوپ و 
دزـشوگ مدآ  رب  ناطیـش  ناگتـشرف و  يهدجـس  يهرابرد  ار  یهلا  تاروتـسد  ناـسنا و  تقلخ  يادـتبا  هک  تسا  یتاـیآ  مود . هورگ  [ . 25]
یماگنه منیرفآیم و  هدنوش  نوگرگد  هریت و  هدیکشخ و  لگ  زا  يرشب  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  . » دنکیم

رگم دـنداتفا ، هدجـس  هب  ناگتـشرف  يهمه  دـیتفیب . نانکهدجـس  وا  ربارب  رد  مدـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  هدروآرد و  دوخ  مظن  هب  ار  وا  هک 
رگید تاـیآ  زا  رتـشیب  تقلخ ، رد  مدآ  لالقتـسا  هب  هک  رگید  هیآ  کـی  [ . 26 .« ] دـیزرو عانتما  ناگدـننک  هدجـس  رد  دورو  زا  هک  ناطیش 

دراو مدآ  شاب . تفگ : وا  هب  سپس  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  ادخ ، دزن  رد  یسیع  لثم  : » تسا ریز  يهیآ  دنکیم ، تلالد 
رگا دوبن و  ناگدـننک  ضارتـعا  يارب  یخـساپ  تفرگیم ، تروـص  یعیبـط  لوـحت  يارجم  رد  مدآ  تقلخ  رگا  [ . 27 .« ] دـش نیوکت  ملاع 
رارق ضارتعا  دروم  الوا . دناهتفگ : رصاعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  نانچ  دوب ، ریظنمک  یعیبط  يهدیدپ  کی  ع )  ) یـسیع تقلخ  ناتـساد 

هب انب  هک  مدآ ، تقلخ  هب  لـیثمت  اـیناث . دـتفایم . قاـفتا  تردـن  هب  هچ  رگا  تسا ، هدوبن  تعیبط  نیناوق  دـض  یتقلخ  نینچ  اریز  تفرگیمن .
ناـیم اریز  دراد ، حـضاو  تلـالد  مدآ  تقلخ  لالقتـسا  هب  هغالبلاجـهن  تـالمج  تسین . یقطنم  تسا ، هدوب  یعیبـط  ـالماک  لوحت  يهیرظن 

زا ینیعم  رادقم  نتـشذگ  هحفـص 32 ] رگم [  تسا ، هدومرفن  حرطم  ار  يرگید  عونت  نایرج و  چـیه  حور ، ندـیمد  کشخ و  لـگ  تلاـح 
يهعطق نآ  هب  دـیمد و  هدام  نآ  رد  دوخ  حور  زا  هاگ  نآ  هحور ... نم  اهیف  خـفن  مث  ناوارف . عونتم و  تالوحت  اب  لاـس  اـهنویلیم  هن  ناـمز ،

وا دنکیم و  زیامتم  نارادناج  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییالاو  تقیقح  نامه  حور ، زا  دوصقم  دیـشخب ... یناسنا  تایح  مسجت و  دـماج 
یعیبط ياه  لعافت  زا  سپ  دروآرب و  رـس  تعیبط  يهنهپ  رد  هک  تسین  يدام  تقیقح  کـی  نیا  دـناسریم . يونعم  يداـم و  لـماکت  هب  ار 

ملاـع زا  هک  تسا  یتـقیقح  حور  مکی  يهیرظن  تسا . حرطم  حور  ندوب  يداـم  ریغ  اـی  يداـم  يهراـبرد  مهم  يهیرظن  راـهچ  دوـش . دوباـن 
ناـمه هب  ار  دوخ  هار  دوـشیم و  ادـج  ندـب  زا  سپـس  دوـشیم . ندـب  زاـسمد  نیعم  یتدـم  ناـهج  نیا  رد  هدـمآ و  دورف  تعیبـط  يارواـم 
زگره هدوب ، نآ  تاذ  رد  تایدام ، هدام و  زا  نآ  ندوب  ادج  ینعی  حور ، درجت  دنادرگیمرب . تسا ، هدـش  ریزارـس  اج  نآ  زا  هک  یهاگیاج 

نانچ حور  ینعی  تسا . اقبلا  هیناحور  ثودحلا و  هیناحور  هب  فورعم  هیرظن ، نیا  دوشیمن . هدولآ  تعیبط  داسف  نوک و  اهتیدودحم و  هب 
، دریگب رارق  هک  یملاـع  هئـشن و  ره  رد  شدوـجو ، يهمادا  اـقب و  رد  نینچمه ، تسا ، یناـحور  درجم و  ندـمآ ، دوـجو  هـب  ماـگنه  زا  هـک 
. تسا تایح  ياراد  هک  تسا  يدام  دوجوم  کی  ناسنا  درادن . دوجو  ناسنا  رد  حور  مان  هب  یتقیقح  مود  يهیرظن  تسا . درجم  یناحور و 

تالیکـشت اهلولـس و  يهلیـسو  هب  هدـش و  لاعف  زغم  ياراد  یلماکت ، لوحت  ياهنارود  تشذـگ  اب  هک  هتفاـی ، لـماکت  تسا  يرادـناج  وا 
هحفـص 33] هنوگ [  چـیه  دـهدیم و  ماـجنا  کـلذ  ریغ  لـقعت و  لـیخت و  هشیدـنا و  دـننام  یفیرظ  ياـهتیلاعف  يزغم ، یبصع  صوصخم 
هک نانچ  ینعی  دندقتعم . اقبلا  هینامسج  ثودحلا و  هینامسج  هب  هدیقع ، نیا  نابحاص  درادن . دوجو  ناسنا  رد  درجم  زیمآ و  رارـسا  تقیقح 

تسا نیا  موس  يهیرظن  دوشیم . دوبان  تعیبط  ملاع  نیمه  رد  مه  هرخالاب  هدوب و  يدام  زین  نآ  نایرج  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هدام  زا  حور 
يارجم رد  هک  یعیبط ، رـصانع  تالعافت  لوصحم  نیرتیلاع  زا  تسا  ترابع  ناور  مینک . ادج  رگیدـکی  زا  ار  ناور  حور و  یتسیاب  ام  هک 

. دـنکیم زورب  یلماکت  لحارم  یط  زا  سپ  یمدآ ، يهلحرم  نیرتزاتمم  نیرت و  یلاع  رد  ناور ، نیا  دـیآیم . دوجو  هب  یناـسنا  تیدوجوم 
تلاح عورش  اب  دریگیم . دوخ  هب  درجت  تلاح  دوشیم و  رتزاین  یب  نآ  نیناوق  هدام و  زا  دنکیم ، تفرشیپ  هاگرذگ  نیا  رد  هک  هزادنا  ره 

هینامـسج ینعی  دریگیم . رارق  یبوبر  تمظع  يهزوح  هب  ور  ـالعا ، ملاـع  تیبذاـج  رد  دوشیم و  یتوـکلم  حور  شریذـپ  يهداـمآ  درجت ،
يازجا لکـشت  زا  هک  ییالاو  تقیقح  هکلب  تسا ، هدماین  نییاپ  هب  الاب  ملاع  زا  یتوکلم  حور  هیرظن ، نیاربانب  تسا . اقبلا  هیناحور  ثودحلا 

الاب هب  ور  هک  تسا  ناور  نیا  تسا . هدش  یتوکلم  حور  عاعش  شریذپ  يهدامآ  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناور  مان  هب  یمدآ ، ینورب  ینورد و 
، ادخ زج  تسین و  درجم  ادخ  زج  یتقیقح  چیه  مراهچ  يهیرظن  دـشاب . هدـمآ  دورف  نییاپ  هب  الاب  ملاع  زا  يدرجم  حور  هک  نیا  هن  دوریم ،

يهدام ای  مسج  حور ، هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  حور  هدام و  نایم  هک  یتوافت  تسا . ینامـسج  ای  مسج  يدام ، اـی  هداـم  تسه ، هک  هچ  ره 
. ] تسا حور  يهرابرد  دیاقع  نیرت  لوقعم  موس  يهیرظن  هیرظن ، راهچ  نیا  نیب  رد  دـنکیم . يوریپ  يرت  فیطل  نیناوق  زا  هک  تسا  فیطل 
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سوسحم و تایمک  تایفیک و  ياراد  هدوب و  یکیزیف  نیعت  مسجت و  لباق  هک  تسا  دوجوم  نآ  يدام ، تقیقح  درجم  يدام و  هحفص 34 ]
زا تسا . یکیزیف  نامز  عازتنا  ءاشنم  هک  تسا  ییاهدادـیور  يارجم  رد  يدام ، تقیقح  دـشاب . هدوب  رگید  ماسجا  اب  بیکرت  هیزجت و  لـباق 

دحاو ياهظحل  رد  ار  یقیقح  ياضف  کی  دـنناوتیمن  يدام  تقیقح  ود  چـیه  تسا . يریگیاج  رد  محازت  يدام ، تقیقح  کـی  تاـصتخم 
بیکرت هیزجت و  سوسحم و  ياهتیمک  اهتیفیک و  اضف و  لاغـشا  یکیزیف و  مسجت  زا  هک  تسا  یتقیقح  زا  ترابع  درجم  دننک . لاغـشا 

یلک تسا . يزاسیلک  ام  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یکی  یلک  عازتنا  مکی . لیلد  حور  درجت  لـیالد  زا  یـضعب  تسا . راـنکرب  رگید  ماـسجا  اـب 
تروص سکع و  هجو  چـیه  هب  هک  ددـع ، دوخ  دـننام  درادـن . یکیزیف  دومن  زا  یـسکع  تیلاـعف ، نیا  لوصحم  تسا . ینهذ  موـهفم  کـی 

ار يدام  هدام و  زا  درجم  الماک  یلوصحم  هک  تسا  حور  لماع  درجت  لیالد  نیرت  نشور  زا  یکی  تیلاعف ، نیمه  درادن . نهذ  رد  یکیزیف 
هک یفلتخم  تاهج  هب  رظن  اب  میزاسیم ، دوخ  نهذ  رد  ام  هک  ییایاضق  يدـیرجت  یئاشنا  ياـیاضق  نتخاـس  مود . لـیلد  دروآیم . دوجو  هب 

دوشیم هتفگ  هیـضق  عون  نآ  هب  یـساکعنا . يدیرجت . یئاشنا  يایاضق  یـساکعنا و  يایاضق  دننام  دنوشیم . میـسقت  ددعتم  عاونا  هب  دنراد ،
ایاضق زا  عون  نآ  هب  يدیرجت . یئاشنا  ینهذ . عوضوم  هچ  ینیع و  عوضوم  هچ  دـشاب . هتـشاد  یعوضوم  يهبنج  نآ ، ياهدـحاو  يهمه  هک 

. دشاب هدوب  ینهذ  زین  هیضق  دحاو  دنچ  ای  کی  هیضق ، ياهدحاو  نایم  تبسن  یگنوگچ  هب  مکح  ندوب  ینهذ  يهفاضا  هب  هک  دوشیم  هتفگ 
يرایـشه دوخ  هک  نیا  حیـضوت  يارب  يرایـشهدوخ )  ) يروـضح ملع  موـس . لـیلد  تسا ». لاـحم  نیـضیقن  عاـمتجا   » دـننام هحفـص 35 ] ] 

 . دشاب هدش  كرد  زا  ریغ  یتسیاب  هدـننک  كرد  هک  میریگب  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  یتسیاب  تسخن  دـشاب ، هدوب  حور  درجت  لیلد  دـناوتیم ،
يهطاحا فارـشا و  دروم  دوشیم ، كرد  هک  هچ  نآ  دشاب و  هتـشاد  نآ  هب  هطاحا  هدنوش و  كرد  هب  فرـشم  یتسیاب  هدـننک  كرد  ینعی 

دوخ كرد  دروم  دـنکیم ، كرد  هک  هظحل  ناـمه  رد  یمدآ  نم  یتسیاـبن  یعیبـط ، نیناوق  رب  اـنب  دریگب . رارق  طاـحم  ینعی  روبزم ، لـماع 
تمـسق دـنک و  كرد  نآ  زا  یتمـسق  هدـش ، هیزجت  تمـسق  ود  هب  نم  هک  تسین  نینچ  يرایـشهدوخ  تلاح  رد  اما  دریگب . رارق  نم  نامه 

هاگ نم  ای  حور  تواضق  یـسررب و  مراهچ . لیلد  دـسریم . العا  دـح  هب  كرد  لـماع  تفاـطل  درجت و  هدـیدپ ، نیا  رد  دوش . كرد  رگید 
لقعت نادجو و  ندرک  حرطم  دـننام  مینک ، هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  هداهن و  مه  ربارب  رد  ار  نامینورد  ياهتیلاعف  اهورین و  میناوتیم 

نیا هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  رگید . یـضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  حـیجرت  اهنآ و  تیلاعف  تیفیک  تیمک و  تخانـش  يارب  تاـساسحا ، و 
. دهدیم ماجنا  ار  روبزم  تواضق  یـسررب و  هدـش ، هتخودـنا  تامولعم  اههبرجت و  هب  هیکت  اب  هک  تسام  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یکی  لماع ،
یـسررب و لماع  نآ  دوخ  میناوتیم  یتح  ینعی  مینکیم . هدـهاشم  دوخ  نورد  رد  ار  يرت  یلاع  تیلاعف  ام  یلو  تسا ، حیحـص  بلطم  نیا 
اهیـسررب و رد  تواضق ، قیقحت و  لماع  دوخ  اـیآ  تسا  وحن  نیا  هب  هلحرم  نیا  رد  قیقحت  میهنرب . يرواد  قیقحت و  يارب  مه  ار  تواـضق 

رـس تعیبط  ملاع  زا  ناسنا  میتفگ  تسا ؟  ییاسانـش  لباق  حور  ایآ  هحفص 36 ] هن [ ؟  ای  تسا  هتـشاد  حیحـص  یقطنم  شور  دوخ ، يرواد 
عضو تقیقح ، رد  دوشیم . یهلا  حور  دییات  يهتسیاش  دوریم و  درجت  هب  ور  ییوجلامک ، يهلیـسو  هب  وا ، ناور  جیردت ، هب  دشکیمرب و 

تعیبط ملاع  رد  ناسنا  يارب  يزاـیتما  یحور ،) نم  هیف  تخفن  و   ) یناـسنا حور  ندـیمد  اـب  تسخن  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  یمدآ 
هار هب  ییوجلامک  تیناسنا و  يارجم  رد  هک  یماگنه  دروآیم و  دوجو  هب  وا  تقلخ  يهدام  رد  ار  لامک  دشر و  يهنیمز  ینعی  دشخبیم .

يارب هدوب و  یهلا  رما  زا  دراد ، ياهدرتسگ  يانعم  کی  هک  یتوکلم  تقیقح  نیا  دوشیم . دییات  ییادتبا  حور  زا  رتالاو  یحور  اب  دـتفایم ،
هتخاسون ناسنا  نیا  رد  تفای و  مسجت  یناسنا  اهب . فرصتی  رکف  اهلیجی و  ناهذا  اذ  اناسنا  تلثمتف )  ) تلثمف تسین . ییاسانـش  لباق  اهناسنا 

شیوخ و تایح  میظنت  رد  هک  تخادـنا  نایرج  هب  شزغم  رد  اههشیدـنا  دزادـنیب . راک  هب  ار  اـه  نآ  اـت  دروآ ، دوجو  هب  اـهلقع  اـهنهذ و 
هک یتاذ ، نورد  قلطم  زا  تسا  ترابع  نهذ  دـنیوگیم  یهورگ  نهذ ، تیهام  فیرعت  رد  دوش . راک  هب  تسد  تعیبط  ناـهج  رد  فرـصت 
هک يرادربسکع ، یگدـنریگ و  تلاح  نآ  زا  تسا  ترابع  نهذ  هک  دـندقتعم  نارکفتم  زا  یـضعب  تسا . دومن  تیلاعف و  اهدـص  هاگیاج 

يهدـننک میظنت  تایعقاو و  روصت  تخانـش و  لیاسو  زا  یکی  نهذ  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  موس ،  يهیرظن  رد  دراد . دوجو  یمدآ  زغم  رد 
هکلب تسین ، تقیقح  کی  نهذ  مکی . يهتکن  تسا : هدش  رکذتم  نهذ  يهرابرد  ار  مهم  يهتکن  هس  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تساه . نآ 
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نهذ موس . يهتکن  دـنتفایم . نایرج  نـالوج و  هب  ناـهذا  مود . يهتکن  هحفـص 37 ] تسا [ . یعونتم  ياـهنهذ  ياراد  ناـسنا  زا  يدرف  ره 
ندـمآ دوجو  هب  يارب  دـنادرگیم . ار  نآ  هک  دراد  دوجو  ناـسنا  رد  يرگید  لـماع  هکلب  دـیآیمنرد ، نـالوج  تکرح و  هب  دوخ  هب  دوخ 

نآ طابترا  . 3 نآ . ناـیرج  نهذ و  زا  نوریب  تاـیعقاو  . 2 ملاس . زغم  ياراد  ناـسنا  . 1 تسا : مزال  ریز  ياهدـحاو  نهذ ، رد  تکرح  کـی 
ادـیپ یگزیگنا  ناونع  نیعم  طیارـش  رد  هطوبرم ، تاـیعقاو  نآ ، يهلیـسو  هب  هک  یناـیرج  . 4 یمومع . روط  هب  ناسنا ، یگدـنز  اـب  تاـیعقاو 

یناسنا نهذ  ای  دراد ، دوجو  نهذ  زا  رظن  عطق  اب  ءایـشا ، تیعقاو  ایآ  نهذ  هدام و  تانایرج . اههزیگنا و  يهدـننک  میظنت  لـماع  . 5 دناهدرک .
اهینیبناهج نادیم  دراو  هدمع ، يهیرظن  راهچ  بلاق  رد  روکذم ، لاوئـس  ریخا ، ياه  نارود  رد  دروآیم ؟  دوجو  هب  ار  تایعقاو  هک  تسا 

، روعش كرد ، لقع ، ای  نم ، زا  تسا  ترابع  دراد ، تیعقاو  هک  هچ  نآ  درادن و  دوجو  دوخ  يارب  ءایشا  تیعقاو  مکی . يهیرظن  تسا : هدش 
تاکردم سکع  تسه  یمس  ياهنامسآک  ینادب  ات  تسا . لقع و ... ای  نم  نامه  زا  یساکعنا  دوشیم ،  هتـشاگنا  ینیع  هک  یناهج  نهذ .

كرد و ملع و  هک  یلاح  رد  دوشیم ، یشان  اجک  زا  تامولعم  اهرازه  داضت  عونت و  هک  لاوئس  نیا  لباقم  رد  هیرظن ، نیا  نارادفرط  یمدآ 
هب نهذ  لقع و  زا  ینیع  ناهج  مود . يهیرظن  دـنرادن . ياهدـننک  عناق  خـساپ  تسا ؟  تقیقح  کی  دوخ » زج   » ناهج لباقم  رد  اـم  یهاـگآ 

لقعت كرد و  زا  یللع ، هب  نم ، رگا  تسا . نم  كرد  يهقطنم  رد  دورو  ءایشا ، تیعقاو  هحفص 38 ] لیلد [  كالم و  هکلب  دیآیمن ، دوجو 
هیرظن نیا  هب  هک  یتاضارتعا  هلمج  زا  دنک ؟  تابثا  ار  ءیـش  نآ  یعقاو  دوجو  نم  يارب  دناوتیم  لیلد  نیمادـک  مشاب ، رانک  رب  ءیـش  کی 

کـش و دروم  لوهجم و  نآ  یعون  تایـصوصخ  یلو  دـشاب ، هدـش  كرد  تیعقاو  کـی  لـصا  هک  یتروـص  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، دراو 
زا ار  یمسج  لاثم ، ناونع  هب  دراد ؟  دوجو  ددرم  تیعقاو  ایآ  دراد ؟  تیعقاو  هک  هچ  نآ  تسیچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیا  دشاب ، دیدرت 

ددرم رادـناج  دوجو  ناسنا . ای  تسا  بسا  مسج  نآ  هک  مینادیمن  ـالثم  یلو  تسا . رادـناج  مسج  نآ  هک  مینادیم  مینیبیم و  رود  هلـصاف 
هیرظن نیا  موس . يهیرظن  درادـن . دوجو  ناسنا  اـی  بسا  ماـن  هب  یعون  نارادـناج  ملاـع  رد  تسا . تـالاحم  نیرت  نشور  زا  ینیع  ناـهج  رد 

اب ینیع ، ناهج  رد  اهییابیز  زا  يدودحم  عاونا  يهدهاشم  اب  ناسنا  ینعی  دـنکیم . تابثا  یعقاو  ناهج  لباقم  رد  ار  یمدآ  ینورد  تمظع 
تیعقاو زا  هک  نیا  اب  ناهج ، ناسنا و  زا  کی  ره  هیرظن ، نیاربانب  دوشیم . ور  هب  ور  شنورد  رد  يرتدودـحمان  رت و  تمظع  اب  ياه  ییابیز 

یعقاو تاصتخم  ياراد  ود  نآ  زا  کی  ره  لاح ، نیا  اب  دنانایرج ، رد  رگیدکی  اب  طابترا  تدـش  رد  هک  نیا  اب  دنتـسه و  رادروخرب  لماک 
تابثا كالم و  نهذ  هن  تسا و  نهذ  يهتخاس  هن  تیعقاو  مراهچ . يهیرظن  دـنراد . داحتا  تعیبط  رد  یناسنا  راتفر  حوطـس  رد  هک  دنتـسه ،
تیعقاو هک  یمادام  تسا . تیعقاو  نآ  نم و  نایم  طابترا  ندمآ  دوجو  هب  تیعقاو و  زا  یلوصحم  یمدآ ، تفرعم  هکلب  تسا ، نآ  يهدننک 

رارق یمدآ  هاگدید  رد  تیعقاو  هک  یماگنه  دروایب . دوجو  هب  ار  یتفرعم  دـناوتیمن  دراد ، دوجو  هک  نیا  اب  تسا ، رانکرب  نم »  » هاگدـید زا 
تسد هب  ار  تخانش  دهدیم ، هزاجا  شکرد  لیاسو  هک  یتیفیک  هزادنا و  هب  دراد و  هک  ییاه  يریگفده  ینهذ و  طیارـش  قباطم  تفرگ ،

یلاع لوصحم  نیا  ینآرق ، تایآ  رد  تسا . هشیدـنا  رـشب ، زغم  ياه  تیلاعف  نیرت  یلاع  زا  یکی  نآرق  رد  هشیدـنا  هحفص 39 ] دروآیم [ .
و . » تسا هتفر  راک  هب  هشیدـنا )  ) رکفت يهداـم  دروم  رد 17  فلا . هلمج : نآ  زا  تسا . هتفرگ  رارق  میظعت  دروم  فـلتخم ، تاـملک  اـب  زغم ،

ایآ : » هلمج نآ  زا  تسا . هدـش  هدروآ  یلاـع ) مهف   ) هقف يهداـم  دروم  رد 17  ب . [ . 28 .« ] دنـشیدنایم نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  نانآ 
هب ریبدـت  يهدام  دروم  هس  رد  ج . [ . 30 .« ] دـنرادن یلاع  مهف  ناـنآ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  [ . » 29 .« ] دنشیدنایمن نتشیوخ  يهرابرد  نانآ 

لقعت يهدام  دروم  رد 48  د . [ . 31 .« ] دنـشیدنایمن دوشیم ) هتفگ  نانآ  لماکت  دشر و  يارب  هک   ) ینخـس رد  ایآ  : » دننام تسا . هتفر  راک 
قیقحت هب   ) دننکیمن ریس  نیمز  يور  رد  ایآ  . » تسا هدش  نایب  لقعت  مدع  زا  خیبوت  لقعت و  هب  دیدش  تاکیرحت  زا  یعاونا  هدش و  دزـشوگ 
ناوارف تاـیآ  و  [ . 32 .« ] دـنیامن لقعت  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دـشاب  ییاه  لد  نانآ  يارب  ات  دـنزادرپیمن ) هتـشذگ  لـلم  ماوقا و  يهراـبرد 

زا هک  تاـیح  یباداـش  توارط و  . 1 هلمج : نآ  زا  دراد . ربرد  یلاـع  هداـعلا  قوف  جـیاتن  هشیدـنا ، رد  ییارگون  هشیدـنا  رد  ییارگوـن  رگید .
طیارـش اب  هک  هتـشذگ ، ياـه  تخانـش  رد  رظن  دـیدجت  . 2 دوشیم . یـشان  هحفـص 40 ] یگدـنز [  ریجنز  ياـههقلح  یتخاونکی  نتـسکش 

اهناـسنا رگید  ناـهج و  اـب  ار  ناـسنا  يهطبار  هک  رتدـیدج ، قیاـقح  هب  نتفاـی  تسد  . 3 دوب . هدـش  لیـصحت  یطیحم  ینهذ و  صوـصخم 
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دوجو هب  رگوپاکت  دادـضا  فالتئا و  لباق  ياهناسمه  زا  یعاونا  و  هیداـعتملا . دادـضالا  و  هقفتم )  ) هفلتوملا هابـشالا  و  دـنکیم . رتیقطنم 
رد هک  تسا  يدادـضا  وا ، تایح  مود  نکر  تسا . یناسنا  تاـیح  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  یناـسنا ، دـبلاک  فـالتئا  یگنهاـمه و  دروآ .

، مهیلا هتیصو  دهع  مهیدل و  هتعیدو  هکئالملا  هناحبـس  هللا  يداتـسا  و  دنکیم . ریذپناکما  ار  تایح  يهمادا  دوخ ، مظنم  یگدنیوپ  وپاکت و 
يادا ناحبس  دنوادخ  هاگ  نآ  سیلبا .) الا  اودجسف  مدال  اودجسا  : ) هناحبس لاقف  هتمرکتل . عوشخلا ) و   ) عونخلا هل و  دوجـسلاب  ناعذالا  یف 

عوضخ و مدآ و  هب  هدجس  ماجنا  داقتعا و  يارب  سدقم  تادوجوم  نآ  هب  هک  ار  یتیصو  هدرپس و  ناگتـشرف  هب  مدآ  يهرابرد  هک  ار  یتناما 
مدآ هب  تعاطا و  ار  یهلا  نامرف  ناگتـشرف  دینک . هدجـس  مدآ  هب  هک : دومرف  رداص  ار  هدجـس  نامرف  درک و  هبلاطم  دوب ، هدومن  وا  هب  میظعت 

اب ناحبـس  دنوادخ  تروشم  تسا ؟  هدرک  تروشم  ناگتـشرف  اب  مدآ  شنیرفآ  رد  دنوادخ  ایآ  هحفص 41 ] ناطیـش [ . رگم  دندرک ، هدجس 
هدـید عوضوم  نیا  هب  هطوبرم  تاـیآ  زا  يدـهاش  نیرتـمک  مکی . لـیلد  . 1 تسا : دودرم  لـیلد  ود  هـب  مدآ ، شنیرفآ  دروـم  رد  ناگتـشرف ،

دشاب و هتشادن  لماک  عالطا  یهاوخرظن ، دروم  عوضوم  زا  هدننک  تروشم  هک  تسا  حیحـص  يدروم  رد  تروشم  مود . لیلد  . 2 دوشیمن .
یتسه و ملاـع  يازجا  زا  کـی  چـیه  تساـناد و  روما  يهمه  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  تسیچ . عوضوم  نآ  تیهاـم  هک  دـنادن 

دهاوخیم دهدیم ، ناگتـشرف  هب  هک  یعالطا  اب  دنوادخ  مدآ  شنیرفآ  زا  ناگتـشرف  ندرک  علطم  يهفـسلف  تسین . یفخم  وا  زا  نآ ، نوئش 
ملاع يازجا  يهمه  هک  نیا  روصت  دـینادیمن . امـش  هک  درک  دـهاوخ  زورب  مدآ  رد  یتیاهن  یب  تازاـیتما  اـهتمظع و  هک  دـیوگب  ناـنآ  هب 

تکرح بیترت ، نیمه  هب  تسا . راوشد  امـش  يارب  دنتـسه ، سیدـقت  لوغـشم  شیوخ  ناـیرج  رد  اـهتمظع ، تازاـیتما و  زاربا  اـب  یتسه ،
هک تسا  ملـسم  دوشیم . میلعت  مدآ  هب  قیاقح  يهمه  تسامـش . ياهتفایرد  قفا  زا  رتالاو  تسا ، رایتخا  يور  زا  هک  دوجوم ، نیا  یلاـمک 

قلطم هکلب  مسا و  تقیقح ، رد  اریز  تسا . جیار  ناوارف و  تسا ، ءیش  تیعقاو  هک  یمـسم ، زا  مسا  هب  ریبعت  تسین . ظفل  ءامـسا  زا  دوصقم 
دوصقم هک  نیا  يهرابرد  ینس ، هعیش و  بهذم  ود  ره  قیرط  زا  ربتعم ، ثیداحا  تسا . شدوخ  يامـسم  يهدنهد  ناشن  يهنیآ  دننام  هملک ،

يهمه رذـب  نتـشاک  ماهلا ، ای  میلعت  نیا  تیفیک  هک  تسا  نشور  دراد . دوجو  تیاـفک  دـح  هب  تسا ، هدوب  یتسه  ملاـع  قیاـقح  ءامـسا ، زا 
هدمآ و دوجو  هب  نیـشتآ  يهدام  زا  هک  تسنادیم  ناطیـش  ناطیـش  ربکت  تسا . هدوب  وا  نادنزرف  هحفص 42 ] مدآ و [  داهن  رد  اهینتـسناد 
رد هک  هچ  نآ  تخانـش  زا  درک و  هیکت  صقان  یـسانشدوخ  نیا  هب  دوجوم ، نیا  دراد . يرترب  كاـخ  رب  صاوخ ،  تیهاـم و  رظن  زا  شتآ ،

دغرا اراد  مدآ  هناحبس  نکسا  مث  دوب . هدش  رداص  مدآ  هب  یهلا  حور  ندیمد  زا  سپ  هدجـس ، روتـسد  اریز  دز . زاب  رـس  دوب ، امنكاخ  مدآ 
ار شتشیعم  هک  یهاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  تفای و  نایاپ  رشبلاوبا  مدآ  تقلخ  رما  هتوادع . سیلبا و  هرذح  هتلحم و  اهیف  نمآ  هشیع و  اهیف 

رذح رب  شاهناراکبان  تموصخ  ناطیـش و  زا  ار  وا  دومن و  نمیا  ار  وا  یگدـنز  لحم  داد و  تنوکـس  دروآیم ، تسد  هب  شالت  جـنر و  یب 
یگـشیمه ماقم  هک  يدبا ، يورخا  تشهب  هن  تسا ، هدرکیم  یگدنز  يویند  تشهب  رد  مدآ  هک  تسا  هدش  دراو  يربتعم  ثیداحا  تشاد .

تـشهب رد  لوا  ار  مدآ  ناحبـس  دـنوادخ  ارچ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـش . نآ  دراو  ناوـتیمن  لـماکت ، فـیلکت و  ماـجنا  نودـب  تسا و 
يور رد  یگدنز  يارب  مدآ  . 1 دناهدرک : نایب  هنوگ  نیا  دوخ ، ریسفت  رد  ییابطابط ، يهمالع  دروآ ؟  دورف  نیمز  هب  سپـس  داد و  تنوکس 

رد تفالخ  هب  مدآ  یگتـسیاش  نداد  ناشن  يارب  دـنوادخ  . 2 [ . 33 .« ] مهدیم رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  . » دوب هدـش  هدـیرفآ  نیمز 
رد ار  مدآ  . 3 هحفص 43 ] دنکیم [ . رداص  ار  مدآ  هب  هدجس  روتسد  دهدیم و  میلعت  مدآ  هب  ار  قیاقح  يهیلک  ناگتـشرف ،) هب   ) نیمز يور 

، هلحرم نیا  رد  مدآ ، دـنکیم . هجوتم  مدآ  هب  تسا ، تخرد  نآ  هب  ندـشن  کـیدزن  هک  ار ، فیلکت  نیتـسخن  دـهدیم و  تنوکـس  تشهب 
تازاجم يهلحرم  . 4 دوشیم . ور  هب  ور  دـهدب ، ماجنا  رایتخا  یهاگآ و  اـب  ار  نآ  یتسیاـب  هک  نیا  فیلکت و  يهدـیدپ  اـب  راـب  نیلوا  يارب 

تقشم و شالت و  وپاکت و  هاگیاج  هک  نیمز  هب  دورو  . 5 دریگیم . ماجنا  هدش  ناهنپ  ياضعا  يهدهاشم  يهلیسو  هب  هک  فیلکت  زا  فلخت 
دوب نیا  يارب  هدش ، میظنت  یهلا  يهغلاب  تمکح  قباطم  هک  هناگجنپ ، لحارم  نیا  تسا . نآ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  اب  لماکت ، يارب  جنر 

هقفارم ماقملا و  رادـب  هیلع  هسافن  هودـع  هرتغاف  دوشن . ور  هب  ور  اهتقـشم  اه و  يراوگان  اب  اـیند ، نیا  هب  ندوشگ  مشچ  درجم  هب  مدآ ، هک 
هتمحر هملک  هاقل  هتبوت و  یف  هل  هناحبس  هللا  طسب  مث  امدن . رارتغالاب  الجو و  لذجلاب  لدبتـسا  هنهوب و  همیزعلا  هکـشب و  نیقیلا  عابف  راربالا .
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غیلبت یلع  مهقاثیم و  یحولا  یلع  ذخا  ءایبنا  هدلو  نم  هناحبـس  یفطـصا  و  هیرذـلا . لسانت  هیلبلا و  راد  یلا  هطبها  هتنج و  یلا  درملا  هدـعو  و 
ناگتفایلامک اب  وا  شزیمآ  هب  دوب و  هدـش  مدآ  بیـصن  هک  یلاع  یهاگتماقا  هب  دوب ، مدآ  نمـشد  هک  ناطیـش  مهناـمیا .)  ) مهتناـما هلاـسرلا 

ار شلماع  ناطیش  هک  یتسـس  لزلزت و  هب  ار  شمیمـصت  دیدرت و  هب  ار  دوخ  نیقی  اهناسنا  ردپ  داد . شبیرف  دیزرو و  تداسح  رادرککین 
نابرهم راگدرک  سپس  تفای . نایاپ  ینامیشپ  هب  شندروخ  بیرف  دش و  سرت  هب  لیدبت  وا  یتشهب  ینامداش  تخورف . دوب ، هدروآ  دوجو  هب 

. دروآ شهاـگرد  هب  هبوت  ددرگ و  هحفـص 44 ] سپ [  زاب  تشذـگ  وا  رب  هک  یتلفغ  زا  ات  تخاـس  شنافوکـش  دیـشخب و  مدآ  هب  یطاـسبنا 
ریثکت شیامزآ و  هاگیاج  هک  اـیند  نیا  هب  ار  مدآ  هاـگ  نآ  داد . هدـعو  تشهب  هب  ار  وا  تشگزاـب  دومن و  میلعت  مدآ  هب  ار  شتمحر  يهملک 

یحو و ندرپس  يارب  نانآ  زا  دـیزگرب و  مدآ  نادـنزرف  زا  یناربمایپ  یکاخ ، يهرک  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دروآ . دورف  دوب ، شنادـنزرف 
زا یـضعب  صاصتخا  يهفـسلف  . 1 تسا : هدـش  حرطم  مهم  رایـسب  عوـضوم  هس  تـالمج  نیا  رد  تـفرگ . ناـمیپ  تلاـسر  غـیلبت  رد  تناـما 

. اهناسنا یعیبط  فالتخا  فلا . میریگب : رظن  رد  ار  اهناسنا  فالتخا  عون  هس  یتسیاب  اتمدقم  هلئسم ، نیا  حیـضوت  يارب  يربمایپ  هب  اهناسنا 
تاـهج و يهمه  زا  هک  درک  ادـیپ  ناوـتیمن  مدآینب  عوـن  دارفا  يهمه  رد  ار  یناـسنا  ود  چـیه  اـهنت  هن  هک  تـفگ  ناوـتیم  عـطق  روـط  هـب 
زا یکی  دنتـسین . یکی  تایـصوصخ  تاهج و  يهمه  زا  مه  تادامج  زا  یئزج  دوجوم  ود  یتح  هکلب  دنـشاب ، هدوب  مه  لـثم  تایـصوصخ 

، درک ادـیپ  ققحت  ءیـش  ود  هک  نیمه  دنـشاب .» یکی  تایـصوصخ  مامت  رد  هک  دوشیمن  ادـیپ  نورتکلا  ود  یتح  : » تسا هتفگ  نانادـکیزیف 
هدوب کی  ره  يهدـنروآ  دوجو  هب  تلع  رد  هک  یتیـصوصخ  رظن  زا  تسا و  هدرک  لاغـشا  ود  نآ  زا  کـی  ره  هک  ییاـضف  رظن  زا  لقادـح ،

رظن زا  یناـسنا  دارفا  يهمه  هک  مییوـگب  رگا  اـهناسنا . یناور  فـالتخا  ب . دـتفایم . ناـیرج  رد  هدرک و  نـییعت  دوـخ  يارب  يزرم  تـسا ،
( ردام ردـپ و  يهفطن  يازجا   ) یمدآ تقلخ  يدابم  هک  نیمه  لاح ، نیا  اب  دـنرگیدمه ، لـثم  نآ ، ياهدادعتـسا  اـهورین و  ناور و  تیهاـم 
اب یگدنز ، لوط  رد  دنکیم و  ادیپ  دشر  یـصاصتخا ، ياهتیعقوم  رد  تکرح  اب  ینیعم ، يارجم  رد  يدابم  نیا  دـندرک ، لعافت  هب  عورش 

داجیا ياهوپاکت  یلعافت و  ياه  یگتـسویپ  نیا  نودب  دـنکیم . تکرح  صاخ  یعامتجا  یعیبط و  طیحم  لماوع  صوصخم و  ياهتثارو 
ود زا  تازایتما  نیا  تازایتما . رد  فالتخا  ج . تسین . روصت  لـباق  مه  هحفـص 45 ] ناسنا [  ود  يارب  یتح  یگدنز ،  رثات ، ریثات و  يهدننک 

دنناـم تسین . اـهشزرا  يهقطنم  رد  لـخاد  تازاـیتما  زا  عون  نیا  تسا . یعیبـط  تازاـیتما  مکی . لـماع  دـیآیم : دوـجو  هب  یـساسا  لـماع 
. فده نآ  هب  لوصو  يارب  وا ، يرایتخا  ياهششوک  ناسنا و  دوخ  يریگفده  مود . لماع  بآ . يهدام  ندوب  یتایح  باتفآ و  ییانـشور 

يهلئـسم روبزم ، فالتخا  عون  هس  رد  قیقد  يهعلاطم  اب  دریگیم . رارق  اهشزرا  يهقطنم  رد  دوشیم ، لیـصحت  لماع  نیا  اـب  هک  یتازاـیتما 
نوناـق نیرتیمتح  زا  هک  تسا  یترورـض  میتـفگ  هک  ناـنچ  یمدآ ، دارفا  رد  یناور  یعیبـط و  فـالتخا  اریز  دوشیم . نشور  ثحب  دروـم 

نداد صاصتخا  دوشیمن . اهشزرا  يهقطنم  دراو  دشابن ، دنتـسم  ناسنا  دوخ  شـشوک  رایتخا و  هب  هک  يزایتما  تسا . هدش  یـشان  یگدنز 
يهیامرـس دـننام  دوشیمن . بوسحم  یـشزرا  تازایتما  زا  تسا ، تقلخ  یلاـع  لـماوع  هب  هتـسباو  هک  تهج  نآ  زا  توبن ، يارب  درف  کـی 

نایب دـتفیب . راک  هب  یقطنم  روط  هب  هیامرـس  نیا  هک  دوشیم  عورـش  عقوم  نآ  زا  یـشزرا  زایتما  دریگیم . رارق  یـسک  رایتخا  رد  هک  ینالک 
ماجنا توبن ، يهیامرس  نتشاد  تهج  هب  هچ  یـصخش و  روط  هب  هچ  وا ، هک  تسا  ییاهشـشوک  راک و  زا  یـشان  نآرق ، رد  ربمایپ  تازایتما 

هدرب راک  هب  هراشا  ياـنعم  هب  تغل  رد  یحو  ماـهلا  یحو و  . 2 تسا . هدـش  هدـیزگرب  تلاسر  يارب  وا  هک  تهج  نآ  زا  اـهنت  هن  تسا . هداد 
. دـننک غیلبت  اهناسنا  هب  ار  اهنآ  یتسیاب  هک  یقیاقح  نآ  زا  ناربماـیپ  ندرک  هاـگآ  زا  تسا  تراـبع  ناـیدا ، حالطـصا  رد  یلو  تسا ، هدـش 

نوگانوگ رایـسب  دـنکیم ، ریثات  اهنآ  رد  هک  یلماوع  زا  تادوجوم ، شریذـپ  دادعتـسا  هک  تفگ  دـیاب  یعیبط  قوف  یهاـگآ  نیا  يهراـبرد 
نانآ یناور  يزغم و  ياـهشیارگ  عون  مکی . لـیلد  تسا . فلتخم  رایـسب  لـیلد  ود  زا  رثوم ، لـماوع  زا  اـهناسنا  شریذـپ  دادعتـسا  تسا .

توافتم تخـس  اهناسنا  تعیبط و  اب  ار  نانآ  يهطبار  دـنراد ، تایعقاو  شریذـپ  رد  نایمدآ  هک  یتافالتخا  دوخ .» زج   » تاـیعقاو يهراـبرد 
تاعوضوم زا  یمدآ  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  زا  کـی  ره  هدـنریذپ . دادعتـسا  دوخ  تیـصاخ  مود . لـیلد  هحفـص 46 ] تسا [ . هدرک 

تکرح هـب  ار  هشیدـنا  هـک  یلک ، نیناوـق  یـصخش و  ياـیاضق  یگنوـگچ  زا  هـک  ناـسنا ، يهشیدـنا  دادعتـسا  لـثم  دوـشیم . رثاـتم  ینیعم 
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تایلک زا  يرادقم  رد  رثوم ، لماوع  زا  اهدادعتسا  شریذپ  ندرک  رـصحنم  هک  تسا  لیلد  ود  نیا  هب  رظن  اب  دتفایم . نایرج  هب  دروآیمرد ،
نیا اب  نونکاـت ، هک  تسا  نیا  میهدـب  رارق  تقد  دروم  دـیاب  هک  ار  يرگید  مهم  بلطم  تسا . هبرجت  سح و  فلاـخم  یلومعم ، كرتشم و 

دوجوم نیا  ياهدادعتـسا  اـهورین و  يهمه  میاهتـسناوتن  اـم  ناـسنا ، یناور  ینامـسج و  تعیبـط  هب  طوبرم  مولع  شرتـسگ  تفرـشیپ و  همه 
رد ار  نآ  هک  تسا  ياهدیدپ  هچ  يروضح  ملع  ای  سنایسنک )  ) يرایشهدوخ هک  مینادیمن  ام  . 1 لاثم : ناونع  هب  میسانشب . ار  زیگناتفگش 
رد هک  ییاـهباوخ  . 3 تسا . لوـهجم  ـالماک  اـم  يارب  يرنه  ياـهتیقالخ  فاـشتکا و  ییاـهن  لـماوع  . 2 مـینکیم . كرد  دوـخ  نورد 

. تسا هدادن  ناشن  هدیدپ  نیا  تخانـش  يارب  یهار  چیه  نونکات ، ملع ، دوشیم . تایعقاو  هب  قیبطت  دص  رد  دـص  رود ، ای  کیدزن  يهدـنیآ 
ماهلا و یگدـنریگ  هدـنزرا ، مهم و  رایـسب  ياهدادعتـسا  نآ  زا  یکی  یتسه . یلک  گـنهآ  تفاـیرد  ییوجهنارکیب و  دادعتـسا  اـی  ورین  . 4

حالطـصا رد  ار  نآ  بحاص  دیایب ، دوجو  هب  نآ  هدنزاس  ياه  تیعقاو  ای  یناسنا و  ياهتلاصا  تخانـش  رد  ماهلا  نیا  رگا  تسا . فاشتکا 
زا ام  تسا . هتـشاد  دوجو  ماظع  ناربمایپ  رد  هک  تسا  یهلا  یحو  یگدـنریگ  دادعتـسا  ماهلا ، دادعتـسا  زا  رتـالاب  دـنیوگیم . اوشیپ  ربهر و 

يهدیدپ نامه  میراد ، تسد  رد  دارفا  زا  یضعب  رد  دادعتسا ، نینچ  ناکما  شریذپ  يارب  هک  یهار  اهنت  میناوتان . دادعتسا  نیا  قیقد  ریـسفت 
هب مه  یحو ، يهملک  دیجم ، نآرق  رد  نآرق  رد  یحو  دنک . راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  یسک  تسا و  یحو  يهبترم  نیرتنییاپ  هک  تسا  ماهلا 
هب مه  تسا و  هدش  هدرب  راک  هب  دوخ  یعیبط  نایرج  هب  یحو  فرط  ندرک  راداو  یهلا و  ياههتساوخ  زا  ندرک  هاگآ  هراشا و  قلطم  يانعم 
هیآ تسا ، لوا  يانعم  هب  اهنآ  رد  یحو  هک  یتایآ  زا  تسا . یهلا  ناربمایپ  صوصخم  هک  تایعقاو ، غالبا  یگدنریگ و  يانعم  هحفص 47 ] ] 

يارب مود ، يانعم  هب  یحو  [ . 34 .« ] نک ذاختا  اههوک  زا  ییاههناخ  دوخ  يارب  هک  درک  یحو  لـسع  روبنز  هب  وت  راـگدرورپ  و  : » تسا ریز 
تلاـسر هب  ار  ینادرم  وـت  زا  شیپ  اـم  و  : » دـننام تسا . هدـش  لزاـن  تاـیعقاو  غـالبا  یگنوـگچ  بتارم و  رد  فـالتخا  اـب  ناربماـیپ ، يهمه 

ینامیپ نیرتمظعم  تلاسر  غالبا  نامیپ  . 3 [ . 35 .« ] دیسرپب ملع  لها  زا  وگب ): نانآ  هب  . ) میدرکیم یحو  نانآ  هب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن ،
. دریگیم اهناسنا  هب  هدش ، یحو  قیاقح  غالبا  یحو و  شریذپ  يارب  ناربمایپ ، زا  دنوادخ ، هک  تسا  ینامیپ  دوش ، روصت  تسا  نکمم  هک 

ياراد تساهناسنا و  زا  یکی  هک  لاح  نیع  رد  وا ، دنک . یقلت  تلاسر  يانبم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  نینچ  ربمایپ  کی  یتایح  عضو 
، هءایبنا مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  تلاـسر  غـالبا  يارب  نیما  ـالماک  يهطـساو  تسا ، یعیبط  یگدـنز 

فقس نم  هردقملا : تایآ  مهوری  لوقعلا و  نئافد  مهل  اوریثی  غیلبتلاب و  مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یسنم  مهورکذی  هترطف و  قاثیم  مهوداتسیل 
يوس هب  یپایپ  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  ار  ینـالوسر  دـنوادخ  هحفـص 48 ] مهییحت [ . شیاـعم  عوضوم و  مهتحت  داـهم  عوفرم و  مهقوف 

ناشدای هب  ار  وا  يهدش  شومارف  تمعن  دنیامن و  راداو  دـندوب ، هتـسب  ناشراگدـیرفآ  اب  هک  يرطف  ینامیپ  يادا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  نانآ 
تایآ دنزاسب و  روراب  دننازیگنارب و  ار  مدرم  لوقع  یفخم  ياهورین  دنروآ و  ياج  هب  ار  تلاسر  يهفیظو  نشور ، لیالد  غیلبت  اب  دنروایب و 

يهراوهگ ناشرـس و  يالاب  هتـشارفارب  ییاهنامـسآ  دـننایامنب : نانآ  هب  تسا  هتـسب  شقن  یتسه  یلک  يهسدـنه  رد  هک  ار  یهلا  تمظع  اب 
. تلادع هب  اهناسنا  مایق  نآرق 1 . رد  اهتلاسر  فدـه  هفـسلف و  دـیامن . نیمات  ار  ناشتایح  هک  ییاهتشیعم  ناشیاپ ، ریز  نیمز  يهدرتسگ 

هار رد  ار  اهینتسناد  هک  تمکح ، میلعت  . 4 درادرب . رد  ار  یناسنا  تایح  یتسه و  تایعقاو  هک  باتک ، میلعت  . 3 یهلا . تایآ  نداد  ناشن  . 2
هک نوگانوگ ، لماوع  نیگنس  ياهریجنز  اهراب و  نتـشادرب  . 6 اهيدـیلپ . زا  یهن  اـهیکین و  هب  رما  . 5 دنکیم . هیفـصت  یلماکت  ياهندش 

فده هفسلف و  دنکیم . لوصو  لباق  یفرعم و  ار  اهناسنا  تایح  يالعا  نامرآ  هک  تایح ، رد  ییانشور  . 7 دراشفیم . دوخ  رد  ار  اهناسنا 
ار دوخ  ناربمایپ  تخیگنارب و  ار  تلاسر  نابحاص  اهناسنا ، نایم  رد  ناحبس ، دنوادخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  اهتلاسر 
.2 دننک . کیرحت  تسا ، هدرک  تیانع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  يرطف ، دـهعت  هب  افو ، هب  ار  نانآ  . 1 هحفص 49 ] ات [ : داتسرف ، نانآ  يارب  یپایپ 

ياههنیجنگ . 4 دننک . مامت  نانآ  رب  ار  تجح  لیلد و  اهتلاسر ، غالبا  اب  . 3 دنزادنیب . ناشدای  هب  ار  يدنوادخ  يهدش  شومارف  ياهتمعن 
يهراوهگ ناشرـس و  يالاب  رد  هتـشارفارب  ياهنامـسآ  زا  ار  یتسه  یلک  يهسدنه  تایآ  . 5 دـننک . روراب  دـنواکب و  ار  نانآ  لوقع  یناهن 

رد ار  یهلا  تاـیآ  نـینچمه  . 6 دـننک . راکـشآ  دـنکیم ، نیمات  ار  نانآ  تایح  هک  ار ، تشیعم  نوگاـنوگ  لاکـشا  ناـشیاپ و  ریز  هدرتسگ 
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ریپ و هـک  اهتقـشم ، اهیگتـسخ و  رد  دراپــسیم و  اـنف  تـسد  هـب  ار  ناـنآ  دـنکیم و  شوماـخ  ار  ناـشتایح  غورف  هـک  گرم ، يهدـیدپ 
، لامک دـشر و  لماع  نیناوق  لدـتعم ، راتفر  . 7 دـنهدب . ناشن  دـنیآیم ، نانآ  غارـس  هب  هک  یپایپ ، ياهدادـیور  رد  دـنکیم و  ناشهدوسرف 

یتایح يهدشمگ  هک  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  يالعا  فده  دـهدب . میلعت  نانآ  هب  ار  هنالداع  مکح  لطاب و  قح و  يهدـننکادج  نخس 
يارب زگره  هک  تسا  يزیچ  دـنک ، قیبـطت  یگدـنز و  رب  حیـضوت  ار  روـبزم  فدـه  داوـم و  هک  ییاـهتلاسر  نودـب  تسا ، تیرـشب  زورما 

. همئاق هجحم  وا  همزـال ، هجح  وا  لزنم ، باـتک  وا  لـسرم ، یبن  نم  هقلخ  هناحبـس  هللا  لـخی  مل  و  دومن . دـهاوخن  ار  دوخ  يهرهچ  اـهناسنا 

. تسا هتخاسن  اهر  دوصقم  هب  هدنناسر  مزال و  ناهرب  تجح و  باتک و  ناربمایپ و  زا  مورحم  یلاخ و  ار  دوخ  قلخ  زگره  ناحبـس  دنوادخ 
میـسقت هدـمع  هورگ  ود  رب  ناـنیا  دـنرکنم . یلک  هب  ار ، يدـنوادخ  فرط  زا  تلاـسر ، عوضوم  هک  دوشیم  هدـید  اـهبتکم  زا  یـضعب  رد 

بتکم نیا  دتـسرفب . مدرم  هحفـص 50 ] يارب [  يربمایپ  ات  درادـن ، دوجو  یتسه  ناهج  يارب  ییادـخ  دـنراد  داقتعا  مکی . هورگ  دـنوشیم :
ناشدوخ نادـجو  لقع و  زا  يوریپ  هب  یگدـنز ، میظنت  رد  ار  مدرم  نیا  گرزب ، دـنوادخ  هک  دـندقتعم  مود . هورگ  تسام . ثحب  زا  نوریب 

هب داقتعا  هک  مه  للم  عماوج و  نآ  نایم  رد  درادـن . دوجو  نـالوسر  ناونع  هب  ینیعم  صاخـشا  نداتـسرف  يارب  یترورـض  هدرک و  راذـگاو 
بجوم هک  دوشیم  هدـید  ناشراگدرورپ ، ناسنا و  نایم  اههطـساو ، يهرابرد  ياهناحولهداس  رایـسب  ياهنامگ  دراد ، دوجو  یهلا  نالوسر 

رد اهناسنا  يریگعضوم  فالتخا  لوقع و  ضقانت  داضت و  هب  رظن  اب  بتکم ، نیا  هابتـشا  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  زا  یبتاـکم  دارفا و  يرود 
رایـسب یهاوخدوخ ، دوس  هب  نادـجو  يریذـپفاطعنا  دـنراد و  دوخ  تیلاعف  رد  يرـشب  ساوح  هک  یتیدودـحم  اب  تاـسوسحم و  تفاـیرد 

؟ تسا هدـییور  اـجک  زا  هدرک ، رپ  ار  خـیرات  رـس  اـت  رـس  هک  ضیقن  دـض و  ياههفـسلف  اـهینیبناهج و  اـهبتکم و  همه  نآ  تسا . نشور 
ياهنادجو اما  دـننادیم . يرـشب  ناوراک  يدـبا  زاتـشیپ  هکلب  دوخ ، نارود  يالقع  دمآرـس  ار  دوخ  بتاکم ، نیا  زا  کی  ره  ناگدـنیوگ 

هک نآ  زا  سپ  هکلب  دنشاب . هتـشاد  یفالتخا  رگیدکی  اب  هک  دندشیمن  ادیپ  ناسنا  ود  هنرگو  تسین ، يزاس  نوناق  هاگراک  نادجو  نایمدآ .
، تسیچ نوناـق  نآ  هک  نیا  اـما  دریگیم . هدـهع  هب  ار  نیناوق  نآ  هب  لـمع  کـیرحت  لـماع  شقن  نادـجو  دـش ، حرطم  رـشب  يارب  ینیناوـق 

ناحبـس دنوادخ  دیوگیم  تالمج  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  امنهار  تسین . نادـجو  ياه  تیلاعف  هب  طوبرم 
ترابع ام ، ثحب  هاگدـید  زا  امنهار ، تسا . هدرکن  مورحم  نشور ، هار  مزال و  ناهرب  تجح و  باـتک و  ناربماـیپ و  زا  ار  دوخ  قلخ  زگره 

نآ نودـب  هک  يروـط  هب  دـنک . تلـالد  دوـخ  یلماـکت  فدـه  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هک  ياهطقن  نآ  زا  ار  ناـسنا  هک  یتـقیقح  نآ  زا  تسا 
. صلاخ یعیبط  نادیم  امنهار 1 . راک  نادیم  هحفـص 51 ] دـنامب [ . دـکار  هفالک و  تسا ، هتفرگ  رارق  هک  ياهطقن  نامه  رد  یمدآ  تلالد ،
هک مینادیم  لاثم ، ناونع  هب  دـهدیم . ناشن  ار  ناسنا  ینورب  ینورد و  يازجا  تعیبط و  ملاـع  نوگاـنوگ  ناـیرج  هک  تسا  ياهتباـث  نیناوق 

تایح و يهمادا  لیاسو  لیـصحت  يارب  یعیبط  يامنهار  نوناق  نیا  تسا . نآ  ياقب  لماوع  ندروآ  دوجو  هب  عافد و  تایح ، یـساسا  نوناـق 
. دنکیم میظنت  ار  ام  یعامتجا  یگدنز  هک  تسا  ینیناوق  لماوع و  هنوگ  ره  لماش  نادیم  عون  نیا  يداد . رارق  نادیم  . 2 تسا . نآ  زا  عافد 
امنهار 1. ساسا  عون  ود  تسا . ریذپانناکما  اهنآ  نودب  یعامتجا  یگدنز  هک  فیلکت ، قح و  يهدندروآ  دوجو  هب  لماوع  نیناوق و  دـننام 
. دهدیم حیضوت  یمدآ  يارب  ار  اهتیدیفم  اهترورـض و  لدتعم ، یعیبط و  عضو  رد  هک  نادجو ، لقعت و  هشیدنا و  دننام  ینورد . يامنهار 
، يرـشب تشذگرـس  رد  قیقد  رظن  اب  تسا . یهلا  نایاوشیپ  امکح و  نیحلـصم ، نادنمـشناد ، ناـملعم ، ناـیبرم ، لـماش  ینورب . ياـمنهار  . 2
هک عماوج ، ییانثتـسا  تالاح  رد  رگم  دنـشاب ، هدوب  مورحم  ییامنهار  لماوع  نیا  يهمه  زا  اـهناسنا  هک  مینک  ادـیپ  ار  ياهرود  میناوتیمن 
هیلا هضبقف  هتدع . زاجنال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  هناحبس  هللا  ثعب  نا  یلا  تسا . هتـشاد  تیمکاح  شیوشت  لالتخا و 

هک ار  ص »)  ) هللا لوسر  دـمحم   » ناحبـس دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  اهمما . یف  ءایبنالا  تفلخ  اـم  مکیف  فلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اـمیرک 
اب ار  وا  ماجنارـس  دومن . ثوعبم  توبن  لصا  مامتا  شیوخ و  يهدعو  ماجنا  يارب  دوب ، هتفرگ  ناربمایپ  همه  زا  ار  وا  يربمایپ  شریذـپ  نامیپ 

دوخ ياهتما  نایم  رد  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  ار  هچ  هحفـص 52 ] نآ [  يهمه  ءایبنالا  متاخ  دیـشکرب . شیوخ  یبوبر  هاگراب  هب  مارکا  تیاهن 
هب هتـسباو  ار  عماوج  لماکت  التعا و  لماع  رـشب و  لاح  حالـصا  زگره  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  داـهنرب . ناناملـسم  امـش  ناـیم  رد  دنتـشاذگیم ،
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اب نم  توافت  متسه . يرشب  امش  دننام  مه  نم  هک  دنکیم  دیکات  ار  ینعم  نیا  یناوارف  تایآ  نآرق ، رسارس  رد  درکن . دوخ  یصخش  دوجو 
یفن نیا  دنکیم . نیمات  ار  امـش  يونعم  يدام و  يراگتـسر  هک  متـسه  یتایعقاو  غالبا  رومام  دوشیم و  یحو  نم  هب  هک  تسا  نیا  رد  امش 
نوناق نآ  دوشیم . هدید  ماقم  یلاع  حلصم  دارفا  ناربمایپ و  يهمه  رد  هک  دریگیم  همشچرس  مهم  رایسب  نوناق  کی  زا  دوخ ، هب  یگتسباو 

تیـصخش هب  یگتـسباو  زا  شیاههدش ، تفایرد  شیارگ و  دروم  تاعوضوم  دورب ، رتالاب  ناسنا  کی  دشر  لماکت و  هچ  ره  هک  تسا  نیا 
ایاضق زا  ياهتـشر  شیاههشیدـنا ، نوناق و  زا  ياهتفای  مسجت  شرادرک ، نوناق و  يارب  یتالمج  شراتفگ ، دوشیم و  هدـیرب  وا  یـصاصتخا 

وا دوجو  تقیقح ، رد  یلو  دوریم ، ایند  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  مسج  اذل ، دـیآیمرد . نوناق  تروص  هب  دـنک ، ادـیپ  تینیع  رگا  هک  دوشیم 
يهمئا  ) وا ترتع  و  نآرق )  ) هللا باتک  دراد : یساسا  نکر  ود  وا  دوجو  يهمادا  دهدیم . همادا  دوخ  ياقب  هب  تسا  نوناق  يهتفای  مسجت  هک 
سرتسد رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  حـضاو  یقیرط  تمالع و  هلئاضف ... هضئارف و  همارح و  هلـالح و  اـنیبم  مکیف : مکبر  باـتک  نیموصعم .)

هدومن نایب  ار  امـش  يورخا  يویند و  تایح  دسافم  حلاصم و  يهمه  ینامـسآ  مایپ  نیا  تسا . امـش  راگدرورپ  باتک  تسا ، هتـشاذگ  امش 
لاثما زیگناتربع و  لوصا  اهناتساد و  ماع ، صاخ و  تابجاو ، تاحابم و  خوسنم ، خسان و  اهیگتـسیاش ، ضیارف و  مارح ، لالح و  تسا :

هحفص 53] تسا [ . هتخاس  نشور  ار  شتالکشم  ریـسفت و  ار  زیگناماهبا  قیاقح  هداد ، حیـضوت  ار  هباشتم  مکحم و  دیقم ، قلطم و  مکح ، و 
ار دوخ  تاعلاطم  اهیسررب و  هنوگره  دیورب  تسخن  دیریگبارف ، هاگدید  نیرتنشور  نیرتلماک و  زا  دیهاوخب  هک  ار  یناسنا  يهلئـسم  ره 

رارق تقد  دروم  تسا ، هلئسم  نآ  هب  طوبرم  هک  ار  ینآرق  تایآ  ای  هیآ  دییایب  سپس  دینک ، لیمکت  نادنمشناد  هفسالف و  اهبتکم و  رظن  زا 
يهلیـسو ود  ره  هدرک و  نایب  نشور  روط  هب  طوبرم ، تاـیآ  اـی  هیآ  ار ، نآ  ییاـهن  خـساپ  اـنبم و  هلئـسم و  حیـضوت  دـید  دـیهاوخ  دـیهدب .

هک ییاهن ، يهلمج  نآ  زا  تسا  ترابع  ینآرق  تایآ  زا  کی  ره  دنکیم . عابـشا  عانقا و  ار  امـش  یقطنم ) لقعت  قیمع و  ساسحا   ) تفایرد
ترابع لالح  مارح . لـالح و  نآرق 1 . تایوتحم  عاونا  دـنکیمن . زاربا  ار  دوخ  تیعقاو  نآ ، ياوتحم  هب  هبناـج  همه  یلبق  یهاـگآ  نودـب 
ینوناق تیعونمم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، لالح  فالخ  مارح ، راک . اـی  عوضوم و  يهراـبرد  لـمع ، رد  فلکم  ینوناـق  يدازآ  زا  تسا 

اج هب  ار  اـهنآ  دـیاب  فلکم  هک  تسا  بجاو  لاـمعا  نآ  ضیارف ، لـیاضف . ضیارف و  . 2 يراک . ای  عوضوم و  يهراـبرد  لـمع ، رد  فلکم 
دح هب  اـهنآ  مازلا  هک  وکین ، ياـهراک  زا  تسا  تراـبع  لـیاضف  دوشیم . هدرمـش  رـصقم  طیارـش ، دوجو  اـب  فلخت ، تروص  رد  درواـیب و 

خـسن فیرعت  رد  هک  هچ  نآ  خوسنم . خسان و  . 3 یقالخا . لئاسم  هب  لمع  اهراک و  يهمه  رد  كاپ  تین  نتـشاد  دننام  دـسریمن . بوجو 
مرکا ربماـیپ  هب  هک  ینآرق ، تاـیآ  زا  یئزج  ناونع  هب  هیآ ، دوخ  دوش و  عفترم  ياهیآ  رد  دراو  مکح  هک  تسا  نیا  تسا ، رظنقاـفتا  دروـم 
ندـمآ يارب  ياهدـیاف  هچ  دورب ، نیب  زا  خـسان  ندـمآ  اب  خوسنم  هک  تسا  هدوب  مزـال  رگا  لاوئـس . دـنامب . تباـث  تسا ، هدـش  یحو  (ص )

یلـصا و نتم  هچ  رگا  یلعف . نید  ماکحا  اب  هتـشذگ  نید  ماکحا  زا  یـضعب  خسن  مکی . عون  میراد : خسن  عون  ود  ام  تشاد ؟ دوجو  خوسنم 
هک تسا  هدرکیم  باـجیا  هحفـص 54 ] عماوج [ ، رد  اـهطیحم ، طیارـش و  فـالتخا  یلو  تسا ، یکی  یهلا  ناـیدا  يهمه  یـساسا  رـصانع 
زا یصاصتخا  طیارش  نآ  هک  دیدج ، ربمایپ  روهظ  عقوم  رد  دوش و  هدروآ  ناربمایپ  يهلیـسو  هب  عماوج ، نآ  يارب  صاخ ، ماکحا  زا  یـضعب 

تهج هب  ررقم ، مکح  تدـم  ندـش  يرپس  زاربا  زا  تسا  ترابع  خـسن  دوشیم . خوسنم  ماکحا  نآ  نیـشناج  ياهزات  ماـکحا  تفریم ، نیب 
، ینامیـشپ تهج  هب  ای  تهجیب  دنوادخ ، لاح ، نی  اب ا دشاب و  هتـشاد  رارمتـسا  مکح  تلع  هک  نیا  هن  مکح ، نآ  یعقاو  تلع  ندش  عفترم 
زا شیپ  هک  یمکح  يهرابرد  ياهیآ  الثم ، دوجوم . نید  ماکحا  زا  مکح  کی  خـسن  زا  تسا  ترابع  مود . عون  دـنک . خوسنم  ار  مکح  نآ 

عفترم جـیردت  هب  ار  مالـسا  زا  شیپ  بادآ  موسر و  زا  یـضعب  هک  نانچ  لاعتم ، دـنوادخ  دوشیم . لزان  دوب ، جـیار  برع  ناـیم  رد  مالـسا 
.4 [ . 36 . ] تسا هدـش  لزان  اهنز  ياـشحف  يهراـبرد  هک  یمکح  ود  دـننام  دـنکیم . خـسن  هیآ  کـی  لوزن  اـب  ار  صاـخ  مکح  نیا  درک ،

یلـصا تابجاو  تسا . هدـش  عضو  رارطـضا  دراوم  يارب  هک  يرارطـضا ، ماکحا  زا  تسا  ترابع  اهتصخر  یلـصا . تابجاو  اهتصخر و 
دارفا يهمه  لماش  هک  یمکح  زا  تسا  ترابع  ماع  ماع . صاـخ و  . 5 تسین . ینوگرگد  لباق  هک  دوشیم  یماکحا  یلـصا و  دیاقع  لماش 

ار نامیا  اب  درف  کی  هک  یسک  و  : » دننام عوضوم ، کی  دارفا  زا  یـضعب  هب  مکح  زا  تسا  ترابع  صاخ  تسا . شیوخ  عوضوم  فانـصا  و 
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دننام زیگناتربع ، بلاـطم  اـهلثم . زیگناتربع و  بلاـطم  . 6 [ . 37 « ] دـنک دازآ  ار  نموم  يهدرب  کـی  یتسیاـب  دـشکب ، ییاـطخ  روط  هب 
دننام تسا . هدروآ  حیحـص  یگدـنز  يارب  اهناسنا ، دـیفم  تامولعم  شیازفا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  هتـشذگ ، لـلم  ماوقا و  ياهناتـساد 
هحفـص دننام [ : تسین . يدیق  چیه  هب  دیقم  اهنآ  عوضوم  هک  ییایاضق  زا  تسا  ترابع  لسرم  دودـحم . لسرم و  . 7 داع . نوعرف و  ناتساد 

دودـحم تیفیک ، ای  تیمک  رظن  زا  اهنآ ، عوضوم  هک  دـنیوگیم  ار  ایاضق  نآ  دودـحم  [ . 38 .« ] تسا تراسخ  رد  اتعیبط  ناـسنا  هتبلا  [ » 55
رب اهنآ  تلالد  هک  تسا  تایآ  نآ  مکحم  هباشتم . مکحم و  . 8 دنتسه . اهنآ  هب  موکحم  ینیعم  صاخشا  هک  یصخش  يایاضق  دننام : دشاب .
اب اهنآ  یناعم  هک  تسا  تایآ  نآ  هباشتم  [ . 39 .« ] تسا نایملاع  يهدنرورپ  هک  تسا  ار  ادخ  رم  شیاتس  : » دننام تسا . نشور  دوخ  یناعم 

[40 .« ] دنیایب فص  فص  ناگتشرف  اب  وت  راگدرورپ  تمایق  زور  نآ  رد  : » دننام دوشن . هدافتسا  هدش ، هدرب  راک  هب  ظافلا  زا  لماک  ییانشور 
هب ینامیپ  دـنوادخ ، اریز  دریگب ، رارق  یناسنا  داقتعا  ملع و  دروم  یتسیاب  ینآرق  قیاقح  زا  یـضعب  نآرق 1 . تایوتحم  رد  يرگید  میـسقت  . 

دراد دوجو  رگید  یقیاقح  هناگی . دنوادخ  دیحوت  دننام  تسا . هتفرگ  اهنآ  شریذپ  نتفرگ و  ارف  يارب  نایمدآ ، لوقع  اهترطف و  يهلیـسو 
نآرق رد  شموزل  هک  تـسا  یماـکحا  . 2 تیدـبا . حور و  تقیقح  دـننام  تسا . هدومرفن  اهنآ  تخانـش  هب  روبجم  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  هک 

مکح [ . 41 .« ] دـینزب هنایزات  دـص  ار  هدـننکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  . » انز هب  طوبرم  يهیآ  دـننام  تسا . هدـش  خـسن  تنـس  اب  یلو  تباث ،
خسن هیآ  يهلیسو  هب  رسمهیب ، يارب  هنایزات  تنس و  يهلیسو  هب  رادنز ، رهوش  رادرهوش و  نز  يانز  يارب  راسگنـس  رفیک  اب  روبزم ، يهیآ 

رد یتعکر  راهچ  زامن  نتسکش  ندوب  زیاج  دننام  تسا . بجاو  تنـس  رد  زیاج و  نآرق  رد  هک  تسا  یماکحا  . 3 هحفص 56 ] تسا [ . هدش 
زا یعاونا  . 5 دوشیم . عفترم  نداد ، ماجنا  راب  کی  اب  دراد و  نیعم  یتقو  هک  ادخ ، يهناخ  جح  دـننام  مئاد ، تقوم و  تابجاو  . 4 ترفاسم .

ضرف و  تسا . هداد  هدـعو  هریغـص  ناهانگ  يارب  ار  دوخ  شیاـشخب  هدرک و  نیعم  شتآ  هریبک  ناـهانگ  يارب  هریغـص . هریبک و  تاـمرحم :
فظوـم هداد ، رارق  مدرم  يهلبق  ار  نآ  هک  يدـنوادخ  سدـقم  يهناـخ  جـح  هب  ار  امـش  ماـنالل . هلبق  هلعج  يذـلا  مارحلا ، هتیب  جـح  مـکیلع 

، اـهنارود يهمه  عماوج و  يهمه  رد  . 1 مینکیم : حرطم  ار  یبلاطم  هللا  تیب  جـح  ياـهتمظع  زا  يرادـقم  حیـضوت  يارب  تسا . هدومرف 
يونعم تارکفت  تدابع و  يارب  یـصوصخم  ياههاگیاج  دناهتـشاد ، دوجو  ناسانـشادخ  ناربمایپ و  هک  ییاـه  تیعمج  نآ  رد  اـصوصخم 

و ادـخ )  ) گرزب تیاـهنیب  ناـیم  هطبار  داـجیا  تیاـهن و  یب  هب  هراـظن  يارب  ییاههاگدـصر  تقیقح  رد  دـباعم  نـیا  تـسا . هدـش  هتخاـس 
تـسد اب  هک  مدرم  يهمه  یناهج  دـبعم  نیلوا  تسا ، هدـش  هدـیمان  زین  هکب  هبعک و  هک  مارحلا  هللا  تیب  تسا . ناسنا )  ) کـچوک تیاـهنیب 

يهلیـسو هب  هک  تسا ، یـصقا  دجـسم  هدـش ، انب  یمومع  دـبعم  ناونع  هب  هک  یناهج  يهناخ  نیمود  تسا . هدـش  هتخاس  ع )  ) لـیلخ میهاربا 
هدش انب  یهاگیاج  رد  هبعک  . 2 تسا . هدش  هتخاس  هبعک  يانب  خیرات  زا  اهنرق  زا  سپ  دالیم ، زا  شیپ  لاس 1005  رد  ع ،)  ) نامیلس ترضح 

قیمع و هدرتسگ و  ياههشیدنا  هب  یلاجم  هک  نشخ ، ياه  هاگدید  درادن . يدنیاشوخ  یعیبط  رظانم  حیرفت و  يهلیسو  هنوگ  چیه  هک  تسا 
تسا و ناسنا  ادـخ ، يهناخ  جـح  رد  درادـن . یپ  رد  فیلکت  معط  ندیـشچ  زج  یفدـه  دـهدیمن ، یلومعم  یگدـنز  ياـه  ترورـض  قوف 

یگناگی تدحو و  ساسحا  دراد ، دوجو  هللا  تیب  جـح  رد  هک  یتمکح  نیرتزیگناتفگـش  . 3 تسا . هتفرگ  رارق  شیورایور  هک  شیادـخ 
، دیفـس هایـس و  درم ، نز و  گرزب ، و  هحفـص 57 ] کچوک [  لهاج ، ملاع و  دـیآیم . دوجو  هب  تیناسنا  موهفم  يـالعا  دـح  رد  هک  تسا 

تدحو ساسحا  نیا  دننیشنیم . دنوریم و  دنشورخ و  یم  دنشوجیم و  تایح ، هفایق  نیرت  يدج  اب  دیفس ، سابل  هعطق  ود  اب  همه ، همه و 
تیفیک اب  زور  ره  هک  ار  يرـشب  ياهدرد  دننک ، ارجا  اهتیبرت  میلعت و  رد  يدـج  روط  هب  ار  نآ  عماوج  نایبرم  دـبای و  همادا  رگا  هک  تسا 

لماـع نآ  یهاوـخدوخ ، هک  تسا  هدـنزاس  هداـعلاقوف  لـمع  نـیا  رد  . 4 درک . دـهاوخ  اوادـم  دـیآیم ، عـماوج  دارفا و  غارـس  هـب  يرگید 
دارفا یهلا ، عامتجا  نآ  رد  . 5 دنکیم . یلاخ  یهاوخادخ  يارب  ار  نورد  ياضف  دـیآیمرد و  ياپ  زا  یعطاق  يهبرـض  اب  یمدآ ، یگدـنرد 

لامعا زا  کی  ره  . 6 دننک . ادیپ  عالطا  نتـشیوخ  ياه  يراوگان  اهدرد و  زا  دنناوتیم  یبوخ  هب  ایند  طاقن  يهمه  زا  نوگانوگ  تاعامتجا 
هب لدبم  ار  یناویح  دودحم ، زور  دنچ  رد  اعومجم  هک  تسا  یمدآ  تیصخش  داعبا  زا  يدعب  ندرک  روراب  يارب  یلقتسم  لماع  جح ، عونتم 

رخاف و ياهسابل  ندوب  یتیراع  مارحا ، سابل  مان  هب  دیفـس ، هچراپ  هعطق  ود  دـنکیم . لدـبم  یهلا  دوجوم  کی  هب  ار  ناسنا  ناـسنا و  کـی 
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دنوادـخ هب  ار  دوخ  یگتـسباو  هدـنزاس ، یناحور  رکذ  نیا  اب  کیبل . مهللا  کیبل  دـنکیم . كرد  لباق  ناسنا  يارب  ار  یلومعم  گـنراگنر 
، ار گرزب  تیاهن  یب  نآ  اب  سامت  یگتـسیاش  کچوک ، تیاهن  یب  نیا  سپ ، دنکیم . كرد  تسا ، هدناوخ  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  العا ،

هحفص 58] زاب آ [  یتسه  هک  نآ  ره  زاب آ  زاب آ ، تسا . اراد  تسا ، هدرک  زادنانینط  وا  شوگ  رد  ار  ادص  نیا  هک 

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-

امامتتسا هدمحا  هحفص 59 ] دیوگیم [ . ص )  ) دمحم لآ  تفص  زا  تثعب و  زا  لبق  نامز  مدرم  لاح  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
يارب میوـپ و  شتزع  هب  میلـست  هار  میوـج و  شتمعن  میمتت  هک  میوـگ  ار  وا  ساپـس  هتیـصعم . نـم  اماصعتـسا  هـتزعل و  امالـستسا  هـتمعنل و 

. مکی عون  تسا : حرطم  اـهناسنا  يارب  دـمح  عون  هس  نآ  تمکح  ادـخ و  دـمح  میوـش . شتیـصعم  زا  لد  تسد و  اـهیهابت  زا  تینوـصم 
عون کی  دوخ  رکذـت ، فارتعا و  نیا  هدـش .) دـمح   ) دومحم صخـش  رد  يرایتخا ، زاـیتما  تمظع و  هب  رکذـت  فارتعا و  زا  تسا  تراـبع 

هب ندیـسر  هار  رد  هدننک  دـمح  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  يرایتخا ، زایتما  تمظع و  كرد  اریز  تسا ، یبایلامک  ریـسم  رد  یحور  كرحت 
تخانـش كرد و  هب  الاو ، موهفم  نآ  تفایرد  زا  سپ  و  دـبایرد . ار  روبزم  يالاو  موهفم  تسا  هتـسناوت  هداتفا ، وپاکت  هب  اهشزرا  تخاـنش 

هک تسا  دمح  نیا  اب  دنک . ادـیپ  شیارگ  تمظع  نآ  هب  رکذـت ، فارتعا و  هار  زا  هک  تسا  هدـمآرب  نآ  ددـص  رد  هدـیزرون ، تعانق  درجم 
هحفـص 60] دیآیمرب [ . العا  تیاهن  یب  اب  هطبار  ندرک  رارقرب  ددـص  رد  هراومه  دوشیم و  دازآ  یهاوخدوخ  عونتم  ياهنادـنز  زا  ناسنا 

صخـش دمح ، زا  عون  نیا  رد  تسا . هدش  تیانع  ناسنا  هب  هدش ) دمح   ) دومحم زا  هک  تسا  یتازایتما  تمعن و  لباقم  رد  دـمح  مود . عون 
، تسا هدـش  هداد  وا  هب  تمعن ،) هدـنهد   ) معنم يارب  يربج  لـماع  نودـب  هک  يزاـیتما  تمعن و  كرد  يهجیتـن  رد  هدـننک ،) دـمح   ) دـماح

[ . 42 .« ] تسا هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسار  ادخ  رم  دمح  . » دزادرپیم وا  ماعنا  تمظع و  رکذ  هب  دنکیم و  ادیپ  یحور  كرحت 
يرایتخا زاـیتما  تمظع و  هب  رکذـت  فارتعا و  موس . عون  [ . 43 .« ] دومرف فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  هک  تسار  ادـخ  رم  دـمح  دـنتفگ  نانآ  «و 

.« تسا نایملاع  يهدـنرورپ  هک  تسار  ادـخ  رم  دـمح  . » تسا هدرک  ریزارـس  یتسه  ملاع  هب  ار  شزرا  اـب  تیزم  تمعن و  هک  تسا  دومحم 
ریغ ای  دشاب  يرایتخا  ناسنا و  ریغ  ای  دـشاب  ناسنا  هک  نآ  زا  معا  عوضوم ، کی  رد  زایتما  یکین و  فیـصوت  زا  تسا  ترابع  حدـم . [ . 44]

ایازم رد  یتسیاب  ناسنا  يارب  دمح  ایناث ، ناسنا ، قوف  ای  دشاب ، ناسنا  دیاب  ای  دومحم  الوا ، هک  تسا  نیا  رد  دمح  اب  حدـم  توافت  يرایتخا .
، رایتخا یهاگآ و  اب  هدـنهد ،) تمعن   ) معنم هک  دـنیوگ  رکـش  ار  یتمعن  لباقم  رد  ساپـس  رکـش . دـشاب . هدوب  وا  يراـیتخا  ياـه  تمظع  و 
، دـنک شتیادـه  وا  هک  یـسک  هافک . نم  قرتفی  هاداع و ال  نم  لئی  هادـه و ال  نم  لضی  ـال  هنا  دـنک . اـطع  رازگساپـس  ناـسنا  هب  ار  یتمعن 
. دریگ يرود  وا  زا  جایتحا  دنک ، شتیافک  وا  هک  سک  ره  و  دریذپن . تاجن  دزیخرب ، تموصخ  هب  شخماش  ماقم  اب  هک  نآ  ددرگن و  هارمگ 

یچیپرس  ) تیاده تلالـض و  لباقتم  موهفم  ود  تسا ، حرطم  نوناق  لصا و  هک  ياهعماج  درف و  ره  يارب  تیاده  تلالـض و  هحفص 61 ] ] 
ود دـنراذگیم ، رانک  اهناسنا  یگدـنز  رد  ریثاـت  ییاـمنهار و  زا  ار  ادـخ  هک  ییاـهبتکم  تسا . هجوت  دروم  نآ ) زا  تعاـطا  نوناـق و  زا 

ییاه بتکم  نآ  دننکیم . ریـسفت  یلومعم  یگدنز  هفیظو  هب  میلـست  هفیظو و  زا  فارحنا  يانعم  هب  ار  تیادـه ) تلالـض و   ) روبزم موهفم 
ياه نامرف  يرـشب و  يهعوضوم  نیناوق  هب  ار  میلـست  فارحنا و  يهدیدپ  ود  دننادیم ، نایمدآ  تایح  رد  رظان  رثوم و  امنهار و  ار  ادخ  هک 
رارق تهج  هب  هک  تسا  ییاه  بتکم  نآ  يهمه  روظنم  ینید  ياه  بتکم  بتاکم 1 . هاگدید  زا  تلالض  تیاده و  دنهدیم . میمعت  یهلا 

، یلومعم یگدنز  ياه  یگتسیاش  اهیگتسیاب و  رب  هوالع  يرگید ، ياه  یگتسیاش  یگتـسیاب و  یحور ، لماکت  ریـسم  رد  اهناسنا  نتفرگ 
دنتسین یشزرا  تیمها و  چیه  ياراد  نیناوق ، نآ  هب  لمع  نودب  اهناسنا ، هک  دندقتعم  دنریذپیم و  ار  هدش  نیودت  یهلا  نیناوق  لکـش  رد 

، اهنآ زا  کی  ره  هب  لمع  میلـست و  سکعلاب ، دراد و  هزادنا  نامه  هب  یتلالـض  یهلا ، یفرع و  یعوضوم و  نیناوق  زا  کی  ره  زا  فارحنا  و 
ارجا هب  عضو و  اـه  بتکم  عون  نیا  رد  هک  یلوـصا  نیناوـق و  ینید  ریغ  ياـهبتکم  . 2 تسا . هتفای  قیفوت  نآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  یتیادـه 

مداـصت و نودـب  دـنناوتیم  مدرم  دـنکیم و  نیماـت  ار  هعماـج  درف و  یلوـمعم  یگدـنز  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  بـلغا  دوـشیم ، هتـشاذگ 
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نآ لومـشم  فلخت ، تروص  رد  هک  دوشیم  عضو  ییاـهرفیک  لوـصا ، نیناوـق و  نیا  يارجا  يارب  دـننک . یگدـنز  رگیدـکی  اـب  تمحازم 
نیا زا  فارحنا  هحفـص 62 ] دوشیم [ . حرطم  فیلاـکت  يارجا  تیوقت  يارب  مه  یقـالخا  لـئاسم  شاداـپ و  یهاـگ  دـنوشیم و  اـهرفیک 

ضورفم نیناوق  لوصا و  هک  یهار  هب  رظن  اب  فلخت ، تعاطا و  نیارباـنب ، دوشیم . یقلت  نیـشام  يازجا  زا  یکی  فارحنا  دـننام  فیلاـکت ،
یقالخا ياه  بتکم  . 3 دشاب . هدوب  تیاده  تلالـض و  عازتنا  اشنم  هک  درادن  دوجو  يرگید  هار  دنکیم و  ادـیپ  موهفم  تسا ، هدرک  نیعم 

هنوگ ره  دـناوتیم  اهنآ  هب  لمع  يوریپ و  هک  میراد ، یناـسنا  نیناوق  لوصا و  زا  يرادـقم  اـم  هک  تسا  نیا  اـهبتکم  نیا  كرتشم  موهفم 
، قالخا موهفم  رد  میمعت  یعون  اب  تسا  نکمم  دنک . عابـشا  نیمات و  یلومعم  یگدـنز  تاررقم  قوف  رد  ار ، ام  یناسنا  یـشزرا  تاساسحا 
، هناـگهس ياـهبتکم  رـصتخم  لـیلحت  يهجیتن  رد  میهد . رارق  یـسررب  دروم  بتاـکم  زا  مسق  نیا  رد  ار  مسیناـموا  یناـسنا  بتکم  میناوتب 
ار وا  یکاپ  يدیلپ و  هک  دراد  یتیاده  یهارمگ و  یلومعم ، یگدنز  تاررقم  هب  رظن  اب  فارحنا ، تعاطا و  قوف  رد  رشب ، مییوگب  میناوتیم 
؟ دراد انعم  هچ  ادـخ  اب  تموصخ  دریذـپن . تاجن  دزیخرب ، تموصخ  هب  یبوبر  ماقم  اب  هک  سک  نآ  و  هاداع . نم  لئی  و ال  دـنکیم . تاـبثا 

یب زا  هک  نتـشیوخ ، اب  توادع  دوشیم ؟ یـشان  اجک  زا  نتـشیوخ  اب  توادع  درادـن . نتـشیوخ  اب  توادـع  زج  ییانعم  ادـخ ، اب  تموصخ 
هدـیدان اهناسنا ، رگید  زا  یگناگیب  نتـشیوخ ، زا  یگناگیب  دـنکیم : روبع  ریز  ریـسم  زا  دـصقم  هار  رد  دوشیم ، زاـغآ  دوخ »  » هب ییاـنتعا 

هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  یتسه . يالعا  ادبم  زا  ندش  هدـیرب  یتسه و  ناهج  زا  یگناگیب  یناسنا ، یتسه و  ياه  تمظع  اهشزرا و  نتفرگ 
مهدیم قلطم  دوبعم  نآ  زابنا  یب  یگناگی  هب  تداهـش  نم  هحفص 63 ] اهصاصم [ . ادقتعم  اهصالخا ، انحتمم  هداهش  هل ، کیرـش  هدحو ال 

هللادبع نب  دـمحم  زج  هتـسشن . ناج  لد و  رد  شبان  تقیقح  هتـشذگ و  اه  شیامزآ  زا  شـصولخ  هک  یتداهـش  تسین . ییادـخ  وا  زج  هک 
یب يهتفیش  وا  اریز  دییوگن ، ازسان  یلع  هب  : » دیامرفیم مرکا  ربمایپ  دشاب . هدیشچ  ار  ع )  ) یلع تداهش  معط  هک  میرادن  غارس  یـسک  (ص )

کش و ماهدید ، ار  قح  هک  یعقوم  زا  نم  . » تسا راکشآ  هلمج  نیا  رد  يدنوادخ ، تینادحو  هب  ع )  ) یلع تداهـش  تسا ». یهلا  تاذ  رارق 
ناهج و ناـسنا و  ورملق  ود  رد  مکاـح  ياـه  ینوگرگد  راـثآ و  عونت  دـبایرد ، ار  یهلا  تینادـحو  هک  سک  نآ  ماهدرکن ». قح  رد  دـیدرت 

نوچمه ار  ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  عونت  رثکت و  دـنادیمن و  دنتـسم  اـهنآ  دوخ  تاذ  هب  ار  اههدـیدپ  اـهگنر و  لاکـشا و  ینوگاـنوگ 
ياقب رب  وا  یبوبر  تیشم  ات  اناقلی . ام  لیواه  ال  اهرخذن )  ) اهرخدن اناقبا و  ام  ادبا  اهب  کسمتن  دنیبیم . نم »  » کی ياه  تیلاعف  تاروصت و 

هک هچ  نآ  زا  ساره  لوه و  رپ  هار  رد  ام  ریذپان  انف  يهریخذ  شراید و  دح  رس  ات  تسا  ام  زیواتسد  شایگناگی  هب  تداهش  دنک . مکح  ام 
يرپس شخب  یتسه  يهدهاشم  تداهش و  نودب  ار  ياهظحل  هک  تیاهن ، یب  يهناگی  هب  هتسباو  یتسه  يانعم  تسا  نیا  تسا . ام  هار  رس  رد 

زا هک  هچ  نآ  دهدیم  ناشن  هک  میهاوخب  دوخ  ینورد  يامنبطق  زا  ار  یلومعم  یگدنز  يوسارف  بارطـضا  ینارگن و  حیـضوت  دـنکیمن .
هب نییاپ ، هب  طوقـس  تسا و  دـنمزاین  یتایح  يوپاکت  هب  شیوخ ، هاگیاج  الاب و  هب  نتفر  دوشیمن . متخ  نییاـپ  رد  تسا ، هدـش  عورـش  ـالاب 

دمحم هک  مهدیم  تداهش  و  روثاملا . ملعلا  روهشملا و  نیدلاب  هلـسرا  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  و  هحفص 64 ] تایح [ . اب  هزرابم 
اب راکفا و  لوقع و  رد  روهشم  ینید  غالبا  يارب  داتسرف ، یناسنا  يهعماج  هب  ار  ص )  ) دمحم ناحبس  دنوادخ  تسا . وا  لوسر  هدنب و  (ص )

لیلد و يور  زا  دـیاب  دورگب ، مالـسا  هب  هک  سک  ره  هک  تسا  مالـسا  نید  مود  نکر  تداهـش ، نیا  راصعا . نورق و  رد  فورعم  یمیـالع 
ییاـهن مـیظعت  میلــست و  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  اـب  وا  يهـطبار  یگنوـگچ  هغالبلاجــهن و  رد  ع ،)  ) یلع نانخــس  رد  دریذــپب . ار  نآ  ناــهرب 

دوخ یلومعم  تیدوجوم  يهمه  زا  بلاطیبا  نب  یلع  تسا . هتـشاد  ص )  ) ءایبنالا متاخ  يهرابرد  ع )  ) یلع هک  مینیبیم  ار  يزیگناتفگش 
ار دوخ  هار  اهنت  هن  هظحل ، نامه  زا  دـیدیم ، ربمایپ  رد  یتقیقح  فالخ  باـکترا  یهاوخدوخ و  عنـصت و  كدـنا  رگا  دوب . هتـشادرب  تسد 
نافوکش و نانچ  ار  وا  حور  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  هب  ع )  ) یلع میظعت  میلـست و  تخادرپیم . ربمایپ  اب  راکیپ  هزرابم و  هب  هکلب  درکیم ، ادج 

نکمم روهشم . نید  درادن . غارـس  مالـسا  ربمایپ  دوخ  رد  زج  ار  نآ  ریظن  عبتت ، لها  يهمه  فارتعا  هب  يرـشب ، خیرات  هک  تسا  هدرک  لاعف 
ع)  ) لیلخ میهاربا  حون و  نید  دوصقم ، هک  دوریم  يوق  لاـمتحا  یلو  دـشاب . مالـسا  دوخ  روهـشم ، نید  زا  ع )  ) نینموملاریما روظنم  تسا 

مالـسا فینح  نید  روهـشم ، نید  زا  دوصقم  رت ، يوق  لامتحا  هب  اما  دنتـشاد . ار  نآ  زا  تیعبت  ياعدا  نارود ، نآ  گرزب  ناـیدا  هک  دـشاب ،
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تابثا يارب  نشور  لیالد  زا  یکی  تسا . هدش  روهشم  راکشآ و  ع )  ) لیلخ میهاربا  يهلیسو  هب  غالبا و  فرط ، نیا  هب  ع )  ) حون زا  هک  تسا 
هدـمآ ریـسفت  دروم  يهلمج  لابند  رد  هک  تسا  ياهلمج  تسا ، میهاربا  یقیقح  نید  نامه  تسا ، هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  ینید  هک  نیا 
هدروآ ربمایپ  هک  یمالـسا  نید  ینعی  دـیادزب . نامدرم  لد  زغم و  زا  ار  اهماهبا  تاهابتـشا و  یکیراـت  هحفص 65 ] تاهبـشلل [ . هحازا  تسا :

اهیف مذحنا )  ) مذجنا نتف  یف  سانلا  و  دربیم . نیب  زا  ار  میهاربا  یقیقح  نید  يهدننکنوگرگد  ياهفیرحت  اهریسفت و  تاهابتشا و  تسا ،
تفرگ ندیشخرد  ياهعماج  يارب  ینارود و  رد  یمظع  تلاسر  نیا  رمالا . تتشت  رجنلا و  فلتخا  نیقیلا و  يراوس  تعزعزت  نیدلا و  لبح 

رما تیعقاو  یـشالتم و  قیاقح  نیداینب  لوصا  هدمآرد ، هزرل  هب  نیقی  ياه  نوتـس  اه و  هیاپ  هتخیـسگ ، مه  زا  نید  زیگناتدـحو  بانط  هک 
بتکم تسا و  نید  کی  تسا ، هداتـسرف  یناسنا  عماوج  يارب  ادـخ  هک  هچ  نآ  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخ  هب  قوف  تـالمج  دوب . هدـنکارپ 

اه و فده  رد  اهناسنا  تدحو  قح ، نید  صتخم  نیرت  یـساسا  تسا . هدوب  نارگادوس  ياههتـساوخ  ینهذ و  يهدش  هتخاس  عونتم ، ياه 
. تسا هدوب  تیلهاج  ياه  يزورهریت  اهتبکن و  بجوم  نآ  نتخیـسگ  مه  زا  هک  تسا  لماکت  ریـسم  رد  يونعم ، يدام و  یگدـنز  لیاسو 
هک تسا  ملـسم  دشیمن . نارود  نآ  یتخبدب  بجوم  تشادن و  یلاکـشا  اهنآ  رد  فالتخا  تشادن ، دوجو  نیداینب  لوصا  رد  یتدحو  رگا 

بجوم هدوب و  یقیقح  یلـصا و  يهدـیدپ  کـی  یگدـنکارپ ، فـالتخا و  دوب ، ددـعتم  عونتم و  اـتاذ  تسا ، یلـصا  نید  هک  یهلا ، رما  رگا 
گنت شخبییاهر  ياهتکرح  يارب  شیاههار  هک  ياهعماج  ردصملا . یمع  جرخملا و  قاض  و  دوبن . نارود  نآ  مدرم  یتخبهریت  شیوشت و 

تافارحنا و يهدنـشک  ياـنگنت  هحفـص 66 ] کـیرات [ . اـنیبان و  تاـیح  ریـسم  رد  شدارفا  ياههشیدـنا  لوقع و  عباـنم و  کـیراب و  دوـب و 
رد ارگعقاو ، ياهناسنا  تشادـن . دوجو  انگنت  زا  نتفر  نوریب  يارب  یهار  هک  دوب  هدرـشف  دوخ  رد  ناـنچ  ار  طـیحم  نآ  عاـمتجا  اـهیهابت ،
زا ییاهر  يارب  كرحم  لماع  دندشیم . راچد  يرتدب  يانگنت  هب  دنتفرگیم ، شیپ  نآ  زا  جورخ  يارب  هک  ار  یهار  ره  هتسب ، طیحم  نانچ 
اب یتیعقوم ، هلحرم و  ره  رد  هدنزاس ، امنهار و  يورین  ود  نیا  هک  یتقو  تسا . هعماج  يامظع  ياهنادجو  لوقع و  عامتجا ، طیحم و  نانچ 

یگنت هب  هک  دـنوشیم  لدـبم  ییاـه  ناـشفشتآ  هب  اـی  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  تیلاـعف  يورین  اجیردـت  دـنوشیم ، ورهبور  تسکش 
هک تسا  ناـمه  هتـسب ، تیعقوـم  هنوـگ  نآ  زا  ییاـهر  يارب  كرحم ، لـماوع  تسکـش  جـیاتن  دـنیازفایم . عاـمتجا  ياـهانگنت  يهرـصاحم 

ار یگدنز  نوئش  يهمه  اج و  همه  تملظ  يروک و  دوشیمن . هدید  تیاده  دشر و  زا  يرثا  : » دروآیم دوخ  نانخس  رد  ع )  ) نینموملاریما
شاهدنراداپرب ياه  نوتـس  هدروخ ، تسکـش  یتایح  نوئـش  يهمه  رد  نامیا ، جـیار . ناطیـش  هب  يرای  عیاش و  ادـخ  هب  ینامرفان  هتفرگ . ارف 

اههنتف رد  عامتجا  نآ  مدرم  دوب ... هدش  دوبان  وحم و  شیاه  هداج  كورتم ، شیاه  هار  هتخانشان ، هریت و  نامیا  میالع  اه و  ناشن  هتخیرورف .
رـس يور  هراومه  هدـیبوک ، ار  نانآ  شرگناریو  ياهمس  اب  هدرک ، دروخ  ار  نانآ  دوخ  ياه  نخاـن  اـب  هک  دـندوب  روهطوغ  ییاـهشروش  و 

. ناریج رـش  راد و  ریخ  یف  نونوتفم ، نولهاج  نورئاح  نوهئات  اهیف  مهف  دوب ». هداتـسیا  بئاصم  بارطـضا و  ندرک  اـپرب  راـظتنا  هب  اـهنخان 
مگ دوخ   » زا دوصقم  دندرکیم . یگدنز  ناگیاسمه  نیرتدب  اب  هاگیاج و  نیرتهب  رد  هدزشروش  ییاهنادان  ناریح و  نادرگرس و  یمدرم 

. لوهجم هحفص 67 ] ياهدنیآ [  رابتراسخ و  ياهتـشذگ  نایم  رد  دوب  یتالیخت  نانآ  ینونک  تیعقوم  . 1 هک : تسا  نیا  ناریح »  » و هدرک »
نوچ زا  ياهدنشک  یطحق  رد  . 2 هدنیآ . هب  یقطنم  یگتـسویپ  هن  تشاد و  هتـشذگ  هب  یقطنم  یطابترا  هن  نانآ ، ینونک  نامز  زا  هظحل  چیه 

« ، تسا نینچ  ام  عضو   » و مهاوخیم » نینچ  نم   » خـساپ اب  اهارچ  نوچ و  كانبات  ياههلعـش  دـندوب . رادرک  راـتفگ و  هشیدـنا و  رد  ارچ ، و 
نانچ رد  رگم  . 4 دوبن !! هدرم  ناج و  یب  نایم  توافت  زج  سک ، زیچ و  نایم  توافت  . 3 دشیم . دیدپان  ناشزغم  قفا  زا  رتسکاخ و  هب  لدبم 

نم و ندیشک  شیپ  زج  دشاب ، هتشاد  ناکما  رگا  تالاوئس ، هنوگ  نیا  لباقم  رد  هچ ؟ ینعی  تیـصخش  ای  نم  هک  دیـسرپ  ناوتیم  ياهعماج 
دـص اب  دیـسریم و  دارفا  نآ  زا  کی  ره  هب  هعماج  نآ  رد  یـسک  رگا  . 5 تشاد . دـهاوخن  دوجو  یخـساپ  اقب ، رد  عزانت  راکیپ  رد  يزوریپ 
رگا دیهدب »؟ حیـضوت  ام  هب  دیراد ، یگدـنز  رد  یفدـه  رگا  و  دـیراد ؟ یفدـه  یگدـنز  رد  ایآ  : » دیـسرپیم شهاوخ  سامتلا و  راذـتعا و 

حالطصا اب  اهدعب  هک  طرـش ،» دیق و  یب  يدرف  یگدنز   » هک تفگیمن  نیا  زج  تشاد ، یغوبن  رگا  درکیم و  امـش  لاوئـس  نیا  هب  ییانتعا 
، دیـشیدنایم هنوـگچ  یگدـنز  يهراـبرد  مالـسا ، ربماـیپ  روـهظ  نارود  رد  برع ، هک  هلئـسم ، نیا  كرد  يارب  تـسا . هدـش  ریبـعت  يدازآ 
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رکفت لابند  رد  ام  يزورما  تارکفت  هک  توافت  نیا  اب  دیریگب . رظن  رد  نآ  فده  هفـسلف و  یگدنز و  يهرابرد  ار  ام  يزورما  ياههشیدـنا 
طوبرم نارود ، نآ  یفده  یب  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یگنهرف  نوگانوگ  ياهوپاکت  بتکم و  فوسلیف و  رکفتم و  نارازه 

رپ ار  گرم  یگدـنز و  نایم  هک  دوب  یکانرطخ  یهاوخدوخ  کی  هب  طوبرم  هکلب  دوبن ، ذـیاذل  رد  يروهطوغ  راکفا و  ضقاـنت  داـضت و  هب 
ياههمرـس ییاوـنیب ، نازوـس  ياـه  کـشا  ناـشباوخ ! اراوـگ ، باوـخ  زا  تـیمورحم  عوـمد . مـهلحک  و  داهـس )  ) دوهــس مهموـن  درکیم .

هب ام  بولطم  تایح  صیخـشت  رد  ار  یناوارف  ياه  لاکـشا  هک  دراد  دوجو  ام  یناسنا  ياه  تخانـش  رد  گرزب  هابتـشا  کـی  ناشناگدـید .
، یتخبدـب یگراچیب ، ییاونیب ، دـننام  یتاـملک  يارب  هک  ییاـجبان  هحفـص 68 ] ریـسفت [  زا  تسا  تراـبع  هابتـشا ، نیا  تسا . هدروآ  دوـجو 

تـسد تایح  لآدـیا  هب  وا  داتفا ، هار  هب  یمدآ  نکـسم  سابل و  نان و  رگا  دـننکیم  نامگ  الومعم  دریگیم . تروص  طوقـس  يزورهیس و 
دـشاب و ملاس  وا  یعامتجا  نوئـش  ینید و  تایح  قوقح و  گنهرف و  هاوخ  تسا . هتفای  تاجن  یتخبدـب  یگراـچیب و  ییاونیب و  زا  هتفاـی و 
. تسا لیذ  يهلمج  هدـش ، هتفگ  اهیگراچیب  ییاونیب و  ندرک  نکهشیر  يهرابرد  هک  هدـنزاس  ییاهن و  تالمج  نآ  زا  یکی  راـمیب !! هاوخ 
هب يزوسلد  رد  مه  ییاه  کشا  دوشیم ، هتخیر  هنهرب  ياه  ندب  هنـسرگ و  ياه  مکـش  يهرابرد  هک  ییاه  کشا  رادقم  مدـص  کی  رگا  »
رد هناگیب ». دوخ  زا  یناسنا  هن  ياهنهرب و  ندب  هن  دـنامیم و  یقاب  نیمز  يور  رد  ياهنـسرگ  مکـش  هن  دـشیم ، ریزارـس  هنـسرگ  ياه  حور 

اهناسنا یقوقح  یگنهرف و  یقالخا و  شیاسآ  هافر و  دص  رد  دص  تلع  يداصتقا ، ییاونیب  زا  ییاهر  ینارود ، چیه  رد  ياهعماج و  چیه 
تفگ ناوتیم  هک  تسا ، يزورما  ندمتم  ياهروشک  رد  یچوپ ، يهفـسلف  رد  ییاه  باتک  راشتنا  تیعقاو ، نیا  دـهاش  نیرتهب  تسا . هدوبن 

. دـنرادن ناش  هنهرب  ياه  نت  هنـسرگ و  ياهمکـش  رب  کشا  نتخیر  يارب  يدروم  لقادـح ، هک  تسا  ياهجرد  رد  ناـنآ  يداـصتقا  لـئاسم 
تلع دـسریم  رظن  هب  ناـما . رد  مرتحم و  شناداـن  دوب و  ناـهد  رب  دـنب  شیاـناد  هک  ینیمزرـس  رد  مرکم . اـهلهاج  مجلم و  اـهملاع  ضراـب 
چیه تسا . عامتجا  رد  دوخ  ریـسم  زا  تایعقاو  فارحنا  ندـش و  نوگرگد  خـیرات ، نایاناد  قیمع  ياههیرگ  اهینیبدـب و  اـههلان و  یـساسا 

فـشک رید  ار  میـس  یب  جاوما  اه و  نورتکلا  هک  تهج  نیا  هب  دیرگب ، اهناسنا  لاح  رب  دنیـشنب و  هک  تفای  دـیهاوخن  خـیرات  رد  ار  ییاناد 
دید دیهاوخ  ار  يرامش  یب  ياه  نایرگ  نانیبدب و  یلو  دناهدید . همدص  اهنآ  هب  نتشادن  یسرتسد  لیلد  هب  هتشذگ  نارود  مدرم  دندرک و 

. تسا هحفـص 69 ] هدش [  يرپس  هاکناج  ياه  يراوگان  باذع و  رد  ناشیگدـنز  دوجوم ، مولعم و  ياه  تیعقاو  زا  فارحنا ، ندـید  زا  هک 
دنهدیم جاور  قح  ياهوگلا  اب  ار  لطاب  تاعوضوم  ای  دنناشوپیم و  قح  سابل  ار  اهلطاب  مدرم ، دوشیم ، خسم  قیاقح  هک  ماگنه  نآ  رد 

سابل رد  اهلطاب  يوس  هب  هک  نانادان ، دـنوشیم و  ناوتان  قیاقح  راهظا  زا  ناـیاناد  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـننکیم . یناـبیتشپ  نآ  زا  و 
ناـنآ همکح . لـئوم  هملع و  هبیع  هرما و  اـجل  هرـس و  عـضوم  مه  دـنوشیم !!! یقلت  مرتـحم  یعاـمتجا و  یـصاخشا  دـناهدش ، بذـج  قـح 

ياهلئسم نیرت  تیمها  اب  مالسا ، رد  توبن  يهلئسم  زا  سپ  دنتسه . وا  نیناوق  عجرم  ملع و  فرظ  يو و  رما  نابیتشپ  ربمایپ و  زار  ناگدنراد 
همه زا  تراـهط ، تمـصع و  نادـناخ  هک  نیا  رد  تسا . ع )  ) تیبـلا لـها  يهلئـسم  تسا ، حرطم  نیملـسم  فـیاوط  قرف و  بـلغا  دزن  هـک 

، دناهدوب اراد  ار  یهلا  هاگراب  هب  برقت  اوقت و  تلیـضف و  لضف و  زا  ییاتمهیب  ماقم  هدوب و  رود  اهدیلپ  یناسفن و  ياه  يوه  اهیگدولآ و 
نیموـصعم هـمئا  دوـخ  ناـمز  رد  هـچ  یعاـمتجا ، یهاـقف و  یبدا ، یخیراـت ، یمـالک ، قـقحم  چـیه  نونکاـت  تـسا . هدرکن  دـیدرت  یــسک 

هک تسا  هدشن  هدید  دنک . دراو  یضارتعا  لاکشا و  نانآ  فراعم  مولع و  رد  تسا  هتسناوتن  يدعب ، راصعا  نورق و  رد  هچ  مالـسلامهیلع و 
ياه شـشوک  سابعینب ، هیماینب و  نارود  رد  روما ، نایدـصتم  مینادیم  هک  نیا  اـب  دـننامب . ناوتاـن  یلاوئـس  ربارب  رد  ع )  ) نیموصعم همئا 

زا يددـعتم  دراوـم  رد  ع )  ) نینموـملاریما دناهتـشاد . یهلا  ناـیاوشیپ  نآ  زا  نوگاـنوگ ، ياـههار  اـب  فعـض ، يهـتکن  نـتفرگ  يارب  يدـج 
نادـنواشیوخ اهومع و  اب  قح ، يالعا  هار  رد  هک  تسا  نینموملاریما  نامه  نیا  تسا . هدرک  يدـج  هجوت  تیب  لها  يهرابرد  هغالبلاجـهن ،

هب مرکا  ربمایپ  هحفص 70 ] هصئارف [ . داعترا  بهذا  هرهظ و  ءانحنا  ماقا  مهب  دروآرد . ياپ  زا  ار  نانآ  زا  نت  دنچ  درک و  اههزرابم  شکیدزن 
يهمه رظن ، کی  زا  تخاس . شمارآ  نوکـس و  هب  لدـبم  ار  نآ  ياهولهپ  شزرل  تسار و  ار  نید  تشپ  یگدـیمخ  هک  دوب  نانآ  يهلیـسو 

مظن زا  هک  یتاـیلک  نیناوق و  مکی . عوـن  دـنوشیم . میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  رب  دـنوشیم ، يرـشب  تفرعم  ورملق  دراو  هک  یتاـیلک  نیناوـق و 
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دوجو نیناوق ، نیا  ياقب  نماض  دـنمانیم . یملع  نیناوق  ار  اـهنآ  یمومع ، حالطـصا  رد  دوشیم . عازتنا  ناـهج  ناـسنا و  يربج  تاـنایرج 
يدرف و ياـه  یگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هکلب  دـنرادن ، يربج  اـشنم  هک  یتاـیلک  نیناوق و  مود . عون  تسا . يربـج  تاـنایرج  مظن و  نیمه 

دندنمزاین ییاهتیـصخش  هب  دنوش ، ضرف  هک  طیارـش  هنوگ  ره  طیحم و  ره  رد  هراومه و  نیناوق ، زا  عون  نیا  دنهدیم . ناشن  ار  یعامتجا 
مود عون  هب  لمع  رد  هک  تسا ، یمدآ  رایتخا  هدارا و  عون ، ود  نیا  نایم  توافت  دنریگب . هدهع  هب  ار  اه  نآ  يارجا  يرادهگن و  ظفح و  هک 
رارق دوخ  یعیبط  نایرج  ریثات  تحت  ار  وا  ياـهورین  ریاـس  راـیتخا و  هدارا و  ناـسنا ، یناویح  تعیبط  اـما  تسا . راـک  ردـناتسد  نیناوق ، زا 

هظحل ره  هک  تسا  يرادناج  نآ  یمدآ ، نیاربانب ، دـنکیم . عنم  اه  یگتـسیاش  اه و  یگتـسیاب  هار  رد  رایتخا ، هدارا و  هیجوت  زا  ار  وا  هداد ،
، دـنک زاـغآ  ار  یتکرح  دـهاوخب  هک  نیمه  تسا . هتفرگ  رارق  یناـسنا  ماـقم  هب  ـالتعا  یناویح و  تعیبـط  هب  طوقـس  ناـیم  يزرم  راون  يور 
ناسنا و یناویح  تعیبط  تردـق  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوشیم . لیام  یناسنا ) ماـقم  هب  ـالتعا  یناویح ، تعیبط   ) فرط ود  زا  یکی  هب  دـناوتیم 
، هدوب یعیبط  نآ ، يوس  هب  شیارگ  لیامت و  دنکیم ، راومه  ار  تیلاعف  هار  یگداس  تلوهـس و  اب  هک  نآ ، نوگانوگ  ياهتیلاعف  شرتسگ 

لقع دوشیم . هدـیمان  ینورد  ربمایپ  هک  تسا  یمدآ  نادـجو  ای  لقع و  لماع ، نیا  دراد . هدـننک  کمک  لماع  هب  جاـیتحا  ـالتعا ، هب  دوعص 
شریذپ . 2 دنکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  تخانش  يارب  وپاکت  . 1 دنادیم : دنتسم  لماع  ود  هب  ار  دوخ  ندش  روراب  نادجو ، ای  میلس 

یهلا ناربمایپ  هتفای ، لامک  يامظع  نیا  تسا . نشور  نانآ  يارب  یمدآ  تایح  یتسه و  رارـسا  هک  هتفای ، لاـمک  ياـمظع  زا  تیبرت  میلعت و 
لوقع ندرک  روراب  تیرومام  ینامسآ ، ياه  باتک  نتـشاد  هضرع  اب  دوخ و  تایح  زا  سپ  يارب  هحفص 71 ] ایصوا [  یفرعم  اب  هک  دنتسه 

هک اه ، یگتـسیاش  اه و  یگتـسیاب  زا  اهناسنا  ندش  دنمهرهب  يارب  هتفای ، لامک  نایبرم  دوجو  دندرکیم . لیمکت  ار  نایمدآ  ياهنادجو  و 
هک دـندوب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  اهنت  هک  مینادیم  ام  دراد . ترورـض  دـنریگب ، رارق  لمع  دروم  راـیتخا  هدارا و  يور  زا  یتسیاـب 

ماکحا و ورملق  رد  هچ  دیاقع و  ورملق  رد  هچ  ار ، نید  لداعت  ینابهگن  يراکادف ، تشذـگ و  هنوگ  ره  اب  یـصخش و  لیامت  كدـنا  نودـب 
کی ره  یگدنز  تشذگرـس  رد  دندرک . هزرابم  رگناریو  ياه  تعدب  عویـش  فارحنا و  اب  نیرخآ  ياه  سفن  ات  هتفرگ ، هدهع  هب  فیاظو 

بـصنم يهتـسیاش  نانآ  زا  کـی  ره  اـه ، نارود  هاـگآ  نادـنمدرخ  فارتعا  هب  هک  دـنوشیم  هدـید  یناگدـش  تیبرت  نیموصعم ، يهمئا  زا 
نانآ ص )-)  ) دمحم لآ  لباقم  فیدر  . ) روبثلا اودـصح  رورغلا و  هوقـس  روجفلا و  اوعرز  دـناهدوب . یناسنا  ياه  یگدـنزاس  رد  يزاتـشیپ 

دـندرک و يرایبآ  اه  يراکبیرف  اهيزابلغد و  اب  ار  دوخ  هاگتـشک  هاـگ  نآ  دنتـشاک و  ار  تاـفارحنا  اـهیهابت و  رذـب  هک  دنتـسه  یناـسک 
اـههورگ و دارفا و  هک  تـسا  هدـیدپ  نـیمه  خـیرات ، هاگرذـگ  رد  تاـعامتجا  طوقـس  يهدـمع  نوناـق  دـندیچ . نآ  زا  تکـاله  طوـقس و 
و دـندرکیم . شومارف  ار  اـه  نآ  تیلع  تاـصتخم  دوخ ، ياههتـساوخ  رد  ندـش  روهطوغ  اهدادـیور و  زا  روبع  رد  اـه ، نآ  ناگدـننادرگ 

ییاهدادـیور تاعوضوم و  دوخ  يارب  هک  نیا  يهفاضا  هب  نانآ ، ياه  یتسرپيوه  اه و  فارـسا  اهمتـس و  هک  نیا  زا  دـندیزرویم  تلفغ 
یلـص دمحم  لآب  ساقی  ال  دنا . تکرح  رد  نانآ  لابند  هب  هیاس ، دننام  جیاتن ، اهلولعم و  ناونع  تحت  هک  دـنراد  یتیلع  تاصتخم  دنتـسه ،

. درک ناوتن  ص )  ) دمحم لآ  اب  سایق  تما ، نیا  زا  ار  یـسک  چیه  هک ) دـندیمهفن  نانآ  [ ) هحفـص 72 دحا [ . همالا  هذه  نم  هلآ  هیلع و  هللا 
ياه طیحم  ناگهدش  هتخاس  اب  هعماج  ناگدنزاس  هک  تسین ، اج  هب  ان  يهسیاقم  نیا  زا  رتمکحم  عامتجا  کی  لماکت  ریـسم  رد  يدس  چیه 

هک تسا  تسرد  دنریگب . رارق  هاگدید  کی  رد  نامز ، بولغم  ياهامنناسنا  اب  نامز ، رب  زوریپ  ياه  ناسنا  دنوش و  هدرمـش  یکی  دودـحم 
یلو دندرکیم ، کیکفت  هداد و  صیخـشت  اههرهمرخ  زا  ار  اهرد  هک  دنتـشاد  دوجو  يدودـعم  دارفا  نیموصعم  همئا  زا  کی  ره  نارود  رد 

هاگدـید زا  ار  نانآ  دـندوب ، عامتجا  طیحم و  هدـننک  طقاس  لماوع  و  یعیبط » دوخ   » هاگآدوخان رازبا  تالآ و  هک  ریگمـشچ ، ياـهتیرثکا 
هک تسا  نیا  دـنکیم ، تابثا  اـهناسنا  ماـمت  رب  ار  نیموصعم  يهمئا  يرترب  تمظع و  هک  ياهناـعطاق  لـیالد  زا  یکی  دنتـسیرگنیم . دوخ 

دالوا هب  نکـشدوز ، ياه  شیاجنگ  یب  دننام  هک  دشن  بجوم  ناشیربهر ، ماقم  هب  مدرم  ییانتعا  یب  نانآ و  یهلا  تازایتما  ندـنام  لوهجم 
، عامتجا طیحم و  يراومهان  هچ  رگا  دنیآرب . ییوجماقتنا  ددصرد  ناکما  تروص  رد  دـنریگب و  دوخ  هب  یفنم  تلاح  دـنوش و  نیبدـب  مدآ 

يدج مداصت  يهظحل  ره  دوب ، اهيروحم » دوخ   » ساسا رب  هک  یلومعم ، دارفا  یگدنز  تانایرج  تایعقاو و  يارب  حیحـص  ياهوگلا  نادقف 
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ار تلادع  دنکیمن . ادیپ  هار  وا  يوپاکت  رد  یتسـس  كدنا  دنکیم و  یگدنز  ع )  ) یلع لاح ، نیا  اب  تشاد ، ع )  ) یلع رادفدـه  تایح  اب 
یلک روط  هب  دیوگیم و  نخـس  ییافوکـش  یمامت  اب  یهلا ، تلادع  يهرابرد  دنارتسگیم و  ناسکی  هب  نمـشد  تسود و  يهمه  ياپ  شیپ 

هحفص 73] دنامیمن [ . زاب  زاورپ  زا  دزوسیم و 

هیقشقش هبطخ 003-

یبا نبا   ) نالف اهصمقت  دقل  هللا  اما و  هحفص 74 ] دیوگیم [ . نخس  وا  اب  مدرم  تعیب  تفالخ و  رما  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
وا درک و  نت  هب  ار  تفالخ  يهماج  صخـش  نآ  ادخ ، هب  دـنگوس  مدرم ، يا  ناه  احرلا . نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  و  هفاحق )

ربتعم عبانم  زا  ددرگیم . نآ  رود  هب  هک  تسا  بایسآ  هب  بایـسآ  زکرم  تیعقوم  تفالخ ، هب  تبـسن  نم  تیعقوم  هک  تسنادیم  اعطق  دوخ 
نیا هکلب  تسنادیم ، تفـالخ  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  ار  دوـخ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـهنت  هـن  هـک  دـیآیمرب  نـینچ  یثیدـح  یخیراـت و 
یبا نب  دمحم  همان  دنکیم ، تابثا  ار  تقیقح  نیا  هک  ینـشور  لیالد  هلمج  زا  دـندوب . هتفریذـپ  ار  نآ  ناگمه  هک  دوب  یتیعقاو  یگتـسیاش 

( یلع  ) وا اب  یهاوخیم  وت  منیبیم  نم  هیواعم ، يا  : » تسا هدـمآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  يهمان  رد  تسوا . هب  هیواـعم  خـساپ  هیواـعم و  هب  رکب 
زا اـهناسنا  نیرت  تلیـضف  اـب  وا  مدرم و  يهمه  زا  رترب  تین  صولخ  قدـص و  رد  تسوا . وا  و  ییوـت ! وـت ، هک  یتروـص  رد  ینک !! يربارب 

، بلاط یبا  نب  یلع  یگتسیاش  تمظع و  دهاش  و  [ » هحفص 75 تسا [ : هدمآ  همان  زا  يرگید  شخب  رد  تسا ». رسپ  رسمه و  لسن و  تهج 
، نانآ تسا . هدش  رکذتم  ار  نانآ  تلیـضف  لضف و  دنوادخ  هک  دنراصنا  نیرجاهم و  زا  وا  نارای  رادهشیر ،  راکـشآ و  ياه  تلیـضف  نآ  اب 

هیواعم خساپ  رد  دننیبیم ». وا  تفلاخم  رد  ار  تواقش  وا و  زا  يوریپ  رد  ار  قح  هتفرگ ، رارق  یلع  نوماریپ  رد  هتـسد ، هتـسد  هورگ و  هورگ 
یبا نب  یلع  تلیـضف  دوب و  ام  اب  مه  وت  ردـپ  میدوب و  ام  هتـشذگ ، نامز  رد  : » میروخیمرب ریز  تالمج  هب  رکب ، یبا  نب  دـمحم  يهماـن  هب 
دوخ هب  اـم  هک  یتـیعقوم  نیا  رگا  : » دوـشیم هدـید  تـالمج  نیا  نینچمه  میتخانـشیم ». دوـخ  ندرگ  هب  ار  وا  قـح  ندوـب  مزـال  بلاـط و 

مادقا نیا  ام  زا  شیپ  تردپ  رگا  میشابیم و  وا  ياکرش  ام  دوب و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تیعقوم  نیا  تردپ  تسا ، حیحـص  میاهتفرگ ،
زا شیپ  وت ، ردـپ  هک  میدـید  ام  یلو  میدومنیم . میلـست  وا  هب  ار  تفالخ  رما  میدرکیمن و  تفلاخم  بلاط  یبا  دـنزرف  اب  ام  دوب ، هدرکن  ار 

یبوقعی نک ». اـهر  ار  هلئـسم  نیا  اـی  شاـب و  تردـپ  يوجبیع  اـی  وت  سپ  میتفرگ . شیپ  ار  وا  هار  مه  اـم  تسا . هدرک  ار  يراـک  نینچ  اـم ،
ناـمگ نم  : » دـیوگیم بـهل  یبا  نـب  هـبتع  دنتـشادن ». ربماـیپ ، زا  سپ  یلع ، تفـالخ  يهراـبرد  یکـش  راـصنا  نیرجاـهم و  و  : » دـیوگیم

زا صخـش  نیلوا  نسحلاوبا  دوش . فرحنم  نسحلاوبا  زا  دسرب ، مشاه  لآ  هب  رگا  دوشیم و  فرحنم  مشاه  دالوا  زا  تفالخ  رما  مدرکیمن 
نیرخآ رد  ربمایپ ، رادـید  هب  هک  یـصخش  نیرخآ  تسا و  مرکا  ربماـیپ  ياهتنـس  نآرق و  هب  مدرم  نیرتاـناد  هدوب ، هقباـس  ناـمیا و  تهج 

ره هک  تسا  یـسک  یلع  درکیم . کمک  ار  وا  ربمایپ  نفک  لسغ و  رد  لیئربج  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا . هدـش  لـیان  شیاـه ، سفن 
.« دـناهدوب مورحم  اهنآ  زا  نارگید  تسا ،  هتـشاد  دوجو  وا  رد  هک  یلاـع  تازاـیتما  نآ  هدـش و  عمج  وا  رد  دوب ، نارگید  رد  هک  يزاـیتما 

هدب هزاجا  [ » هحفص 76 دیوگیم [ : دوریم و  نینموملاریما  دزن  ددرگیمرب ، هک  یماگنه  دوب . ترفاسم  هفیقس  ناتساد  رد  دیعس ، نب  دلاخ 
بیـشی ریبکلا و  اهیف  مرهی  دشابیمن ». ص )  ) دمحم ماقم  هب  وت  زا  رتراوازـس  مدرم  نایم  رد  یـسک  ادـخ ، هب  دـنگوس  اریز  منک ، تعیب  وت  اب 

ریپ و ار  لاس  مک  توترف و  ار  لاسگرزب  هک  هدـنبوک  سب  ياهثداح  ياهثداـح )!؟ هچ  ! ) هبر یقلی  یتح  نموم  اـهیف  حدـکی  ریغـصلا و  اـهیف 
يالتعا صخـش  کی  یناسنا  دشر  هزادنا  ره  هک  تسا  ملـسم  دربیم . ورف  تقـشم  جـنر و  رد  شراگدرورپ  رادـید  هب  ات  ار  نامیا  اب  ناسنا 

رتشیب ناـسنا  کـی  هک  رادـقم  ره  سکعلاـب ، دـنکیم . ساـسحا  رتـشیب  نتـشیوخ  اـب  ار  هعماـج  ياـضعا  یگتـسویپ  دـشاب ، هتـشاد  يرتـشیب 
ناملـسم و هاوخ  ینـس ، هچ  یعیـش و  هچ  یناسنا ، چـیه  دوشیم . رتقیمع  رتشیب و  هعماج  زا  وا  یگتخیـسگ  دـشاب ، هاوخدوخ  ارگتعیبط و 

يدـیدرت ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  یگدـنز  تشذگرـس  هب  رظن  اب  دـشابن ، ای  دـشاب  یبهذـم  هب  دـیقم  هک  نیا  هاوخ  هکلب  ناملـسم ، ریغ  هاوخ 
عامتجا ياضعا  زا  یکی  دـننام  سپـس  هدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  یکاخ  يهرک  زا  ینیمزرـس  رد  تیـصخش  نیا  هک  نیا  اـب  هک  تسا  هدرکن 
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بلق هدـنزاس و  زغم  ماقم  هب  ص ،)  ) هللادـبع نب  دـمحم  روصت  قوف  تیبذاـج  مالـسا و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  اـب  یلو  تسا ، هدرک  یگدـنز 
یناسنا عماوج  يهمه  بلق  زغم و  جوا  ات  ار  یلع  دسانشیمن ، يزرم  دح و  هک  یلماکت  تفرـشیپ  عون  نیا  تسا . هدش  لیان  عامتجا  ساسح 

دوش هتفگ  نینموملاریما  نم  هب  هک  مزروب  تعانق  نیمه  هب  دوخ  يدوجو  تیعقوم  زا  ایآ  : » دـیوگیم تحارـص  اب  هک  یتقو  تسا . هدرب  الاب 
ریاس هب  بلاط  یبا  نب  یلع  تبـسن  هک  دوشیم  نشور  ترابع  نیا  زا  مشاب »؟ هتـشادن  تکرـش  اـهناسنا  اـب  راـگزور  ياـه  يراوگاـن  رد  و 
دوخ رد  هدـیزگ  رام  دـننام  دـپطیم و  هعماج ، ياضعا  زا  یـضعب  هب  لالخا  صقن و  ندـش  دراو  اب  هک  تسا ، بلق  تبـسن  هعماج ، ياـضعا 

، وا يهدنزاس  تاروتسد  هحفـص 77 ] نآرق و [  يهلیـسو  هب  ربمایپ ، نامز  رد  هک  اهناسنا ، ریـسم  هک  دنیبیم  بلاط  یبا  نب  یلع  دـچیپیم .
ناسنا یگـشیمه  يهرهچ  دتفایم و  یعیبط  لاح  نامه  هب  رگید  راب  دوب ، هدرک  لدبم  یناسنا  خـیرات  هب  یعیبط  خـیرات  زا  ار  نانآ  تشونرس 

اهلیقتسی وه  انیب  ابجع !! ایف  دوریم . ورف  تقشم  رد  دوشیم و  بارطضا  راچد  هرظتنم  ریغ  دماشیپ  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  دوشیم . رادیدپ 
نتـشیوخ زا  ار  نآ  بلـس  تفالخ و  لالحنا  شیگدـنز  نارود  رد  مکی  صخـش  هک  نیا  اب  اتفگـش ! هتافو . دـعب  رخال  اهدـقع  ذا  هتایح  یف 

يهلمج نیا  يهراـبرد  یلزتـعم  دـیدحلایبا  نبا  دریگب . تسد  هب  ار  تفـالخ  ماـمز  وا  زا  سپ  هک  تسب  يرگید  صخـش  هـب  تساوـخیم ،
نیا نتفگ  اب  رکبوبا  دناهدرک . فالتخا  هلمج  نیا  يهرابرد  نایوار  : » هک دـیوگیم  متـسین ». امـش  نیرتهب  نم  اریز  دـینک ، اهر  ارم  : » رکبوبا
یتقو تسا . مادـک  فلاخم  تسیک و  قفاوم  دـنادب  ات  دروآرد ، ناـجیه  هب  دـناهدرک ، وا  اـب  هک  یتعیب  رد  ار  مدرم  نورد  تساوخیم  هلمج 

زا سپ  زین  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  دراد . داقتعا  تیاضر و  وا  تعیب  هب  اه  لد  هک  دیمهف  درکن ، ضارتعا  وا  هب  یـسک  تفگ و  ار  هلمج  نیا 
هک تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب ، ریزو  امـش  يارب  رگا  نم  دیهاوخب . تفالخ  يارب  ار  يرگید  سک  دینک و  اهر  ارم  دومرف : نامثع  ندـش  هتـشک 

یبتجم نسح  ماما  شدنزرف  هب  ار  نآ  سپس  هدرک ، تفالخ  زا  تهارک  راهظا  تسخن  ع )  ) نینموملاریما نیاربانب  مشاب . امش  رادمامز  ریما و 
يرادمامز هب  لاغتشا  زا  شیپ  هک  دنکیم  اضتقا  يریگيار  باختنا و  نوناق  اریز  تسین ، حیحص  رظن  نیا  [ . 45 .« ] تسا هدرک  راذگاو  (ع )

، مالـسا لوا  ردـص  رد  مه  نآ  يرادـمامز ، تیبثت  زا  سپ  اریز  دوشیم . یقلت  هدـش  تیبثت  مدرم  يارب  هک  لاغتـشا  زا  سپ  هن  دریگب ، ماجنا 
اب يرادـمامز  هب  ار  دوـخ  يدـصت  رکبوـبا  رگا  دـنیوگیم : هک  نیا  رگید  يهتکن  هحفـص 78 ] تسا [ . هدوبن  یناسآ  راک  تفلاـخم  راـهظا 

دروم ار  دوخ  یگتـسیاش  لیلد  هچ  هب  دوب ، هدماین  شیپ  وا  يرادمامز  يهمادا  يارب  یعقاو  لاکـشا  دوب و  هدرک  زاغآ  یعطق  لیلد  تجح و 
ارم : » دومرف هک  ع )  ) نینموملاریما مالک  يهسیاقم  اـما  دـنکیم ؟ يریگيار  دوخ  يرادـمامز  يهمادا  يارب  مدرم  زا  دـهدیم و  رارق  دـیدرت 

: اریز تسا ، دنرادن ) كرتشم  تلع  هسیاقم  نیفرط  هک  یسایق   ) قرافلا عم  سایق  دینک ،» باختنا  تفالخ  يارب  ار  يرگید  سک  دینک و  اهر 
هک نامثع ، ندش  هتـشک  زا  سپ  ار  نآ  هک  درادن  دوجو  ع )  ) نینموملاریما زا  روبزم  يهلمج  رودص  رد  خیرات ، رظن  زا  يدیدرت ، چـیه  الوا .

تفالخ و هب  يدصت  زا  سپ  هن  دـینک ،»... اهر  ارم  : » تسا هدومرف  درک ، ساسحا  يرادـمامز  هب  دوخ  يدـصت  يارب  ار  مدرم  دـیدش  يهدارا 
لالدتـسا درادن . دوجو  تسا ، يرادمامز  شریذـپ  مدـع  هب  طوبرم  هک  نینموملاریما ، تالمج  رد  هملک  کی  یتح  ایناث ، نآ . ندرک  تیبثت 

رد رکبوبا  هک  تسا  یفـسات  تسا ، هدـش  هتفگ  متـسین ». امـش  نیرتهب  نم  اریز  دـینک ، اهر  ارم   » يهلمج ندوب  يدـج  يهرابرد  هک  يرگید 
هب رگم  مروخیمن  فسات  زیچ  چیه  هب  ادخ ، هب  دنگوس  یلب ، : » تفگ دوخ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  رکبوبا  تسا . هدرک  زاربا  شتوف  یکیدزن 

مدروآیم و اج  هب  ار  اهنآ  شاک  مدرک و  كرت  ار  اهنآ  هک  يراک  هس  هب  مدادیمن و  ماجنا  ار  اهنآ  شاـک  مداد و  ماـجنا  هک  يراـک  هس 
ار یلع  يهناخ  هب  موجه  شاک  مدادیمن : ماجنا  ار  اهنآ  شاک  مدرک و  هک  يراک  هس  مدیـسرپیم . ربمایپ  زا  ار  اهنآ  شاک  هک  زیچ  هس  هب 
( رمع هدیبع و  وبا   ) درم ود  زا  یکی  هب  تعیب  تسد  هدعاس  ینب  يهفیقس  زور  رد  شاک  درک و  راکشآ  هزرابم  نم  اب  هچ  رگا  مدرکیم ، اهر 
: مدیسرپیم شاک  منک . لاوئس  ربمایپ  زا  متساوخیم  هک  ار  زیچ  هس  نآ  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات  شریزو »... نم  دشیم و  ریما  وا  مدادیم و 

فرعک سانلا  الا و  ینعار  امف  هحفص 79 ] [ . ] 46 .« ] داتفایمن ناناملـسم  نایم  رد  عازن  فالخ و  ات  تسیک ؟ نآ  زا  وا  زا  سپ  تفالخ  رما 
یناگدز طحق  مسر  هب  تخـس  یماحدزا  اب  مدرم  هوبنا  هک  دوب  زیگناناجیه  سب  يزور  نم  يارب  بناج . لک  نم  یلع  نولاثنی  یلا ، عبـضلا 

، تفـالخ يارب  ع )  ) بلاـطیبا نبیلع  باـختنا  دـندروآ . موجه  فرط  ره  زا  نم ، تسد  هب  تفـالخ  ندرپـس  يارب  دنـسرب ، ییاذـغ  هب  هک 
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ار یمالـسا  عماوج  ياـضف  يدـنواشیوخ ، ياـه  شیارگ  یهاوـخ و  ماـقم  یتـسرپ و  تورث  رگید  راـب  تسا . زیگنا  تفگـش  سب  یناتـساد 
نیرت و یناسنا  دریگیمن . رارق  لمع  دروم  دـنکیم ، يریگولج  یتسرپماقم  تورث و  مکارت  زا  هک  ینامـسآ ، باتک  نآرق ، تسا . هتفرگارف 

رظن عطق  اب  یتح  هک  یناسنا ، لوصا  لباقم  رد  يراب  دنبیب و  دوشیم . دیدپان  هعماج  قفا  زا  جیردت  هب  نیناوق ، يژولوئدـیا و  نیرت  هتـسیاش 
یناسنا تاصتخم  نیرتالاو  زورب  دهاش  هک  راصنا ، نیرجاهم و  يامظع  دنکیم . ادیپ  جاور  عویش و  دوش ، تاعارم  تسیابیم  مه  مالسا  زا 

هولج زور  هس  زا  بکرم  ناشنارایشه  رظن  هب  خیرات  دناهتفر . ورف  يراوگان  ماهبا  یگتشگرس و  لاح  رد  زورما  دندوب ، یمالـسا  يهعماج  رد 
زا ياهدـع  دوجو  تسا ، هدـنام  هعماج  هاـگآ  مدرم  يارب  هک  يدـیما  اـهنت  قلطم . لوهجم  يادرف  مهبم ، زورما  هتفر ، نیب  زا  زورید  دـنکیم .

یلع باختنا  يهرابرد  دـناهتفایرد . وا  دوجو  رد  ار  هدـنیآ  هب  دـیما  لماع  هتخود ، بلاطیبا  نب  یلع  هب  مشچ  هک  تسا  راـصنا  نیرجاـهم و 
علطم یخیرات  يهثداح  نیا  زا  هک  باختنا  زکرم  زا  رود  عماوج  مدرم  یتح  باختنا و  نآ  رد  ناگدننک  تکرـش  يهدمع  هک  میدهاش  (ع )

یناتـسرپ يوه  زا  يدودعم  زج  دناهتـشاد ، تیاضر  نآ  هب  ای  تکرـش  باختنا  نآ  رد  ینادجو  حوطـس  ینالقع و  ياوق  يهمه  اب  دناهدش ،
باـختنا رد  ناگدـننک  تکرـش  یـضار و  دارفا  کـی  کـی  هک  تسین  نآ  اـم  روظنم  دـناهدوب . دوخ  ناـمز  ناتفـص  زیگنچ  تسد  تلآ  هک 

نآ یمالـسا  عماوج  نازاتـشیپ  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  هکلب  دندوب ، هتخومآ  ار  یناسنا  مولع  يهمه  هدـناوخ و  اههفـسلف  ع )  ) نینموملاریما
یمالـسا هاگدـید  زا  اصوصخم  عاـمتجا ، رادـمامز و  ربهر و  نوناـق و  هحفـص 80 ] يهراـبرد [  قیمع  عیـسو و  ياـهیهاگآ  زا  هک  ناـمز ،

، هعماج کی  نازاتـشیپ  يهمه  موجه  دناهدروآ . موجه  ع )  ) یلع باختنا  هب  ینادـجو ، حوطـس  ینالقع و  ياوق  مامت  اب  دـندوب ، رادروخرب 
زا تسا . هعماج  نآ  ياـهناسنا  يهمه  موجه  يواـسم  تقیقح  رد  دـندازآ ، ملاـس و  ینادـجو  نشور و  ینهذ  ذـفان و  يراـکفا  ياراد  هک 

يهدیقع هب  دنـشاب . امکح  یتسیاب  امتح  عماوج  ناگدننک  هرادا  هک  تسا  نیا  یعامتجا  مولع  هفـسلف و  رد  نوطالفا  روهـشم  تایرظن  هلمج 
هلئسم نیا  یلو  دوش ، دراو  ینیع  ناهج  هب  دناوتیمن  دوشیم و  هرـصاحم  حلـصم  نارکفتم  ناهذا  رد  العا  نامرآ  نیا  ناسانـشناسنا ، رثکا 
ورملق رد  نآ  نداد  رارق  اـهباتک و  رد  نآ  نتـشون  يرـشب و  ياـهزغم  رد  ـالعا  ناـمرآ  نیمه  ندرک  دراو  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  مه  ار 

وج رد  زین  یتاریثات  نامرآ ، نآ  زا  صقاـن  ییاـههیاس  هب  هچ  رگا  هعوضوم ، نیناوق  تمظع  ندرک  دنتـسم  یـسایس و  یعاـمتجا و  تاـمیلعت 
تقوم دودحم و  هک  دنچ  ره  یعامتجا ، یگدنز  نوئـش  رب  امکح  يدصت  تسا . هتـشاد  اهناسنا  یلومعم  یناگدـنز  ینابم  يرکف و  تایح 

لباق لوقعم و  یگدـنز  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ياهلیـسو . شزرا  . 1 تسا : یـشزرا  ود  ياههدیدپ  زا  هتـسیاش ، نیناوق  دوخ  دننام  دـشاب ،
مخ چیپرپ و  ریسم  رد  نازورف  ییاهلعشم  هب  ندیـشخب  ققحت  زا  تسا  ترابع  یفده . یتاذ و  شزرا  . 2 هدنزاس . شخبشمارآ و  ریسفت و 
زا ار  اهناسنا  هتفرگ ، رارق  يرـشب  تایح  ریـسم  رد  هک  دنانازورف  ییاهلعـشم  میکح ، يرجم  رازگنوناق و  حلاص و  نوناق  يرـشب . خـیرات 

همـشچرس اـهناسنا  یناور  تمظع  اـب  هداـعلاقوف  يورین  کـی  زا  روبزم ، شزرا  ود  دـنهدیم . تاـجن  هدـننکدوبان  ياـهیکیرات  رد  طوقس 
یلع و باختنا  هحفص 81 ] دهدیم [ . همادا  دوخ  تکرح  هب  تایح  هک  تسورین  نآ  اب  دنکیم و  ریـسفت  ار  تایح  یگتـسیاب  هک  دریگیم 

ماخ دارفا  گرزب ، کچوک و  لهاج ، ملاع و  هعماج ، دارفا  يهدمع  هک  رگید  زیگنا  تفگـش  يهدیدپ  کی  مه  نیا  ناگدننک  تعیب  رایتخا 
يرادـمامز ماـقم  يارب  یتیـصخش  یعطق  یگتـسیاش  رد  هـمه ، هـمه و  یگدـنز ،  بیـشن  زارف و  رد  هدـیزرو  ياهتیــصخش  ییادـتبا و  و 

اهتیرثکا 1. داجیا  لماوع  دشاب . هتـشاد  دوجو  رظنقافتا  نآ  رد  يربج  لماوع  زا  يریثات  نیرتمک  هک  نیا  نودب  دنـشاب ، هتـشاد  رظنقافتا 
ای میقتـسم  دراد : یـساسا  عون  ود  تورث ، لام و  بلج  يارب  عمط  تیلاعف  باختنا . دروم  تیـصخش  رد  ناگدننک  قافتا  تورث  لام و  عمط 
رد يدام ، يایازم  هب  ندیـسر  يارب  هدـش ، باختنا  تیـصخش  نداد  رارق  هلیـسو  زا  تسا  ترابع  مسق  ود  ره  كرتشم  عماـج  میقتـسم . ریغ 

، ایند تورث  لام و  زا  ع )  ) نینموملاریما يرازیب  يرود و  هکلب  دوبن ، رثوم  لماع  نیا  اهنت  هن  بلاطیبا  نب  یلع  يهراـبرد  شفلتخم . لاکـشا 
ییوج و ماقم  . 2 دوب . هدرک  نشور  یبوخ  هب  شايرادـمامز ، نارود  رد  هعماـج ، دارفا  اـب  ار  وا  يهطبار  زرط  دوـب ، حـضاو  ناـگمه  رب  هک 
ار یتسرپ  تسایر  ماقم و  وا  هک  دوب  هدـش  تباـث  یبوخ  هب  دنتـشاد ، ییانـشآ  ع )  ) یلع یحور  عضو  اـب  هک  یناـسک  يارب  یتسرپ . تساـیر 
اور هنوگچ  تسا ، نازیرگ  کـلهم  يراـمیب  نیا  زا  هک  دوخ ، وا ، دوشیم . یـشان  یعیبـط » دوـخ   » مروـت زا  هک  دـنادیم  يراـمیب  زا  یعوـن 
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تـسایر ماقم و  لماع  تلاخد  مدع  تابثا  يارب  نشور  الماک  دهاوش  زا  یکی  دنک ! التبم  هدنـشک  ضرم  نآ  هب  ار  نارگید  هک  دید  دهاوخ 
. اهتیصخش ریثات  . 3 دوب . لمج  گنج  يهلئاغ  ندرک  اپرب  و  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  ریبز  هحلط و  يهنادرمناوجان  رارف  ع ،)  ) یلع باـختنا  رد 

یناویح ياههتساوخ  لایما و  هک  هتفای ، دشر  ییاهتیـصخش  ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  کی . دومن : روصت  ناوتیم  هنوگ  ود  هب  ار  لماع  نیا 
ياهتیصخش ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  ود . هحفـص 82 ] دناهدیـشچ [ . ار  یناسنا  لامک  تمظع و  معط  هدرک  لیدعت  راهم و  الماک  ار  دوخ 

هار اقب ، رد  عزانت  هب  هیکت  اب  نونکات  هک  تسورین  يربج  لماع  زا  یـشان  ریثات  نیا  باـقع . لـباقم  رد  فیعـض  کـشجنگ  دـننام  دـنمورین ،
هدوب لوا  عون  زا  يرادـمامز  هب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  باختنا  رد  اهتیـصخش  ریثات  تسا . هدرک  دـس  حالـصا  هنوگ  ره  يارب  ار  اـهناسنا 
نییعت زا  یلومعم  مدرم  یناوتان  هب  رظن  اب  هکلب  تسا ، هدوب  یخیرات  یـصخش  يهثداح  کی  يهرابرد  وکین  قافتا  کـی  اـهنت  هن  نیا ، تسا .

يدـصت رما ، رهاـظ  رد  هچ  رگا  دوـشیمن . هدـید  تیمکاـح  يهدـیدپ  لـصا  يارب  نـیا  زا  رتـهب  یهار  دوـخ ، یعاـمتجا  تاـیح  تشوـنرس 
. درک هسیاقم  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  نآ  یلومعم  عاونا  اب  ار  باختنا  نیا  یلو  دوب ، مدرم  باختنا  هب  دنتـسم  يرادمامز  هب  ع )  ) نینموملاریما

يارب تیصخش  نیرتهتـسیاش  نارظن ،) بحاص  يهمه  قافتا  هب   ) یهلا - یناسنا لیاضف  يهمه  نتـشاد  هب  رظن  اب  بلاطیبا ، نب  یلع  . 1 اریز :
كاپ و نادجو  . 2 دنتـشاذگیم . رانک  يرادـمامز  يربهر و  زا  ار  وا  ای  دـندرکیم  باـختنا  مدرم  هاوخ  تسا ، هدوب  يرادـمامز  يربهر و 

باـختنا يارب  مدرم  ریظنیب  موـجه  تسا . یهلا  مکح  دـنک ، رداـص  ار  یمکح  ره  هک  دنتـسه  ینورد  ناربماـیپ  ناـمه  مدرم ، میلـس  لـقع 
یهلا تموـکح  کـی  ار  یلع  تموـکح  مدرم  اـهنت  هن  سب . تسا و  هدوـب  ناـنآ  میلـس  لـقع  كاـپ و  نادـجو  کـیرحت  هب  نینموـملاریما ،
هحفص تسنادیم [ . یهلا  تیرومام  کی  تموکح ، رما  رب  ار  دوخ  يدصت  زین  ضحم  لداع  قداص و  ياوشیپ  نآ  دوخ  هکلب  دنتـسنادیم ،

[83

مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-

مل عمس  رقو  هحفص 84 ] دیامرفیم [ . توعد  تیاده  هب  یهارمگ  زا  ار  نانآ  هدومرف و  هظعوم  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
دایرف هک  یسک  دباین ! رد  ار  هدنزاس  اسر و  حیاصن  هک  یشوگ  داب  اونشان  هحیـصلا ؟ هتمـصا  نم  هابنلا  یعاری  فیک  هیعاولا و  عمـسی )  ) هقفی

هس یلماکت ، ياهندیدرگ  لماوع  نییعت  رد  تفریذپ ؟ دهاوخ  رثات  فیعـض  يادص  زا  هنوگچ  تسا ، هتخاس  رک  هدیبوک و  ار  شـشوگ  دنلب 
لماـع يدوـجوم  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تـسا . ینورد  ءایـشا  ندـیدرگ  لوـحت و  لـماع  مـکی . يهـیرظن  دراد : دوـجو  هجوـت  لـباق  يهـیرظن 

نآ لوحت  رد  يرثا  دـندوجوم ، نآ  تاذ  زا  جراـخ  رد  هک  تعیبـط ، يازجا  رگید  اههدـیدپ و  دـنارورپیم و  دوخ  نورد  رد  ار  ینوگرگد 
. دنرادن نآ  ندیدرگ  رد  يرثا  ینورد  ياههدیدپ  ازجا و  هدوب ، نآ  تاذ  زا  نوریب  دوجوم ، ندیدرگ  هنوگ  ره  لماع  مود . يهیرظن  دنرادن .
زا کی  ره  ندیـسر  تیلعف  هب  تکرح و  يارب  تسا . ندـیدرگ  لمع  طیارـش  ینورب ، لماوع  هدوب ، ینورد  ندـیدرگ  لـماع  موس . يهیرظن 

. مود عون  یمدآ . هدارا  زا  تسا  ترابع  هک  ضحم  ینورد  لماع  مکی . عون  دراد : دوجو  یساسا  لماع  عون  هس  یناور ، ورملق  ياهدادعتـسا 
. ] دنزیم اهدادعتسا  کیرحت  هب  تسد  دوشیم و  نورد  ورملق  دراو  كاردا ، لیاسو  ریاس  یعیبط و  ساوح  يهلیسو  هب  هک  ینوریب  لماوع 
رد ار  هدـنزاس  اسر و  حـیاصن  هک  یـشوگ  داب  اونـشان  يهلمج  ناسنا . یناور  حوطـس  يالهبال  رد  هتفهن  ياهتیعقاو  موس . عون  هحفص 85 ]
نآ اب  طابترا  زا  یناور و  رعاشم  یعیبط و  ساوح  قیرط  زا  تاـیعقاو ، دورو  زا  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  هک  ياهعماـج  اـی  درف  نآ  ینعی  دـباین ،
دوخ ندیدرگ  لماع  دـنک ، رارقرب  یلعافت  طابترا  اهدادعتـسا  نآ  اب  ینورد  قیاقح  ینورب و  تایعقاو  هک  دراذـگن  هدرک و  رانکرب  تایعقاو 

یهاگآ و لماوع  نیرتهناـعطاق  نیرتنشور و  دراد . دوجو  رـشب  دارفا  يارب  یقرت  یهاـگآ و  لـماوع  زا  یناوارف  عاونا  تسا . هدرک  یثنخ  ار 
يدج ياهدایرف  داد و  لوا . يادص  تسا . هدوب  زادنانینط  خیرات  ياضف  يهمه  رد  ءانثتـسایب  هک  تسا  هدـنزاس  اسر و  يادـص  ود  یقرت ،

ياهرادنپ تالایخ و  دوخ ، هار  رس  رد  دشکیم و  رب  رـس  شناج  قامعا  زا  تسا ، یمدآ  نادجو  يادص  مود . يادص  تسا . یهلا  ناربمایپ 
ساسحا یهلا و  تبحم  ناجیه  شزرل و  زا  هک  یلد  داب  شیادخ  اب  هتـسویپ  ناقفخلا . هقرافی  مل  نانج  طبر  دـنکیم . وحم  ار  زغم  ساسایب 
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هشیدـنا و یهاگآ ، عونتم  ياهتیلاعف  دـننام  دراد . دوجو  نوگانوگ  رایـسب  ياـهتیلاعف  یمدآ  زغم  رد  ددرگیمن ! ادـج  يدـنوادخ  تمظع 
دـتفایم و نایرج  هب  ناسنا  زغم  رد  دوخ  هب  صوصخم  لماوع  دوجو  يهجیتن  رد  اهتیلاعف ، نیا  زا  کی  ره  لیخت و ... میـسجت ، تاروصت ،

زغم دنکیم . یلاخ  دنکیم ، زورب  لماوع  رارمتـسا  تهج  هب  هک  يرگید ، تیلاعف  عفن  هب  ار  دوخ  ياج  سپـس  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک 
هب نآ  رد  یـصوصخم  تیفیک  هدوب ، زغم  رثات  بجوم  هک  دـنکیمن  رارقرب  ياهطبار  نانچ  اـهتیلاعف  نآ  لوصحم  زا  کـی  چـیه  اـب  یمدآ 

، لاثم ناونع  هب  دباییم . مسجت  يونعم  يدام و  تایح  نوئش  رد  دوشیم و  دیلوت  زغم  زا  هاگراک ، کی  لوصحم  دننام  هکلب  دروایب . دوجو 
: يهیـضق ود  زا  ار  تسا » شزرااب  دـنمدرخ  راـک   » لوصحم و  داـتفا . تیلاـعف  هب  زغم  رد  شخب  هجیتن  مظنم و  ياهشیدـنا  زا  هک  مینک  ضرف 
رد نآ ،  ندوب  حیحص  ضرف  اب  روبزم ، لوصحم  دروآ . تسد  هب  تسا » شزرا  اب  دیفم  راک  ره  [ » هحفص 86 و [  تسا » دیفم  دنمدرخ  راک  »

روبزم لوصحم  زا  يرثاـت  ناـنچ  زغم  هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم . عطق  زغم  هاـگراک  زا  ار  دوخ  طاـبترا  دوشیم و  دراو  یمدآ  تاـیح  نوئش 
کی چیه  تخرد ، هام و  دننام  دنکیم ، روصت  زغم  هک  ار  ییاهزیچ  الثم  دوش . بوسحم  نآ  يارب  يرمتـسم  تلاح  ای  ءزج  دننام  هک  درادن 

زا یتلاح  ای  ءزج  دـننام  تیلاعف ، عوضوم  بلق ،)  ) لد هب  طوبرم  ياهتیلاعف  رد  هک  یتروص  رد  دوشیمن . زغم  زا  یتلاـح  اـی  ءزج  اـهنآ  زا 
. نوکـس بارطـضا و  شمارآ و  شپت و  دننام  يزغم . ياهتیلاعف  رد  هن  مینیبیم ، لد  ورملق  رد  ار  میهافم  اههدیدپ و  زا  ياهراپ  تسا . لد 
 ، هتفای لماکت  ناسنا  کی  هک  یماگنه  دوشیم . ردام  لد  بارطـضا  بجوم  شلزلزت  هک  دراد  ردام  تایح  اب  ياهطبار  كدوک  تایح  الثم 

يهدـیدپ نیا  تلع  دوشیم . برطـضم  دـنیبیم ، ار  دوخ  يهعماج  ياـهيراوگان  بئاـصم و  تسا ، هتفرگ  هدـهع  رب  ار  هعماـج  يربهر  هک 
ساسحا زا  هک  تسا  ياهدیدپ  لد  شزوس  تساراد . دوخ  لآهدـیا  تایح  مدرم و  تایح و  نایم  ربهر ، هک  تسا  ياهطبار  ساسحا  یناور ،

بقاوع مکب  رظتنا  تلز  ام  دـنادیم . دوخ  زا  یتیفیک  ای  ءزج  ار  هدـیدپ  نآ  یمدآ ، لد  دـیآیم و  دوجو  هب  ینامرآ  عوضوم  کـی  نتخوس 
متسارف اب  ار  امش  یگدروخ  بیرف  راثآ  مدیشکیم و  ار  امش  يرگتنایخ  جیاتن  زورب  راظتنا  هراومه  نم  نیرتغملا . هیلحب  مکمـسوتا  ردغلا و 

يربـهر و شریذـپ  ناـمیپ  مالـسا  نید  رد  هـک  تـعیب  یناـسنا  يـالتعا  دـشر و  يارب  نآ  موزل  تـعیب و  تیهاـم  رد  یثـحب  مدوـب . هتفاـیرد 
هب نامیپ  نیا  يانعم  دیآیم . دوجو  هب  عامتجا  دارفا  رگید  ربهر و  نایم  هک  تسا  ياهطبار  نیرت  هدـنزاس  نیرتسدـقم و  تسا ، يرادـمامز 

يونعم يدام و  تایح  ریـسم  نییعت  قح  دازآ ، الماک  نادـجو  اب  هدـننک ، تعیب  نم  هدـننک . تعیب  هحفص 87 ] تسا [ : نینچ  رـصتخم  روط 
دوبان لحنم و  نامیپ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  نم  يونعم  يدام و  تحلـصم  زا  ربهر  هک  یفلخت  كدـنا  اب  مراذـگیم و  ربهر  راـیتخا  رد  ار  دوخ 

هک منکیم  یهلا  دهعت  مریگیم و  هدهع  هب  ار  هدننک  تعیب  يرادمامز  يربهر و  یهلا ، نادجو  اب  هدنوش  تعیب  نم  هدنوش . تعیب  دوشیم .
رـصانع منک . نییعت  يدنوادخ  تیـشم  قباطم  یهاوخدوخ ، سوه و  يوه و  تلاخد  نودب  ار ،  هدـننک  تعیب  يونعم  يدام و  تایح  ریـسم 

ربهر و اب  یمیمص ، كاپ و  تین  يور  زا  هچ  یمـسر و  روط  هب  هچ  یمالـسا ، عامتجا  دارفا  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  سدقم  نامیپ  نیا  یلـصا 
اهنآ يهدمع  هک  دـشاب  اراد  ار  مالـسا  يهعماج  رب  يربهر  طیارـش  دـص  رد  دـص  یتسیاب  مالـسا  ربهر  . 2 دندنبیم . نامیپ  دوخ  رادـمامز 

ریاس اب  طابترا  لاح  رد  مالـسا و  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تایعقاو  یمالـسا و  لـئاسم  لوصا و  هب  لـماک  یهاـگآ  فلا . زا : دـناترابع 
رب لماک  طلـست  ج . نآ . ندرک  راومه  هب  مادـقا  عامتجا و  درف و  يارب  تایح  ریـسم  نیرتهب  صیخـشت  رب  یفاک  تردـق  ب . يرـشب . عماوج 

يدازآ . 4 دوشیم . دوبان  لحنم و  دوخ  هب  دوخ  سدـقم  نامیپ  ربهر ، رد  فارحنا  كدـنا  زورب  اـب  . 3 دوخ . یصخش  ياههتـساوخ  لایما و 
( سدقم نامیپ   ) تعیب يارب  هک  قوف  فیرعت  رد  تقد  اب  سدقم  نامیپ  رصنع  نیرتیـساسا  يدازآ ، سدقم . نامیپ  ندرک  دقعنم  رد  لماک 

تـسد هب  ار  دوخ  يونعم  يدام و  تایح  تشونرـس  لماک ، رایتخا  يدازآ و  اب  هدـننک ، تعیب  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  میدـش ، رکذـتم 
نایب اب  تسا . تعیب  تقیقح  دـض  دـشاب ، هحفـص 88 ] اـمن [  يدازآ  رهاـظ  هب  لکـش  رد  هچ  رگا  راـبجا ، هارکا و  نیرتمک  دراپـسیم . ربهر 

هب ور  تایح  ریسم  نییعت  دوجو و  ياهدادعتسا  ندرک  افوکش  زا  تسا  ترابع  مالسا ، رد  تعیب  یلـصا  فده  هزیگنا و  مییوگیم  رتنشور 
. تسین راگزاس  رابجا  هارکا و  اب  زگره  یفده  هزیگنا و  نینچ  یهلا . رون  عاعـش  تیبذاج  هب  دورو  زا  تسا  ترابع  هک  یتسه  يالعا  فده 
يدازآ و ياعدا  اب  ناگدـنهد  يار  هک  تسا  تعیب  زا  یعون  نارازگ  نوناق  ربهر و  نییعت  يارب  يریگيار  هزورما ، يزورما  عماوج  تعیب و 
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يهدیدپ لصا  نیاربانب ، دنیامنیم . راذـگاو  دـننکیم ، باختنا  هک  یـصخش  هب  ار  شیوخ  يونعم  يدام و  تایح  ریـسم  نییعت  قح  رایتخا ،
ره طلـست  تیکلام و  هک  یماداـم  تسا ، ناـیرج  رد  اـجرباپ و  يریگيار ، لکـش  رد  تسا ، تشونرـس  ریـسم  نییعت  قح  ياـطعا  هک  تعیب 

یمهم رایسب  توافت  دوب . دهاوخ  شریذپ  دروم  تباث و  دوش ، یقلت  ملـسم  تشونرـس ، ریـسم  نییعت  يهرابرد  نتـشیوخ ، رب  ناسنا  زا  يدرف 
نیا ندـش  نشور  يارب  دـنکیم . باجیا  ار  روبزم  دـهعت  عون  ود  هک  تسا  یفدـه  هزیگنا و  رد  دراد ، یمالـسا  تعیب  اب  يزورما  ناـمیپ  هک 

هزیگنا و میریگب : رظن  رد  دهدیم ، حیـضوت  مه  ار  ود  نآ  تیهام  انمـض  هک  ار  دـهعت  عون  ود  زا  کی  ره  فدـه  هزیگنا و  یتسیاب  توافت ،
ياهتـسیاش ریدم  یعامتجا ، یناگدنز  رد  دوخ  تایح  نیمات  يارب  عامتجا  دارفا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  يزورما . يرادمامز  نامیپ  فدـه 

هافر و لیاسو  تسا  نکمم  هک  يدـح  نیرتیلاع  ات  دـنک و  عفترم  ار  تاـیح  لـخم  ياـهداضت  محازت و  اـت  دـننک  باـختنا  نتـشیوخ  يارب 
دنارورپیم و رـس  رد  رادمامز  زا  ار  یناسنا  لماکت  عقوت  هدننک  تعیب  هن  نامیپ ، تعیب و  نیا  رد  سب . دنک و  هدامآ  ار  نانآ  تایح  شیاسآ 

عقوت ربهر  زا  ار  لماکت  يهلیسو  ندرک  هدامآ  هدننک  تعیب  مه  یمالـسا ، تعیب  رد  هک  یتروص  رد  دریذپیم . ار  يدهعت  نینچ  رادمامز  هن 
سدقم نامیپ  موزل  ساسحا  مدع  هحفـص 89 ] مییوگب [ : دیاب  هجیتن  رد  دنکیم . دـهعت  ار  روبزم  يهتـساوخ  ندروآ  اجب  ربهر  مه  و  دراد .

تیریدم نامیپ  مییوگیم : اذل  تسا ، هدش  اهنم  رشب  یعامتجا  یگدنز  زا  یناسنا  يالتعا  لماکت و  هک  تسا  نآ  لولعم  يزورما  عماوج  رد 
یـشکدوخ ای  ینکـشدهعت  تسا . يدعب  ود  یعامتجا  تیریدم  نامیپ  یمالـسا ، تعیب  هک  یتروص  رد  تسا ، يدـعب  کی  زورما  یعامتجا 

زا يرگید  ترابع  نامیپ  نآ  زا  فلخت  دراد ، تلالد  نامیپ  نآ  يافیا  هب  دازآ  نادجو  تیـصخش و  دنویپ  رب  یعقاو  نامیپ  هک  تهج  نادـب 
ود دننام  يرشب  سوماق  رد  ياهملک  چیه  دوشیم ! هدیمان  تسایس  یکریز و  یلوایکام ، ناوریپ  نایوجدوس و  رتفد  رد  هک  تسا  یشکدوخ 
هب طوـبرم  ثحاـبم  هک  تسا  هدوـب  روآمرـش  يراذـگمان  نیارباـنب  تسا . هدرکن  تسه  ار  اـهتسین  تسین و  ار  اـهتسه  روـبزم ، يهـملک 
زا شیب  اهكریز ! نآ  يارب  دوشیم ، حرطم  یتیبرت  مولع  اهیسانشناور و  اههفـسلف و  رد  هک  کلذ ، ریغ  یناسنا و  نم  دوخ و  تیـصخش ،

یعون هک  یکریز  يهملک  ندرب  راک  هب  درادن ! یتیعقاو  دوش ، هدییاس  دیاب  هک  یناسنا  لوصا  يهرهم  ياههدند  ای  یهاکف  میهافم  هدع  کی 
لابند هب  ار  يرگید  تیمسر  دوخ  هک  دهدیم ، تیمسر  یناسنا  یگدنز  رد  ار  ینکشنامیپ  حیقو  تفص  دراد ، دوجو  نآ  موهفم  رد  زایتما 

نامیپ و تسا . یتسین  وت  یتسه و  وت  يواست  شایعطق  يهجیتن  هک  متـسین  نم  متـسه و  نم  يواـست  زا  تسا  تراـبع  نآ  دروآیم و  دوخ 
کی چیه  ییوگ  هک  دنکیم  حرطم  نانچ  ار  نامیپ  دهعت و  تمظع  فلتخم ، تانایب  اب  دـیجم ، نآرق  تایآ  نآرق  هاگدـید  زا  ینکـشنامیپ 
نامیا دشر و  تاصتخم  زا  ار  دهع  هب  افو  نآرق ، زا  یتایآ  . 1 دسریمن . رظن  تیمها  زا  هیاپ  نآ  هب  دوخ ، زج  اب  طابترا  رد  یناسنا ، نوئش  زا 
تسا یسک  راکوکین  هحفص 90 ] هکلب [  دینادرگب ، برغم  قرـشم و  فرط  هب  ار  دوخ  يور  هک  تسین  نآ  يراکوکین  . » درادیم بوسحم 

نامیتی و نادـنواشیوخ و  هب  لاـم  یهلا ، تبحم  هار  رد  درواـیب و  ناـمیا  ناربماـیپ  یهلا و  باـتک  ناگتـشرف و  ترخآ و  زور  ادـخ و  هب  هک 
یعقوم هک  نانآ  دهدیم و  تاکز  درادیم و  اپرب  ار  زامن  دهدیم و  ناگدرب  نداد ) تاجن   ) نادنمتـسم و هار و  رد  ناگدـنامرد  نایاونیب و 
تسار وگتسار و  نانآ  دنتسه . ابیکش  رابدرب و  سرت ، لماوع  تقشم و  جنر و  لباقم  رد  دننکیم و  افو  دوخ  نامیپ  هب  دندنبیم ، نامیپ  هک 

هک یعورـشم  دهعت  ره  دنکیم . یفرعم  ادخ  ار  نامیپ  دـهع و  فرط  کی  دـیجم ، نآرق  زا  یتایآ  . 2 [ . 47 .« ] دنتـسه اوقت  ياراد  رادرک و 
لمع دهعت و  نتسکش  دریگیم ، رارق  هدهاعم  ورگ  رد  دراد ، یهلا  يهبنج  هک  یناسنا ، تیصخش  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، هتـسب  اهناسنا  نایم 

هک يدهع  هب  ءافیا  رد  ینادرم  نانموم ، زا  : » تسا ریز  رارق  هب  تایآ  نیا  زا  ياهنومن  دوشیم . بوسحم  ادـخ  اب  تفلاخم  نامیپ ، هب  ندرکن 
. دنکیم دزـشوگ  دندنبیم ، هک  ییاهنامیپ  دـهع و  يهرابرد  ار  اهناسنا  تیلوئـسم  هک  یتایآ  . 3 [ . 48 .« ] دندیزرو قدص  دنتـسب ، ادخ  اب 
ار نانکشنامیپ  يراکهبت  هدرک ، موکحم  تخس  ار  ینکشنامیپ  یناوارف  تایآ  . 4 [ . 49 .« ] تسا تیلوئسم  دروم  دهع  دینک ، دهع  هب  افو  »
.5 [ . 50 .« ] میتخاس التبم  تواسق  هب  ار  ناـشیاهلد  میدرک و  تنعل  ار  ناـنآ  دـندش ، بکترم  هک  ینکـشنامیپ  تهج  هب  . » دـنکیم تاـبثا 

ماـمت وا  ررـض  هب  تسکـش  نیا  دنکـشیم ، ار  دوـخ  دـهعت  هک  یـسک  . » دـنکیم دزـشوگ  ار  نانکـشنامیپ  ینکـشدوخ  تاـیآ ، زا  یـضعب 
زا ارم  نم  يهدرپ  هینلا . قدص  مکینرـصب  نیدلا و  بابلج  مکنع  ینرتس  یتح  هحفص 91 ] يهیآ 10 [ (. حتف ، يهروس  یقرواپ :  .« ) دوشیم
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یهاـگآ روـبزم ، يهـلمج  داـفم  تـسا . هتخاـس  راکـشآ  نـم  رب  ار  امـش  تـقیقح  مـنورد  يافـص  تـین و  قدـص  هدیـشوپ ، امـش  ناگدـید 
قفانم و ناراکهبت  نآ  دیـسانشیمن . ارم  امـش  مسانـشیم و  ار  امـش  نم  ینعی  دـنکیم . نایب  ار  مدرم  نآ  لهج  یهاـگآان و  نینموملاریما و 

اهنآ ياهیهاگآ  رب  هک  نآ  ياـج  هب  هک  دـندوب  هدرک  دوخ  يهفرح  ار  نید  زا  ییاـنعم  یگدـنز ، يهبـساحمیب  ياهدادـیور  رد  روهطوغ 
نوقتلت و ثیح  هلـضملا ، داوج  یف  قحلا  ننـس  یلع  مکل  تمقا  دوب . هدـش  نانآ  ییانیبان  ریدـخت و  لماع  دـنک ، کمک  تایعقاو  يهراـبرد 

هدـهع هب  تسا ، هدـش  هدیـشک  تلالـض  ياـههداج  ناـیم  رد  هک  قح  ياـههار  رد  ار  امـش  یناـبهگن  نم  نوـهمت . ـال  نورفتحت و  لـیلدال و 
يارب دیـسریمن . یبآ  هب  دـینکیم و  رفح  ار  اهنیمز  دـیرادن . يربهر  دیـسریم و  رگیدـکی  هب  یهارمگ  ياههداج  نیا  رد  امـش  ماهتفرگ .

هدش هدیـشک  هدنریگ  ياهگنر  اب  ناشیگدنز ، دیفـس  يهحفـص  رد  هک  تسا  یمیقتـسم  ياهطخ  دننام  قیاقح ، ییادتبا ، هداس و  ياهناسنا 
روبع هب  جایتحا  دنراد ، هک  يزیرغ  ياههدیدپ  رد  ناروناج  تیلاعف  هک  نانچ  درادن . دوجو  ياهلصاف  تقیقح ، نانآ و  تیعقوم  نایم  تسا .

تقیقح اهنآ ، شرتسگ  شیازفا  اهدادعتـسا و  دـشر  اب  هک  یتروص  رد  درادـن . میمعت  میـسجت و  دـیرجت ، لـقعت ، هشیدـنا ، ياـههندرگ  زا 
هک ضحم ، تلادـع  ربارب  رد  نارود  نآ  مدرم  زا  یهورگ  تجاجل  تمواقم و  دوشیم . عونتم  داـعبا  ياراد  رتیفخم و  یهاـگ  رتفیرظ و 

ار روز  عماوج  يهمه  رد  هک  دـشاب  هدوب  يرـشب  كاـنلوه  يهفاـیق  نآ  يهدننکریـسفت  دـناوتیم  دوـب ، هتفاـی  مسجت  بلاـطیبا  نب  یلع  رد 
! ناـیبلا تاذ  ءاـمجعلا  مکل  قطنا  مویلا  دروآیم . دوـجو  هب  هحفـص 92 ] زیگناتشحو [  ياههرهچ  نآ  بسانم  ییاههفـسلف  هداد ، تیمـسر 
، تایعقاو مزاسیم . راداو  نتفگ  نخس  هب  دنراد ، ییایوگ  اونش  ياهشوگ  يارب  اهنت  هک  ار  نابز  یب  گنگ و  ياهدادیور  تاملک و  زورما 

رود نم  يهلان  زا  نم  رـس  دـننزیم : اهدایرف  دـنیوگیم و  اهنخـس  ام  اب  دـنانایرج ، رد  یتسه  هاگرذـگ  رد  شوماخ  يهفایق  اب  هک  نیا  اـب 
امش هب  ینعی  دیوش ، انـشآ  یعیبط  شوگ  هار  زا  شتآ  ندنازوس  اب  امـش  هک  دراد  یتوافت  هچ  تسین  رون  نآ  ار  شوگ  مشچ و  کیل  تسین 
نآ هب  هدهاشم ، نیا  هار  زا  دنازوسیم و  شتآ  هک  دینیبب  ناتمشچ  اب  ای  دیوش ، هاگآ  تیعقاو  نآ  هب  امـش  و  دنازوسیم » شتآ   » هک دنیوگب 
دوخ اب  طابترا  رب  ار  تایعقاو  اب  سامت  يهلیـسو  هک  تسا  نانیـشنكاخ  ام  یگدنام  بقع  لماوع  زا  یکی  مه  نیا  دینک . ادیپ  ملع  تیعقاو 

: تسا هدش  ام  یگدنز  هار  رس  ياهماد  رگیدکی ، هب  یناعم  لاقتنا  لقن و  مهافت و  يارب  هلیسو  نیرتیلاع  نیا  میهدیم . حیجرت  تایعقاو  نآ 
! هتیرا ذم  قحلا  یف  تککش  ام  ینع . فلخت  ءيرما  يار  برغ )  ) بزع تسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل  تساهماد  نوچ  اهمان  اهظفل و 

لیان تقیقح  رادـید  هب  هک  ماگنه  نآ  زا  تسا . هداتفا  رود  هب  تقیقح  قح و  تفایرد  زا  دـناهدش ، رانکرب  نم  زا  هک  یمدرم  نآ  يهشیدـنا 
رذگدوز يدام  تاجایتحا  يانبم  رب  اهناسنا  یلومعم  یعیبط و  ياهیگتـسویپ  اهیگتـسباو و  ماهتـشادن . نآ  رد  يدـیدرت  کش و  ماهدـمآ ،

یلع هحفص 93 ] درکیم [ . تکرح  جایتحا  دوس و  نیا  قوف  شیوخ ، دوجو  رد  رادیاپ ، رصنع  نتـشاد  تهج  هب  بلاطیبا ، نب  یلع  تسا .
يوس هب  دنتـسه ، یبایتقیقح  دادعتـسا  ياراد  هک  ار  یمدرم  تسا ، تقیقح  هک  شیوخ ، دوجو  رد  رادیاپ  يرـصنع  نتـشاد  تهج  هب  (ع )

یسوم سجوی  مل  دینک . کیدزن  تقیقح  يهبذاج  هب  ار  دوخ  هک  دنزیم  دایرف  مدرم  نآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  عقاو  رد  دناوخیم . شیوخ 
زا هکلب  دوبن ، نتشیوخ  زا  سرت  يارب  مالسلاهیلع  یـسوم  ساره  لالـضلا ! لود  لاهجلا و  هبلغ  نم  قفـشا  لب  هسفن ، یلع  هفیخ  مالـسلاهیلع 

نیا رد  ع )  ) نینموملاریما دـنیامن . تموکح  مدرم  رب  لالـض  ياهتلود  دـتفیب و  ناـنادان  تسد  هب  يزوریپ  مچرپ  اداـبم  هک  دوب  كاـنمیب  نآ 
شمارآ زا  هنوگچ  میب ، سرت و  لماوع  ربارب  رد  ریظنیب ، تیـصخش  نیا  هک  نیا  حیـضوت  يارب  دـنکیم . یفن  دوخ  زا  ار  میب  سرت و  هلمج 

لاوئـس کی  هب  خساپ  ندرک  ادیپ  يهرابرد  مزال  یـسررب  یلک ، ثحب  نیا  مینکیم . حرطم  ار  یلک  ثحب  کی  تسا ، هدوب  رادروخرب  یلاع 
هک یناسنا  دریگب . رارق  ساسحا  دروم  دیاب  یگدنز  اهنآ ، ریـسفت  تایح و  نوئـش  كرد  يارب  مینک ؟ ریـسفت  هنوگچ  ار  تایح  دوب . دهاوخ 

لاوئـس دنکیمن ، ندوب  هدنز  ساسحا  یلو  تسا ، هدنز  هک  یناسنا  زا  اریز  دوشیم . وربور  روبزم  لاوئـس  اب  دـنکیم ، ندوب  هدـنز  ساسحا 
دنکیمن یتسه  هب  یهجوت  یتسه ، رد  ندش  روهطوغ  اب  یمدآ ، ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اج  نیا  رد  تسا . درومیب  الماک  روبزم 

بلغا هک  تسا  نیا  خـساپ  ار ؟ لوحت  تکرح و  دوخ  هن  دـنکیم و  كرد  ار  نامز  هن  تکرح ، لوحت و  راـبیوج  رد  نتفرگ  رارق  اـب  ارچ  و 
تاظحل بلغا  نوچ  درادیم . لوغـشم  دوخ  هب  تساهنآ ، اب  طابترا  لاح  رد  هک  ار ، یمدآ  هاگآدوخ  نهذ  تاعوضوم ، تاـسوسحم و  نآ 
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ار هلمج  نیا  دوشیمن . ام  هاگآ  دوخ  نهذ  دراو  اهنآ  یلـصا  تایعقاو  اذـل  درذـگیم ، روبزم  روما  تایئزج  اب  سامت  لاـح  رد  اـم  یگدـنز 
نآ دوخ  اب  هن  میراد ، راک  رـس و  نآ  ياههدیدپ  اهلولعم و  اب  ام  تسا و  يدیرجت  موهفم  کی  تایح  دیوگیم  هک  مینک  شومارف  دبا  يارب 

تایح اب  اهنآ ، يازجا  نیرتزیچان  یتح  دـنکیم ، زورب  هدـنز  ناـسنا  زا  هک  ینالـضع  یناور و  تیلاـعف  هدـیدپ و  ره  هحفـص 94 ] موهفم [ .
، یلومعم تالاح  رد  ناسنا ، هک  تسا  دیدش  میقتسم و  يردق  هب  نآ ، ياهتیلاعف  اههدیدپ و  تایح و  نایم  یگتسویپ  نیا  دراد . یگتسویپ 

میـسقت هدـمع  مسق  ود  رب  دـنکیم ، زورب  تایح  زا  هک  ییاهتیلاعف  اههدـیدپ و  دـنکیم . هابتـشا  تایح  دوخ  اب  ار  یتاـیح  تیلاـعف  هدـیدپ و 
دننام میمانیم . تایح  میقتـسم  تاـصتخم  ار  اـهنآ  اـم  دـننکیم و  زورب  تاـیح  زا  میقتـسم  روط  هب  هک  دنتـسه  يروما  مکی . مسق  دوشیم :

رد نیعم  شور  باـختنا  دـننام  دـننکیم . زورب  تاـیح  زا  بولطم ، دوـخ  ندـمآ  دوـجو  هب  زا  سپ  هک  دنتـسه  يروـما  مود . مسق  تکرح .
ار نیعم  تاعوضوم  رد  هشیدنا  تایح ، تعیبط  دوخ  اریز  میمانیم ، تایح  میقتـسمریغ  تاصتخم  ار  اهتیلاعف  اههدیدپ و  مسق  نیا  یگدـنز .

يهنیمز رد  تبثم  تیلاعف  ینورد و  لماوع  یعامتجا و  یطیحم و  طیارـش  شریذـپ  اـب  هک  تسا  بولطم  دوخ  نیا  هکلب  دـنکیمن ، باـجیا 
تقیقح رد  دنکیم ، زورب  تایح  رمتـسم  نایرج  رد  هک  یتیلاعف  هدـیدپ و  ره  نیاربانب  دزادـنایم . نایرج  هب  روبزم  روما  رد  ار  تایح  اهنآ ،
هدیدپ نآ  ندروآ  دوجو  هب  زا  سپ  تایح ، زا  یصاخ  تیعقوم  هک  نیا  هن  دباییم . لوحت  لیدبت و  تیلاعف  ای  هدیدپ  نآ  هب  تایح  زا  یئزج 

هب هک  ناور  ياراد  تسا  يدوجوم  نوچ  ناسنا  دـهدب . همادا  دوخ  دوجو  هب  یـصاخ  ینوگرگد  اب  یلومعم ، تلع  کی  دـننام  تیلاـعف ، اـی 
يهطلس تراظن و  اب  هک  یتایح  تیلاعف  هدیدپ و  ره  تقیقح  رد  دنکیم ، فرص  نیعم  ییاههتـساوخ  رد  ار  تایح  بولطم ، دوخ  يهلیـسو 

زورب هک  ییاـهتیلاعف  اههدـیدپ و  اـب  تاـیح  يهطبار  هک  نآ  هجیتـن  دـنامیم . رادـیاپ  تباـث و  دـنکیم ، زورب  ناور  ورملق  رد  لآهدـیا  دوخ 
ناسنا کی  رظن  رد  تاـیح  هک  نیا  يارب  اهـشزرا  يهقطنم  رد  تاـیح  هحفـص 95 ] تیلع [ . يهطبار  هن  تسا ، يدیعـصت  يهطبار  دهدیم ،

ناهج داوم  ریاس  رب  ار  وا  تیدوجوم  يرترب  ندوب ، هدنز  ساسحا  دـنکب . ندوب  هدـنز  ساسحا  ناسنا  . 1 دیاب : دوش ، اهـشزرا  يهقطنم  دراو 
ییانشآ ندوب و  هدنز  ساسحا  . 3 دنکیم . نشور  ناسنا  نآ  يارب  ار  دوخ  تمظع  ندوب ، هدنز  ساسحا  يهجیتن  . 2 دنکیم . تابثا  تعیبط 

تایح هک  تالایخ  نیا  اب  تیلست  . 4 دهدیم . تاجن  تسا ، يدیرجت  موهفم  کی  تایح  هک  ساسایب  ياهرادـنپ  نیا  زا  ار  یمدآ  دوخ ، اب 
يهطبار شیاهتیلاعف ، اههدـیدپ و  اـب  تاـیح  يهطبار  . 5 تسا . نتـشیوخ  تیدوجوم  اب  هزراـبم  نـالعا  تسین ، نآ  نارذـگ  ياههدـیدپ  زج 

يارب دـنامیم . رادـیاپ  بان  تروص  هب  ناور  قیمع  حطـس  رد  هک  تسا  تایح  زا  ياهتفای  لوحت  ءزج  اـهنآ  زا  کـی  ره  هکلب  تسین ، تیلع 
بجوم هک  نیا  نودب  همه ، همه و  تسکش ... يزوریپ و  ملا ، تذل و  سرت ، شمارآ و  تسا ، هدش  ریـسفت  لئاسم  نیا  اب  تایح  هک  یـسک 

رد رادیاپ  تایعقاو  هب  سپـس  هدرک ، لاغـشا  یتاظحل  يارب  ار  ناور  يرهاظ  حطـس  دشاب ، هدوب  لآهدیا  دوخ  راد  فدـه  تیریدـم  تسکش 
تیصخش ریذپانناربج  تسکش  زا  یشان  نینموملاریما  ساره  میب و  هک  دوشیم  هجیتن  رـصتخم  ثحابم  نیا  زا  دوشیم . لدبم  ناور  ورملق 

هب ار  تایح  وا  تسا . یعیبط  دوخ  تیلاعف  نادـیم  هک  وا ، یـصخش  تیدوجوم  لـخم  لـماوع  زا  هن  تسا ، تاـیح  هاگرذـگ  رد  وا  لآهدـیا 
مویلا تسا . تایح  رادیاپان  ياهفک  دننام  ییاهدادیور  تسکـش و ،... يزوریپ و  ملا ، تذل و  سرت ، شمارآ و  هک  هدرک  ریـسفت  ياهنوگ 

لامتحا هحفص 96 ] تفرگ [ . یپ  ار  دوخ  هار  یـسک  ره  میدومن و  کیکفت  ار  لطاب  قح و  هار  زورما  ام  لطابلا . قحلا و  لیبس  یلع  انفقاوت 
، لطاب قح و  تخانش  هک : تسا  نیا  يارب  دراد ، دوجو  ترضح  نآ  يهلمج  رد  هک  لطاب ، قح و  هار  هب  مدرم  نداد  هجوت  هک  دوریم  يوق 
ار نآ  عامتجا  طیحم و  هدروآ ، دوجو  هب  اهلد  رد  ادخ  ار  لطاب  قح و  تخانش  یساسا  يهشیر  تساود . نآ  ياههار  صیخشت  زا  رتناسآ 

یتیعقاو هک  تسا  نیا  لطاب  قح و  يهرابرد  نوگانوگ  ياهتخانـش  كرتشم  عماج  دنکیم . روراب  ار  نآ  دوخ  نیناوق  قباطم  دنایوریم و 
هچ مهاوـخب و  نم  هچ  هک  دنتـسه  ییاـهتیعقاو  و  قـح .)  ) تسا عاـفد  لـباق  حیحـص و  مهاوـخن ، هچ  مهاوـخب و  نم  هچ  هک  دراد  دوـجو 

ضحم یعیبط  نیناوق  سکعلاب ، ای  اهنآ ، ندوب  عافد  لباق  تحـص و  لـماع  هک  نیا  زا  معا  لـطاب .)  ) تسین عاـفد  لـباق  حیحـص و  مهاوخن ،
.2 شیامزآ . لـیاسو  یعیبط و  ساوح  لطاب 1 . قح و  ياههار  صیخـشت  لوصا  اهناسنا . دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  اـی  يدادرارق و  اـی  دـشاب ،

عون ود  رب  ار  لطاب  قح و  ياههار  میناوتیم  یلک  روط  هب  دراد . هک  ینوگانوگ  ياهتیلاعف  اب  نادـجو  . 3 سدح . شوه و  لقعت و  هشیدنا و 
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تخانش مود . عون  وا . یقطنم  ياههتساوخ  ناسنا و  تیدوجوم  اب  ینیع  ناهج  رـضم  دیفم و  طباور  تفایرد  مکی . عون  مینک : میـسقت  هدمع 
هچ يارب  هار  هکلب  دوشیم ، لـطاب  قح و  هراـبرد  درجم  ياهییاسانـش  هب  قـفوم  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  رد  هار  نیا  تیمها  تسا . نتـشیوخ 
هک یـسک  امظی ! مل  ءامب  قثو  نم  دنکیم . كرد  لباق  ار  تیبرت  میلعت و  تیمها  لصا  نیا  دنکیم . فشک  زین  ار  موشب ؟ دـیاب  هچ  و  منک ؟

کی یعیبط و  كرحت  ساسحا و  کی  یجایتحا ، ره  هحفص 97 ] تفرگ [ . دهاوخنرب  شتسد  زا  تقاط  شطع  زوس  دراد ، بآ  هب  نانیمطا 
دنناـم دـنکیم . عفترم  ار  یمدآ  جاـیتحا  هک  تسا  لـماع  نآ  يزیرغ  نتـساوخ  مکی . تلاـح  دروآیم : دوـجو  هب  ناـسنا  رد  یناور  تلاـح 
تلاح تسا . كرتشم  ناسنا ، ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  نارادـناج ، يهمه  نایم  تلاح  نیا  تسا . هنـشت  ناسنا  یعیبط  تلاـح  هک  بآ  نتـساوخ 

ساسحا یعیبط  تلاح  دوشیم . دیلوت  نآ  يهدننک  عفترم  لماع  هب  ندیسرن  ناکما  جایتحا و  ساسحا  زا  هک  یناور  ناجیه  ینارگن و  مود .
، زاین ندرک  عفترم  يارب  وپاکت  فعـض  تدـش و  نارادـناج . ریاس  دـننام  دروآیم ،  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  ساسحا  نامه  رثا  اهنت  جاـیتحا ،

رتدیدش زین  نآ  عفر  يارب  وپاکت  دشاب ، هدوب  رتدیدش  جایتحا  هک  هزادـنا  ره  ینعی  دراد . جایتحا  دوخ  فعـض  تدـش و  اب  میقتـسم  يهطبار 
دوشیم نآ  هب  هفاضا  زین  ناجیه  ینارگن و  یعیبط ، تلاح  دوجو  يهفاضا  هب  دـنکیم ، زورب  ناسنا  رد  اهنت  هک  مود  تلاح  رد  دوب . دـهاوخ 

ینعی تسا . مود  تلاح  زا  یـشان  دوشیم ، اهناسنا  ریگنماد  هک  ییاهيراوگان  اـهدرد و  رثکا  دوشیم . یناور  حوطـس  بارطـضا  بجوم  و 
ياهمیسجت اهنیقلت و  شوختـسد  تایح ، هب  طوبرم  تایعقاو  هب  یهاگآان  تهج  هب  اهناسنا  ام  دشاب ، الثم 1  جایتحا  کیرحت  تردق  رگا 

يرثا ام  تاـجایتحا  عفر  رد  اـهنت  هن  اـهندز ، اـپ  تسد و  نیا  مینزیم . اـپ  تسد و  اهيدـیمون  یبیـشارس  رد  میوشیم و  ینورد  يهیاـپیب 
هحفص 98] دهدیم [ . شهاک  ار  ام  ياهدادعتسا  اهتردق و  هکلب  درادن ،

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-

اوقش سانلا ، اهیا  هحفص 99 ] دیوگیم [ . نخس  دوخ  ملع  قالخا و  زا  دنکیم و  یهن  يرگبوشآ  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اب تسا ، هتخادـنا  مطالت  هب  ار  یتسه  سونایقا  نادرون  ایرد  امـش  تایح  هک  ار  اههنتف  ینافوط  جاوما  مدرم ، يا  هاـجنلا . نفـسب  نتفلا  جاوما 
هک يدادـیور  زورب  زا  تسا  ترابع  مکی . عون  دـنکیم : زورب  یناسنا  عماوج  رد  هنتف  عون  ود  دـیورب . شیپ  دیفاکـشب و  تاجن  ياـهیتشک 
هب تایح  یلاع  نیناوق  لوصا و  قباطم  اههار  نآ  زا  یضعب  دهدیم . رارق  یهار  دنچ  ای  ود  رـس  دراد ، هک  یفلتخم  داعبا  هب  رظن  اب  ار ، یمدآ 

یکی اههنتف ، هنوگ  نیا  دوشیم . یهتنم  اهیتخبدب  طوقس و  هب  هدوب  لوصا  نآ  تهج  فالخ  رب  رگید ، یضعب  تسا ، هدش  هدیـشک  دصقم 
رـصنع تسا . ناـیمدآ  یباـیقح  ییوجقح و  ساـسحا  کـیرحت  بجوم  اهتفرـشیپ و  يوس  هب  يرـشب ، خـیرات  كرحم  ياهترورـض  زا 

تاناویح هک  تسا  ییاـههنتف  مود . عون  تسا . هدـش  دزـشوگ  یهلا  ياهتیـشم  زا  یکی  ناونع  هب  دـیجم  نآرق  رد  اـههنتف  عون  نیا  یـساسا 
قح و کیکفت  زا  روهطوغ و  اهیکیرات  رد  ار  اـهتیعقاو  اـههنتف ، عون  نیا  دـنروآیم . دوجو  هب  اـههداوناخ  رد  اـی  عماوج  رد  اـمن ، ناـسنا 
هک ییاهناسنا  هحفص 100 ] هک [  تسا  نیا  میمانیم ، بوشآ  ار  اهنآ  ام  هک  اههنتف ، عون  نیا  رد  یلک  يهطباض  دننکیم . يریگولج  لطاب 

خیراوت زا  هک  نانچ  دنریگیم . رارق  رتشیب  تافلت  ضرعم  رد  دنشاب ، هدوب  رتفیعـض  ردق  ره  دشکیم ، هنابز  نانآ  نایم  رد  بوشآ  يهلعش 
دوجو هب  عماوج  رد  یمالـسا ، يهماـنرب  داوم  ناوـنع  هب  ار  ییاـیاضق  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  يرادـمامز  زا  شیپ  نارود  رد  دـیآیمرب ،

یناورـشیپ دـنتفگیم  هدرک ، حرطم  ار  رظن  داهتجا و  عوضوم  اهنآ ، هیجوت  يارب  دوبن . راگزاس  مالـسا  تقیقح  اب  ایاضق  نیا  دـندوب . هدروآ 
شوخ نیا  دـناهدوب . رظن  بحاص  دـهتجم و  دـناهدرک ، دراو  ینادواج  نید  نیا  نتم  رد  یمالـسا ، يهمانرب  داوم  ناونع  هب  ار  ییاـیاضق  هک 

هک مالسلاهیلع ، نینموملاریما  دندوب . هدش  یقلت  یمالـسا  ماکحا  فیلاکت و  ناونع  هب  اجیردت  هدش ، ایاضق  نآ  تبثت  يارب  یهیجوت  ینامگ 
. دز يدج  یتامادقا  هب  تسد  مالـسا ، یعقاو  نتم  ندرک  راکـشآ  ایاضق و  نآ  ندرک  رانک  رب  يارب  دوب ، مالـسا  ظفاحم  هورگ  ربهر  هراومه 
، دندوب هدرک  تبثت  اهنآ  اب  ار  دوخ  عضوم  دنتشاد و  اههدافتـسا  ایاضق  نآ  زا  هک  یناسک  يارب  تامادقا ، نیا  هک  تسین  يدیدرت  ياج  چیه 
، دوب هدمآ  دوجو  هب  ع )   ) یلع نارود  زا  شیپ  یعامتجا ، ناگدننادرگ  یصخش  تایرظن  اب  هک  ار  ایاضق  نآ  اذل ، دوب . هدننک  نارگن  تخس 
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ندرک زیگنا  ماـهبا  هنوـگ  نیا  هک  تسا  ملـسم  دـندرک . دادـملق  لـطاب  درکیم ، ارجا  حرطم و  ع )  ) یلع هـک  ار  یقح  دـنداد و  هوـلج  قـح 
دوجو هب  يزیگنا  بارطـضا  کـیرات و  رایـسب  ياـههنتف  یلومعم  مدرم  يارب  دـناوتیم  ناتـسرپماقم ، ناـیوجدوس و  يهلیـسو  هب  تاـیعقاو ،
داعبا ياراد  هک  یتایعقاو  ثداوح و  يهرابرد  هنارگبوشآ ، تاناجیه  اـهتیلاعف و  زا  تسا  تراـبع  تیعقوم  نیا  زیگناهنتف  تیعقوم  درواـیب .

، دتفیب نایرج  هب  بوشآ  داجیا  يریگفده  اب  هک  دـنکیم  ادـیپ  ندوب  هنتف  يهبنج  ینامز  اهتیلاعف  ناجیه و  تسا . لطاب  قح و  زا  بکرم 
دوجو هب  هنتف  هجیتن  رد  هک  تسا  ییاهیهابت  لماش  هبنج  نیا  اههنتف  یفنم  هبنج  هحفص 101 ] لطاب [ . زا  قح  کیکفت  صیخشت و  يارب  هن 

هبنج هدـش . تیبثت  نیناوق  لوصا و  ندـش  چوپ  هلیـسو و  فدـه و  تیعقوم  ندروخ  مهرب  تباث ، ياهشزرا  نتخیر  مهرد  دـننام : دـیآیم .
تردـق هک  نآ  رگید  دـنکیم . راکـشآ  ار  اـهناسنا  ینورد  تاـیوتحم  دوـشیم و  تاـقبط  دارفا و  شیاـمزآ  ثعاـب  اـههنتف  اـههنتف  تـبثم 

. دوشیم لطاب  قح و  يهرابرد  یهاگآ  يرایـشه و  شیازفا  ثعاـب  بیترت  نیدـب  دـهدیم . شیازفا  ار  لـطاب  قح و  کـیکفت  صیخـشت و 
عاـمتجا رد  هک  یلوـحت  . 2 تسا . قـالخا  بهذـم و  کـمک  اـب  هزیرغ ، نیا  لیدـعت  ناـسنا . یهاوـخدوخ  يهزیرغ  اههنتف 1 . زورب  لـماوع 

هورگ نارکفنـشور ، هورگ  زا : دـناترابع  دـناطابترا ، رد  زیگناهنتف  تیعقوم  اـب  هک  ییاـهناسنا  دراد . یپ  رد  بوشآ  هک  دریگیم ، تروص 
یکرحت لماع  هنتف  نآرق 1 . هاگدید  زا  هنتف  دهعتم . هاگآ و  ناققحم  ياهفرح و  ناققحم  نانیبشوخ ، نایوجدوس ، شیدناكاپ ، نالدـکاپ 
نایاونیب هک  نامیا  اب  مدرم   ) نانیا ایآ  دنیوگب  ات  میتخاس ، نوتفم  رگید  یـضعب  يهلیـسو  هب  ار  نانآ  زا  یـضعب  ناسنیدب  و  . » شیامزآ يارب 

هحفـص 102] نارازگ [  ساپـس  هب  دنوادخ  ایآ  دناهتفرگ ، رارق  يدنوادخ  ناسحا  دروم  ام  نایم  رد  هک  دنتـسه  دنوشیم ) بوسحم  هعماج 
تمایق زور  رد  ناقفانم  . ») دزاسیم دوخ  نداد  بیرف  يهلیـسو  ار  نآ  دروآیم و  دوجو  هب  ناسنا  دوخ  هک  ياهنتف  . 2 [ . 51 .« ] تسین رتاناد 

ار دوخ  امش  نکلو  یلب ، دنهدیم : خساپ  نانآ  میدوبن ؟ امـش  اب  ام  رگم  هک  دننکیم  ادص  دنتفایم ) هار  هب  یهلا  رون  اب  هک  ار  نامیا  اب  مدرم 
بیرف ادخ  لباقم  رد  ار  امـش  ایند  يابیرف  رهاوظ  دمآرد و  يدنوادخ  رما  ات  دیتخادنا  کش  هب  ار  دوخ  دیدومن و  ییوجتصرف  هداد  بیرف 

ار یتخبدـب  طاطحنا و  هنوگره  هک  دـسریم  يزیگناداسف  داـسف و  زا  ياهلحرم  هب  هنتف  یهاـگ  هنتف . ياـههبنج  نیرتحـیقو  . 3 [ . 52 .« ] داد
هب هچ  رگا  دوش ، عفترم  دیاب  ياهلیـسو  ره  هب  هنتف  عون  نیا  دوشیم . رطخ  راچد  اهناسنا  تایح  هلحرم  نیا  رد  دـهدیم . رارق  عاعـشلاتحت 

دندرک و نوریب  ار  امش  هک  تهج  نآ  زا  ار  نانآ  دینک  نوریب  ناشدیشکب و  دیتفای ، تسد  نانآ  هب  هک  اج  ره  . » دشاب هدوب  راتـشک  يهلیـسو 
دیزیهرپب و  . » دیـشک دنهاوخ  شتآ  هب  ار  دب  بوخ و  اههنتف  دشابن ، راک  رد  قیقد  يهبـساحم  رگا  . 4 [ . 53 .« ] تسا راتشک  زا  رتتخس  هنتف 
رگیدـکی زا  ترفن  توادـع و  هار  زا  هرفاـنملا . قیرط  نع  اوـجرع  و  [ . 54 .« ] درب دـهاوخن  ورف  دوـخ  رد  ار  ناراکمتـس  طـقف  هک  ياهنتف  زا 

هحفص اشنم [  تموصخ ، داحتا و  داضتم  يهدیدپ  ود  دننام  يرشب  ياههدیدپ  زا  کی  چیه  دیریگب . شیپ  تبحم  رهم و  قیرط  و  دیدرگرب .
رـس هک  تسا  هدوب  ینوگانوگ  ياهيدوبان  زا  نانآ  يریگولج  لماع  رگیدکی ، اب  اهناسنا  داحتا  تسا . هدوبن  تیمها  اب  جیاتن  راثآ و  [ 103

، یهلا يامظع  تمعن  نیا  لباقم  يهطقن  رد  تسا . هدوب  نانآ  ياهدادعتـسا  اهتردـق و  زورب  لماع  زین  تسا و  هتفرگ  ار  ناـنآ  خـیرات ، هار 
. تسا هتخیر  مهرد  ار  اهوگلا  اهنامرآ و  لوصا ، يهمه  هدیـشک ، نجل  هب  ار  اهناسنا  ام  خـیرات  هک  هتفرگ  رارق  رفنت  تموصخ و  راجزنا و 

تـسا ياهلعـش  راختفا  دیهن . نیمز  رب  دیرادرب و  دوخ  كرات  زا  ار  رگیدکی  هب  راختفا  تاهابم و  يابیرف  ياهجات  هرخافملا . ناجیت  اوعـضو 
وا حانجب ، ضهن  نم  حـلفا  دزادرپیم . نارگید  ندرک  هابت  هب  شیوخ ، ندرک  رتسکاـخ  زا  سپ  دـشکیم و  هناـبز  یهاوخدوخ  شتآ  زا  هک 
هب موجه  زا  دوب و  تردـق  دـقاف  اـی  دـمآرد ، زاورپ  هب  تشاد و  یلاـب  رپ و  هک  تشگ  لـیان  نتـشیوخ  دوصقم  هب  سک  نآ  حاراـف . ملـستسا 

یناسنا لوصا  قطنم  قفاوم  دـشاب ، هک  یماقم  ره  زا  تردـق ، قوفام  هب  ناـسنا  ندرک  فیلکت  تشگ . هدوسآ  درک و  يراددوخ  تارطاـخم 
ندرک ور  ریز و  هک  [ 55  ] دنانازاب هطسفس  نامه  نوناق  نیا  فلاخم  تسا . يرشب  نوئش  يهمه  رد  ماوقا  للم و  یمومع  نوناق  نیا  تسین .

، درادیم روظنم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتردق  تسا . نانآ  ییامندوخ  يهلیـسو  هفرح و  یهیدب ، فراعم  رد  يزابهدبعـش  تایعقاو و 
هحفـص 104] دروم [  اهناسنا  دوس  هب  تاـیح ، یلاـع  فدـه  هب  لـماک  یهاـگآ  زا  سپ  هک  یحور  تماقتـسا  ورین و  نآ  زا  تسا  تراـبع 

يرـشب ياههیامرـس  زا  یکی  دوخ  هک  لباقتم ، تردق  ندرب  نیب  زا  فدـهیب و  ینوگرگد  داجیا  لماع  هک  نآ  هن  دریگب . رارق  يرادربهرهب 
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يهمقل نانوچ  دنماشایب و  تقـشم  اب  هک  تسا  فیثک  یبآ  دننام  يرادمامز  هنوگ  نیا  اهلکآ . اهب  صغی  همقل  نجآ و  ءام  اذه  دوش . تسا ،
، دـنهدیم تسد  زا  یلومعم  ناتـسرپتسایر  هک  ار  ياهیامرـس  نیتسخن  دـنیآ . راتفرگ  هودـنا  هصغ و  هب  شندروخ  اـب  هک  تسا  يراوگاـن 

تـسا نانآ  دوجو  يایمیک  دوریم ، رد  هب  نادنخ  ناگدرب  نیا  تسد  زا  هک  ياهنیدقن  نیرخآ  نتـشیوخ و  اب  نتفرگ  رارق  يورایور  تردق 
عرازلاک اهعانیا  تقو  ریغل  هرمثلا  ینتجم  و  دننک . الط  هب  لدـبم  ناگتـشذگ ، لوق  هب  ار ، دوخ  دوجو  سم  نآ  يهلیـسو  هب  دنتـسناوتیم  هک 

لولعم و تلع و  نوناق  دراـکب . دوخ  نیمز  ریغ  رد  هک  تسا  يزرواـشک  ناـنوچ  دربب ، سراـن  هویم  ندـیچ  هب  تسد  هک  یـسک  هضرا . ریغب 
ندش لتخم  عقوت  تلع ، نودب  لولعم  عقوت  تسا . هدرک  يرورـض  ار  یتامدـقم  ای  همدـقم  ياهجیتن  ره  يارب  اهدادـیور ، نایم  طباور  رگید 
نامگ ناحول  هداس  دـیآیم . دوجو  هب  یلومعم  دـح  زا  رتشیب  یتعرـس  اب  جـیاتن ، اهلولعم و  زا  یـضعب  یهاـگ  دراد . ربرد  ار  یتسه  نیناوق 

هاوخلد تیعقوم  رد  هدیرب ، تامدـقم  للع و  يریجنز  ياههقلح  زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یفاطعنا  ياراد  ياهجیتن  لولعم و  ره  دـنربیم 
هب رد  هنایفخم  هک  یللع  دوجو  ناکما  نینچمه  تالولعم و  للع و  لـباقم  رد  اـهناسنا  يریگعضوم  تیبسن  هک  دـننادیمن  ناـنیا  داد ! رارق 

قیبطت اما  هحفـص 105 ] دنکیمن [ . دراو  تیلع  نوناق  رد  ییانثتـسا  دنتـسه ، رثوم  رگید ، فرط  زا  جـیاتن  تالولعم و  عیرـس  ندـمآ  دوجو 
ندرک عیاش  فرط و  کـی  زا  رگیدـکی ، هب  مدرم  ینیبشوخ  اریز  تسا . نشور  ـالماک  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تیعقوم  هب  قوف  يهلمج 

زا ار  مدرم  رگید ، فرط  زا  تشاد ، همادا  نامثع  تفالخ  رخاوا  ات  هک  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  تانایرج  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیاـضر 
ندـیچ دـننام  تموکح ، نتفرگ  هب  وا  مادـقا  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دوب . هدرک  مورحم  ترـضح  نآ  تموـکح  شریذـپ  یگداـمآ 

يرادـمامز هب  ار  مدرم  یعطق  زاین  هک  دوب  نامثع  نارود  راکـشآ  ياهاطخ  اهنت  اریز  تسا . هدوب  نارگید  نیمز  رد  نتـشاک  سران و  يهویم 
يرگید نیمز  نامه  تموکح ، يهرابرد  عامتجا ، ياضف  رد  ناگتشذگ  يهشیدنا  راتفر و  شرتسگ  درک . راکشآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
تکـسا نا  کـلملا و  یلع  صرح  اولوقی : لـقا  ناـف  دـنک . ومن  دوش و  هدیـشاپ  نآ  رد  تسناوتیمن  ع )  ) یلع تموکح  ياـههناد  هک  دوـب 

رگا تخاس ! دـنهاوخ  مهتم  تساـیر  عمط  صرح و  هب  ارم  نایعدـم  میوگب ، يرادـمامز  تقیقح  رد  ینخـس  رگا  توملا ! نم  عزج  اولوقی :
يهلصاف دراد ، دوجو  ناسنا  رد  هک  یتایح  ياهدادعتـسا  اهورین و  تیمک  فالتخا  دسرتیم ! گرم  زا  یلع  تفگ : دنهاوخ  منک ، توکس 

دـشر تایح  دراد . دوجو  زین  یناسنا  دارفا  نایم  هلـصاف  نیمه  دـنکیم . رود  هدرم  هدـنز و  يهلـصاف  يهزادـنا  هب  تاـناویح ، ریاـس  زا  ار  وا 
اب دزیریم و  ورف  زیچان  يربا  يهعطق  کی  زا  هک  ناراب ، يهرطق  دنچ  هک  تسا  توافتم  رادقم  نامه  هب  یلومعم  مدرم  یگدـنز  اب  ناگتفای ،

نینموملاریما تایح  دوشیم . ریزارـس  نارکیب  سونایقا  زا  هک  يراسهمـشچ  اب  دوشیم ، کلهتـسم  كاخ  رد  اـی  راـخب و  ترارح  نیرتمک 
هتسویپ نیرفآ  تایح  هب  هک  یتایح  تسا . یلومعم  گرم  یگدنز و  قوف  تسا ،  هتفرگ  رارق  لامک  يهلحرم  نیرتیلاع  رد  هک  مالسلاهیلع ،

بلاط یبا  نبال  هللا  و  یتلا ! ایتللا و  دـعب  تاهیه  هحفص 106 ] دورب [ . نیب  زا  نآ  نوکـس  اب  هک  تسین  ندب  دبلاک  ندیبنج  هب  هتـسباو  تسا ،
!؟ مسرتیم گرم  زا  نم  اهرازراک ، رد  اهوپاکت  تارطاخم و  همه  نآ  هب  ندادرد  نت  زا  سپ  اتفگـش ! هما . يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ 
نب یلع  هک  یتـفلا  سنا و  شرداـم . ناتـسپ  هب  تسا  راوخریـش  كدوـک  سنا  زا  شیب  گرم ، اـب  بلاـطوبا  دـنزرف  سنا  ادـخ ، هب  دـنگوس 

رد باتـش  يارب  هن  یگناگیب و  دوخ  زا  لولعم  هن  یعیبط ، تایح  ورملق  رد  وا  ندروخ  تسکـش  تهج  هب  هن  دراد ، گرم  اـب  ع )  ) بلاـطیبا
ار گرم  هک  تسا  هدوب  تاـیح  ینینج  نارود  ندرک  يرپـس  لولعم  گرم ، اـب  یقیقح  يهدـنز  نآ  سنا  هکلب  تسا . تشهب  هب  لوـصو  هار 

تایح لامک  غولب و  درکیم . نالعا  ار  تایح  يدبا  يهلحرم  هب  دورو  شندیشون  هک  دیدیم  یشخب  تذل  تبرش  راوگشوخ و  ریش  دننام 
. دـشاب هدوب  یحطـس  ياهشرگن  لوصحم  دـناوتیمن  تایح  هب  لماک  یهاـگآ  تسین . ریذـپناکما  نآ  هب  لـماک  یهاـگآ  نودـب  یقیقح ،
، نآ صاوخ  تقیقح و  يهرابرد  هک  تسا ، هتخانـش  نآ  یلـصا  نتم  نایاپ و  ادـبم و  اب  ار  تایح  بلاـطیبا  نب  یلع  عطق  روط  هب  نیارباـنب ،

توکس هدیعبلا !  يوطلا  یف  هیشرالا  بارطضا  متبرطضال  هب  تحب  ول  ملع  نونکم  یلع  تجمدنا  لب  دیوگیم . نخـس  هناعطاق  هنوگ  نیدب 
رد هدـیزرل  دوـخ  هب  قـیمع ، ياـههاچ  رد  هتخیوآ  باـنط  شزرل  دـننام  منک ، شزاربا  رگا  هک  نارگید  رب  هدیـشوپ  تسا  یملع  يور  زا  نم 

دنرادن غارـس  دوخ  دودحم  مهف  كرد و  زج  یتقیقح  هک  امن ، ناسنا  يهراپ  لگ  تشم  کی  اب  ناوتیم  رگم  تفر . دیهاوخ  ورف  بارطـضا 
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اب امش  هک  تفگ  ناوتیم  رگم  تشاذگ . نایم  رد  ار  هحفص 107 ] اهدایرف [  اهزار و  نآ  دننادیمن ، عوفدم  هاگیاج  روخآ و  زج  یتیعقاو  و 
هچ تاملک  نیا  زا  نانآ  تسامـش ؟ ییاـهن  تشونرـس  وا  يدـبا  قارف  دـیوشیم و  رترود  رود و  یهلا  يهبذاـج  زا  هنـالهاج ، یگدـنز  نیا 

نارازه زا  یکی  یتح  دنناوتیمن  یهلا  - يرشب نایاوشیپ  نیرتیلاع  ییاهن !؟ هگلزنم  يدبا ، قارف  یهلا ، يهبذاج  لهج ، یگدنز ، دنمهفیم :
بل اـهزار  لد  رد  تسا و  لـفق  شبل  رب  دـننک . زاربا  یناویح  یگدـنز  ياـهرازهروش  رد  نادرگرـس  مدرم  اـب  ار  ناـشنورد  سوناـیقا  جوـم 

دـندرک و رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره  دناهدیـشوپ  هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماـج  هک  ناـفراع  اـهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و 
هحفص 108] دنتخود [  شناهد 

دربن هدامآ  هبطخ 006-

هللا و  هحفص 109 ] دنکن [ . بیقعت  ار  ریبز  هحلط و  هک  دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  هدومرف  یعقوم  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
( قمحا ناویح  نآ   ) راتفک دننام  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  اهدـصار . اهلتخی  اهبلاط و  اهیلا  لصی  یتح  مدـللا ، لوط  یلع  مانت  عبـضلاک : نوکا  ال 
اب یتسه ، تعیبط  دزادنا . شماد  هب  دبیرفب و  شدایـص  دنک و  شیادـیپ  شاهدـنیوج  ات  دـباوخب ، اهرادـشه  زورب  لوط  رد  هک  دوب ، مهاوخن 

اراکـشآ یلو  دـننک ، میظنت  تالوحت  نآ  اب  ار  دوخ  تایح  هک  دـهدیم  ناهاگآ  يهمه  يارب  ییاهرادـشه  دراد ، هک  ینوگانوگ  تالوحت 
رد مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دـنکیم . راداو  ییوگنایذـه  هب  ار  نانآ  هدرک ، ریدـخت  ار  یناوارف  ياهناسنا  تـالوحت ، نیمه  هک  مینیبیم 
زا نم  هک  درادیم ، نایب  دنتـشادیم ، رذـح  رب  ریبز  هحلط و  بیقعت  زا  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  ار ، مهم  يهلئـسم  نیا  ریـسفت ، دروم  يهلمج 

ینکش نامیپ  دننارورپیم . دوخ  نهذ  رد  اهینکشراک  هچ  كانرطخ و  تالایخ  هچ  نانآ  هک  ماهدش  هاگآ  ریبز ، هحلط و  يهناراکبان  راتفر 
، دـشکیم هنابز  ناشداهن  رد  هک  لام ، تورث و  هب  قشع  دـناهدرک و  ییوجماقم  یتسرپتساـیر و  يهراـبرد  هک  یحیرـص  فارتعا  ناـنآ و 
هحفص 110] یمالسا [  يهعماج  رد  ار  نانآ  ياهيرگیزاب  منیشنب و  لاح  نیا  اب  ماهدینـش . ماهدید و  نم  هک  دوب  ییاهرادشه  نیرتراکـشآ 
هب هراومه  نم  یموی . یلع  یتای  یتح  ادبا ، بیرملا  یـصاعلا  عیطملا  عماسلاب  هنع و  ربدـملا  قحلا  یلا  لبقملاب  برـضا  ینکلو  منک !! اشامت 

مهاوخ ار  رگبوشآ  راـکهنگ  تسا ، یهلا  فیاـظو  عیطم  هک  ونـشقح  ناـسنا  اـب  ار و  قح  زا  ناگدـننک  ضارعا  بلط ، قح  ناـسنا  کـمک 
تسا ضقانت  تبسن  ود ، نآ  نایم  تبسن  میریگب ، رظن  رد  هک  انعم  ره  هب  ار  لطاب  قح و  دسرارف . متایح  زور  نیـسپاو  هک  هاگ  نآ  ات  تفوک 

رگا تسین و  لطاب  هدـیدپ  نآ  اـعطق  تسا ، قح  دوش  روصت  هک  ياهدـیدپ  ره  دـنوشیمن . عفترم  زگره  دنتـسین و  عاـمتجا  لـباق  زگره  هک 
نآ یتشآ  دـندرگنرب ، دـناهتفرگ ، شیپ  هک  یعـضو  زا  نایارگلطاب ، نابلطقح و  هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  یمادام  تسین . قح  تسا ، لطاب 

نودـب هک  نانآ  تسه . هب  تسین  دوش و  لدـبم  تسین  هب  تسه  هک  تسا  هدادـن  ناـشن  یتسه  نیناوق  تسین . شیب  یلاـیخ  رگیدـکی  اـب  ود 
ار لـطاب  قـح و  یناـینب  تـیمها  دــنراد ، ود  نآ  ناـیم  یقیقح  يهحلاـصم  عـقوت  دوـخ ، ریــسم  زا  هورگ ، ود  زا  کـی  ره  ندرک  فرــصنم 

یناـبیتشپ تیاـمح و  هداد ، رارق  مه  ربارب  رد  ار  هورگ  ود  تساـم ، ریـسفت  دروـم  نوـنکا  هک  ع ،)  ) نینموـملاریما يهـلمج  رد  دنـسانشیمن .
هیبن هللا  ضبق  ذـنم  یلع ، ارثاتـسم  یقح ، نع  اعوفدـم  تلز  ام  هللا  وف  دـنکیم . دزـشوگ  دوخ  يهنابلطقح  شور  زا  ار  قح  لـها  يهناـعطاق 

تسا هدناوخ  دوخ  هاگشیپ  هب  ار  شربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  اذه . سانلا  موی  یتح  ملس  هیلع و  هللا  یلص 
هوکش و هحفـص 111 ] دناهدمآ [ . رد  نتخات  هب  نم  یـصاصتخا  ورملق  رد  نارگید  ماهدش و  هدـنار  دوخ  ینوناق  قح  زا  هشیمه  زورما  هب  ات 

هدوب قح  زا  هعماج  تیمورحم  يهرابرد  درد  جـنر و  زاربا  تقیقح  رد  دوخ ، قح  نتفر  تسد  زا  يهرابرد  نینموملاریما ، ياهیتحاران  زاربا 
نآرق رد  اهناتـساد  زا  یـضعب  دـیکات  رارکت و  بجوم  هک  تسا  نامه  دوخ  قح  يهراـبرد  ع )  ) نینموملاریما دـیکات  رارکت و  لـیلد  تسا .

، مالسلاهیلع یسوم  ترضح  ناتساد  رارکت  نابذکت . امکبر  الا  يابف  دننام  یتایآ  رارکت  مالسلاهیلع و  یسوم  ترضح  ناتـساد  دننام  تسا .
هحفـص دوب [ . هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  راوگرزب  نآ  تایح  هک  تسا  لطاب  ياههدـیدپ  قح و  نوگانوگ  ياـههرهچ  ندرک  رادومن  يارب 
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نانمشد شهوکن  هبطخ 007-

هل مهذـختا  اکالم و  مهرمال  ناطیـشلا  اوذـختا  هحفـص 113 ] دـنکیم [ . شنزرـس  ار  ناطیـش  ناوریپ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
دوخ ياکرش  یگدنبیرف  يدیلپ و  رد  ار  نانآ  مه  ناطیش  دنداد و  رارق  دوخ  یگدنز  نوئش  هاگهیکت  ار  ناطیش  هک  دنتسه  یمدرم  اکارـشا .
نیا دنکیمن . زواجت  ناهانگ  اهاطخ و  نتسارآ  زا  وا  تیلاعف  یلو  تسا ، مدآ  دالوا  نداد  بیرف  اوغا و  ناطیش  راک  هک  تسا  تسرد  دومن .

وا راک  تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  دـناشکیمن . طوقـس  یتخبدـب و  هب  ار  مدرم  يربج  لماع  کـی  دـننام  زگره  دـیلپ ، دوجوم 
. دنتسه اراد  ناطیـش  تاکیرحت  زا  شیب  یتردق ، ناربمایپ  نادجو و  لقع ، يهلیـسو  هس  تسا . ساسایب  ياهشیارآ  نیغورد و  ياههدعو 

اهنآ تاکیرحت  دزادنایم و  راک  زا  ار  هناگهس  لیاسو  يهمه  هک  تسا  ناسنا  دننک . یثنخ  ار  ناطیش  ياهیراکلغد  دنناوتیم  یبوخ  هب  و 
يهرابرد تمایق  زور  رد   ) یهلا رما  هک  یماگنه  . » دوشیم وا  یگدنز  کیرـش  دـیلپ  دوجوم  نآ  سپـس  دـنکیم ،  ینثخ  دوخ  نورد  رد  ار 

مداد و هدعو  امـش  هب  نم  دوب و  هداد  قح  يهدعو  امـش  هب  دنوادخ  دـیوگیم : مدآ  دالوا  هب  ناطیـش  دـش ، یفخم  ناراگتـسر ) ناهارمگ و 
ار ناتدوخ  دـینکن . تمـالم  ارم  دـیتفریذپ . ارم  توعد  مدـناوخ ، ار  امـش  هک  نیا  زج  متـشادن ، امـش  رب  يربج )  ) هطلـس نم  مدرک و  فلخت 
، امـش هک  هچ  نآ  هب  نم ، هحفص 114 ] دیـشاب [ . نم  هاگهانپ  دیناوتیم  امـش  هن  مهدب ، هانپ  امـش  هب  مناوتیم  نم  هن  زورما ) . ) دینک تمالم 
.« دراد دوجو  یکاندرد  باذـع  ناراکمتـس  يارب  ماهدـیزرو . رفک  دـیداد ، رارق  کیرـش  ادـخ ) تعاطا   ) نآ رد  ارم  اـیند ) رد   ) نیا زا  شیپ 

دهدیم و نیغورد  ياههدعو  هکلب  دشکیمن ، یهابت  هب  ار  مدآ  نادنزرف  يربج ، لماع  کی  ناونع  هب  ناطیش ، هک  دوشیم  هظحالم  [ . 56]
یف جرد  بد و  مهرودـص و  یف  خرف  ضابف و  دوب . دـهاوخ  درومیب  ناطیـش  ندرک  تمـالم  نیارباـنب  سب . دـیارآیم و  ار  اـهيراکاطخ 
نآ تسـشن . نانآ  شوغآ  رد  اجیردت  درک و  تکرح  دروآرد و  هجوج  دراذگ و  مخت  نانآ  ياههنیـس  نورد  دـیلپ  دوجوم  نیا  مهروجح .

يدـنوادخ تمظع  دیـشروخ  زا  هک  یهلا ، راونا  تسا و  یهلا  راوـنا  یلجت  هاـگیاج  هک  یمدآ ، لد  تسا و  لد  هاـگیاج  هک  یمدآ ، يهنیس 
يهمه دـیلپ  دوجوم  نیا  هک  تروص  نیا  هب  دوـشیم . ناطیـش  یمئاد  يهنایـشآ  هسفق و  هب  لدـبم  ناطیـش ، زا  يوریپ  اـب  دـنکیم ، عشعـشت 

نآ قلطم  کلام  دـنکیم و  دـیلوت  حوطـس  نآ  رد  ار  اهدـیدرت  کش و  اـههسوسو و  تاـمهوت ، تـالایخ ، هدرک ، لاغـشا  ار  یناور  حوطس 
وحم يو  نورد  زا  ناهگان  یمدآ ، كاپ  ترطف  لقع و  نادـجو ، هک  تسین  نانچ  دوشیم و  ماـجنا  جـیردت  هب  طلـست  نیا  دوشیم . حوطس 

یف ناطیشلا  هکرش  دق  نم  لعف  لطخلا ، مهل  نیزو  للزلا ، مهب  بکرف  مهتنسلاب ، قطن  مهنیعاب و  رظنف  دریگب . ار  اهنآ  ياج  ناطیش  دنوش و 
هک دـش  نیا  هجیتن  دـیوگیم . نخـس  ناشیاهنابز  اب  درگنیم و  نانآ  نامـشچ  اب  دـبا  لزا و  دورطم  نآ  هناسل ! یلع  لطابلاب  قطن  هناطلس و 

یسک راتفر  یگدنز  هحفص 115 ] رد [  تسارایب . نانآ  هاگدید  رد  ار  فارحنا  اطخ و  دومن و  اههاگـشزغل  رد  ندنار  يارب  یبکرم  ار  نانآ 
اهيریگفدـه و هک  یتقو  دروایب . نوریب  شنابز  زا  ار  لـطاب  تسا و  هدومن  کیرـش  دوخ  يهطلـس  رد  ار  وا  ناطیـش  هک  دـنتفرگ  شیپ  ار 

تسه هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا  دوشیم . ناطیـش  هب  لدبم  یمدآ  تروص  نتـشاد  اب  وا  دشاب ، هتـشاد  یناطیـش  يهبنج  یمدآ ، ياههشیدنا 
نیطایـش زا  ینمـشد  يربماـیپ  ره  يارب  ناسنیدـب  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآرق  زا  ياهیآ  رد  بلطم  نیا  تسد  داد  دـیابن  یتسد  ره  هب  سپ 

هحفص 116] [ . ] 57 .« ] میداد رارق  نج  سنا و 

نانکش نامیپ  هرابرد  هبطخ 009-

نیذه عم  اوقربا و  اودـعرا و  دـق  و  هحفـص 117 ] دـنکیم [ . فیـصوت  ار  لمج  گنج  ناگدـننکاپرب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
همه نآ  اب  هرخالاب  دنتخادنا و  هار  هب  اهقرب  دعر و  لمج  رازراک  نارگیزاب  رطمن . یتح  لیسن  عقون و ال  یتح  دعرن  انسلو  لشفلا ، نیرمالا 

ددرگ و نانآ  يارب  یلمع  دیدهت  نمشد . تسکش  ات  میـشورخیمن ، اسآدعر  نارگید  دیدهت  يارب  ام  دندروخ . تسکـش  شورخ  وهایه و 
یتسیاب هک  تسا  ییاهيژرنا  يهدوهیب  فرص  لماع  دایرف ، داد و  تاساسحا و  نایلغ  میزادنایمن . هار  هب  یلیس  مینارابن ، روآلیـس  ناراب  ات 
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شکورف زا  سپ  هک  ییاهیگدرمژپ  يهفاضا  هب  تاساسحا ، ماخ  كرحت  تاـناجیه و  زورب  یناور ، نیناوق  رظن  زا  دوش . هریخذ  لـمع  يارب 
دنکیم نامگ  هدزناجیه  هدیـشورخ و  ورگ  ای  درف  دروآیم . لابند  هب  ار  تیعقوم  هب  تیاضر  یعون  دیآیم ، دوجو  هب  اههدیدپ  نآ  ندرک 

، هدـش راچد  یناور  عضو  نیرتدـب  هب  شوماخ ، ناسنا  دـنایامنیم ، ار  دوخ  ترورـض  لـمع ، هک  یعقوم  تسا ! هدیـسر  دوخ  فدـه  هب  هک 
ياپ تسد و  تاساسحا  ریجنز  رد  تراسا  اهنت  هن  تسا ، یگدنز  ياشگراک  لمع  هک  يدراوم  رد  دـباییمرد . ار  دوخ  طوقـس  تسکش و 

میقتسم ياهفده  لوصا و  زا  جراخ  ياههشیدنا  هحفص 118 ] اهمیسجت و [  یتح  هکلب  دنکیم ، رتسکاخ  ار  اهتصرف  ددنبیم و  ار  یمدآ 
، لمع عوضوم  يهراـبرد  میقتـسمریغ ، ياههشیدـنا  اهمیـسجت و  شرتسگ  اـب  اریز  دوشیم ، مادـقا  يارب  میمـصت  یتسـس  بجوم  زین  لـمع 
و تسا » نکمم  «، » رگا «، » دـیاش  » اب يزاب  هب  لمع ، نادـیم  هب  دورو  ياج  هب  ار  یمدآ  دـننکیم و  ادـیپ  شرتسگ  زین  تـالایخ  تـالامتحا و 

مولعم دریگب ، ارف  ار  تیعقوم  نادیم  يهمه  تاناجیه  تاساسحا و  هک  اجره  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  نوئـش  رد  دریگیم . تسین » دیعب  »
، دح زا  شیب  تاناجیه  تاساسحا و  زاربا  اب  دنهاوخیم  تیعقوم ، نآ  ناگدننادرگ  تسالتبم و  یقطنم  دوبمک  هب  تیعقوم  نآ  هک  دوشیم 
هب مکی . دروم  تسا : یقطنم  الماک  یـساسا  دروم  ود  رد  اهناجیه  كرحت  تاساسحا و  زا  تبثم  يرادربهرهب  دـننک . ناربج  ار  دوبمک  نآ 

معط ندیناشچ  يرـسمه و  يردام و  فطاوع  نتخاس  شریذپ  لباق  دننام  دوخ ، صاخ  تاعوضوم  رد  اهنآ  ندرب  راک  هب  نتخادـنا و  راک 
لیدعت ناگمه و  يارب  حیحـص  يدازآ  نواعت و  تلادع و  ندرک  شریذـپ  لباق  دـننام  رتیلاع  تاعوضوم  رد  نینچمه  کلذریغ . تایح و 

تیوقت و کیرحت و  هب  تاعوضوم  هنوگ  نیا  جایتحا  لیلد  دوشیم . ياهعماج  ای  درف  بیـصن  هک  یتازایتما  ندرک  یقلت  تناما  اهتردق و 
عاعـشلاتحت ار  يرـشب  لقعت  حوطـس  هک  اقب ، رد  عزانت  لصا  یهاوخدوخ و  تسکـش  لباقریغ  تردـق  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  تاـساسحا ،

لقعت فـالخ  تاـساسحا  نیا  هک  نیا  ندرک  كرد  لـباق  يرـشب و  كاـپ  تاـساسحا  نتخادـنا  راـک  هـب  زج  يرگید  هار  تـسا ، هداد  رارق 
یتاساسحا ياهتیلاعف  هک  تهج  نادـب  تسا . یناسنا  لوصا  يهرابرد  اـهتیبرت  میلعت و  داـشرا و  مود . دروم  درادـن . دوجو  تسا ، یلومعم 

زین دروم  نیا  رد  اذـل  دـنکیم ، قیوشت  کـیرحت و  ار  ناـنآ  ضحم  یقطنم  تارکفت  زا  شیب  دـنکیم و  زورب  لـقعت  زا  شیپ  یئادـتبا  دارفا 
هزادـنا نآ  دـیابن  کـیرحت  نیا  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  مه  ار  هـتکن  نـیا  درک . يرادربهرهب  تاـساسحا  فـطاوع و  کـیرحت  زا  یتسیاـب 

داشرا و ماگنه  هحفـص 119 ] رد [  ار ، لقعت  هشیدنا و  دیابن  هک  ینعم  نیا  هب  دزادنیب . راک  زا  ار  لقعت  هشیدنا و  هک  دشاب  هتـشاد  تیمومع 
درک و تعانق  دوشیم  تایعقاو  قیاقح و  شریذـپ  عورـش  بجوم  هک  یتاساسحا  هب  یتسیاب  هکلب  درک . تاساسحا  یناـبرق  تیبرت ، میلعت و 

هحفص 120] دیناسر [ . تیلعف  هب  اجیردت  ار  اهدادعتسا  اهورین و  ریاس  سپس 

ناطیش بزح  هبطخ 010-

هلیخ بلجتسا  هبزح و  عمج  دق  ناطیشلا  نا  الا و  هحفص 121 ] دیامرفیم [ . ناتفصناطیش  ناطیش و  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
لکـشت ییآمهدرگ و  ناطیـش ، بزح  زا  روظنم  تسا . هدومن  جیـسب  بلج و  ار  دوخ  ناگدایپ  ناراوس و  ناطیـش  هک  دیوش ، هاگآ  هلجر . و 

اب ار  نانآ  یعیبط ،» دوخ   » مروت یتسرپماقم و  یتسرپتوهـش ، اهیگماکدوخ ، اهسوه ، يوه و  هک  تساهامنناسنا  زا  ییاـههورگ  دارفا و 
يهلیسو هب  هک  تسا  ییاهدادعتسا  اهورین و  ياراد  ناطیش ، بزح  تسا . هدرک  هلایپ  مه  مزر و  مه  ناتساد و  مه  هدرک ، لکـشتم  رگیدکی 

یهتنم یچوپ  هب  هک  ار  ییاههار  دـنک ، باجیا  تیعقوم  رگا  دـننک و  داجیا  ییارقهق  تـالوحت  دـننک ، دوباـن  ار  اـهشزرا  دـنناوتیم  اـهنآ 
، تلادـع لماکت ، ملع ، دـننام  یلاع ، میهافم  زا  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  ناطیـش  بزح  رگید  تفـص  دـننارتسگب . مدرم  ياپ  شیپ  دوشیم ،

تـسبل ام  یتریـصبل . یعم  نا  و  دـنارب . اهیهابت  قامعا  ات  ار  نانآ  اهناسنا ، رد  ییوجنامرآ  داعبا  کیرحت  اـب  هدرک ، هدافتـساءوس  يدازآ 
نم رب  ار  یتیعقاو  تسا  هتسناوتن  یـسک  ماهتخاسن و  هبتـشم  دوخ  رب  ار  يرما  زگره  مراد ، دوخ  اب  ار  مییانیب  نم  یلع . سبل  یـسفن و ال  یلع 

. دـبیرفیمن ار  وا  نارگید  دولآضرغ  ياههشیدـنا  زگره  دراد ، يدـج  يهشیدـنا  دوخ  يهرابرد  هک  یناسنا  هحفص 122 ] دزاسب [ . هبتـشم 
ياهنامرآ يارب  يزاب ، يهلیـسو  درادـن  ناـکما  دـنزن ، لوگ  ار  دوخ  اـهنآ ، هب  لوصو  يارب  تکرح  اـهنامرآ و  تخانـش  رد  یمدآ  رگا 
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یط ریز  لـحارم  یتسیاـب  دـشیدنیب ، شیوـخ  يهراـبرد  يدـج  روـط  هب  ناـسنا  نآ ، رد  هک  ياهلحرم  هب  لوـصو  يارب  دریگب . رارق  نارگید 
قیقحت . 3 تایح . يالعا  فده  هب  تبسن  یگنـشت  كرد  . 2 دوخ .»  » یساسا ياههیامرـس  كرد  لقادح  ای  و  دوخ »  » تخانـش . 1 دوشیم :

ار دوخ »  » ناوـتیمن هک  هلئـسم  نیا  كرد  . 4 نآ . هب  لوصو  هار  رد  اهدادعتـسا  مامت  ندـناسر  تیلعف  هب  تایح و  یلاـع  فدـه  رد  يدـج 
دراد و دوجو  يدب  زیچ  کی  یتسه  ناهج  رد  دمهفیم  ناسنا  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  درک . اهناسنا  رگید  تعیبط و  هاگآان  نیناوق  میلست 

تاـبثا یبوخ  هب  خـیرات  ياـمظع  تیـصخش  رد  يهعلاـطم  دـهد . بیرف  ار  دوـخ »  » دـناوتیمن رگید  تروـص ، نیا  رد  تسوا . دوـخ » نآ « 
يهلیـسو هب  ناـنآ ، دوـب . هتفرگ  ار  اـمظع  نآ  نوـماریپ  تاـیح ، رد  تسکـش  ییاـنیبان و  يراـکبیرف و  داـسف و  لـماوع  يهمه  هـک  دـنکیم 

نآ زا  کی  چیه  اذل  دندوب . هدیـشک  دوخ  تیـصخش  يهقطنم  رود  ینیدالوپ  دـس  یگدـنز ، رد  لوقعم  يریگفدـه  اوقت و  اهيرایـشه و 
هب دـنگوس  هیلا . نودوعی  هنع و ال  نوردـصی  ال  هحتام ! انا  اضوح  مهل  نطرفال  هللا  میا  و  دـنک . لتخم  ار  ناـنآ  تیـصخش  تسناوتن  لـماوع 
نآ زا  رگا  دـنور و  نوریب  دـنناوتن  دـنوش  ضوح  نآ  دراو  رگا  هک  مشاب ، مدوخ  نآ  یقاـس  هک  درک  مهاوخ  رپ  ناـنآ  يارب  یـضوح  ادـخ ،
ریبز و  هحفص 123 ] هحلط [  ای  ناطیش  بزح   ) نانآ اب  نتفرگ  رارق  ورایور  يهرابرد  ع )  ) نینموملاریما هک  ینایب  دندرگرب .  دنناوتن  دنزیرگب 

. دنـشاب ناوتان  نآ  يهرـصاحم  نتـسکش  زا  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  ار  یتیعقوم  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، اـهنآ ) ناوریپ  و 
نآ ریظن  رگید  راب  ات  دننک  اهر  نآ  زا  ار  دوخ  دنتـسناوتن  هک  دـمآ  دوجو  هب  یتیعقوم  نانچ  دومرف ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطنامه 

هحفص 124] دنروایب [ . دوجو  هب  ار 

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هبطخ 012-

؟ انعم کیخا  يوها  هحفـص 125 ] دـیامرفیم [ . شنارای  زا  یکی  هب  لمج ، گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
يوقی نامزلا و  مهب  فعریس  ءاسنلا ، ماحرا  لاجرلا و  بالصا  یف  موق )  ) ماوقا اذه  انرکـسع  یف  اندهـش  دقل  اندهـش و  دقف  لاق : معن . لاقف :

تـسود درک : ضرع  شنارای  زا  یکی  تخاس ، زوریپ  لمج  باحـصا  رب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنوادخ  هک  یماگنه  . ) ناـمیالا مهب 
.( تسا هتخاـس  زوریپ  تنانمـشد  رب  ار  وت  دـنوادخ  هنوـگچ  هک  دـیدیم  درکیم و  هدـهاشم  ار  اـم  ینوـنک  عـضو  نـالف  مردارب  هک  متـشاد 

روضح ام  اب  تردارب  يرآ ، دومرف : یلب . درک : ضرع  دوب ؟ ام  اب  تردارب  يهدارا  لیم و  ایآ  دومرف : صخش  نآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
رارق نانز  محر  ای  نادرم و  بلـص  هاگناهن  رد  زونه  هک  دندرک  تکرـش  دنتـشاد و  روضح  ییاههورگ  ام ، رازراک  رکـشل و  نیا  رد  تشاد .

يهلیـسو هب  نامیا  دروآیم . نوریب  رایتخایب  ناهگان و  ار  نانآ  نامز  هک  دسریم  ارف  يزور  دناهدوشگن و  ایند  نیا  رب  هدید  یتح  دـنراد و 
زا دوـخ ، هب  هحفـص 126 ] صوصخم [  نیعت  نتـشاد  اـب  ناـسناریغ ، ناـسنا و  زا  معا  يدوـجوم ، ره  هک  مینادیم  ددرگیم . تیوـقت  ناـنآ 

عونت و ینامـسج ، یعیبـط و  فـالتخا  نیا  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  مهم  بلطم  تسا . یـصخشم  ياـهزرم  ياراد  ادـج و  رگید  تادوجوم 
رود گنـس ، اب  ناسنا  يهلـصاف  دـح  رـس  ات  رگیدـکی ، زا  ار  نانآ  يهلـصاف  یهاگ  هک  دـنراد  زین  یناور  ياـهتیفیک  رد  تخـس  یفـالتخا 

ندوب و نطومه  دـننام  دـنوشیم ، طوبرم  رگیدـکی  اب  اهداحتا  زا  یعاونا  اب  زاب  دـنراد ، هک  یتخـس  یناور  فالتخا  اـب  اـهناسنا ، دـنکیم .
هب طوبرم  دیاقع  راک و  داژن و  نطو و  دننام  یتاذ ، نورب  ياههزیگنا  اب  اهداحتا ، نیا  زا  ياهراپ  هریغ . ندوب و  هدیقعمه  راکمه و  داژنمه و 

داحتا زا  رگید  یعون  دنکیم . زورب  اهداحتا  رد  ییاهینوگرگد  لماوع ، اههزیگنا و  نآ  رد  تالوحت  زورب  اب  دـنیآیم و  دوجو  هب  گنهرف 
لـماوع و زا  یـشان  هک  هچ  نآ  ینامـسج و  تاـفالتخا  هنوگچـیه  هدوب ، ینورد  نآ  لـماع  هک  دوـشیم  ساـسحا  یناـسنا  عوـن  دارفا  ناـیم 

نیا نیرب  داحتا  زا  روظنم  میمانیم . نیرب  داحتا  ار  عون  نیا  اـم  دـنک . دوباـن  وحم و  ار  لـماع  نآ  دـناوتیمن  تسا ، یتاذ  نورب  ياـههزیگنا 
هب رگا  هک  میریذـپیم  ار  یـصاخ  دادعتـسا  دوجو  تسا ، هتفرگ  تروص  ناسنا  يهرابرد  هک  یتاعلاطم  عومجم  يهظحالم  اب  اـم ، هک  تسا 

تبحم يهدیدپ  دادعتـسا ، نیا  دوجو  دهاش  نیرتهب  دروآیم . دوجو  هب  نایمدآ  نایم  ار  يزیگناتفگـش  داحتا  دوش ، روراب  دسرب و  تیلعف 
هب قشع  تبحم و  دوریم ، نامگ  هک  هچ  نآ  فالخرب  تسا . هدرک  رپ  ار  خـیرات  رـساترس  هک  تساـهناسنا  زا  یناوارف  دارفا  ناـیم  قشع  و 
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. دوشیم داحتا  هب  رجنم  هک  تسا  روبزم  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  تکرح و  لماع  هدیدپ ، ود  نیا  هکلب  تسین ، داحتا  يهدـنروآ  دوجو 
رهوج زا  ثحب ، دروم  داحتا  هک  یتروص  رد  تسا . یناور  صاخ  ياهتیفیک  زا  هک  تسا  هدارا  زا  يدیدش  يهبترم  روبزم  يهدـیدپ  ود  اریز 

اهیتسرپدوخ تالایخ و  یناوهش و  ياهتیلاعف  اب  ار  دوخ  باسح  زونه  هک  یناسک  يارب  داحتا ، نیا  مهف  دشکیم . رب  رـس  نایمدآ  ياهناج 
هحفص 127] لامج [  ینیب  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یشاب  لقع  اریز : تسا . ریذپانناکما  دناهدرکن ، هیفصت 

هرصب مدرم  شنزرس  هبطخ 013-

عابتا هارملا و  دـنج  متنک  هحفـص 128 ] دـیامرفیم [ . لمج  يهثداح  زا  سپ  هرـصب ، لها  شنزرـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
(، ع  ) نینموملاریما زا  لمج  بوشآ  ناگدننکاپرب  هک  یماگنه  دیتشگ . رتش )  ) اپراهچ هاگآان  ناوریپ  نز و  رکشل  هرصب ، لها  امـش  همیهبلا .

. دـندروآ نییاـپ  دوخ  ریگمـشچ  تیعقوم  زا  ار  ربماـیپ  نز  تسخن  دـندش ، نادرگیور  دوب ، یلو » ره  یبـن و  ره  راـختفا   » يولوم لوق  هب  هک 
هک ياهدـنزاس  لوصا  اب  تفلاخم  دـح  ات  نوگرگد و  یلک  هب  ار  وا  تیـصخش  هک  نینموملاریما ، اب  تفلاـخم  دـح  اـت  ار  ربماـیپ  نز  اـهنآ ،

یناسنا تیـصخش  هناگی  اب  هزرابم  قیرط  زا  یتسرپتسایر ، زج  اهنآ  فده  دـنداد . لزنت  دوب ، هدومرف  ررقم  تموکح  يهرابرد  شرـسمه 
راوس وا  هب  هشیاع  هک  يرتش  نآ  اپراهچ ، ندرک  ملع  هب  هدرکن ، تعاـنق  ربماـیپ  نز  نداد  لزنت  هب  فدـه ، نیا  هب  لوصو  يارب  دوبن . خـیرات 

قاقـش و مکدهع  قاقد و  مکقالخا  دندرک . یقلت  یمالـسا  يهعماج  تشونرـس  يهدننک  نییعت  ار  راوسرتش  رتش و  و  دـنتخادرپ . دوب ، هدـش 
هحفص 129] تسا [ . روش  دیماشآیم ، هک  یبآ  قافن و  ناتنید  هتسکش و  تسـس و  ناتنامیپ  تسپ ، ناتقالخا  قاعز . مکوام  قافن و  مکنید 
ار ینیناوق  موسر و  بادآ و  یلو  دنکیمن ، نوگرگد  هدارا  هشیدنا و  دننام  ار  ناسنا  تعیبط  نیداینب  لوصا  هچرگا  یعیبط ، طیحم  تاریثات 

نینموملاریما مییوگیم  هک  تسا  هدـعاق  نیا  هب  رظن  اب  دـنک . هیجوت  يزیمآگنر و  ار  مدرم  تایح  نوئـش  دـناوتیم  هک  دروآیم  دوجو  هب 
هب دـناهدومرف . نایب  یعیبط  طیحم  نانچ  اب  ار  نانآ  طابترا  یعیبط  دومن  هکلب  دـناهدرکن ، موکحم  قلطم  روط  هب  ار  هرـصب  مدرم  مالـسلاهیلع 

هدـید ینیعم  تلم  موق و  ای  نیمزرـس  کی  يهرابرد  نانیبناهج  امکح و  ای  یهلا  ناـیاوشیپ  ناـبز  زا  هک  ییاـهتمالم  اهخـیبوت و  یلک ، روط 
موق و نیمزرـس و  نآ  مدرم  یناسنا  تاذ  زا  جراخ  هک  تسا  یـصخشم  لماع  هزیگنا و  ياراد  هکلب  تسین ، يدـبا  قلطم و  خـیبوت  دوشیم ،

یعون نآ ، یطیحم  لماوع  زا  ییاهر  ناـکما  اـب  هلیذر ، فاـصوا  ریاـس  اهینکـشنامیپ و  قاـفن و  تسپ و  قـالخا  هب  تیاـضر  تسا . تلم 
. هبر نم  همحرب  كرادـتم  مکنع  صخاشلا  هبنذـب و  نهترم  مکرهظا  نیب  میقملا  و  دـیمان . یـشکحور  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یـشکدوخ 
ار وا  شراگدرورپ  تمحر  دور ، نوریب  امـش  ناـیم  زا  هک  یـسک  تسا و  شیوخ  هاـنگ  ورگ  رد  دـنک ، یگدـنز  امـش  ناـیم  رد  هک  یـسک 

یطیحم نینچ  رد  تایح  همادا  گرم . لماوع  زا  زیرگ  هک  دراد  ترورـض  رادـقم  نامه  یعیبط  راجنهان  لماوع  زا  رارف  موزل  تسا . هتفایرد 
، تیاضر لمحت و  دنتـسه ، یمدآ  حور  ندرک  یـشالتم  لوغـشم  هداد ، مه  هب  تسد  شیاـهناسنا  تعیبط و  هک  طـیحم  نآ  رد  تسا . هاـنگ 

هحفص 130] تسا [ . ینامرفان  تیصعم و 

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-

( کلمت  ) کلم ءاسنلا و  هب  جوزت  دق  هتدـجو  ول  هللا  و  هحفص 131 ] دیامرفیم [ . نانیشنهرصب  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اهزینک ای  هتفرگ  رارق  نانز  يهیرهم  هچ  رگا  منادرگیم ، رب  ناناملـسم  هب  منک ، ادیپ  ار  كالما  نآ  رگا  ادخ ، هب  دـنگوس  هتددرل . ءامالا ، هب 
دنکیم نایب  هدرک ، نالعا  ینوناقریغ  ار  نامثع  نارود  ياهتیکلام  تافرصت و  يهمه  ریـسفت ، دروم  يهلمج  دشاب . هدش  يرادیرخ  نآ  اب 

رارق هک  یـسک  ره  رایتخا  رد  دـشاب و  هک  هچره  لاوما ، تسا . لاملاتیب  هب  لاوما  نآ  ندـنادرگرب  ع ،)  ) یلع یعامتجا  یهلا و  فیلکت  هک 
100000 حرسیبا ، نبا   500000 ناورم ، رانید  هب  غلبم  صاخـشا ، مان  تسا : هدمآ  نامثع  ياهشـشخب  زا  يرادقم  لیذ ، رد  دـشاب . هتفرگ 
150000 ناـمثع ، تشادرب   100000 تباث ، نب  دـیز  هحفـص 132 ]  ] 500000 هیما ، نـب  یلعی   2560000 نمحرلادـبع ،  200000 هحلط ،
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، ثراحلا  2020000 مــکحلا ، لآ   300000 مکحلا ، مـهرد  هـب  غـلبم  صاخـشا ، ماـن   4310000 لـک ، عـمج   200000 ناـمثع ، تشادرب 
2200000 هحلط ،  100000 ناورم ،  200000 نایفسوبا ،  600000 هللادبع ،  300000 هللادبع ،  100000 دیلولا ،  100000 دیعس ،  300000

هیلع قاض  نم  126770000 و  لک ، عمج   30500000 نامثع ، تشادرب   250000 صاقویبا ، نبا   59800000 ریبز ،  30000000 هحلط ،
راتفر  » زا تسا  ترابع  تلادع  دوب . دهاوخ  رتانگنت  وا  يارب  متس  دنک ، داجیا  یگنت  يارب  تلادع  هک  یـسک  و  قیـضا . هیلع  روکاف ، لدعلا ،

زا فارحنا  نیاربانب ، دنکیم . فشک  تیعقاو  کی  زا  یحیحـص  نوناق  هحفـص 133 ] ره [  هک  مینادیم  مه  ار  تقیقح  نیا  نوناق .» قباـطم 
اب دوخ  طباور  رد  ناـسنا ، نوچ  و  تسا . تیعقاو  زا  فارحنا  يواـسم  ینوناـق ، ره  زا  فارحنا  تسا و  نوناـق  زا  فارحنا  يواـسم  تلادـع ،

رارقرب تیعقاو  دض  اب  ياهطبار  تیعقاو ، زا  ضارعا  اب  عطق  روط  هب  سپ  تسین ، ریذـپءالخ  تعیبط ، ملاع  اب  شطباور  دـننام  اهناسنا ، ریاس 
لتخم دحاو  ره  يارب  دش  دهاوخ  روبجم  هجیتن  رد  درک . دـهاوخ  لتخم  ار  وا  تیعقوم  ياهدـحاو  عومجم  تیعقاو  دـض  نیا  درک . دـهاوخ 

رد رظنراهظا  ای  يرازگنوناق  يهتـسیاش  ار  دوخ  ياهتـسیاشان  درف  کی  لاثم ، ناونع  هب  دنک . ینابرق  ار  یعفانم  اهتقو و  اهيژرنا و  هدـش ،
یلو دـنادیمن ، . 1 دوـش : بکترم  ار  اـهتیعقاو  دـض  نیا  یتسیاـب  تسا ، هتـش  فرحنم  تلادـع  زا  هـک  درف ، نـیا  دـنکیم . یفرعم  نوناـق 

رد ار  مدرم  دهدب و  نوناق  هب  طوبرم  ياهینتـسناد  يانعم  رد  یتارییغت  دوب  دهاوخ  روبجم  منادیم ، نیا  تابثا  يارب  . 2 منادیم ! دیوگیم 
دوجو هب  عامتجا  رد  ینیبدـب  تلاـح  زا  یعون  . 4 دش . دـهاوخ  هابت  زادرپغورد  یعدـم  نیا  تیـصخش  . 3 دـنک . روهطوغ  یتخبدـب  لهج و 
ياعدا دـناوتب  وا  هک  دـنک  اضتقا  هعماج  صاخ  تیعقوم  ای  يرازگنوناق ، بصنم  هب  يدـصت  رد  وا  تراهم  تردـق و  رگا  .5 دروآ . دهاوخ 

نایلاس ریجنز  نیا  هک  اـسب  هچ  دـیچیپ . دـهاوخ  مدرم  ندرگ  رود  ار  داـسف  ریجنز  ياـههقلح  دـنک ، عضو  ار  ینوناـق  دـنک و  یلمع  ار  دوخ 
رود هتـشاد ، شیاسآ  دنروهطوغ ، هجنکـش  رد  نینچ  نیا  هک  ییاهناسنا  نایم  رد  يدرف  هک  درادن  ناکما  دهدب . هجنکـش  ار  مدرم  ینالوط 

هحفص 134] دنامب [ . یتخبدب  تقشم و  زا 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-

لوقا اـمب  یتمذ  هحفـص 135 ] دـنکیم [ . میـسقت  ییاههورگ  هب  ار  مدرم  هدومرف ، ناـیب  هنیدـم  رد  هک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
متایح سونایقا  زا  یجاوما  منانخـس  مریگیم . هدهع  هب  ار  نآ  تنامـض  مهدیم و  رارق  میوگیم  هک  ینخـس  ورگ  رد  ار  دوخ  دهعت  هنیهر .

، نینموملاریما تسا . هتخادنا  شیوپاکت  تکرح و  هب  ایند  نیا  رد  هداد ، یـسک  ره  تسد  هب  نآ  زا  يرغاس  ادخ ، هک  الاو ، تایح  نآ  تسا .
یبوـبر يهبذاـج  هـب  لوـصو  يارب  یتـسه ، هاگرذـگ  رد  اـیوپ  یتـقیقح  ار  تیـصخش  تیــصخش و  يارب  ار  ناـج  ناـج و  يارب  ار  تاـیح 

هک یتیصخش  نامه  دنکیم . نخس  یتایح  قوف  تیمها  زا  فشک  دیوگیم ، یلع  ماما  هک  ینخس  هب  تیصخش ، ندرک  هتسباو  دهاوخیم .
يوقتلا هتزجح  تالثملا ، نم  هیدـی  نیب  امع  ربعلا  هل  تحرـص  نم  نا  دـشاب . نآرق  زا  ياهتفایمسجت  تقیقح  لماکت ، هار  رد  تسا  هتـسناوت 

زا ار  وا  اوقت  يرادنتشیوخ و  دزاسب ، راکـشآ  يو  رب  ار  شیور  شیپ  ياهرفیک  هبرجت ، لیاسو  اهزردنا و  هک  یـسک  تاهبـشلا . محقت  نع 
دادـملق تیمها  اـب  ار  اـهرفیک  عوضوم  يردـق  هب  ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  ع ،)  ) نینموملاریما درادیمزاـب . تاهابتـشا  باـکترا  زواـجت و 

دریگب و تربع  یگدـنز  يریجنز  هحفـص 136 ] ياهدادـیور [  ناهاوخریخ و  ياهزردـنا  زا  ياهعماج  ای  درف  رگا  دـیامرفیم  هک  دـنکیم 
زین تاهبتشم  نوماریپ  دزرویم و  بانتجا  زین  كوکشم  ياهراک  زا  هکلب  دوشیمن ، یعطق  تافارحنا  هانگ و  بکترم  اهنت  هن  دوش ، دنمهرهب 

ره هب  يراب   » نویفا اب  سپـس  دـهدب و  ماجنا  ار  يراک  ره  هک  تسا  نآ  زا  رتقیقد  رایـسب  یمدآ  تاـیح  یـضایر  تـالداعم  اریز  ددرگیمن .
هاگآ ص .) ( ) مکیبن  ) هیبن هللا  ثعب  موی  اـهتئیهک  تداـع  دـق  مکتیلب  نا  ـالا و  دـهدب . نتـشیوخ  هب  یتیلـست  هدرک ، سحیب  ار  دوخ  تهج ،»

لوحت نآ  زا  دوب . هتخیگنارب  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  شیاـمزآ  دـننامه  هتفرگ ، رب  رد  ار  امـش  زورما  هک  یـشیامزآ  دیـشاب ،
عضو زورما ، دوب !! امش  یلماکت  تکرح  ادبم  هک  دیاهتشگرب  هطقن  نامه  هب  هدش ، فرحنم  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  ربمایپ  هک  یلماکت 

شیامزآ يهلیسو  نارود ، نآ  رد  مرکا  ربمایپ  دننام  ارم  دنوادخ ، و  تسا . نارود  نامه  عضو  يدامتم ، نایلاس  تشذگ  زا  سپ  مدرم ، امش 
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ردق هچ  دیاهدش . روهطوغ  ربمایپ  زا  سپ  راگزور  ياهيزومآدب  هت و  رـسیب و  ياهسوه  اهتعدـب و  نایم  رد  امـش  تسا . هداد  رارق  امش 
یتـح ردـقلا ، طوس  نطاـستل  هلبرغ و  نلبرغتل  هلبلب و  نلبلبتل  قحلاـب  هثعب  يذـلا  و  زورما . فارحنا  زور و  نآ  رفک  تسا : هیبـش  رگیدـکی  هب 

ار ربمایپ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  اوقبس . اوناک  نوقابس  نرصقیل  اورصق و  اوناک  نوقباس  نقبسیل  مکلفسا و  مکالعا  مکالعا و  مکلفـسا  دوعی 
و دروخ . دیهاوخ  مه  هب  هیفـصت  يارب  ثداوح  نزیورپ  رد  هتـشگ ، یتدیقع  يرکف و  ياهبوشآ  راتفرگ  امـش  تسا ، هدومرف  ثوعبم  قح  هب 
هب ناتنانیـشنالاب  دنیامن و  الاب  هب  دوعـص  ناتنانیـشن  نییاپ  ات  تشگ ، دیهاوخ  مهرب  مهرد و  هحفـص 137 ] ناشوج [ ، گید  ياوتحم  نانوچ 

راکاطخ دندوب ، ینازاتشیپ  هعماج  رد  هک  یعمج  دنزاتب و  شیپ  دندوب ، راکریصقت  هتـشذگ  رد  هک  امـش  زا  یهورگ  دننک . طوقـس  اهیتسپ 
، تسا هتفرگ  رب  رد  ار  هعماج  درف و  هک  ياهدمآ  دوجو  هب  ياهتیعقوم  هک  میرادن  غارس  يرشب  خیرات  ياهنارود  زا  کیچیه  رد  دندرگ .
رد ار  یناسنا  ياـپ  تسد و  هک  درادـن  دوجو  یملع  ینید و  یقـالخا ، يداـصتقا ، یگنهرف ، تیعقوم  چـیه  اریز  دـشابن . رییغت  لاوز و  لـباق 

یخیراـت و تادـهاشم  رباـنب  دـنک . بلـس  وا  زا  ار  ندـش  نوگرگد  تردـق  هک  يوحن  هب  دـنک ، ینادـنز  ددـنبب و  دوخ  يربج  يهبوچراـچ 
دناوتیم ناسنا  رگید ، ترابع  هب  دنک . عورش  رفـص  زا  دناوتیم  یلاح  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  یمدآ ، یناور  تاصتخم 

هطقن نیا  زا  دناسرب و  رفص  هب  ار  دوخ  رفص  ریز  زا  ای  دنک . لوحت  هب  عورش  رگید  راب  هطقن  نیا  زا  دسرب و  رفص  هب  دنک  لزنت  رفـص  قوف  زا 
کیرحت و غیلبت و  ماود  هب  دنتـسم  تسا ، هدش  هتخاس  رـشب  تسد  اب  هک  یبتکم  يژولوئدیا و  ره  ماود  دـنک . دـیدج  ریـسم  نییعت  هب  عورش 

نامز رد  هک  ياهطقن  نامه  هب  ربماـیپ ، زا  سپ  ناناملـسم ، يهعماـج  تشگرب  زا  دـیابن  تاـظحالم ، نیا  اـب  تسورین . هب  دنتـسم  نآ ، يارجا 
، ادخ هب  دنگوس  مویلا . اذه  ماقملا و  اذهب  تئبن  دقل  هبذـک و  تبذـک  همـشو و ال  تمتک  ام  هللا  و  درک . بجعت  تشاد ، رارق  تلاسر  عورش 

هتفرگارف ار  هعماج  زورما  هک  یعضو  ینونک و  تیعقوم  هب  شیپ  زا  نم  ماهدرکن و  زاب  غورد  هب  ناهد  زگره  ماهتـشادن و  یفخم  ار  ياهملک 
رد يراج  هحفـص 138 ] قیاـقح [  ناـیرج  رد  ار  وا  هراومه  مدرم ، هک  تشاد  يداـیز  رارـصا  ع )  ) نینموـملاریما ماهدـش . هداد  ربـخ  تسا .

نارایـشه رظن  رد  تقیقح  نامتک  دـنزرون . عانتما  تخادـنا ، دـهاوخ  ارجا  تمحز  هب  ار  وا  یتح  هک  یتقیقح  نتفگ  زا  دـنراذگب و  عامتجا 
هب هتـسباو  اهناسنا  تایح  لوصا  اریز  درادـن . تشاد ، دـهاوخ  لابند  رد  ار  اهناسنا  يدوبان  هک  تقیقح ، نتـشک  اب  یتواـفت  سانـشناسنا ،

ناونع هب  ار  قیاقح  ندرک  ناـهنپ  هک  میهاوخن  اـی  میناوتن  رگا  ناـهاوخدوخ . رذـگدوز  یـصخش و  تـالیامت  هن  تسا ، قیاـقح  تاـیعقاو و 
رـشب و یناور  دوبهب  هار  رد  یماگ  چیه  مینک ، یـسانشناسنا  لئاسم  دراو  یهاوخدوخ ، نادنز  رد  يرـشب  تایح  دوکر  لماع  نیرتیـساسا 

رادشه امش  هب  رانلا . یف  مهب  تمحقتف  اهمجل ، تعلخ  اهلها و  اهیلع  لمح  سمـش  لیخ  ایاطخلا  نا  الا و  میاهتـشادنرب . یعقاو  ندمت  داجیا 
تـسد زا  ییاهراسفا  اب  هتـشگ ، اهنآ  رب  راوس  ناراکاطخ  هک  دنـشومچ ، ياهبـسا  نانوچ  دنوشیم ، بکترم  مدرم  هک  ییاهاطخ  مهدیم :
يهرک نیا  رد  مدآ  دـالوا  هک  ماـگنه  نآ  زا  تسا . شتآ  هنارگناـیغط  زاـت  تخاـت و  نیا  ناـیاپ  دـنزاتیم . اهخالگنـس  اـهههاریب و  رد  هتفر 

اما تسا . هتـشاد  دوجو  یحور  لماکت  نیناوق  زا  يرادربنامرف  ینامرفان و  يانعم  هب  تعاطا ، هانگ و  تسا ، هدرک  زاـغآ  ار  یگدـنز  یکاـخ 
ره هدوب ، حرطم  لادـتعا  زا  فارحنا  كرد  فسات و  ینامیـشپ و  مرـش و  لـیبق  زا  ییاههدـیدپ  ناراـکهنگ ، يارب  هتـشذگ ، ياـهنارود  رد 

، دنکیمن رادیب  ار  ناراکهنگ  اههدیدپ  نآ  زا  کی  چـیه  اهنت  هن  ام ، نارود  رد  تسا . هدوب  اههدـیدپ  نآ  زا  یـضعب  اب  ماوت  ابیرقت  یتیـصعم 
: مکی عوضوم  تفرگ : غارـس  ناوـتیم  مهم  عوـضوم  ود  زا  ار  کـلهم  ییاورپیب  نیا  یـساسا  تلع  دـنریگیم . هرخـسم  هب  ار  اـهنآ  هکلب 

تسد هب  دنروایب ، تسد  هب  یناهج  یترهـش  هک  نیا  هحفص 139 ] يارب [  دارفا  نیا  تساهامنرکفتم . زا  یضعب  یتسرپترهـش  یخاتـسگ و 
ییایرد رد  نایاقآ  نیا  دننکیم و  ادیپ  جنشت  تهب و  تلاح  نیناوق ، لوصا و  نتسکش  يادص  زا  مدرم  دننزیم . یشکنوناق  ینکـشلصا و 

نایوجدوس و يهدافتساءوس  مود . عوضوم  دننک !! توهبم  ینکـشلصا  اب  ار  یعماوج  ای  هعماج  دناهتـسناوت  هک  دنوشیم  روهطوغ  تذل  زا 
يرگمتس فلاخم  هفایق ، نیرتيدج  اب  بهذم ، هک  نیا  اب  دناهداد و  رارق  دوخ  ياهیریگفده  يهلیسو  ار  بهذم  هک  عماوج ، ناتسرپماقم 

هاگآ هنجلا . مهتدرواف  اهتمزا ، اوطعا  اهلها و  اهیلع  لمح  للذ ، ایاطم  يوقتلا  نا  الا و  دناهدرک . مادختـسا  دوخ  موش  دـصاقم  هار  رد  تسا ،
یکی دـنایهلا . تشهب  یهار  تسد ، هب  مامز  هتـشگ ، اهنآ  رب  راوس  یقتم  ياهناسنا  هک  دـنمار ، ییاهبکرم  نانوچ  اوقت  فاصوا  دیـشاب ،
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. تساوقت يهملک  تسا ، هدش  هتفرگ  يزاب  هب  اهناسنا ، زا  یضعب  يوجدوس  یحطـس و  راکفا  يرگیزاب  يهنحـص  رد  هک  یتاملک  زا  رگید 
داـسف و لـماوع  زا  رثاـت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیـصخش  ناـسنا ، نآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوشیم ، هداد  تبـسن  یناـسنا  هب  اوقت  هک  یتقو 

تقیقح نیا  اهیتسرپيوه ، اهییارگهزره و  زا  يرادنتـشیوخ  زا  تسا  ترابع  هک  اوقت ، يهملک  هب  قیقد  هجوت  اـب  تسا . هداـهنن  فارحنا 
راـتفر تسا . ینید  یتاـیح  فادـها  نیرتتیمهااـب  زا  یکی  مالـسا ، نید  رد  اـصوصخم  تیـصخش ، شرورپ  عوـضوم  هک  میمهفیم  مه  ار 

موسر و هدع  کی  زا  تسا  ترابع  هک  تسین  ياهفرح ، ناشورفشناد  حالطصا  اب  ییوبات ، راتفر  نآ ، لیصحت  يارب  ششوک  اوقت و  قباطم 
دـض اطخ و  اعقاو  ای  تسا  نکمم  دـینک ، روصت  هک  ار  یتیکلام  ره  يرـشب ، تایح  نوئـش  رد  لقع . فلاخم  اـی  لـیلدیب  دـیلاقت  تاداـع و 

يهمه هاگدید  زا  هک  نتـشیوخ ، رب  تیکلام  زج  دنـشاب ، هدیزرو  فلاخم  تیکلام  نآ  اب  هدش و  ادیپ  ییاهبتکم  لقادح  ای  دشاب ، تیعقاو 
هدنزگ زا  تیـصخش  ظفح  ندش و  ناسنا  زج  ییانعم  سفن ، رب  تیکلام  اریز  تسا . بوبحم  بولطم و  هحفص 140 ] للم [ ، نارظنبحاص 

زا ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  دناهتـسناوت  هک  اوقتاب  مدرم  نآرق ، تایآ  دافم  رباـنب  دـهدیمن . تاـیح  يهیامرـس  ندرک  فلت  ییارگهزره و 
هک یلاع ، ياـهیهاگآ  نیرب و  مهف  . 1 دنتـسه : ریز  فاصوا  ياراد  دنهدب ، تاجن  دنرادب و  ظوفحم  اهيدیلپ  فارحنا و  لماوع  دربتـسد 

نیرب تخانش  ینیمز و  ینامسآ و  تانئاک  تالوحت و  رد  یلاع  شرگن  . 2 تسا . یتسه  یلاع  فراعم  لیصحت  لطاب و  زا  قح  زییمت  لماع 
باتک ناگتـشرف و  ادخ و  هب  نامیا  . 4 يونعم . يدام و  یگدنز  ياهدادیور  ربارب  رد  یقطنم  میمـصت  هدارا و  . 3 تادوجوم . نآ  يهرابرد 
ناونع هب  تاـیلام  تخادرپ  . 7 زامن . نتـشاد  اپرب  . 6 ناـگدرب . يدازآ  رقف و  ندـش  نـکهشیر  هار  رد  اههتخودـنا ، زا  هدافتـسا  . 5 ینامسآ .

ار يرشب  یگدنز  نوماریپ  هک  سرت ، تشحو و  لماوع  اهتقشم و  اهيراوگان و  ربارب  رد  ییابیکـش  . 9 نامیپ . دهعت و  هب  لمع  . 8 تاکز .
زا يرود  . 12 دوـب . دـهاوخ  نیقتم  اـب  نـیمز  يهرک  رد  اـهناسنا  یگدـنز  ییاـهن  تشونرـس  يربـهر  . 11 تلادـع . . 10 تسا . هـتفرگارف 

یقح لعل . امبرلف و  قحلا  لق  نئل  لـعف و  امیدـقل  لـطابلا  رما  نئلف  لـها ، لـکل  لـطاب و  قح و  نیمز . يور  رد  ندرک  داـسف  یبلطيرترب و 
هحفـص ناهاوخاوه [  اریز  درادن ، یگزات  دشاب ، شیازفا  رد  لطاب  رگا  دراد . یـصوصخم  یلها  دوخ  يارب  کی  ره  یلطاب و  دراد و  دوجو 

. تسا ققحت  لباق  ریذپناکما و  شیارجا  لاح  نیا  اب  تسین ) قح  يارب  یصقن  ، ) دشاب تیلقا  رد  رگا  دناتیرثکا و  رد  میدق  زا  لطاب  [ 141
، نیاربانب تسا . تیمک  قوف  اهشزرا  اهتمظع و  عوضوم  هک  مینادیم  نیقی  روط  هب  میراد ، تعیبط  ملاـع  رد  اـم  هک  ینیع  تادـهاشم  اـب 

نایارگقح قح و  ياهدومن  تیلقا  هک  نانچ  دـشاب ، ود  نآ  شزرا  ای  تیعقاو و  لیلد  دـناوتیمن  ناـیارگلطاب  لـطاب و  ياـهدومن  تیرثکا 
لطاب قح و  كالم  هک  نیا  نتسناد  اب  رایـشه ، ناسنا  کی  دوریمن  نامگ  دوش . یقلت  ود  نآ  یـشزرایب  تیعقاو و  مدع  يارب  یلیلد  دیابن 

قح و زا  تسد  هدروخ ، ار  نایارگلطاب  لطاب و  تیرثکا  بیرف  زاب  تسا ، تیرثکا  تیلقا و  قوف  ود ، نآ  زا  کی  ره  ناـهاوخاوه  شزرا  و 
يهلئـسم تسا . هدـیزخ  هتـشذگ  هب  هدـینادرگ ، يور  هک  هچ  نآ  تشگزاب  تسا  كدـنا  هچ  لبقاف . ءیـش  ربدا  اـملقل  و  درادرب . ییارگقح 

نیا زا  رظن  اـب  ضحم . یفـسلف  مکی . هاگدـید  درک : حرطم  ناوـتیم  هاگدـید  ود  زا  تـسا ، هدـمآ  ثـحب  دروـم  يهـلمج  رد  هـک  ار  یمهم 
يدادتما هک  نامز ، يهتـشذگ  تاظحل  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسین . رارکت  لباق  دریگب ، رارق  تکرح  يارجم  رد  هک  یتیعقاو  چیه  هاگدـید ،

ثداوح دوخ  تیعقاو  تسین ، تشگرب  لباق  هک  یعوضوم  زا  ام  روظنم  هکلب  ددرگیمنرب ، ام  نهذ  جنس  نامز  رد  ثداوح ، ریجنز  زا  تسا 
هب دنتـسم  ینوگرگد  نیا  دنوشیم . نوگرگد  تعیبط  داوم  تسا . رذـگرد  يرگید  زا  سپ  یکی  نامز ، نایرجلامئاد  رابیوج  رد  هک  تسا 
زا زین  ناـیمدآ  یگدـنز  ياهدادـیور  ثداوـح و  سوـسحم . ینیع و  مود . هاگدـید  تسا . ناـهیک  يازجا  يهـمه  ینورب  ینورد و  تارییغت 

يهلمج هحفـص 142 ] اـقب [  ردـنا  ندـش  وـن  زا  ربـخیب  اـم  اـیند و  دوـشیم  وـن  سفن  ره  يوـلوم : لوـق  هب  دـنکیم . تـیعبت  نوناـق  نـیمه 
ورملق رد  هچ  يدرف و  ورملق  رد  هچ  یمدآ ، يور  شیپ  زا  هچ  نآ  هک  دوـشیم  ریـسفت  نینچ  یموـمع ، نوناـق  نیارباـنب  ع ،)  ) نینموـملاریما

يدادیور تسا ، هتـشگرب  هچ  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تردـن . هب  رگم  تسین ، تشگرب  لباق  دـیزخ ، هتـشذگ  هب  یعامتجا ،
لغـش تسا . كدنا  رایـسب  تباث ، ياههیاپ  رب  یکتم  دادیور  دراد و  تباث  ياههیاپ  رب  هیکت  هک  تسا  دادیور  نامه  نیع  ای  هتـشذگ ، هباشم 

نادرگیور اهیتوافتیب ) زارد و  رود و  ياهوزرآ  اههچیزاب و  زا  ، ) دراد ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  سک  نآ  هماما . راـنلا  هنجلا و  نم 
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اوقتاب ياهناسنا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یهاـگیاج  تشهب  . 1 هک : دوشیم  هدافتـسا  تقیقح  نیا  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  عومجم  زا  تسا .
لباق يدام  يایند  نیا  ذیاذل  اهیـشوخ و  اب  دـش ، دـهاوخ  اوقتاب  ياهناسنا  بیـصن  تشهب  رد  هک  یلاع  ذـیاذل  نآ  . 2 تسا . هدرک  هداـمآ 

نیا درادن . یتهابش  میانیم ، یحور  ذیاذل  یناگدنز  نیا  رد  ام  هک  هچ  نآ  اب  هک  تسا  ياهجرد  رد  ذیاذل  نآ  تمظع  یتح  تسین . هسیاقم 
تـسا نیا  یقیقح  دوصقم  تسا ». هدید  ار  اهنآ  یمـشچ  هن  تسا و  هدینـش  ار  اهنآ  یـشوگ  هن  . » تسا هدمآ  نینچ  ربتعم  یتیاور  رد  هتکن 

هب یتشهب ، ذـیاذل  ندینـش  زا  شوگ  ندـید و  زا  مشچ  یناوتاـن  تساـیند . نیا  رد  یمدآ  تیدوجوم  شیاـجنگ  زا  رتـالاب  یتشهب  ذـیاذل  هک 
تذل لماوع  زا  يرادقم  دیجم ، نآرق  رد  . 3 دـنراد . راک  رـس و  تاسوسحم  اب  هراومه  هک  تساهناسنا  رثکا  يارب  ندرک  مهف  لباق  روظنم 

. دش دهاوخ  اوقتاب  مدرم  بیصن  تشهب ، رد  هک  تسا ، هدش  هدرب  مان  روصق ... روح و  اههویم ، شزرااب ، فورظ  روهط ، بارش  دننام  يدام ،
قوف هک  دنتـسه  یقیاقح  هکلب  میـسانشیم . ایند  نیا  رد  ام  هک  تسین  میهافم  نآ  يدام ، تذـل  لماوع  نیا  یناـعم  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب 

روح هویم و  فرظ و  بارش و  ظافلا  هچ  رگا  دنتسه ، ینامـسج  ضراوع  ریاس  و  هحفص 143 ] نوکـس [  تکرح و  رارکت و  عفد و  مضه و 
رد دوشیم ، هداد  تبـسن  یناور  ياههدـیدپ  هب  هک  ار  یکیرات  ینـشور و  دـننام  یظافلا  لاثم ، ناونع  هب  تساهنآ . رب  قیبطت  لباق  روصق  و 

طاـسبنا و تلاـح  نآ  هکلب  تسین ، یکیزیف  ییانـشور  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  تسا .» نشور  هیـضق  نیا  رد  ملد  : » مییوگیم میریگب . رظن 
دـشر و ناـیاپ  هک  تسا  هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  . 4 دـیمان . ینورد  ییانـشور  ار  نآ  ناوـتیم  هک  تسا  یناور  یهاـگآ 

دورو زا  تسا  ترابع  هللاناوضر  هللاءاقل و  دـنکیم . یفرعم  یلاعت ) يادـخ  ياضر   ) هللاناوضر و  یلاعت ) يادـخ  رادـید   ) هللاءاقل ار  لماکت 
وحم و ناهج  نآ  دیـشروخ  ربارب  رد  هک  دنتـسه  ییاههیاس  دننام  یتسه ، ملاع  ذیاذل  تازایتما و  يهمه  هک  ینابر ، توکلم  ناهج  هب  حور 
، عناوم نآ  اب  هزرابم  یـشوپمشچ و  تسا . ناوارف  یلماکت  ریـسم  رد  حور  شخبهجیتن  شالت  يارب  محازم ، لماوع  عناوم و  دـنوشیم . دوبان 

تاعوضوم باختنا و  ار  قفاوم  لماوع  فذـح و  وپاکت  نیا  رد  ار  فلاخم  لماوع  یتسیاب  اذـل  تسا . تیدـبا  هب  دورو  طرـش  نیرتیـساسا 
خزود تشهب و  هک  سک  نآ  : » دیوگیم ریسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  درک . هیجوت  قفاوم  لماوع  دوس  هب  ار  فرطیب 
ناـنع ندرک  اـهر  اـب  یمدآ ، اریز  تـسا ». نادرگیور  یتواـفتیب  زارد و  رود و  ياــهوزرآ  لاــیما و  اــههچیزاب و  زا  دراد ، ورشیپ  رد  ار 

ات تکرح  نیرتزیچان  زا  یناسنا  تیـصخش  باختنا ، فذـح و  نیا  اـب  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  نادرگرـس  نم  زج  یتیـصخش  یعیبطدوخ ،
فده ریـسم  رد  یگدنز  هک  تسا  نایرج  نیا  اب  دـنکیم و  تیلاعف  تیدـبا  يراذـگناینب  رد  یتایح ، ياهوپاکت  اهفدـه و  نیرتیـساسا 

:( دـنهورگ هس  رب  مدرم  [ ) هحفـص 144 يوه [ . رانلا  یف  رـصقم  اجر و  ءیطب  بلاط  اجن و  عیرـس  عاس  دـیآیمرد . تکرح  هب  دوخ  يالعا 
. تسا شتآ  رد  شطوقس  هک  راکهبت  يهدننکریصقت  تسه . يدیما  وا  يارب  هک  وردنک  يهدنیوج  دنکیم و  ادیپ  تاجن  هک  ایوپ  رگوپاکت 

راک هجیتن ، لوصحم و  ندروآ  تسد  هب  يهلیسو  اهنت  هک  تسا  ملسم  راک . ياهلیسو  شزرا  مکی . شزرا  ششوک  راک و  یفسلف  شزرا  ود 
. درادن ییانثتسا  یناسنا ، نوئش  زا  کی  چیه  رد  تایح و  خیرات  زا  ياهطقن  چیه  رد  رادیاپ ، نوناق  نیا  داد . ماجنا  دیاب  هک  تسا  ششوک  و 
هب یتیعقاو  چیه  تسا و  دنتـسم  شـشوک  راک و  هب  اهنت  تسا ، هدش  راوتـسا  اهنآ  رب  ام  يونعم  يدام و  یناگدنز  هک  یتالوصحم  جـیاتن و 

راک و نودـب  تاعوضوم ، زا  یخرب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  نتفای  تسد  هک  ناحولهداس  نآ  دوشیمن . زبس  ام  تایح  ریـسم  رد  ناهگان  روط 
تلفغ مهم  يهتکن  ود  زا  دنریذپیم ، تیعقاو  دـننام  ار  قافتا  تخب و  سناش و  دـننکیم و  یقلت  روبزم  نوناق  ضقن  ای  انثتـسا و  شـشوک ،
دنشاب ییاهلولعم  هک  تسین  نینچ  دنروآیم ، تسد  هب  شالت  نودب  اهناسنا ، زا  یـضعب  یهاگهاگ ، هک  یعفانم  تازایتما و  . 1 دنزرویم .

، ماهدادـن ماجنا  نآ  يهرابرد  یـششوک  راک و  چـیه  هک  نم ، اب  عوضوم  نآ  طاـبترا  . 2 دـشاب . هتفرگ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  تلع  نودـب  هک 
رگید هدرک ، روظنم  ار  اهنآ  زا  یخرب  نم  تسا و  هدوب  ددـعتم  ياهتلع  ياراد  هک  ماهداد  ماجنا  يراک  نم  فلا . دراد : ینوگاـنوگ  عاونا 
قافتا تخب و  سناـش و  نم  يارب  راـک ، يهلوفغم  جـیاتن  زورب  دروم ، نیا  رد  مدوب . هدرکن  يریگفدـه  اـی  متـسنادیمن ، ار  نآ  ياـههبنج 

صاصتخا تیکلام و  يهقطنم  رد  دننکیم و  ادیپ  ققحت  تیلع  نوناق  يارجم  رد  دوخ  هک  هدشن ، ینیبشیپ  ياهدادیور  ب . دنکیم . هولج 
يدادیور هدـیدپ و  چـیه  یتسه ، ناهج  نیا  رد  میتفگ ، هک  نانچ  یلو  دـنوشیم . ریـسفت  قافتا  تخب و  سناش و  اب  دـنریگیم ، رارق  ناسنا 
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تخب فداصت و  هب  ار  هدـشن  ینیبشیپ  ياهدادـیور  هک  تسام  یعـالطایب  لـهج و  نیا  دـیآیمن . دوجو  هب  نوناـق  هحفـص 145 ] نودب [ 
هب ضورفم ، يهجیتن  دـنهدیم . ماجنا  ینیعم  يهجیتن  نتـشاد  رظن  رد  اب  ار  يراک  اهناسنا ، زا  عاـمتجا  اـب  درف  یهاـگ  ج . میهدیم . تبـسن 

نیریز حوطـس  رد  لاح ، نیع  رد  یلو  دیآیمن ، دوجو  هب  هدـش  ینیبشیپ  تیعقوم  نامز و  رد  دنتـسه ، نآ  زورب  محازم  هک  یلماوع  تهج 
هب ار  ضورفم  يهجیتن  يرگید ، تیعقوم  رد  اـی  یناـمز  تشذـگ  زا  سپ  دـهدیم و  همادا  دوخ  تیوقت  دوجو و  هب  اهدادـیور ، تاـیعقاو و 

تبسن قافتا  تخب و  سناش و  هب  ار  روبزم  يهجیتن  راک ، نآ  تقیقح  زا  عالطایب  نایماع  دنکیم . زاربا  يرگید  جیاتن  اب  طولخم  ای  ییاهنت 
لباق شقن  تخب ، سناش و  فداصت و  میهافم  جاور  عویـش و  رد  دنتـسین ، سوسحم  هک  یعیبط ، ياـهدومن  يارواـم  لـماوع  د . دـنهدیم .

صاوخ جیاتن و  ام  هک  تسا  نینچ  الومعم  دنریگیم . همـشچرس  نایمدآ  یناور  ياهتیلاعف  اهورین و  زا  لماوع ، هنوگ  نیا  دـنراد . یهجوت 
هنوـگره هک  مینکیم  ناـمگ  دـنوشیم و  رهاـظ  اـهنآ  لاـبند  رد  هک  مـینکیم  رـصحنم  ییاـهدومن  رد  ار  یناور  ياـهلاعفنا  اـهتیلاعف و 

هب دـتفیب و  نایرج  هب  ام  ناور  رد  یلاعفنا  ای  یتیلاعف  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  دروآیم . دوجو  هب  اروف  ار  دوخ  هباشم  ياهجیتن  یتیلاعف ،
لماوع زا  هک  دنراد  دوجو  يرگید  ياهدادیور  ه- دـنک . دـیلوت  ناور  قیمع  حوطـس  رد  ار  لاعف  یـصاوخ  راثآ و  یحطـس ، جـیاتن  يهفاضا 

. دنتـسه یقافتا  یـسناش و  یفداصت و  هدوب ، تلع  نودب  اهدادیور  نآ  هک  دنربیم  نامگ  هاگآان  مدرم  دنریگیم و  همـشچرس  یعیبط  قوف 
ندوبن ینیع  هب  رظن  اب  یـصخش ، نینچ  دوش ، رکنم  اهناسنا  نهذ  رد  ار  یعیبط  قوف  تلاـخد  هنوگنیا  دـهدب و  تارج  دوخ  هب  یـسک  رگا 

، دروم ره  رد  هظحل و  ره  رد  ار ، تعیبط  عیاقو  ثداوح و  يهمه  یتسیاب  تالولعم ،) للع و   ) اهدادـیور ياههقلح  ناـیم  ترورـض  طـباور 
رظن هب  تسا . شزرا  ياراد  هـسفن  یف  اـتاذ و  شـشوک  راـک و  هـک  ینعم  نیدـب  یعوـضوم . شزرا  مود . شزرا  دـنادب ! قاـفتا  فداـصت و 

. مکی يهطبار  میریگب : رظن  رد  ار  هـطبار  هحفـص 146 ] ود [  یتسیاب  راک ، یعوضوم  شزرا  يهرابرد  حیحـص  تفایرد  يارب  هک  دـسریم 
يهقطنم دراو  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  هسفن ، یف  راک  هطبار ، نیا  هب  رظن  اب  دراد . تعیبط  يارجم  رد  يربج  للع  هب  راک  هک  تسا  یتبـسن 

یهاگآ و اب  ناسنا ، ینعی  تسا . ناسنا  هب  راک  تبـسن  مود . يهطبار  تسین . زین  اهشزرایب  هقطنم  زا  یئزج  هک  ناـنچ  دوشیمن ، اـهشزرا 
یمآ ناور  تبثم  تلاح  راک ، تکرح و  یفنم و  تلاـح  کـی  نوکـس ، دوکر و  هک  تسا  هدرک  ساـسحا  تاـیح ، رد  یلاـع  يریگفدـه 

، دراد دوجو  راک  يارب  ياهنیمز  دـنک  ساسحا  هک  دروم  ره  رد  دزیرگیم و  نوکـس  دوکر و  زا  يریگفدـه ، یهاـگآ و  نیا  اـب  وا  تسا .
یعماوج دارفا و  دشاب . هدوب  یعوضوم  شزرا  ياراد  دناوتیم  هطبار  نیا  اب  راک  درادن . نآ  دوس  هجیتن و  هب  يرظن  دوشیم و  راک  هب  تسد 

هب شـشوک  راک و  دـننزیم و  تیلاعف  هب  تسد  هجیتن ، لامتحا  نیرتزیچان  یگزیگنا  هب  تسا ، یعوضوم  شزرا  ياراد  نانآ  يارب  راـک  هک 
هب ار ، هدنزرا  رایـسب  ياهتصرف  هراومه  دـننادیم ، نآ  ياهلیـسو  يهبنج  رد  اهنت  ار  راک  شزرا  هک  نانآ  هک  یتروص  رد  دـنزادنایم . هار 
زا دـهاوخیم ، یناوارف  شالت  راک و  هضورفم ، يهجیتن  هب  ندیـسر  هک  نیا  اـی  درادـن ، دوجو  یمهم  يهجیتن  راـک  نیا  رد  هک  نیا  يهناـهب 

عامتجا درف و  کی  ندوب  هدـنز  تمالع  اهنت  هن  راک ، یعوضوم  شزرا  هب  داقتعا  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهدیم . تسد 
تکرح راـک و  نوچ  هک  نیا  يهفاـضا  هب  دـنروایب . تسد  هب  ار  جـیاتن  نیرتیلاـع  اـهتصرف ، نیرتـمک  زا  هک  دوـشیم  ثعاـب  هکلب  تسا ،
ینوناق يهدیدپ  کی  دوخ  دشابن ، مه  هجیتن  نیرتزیچان  لامتحا  هب  هچ  رگا  یلک ، نوناق  نآ  قباطم  نایرج  تسا ، یتسه  ملاع  نوناق  قباطم 

رد تسا . تاـیح  رد  يرادفدـه  یهاـگآ و  عباـت  شزرا ، يهقطنم  هب  تکرح  نیا  دورو  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا  تسا . ياهدـش  هیبعت 
وردـنک و اـشوک ، هورگ  هـس  هـب  ار  اـهناسنا  راد ، فدـه  مدرم  ناـیب  فـصو  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  ریــسفت ، دروـم  تـالمج 
دـشر و هب  دـننکیم و  ادـیپ  تاجن  ناگدنـشوک  عون  نآ  هک  دوشیم  نشور  روبزم ، بیترت  هب  رظن  اـب  تسا . هدومرف  میـسقت  هدننکریـصقت ،

نآرق تایآ  نآرق  هاگدید  زا  شـشوک  راک و  هحفص 147 ] دنـشاب [ . هتـشاد  دوخ  تایح  يارب  ییالاو  فده  هک  دنـسریم  بولطم  لامک 
راـک و نید  مالـسا  تفگ : ناوتیم  تحارـص  لاـمک  اـب  هک  تسا  عوـنتم  ناوارف و  يردـق  هب  تاـیح  ورملق  رد  شـشوک  راـک و  يهراـبرد 
هب ار  راـک  هک  تسا  یتاـیآ  مکی . هورگ  مینکیم : حرطم  ار  شـشوک  راـک و  هب  طوبرم  تاـیآ  هورگ  دـنچ  زا  ياهنومن  اـم  تسا . شـشوک 

ششوک اعطق  دنامیمن و  تسا  هداد  ماجنا  هک  یششوک  راک و  زج  ناسنا  يارب  و  . » 1 دننام : دنکیم . دزشوگ  یمدآ  تایح  يهجیتن  ناونع 
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لامعا هک  سک  ره  . » 3 [ . 59 .« ] دروآیم دای  هب  ار  دوخ  ياهششوک  ناسنا  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  . » 2 [ . 58 .« ] دش دهاوخ  هدید  وا 
، تسا ششوک  راک و  يانعم  هب  هک  لمع ، [ . 60 .« ] دش دهاوخن  هدیشوپ  وا  ششوک  تسا ، نامیا  ياراد  هک  یلاح  رد  دهدب ، ماجنا  هحلاص 

هدش یفرعم  لمع  اهیتسپ ، رد  طوقـس  لامک و  دـشر و  كالم  نوگانوگ ، تانایب  اب  هدـش و  دراو  دروم  دودح 300  رد  دـیجم ، نآرق  رد 
هداد رارق  نامیا  هب  طورـشم  ار  لمع  ندوب  شخبهجیتن  لمع و  هب  طورـشم  ار  ناـمیا  ندوب  شخبهجیتن  هک  تسا  یتاـیآ  مود . هورگ  تسا .

.« تسا ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  شاداپ  دنهدیم ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  . » 1 دننام : تسا .

.« میشخبیم یگدنز  ياهزیکاپ  تایح  اب  ار  وا  تسا ، نامیا  ياراد  هک  یلاح  رد  دهدب  ماجنا  حلاص  لمع  نز  ای  درم و  زا  هک  ره  . » 2 [ . 61]
هب لوصو  هدرک ، حرطم  ار  لـمع  اـب  نورقم  ناـمیا  هک  تسا  هدـمآ  باـب  نیا  رد  هیآ  زا 60  شیب  دــیجم ، نآرق  رد  هحفـص 148 ] [ . ] 62]

يهرابرد تبثم ، یناور  تلاح  رگید  نامیا و  هک  دوشیم  نشور  تایآ  نیا  زا  دـنکیم . یفرعم  يرگید  هب  طورـشم  ار  کـی  ره  تازاـیتما 
ادخ هب  هجوت  زا  هک  یحور ، ذیاذل  ضحم و  تفرعم  دیسر . دهاوخن  یبولطم  هجیتن  چیه  هب  لمع  نودب  تسا ، یناسنا  دشر  لماع  هک  نید ،

ار ینهذشوخ  تلاح  رکذـت و  تذـل  اهنت  هک  تسا  نتفگ  اولح  اولح  نامه  هنایماع ، ترابع  هب  یناور ، ياهطاسبنا  ریاـس  دوشیم و  یـشان 
لماوـع دوـلوم  هک  تسا  ساـسایب  يهدـیدپ  کـی  ناـمیا ، تفرعم و  نودـب  لـمع  رگید ، فرط  زا  ار . اوـلح  نیع  معط  هن  دـهدیم  هجیتـن 

نید رد  مییوگب  هک  تسا  حیحـص  نیاربانب  دنکیم . رارقرب  طابترا  لمع  يهدـنهدماجنا  اب  هک  تساهناسنا ، رگید  تعیبط و  يهبـساحمیب 
نایب یفسلف  تقد  اب  ار  بلطم  نیا  رگا  لمع . نودب  نامیا ، تفرعم و  هک  تسا  هجیتنیب  رادقم  نامه  نامیا ، ترعم و  نودب  لمع ، مالـسا ،

يهدـهع هب  هک  یفیلاـکت  نداد  ماـجنا  هب  ار  یمدآ  هک  دوـشیم  رادروـخرب  تیعقاو  زا  یعقوـم  ناـمیا ، تفرعم و  مییوـگب  میناوـتیم  مینک ،
. موس هورگ  دنک . افوکـش  دوخ  تیـصخش  رد  تسا ، نامیا  دروم  هتخانـش و  هک  ار  یعوضوم  دناشکب و  لمع  يوس  هب  دنک و  راداو  تسوا 

ماجنا هک  يراک  هب  وا  و  . » 1 دـننام : دـننکیم . یفرعم  یهلا  يهراظن  دروم  ار  نآ  لمع ، تیمها  تهج  هب  هک  دـنراد  دوجو  نآرق  رد  یتایآ 
هک تسا  يراک  هاوگ  دـنوادخ  و  . » 3 [ . 64 .« ] تسا انیب  دـیهدیم ، ماجنا  هک  يراک  هب  دـنوادخ  اعطق  . » 2 [ . 63 .« ] تسا رتاناد  دـنهدیم ،

دیکات دنادیم ، دنیبیم و  ار  یناسنا  لامعا  يهمه  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  عوضوم  نیا  هیآ  دودح 80  رد  دیجم ، نآرق  رد  دیهدیم ». ماجنا 
يدنوادخ يهراظن  تحت  وا ، تاکرح  يهمه  دـنادب  هک  تسین  نآ  زا  رتدـنمورین  یناسنا  دـشر  يارب  یلماع  چـیه  هحفص 149 ] دنکیم [ .

يهدنیآ تشونرس  هدش ، طبض  تبث و  دتفایم ، نایرج  هب  شنهذ  رد  هک  ياهشیدنا  دیوگیم و  هک  ینخس  دنکیم و  هک  يراک  ره  تسا و 
يهرابرد الاو  یتفرعم  يهمزال  دنادیم ، ار  یناسنا  نوئش  تاکرح و  يهمه  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  هب  یهاگآ  دهدیم . لیکشت  ار  وا  يدبا 

راک ار  دشر  تاجرد  لحارم و  كالم  هک  تسا  یتایآ  مراهچ . هورگ  دنادیم . ادـخ  نآ  زا  ار  یناسنا  تیدوجوم  همه  هک  تسا ، دـنوادخ 
راک و تمظع  هورگ ، نیا  [ . 65 .« ] تسا یتاجرد  دهدیم ، ماجنا  هک  یلمع  اب  سک  ره  يارب  و  : » هلمج نآ  زا  دنکیم . یفرعم  شـشوک  و 

دیجم نآرق  رد  تایآ  زا  یـضعب  مجنپ . هورگ  دنکیمن . نایب  تفرعم  درجم  ار  یمدآ  دشر  كالم  دهدیم و  رارق  العا  دح  رد  ار  شـشوک 
ماجنا حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  . » 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ناسنا  ییانـشور  ملع و  شیازفا  بجوم  حلاص  لمع  نامیا و  دیوگیم 
ماجنا حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  ناـنآ  اـت  . » 2 [ . 66 .« ] دنکیم تیادـه  دـنراد ، هک  ینامیا  اب  ار  نانآ  ناشراگدرورپ ، دـنهدیم ،
طسوت تفرعم  شیازفا   ) هلئـسم نیا  تابثا  يارب  هک  یلالدتـسا  [ . 67 .« ] دنک ناشراپـسهر  رون  يوس  هب  هدروآ ، نوریب  یکیرات  زا  دـناهداد ،

اب طاـبترا  هب  میناوـتیمن  هبناـج ، همه  عوـنتم و  ياهتخانـش  هب  نتفاـی  تسد  يارب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  حـلاص ) حیحـص و  لـمع 
فرط و کی  زا  تخانـش  رد  ام  ياهیریگعضوم  تیدودـحم  هب  رظن  اب  اریز  مینک ، تیافک  اهتیعقاو  يراـج  یلوا و  ياـهدومن  تاـیفیک و 
. میریگیم هحفـص 150 ] رارق [  زیچان  الماک  ياهتخانـش  بوچراچ  رد  رگید ، فرط  زا  يراج  یلوا و  ياهتیفیک  اـهدومن و  تیدودـحم 

نآ یلمع  يهیزجت  نودب  ام  مینک . مادـقا  اهنآ  طباور  تعیبط و  يازجا  رد  فرـصت  هب  دوخ  ياهتخانـش  يهعـسوت  يارب  میروبجم  ام  اذـل ،
، تعیبط حوطس  يالهبال  هب  ام  ياهیهاگآ  شیازفا  نیعم . تبسن  اب  نژوردیه  نژیـسکا و  زا  تسا  بکرم  بآ  هک  تسناد  میهاوخن  زگرهب 

قوبسم دیاب  تخانش ، شیازفا  يارب  اهینوگرگد  داجیا  تافرـصت و  تسا . هدوب  ینیع  ناهج  رد  اهینوگرگد  داجیا  تافرـصت و  زا  یـشان 
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یناوارف هورگ  هک  تساج  نیمه  زا  دریگ . هدهع  هب  تارییغت  داجیا  لمع و  رد  ار  ام  ییامنهار  هک  دشاب  هدش  هتخانـش  لوصا  زا  يرادقم  هب 
يهرابرد تفرعم  شیازفا  يارب  رییغت ، داجیا  لصا  نیا  دناهدش . دقتعم  لمع  هبرجت و  زا  شیپ  ياهتفرعم  هدـع  کی  هب  امکح ، هفـسالف و  زا 

تعیبط و اب  وا  طابترا  تالوحت  يهجیتن  رد  زین  ناسنا  يهرابرد  ام  تخانـش  اذـل ، دراد . ناـیرج  زین  یناـسنا  نورد  ياـهدومن  اهدادعتـسا و 
يارب : » دـننام دـنکیم . دزـشوگ  حـلاص  لمع  نامیا و  هدـییاز  ار  تبحم  هک  تسا  یتایآ  مشـش . هورگ  دـباییم . شرتسگ  رگید  ياهناسنا 
یسک مکی . رنصع  تبحم  یساسا  رصانع  [ . 68 .« ] داد دهاوخ  رارق  یتبحم  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  هحلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ 

تبحم ياههزیگنا  عاونا  هحفص 151 ] تبحم [ . يهزیگنا  مراهچ . رـصنع  تبحم . موس . رـصنع  بوبحم . مود . رـصنع  دزرویم . تبحم  هک 
مود عون  یناور . ياههتساوخ  زا  یعون  ياضرا  . 4 نارگید . زا  دوس  بلج  . 3 جایتحا . . 2 یکدوک . يردام و  نوناق  دننام  يربج ، نیناوق  . 1
ناور یعیبط  عضو  يهدـنهدناشن  مه  مراهچ  مکی و  عون  دـنهدیمن . ناـشن  یمدآ  يرگهلماـعم  زج  ار  یـشزرا  چـیه  اـههزیگنا ، زا  موس  و 

ياهتفایرد اعدم ، نیا  تابثا  يارب  تسا . حـلاص  لمع  نامیا و  هک  لیـصا  تبحم  لماع  . 5 تسا . يربج  ياـههشیر  ياراد  هک  تسا  یمدآ 
ام کـی . میهدیم . رارق  جاتنتـسا  دروم  یقطنم  بیکرت  لـیلحت و  اـب  نآ ، ياـههزیگنا  صاوخ و  لیـصا و  تبحم  يهراـبرد  ار  دوـخ  یناور 

نودب یعقاو ، شیارگ  نوچ  میتسه و  لامک  هب  شیارگ  دادعتـسا  ياراد  اهناسنا  ام  ود . میتسه . اراد  ار  ندیزرو  تبحم  دادعتـسا  اهناسنا 
یتاذ شزرا  ياراد  هک  یلیـصا  تبحم  نآ  هس . تسام . بوبحم  لامک  میراد و  لاـمک  هب  تبحم  اـم  هجیتن ، رد  تسین ، ریذـپناکما  تبحم 

، تسا شزرا  ياراد  هک  لیـصا  تبحم  راـهچ . تسا . یناـسنا  تاذ  رد  لاـمک  هب  شیارگ  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هـب  رد  رـصحنم  تـسا ،
یساسا طرش  هک  یتفرعم  شـش . تسا . تبحم  یـساسا  طرـش  نیتسخن  بوبحم ، عوضوم  هب  یهاگآ  جنپ . تسا . يروحمدوخ  اب  راگزاسان 

. تفه دـنک . تیـصخش  زا  یئزج  ار  نآ  هداد ، رارق  بوـبحم  يهبذـج  رد  ار  تیـصخش  دـناوتب  هک  تسا  یلقعت  یهاـگآ و  تـسا ، تـبحم 

. دزرویمن تبحم  دراد  هک  یتیعقوم  زا  رتتسپ  یعوضوم  هب  یلقاع  رـشب  چـیه  اریز  دـشاب ، لاـمک  هب  فوصوم  هک  تسا  یتقیقح  بوبحم 
دننام تاعوضوم ، ریاس  داـمج و  هحفـص 152 ] هک [  دوش  رـضاح  دـناوتیمن  تسا ، هاگآ  نآ  تمظع  دوخ و  تیـصخش  زا  هک  یناسنا  ره 

ار دوخ  تیصخش  حوطس  هدرک ، یقلت  دوخ  تیصخش  لاعف  ءزج  دنراد ، یناسنا  تیصخش  زا  رتنییاپ  یتیدوجوم  هک  ار  تاناویح  تاتابن و 
يارب ناسنا  یگتسیاش  كالم  ب . تسا . ناسنا  دراد ، لیـصا  تبحم  يارب  یگتـسیاش  هک  هچ  نآ  فلا . نیاربانب : دهد . رارق  نآ  ریثات  تحت 

، ینآرق تایآ  زا  یـضعب  متفه . هورگ  دـهدیم . ماجنا  یناسنا  ینامرآ  يریگفدـه  اب  هک  تسا  يراـک  ناـمیا و  تفرعم و  لیـصا ، تبحم 
رد يزیوالگ  شالت و  يهنیمز  رد  ار  ناـسنا  اـم  عطق  روط  هب  . » 1 دننام : دـنکیم . یفرعم  ییاهن  يدـج و  شالت  ار  ناسنا  شنیرفآ  يهنیمز 

تکرح مه  هورگ ، نیا  [ . 70 .« ] يوشیم راپسهر  يدنوادخ  رادید  هب  یتایح  ششوک  لاح  رد  وت  ناسنا ، يا  . » 2 [ . 69 .« ] میاهدیرفآ راک 
طوبرم تسا ، هدرک  هک  یـششوک  راـک و  هب  ار  وا  ییاـهن  تشونرـس  مه  دـنکیم و  یفرعم  ناـسنا  تعیبط  رد  یـساسا  يرـصنع  ار  راـک  و 

اب تیدبا ، ریسم  رد  خیرات و  هاگرذگ  رد  ار  یمدآ  تیصخش  یچوپ  طوقس و  هک  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  متشه . هورگ  دنکیم .
دننام نانآ  ياهراک  دناهدیزرو ، رفک  ناشراگدرورپ  اب  هک  یناسک  لثم  : » هلمج نآ  زا  دنکیم . ماوت  وا ، ياهراک  يدیلپ  یچوپ و  طوقس و 
تـسا نیا  دنرادن . يرادربهرهب  تردـق  دوخ  ياههتخودـنا  زا  يزیچ  زا  نانآ  دزوب . نآ  رب  ینافوط  زور  رد  يدـنت  داب  هک  تسا  يرتسکاخ 

یچوپ و دـنکیم ، نایب  رفاک  مدرم  يارب  هک  ار  تبیـصم  باذـع و  نیرتراوگان  لاعتم ، دـنوادخ  [ . 71 .« ] تیاده دـشر و  زا  رود  یهارمگ 
هحفص يهمه [  يهتفای  مسجت  اهناسنا  دیوگیم  لماک  تحارص  اب  هک  تسا  یتایآ  مهن . هورگ  تسا . نانآ  ياهششوک  اهراک و  يدوبان 
تـسا هداد  ماـجنا  هک  یـششوک  راـک و  زج  ناـسنا  يارب  و  . » 1 هـلمج : نآ  زا  درک . دـنهاوخ  هدـهاشم  تیدـبا  رد  ار  دوـخ  ياـهراک  [ 153

رد اههدـش  یفخم  همه  هک  يزور  تساناوت . ناسنا  ندـینادرگرب  هب  دـنوادخ  . » 2 [ . 72 .« ] دش دهاوخ  هدید  وا  شـشوک  اعطق  دـنامیمن و 
رد هک  ییانعم  ره  هب  ار  يرـشب  تایح  هدیدپ  مالـسا  بتکم  رد  راک  یناسنا  شزرا  [ . 73 .« ] دریگیم رارق  هبساحم  دروم  راکـشآ و  نورد ،

يدوجو بیکرت  لالتخا  اب  دـنکیم و  ادـیپ  همادا  یعیبط  نیناوق  يارجم  رد  یناسنا  راک  اب  دوشیم و  زاغآ  تعیبط  تیلاـعف  زا  میریگب ، رظن 
زا یمدآ ، تعیبط  يهدیدپ  یمومع  نایرج  نیا  ددنبیم . رب  تعیبط  حطـس  زا  تخر  دوشیم ، وا  يهرابرد  راک  ندـش  یثنخ  بحوم  هک  وا ،
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ار نآ  نیرب  دوجوم  هک  دوشیم  یـشان  رادـیاپ  نوناق  نآ  زا  یعمج ، ورملق  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  نیمز ، يور  رد  وا  تکرح  ودـب 
نید عبنم  نیرتیـساسا  هک  نآرق ، تسا . هدیـسر  باـصن  دـح  هب  یباـیزرا  رظن  زا  شـشوک ، راـک و  مالـسا ، رد  تسا . هدرک  تیبثت  عضو و 

شزرا ترورـض و  راک و  هلئـسم  رد  هدراو  تایاور  تسا . هداد  رارق  راک  نامیا و  تفرعم و  يور  ار  اـهشزرا  يهمه  روحم  تسا ، مالـسا 
زا ياهنومن  ناونع  هب  ار  تیاور  دـنچ  اهنت  تسا . مزال  ياهحفـص  رازه  زا  شیب  دـلجم  اهنآ ، ندرک  عمج  يارب  هک  تسا ، رتاوت  قوفام  نآ 

یسک دننام  دشوکیم ، دوخ  هلئاع  شاعم  يارب  هک  یـسک  . » 1 هک : تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  . 1 میروآیم . تایاور  اهدص 
ياراد دیوجیم ، یهلا  لضف  زا  شاهلئاع ، شاعم  فافک  يارب  هک  یـسک  . » 2 [ . 74 .« ] دنکیم هحفـص 154 ] داهج [  ادخ  هار  رد  هک  تسا 

هدروخن شیوخ  تسد  راـک  زا  رتـهب  یماـعط  زگره  امـش  زا  سک  چـیه  . » 3 [ . 75 .« ] تسادـخ هار  رد  دـهاجم  شاداپ  زا  رتگرزب  یـشاداپ 
زا هک  تسا  فورعم  رایـسب  تیاور  نآ  شـشوک ، راک و  ناگدننک  ریقحت  يهرابرد  اهنآ  نیرتزیمآ  دیدهت  تایاور و  نیرتهناعطاق  تسا ».
زا تسا  ترابع  یناسنا  راـک  [ . 76 .« ] دـهنب مدرم  شود  رب  ار  دوخ  شاعم  راب  هک  یـسک  تسا  نولعم  : » تسا هدـش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ 

يهدنهد ماجنا  هب  میقتـسم  روط  هب  روبزم  یهاگآ  هک  نیا  زا  معا  دیآیم . دوجو  هب  هناهاگآ  يریگفده  اب  هک  دیفم ، ریثات  ياراد  تکرح 
هاگدـید زا  ار  راک  رگا  الثم  تسا . قیبطت  لباق  اهراک  همه  رب  فیرعت  نیا  دـشاب . رگید  صخـش  يریگفدـه  عبات  اـی  دـشاب ، دنتـسم  راـک 
تشیعم رد  ندوب  دیفم  يارب  ار  اهنآ  هک  هیلوا ، داوم  رد  ریثات  ياراد  هناهاگآ و  تسا  یتکرح  راک  دید  میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  يداصتقا 

ياـهناسنا یناور  يزغم و  عضو  رد  هک  تسا  هناـهاگآ  یناـیب  يرکف و  تاـکرح  نآ  تیبرت ، میلعت و  رد  راـک ، دـنکیم . نوگرگد  یمدآ 
يرکف راک  یناور 1 . تبثم  ياهتیلاعف  يرکف و  ياهراک  یناسنا 1  راک  داعبا  عاونا و  دروآیم . دوجو  هب  دیفم  ریثات  تیبرت ، میلعت و  دروم 

عون نیا  زا  دریگیم . تروـص  ملع  ود  نآ  هحفص 155 ] يهعـسوت [  قیقحت و  میظنت و  يارب  هک  یقطنم  یـضایر و  تارکفت  دننام  ضحم .
اب ار  يرکف  ياهراک  عون  نیا  ییاهن  جـیاتن  هک  تسا  تسرد  کیژولوئدـیا . فراعم  مولع و  ياهشور  تخانـش  یفـسلف و  تارکفت  تسا 

لمع تاقیقحت و  تاعلاطم و  يروئت و  ینالقع و  تارکفت  نآ  نایم  يهلـصاف  یلو  درک ، هدایپ  ینیع  لمع  رد  ناوتیم  طیاسو  زا  يرادـقم 
یحارط و یسدنهم و  عونتم  ياهراک  دننام  ینیع . راک  رب  همدقم  يرکف ، راک  . 2 تسا . رایسب  دشاب ، هبساحم  لباق  هک  اهنآ ، يهجیتن  ینیع 

يرادـقم اریز  تسین . يرورـض  يربج  ینیع ، ياهراک  اـهنآ و  ناـیم  هطبار  يرکف ، ياـهراک  عون  نیا  رد  ارجا . رب  حرط  یقیبطت  تارکفت 
نکمم ارجا  ورملق  هب  حرط  دورو  عـقوم  رد  اـصوصخم  دریگیم و  رارق  حیحـصت  داـقتنا و  قـیقحت و  ضرعم  رد  روـبزم  ياـهراک  زا  ناوارف 

صیخـشت يارب  یکـشزپ  تارکفت  دـننام  عوضوم . یعیبـط  ناـیرج  يهمادا  يارب  يرکف  راـک  . 3 دوـش . ور  هب  ور  داـیز  یتالکـشم  اـب  تسا 
هار رد  يرکف  راـک  . 4 تسا . تاـعوضوم  یعیبط  ناـیرج  يهمادا  تارکفت ، هنوگ  نیا  يهجیتن  راـمیب . يهجلاـعم  هب  مادـقا  يارب  اـهيرامیب 
نیا هجیتن  دـنراد . هک  ینوگانوگ  عاونا  اب  یتیبرت  میلعت و  ياهتیلاعف  دـننام  بولطم . یعامتجا  يدرف و  تاـیح  يارب  اـهناسنا  یگدـنزاس 
رظن رد  اب  اصوصخم  ینیع ، لامعا  يزغم و  ياهراک  هنوگ  نیا  نایم  يهلـصاف  تسا . یناسنا  عونتم  ياهدادعتـسا  ندناسر  تیلعف  هب  اهراک ،

هک دوـش  باـختنا  یعوـن  تیبرت ، میلعت و  تیفیک  هک  نیا  رگم  تـسا ، داـیز  هداـعلا  قوـف  دنتـسه ، اراد  اـهناسنا  هـک  دازآ  يهدارا  نتـشاد 
ياهراک عاونا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  يرنه . يرکف  راک  . 5 دنریگب . شیپ  ربج  روط  هب  ار  هدـش  نیعت  ریـسم  يربج ، ياهبلاق  رد  اهناسنا 

اههفرح يهلمج  زا  دوخ  هک  ار  يدیلقت  يرنه  ياهراک  ام  رگا  دنشابن . شرامش  لباق  دننکیم ، هولج  عونتم  ياهدومن  رد  هک  يرنه ، يرکف 
اریز دراد .) تحص  مه  یفاشتکا  يرکف  تیلاعف  رد  هیضق  نیا  . ) تسین صخشم  يرنه  عادبا  تیهام  دوخ  میراذگ ، رانک  دوریم ، رامش  هب 

ینهذ و هحفـص 156 ] مسجت [  اهدـص  تس ، دـنمزاین ا  ار  یناوارف  يرکف  ياـهتیلاعف  هک  يرنه ، يهقراـب  کـی  زورب  يارب  تسا  نـکمم 
روبع ماگنه  رد  اهنآ  ینوگرگد  هاگآدوخان و  ریمـض  رد  دوجوم  ياهدحاو  شروش  هظفاح و  تایوتحم  ندش  ور  ریز و  یناعم و  یعادـت 

. دـشاب هدوب  جاـیتحا  دروم  یناوارف  یقطنم  تارکفت  طوـبرم و  ینیع  ياهدادـیور  لـماوع و  رد  باـختنا  فذـح و  هاـگآدوخ و  ریمـض  هب 
دیفم داوم  يور  هک  يرنه  ياهراک  فلا . درک : میـسقت  یـساسا  عون  هس  هب  ناوتیم  دـنراد ، هک  یجیاتن  هب  رظن  اب  ار  يرنه  يرکف  ياهراک 
سح مه  دنک و  عفترم  ار  ناسنا  يرورـض  جایتحا  دناوتیم  مه  دیفم ، هدام  هجیتن ، رد  دنکیم . بلاج  ابیز و  ار  داوم  نآ  دـباییم و  مسجت 
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راک و هب  کیرحت  تردق  ياراد  اتاذ  هک  يرنه  ياهراک  ب . نامتخاس . زیم و  يور  يرنه  یعادبا  راک  دننام  دـنک . عابـشا  ار  وا  ییوجابیز 
بولطم تایح ، يرورض  ياهتیلاعف  ریاس  دننام  اهراک ، عون  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا . لوقعم  تایح  هب  ندیشخب  ققحت  رد  شـشوک ،

تاساسحا کیرحت  بجوم  دوشیم و  هتخاس  ینعمرپ  فیطل و  هداعلاقوف  يرعش  ای  بلاج  رایـسب  ییولبات  لاثم ، ناونع  هب  دراد . تیمتح  و 
هب ار  يدومن  دهدیم و  هجیتن  ار  دـنمرنه  يهقراب  زاربا  اهنت  هک  يرنه  ياهراک  ج . دوشیم . یگدـنز  رد  شـشوک  شالت و  يارب  رادهشیر ،

ینیع يهجیتن  هنوگ  چیه  تسا و  دـنمرنه  يزادرپلایخ  جوا  هدـنهد  ناشن  ای  تسا و  بلاج  شلاثما  تردـن  تهج  هب  ای  هک  دروآیم  دوجو 
تیلاعف . 6 درادـن . اهتیعقاو  اب  یطاـبترا  هجو  چـیه  هب  هک  يدـیرجت ، يرنه  ياـهتیلاعف  تسا  عون  نیا  زا  درادـن . اـهناسنا  يارب  يدـیفم 

. یفاشتکا يرکف  راک  . 7 عامتجا . لوقعم  تاـیح  يهمادا  يارب  یعادـبا ، ياههشیدـنا  یقطنم و  رکفت  زا  تسا  تراـبع  هک  یـسایس . يرکف 
یتایفشک هب  هک  ییاهزغم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  تیبثت  یقطنم  تارکفت  قوف  یفاشتکا ، يرکف  راک 

لوقعم تایح  هحفـص 157 ] دناهتـشادن [ . مه  قطنم  باوبا  لوصف و  زا  یعـالطا  دـیاش  هکلب  هدوـبن ، ياهفرح  ناـنادقطنم  دـناهدمآ ، لـیان 
شوماـخ نورد  ياـضف  رد  دـنزیم و  جوم  هفـسالف  نهذ  رد  اـهنت  هک  تسین  یتسیلآدـیا  ینهذ  تاـیح  نآ  لوـقعم ، تاـیح  زا  اـم  روـظنم 

یلصا روحم  ار  ناسنا  لوقعم ، يدازآ  هناهاگآ و  يوپاکت  يارب  هک  زاب ، یمتسیس  اب  اهبتکم ، همه  زاتشیپ  مالسا ، یناسنا  بتکم  دوشیم .
فرط زا  دـنکیمن . لـیمحت  ناـسنا  رب  نآ  لیـصا  داـعبا  ناـسنا و  تاذ  زا  جراـخ  زا  ار  یقح  مکح و  هدـیقع و  چـیه  تسا ، هداد  رارق  دوخ 
قوقح ماکحا و  دیاقع و  یعومجم  لکـشت  زا  یـشان  هک  هدنزاس ، ياهتیبرت  میلعت و  داشرا و  ماکحا و  اب  ياهبنج ، ود  دوجوم  نیا  رگید ،
تاـیح یـساسا  لوصا  دراپـسیم .  هناـیوجلماکت  یهاوختقیقح  يهبذاـج  هب  هدرک ، اـهر  هناـیارگ  یتـسپ  یهاوخدوخ  لاـگنچ  زا  تسا ،

نیمات و مود . لصا  درادن . لوقعم  تایح  زا  ياهرهب  ناسنا  لصا ، نیا  نودب  نآ . شریذپ  نتـشیوخ و  تایح  زا  یهاگآ  مکی . لصا  لوقعم 
رقف و راچد  دهدیم ، هزاجا  طیحم  هعماج و  تاناکما  هک  اج  نآ  ات  یناسنا ، چیه  هک  يروط  هب  یعمجهتـسد . يدرف و  يدام  یگدنز  میظنت 

يهلحرم . 2 یکدوک . يهلحرم  . 1 زا : دـناترابع  لحارم  نیا  اهناسنا . یگدـنز  لحارم  موس . لصا  دوشن . رابتناها  يداـصتقا  یگتـسباو 
زا یناوتان  يریپ و  يهلحرم  . 4 ینالضع . يرکف و  ياهتیلاعف  اهراک و  يهلیسو  هب  یهدزاب  يهلحرم  . 3 یمومع . يانعم  هب  تیبرت  میلعت و 

نارود یلو  تسا . يدام  تشیعم  هب  طوبرم  تالوصحم  داوم و  فرـصم  هب  روبجم  قوف ، يهناگراهچ  لـحارم  يهمه  رد  ناـسنا  یهدزاـب .
 ] راکبلط ار  دوخ  مود  مکی و  هلحرم  رد  یلومعم ، عماوج  رد  اهناسنا ، تسا . موس  يهلحرم  صوصخم  یعیبط  روطهب  الومعم  وا ، یهدزاـب 

مراهچ يهلحرم  رد  دـناهدادن . هعماج  هب  يزیچ  روبزم ، يهلحرم  ود  رد  اریز  دـننکیمن ، یقلت  نآ  تاررقم  لوصا و  هعماج و  هحفص 158 ]
ماـجنا موس  يهلحرم  رد  هک  هعماـج ، اـب  دوـخ  یهدزاـب  قـیقد  يهبـساحم  ددـص  رد  زگره  دـنکیم ، یط  ار  یلوزن  سوـق  یگدـنز  هک  مه 
یقوقح یبتکم و  ياهلاجنج  اهاغوغ و  يهمه  دوریم . یتسـس  لیلحت و  هب  ور  نانآ  یناور  ینامـسج و  ياوق  اریز  دـنیآیمنرب ، دـناهداد ،

رظن رد  ار  متـسیس  اـی  بتکم  عون  راـهچ  زا  یکی  میناوتیم  موس  يهلحرم  هیجوت  ریـسفت و  يارب  اـم  تسا . موس  يهلحرم  يهراـبرد  عماوج 
مدـع دروآیم ، دوجو  هب  هک  یتیدودـحم  اـهنت  دراذـگیم و  زاـب  طرـش  دـیق و  نودـب  ناـسنا  يارب  ار  تیلاـعف  نادـیم  مکی . عوـن  میریگب :

، هتخاس شیپ  ورـشیپ و  نیناوق  لوصا و  اب  ار  تیلاعف  نادیم  مود . عون  تسا . هعماج  ياههورگ  دارفا و  رگید  یگدـنز  هب  یحطـس  تمحازم 
زا یعقاو  یئزج  هک  درف ، دوـخ  تیدوـجوم  یعاـمتجا ، تاـیح  ناـمرآ  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  هدرک ، ینالـضع  يرکف و  راـک  يهداـمآ 

يهطقن ود  رد  موس ، يهلحرم  یقطنم  لح  يارب  یعامتجا ، متسیس  ای  بتکم  ود  نیا  دوشیم . یقلت  یعرف  تسا ، عامتجا  ناگدنهد  لیکشت 
يداصتقا لوصا  هیجوت  ریـسفت و  رد  داشرا  کی  اب  تسا . زاب  اههورگ  دارفا و  يهمه  يارب  تیلاعف  نادیم  موس . عون  دـنریگیم . رارق  داضتم 

دنیبیم ینادیم  رد  یهدزاب  يهلحرم  رد  ار  دوخ  ناسنا  مراهچ . عون  دهدیم . رارق  دوخ  فده  ار  هعماج  تیرثکا  تیاضر  هک  یعامتجا ، و 
يهرهم تلآ و  ار  دوخ  دوجو  اهنت  هن  دـنیبیمن و  نادـنمتردق  رایتخا  رد  ار  دوخ  ینالـضع  يرکف و  ياهتیلاعف  راـک و  شزرا  اـهنت  هن  هک 

مامت اب  ینالـضع ، ای  يرکف  ياهتیلاعف  راک و  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  دودـحم  یـصخش و  تایح  هکلب  دـنکیمن ، یقلت  هاـگآدوخان  نیـشام 
تسا نیا  دوریم . لامک  هب  ور  لماکت  هاگرذگ  رد  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دوجو  هک  دراذگیم  ياهعماج  رایتخا  رد  تیـصخش ، يدازآ 
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تایح تیریدم  مراهچ . لصا  هحفـص 159 ] درادن [ . اهناسنا  يارب  نآ  ندروآ  دوجو  هب  زج  یفده  مالـسا ، هک  لوقعم ، تایح  موس  لصا 
شیازفا اب  یناسنا ، تیصخش  يدازآ  شیازفا  مجنپ . لصا  يونعم . يدام و  فده  نیرتهب  هب  عامتجا  هیجوت  ریبدت و  زا  تسا  ترابع  لوقعم 

هب رادرک ، هشیدنا و  راتفگ و  ندرک  هیجوت  زا  تسا  ترابع  هک  دسریم ، رایتخا  يالاو  يهلحرم  هب  نیا  شیاهدادعتـسا . ندیـسر  تیلعف  هب 
ترورـض و يدازآ ، ساسحا  اب  هار ، باختنا  هک  تسا  نیا  رد  رایتخا  يدازآ و  توافت  یعامتجا . يدرف و  لاـمک  ریخ و  ياهفدـه  يوس 

ریخ ياهفده  هب  ناسنا  هیجوت  يارب  تیصخش ، تراظن  هطلـس و  زا  تسا  ترابع  رایتخا  هک  یتروص  رد  دنکیمن . نیمات  ار  فده  حالص 
: تسا هدام  دـنچ  ياراد  لصا  نیا  یناسنا . یعیبط و  ورملق  ره  رد  اهناسنا ، یتفرعم  متـسیس  نتـشاذگ  زاب  مشـش . لصا  لامک . حالـص و  و 

يهدش تباث  نیناوق  قطنم ، ای  هدوب ، هبرجت  سح و  هب  دنتسم  هک  دنوش  دراو  يرـشب  تفرعم  ورملق  هب  دنناوتیم  ییاههشیدنا  نآ  مکی . هدام 
ار تایعقاو  هب  ندیـسر  هک  نآ  طرـش  هب  دوشیم ، رادومن  نارکفتم  نهذ  رد  هک  ییاهيروئت  اههشیدـنا و  مود . هدام  دـنک . دـییات  ار  اـهنآ 

نامه هک  تسین  نآ  مزلتـسم  هشیدنا ، رد  قلطم  يدازآ  موس . هدام  دنک . دیدهت  ار  اهنآ  دـیابن  یتیدودـحم  هنوگچـیه  دـهدب ، رارق  فدـه 
رارق دوخ  فدـه  ار  یباـیعقاو  هک  نیا  طرـش  هب  شواـک ، ققحت و  هشیدـنا و  يدازآ  دـشاب . هدوب  ریذـپناکما  زین  ملق  ناـیب و  يارب  يدازآ 

یـشیامزآ و نارود  دیاب  دنـشابن ، رـضم  اهناسنا  لاح  هب  تاقیقحت  اههشیدنا و  نیا  هک  نیا  يارب  اما  درادن . یتیدودحم  هنوگ  چیه  دـهدب ،
، دش تباث  یعقاو  یملع  نوناق  کی  دننام  اهنآ ، تحص  هک  نآ  زا  سپ  دنارذگب و  ضرغ  یب  ناصـصختم  رظن  زا  ار  یفاک  مزال و  یبرجت 
، دوب هدـش  یقلت  حیحـص  زور  نآ  ات  هک  ار  ینیناوق  لوصا و  يهمه  هدـش ، تباث  یلمع  نوناق  نیا  هچرگا  دوش . هتـشذگ  راـکفا  ضرعم  رد 

ینورد دعب  . 1 درک : لیلحت  یساسا  دعب  هس  هب  ار  نآ  یتسیاب  ینالضع ، راک  حیضوت  يارب  ینالضع  ياهراک   2 هحفص 160 ] دنک [ . لطاب 
رد اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، هارمه  ینورد  ياههدیدپ  لماوع و  هدع  کی  اب  یعیبط  روط  هب  الومعم و  ینالـضع ، راک  ره  ینالـضع . راک 

دعب . 2 دننکیم . زورب  راک  ییاهن  يهلحرم  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  راک و  رودص  اب  نامزمه  رگید ، یـضعب  دنریگیم و  رارق  اهتلع  ریجنز 
ماجنا هک  يراـک  زا  یئزج  یلک و  ياهفدـه  هب  ندیـسر  رد  تالـضع  دـیفم  تاـکرح  زا  تسا  تراـبع  دـعب  نیا  ینالـضع . راـک  ینورب 

، دـیفم راـک  ندـمآ  دوجو  هب  رد  دـناوتیم  هک  ندـب  زا  يوضع  ره  شوگ و  مشچ و  اـپ و  تسد و  زا  معا  تالـضع ، زا  دوـصقم  دریگیم .
. لوا دوشیم : هدرب  راک  هب  حالطـصا  ود  دـعب ، نیا  يهرابرد  داوم . يور  رد  ینالـضع  راک  رثا  شقن و  مسجت  دـعب  . 3 دشاب . هتشاد  يریثات 

راک دوخ  اریز  تسین . قیقد  ـالماک  دوریم ، راـک  هب  دروم  نیا  رد  هک  روبزم ، حالطـصا  ود  دـسریم  رظن  هب  راـک . رولبت  مود . راـک . مسجت 
تـشپ رد  ار  نایمدآ  لامعا  يهمه  هک  یبهذم ، یفـسلف و  یلاع  هاگدید  کی  زا  رگم  درادن ، ینالـضع  تاکرح  زا  ادج  يدومن  هنوگچیه 

هجیتن و ناونع  هب  هک  ینوگانوگ  لاکـشا  اهتیفیک و  زا  تسا  ترابع  روبزم  مسجت  دـعب  لاـح ، ره  هب  دـنادیم . مسجت  لـباق  تعیبط  هدرپ 
تفرعم و ورملق  رد  نآ  ياههدـیدپ  تایح و  نایرج  رد  راک  یملع  حیـضوت  هحفـص 161 ] دندنبیم [ . شقن  هیلوا  داوم  يور  راک ، لولعم 
، دنتسه مزال  ياهییاسانش  تفرشیپ  عنام  یهاگ  یتح  هک  صقان ، ياهتخانش  زج  يرورـض ، لصا  کی  تاعارم  نودب  یملع ، ینیبناهج 

مزال تخانش  يارب  هک  تسا  نیا  نشور  روط  هب  نآ  يانعم  تخانـش . رد  طابترا  لصا  زا  تسا  ترابع  لصا  نیا  دوشیمن . هتفرگ  ياهجیتن 
یـسررب و دروم  دراد ، اهنآ  اب  یقطنم  يهطبار  هک  اههدیدپ ، تاعوضوم و  رگید  اب  طابترا  لاح  رد  ار  نآ  یتسیاب  عوضوم ، کی  یفاک  و 
رد ار  نآ  زا  صقان  ياهرهچ  نآ ، هب  طوبرم  ياههدیدپ  تاعوضوم و  رگید  زا  عوضوم  کی  ندرک  ادج  کیکفت و  اریز  داد . رارق  تخانش 

ناسنا دوخ  تایح  دراد ، یعطق  یقطنم  میقتـسم و  طابترا  یناسنا  تیلاعف  راک و  اـب  هک  یعوضوم  نیرتیـساسا  دـهدیم . رارق  اـم  هاگدـید 
تیـصخش ندیـسر  رمث  هب  بجوم  نآ  رد  شـشوک  راک و  هک  تسا  نآ  تایح  نیرتهدـنزرا  نیرتهب و  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا .

کی رد  رگم  درادـن ، تاتابن  تادامج و  اب  یتوافت  نآ ، نودـب  یمدآ  هک  تایح ، تیلاعف  جومت و  نآ  زا  تسا  تراـبع  راـک  دوش . یناـسنا 
ياهيژرنا تایح و  كالهتسا  یگدنز و  هناگراهچ  ياهنارود  هریغ . يدارا و  تکرح  ساسحا و  دننام  يرورض ، یعیبط  تاصتخم  هدع ،

نارود زاغآ  ات  عامتجا ، راک  لوصحم  زا  يرادربهرهب  دیفم و  داوم  كالهتسا  نامز  مکی . يهرود  ینالضع ) يرکف و   ) راک عون  ود  رد  نآ 
. دوشیم عورش  يرکف  ینامسج و  دشر  زاغآ  زا  مود . يهرود  دنرادن . یهدزاب  تردق  هرود  نیا  رد  یناسنا  دارفا  يرکف . ینامسج و  دشر 
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یهدزاب هرود  موس . يهرود  دنکیم . ادیپ  ترورـض  یگدنز  موس  يهرود  هب  یگدامآ  يارب  تیبرت  میلعت و  هک  تسا  هرود  نیا  رد  الومعم 
رد اهناسنا  اریز  میمانب ، زین  لدابت  يهرود  ار  یگدنز  زا  تدم  نیا  میناوتیم  ام  تسا . ینالضع ) يرکف و   ) راک عون  ود  يهلیسو  هب  یمدآ 

يهمادا لماوع  هحفـص 162 ] اـب [  لداـبت  ضرعم  رد  ینالـضع ، یناور و  يزغم و  ياـهتیلاعف  اـهيژرنا و  اـب  ار  دوخ  تاـیح  نارود ، نیا 
ندروآ دوجو  هب  يارب  كارتشا ، رد  يژرنا  فرـص  یهدزاب و  زا  یناوتان  نارود  مراـهچ . يهرود  دـنهدیم . رارق  عاـمتجا  رد  دوخ  تاـیح 

تدم كالهتـسا  هناـگراهچ 1 . ياـههرود  تاـکرتشم  دوـشیم . ریبـعت  یعقاو  یگتـسشنزاب  حالطـصااب  هک  تسا  تاـیح  يهـمادا  لـماوع 
هن تسا ، یکدوـک  راـگزور  هک  مکی ، يهرود  رد  هناـگراهچ  ياـههرود  تاـصتخم  یگدـنز . يهمادا  لـماوع  زا  يرادربهرهب  . 2 یگدنز .

، مود يهرود  رد  تسا . کیکفت  لباق  اهتیعقاو  دـض  تالایخ و  زا  اهتیعقاو  اهترورـض و  هن  تسا و  كرد  لـباق  تاـیح  يارب  یـشزرا 
نیا یتاـیح  صتخم  دوـشیم . مهارف  تیـصخش  داـقعنا  يارب  یناور  يهنیمز  هداـمآ و  ندـمآرد  تیلعف  هب  يریگلکـش و  يارب  اهدادعتـسا 

زا کی  ره  نتخاس  يارب  هک  ییاهوگلا  اهبلاق و  اب  هک  تسا ، یعامتجا  یگدـنز  لـماوع  تسد  هب  دارفا  تشونرـس  نییعت  ـالومعم ، هرود ،
تاـیح و يهلداـبم  تیعقوـم  نداـتفا  ناـیرج  هب  موـس ، يهرود  صتخم  دـنکیم . صخـشم  وا  يارب  ار  تشونرـس  تسا ، هدرک  هداـمآ  دارفا 

نیرتتیمهااب هک  تفگ  ناوتیم  تسا . یعامتجا  یگدنز  رد  تایح  يهمادا  لماوع  اب  ینالضع ، یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  اهيژرنا و 
فیعـض و یهاگ  هک  ار  رمتـسم  جنر  کی  یگدـنز ، دادـتما  شهاک  هب  یهاگآ  مراهچ ، يهرود  رد  تسا . موس  يهرود  تایح ، ياههرود 
رد ینالـضع  يرکف و  ياهورین  تاـیح و  زا  هک  ار  هچنآ  دـنک  ساـسحا  رگا  اـصوصخم  دروآیم . دوجو  هب  تسا ، ناوارف  دـنت و  یهاـگ 
هب طوبرم  لئاسم  یساسا  لوصا  هحفص 163 ] تسا [ . هدرکن  تفایرد  عامتجا  زا  ار  اهنآ  یعقاو  شزرا  تسا ، هداد  تسد  زا  موس  يهرود 

تخانـش اب  یگدنز  مکی . عون  دوشیم : میـسقت  هدمع  عون  ود  رب  تایح ، ندش  يرپس  تایح . كالهتـسا  عون  ود  مکی . ثحب  موس  يهرود 
تایح يانعم  اب  یمدآ  هک  دوشیم  عورش  یماگنه  زا  نآ  كالهتسا  تایح و  يهرابرد  هبـساحم  تیـساسح و  نآ . یقوقح  شزرا  تایح و 
هرود نیا  رد  اریز  دیآیم . دوجو  هب  موس  يهرود  رد  الومعم  دشابن ، راک  رد  یعناوم  رگا  ییانـشآ ، نیا  دوش . انـشآ  نآ  قوقح  شزرا و  و 

يهرابرد ار  تیساسح  زا  یعون  روبزم  ییانشآ  دوشیم ، تفایرد  نآ  ربارب  رد  هک  یشزرا  ینالضع و  يزغم و  ياهورین  فرص  اب  هک  تسا 
زا عون  نیا  اـب  عماوج ، يهمه  رد  یناوارف  دارفا  نآ . قوقح  شزرا و  تاـیح و  تخانـش  نودـب  یگدـنز  مود . عون  دـهدیم . هجیتـن  تاـیح 

ياهوگلا اهيریگبلاق و  ای  دـنرادن . نآ  قوقح  شزرا و  تایح و  يهراـبرد  یتخانـش  كرد و  اـی  چـیه  ینعی  دـننکیم . یگدـنز  تاـیح 
ییاهناسنا تایح ، اب  انـشآان  هورگ  ود  نیا  زا  رتكانفـسا  تسا . هدرک  مورحم  یتخانـش  كرد و  نینچ  زا  ار  نانآ  عامتجا ، يهدش  هتخاس 

هنوگنیا کلهم  رطخ  دنزیخیمرب !! هزرابم  هب  ریدخت ، نوگانوگ  لیاسو  اب  نآ ، قوقح  شزرا و  تایح و  هب  يرایـشه  ربارب  رد  هک  دنتـسه 
بلـس دـننک ، یگدـنز  نآ  قوقح  شزرا  تایح و  هب  ییانـشآ  اب  دـنهاوخیم  هک  ار  یناـسک  رکفت  تردـق  هک  تسا  نیا  هیاـپیب  تارکفت 
دوجو هب  تایح  زا  یگناگیب  يارب  يدـعاسم  يهنیمز  دـنکیم ، لدـبم  رتسکاخ  هب  ار  اهناسنا  تایح  هک  هیاپیب ، تارکفت  نیا  اب  دـننکیم .

ياهورین راک و  تایح و  شزرا  مود . ثحب  دوشیم . يرپس  تسا ، ناـیمدآ  رمع  نارود  نیرتساـسح  هک  تاـیح ، موس  يهرود  دـیآیم و 
شزرا مکی . عون  شزرا  یساسا  عاونا  هحفص 164 ] دوشیم [ . تفایرد  اهنآ  ربارب  رد  هک  اهب )  یتمیق (  دنوشیم و  کلهتـسم  هک  ود  نآ 

. تسا یـساسا  دعب  هس  ياراد  شزرا  نیا  تساهنآ . ییایمیـش  یعیبط و  صاوخ  زا  یـشان  هک  يداوم  تیدـیفم  زا  تسا  ترابع  لامعتـسا .
هک تسا  یعوضوم  تیدودـحم  مود . دـعب  ییایمیـش . صاوخ  ریظن  دراد . دوجو  ینیع  داوم  رد  هک  تسا  يدـیفم  ینیع  صاوخ  مکی . دـعب 

. تسا شزرا  یناسنا  دعب  موس . دعب  دنوشیمن . لیدبت  تمیق )  اهب (  هب  یناوارف ، تهج  هب  هک  بآ  اوه و  دننام  دراد . يدیفم  ياهتیـصاخ 
، هعماج دارفا  میلعت  داشرا و  هک  تسا  دعب  نیا  هب  رظن  اب  دیآیم . دوجوهب  دـعب  نیا  زا  تسا ، شزرا  یـساسا  رـصانع  زا  یکی  هک  تیدـیفم ،

شزرا مود . عوـن  تسا . عاـمتجا  ناربـهر  يهدـهع  هب  هفیظو  نیا  دـنکیم . ادـیپ  یتاـیح  ترورـض  اـهشزرا ، حیحـص  هیجوـت  مهف و  يارب 
هب طوبرم  لئاسم  ناگدـننک و  دـیلوت  نایم  رد  تباقر  اضاقت و  هضرع و  تانایرج  عومجم  هب  رظن  اب  هک  یـشزرا  زا  تسا  ترابع  ياهلدابم .
اب یهاگ  لوپ و  اب  الومعم  شزرا ، نیا  تسـالاک . راـک و  شزرا  تاـناسون  بجوم  دـیآیم و  دوجو  هب  یعاـمتجا  ياههدـیدپ  ریاـس  لوپ و 
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شزرا نیا  لیدـعت  میظنت و  رد  یناسنا ، یعامتجا و  يداصتقا ، ياهزغم  يهمه  تیلاعف  تسا  مزال  دوشیم . نایب  یگدـنز  دـیفم  داوم  ریاـس 
شزرا زا  دـیابن  ياهلداـبم ، شزرا  تسا . مدرم  تشیعم  داوم  نارگلواـپچ  ناتـسرپدوس و  ییوجدوس  ناـمرآ  شزرا  نیا  اریز  دوش . زکرمتم 
هیجوت هار  رد  اهناسنا ، هک  تسا  ییاهراک  صوصخم  شزرا  نیا  یتاذ . هیجوت  شزرا  موس . عون  دـنک . ادـیپ  لوقعماـن  يهلـصاف  لامعتـسا 

تمـسق دوشیم . میـسقت  مهم  تمـسق  ود  هب  شزرا  عون  نیا  دنهدیم . ماجنا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياهفدـه  ریـسم  رد  دوخ ،
هعماـج یناور  يزغم و  ياـهنامرآ  هیجوـت  میظنت و  يارب  هـک  کیژولوئدـیا ، يرنه و  یفـسلف ، یملع ، زا  مـعا  يرکف ، ياـهشزرا  مـکی .

، درادـن اهشزرا  نیا  هب  ییانتعا  هک  ياهعماج  دنتـسه . هعماـج  یلماـکت  ياـهتکرح  هحفـص 165 ] لماع [  لقادـح  اـی  دـنراد و  ترورض 
ياهشزرا مود . تمـسق  تسا . هدرک  فذـح  دراد ، هک  ياهدـنزاس  داعبا  اب  ار  ناسنا  دـشاب ، يدام  هافر  شیاسآ و  يـالعا  دـح  رد  هچرگا 

شزرا حالطـصا  یعامتجا . یهورگ و  ياهتیریدـم  ياهتیلاعف  تارکفت و  نوگاـنوگ و  ياـهتیبرت  میلعت و  دـننام  يربج . یتاذ  هیجوت 
هکلب دندنبیمن . شقن  یعیبط  هدام  چیه  يور  اهتیلاعف  هنوگنیا  لوصحم  اریز  تسین ، حیحـص  هجو  چیه  هب  تمـسق  ود  نیا  رد  لامعتـسا 

زا تمسق  ود  ره  ندروآ  دوجو  هب  يارب  دکوم  يدج و  روتسد  مالسا ، رد  دنکیم . هدامآ  هعماج ، رد  بولطم  یگدنز  يارب  ار  هعماج  دارفا 
، حیحص یگدنز  کی  ریمس  رد  وا  نتفرگ  رارق  ناسنا و  مالسا ، بتکم  رد  هک  تسا  نآ  يارب  روتـسد  نیا  دراد . دوجو  یتاذ  هیجوت  شزرا 

دننام ياهلدابم . قوف  ياـهشزرا  مراـهچ . عون  تسا . یملع  يرنه و  یفـسلف ، یقوقح ، يداـصتقا ، یبهذـم ، لـئاسم  يهمه  یـساسا  روحم 
يارب یفـسلف ، یبهذم و  یملع ، ياهفده  اهلآدـیا و  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ینالـضع ، یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  اهراک و  شزرا 

هنوگنیا ندروآ  نییاپ  نآ . یلاع  ياهشزرا  ناسنا و  زا  عافد  يدازآ و  تیمیمص ، تلادع ، يوس  هب  هعماج  تایح  هیجوت  تلادع و  ریسفت 
زیچ ناسنا  يدوبان  نالعا  زج  اهب ،)  يداـم (  تمیق  هنوگره  اـب  هلداـبم  يارجم  رد  اـهنآ  نداد  رارق  يارب  یتلاـسر ، ياـهتیلاعف  اـهراک و 

، اهتیلاعف نیا  مامت  دـهدیم . لیکـشت  تالدابم  قوفام  ینالـضع  اـی  يرکف  ياـهتیلاعف  ار  اهندـمت  لیـصا  رـصانع  رثکا  تسین . يرگید 
نیمیلا دناهدش . تیناسنا  تایح  يهمادا  بجوم  هدش و  کلهتـسم  اهب ،)  تمیق (  عقوت  نودب  هک  تسا  هدوب  یناسنا  تایح  داعبا  اهيژرنا و 

هحفص 166] هبقاعلا [ . ریـصم  اهیلا  هنـسلا و  ذفنم  اهنم  هوبنلا و  راثآ  باتکلا و  یقاب  اهیلع  هداجلا . یه  یطـسولا  قیرطلا  هلـضم و  لامـشلا  و 
هداج نیا  زا  تلاـسر  راـثآ  یهلا و  باـتک  ریـسم  تسا . طـسو  هار  یلـصا  هداـج  یهارمگ و  طـیرفت )  طارفا و  پچ (  تسار و  هب  فارحنا 

یهتنم هداج  نیا  هب  یناسنا  لامک  تشونرـس  هار  و  دوشیم . زاـب  هداـج  نیا  هب  ربمغیپ  تنـس  شخبتاـجن  ياـههنزور  تسا . هدـش  هدیـشک 
دهاش يرشب  خیرات  دروآیمرد . تکرح  هب  لماکت ، هب  ور  طسو ، يهداج  ریسم  رد  ار  ناسنا  یعقاو  تعیبط  یمالسا ، يژولوئدیا  ددرگیم .

ار وا  یلماکت  یگدـنز  هدرک ، ریـسفت  دوخ  ینهذ  طیارـش  قباطم  ار  ناسنا  تعیبط  دـنهاوخیم  هک  تسا  ناوارف  ییاهبتکم  دـیاقع و  زورب 
تخانـش ییاناوت  اهنآ  زا  کی  چیه  دوب و  اهنآ  ناراذگناینب  صاخ  ياهيریگعضوم  رکف و  لوصحم  اهبتکم  دیاقع و  نیا  دنهد . میلعت 
صیخشت تخانش و  رد  مه  اذل ، دندوبن . اراد  دنک ، تکرح  نآ  يور  دیاب  لماکت ، هب  ندیـسر  يارب  هک  ار  ياهداج  ناسنا و  یعقاو  تعیبط 

یلماکت هدنزاس و  دـصاقم  هب  نآ  ندومیپ  اب  یناسنا  ناوراک  هک  ياهداج  نییعت  رد  مه  دـناهداتفا و  طیرفت  طارفا و  هب  ناسنا  یعقاو  تعیبط 
هب ناسنا  ییاسانش  يهرابرد  هک  ار  هچ  نآ  : » میتسه ور  هب  ور  ریز  ياهطیرفت  طارفا و  اب  ناسنا  تخانش  عوضوم  رد  الثم ، دسریم . شیوخ 

نینچ اب  طارفا ، نیا  ربارب  رد  تسا . طارفا  کی  نیا  تسا ». هدـنامن  ناـسنا  يهراـبرد  یلوهجم  يهطقن  چـیه  هدوب ، لـماک  میاهدروآ ، تسد 
ره هک  تسا  قـلطم  لوـهجم  کـی  دوـجوم ، نیا  تسا و  هدـشن  هتخانـش  ناـسنا  زا  يزیچ  چـیه  : » دـیوگیم هک  میتـسه  ور  هـب  ور  یطیرفت 
هک تسا  نیا  طیرفت  طارفا و  نیا  طسو  دح  دشکیم .» نآ  یعقاو  يهرهچ  رب  رگید  ياهدرپ  دوشیم ، هتفگ  نآ  تخانش  يهرابرد  ياهیرظن 
ای میاهدرک . عونتم  ياهيرادربهرهب  تسا ، هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  هک  ییاهینتـسناد  نیا  زا  مینادیم و  اهزیچ  یلیخ  ناـسنا  يهراـبرد  اـم 
هک دـنانآ  رب  نارکفتم  زا  یهورگ  دروخیم . مشچ  هب  یناوارف  ياهطیرفت  طارفا و  ریخ ، ای  تسا  رـش  ایآ  هک  نیا  یناسنا و  تعیبط  رد  الثم 
رد ییاهطیرفت  هحفـص 167 ] هناراکبان [ ، يرگطارفا  نیا  ربرب  رد  تسوجدوس و ... تسا ، هاوخدوخ  اریز  تسا . ضحم  رـش  ناـسنا  تعیبط 

لماـکت هب  ور  هک  تسا  یناویح  اـهنت  ناـسنا  تسا ، تادوجوم  فرـشا  ناـسنا  هلمج ، نآ  زا  تسا . هتفرگ  تروـص  یناـسنا  تعیبـط  یفرعم 
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نآ ار ، ناسنا  تیعقاو  دریگیم و  ار  طسو  دـح  مالـسا  زین  تیمها  اب  يهلئـسم  نیا  رد  تسا . یهلا  تافـص  يهنومن  ناـسنا  دوریم ، یحور 
هک نیا  ضرف  رب  دریگیم . تروص  بلط  لامک  كاپ و  ترطف  کی  اب  یمدآ  تقلخ  مالسا ، يژولوئدیا  رد  درادیم . نایب  تسه  هک  نانچ 
نآ دناوتیم  بلط ، لامک  كاپ و  ترطف  ندرک  افوکش  حیحص و  تیبرت  میلعت و  دشاب ، هتشاد  دوجو  تثارو  ریـسم  زا  اهنژ  رد  یتالالتخا 

هداس و الماک  دـهاوخیم ، مدرم  زا  مالـسا  هک  ار  يدـیاقع  دـنک . هدامآ  لوقعم  یگدـنز  کـی  يارب  ار  یمدآ  هدرک ، عفترم  ار  تـالالتخا 
يارب دـشاب ، لدـتعم  لقعت  ياراد  یـسک  ره  دنتـسین . يرـشب  تقاط  قوف  دـیاقع  نیا  تسا . رانکرب  طـیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  طـسوتم و 

، دنوادخ هک  تسا  یکاپ  یلوا و  ترطف  نامه  اهناسنا ، نورد  رد  دـیاقع  نیا  زورب  لماع  دـش . دـهاوخن  راچد  یلکـشم  هب  اهنآ  شریذـپ 
یلصا يانبم  [ . 77 .« ] تسا هدیرفآ  نآ  يانبم  رب  ار  اهناسنا  هک  يدنوادخ  ترطف  . » تسا هدروآ  دوجو  هب  نایمدآ  داهن  رد  توافت ، نودـب 

. تساربم رود و  دـناسرب ، لوقعم  تایح  هب  بیـسآ  هک  یطیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  هک  تسا ، لوقعم  تایح  یمالـسا ، فیلاکت  ماکحا و 
اهتیلاعف يهمه  طسو  دح  تسا ، مالسا  نید  کیرحت  روتـسد و  دروم  دراد و  ترورـض  لوقعم  تایح  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاهتیلاعف 

دح لوقعم ، تایح  [ . 78 .« ] دشاب امـش  دهاش  ربمایپ ، دیـشاب و  هدوب  مدرم  دهاش  ات  میداد ، رارق  طسو  تما  ار  امـش  بیترت  نیدـب  و  . » تسا
همه تیاضر  اب  خیرات ، ياهنارود  زا  کی  چیه  رد  دنک و  باختنا  دناوتیم  دوخ  يارب  خیرات ، دادتما  رد  رشب  هک  تسا  ییاهتایح  طسو 

هک یعدـم  نآ  يرتفا . نم  باخ  یعدا و  نم  کله  دریذـپب . ار  لوقعم  تایح  زا  جراـخ  ياـهتایح  تسا  هتـسناوتن  هحفص 168 ] هبناج [ ،
ياعدا ره  دباتشیم . طوقس  يدیمون و  لابقتـسا  هب  دنز ، تایعقاو  هب  ارتفا  هک  یـسک  و  تسوا . راظتنا  رد  تکاله  درادن ، یـساسا  شیاعدا 

هب ارتفا  دنزیم . نارگید  دوخ و  هب  یعدـم  هک  تسا  ییارتفا  دریگیم ، تروص  اعدـم ، ندوب  عقاو  فالخ  هب  یهاگآ  يور  زا  هک  ساسایب 
نآ دقاف  ار  نارگید  اریز  دنزیم ، نارگید  هب  ارتفا  ددـنبیم . نتـشیوخ  هب  هک  تسین  زایتما  نآ  ياراد  هک  دـنادیم  دوخ  اریز  دـنزیم ، دوخ 

یفرعم ملظ  نیرتدب  ارتفا  دیجم ، نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  دنکیم . یقلت  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ناربج  هک  دنیبیم  یـصقن  ياراد  ای  زایتما 
و [ . » 79 .« ] دنک هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  دنزب ، ادخ  رب  نیغورد  يارتفا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  : » هلمج نآ  زا  تسا . هدش 
رد [ . 80 .« ] دنک بیذکت  دروآ ، وا  هب  يور  هک  نآ  زا  سپ  ار ، تقیقح  ای  دـنزب ، ادـخ  هب  نیغورد  يارتفا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک 

نیا حیضوت  تسا . هدرک  ریبعت  ادخ  هب  ندز  ارتفا  ار ، عقاو  فالخ  ياعدا  هیآ ، دودح 20  رد  تسا ، هدمآ  ارتفا  يهرابرد  هک  یتایآ  عومجم 
، تعیبط يهدرپ  تشپ  ناـهج  رد  هچ  اـهناسنا و  ورملق  رد  هچ  تعیبط و  ورملق  رد  هچ  یتـسه ، ناـهج  ياـهتیعقاو  هک  تسا  نینچ  بلطم 

ناربمایپ صوصخم  یحو  یگدنریگ  الثم ، تسا . هدرک  ادیپ  ققحت  هررقم  نیناوق  قباطم  هک  تسا  يدنوادخ  تیشم  هاگهولج  همه ، همه و 
هحفـص کله [ . قحلل  هتحفـص  يدبا  نم  دـننزیم . ادـخ  هب  ارتفا  دـننکیم ، یحو  هلیـسو  هب  تایعقاو  هب  ندیـسر  ياعدا  هک  یناسک  تسا .
یناسنا ره  قح  ربارب  رد  نارگهزیتس  تاصتخم  زا  ياهراپ  درادن . يدوبان  زج  ياهدنیآ  دیامن ، مادنا  ضرع  قح  ربارب  رد  هک  سک  نآ  [ 169
رایتخا رد  ار  نانآ  تشونرس  نییعت  قح  هتشادنپ ، زیچ  ار  اهناسنا  رگید  هک  سک  ره  دنکیم ، یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  فده و  ار  دوخ  هک 

هب يوزرآ  هک  سک  ره  و  دنادیم ، قح  تارکفت ، اهرادرک و  اهراتفگ و  يهمه  رد  لاوحا و  يهمه  رد  ار ، دوخ  هک  سک  ره  دـنادب ، دوخ 
الهج ءرملاب  یفک  و  تسا . هتـساخرب  راکیپ  هب  قح  ربارب  رد  دشاب ، نتـشیوخ  کلام  هک  نیا  نودب  دنارورپب ، رـس  رد  تردق  ندروآ  تسد 

اب ییانشآ  تخانـش و  تسا . روهطوغ  ینادان  یکیرات  نیرتتسپ  رد  تسا ، هتـشگن  لیان  نتـشیوخ  تخانـش  هب  هک  یناسنا  هردق . فرعی  الا 
هکلب دوشیمن . هرصاحم  یلومعم  ياههفسلف  ياهفرح و  یـسانشناور  یـصاصتخا  يهزوح  رد  درذگیم ، نورد  رد  هک  هچ  نآ  اب  نورد و 

رایـسب هدـیدپ  نیا  هب  لوصو  هک  تسا  ملـسم  نتـشیوخ ، یبایزرا  اما  دـشاب . هدوب  یناوارف  ياهناسنا  بیـصن  دـناوتیم  هک  تسا  ياهدـیدپ 
ناور يهدـنهد  لیکـشت  يازجا  عومجم  اب  یمدآ ، یتسیاب  الوا . هک : دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  يراوشد  نیا  تسا . یـسانشدوخ  زا  رتراوشد 

هک دبایرد  ياهتشذگ  نایم  رد  ار  دوخ  یلعف  تیعقوم  نتفرگ  رارق  دناوتب  مهم ، ییانشآ  نیا  يهفاضا  هب  دشاب . هتشاد  کیدزن  ییانـشآ  دوخ 
. ایناث هحفـص 170 ] دوب [ . دـهاوخ  رثوم  وا  يهدـنیآ  یلعف و  تیعقوم  رد  اعطق  هدروآرد و  یبوسر  تلاـح  هب  یمدآ  نورد  رد  ار  یتاـیعقاو 
. دنک کیکفت  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  دسانـشب و  اقیقد  دنروآیم ، شیپ  یناسنا  طباور  تعیبط و  تایعقاو  هک  ار  ییاهرودقم  ریغ  تاناکما و 
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هب یتروص  رد  اهتخانش  نیا  دنراد . یـشقن  وا  یلماکت  دربشیپ  رد  هک  ینیناوق  لوصا و  اب  شیوخ  يهطبار  يهرابرد  قیقد  يهبـساحم  اثلاث .
یبایزرا هنوگ  ره  دهدب . رارق  یلماکت  يوپاکت  يارجم  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  اهتخانش ، نیا  اب  یمدآ ، هک  دیسر  دهاوخ  هدنزاس  يهجیتن 

زا دوصقم  تسا . نتـشیوخ  اب  هزرابم  یعون  دوش ، یهتنم  نتـشیوخ  قلطم  لالقتـسا  ساـسحا  هب  رگا  دریگب ، ماـجنا  نتـشیوخ  يهراـبرد  هک 
، اهلالقتسا ساسحا  هنوگ  نیا  دنک . یقلت  اهشزرا  لوصا و  قوف  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  تسا  لالقتسا  عون  نآ  ساسحا  قلطم ، لالقتـسا 

لوـلعم يداـیز ، رادـقم  هـب  نتـشیوخ ، دودـح  تخانـش  یباـیزرا و  رد  اـهناسنا  ياـطخ  تـسا . قـلطم  لـهج  اـی  اـهیهاوخدوخ و  لوـلعم 
اهیلع امظی  لصا و ال  خنس  يوقتلا  یلع  کلهی  ال  دننکیم . ییامرفمکح  عماوج  ياضف  رد  حیقنت ، هیفـصت و  نودب  هک  تسا  ییاهگنهرف 

دهاوـخن یگنـشت  زا  هدـش ، هتـشاک  اوـقت  نیمز  رد  هک  یموـق  تعارز  دوـشیمن و  كـاله  هدـییور ، اوـقت  رب  هک  ياهشیر  لـصا  موـق . عرز 
تحت هک  دنتسه  ییاهنافوط  جاوما و  روبزم ، ياههدیدپ  دشابن ، اوقت  هب  دنتـسم  صخـش  رادرک  راتفگ و  تارکفت و  هک  یمادام  دیکـشخ .

نیب زا  دننیشنیم و  ورف  رتدنمورین ، یلماوع  ربارب  رد  ای  لماوع ، نامه  ندش  یثنخ  اب  دنـشکیم و  رب  رـس  یناسنا  تاذ  زا  نوریب  لماوع  ریثات 
تیصخش يارب  یتلاصا  دوشیم ، هدیمان  اوقت  هک  یناسفن ، تالیامت  رد  ندش  روهطوغ  زا  يراددوخ  نتـشیوخ و  رب  تیکلام  رگا  دنوریم .

هک یتـقو  تسا . یناـشفشتآ  راـجفنا و  ضرعم  رد  هظحل  ره  هک  تسا  ناـشفشتآ  هوک  نآ  دـننام  یمدآ ، نورد  درواـین ، دوجو  هب  یمدآ 
هن تسا و  هیجوت  ریـسفت و  لباق  وا  ياهتسکـش  هن  تسا ، مورحم  نآ  ياهيدـیلپ  يوه و  زا  تیـصخش  ظـفح  دوخ و  رب  تبحم  زا  یمدآ 

ياهدکمتام هحفـص 171 ] تسا [ ، هدـش  لیکـشت  يدارفا  نینچ  زا  هک  ياهعماج  ربج . هن  دراد و  ییانعم  وا  يارب  يدازآ  هن  شیاهيزوریپ .
تاعامتجا لیکشت  يارب  ناتیاههناخ  زا  مکتویب . یف  اورتساف  اهتسیلوایکام . رظن  رد  لآدیا  یتشهب  تسا و  ناتسم  نایم  رد  نارایـشه  يارب 

داد یساسا  للع  زا  یضعب  تساهتکرح . نیرتهب  توکس  دوشیم ، مامت  هعماج  ررض  هب  دایرف  داد و  هک  یماگنه  دییآیم . نوریب  رگناریو 
ریـسم ندرک  نوگرگد  يارب  دایرف  . 2 لوقعم . تایح  قوقح  ندـش  هاـبت  . 1 زا : دـناترابع  دـتفایم ، هار  هب  ياهعماج  رد  هک  ییاـهدایرف  و 

نم نافیرح و  دنروخیم  : » دوشیم هصالخ  هلمج  نیا  رد  هک  تسا  یتاضارتعا  . 3 نآ . یلاع  ياهفده  ندرک  لام  نحل  لوقعم و  تایح 
لامک رد  صولخ و  مامت  اـب  كاـپ و  ياـهتین  اـب  هک  ار  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  اـهدومن و  هنوگ  ره  ناگدـننز ، داـیرف  نیا  منک »!؟ هراـظن 

دنناوتیمن هک  دننکیم  یقلت  هدننک  تسم  بارـش  نآ  دننام  دیآیم ، دوجو  هب  هعماج  رد  گرزب  ياهناسنا  نادرمدار و  فرط  زا  تمظع ،
يور شیپ  يهنیآ  رد  ار  ناـنآ  تروص  هک  دنتـسه  ناـشدوخ  لاـثما  ناـفیرح ، زا  ناـشروظنم  دـننک و  ریـسفت  نآ  نودـب  ار  دوـخ  یگدـنز 

مه دـتفایم . هار  هب  دنتـسه ، ور  هب  ور  اهنآ  اب  نایاناد  هک  یتایعقاو  اب  ییانـشآان  يور  زا  هک  تسا  ییاهدایرف  داد و  . 4 دننیبیم . ناشدوخ 
تینءوس يدیلپ و  رب  یلیلد  اهدایرف ، هنوگ  نیا  دوب . هدش  دـنلب  ع )   ) رـضخ ياهراک  ربارب  رد  هک  ع ،)  یـسوم (  ترـضح  ياهدایرف  دـننام 

.5 دـنهدب . رارق  ییانتعایب  دروم  ار  هار  نآ  تیعقاو ، اب  انـشآان  هورگ  اـی  صخـش  دـشاب و  زاـب  تاـیعقاو  اـب  ساـمت  هار  هک  نآ  رگم  تسین ،
هب هتـسباو  اهنآ ، شزرا  دنتـسین و  یتاذ  شزرا  ياراد  اهدایرف  نیا  دنوشیم . اههعماج  نادنمورین  رپ  لاب و  هک  رپ  لابیب و  مدرم  ياهدایرف 

هحفـص 172] هک [  یناسنا  دض  ناتـسرپتب  نآ  ربارب  رد  ص )  مالـسا (  ربمایپ  دنهاوخیم . هچ  نآ  دید  دیاب  تسایوقا و  ياهيریگفدـه 
قلطم يالوم  هللا  : » دننزب دایرف  نینچ  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دیرادن ». يزع  امـش  میراد و  ار  يزع  تب  هک  مییام  نیا  : » دندزیم دایرف 

، مالـسا شخبتایح  ینابم  هب  رظن  اب  دیروایب . دوجو  هب  دوخ  نایم  رد  تفلا  یتشآ و  مکنیب . تاذ  اوحلـصا  و  دـیرادن ». الوم  امـش  تسام و 
دعب حلـص  هب  تبون  دوش و  نکهشیر  يزوتهنیک  توادع و  لماوع  دیاب  هک  تسا  نیا  رگیدکی ،  لباقم  رد  اهناسنا  يهفیظو  نیرت  یـساسا 

شریذـپ هجیتن  رد  هک  تسا  لوقعم  تایح  رد  كارتشا  داحتا و  لصا  هب  عماوج ، دارفا و  ندرک ، انـشآ  حلـص ، زا  دوصقم  دـسرن . گنج  زا 
نتشیوخ هب  تشگزاب  تسامش . سرتسد  رد  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  مکئارو . نم  هبوتلا  و  دریذپیم . ققحت  تایح  یلاع  ياهلآدیا 

، تسا ترورض  نیا  رکنم  هک  یـسک  يرایـشه . یهاگآ و  هب  يرایـشهان  یتسم و  زا  تشگزاب  هک  دراد  ترورـض  ردق  نآ  يزاسون ، يارب 
راکنا تلع  رگا  دنک . كرد  ار  يزاسدوخ  يارب  ییانـشآدوخ ، هب  تشگرب  موزل  یگناگیب و  دوخ  زا  ییانـشآدوخ و  ینعم  دناوتیمن  یتح 
يوریپ تعاطا و  هک  يراد  لوبق  ایآ  دیسرپ  وا  زا  دیاب  تسخن  دسانـشیمن ، تیـصعم  مان  هب  ار  ياهدیدپ  رکنم ، صخـش  هک  تسا  نیا  هبوت 
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رذع نودب  تاررقم ، نوناق و  زا  فلخت  تسا و  ناسنا  ياهتلیـضف  زا  یکی  راوگان ، رفیک  روآدوس و  شاداپ  نودـب  تاررقم ، نیناوق و  زا 
نیناوق و هب  لماع  هک  نانآ  دراد . ياهبـساحم  نایمدآ  راتفگ  رادرک و  يهراـبرد  دـنوادخ  تساهیمرـشیب ؟ اـهتحاقو و  زا  یکی  یقطنم ،

تاررقم نیناوق و  يهرابرد  تیـصعم  تعاطا و  نیا  هاوخ  دننکیم . تیـصعم  دـنزرویم ، تفلاخم  هک  نانآ  عیطم و  دنتـسه ، وا  تاروتـسد 
لقاال هدش و  غالبا  ناربمایپ  يهلیـسو  هب  هک  یهلا ، تاروتـسد  نیناوق و  يهرابرد  هاوخ  دشاب و  هدوب  یعامتجا  یلومعم  یناگدنز  هب  طوبرم 

هب تشگزاب  يارب  هک  تسا  تیـصخش  يزاسون  نآ  هبوت ، دـشاب . هدوب  دـنکیم ، یتیعقاو  زا  فشک  هک  یقطنم ، لاـمتحا  هحفص 173 ] اب [ 
نامیا اـب  مدرم  يا  و  . » 1 هلمج : نآ  زا  دـهدیم  هبوت  هب  روتـسد  یناوارف  دراوم  رد  ینآرق  تایآ  دراد . ترورـض  دوخ  يزاسون  نتـشیوخ و 

.« دریذپیم شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  . » 2 [ . 81 .« ] دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  ناگمه 
دوشیم و دوخ  يزاسون  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  بجوم  تشگزاب ، نیا  دوشیم و  زاغآ  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  زا  یهاـگ  هبوت ، [ . 82]

هیفصت نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  زا  هبوت  یهاگ  تسادخ . هب  عوجر  شنایاپ  هک  دتفایم  لماکت  دشر و  ریـسم  هب  هتخاسون ، دوخ  نیا  سپس ،
هبر و ال الا  دماح  دمحی  و ال  تسادخ . هب  عوجر  شنایاپ  هک  دماجنایم  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  هب  عورـش و  دوخ  يزاسون  و 

رگا دیامنن . خیبوت  ار  دوخ  سفن  زج  ياهدننک  شنزرس  چیه  دیاتسن و  ار  دوخ  راگدرورپ  زج  يرگـشیاتس  چیه  هبنذ .)  هسفن (  الا  مئال  ملی 
دوجوهب هک  ناحبس ، دنوادخ  زج  سک  چیه  دشاب . هدوب  وا  شیاتس  دمح و  زج  يزیچ  دیابن  دنک ، زاب  نخـس  هب  ناهد  ادخ  يهرابرد  یمدآ 

فرط زا  يدب  یگتسیاشان و  چیه  نوچ  تسین . یقیقح  شیاتس  ساپس و  هتـسیاش  تسا ، تالامک  تاریخ و  اهییوکین و  يهمه  يهدنروآ 
ریخ زج  ياهجیتن  ای  هک  تسا  هدـیرفآ  نانچ  ار  یناـسنا  یعیبط و  لـلع  اهبابـسا و  كاـپ ، تاذ  نآ  دوشیمن و  دراو  اـهناسنا  رب  دـنوادخ 

، اهیگتـسیاشان داسف و  هار  رد  للع ، بابـسا و  نیا  زا  نایمدآ  يرادربهرهب  اذـل ، دنتـسه . فرطیب  لقاال  اـی  دـنرادن و  ناـسنا  يارب  ضحم 
ناـهج بابـسا  لـلع و  رب  هن  تسا و  هجوتم  هحفـص 174 ] ادـخ [  رب  هن  یتمـالم ، ضارتعا و  چـیه  هجیتـن ، رد  تسا . ناـنآ  دوخ  هب  طوبرم 

بئاصم و همه  نیا  ایآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا . تمـالم  ضارتعا و  راوازـس  هک  تسا  رگناـیغط  شکرـس و  سفن  نیا  هکلب  تعیبط ،
بئاصم مییوگیم  دنتـسین ؟ داسف  رـش و  دـنوشیم ، اهناسنا  هجوتم  وخهدـنرد ، نادـنمورین  فرط  زا  هک  ییاـهيراوگان  یعیبط و  ياـهالب 
ریزارـس هوک  زا  هک  ینمهب  ـالثم ، دـنوشیم . اـهناسنا  تاـیح  محازم  هک  دـنوشیم  یقلت  تبیـصم  تهج  نادـب  یعیبـط ، لـماوع  زا  یـشان 

هب یعقوم  لیـس  نمهب و  سپ  دوشیمن . هدـیمان  تبیـصم  دـنکن ، ادـیپ  مداصت  يرادـناج  چـیه  اب  دوش و  ریزارـس  هرد  کی  هب  رگا  دوشیم ،
، تایح یقطنم  يارجم  زا  هک  یتردق  ورین و  نینچمه  دننک . داجیا  ناگدـنز  یگدـنز  يارب  یتمحازم  هک  دوشیم  یقلت  داسف  رـش و  ناونع 

دیآیم رد  داسف  رش و  تروص  هب  یعقوم  زا  تردق  ورین و  هکلب  تسین . داسف  رش و  اتاذ  دوشیم ، یناسنا  عماوج  ای  دارفا  زا  یـضعب  بیـصن 
بیـصن هک  ییاهتردـق  هن  تسا و  تبیـصم  الب و  اتاذ  تعیبط  لماوع  هن  نیاربانب ، دورب . راـک  هب  نارگید  تاـیح  ندرک  لـتخم  هار  رد  هک 
يهلعـش قلطم و  بولطم  یمدآ  يارب  ار  تایح  هک  دوشیم  عازتنا  يروحم  تایح  هاگدـید  زا  تبیـصم  رـش و  دوشیم . اهناسنا  زا  یـضعب 

هحفص 175] دهدیم [ . هولج  ریذپانشهاک ، یتح  یندشن ، شوماخ 

تسیاشان نارواد  هبطخ 017-

هللا هلک  لجر و  نالجر : هللا  یلا  قئالخلا  ضغبا  نا  هحفص 176 ] دیوگیم [ . نخس  هتسیاشان  تاضق  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
هتـشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ  هدیرب و  ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هک (  یـسک  . 1 دـنمدرم . نیرتضوغبم  ادـخ  دزن  رد  سک  ود  هسفن . یلا 

نت رب  یتسه  يهماج  يزاینیب ، لامک  رد  هک  ضایف ، كاپ  تاذ  نآ  مدرم  لام  ناـج و  زا  تیاـمح  يهتـسیاشان  نایدـصتم  فاـصوا  تسا .
وا نت  زا  لـیلدیب  ار  یتـسه  يهماـج  نآ  هن  تسا ، هداد  رارق  شتیاـنع  دروـم  ار  وا  شایناـبر ، رهم  تـمکح و  يور  زا  هدـیناشوپ و  ناـسنا 

يهنهپ رد  ار  ناسنا  هک  قلطم ، زاـینیب  نوچیب و  دـنوادخ  دـنکیم . بلـس  وا  زا  ار  شایهلا  رهم  تیاـنع و  تلع ، نودـب  هن  دروآیمرد و 
یلاع ینابم  طایخ  هک  يرتتمظع  اب  رترخاـف و  یتسه  يهماـج  اـب  ار  یمدآ  نت  اـت  تسا ، هتخادـنا  وپاـکت  هب  فیرـشت  میرکت و  اـب  یتسه ،
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نتسویپ یگتـسیاش  ینعی  ندوب ، يدنوادخ  تیانع  دروم  دروآیمنرد . شنت  زا  ار  وا  نیـشیپ  يهماج  دیاراین ، تسا ، هتخود  دوجو  هاگراک 
ناـمه زا  رگید ، راـب  دوخ ، هک  نآ  زج  درادـن ، دوجو  یگتـسویپ  نیا  نتفر  نیب  زا  يارب  یتـلع  چـیه  هک  نتـشاد . ار  یهلا  تمظع  عاعـش  هب 

دشاب و لامک  يوس  هب  دوخ  هار  نزهار  رگید ، هحفص 177 ] ترابع [  هب  دیایب . نییاپ  هب  ور  تسا ، هدرک  دوعـص  الاب  هب  هتفرگ و  هک  یبانط 
کلهتسم یعیبط  دوخ  يهرصاحم  رد  دشابن ، نآ  يارب  زاورپ  يهدامآ  دنکن و  كرد  ار  لماکت  جارعم  هک  یـسک  دوش . هتـشاذگاو  دوخ  هب 

، لوقعم فده  هب  هتـسباو  تایح  تسا . هتـشگ  فرحنم  لادتعا  هار  زا  وردوخ )  روحم  دوخ  نآ  لیبسلا ( . دصق  نع  رئاج  وهف  دش . دـهاوخ 
دوجو رـس  ات  رـس  يروحمدوخ  هک  ماگنه  نآ  زا  تساههداج . نیرتلدـتعم  هک  دـنارتسگیم  یمدآ  ياـپ  شیپ  ار  یلوصا  نیناوق و  هراومه 

اـههدارا و يور  هـن  شیاههشیدـنا و  يور  هـن  درک و  هبـساحم  یــصخش  نـینچ  تاـساسحا  يور  ناوـتیم  هـن  دـنکیم ، لاغــشا  ار  یمدآ 
یعیبـط و دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  تابـساحم  زا  زواـجت  همه  نیا  دریگیم . عاـمتجا  يهنهپ  شیوخ و  يدرف  يهزوح  رد  هک  ییاهمیمـصت 

دناوتیمن مه  ار  یعیبطدوخ  یتح  هک  تسا  سانشان  دح  يروحمدوخ  يریذپانهبـساحم ، نیا  لیلد  دریذپیمن . یباسح  چیه  شیاهتیلاعف 
يدوبان دح  ات  دناوتیم  هک  تسا ، نتشیوخ  هب  ندش  هتشاذگاو  تاصتخم  زا  یکی  يروحمدوخ ، تقیقح ، رد  دنک . هرادا  هبـساحم  يور  زا 
تعدـب درادیم . شوخ  لد  یهارمگ  هب  توعد  لصا و  دـض  نانخـس  اب  و  هلالـض . ءاـعد  هعدـب و  مـالکب  فوغـشم  دور . شیپ  هب  شیوخ 

هک نیا  هب  رظن  اـب  تسا . نید  رد  هک  نـید  زا  يزیچ  ندرک  نوریب  اـی  تـسین و  نـید  زا  هـک  نـید ، رد  يزیچ  ندرک  دراو  زا  تـسا  تراـبع 
، يرظن ياـهماظن  رگید  دـننام  نید ، رد  يراذـگتعدب  ناـکما  تسین ، یهیدـب  نشور و  مدرم  همه  يارب  ینید  فیلاـکت  دـیاقع و  يهـمه 
، راصعا نورق و  ياهینوگرگد  طیارش و  يهمه  رد  هک  تسا  یلک  نیناوق  لوصا و  نآ  ياراد  مالـسا ، نید  هک  تهج  نادب  تسا . دوجوم 

ینعی درادـن . دوجو  مالـسا  نید  رد  ندرک  هفاضا  ای  ندرک  اـهنم  هحفـص 178 ] يارب [  ییاج  دـنک ، هرادا  ار  مدرم  لوقعم  تایح  دـناوتیم 
اب مالـسا  نیناوق  لوصا و  يهنارایـشوه  ياهقیبطت  یگدـنزاس و  راکتبا و  ياـنعم  هب  تعدـب  رگا  یلو  تسا . لوقعماـن  نید  نیا  رد  تعدـب 

تعدب حالطصا  دیاب  هک  نیا  رما  تیاهن  دراد . یعطق  ترورض  هکلب  تسین ، رضم  اهنت  هن  دنکیم ، زورب  رمتـسم  روط  هب  هک  تسا  یتایعقاو 
تاملک زا  دوش و  هتـشاذگ  رانک  مهافتءوس ، زا  يریگولج  يارب  دوشیم ، هدرب  راـک  هب  صاـخ  ياـنعم  ناـمه  هب  یمالـسا  گـنهرف  رد  هک 

، راذگتعدب صخش  یعالطایب  لهج و  . 1 زا : دناترابع  مالسا  نید  رد  يراذگتعدب  مهم  لماع  ود  دوش . هدافتسا  عیدب  عادبا و  عدبم ،
اهاطخ و راـب  ناـنیا  هتئیطخب . نیهر )  نهر (  هریغ ، اـیاطخ  لاـمح  هناروحم . دوخ  تـالیامت  سوه و  يوه و  . 2 یمالـسا . لوصا  يهرابرد 

مدرم يارب  یگدـنز ، تشونرـس  نییعت  مهم  لـماوع  زا  یکی  دنانتـشیوخ . ياـهاطخ  ناـگورگ  دنـشکیم و  شود  هـب  ار  نارگید  فارحنا 
فیلکت اهتیـصخش ،  زا  مدرم  تـیعبت  يهدـیدپ  رد  دـننک . حرطم  هعماـج  رد  ار  دوـخ  دناهتـسناوت  هـک  دنتـسه  ییاهتیـصخش  یلوـمعم ،

. دنـشاب رذحرب  دـنراد ، نانآ  زا  يوریپ  هب  هک  یقایتشا  يهلیـسو  هب  مدرم ، داسف  زا  هدرک ، حالـصا  ار  دوخ  عضو  هک  تسا  نیا  اهتیـصخش 
تیبذاـج رد  ناـنآ  نتفرگ  رارق  لوـلعم  خـیرات ، لوـط  رد  یلوـمعم ، مدرم  يوـنعم  يداـم و  یگدـنز  ياـهیهابت  زا  یناوارف  رایـسب  رادـقم 

مدرم يارب  یتازایتما ، ای  زایتما  نتشاد  تهج  هب  هک  ناسنا ، کی  نادجو  لقع و  هک  تفگ  دیاب  هناعطاق  اذل ، تسا . ریگمشچ  ياهتیصخش 
تاـیبرجت و زا  هدـنزاس  دـنمدرخ و  تیـصخش  کـی  تسا . مدرم  ناـمه  ياهنادـجو  لوـقع  يهدـننک  هیجوـت  تسا ، هدـش  حرطم  عـماوج 

نداد قیبطت  يارب  هدش ، رثاتم  هدنزاس  دـنمدرخ  نآ  نادـجو  لقع و  زا  زین  هعماج  نآ  مدرم  دوشیم . دـنمهرهب  دوخ  يهعماج  ياههتخودـنا 
هک نیا  اب  دساف ، ریگمشچ  تیصخش  کی  سکعلاب ، هحفص 179 ] دنوشیم [ . روهرهب  دنریذپیم و  فاطعنا  ضورفم ، تیـصخش  هب  دوخ 

، دزادرپیم هک  یـضوع  تلاذر ، تحاقو و  لامک  اب  دوشیم ، دـنمهرهب  هعماج  کی  مدرم  ینالـضع  يرکف و  ياههتخودـنا  تاـیبرجت و  زا 
هک تسا  یـسک  ـالهج . شمق  لـجر  و  تسا . فارحنا  اـطخ و  مرج  هب  ناـنآ  ندرک  راداو  مدرم و  نآ  ياهنادـجو  لوـقع و  ندرک  دـساف 

مدرم نتفیرف  يارب  تما  نانادان  نایم  رد  همالا . لاهج  یف  عضوم  ( 1  ) نادان نایدصتم  فاصوا  هدرک . عمج  دوخ  رد  ار  اهینادان  زا  یهوبنا 
هک تسا  نیا  دنریگیم ، هدهع  رب  ار  مدرم  لام  ناج و  تیصخش و  زا  تیامح  هک  ینادان  نایدصتم  فاصوا  نیتسخن  دباتشیم . وسهمه  هب 
 ، ندز هسرپ  نیا  اب  دننزیم . هسرپ  نانآ  نایم  رد  دنریگیم و  ار  نادرخیب  نانادان و  غارس  هراومه  مدرم ، هجوت  بلج  زا  يرادروخرب  يارب 
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هب دنهدیم ، لیکـشت  عماوج  يهمه  رد  ار  ریگمـشچ  تیرثکا  هنافـساتم  هک  ار  یماع  مدرم  تیامح  هجوت و  لوا . دنریگیم : مهم  هجیتن  ود 
هب مود . تسا . شیوخ  ياهینادان  ندناشوپ  اهنآ ، نیرتمهم  هک  دننکیم ، اهيرادربهرهب  امن  قح  يهدـیدپ  نیا  زا  دـننکیم و  بلج  دوخ 

تلع تسا . ناـشیاهینادان  شـشوپ  يهمادا  يارب  یبساـنم  رایـسب  يهنیمز  هک  یماـع ، مدرم  ياـهربخیب  رب  ندوزفا  دوکر و  ندروآ  دوجو 
تـسا نکمم  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دننکیم ، شالت  هعماج  رد  دوخ  ياقبا  يارب  هک  نادان ، ياهتیـصخش  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  باتش 

(2 [ ) هحفـص 180 دوشیم [ . اهنآ  ياهندز  هسرپ  زیخ و  تسج و  ثعاب  هدنهد ، جـنر  لماع  نیا  دـنربب . یپ  نانآ  تلاهج  هب  مدرم  يزور 
هب يارب  امن ، دوخ  نانادان  دزاتیم . اهشیوشت  اهبوشآ و  یکیرات  رد  وجتملظ )  لدروک  فنـص  نیا  هنتفلا ( . شابغا  یف  رداـغ )  داـع ( 

، دـنک نشور  ناشدوخ  يارب  ار  ناـنآ  یعیبط  دوخ  مروت  ياـههار  زج  هک  ییانـشور ، چـیه  نآ ، ظـفح  ریگمـشچ و  تیعقوم  ندروآ  دوجو 
، دـنهدب ياهنزور  دوجو  لامتحا  هک  ییاج  ره  رد  اهناسنا ، ریاس  تاـیح  محازم  ییانـشور  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هکلب  دـنرادن . غارس 
هچ نآ  هب  و  هندهلا . دقع  یف  امب  مع  ( 3 . ) دننک وحم  دوخ  ياپ  ریز  ار  تیعقاو  قیاقح و  نارازه  هچ  رگا  دنباتشیم ، نآ  يوس  هب  هبـسا  ود 

مروت یعیبط  دوخ  هن  تسا ، یمدآ  یقیقح  دوخ  دـنک ، رارقرب  طابترا  تایعقاو  اب  دـناوتیم  هچ  نآ  تسا . اـنیبان  تسا ، حلـص  ناـمیپ  رد  هک 
رب يررـض  هـن  نتـسناد ، طیارـش  نادـقف  تروـص  رد  تاـیعقاو ، نتـسنادن  دوـشیم . هدـیمان  يزاـجمدوخ  رگید  یحالطـصا  هـب  هـک  هتفاـی ،

یهاـبت هب  ار  هعماـج  درف و  هک  هـچ  نآ  دـناسریم . هعماـج  هـب  يراـیتخا  رازآ  هناـهاگآ و  یبیـسآ  هـن  دروآیم و  دراو  یمدآ  یقیقحدوـخ 
همه هعماج ، رد  حلص  يرارقرب  درادن . هنالهاج  يروحمدوخ  زج  یلماع  هک  تسا ، تایعقاو  زا  رایتخا  يور  زا  هناهاگآ و  زیرگ  دناشکیم ،

نانآ و یعیبطدوخ  نایم  هک  تسا  یگنج  نیرترابگرم  کلهم ، ینادان  رد  ناروهطوغ  يارب  نیا ، و  دنایامنیم . تسه ، هک  نانچ  نآ  ار  زیچ 
شملاع اهامن  ناـسنا  هب . سیل  اـملاع و  ساـنلا  هابـشا  هامـس  دـق  ( 4 . ) تسا هدـش  روهلعـش  تیناـسنا ، يـالعا  ياـهنامرآ  نیناوق و  لوصا و 

نیا هک  یناسک  دنمانیم . ملاع  ار  روحمدوخ  ياهنادان  نیا  اهامن  ناسنا  هحفص 181 ] تسا [ . هدربن  ياهرهب  ملع  زا  هک  نیا  اب  دنناوخیم ،
مان لاح  نیا  اب  دـنانادان ، نانآ  هک  نیا  هب  یهاگآ  يور  زا  رگا  یهاگآان . يور  زا  ای  تسا و  یهاگآ  يور  زا  اـی  دـننکیم ، ار  يراذـگمان 
نیا زا  فشک  زاب  دـشاب ، هدوب  لـهج  يور  زا  ناـنآ  يراذـگمان  رگا  دـنامورحم . تیناـسنا  زا  ناراذـگمان  نیا  دـنراذگیم ، ناـنآ  هب  ملاـع 

یهاگآ عالطا و  نودـب  هک  تسا  نآ  یناسنا  فصو  نیرتيرورـض  نیتسخن و  اریز  دـناهرهبیب ، تیناـسنا  یعقاو  فاـصوا  زا  هک  دـننکیم 
هنتف قیوشت  بوشآ و  نتخیگنارب  يار  ياهلیـسو  نکـش )  لـصا  مدرم  زا  فنـص  نیا  هب ( . نتتفا  نمل  هنتف  وهف  ( 5 . ) دنکن یبایزرا  ار  یـسک 

تازاـیتما و هلیـسو  هب  شیوخ ، ندرک  حرطم  هب  هعماـج ، رد  دوخ  تیعقوم  ندرب  ـالاب  ظـفح و  يارب  وردوـخ ، ناروـحمدوخ  نیا  دـننایوج .
تـسد هب  هار  رد  دننک . میکحت  ار  دوخ  تیعقوم  اهنآ ، کمک  هب  ات  دـننکیم ، رابجا  ساسحا  تسا ، مزال  نارگید  بلج  يارب  هک  یلماوع 

ياهيژرنا نآ  يهمه  هک  تسا  ملـسم  دـننکیم . کلهتـسم  ار  ینالـضع  يرکف و  ياهيژرنا  نیرتیتایح  لماوع ، تازایتما و  نیا  ندروآ 
تـسا لصتم  يروحمدوخ  ناشوج  عبنم  هب  اههدیدپ  نآ  اریز  تشاد . دهاوخن  اهتیـصخش  نیا  ماهبا  شیازفا  زج  ياهجیتن  هدـش ، فرـصم 

صاخشا نیا  رگید ، فرط  زا  درادب . هدیشوپ  ناشوج  عبنم  هب  ار  اهنآ  لاصتا  ندش و  رادومن  نایرج و  دناوتیمن  یعنـصت  يهفایق  چیه  هک 
دوخ یناشیپ  هب  دـناهدش ، هتفرگ  تیراع  هب  نارگید  زا  يروحمدوخ ، لماع  روتـسد  هب  اعطق  هک  ار ، اـهتیعقاو  زا  ییاـهبسچرب  دـنروبجم 
یف هب  يدـتقا  نمل  لضم  هلبق ، ناک  نم  يدـه  نع  لاـض  ( 6 . ) دوشیم حولهداـس  مدرم  شیوشت  بوشآ و  بجوم  داـضت ، نیا  دننابـسچب .

یگدـنز نارود  رد  مه  راکبان )  نادرخبان  نیا  نیـشیپ ( . نادرم  ار  داشرا  تیادـه و  زا  فرحنم  یناگدرک  مگ  هار  و  هتاـفو . دـعب  هتاـیح و 
. دندنبیمرب ناهج  نیا  زا  هدـید  هک  نآ  زا  سپ  مه  دنـشابیم و  ناشناگدرپس  رـس  ناوریپ و  یهابت  هحفـص 182 ] یهارمگ و [  لماع  دوخ 

ياـهیبایعقاو اهشــشوک و  ندرک  هاـبت  لوا . دــیامرفیم : ناـیب  ار  ناروـحمدوخ  مـهم  صتخم  ود  ریــسفت  دروـم  يهـلمج  رد  ع )  یلع ( 
زا یکی  هتفرگ ، رارق  اهناسنا  سرتسد  رد  هاگآ  نادرمدار  يهلیـسو  هب  خیرات ، هاگرذگ  رد  هک  لیـصا ، قیاقح  هب  ییانتعایب  ناگتـشذگ و 

دوخ حولهداس  ناوریپ  ناور  قیمع  حوطس  رد  نانچ  یهاگ  اهیهارمگ ، نازاتـشیپ  نیا  مود . تسا . ناروحمدوخ  يهدننک  هارمگ  تاصتخم 
زا دننکیم و  یفرعم  يدـبا  قلطم و  ار  دوخ  تیـصخش  ینعی  دـننک . هیجوت  ار  ناوریپ  نآ  هریت ، كاخ  ریز  زا  دـنناوتیم  هک  دـننکیم  ذوفن 
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نادادماب رثک . امم  ریخ  هنم  لق  ام  عمج ، نم  رثکتساف  رکب )  رکب (  ( 7 . ) دننکیم يرادربهرهب  حولهداس  مدرم  ییارگقلطم  كاپ  تاساسحا 
ینابرق نادان ، لوقعم  تایح  داردن . تسا ، شرایـسب  زا  رتهب  شکدـنا  هک  ییاهزیچ  نتـشابنا  مه  يور  زج  يراک  دزیخیمرب ، باوخ  زا  هک 

ياراد هک  مه  هزادـنا  ره  ینورب ، يهدـیدپ  چـیه  دوشیم . کلهتـسم  شایعیبط  دوخ  تیمکاح  تحت  هک  تسوا ، یناویح  تاـیح  لـیاسو 
ییاههدیدپ يهمه  دشاب . هدوب  اهنآ  نیرتزیچان  هچ  رگا  درادن ، ار  یمدآ  ینورد  ياهدادعتـسا  اهورین و  مسجت  یگتـسیاش  دـشاب ، تمظع 

رارق هقالع  هجوت و  دروم  فده  يارب  اهنت  يرورـض و  يرادـقم  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یلیاسو  دـننکیم ، مسجم  نآ  رد  ار  دوخ  اهنادان  هک 
ءام نم  يوترا  اذا  یتح  ( 8 . ) تسا لیاسو  دوخ  قطنم  فالخ  اهنآ ، نتخودـنا  ریثکت و  هک  تسا  نیا  لیاسو  تاـصتخم  زا  یکی  دـنریگب .

دنناـم هک (  نـیمه  هریغ . یلع  سبتلا  هحفـص 183 ] اـم [  صیلختل  اـنماض  ایـضاق  ساـنلا  نیب  سلج  لـئاط ، ریغ  نم  زنتکا )  رثتکا (  نجآ و 
یقیاقح نتخاس  نشور  دنیشنیم و  تواضق  هب  مدرم  نایم  رد  تشابنا ، مه  يور  ار  هدوهیب  تشگ و  باریس  اههدیدنگ  زا  تسپ )  تارشح 
بـصنم لاغـشا  يهتـسیاش  ار  دوخ  اهنت  هن  هنادلقم ، یتاساکعنا  تاحالطـصا  ظافلا و  اب  تسا . هبتـشم  نارگید  رب  هک  دریگیم  هدـهع  رب  ار 

. دراد رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا  هنالهاج  ياهيروحمدوخ  دـناسریم ! توبث  هب  ار  دوخ  ندوب  رظن  بحاـص  هکلب  دـنکیم ، یفرعم  تواـضق 
، نایرگ دـبا  ات  تسا  ییاهمشچ  نازوس ، هشیمه  يارب  تسا  ییاهلد  نادان ، نارگدادـیب  نیا  يهنادرخبان  چوپ و  ياهاعدا  نیا  يهمه  لیلد 

یکی اب  هک  ماگنه  نآ  رد  هب . عطق  مث  هیار ، نم  اثر  اوشح  اهل  ایه  تامهبملا  يدـحا  هب  تلزن  ناـف  ( 9 . ) ناشقوقح ندش  لامیاپ  يهجیتن  رد 
مکح هناـعطاق  دـشکیم و  ناـیم  هب  ار  شاهدیـسوپ  هدوـهیب و  راـکفا  نآ ، نتخاـس  نـشور  يارب  ددرگیم . يوراـیور  زیمآماـهبا  لـئاسم  زا 
عبانم ذخآم و  لوصا و  نیناوق و  مکی . يهعومجم  دریگیم : رارق  تالکشم  اهیگدیچیپ و  زا  هعومجم  ود  نایم  رد  نادان  صخش  دنکیم .

. تسا هدش  حرطم  صخـش  يارب  هک  مهبم  يهدـیدپ  مود . يهعومجم  دراد . یفاک  مزال و  تاعالطا  تیارد و  هب  دـیدش  جایتحا  هک  اهنآ ،
زا هعومجم  ود  لح  يدـصتم  هک  تسا ، ناداـن  صخـش  يروحمدوخ  يرکف و  يرگیزاـب  زا  تراـبع  اهیـشکقح ، لـماع  نیرتكاـنرطخ 

نیا رد  تسا . ریذپناکما  اههلیـسو  باختنا  اهيریگفده و  رظن  زا  هعومجم ، ود  ره  رد  كانرطخ  يرگیزاب  نیا  تسا . هدش  اهیگدیچیپ 
يرادربهرهب ضرعم  رد  ار  دوخ  يهدوهیب  تالایخ  تالئاطال و  و  هحفص 184 ] ساسا [  یب  ياههشیدنا  نادان ، صخش  هک  تساهيرگیزاب 

اب دـنکیم  راداو  ار  وا  هک  تسا ، تالایخ  تالئاطال و  اههشیدـنا و  نینچ  لوصحم  هب  ندرک  عطق  اهنآ ، يهمه  زا  رتدـب  داد . دـهاوخ  رارق 
باصا ناف  اطخا ، ما  باصا  يردـی  ال  توبکنعلا : جـسن  لثم  یف  تاهبـشلا  سبل  نم  وهف  ( 10 ! ) دـهدب ار  دوخ  يار  مکح و  ییوررپ ، مامت 

نانوچ تالکـشم  تسا و  ناوتان  سگم  نآ  دننامه  نادان  نیا  كرد  مهف و  باصا . دق  نوکی  نا  اجر  اطخا  نا  اطخا و  دق  نوکی  نا  فاخ 
رداص هک  ار  یماکحا  بکرم ) لهج  رد  روهطوغ   ) نیا درادـن . صالخ  هار  دوشیم و  راتفرگ  اـهرات  نآ  رد  سگم  هک  توکبنع ، ياـهرات 

فالخ بکترم  هک  دسرتیم  نآ  زا  دشاب ، هدوب  عقاو  قباطم  شمکح  رگا  تسا . هتفر  اطخ  هب  ای  تسا ، عقاو  قباطم  ایآ  دنادیمن  دـنکیم ،
، توبکنع ياـهرات  هب  هیبشت  زا  دوصقم  دـیآرد . بآ  زا  عقاو  قباـطم  شمکح  هک  دراد  دـیما  تسا ، هتفر  اـطخ  هب  رگا  دـشاب و  هتـشگ  عقاو 
. دنتـسه رادروخرب  نوناق  هب  دنتـسم  يرادـیاپ  ماکحتـسا و  زا  هک  تسا ، یناسنا  تایعقاو  قیاقح و  نآ  ربارب  رد  تالکـشم  ندوب  ساـسایب 

ياهيزابسوه اهیهاوخدوخ و  ای  ماکحا و  تاعوضوم و  هب  لهج  زا  دناترابع  دنروآیم ، رد  لکـشم  تروص  هب  ار  یتیعقاو  هک  یلماوع 
مزال تاعالطا  ساسح و  نادجو  دنمورین و  يهشیدنا  ناگدنراد  انیب و  ياهناسنا  يارب  تالکشم  نیا  هک  یتروص  رد  اهناسنا ، زا  یـضعب 

توبکنع ياهرات  هب  تالکـشم  هیبشت  رد  هک  يرگید  يهتکن  دنهدیم . ناشن  یبوخ  هب  ار  دوخ  ریز  هک  دنتـسه  یفافـش  ياههدرپ  یفاک ، و 
داعبا ياراد  دیآیم ، دوجو  هب  هک  یتالکشم  نینچمه ، تسا . هتـسویپ  مههب  ار  اهرات  نآ  هک  تسا  ییاهیگتـسویپ  طالتخا و  دراد ، دوجو 
هحفـص تسین [ . ریذپناکما  تالکـشم  یـساسا  لح  داعبا ، نآ  حیحـص  لیلحت  کیکفت و  نودب  هک  دنتـسه  رگیدکی  اب  هتخیمآ  طلتخم و 

زا نوریب  ینوناق  هن  دـهدیم و  ناشن  یلایخ  يایاضاق  تارکفت و  ناـمه  زج  یتعیقاو  هن  وا ، يارب  ناداـن ، یـضاق  یتسرپدوخ  لـهج و  [ 185
هب ار  یجیاتن  تالکـشم  نامه  لح  رد  هاگآ ، انیب و  ییاهناسنا  هک  دنادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  وا  لاح ، نیا  اب  وا . يهناتـسرپدوخ  ياهرادنپ 
رد یلدود  دـیدرت و  کی  هراومه  اذـل ، دـنکیم . رداص  ماکحا  لکـش  هب  ار  نآ  هک  تسوا ، يرکف  لوصحم  فلاخم  هک  دـنروآیم  تسد 
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ملعلا یلع  ضعی  مل  تاوشع ، باکر  شاع  تالاهج ، طابخ  لهاج  ( 11 . ) دراد دوجو  تسا ، هدرک  رداص  هک  یماکحا  يهرابرد  وا  نورد 
رد هک  تسا  روکبش  نآ  دـننامه  دوخ و  ياـهتلاهج  رد  هتـشگمگ  تسا  یناداـن  تواـضق ) يهتـسیاشان   ) يدـصتم نیا  عطاـق . سرـضب 

دنتسه یصاخشا  نانیا  دنکیمن . لصف  لح و  هناعطاق  یملع ، يانبم  اب  ار  ياهلئـسم  چیه  دوریمورف و  زیمآماهبا  لکـشم و  لئاسم  یکیرات 
ییوگهفیطل و هب  تسد  دننیبب ، یضتقم  هک  اج  ره  رد  ناشنورد ، ياهیکیرات  نتشاد  یفخم  يارب  دوخ و  ياهتقامح  ندیناشوپ  يارب  هک 

زاب ار  نانآ  تشم  یفسلف  میهافم  لوصا و  يهلیسو  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دنوشیم . فوسلیف  اروف  دننزیم و  یلک  رایـسب  ظافلا  مادختـسا 
نازیوآ یقوـقح  میهاـفم  رگید  تداـع و  فرع و  يهخاـش  زا  هناـنیبزیت ، یکـالاچ  کـی  اـب  هدـمآ ، نوریب  هـکرعم  زا  یلطعم  نودـب  دــنک ،

رظنبحاص ملع  نآ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یملع  یناـبم  زا  یعـالطایب  یعدـم  ره  تاـصتخم  زا  اـهیکالاچ ، اـهیتسدرت و  نیا  دـنوشیم !
هک ار  یتایاور  بکرم ) لهج  رد  روهطوغ   ) نآ لقع  كرد و  میشهلا . حیرلا  ءارذا )  ) ورذ تایاورلا  يرذی )  ) ورذی ( 12 . ) تسا هدرک  یقلت 

هحفـص دوریم [ . دوخ  هار  هب  دنکارپیم و  ار  هدیکـشخ  ناهایگ  هک  هاگآان  داب  دننامه  درذگیم ، دنکارپیم و  دـنتواضق ، مکح و  ذـخام 
، یعامتجا يدرف و  فیلاکت  یسرداد و  لوصا  دیاقع و  تایقالخا و  مومع و  روط  هب  یمالـسا ، ماکحا  تایئزج  تالیـصفت و  يهمه  [ 186
هک دونشب  ای  دنیبب  هک  نیمه  نادان ، یضاق  تسا . هدش  رداص  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  سپـس  مالـسا و  ربمایپ  زا  هک  تسا  یتایاور  رد 
هب ییانتعا  دبـسچیم و  رهاظ  نامه  هب  یتسد  ود  دشاب ، هدوب  شـساسایب  ياهرادـنپ  قفاوم  شرهاظ  رگا  دـیوگیم ، نانچ  نینچ و  یتیاور 

ياههتفای فلاخم  ای  هاـتوک و  مهف  زا  رود  یتیاور  رگا  دـنکیمن . دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیاور  نآ  نوماریپ  تسا  نکمم  هک  لـئاسم  اـههد 
هب هک  تسا  ناـمه  نینموملاریما ، يهدومرف  نیا  قادـصم  نیرتنشور  دریگیم . شیپ  ار  دوـخ  هار  دـنکارپیم و  ار  اـهنآ  دـشاب ، وا  يرکف 

لمع مرکا  ربمایپ  زا  ثیدـح  لهچ  زا  شیب  هب  نم  تفگیم : وا  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  تنـس  لها  ناردارب  زا  روهـشم  ياهقف  زا  یکی 
نانیمطا دروم  دوشیم ، دراو  وا  هب  هک  یلئاسم  لح  رد  هن  نادان  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  هیلع . درو  ام  رادـصاب  - هللاو - یلم ـال  ( 13 . ) ماهدرکن

، اذل درادن ، دوجو  یتیاهن  تسا ، هدرک  لاغـشا  ار  تواضق  ملع و  بصنم  قحان  هب  هک  ینادان  یتسرپدوخ  يروحمدوخ و  يارب  نوچ  تسا .
ار نآ  تردق  یتح  هکلب  دـنک ، لصف  لح و  ار  لئاسم  نآ  دـناوتن  اهنت  هن  دوش و  دراو  لئاسم  يهمه  رد  هک  دـهدیم  دوخ  هب  ار  قح  نیا  وا 
و ال ( 14 . ) دیازفیب دوخ  يهزات  ياهنتفیرفدوخ  اههجیگرـس و  هب  هک  نیا  نودب  دیایب ، نوریب  ملاس  اهیگدیچیپ  نآ  زا  دوخ  هک  درادن  مه 
زا یـشان  ياهیحادـم  زا  هک  ياهیهابت  داسف و  دـنهدیم . رـس  وا  هرابرد  ناحادـم  هک  یحدـم  يهتـسیاش  هن  و  هب . ضوف )  ) ظرق امل  لـها 

.1 هحفـص 187 ] مـیروآیم [ : ار  اـهنآ  زا  ياهنوـمن  اـج  نـیا  رد  اـم  تـسا . ناوارف  یلیخ  تـسا ، هدـش  تیرـشب  بیـصن  قـلمت ، یناداـن و 
راک زا  . 2 تسا . هدش  يرشب  نوئش  يهمه  نایم  رد  جیار  يهدیدپ  کی  هدرک ، زواجت  اهتیـصخش  رد  یحادم  زا  هک  ضحم ، ییوگغورد 

اهشزرا و ندروخ  مهرب  تاـیعقاو و  فیرحت  . 3 دنریگیم . رارق  حدم  دروم  هک  ییاهتیـصخش  تیلاعف  اهورین و  اهدادعتـسا و  نتخادـنا 
نآ ياج  هب  ياهلطاب  ندـش  نیـشناج  اـهناسنا و  قوقح  ندـش  لاـمیاپ  . 4 دـنهد . قیبطت  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  دـیاب  اهتیـصخش  هک  یلوصا 
نم نا  يری  هرکنا و ال  امم  ءیـش  یف  ملعلا  بسحی  ـال  ( 15 . ) دنریگیم رارق  حدم  دروم  هک  ییاهتیـصخش  یعیبط  دوخ  مروت  . 5 قوقح .

رد نانچ   ) وا درادـن . غارـس  دـشاب ، وا  راکنا  فالخ  رب  هک  ار  یـشناد  تسا ، هدرک  راکنا  هک  هچ  نآ  يهرابرد  وا  هریغل . ابهذـم  غلب  اـم  ءارو 
، اهتیعقاو دنیبیمن . دوخ ، يهدش  كرد  زج  نارظنبحاص ، رگید  يارب  ار  يرظن  يار و  چـیه  هک ) تسا  هدیـشوپ  شیاهتلاهج  يالهبال 

زاب لفق  هتفرگ و  ياج  ناشزغم  کچوک  قودنص  رد  هک  تسا  يرشب  نارکیب  نوئش  زا  زیچان  ياههدیدپ  نامه  نارگن ، دودحم  نیا  يارب 
درادن و رتشیب  دعب  کی  تایعقاو  كرد  يارب  نادان  ناسنا  دـنکیم . يریگولج  قودنـص  نآ  رب  رگید  ياهتیعقاو  دورو  زا  لهج ، یندـشن 
رد دـشاب . هتـشادن  وا  يهتخادرپ  هتخاسشیپ و  دـیاقع  اب  يداـضت  ساوح ، نآ  لوصحم  هک  نآ  طرـش  هب  هتبلا  تسوا ، یلومعم  ساوح  نآ 

يهمه نتفرگ  رظن  رد  اـب  ینیع ، ءایـشا  اـب  طاـبترا  رد  ساوـح ، هک  یتروـص  رد  دز . دـهاوخ  یفاـبیلک  هب  تـسد  اروـف  تروـص ، نـیا  ریغ 
زا اـطخ  تحـص و  هکلب  دـنکیمن ، اـطخ  سوسحم ، یئیـش  ساوح و  هب  طوبرم  ياهتیـصوصخ  ریاـس  لـصاوف و  ساوـح و  ياـهتیعقوم 

ملعی اـمل  هب  متتکا  رما  هیلع  ملظا  نا  و  ( 16 [ ) هحفص 188 تسا [ . نهذ  يزاسهیضق  يورین  هب  طوبرم  هک  دریگیم  همـشچرس  يزاسهیـضق 
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زا ار  دوخ  يهدش  هتخانش  لهج  تفایرد ، ار  شیوخ  ینادان  تخیر و  ورف  ياهلئـسم  ماهبا  یکیرات و  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  هسفن . لهج  نم 
عون مدرم . نایم  رد  نآ  زورب  زا  سرت  تهج  هب  ینادان ، نتـشاد  یفخم  مکی . عون  تسا : عون  ود  رب  یناداـن  ندـیناشوپ  دـناشوپیم . نارگید 

. دیآیم دراو  مدرم  يارب  یمومع  ررض  کی  نادان و  صخش  يارب  ررض  ود  مود ، عون  رد  ییاناد . ملع و  لکـش  هب  ینادان  نداد  هولج  مود .
ثعاب مه  هک  تسا  نتشیوخ  هب  ملع  نیقلت  مود ، ررض  تسا . تیعقاو  هب  ملع  زا  ندش  رود  دوشیم ، هجوتم  نادان  صخش  هب  هک  لوا ، ررض 

رگید هب  لهج  ندـناشوپ  زا  هک  موس ، ررـض  دوشیم . لهج  رطخ  ررـض و  ربارب  رد  یکابیب  بجوم  مه  وا و  رظن  رد  ملع  نداتفا  تیمها  زا 
نم خرصت  ( 17 . ) دوشیم هدرتسگ  نانآ  تایح  هب  لالخا  دح  رس  ات  هک  تسا ، تایعقاو  هب  ندیسر  زا  نانآ  تیمورحم  دوشیم ، دراو  مدرم 

هتخیر قحان  هب  ياهنوخ  هک  تسا  تواضق  بصنم  قحان  يهدـننک  لاغـشا  نیا  متـس  روج و  زا  ثیراوملا . هنم  جـعت  ءامدـلا و  هئاضق  روج 
لیخت و کی  لولعم  اهنآ ، لاثما  قحان و  جیاتن  نیا  دنیامنیم . نویـش  لطاب ، هب  هدش  میـسقت  ياهثراو  دـنیآیم . رد  هلان  دایرف و  هب  هدـش 

گرم یگدنز و  نوئـش  رد  تواضق  دـنارورپیم و  دوخ  زغم  رد  نادان  هک  قحان ، یگتـسیاش  لیخت  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  قحان  رادرک 
، دنک رادهحیرج  ار  نآ  هداد ، رارق  تناها  دروم  ار  مدرم  تیصخش  هناروحمدوخ ، تلاهج  يور  زا  هک  یسک  دریگیم . هدهع  هب  ار  اهناسنا 

کی رد  یتسرپدوخ  اب  یناداـن  هک  یتقو  هحفـص 189 ] تسا [ . هدرک  لتخم  تسا ، بولطم  تیـصخش ، تیریدـم  اب  هک  ار  وا  یعقاو  تایح 
ار اهنآ  اهنت  هن  دوشیمن و  هجوتم  ار  دوخ  ياـهینادان  اـهنت  هن  هک  دـنروآیم  دوجو  هب  بکرم  لـهج  ماـن  هب  يدـنزرف  دوشیم ، عمج  درف 

رشعم نم  وکشا  هللا  یلا  ( 18 . ) دهدیم هولج  ییاناد  وا  رظن  رد  ار  اهینادان  نآ  يهمه  یتسرپدوخ ، هکلب  دـنکیمن ، ساسحا  صقن  بیع و 
اذا باتکلا  نم  انمث  یلغا  اعیب و ال  قفنا  هعلس  هتوالت و ال  قح  یلت  اذا  باتکلا  نم  روبا  هعلـس  مهیف  سیل  الالـض ، نوتومی  الاهج و  نوشیعی 

اوه و ناریـسا  بکرم و  لهج  جاوما  رد  ناروانـش  نیا   ) نانیا رکنملا ! نم  فرعا  فورعملا و ال  نم  رکنا  مهدنع  و ال  هعـضاوم . نع  فرح 
هک هورگ  نیا  زا  مراد  ادخ  هب  تیاکش  دنرادن . غارس  اههتخانشان  اهيدب و  زا  رتهب  اهییوکین و  زا  رتهتخانـشان  دب و  يزیچ  اهیهاوخدوخ )

دوش هدناوخ  هتـسیاش  هک  یهلا  باتک  زا  رتداسک  ییالاک  راکبان ) نادرخبان  نیا   ) نانیا دزن  رد  دنریمیم . هارمگ  دـننکیم و  یگدـنز  نادان 
حرطم دوش ، فیرحت  دوخ  یعقاو  یناعم  زا  هک  نآ  طرـش  هب  یهلا  باتک  زا  رتاهبنارگ  رتجیار و  ییالاک  درادـن و  دوجو  ددرگ ) ریـسفت  (و 

نایم هطبار  یعون  يهدننک  نایب  ناونع  هب  ار  بوخ  موهفم  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  دب  بوخ و  تخانش  يهرابرد  هلئـسم  نیرتتیمهااب  تسین .
گنهامه میالم و  يرثا  هک  هچ  نآ  دنیآیم . دوجو  هب  ناسنا  تاذ  هب  رظن  اب  يدـب  یبوخ و  میریگب . رظن  رد  وا  زج  يهدـیدپ  ناسنا و  تاذ 

هک نیا  حیـضوت  تسا . دب  دنک ، داجیا  یناسنا  تاذ  رد  گنهامهان  میالمان و  يرثا  هک  هچنآ  تسا و  بوخ  دـشاب ، هتـشاد  یناسنا  تاذ  اب 
، یشوخان یشوخ و  ندوب ، میالمان  تمالم و  ییابیز ، هحفـص 190 ] یتشز و [  نایز ، دوس و  هک  درک  تابثا  ناوتیم  یعطق  لیالد  اب  نوچ 

نودـب تایعقاو ، دوش ، اـهنم  یتسه  يهنحـص  زا  ناـسنا  رگا  اذـل ، درادـن . نآ  نوئـش  یناـسنا و  تاذ  زج  یکـالم  شزرااـب و ... شزرایب و 
هکلب ابیز . هن  تسا و  تشز  هن  دب ، هن  تسا ، بوخ  هن  ناسنا ، زا  رظن  عطق  اب  تایعقاو ، ینعی  دراد . دوجو  داضتم  میهافم  زا  یکی  هب  فاصتا 

اب هدـیدپ  کـی  فاـصتا  زا  تسا  تراـبع  بوخ  نیارباـنب ، دـناهداتفا . ناـیرج  هب  هدـمآ و  دوجوهب  یهلا  تیـشم  قبط  هک  دنتـسه  یتاـیعقاو 
هحفص 191] یناسنا [ . تاذ  یگنهامه  تمیالم و 

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-

نآرق هب  ار  ینید  روـما  هب  طوـبرم  ماـکحا  و  دـنکیم ، شنزرـس  ار  ذـخامیب  يار  هب  ناگدـننکلمع  هبطخ  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
هریغ یلع  اهنیعب  هیضقلا  کلت  درت  مث  هیارب ، اهیف  مکحیف  ماکحالا  نم  مکح  یف  هیـضقلا  مهدحا  یلع  درت  هحفص 192 ] دنکیم [ . لوکوم 
مکح هیضق  نآ  رد  دوخ  يار  اب  ددرگ ، حرطم  تاضق  زا  یکی  يارب  ياهیضق  ماکحا  زا  یمکح  رد  هک  یماگنه  هلوق . فالخب  اهیف  مکحیف 
تلع دـیامنیم . تواضق  یلوا  صخـش  مکح  فالخرب  یـضاق  نیا  دروآیم ، يور  يرگید  یـضاق  هب  هیـضق  نامه  نیع  سپـس  دـنکیم .

یگنوگچ رد  فـالتخا  . 2 ذـخآم . زا  نادـهتجم  تواضق و  عـالطا  یگنوگچ  رادـقم و  رد  فـالتخا  اهاوتف 1 . اـهتواضق و  رد  فـالتخا 
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صیخـشت عیـشت ، هقف  رد  تسا . هدش  حرطم  اوتف  مکح و  يارب  دـهتجم ، یـضاق و  يارب  هک  یعوضوم  صیخـشت  . 3 ذـخآم . زا  يرادربهرهب 
دروم رب  نوناق  قیبطت  هک  تسا  نیا  دراد ، تواضق  لغـش  هک  یتیـصوصخ  تسا . هدش  لوکوم  القع  فرع و  ناگربخ  يهدـهع  هب  عوضوم 

، یحالطـصا ترابع  هب  دراد . عوضوم  تخانـش  كرد و  هب  دیدش  جایتحا  قیبطت  نیا  تسا و  یـضاق  هحفـص 193 ] يهدهع [  رب  تواضق ،
لوصا نیا  دناهتفریذپ . ار  اهنآ  دهتجم  یـضاق و  هک  صاخ ، دیاقع  لوصا و  هب  دیقت  . 4 دوشیم . رداص  یلک  يایاضق  لکش  هب  هارمه  اوتف 

ریثات هدـش  رداص  مکح  رد  دـهاوخن ، هچ  دـهاوخب و  هچ  هک  دـننزیم ، هدـننک  مکح  ناگدـید  هب  سوملمان  کنیع  کی  الومعم  دـیاقع ، و 
. دحاو مهباتک  و  دحاو ! مهیبن  دحاو و  مهلا  اعیمج و  مهءارآ  بوصیف  مهاضقتـسا ، يذلا  مامالا  دنع  کلذب  هاضقلا  عمتجی  مث  دراذـگیم .

يهمه ربهر  نآ  دـنوشیم . عمج  تسا ، هدرک  بصن  تواـضق  هب  ار  ناـنآ  هک  ربهر  نآ  دزن  تیعقاو ، صیخـشت  يارب  روبزم  تاـضق  سپس 
تایعقاو كرد  تسا . یکی  ناشباتک  تسا و  یکی  نانآ  ربمایپ  تسا ، یکی  نانآ  يادـخ  هک  یتروص  رد  دـیامنیم . بیوصت  ار  نانآ  ءارآ 

ره رگناریو . فالتخا  هدـنزاس و  فالتخا  دروایب . دوجوهب  فالتخا  عون  ود  تسا  نکمم  يرـشب ، لوقعم  تاـیح  نوئـش  رب  اـهنآ  قیبطت  و 
صاـخ يریگعضوم  مهف و  فـالتخا  هب  طوبرم  اـی  اـهینوگرگد ، يارجم  رد  يرـشب ، نوئـش  اـهتیعقوم و  عوـنت  هب  طوـبرم  هک  یفـالتخا 

یعـالطایب و زا  یـشان  هک  یفـالتخا  ره  دوـشیم . هدـیمان  هدـنزاس  فـالتخا  دـنکن ، تلاـخد  نآ  رد  یهاوـخدوخ  هدوـب و  نارظنبحاـص 
فـالتخا دـشاب ، هدوب  اـهیهاوخدوخ  تاـیعقاو و  رد  رظنراـهظا  یگتـسیاشان  مهف و  روـصق  يار و  رد  ساـسایب  ياهرادـنپ  ندادتلاـخد 

فالتخا نیا  زا  یـشان  دوشیم ، نشور  یبوخ  هب  هبطخ  نیا  تـالمج  ياوتحم  زا  هک  نینموملاریما ، ینورد  جـنر  دوشیم . هدـیمان  رگناریو 
فالتخا هب  ار  نانآ  هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  ایآ  هحفص 194 ] هوصعف [ ! هنع  مهاهن  ما  هوعاطاف ! فالتخالاب  - هناحبـس - هللا مهرمافا  تسا .
نکهشیر يارب  یهار  چـیه  دـناهدرک ! شتفلاخم  نانآ  هدومن و  یهن  فالتخا  زا  ار  نانآ  ای  دـناهدرک ! شتعاـطا  ناـنآ  تسا و  هداد  روتـسد 

.« دینک مایق  ادخ  يارب  .« » هللا وموقت  نا  . » 1 تسا : ترابع  كالم  نیا  درادن . دوجو  تدـحو  كالم  هب  لمع  زج  رگناریو  تافالتخا  ندرک 
يهمه ینعی  دنوادخ ». هلیسو  .« » هللا لبح  . » 3 تسا ». امش  نیرتاوقتاب  ادخ ، دزن  رد  امش  نیرتتلیـضف  اب  .« » مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  . » 2

. دوب دهاوخن  ریذپناکما  یهلا  یگزیگنا  نودب  تساهناسنا ، لوقعم  تایح  یـساسا  نکر  هک  بولطم ، تدـحو  هک  دـننادب  دـیاب  اهناسنا 
دناوتب هک  ییاروش  درادـن . دوجو  يرگید  هار  ییاوتف  ياروش  ییاضق و  ياروش  زج  یناسنا ، طـباور  رد  حلـص  تدـحو و  هب  ندیـسر  يارب 

اروش ياـضعا  ياـهلد  زا  ار  هدـشن  تاـبثا  يهتخاـس  شیپ  لوصا  ساـسایب و  تاـیقوذ  اـب  طولخم  یـصخش  يار  رب  هیکت  یهاوـخدوخ و 
ناحبس دنوادخ  ای  یضری ؟ نا  هیلع  اولوقی و  نا  مهلف  هل ، ءاکرـش  اوناک  ما  همامتا ! یلع  مهب  ناعتـساف  اصقان  انید  هناحبـس  هللالزنا  ما  دیادزب .

هحفص 195] هک [  دنمکح  رد  يدنوادخ  ياکرش  تاضق  نیا  ای  تسا ! هتـساوخ  کمک  نید  لیمکت  يارب  نانآ  زا  هداتـسرف و  صقان  ینید 
نیا تسادخ ، هب  صوصخم  نوناق  عضو  هک  نیا  يانعم  دهدب ! نانآ  مکح  هب  تیاضر  دنوادخ  دنیوگب و  دوخ  يار  قباطم  دـنناوتیم  نانآ 

اهناسنا لامک  صقن و  نایز و  دوس و  لماوع  يهمه  تسا ، زاین  یب  شدوخ  هب  ندیناسر  دوس  زا  یتح  هک  قلطم ، زاینیب  دنوادخ  هک  تسا 
. دشخبیم التعا  یعقاو  لامک  دوس و  هب  نایز ، صقن و  زا  ار  نانآ  دنکیم ، غالبا  مدرم  هب  هک  یفیلاکت  ماکحا و  يهلیـسو  هب  دـنادیم و  ار 

تبثم ییاهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  ندـش  روراب  ندیـسر و  تیلعف  هب  تسا ، مالـسا  نید  رد  فیلاـکت  ماـکحا و  ییاـهن  فدـه  هک  هچ  نآ 
اهدادعتـسا و داـعبا و  نآ  يهمه  ییاسانـش  زا  ناـیمدآ  تاـکاردا  لوـقع و  هک  تهج  نادـب  دـنراد . دوـجو  وا  ترطف  رد  هک  تسا  یناـسنا 
داعبا و نآ  قیمع  رارـسا  يهمه  شیوخ ، زغم  دودحم  ياهتیلاعف  اب  دنناوتیمن  اذل  تسا ، ناوتان  اهنآ  ندـیناسر  تیلعف  هب  قرط  نینچمه 

رـصقف امات  انید  هناحبـس  هللا  لزنا  ما  دـنوش . نومنهر  راـظتنا  دروم  لاـمک  هب  ار  رـشب  هحلاـص ، نیناوق  عضو  اـب  هدرک ، كرد  ار  اهدادعتـسا 
نآ يادا  غیلبت و  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  یلو  تسا ، هداتسرف  لماک  ینید  دنوادخ  ای  هئادا . هغیلبت و  نع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا 

ساسحا تسا . يربمایپ  طرـش  نیتسخن  نارگید ، نتخاس  ناسنا  ندش و  ناسنا  يارب  كاپ ، نادزی  ربارب  رد  دـهعت  تسا ! هدومن  ریـصقت  نید 
ییانـشآ تهج  هب  وا  دشاب . هتـشاد  نایرج  نایرـش ، رد  نوخ  دننام  ربمایپ ، یناور  حوطـس  يهمه  رد  یتسیاب  نآ ، قبط  رب  لمع  الاو و  دهعت 

. دـنکیمن روطخ  شنهذ  رب  دـهعت  فالخ  لایخ  یتح  نایمدآ ، لوقع  اهلد و  رب  يدـنوادخ  قلطم  يهرطیـس  لالج و  لامج و  اـب  کـیدزن 
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تقد و لامک  اب  تسا ، نایمدآ  لامک  دـشر و  لیاسو  غالبا  هک  ار ، تناما  نیرتیتایح  هک  تسا  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـهعت  نیرتیـساسا 
وا تسد  زا  درادـن ، ساسا  هک  دـهد ، تبـسن  ام  هب  ربماـیپ )  ) ار يراـتفگ  رگا  [ » هحفـص 196 دهدب [ . ماجنا  یمک  يدایز و  كدـنا  نودـب 

لامک و تلیضف و  هب  تلاسر ، غالبا  يهداعلاقوف  تیمها  تهج  هب  دنوادخ ، هک  دوشیم  نشور  قوف ، يهیآ  هب  رظن  اب  [ . 83  .« ] میریگیم
یف انطرف  ام  : ) لوقی هناحبـس  هللا  و  دـنکیم . تراـظن  شربماـیپ  رادرک  راـتفگ و  یماـمت  رب  تـالاح ، يهمه  رد  هدرکن ، اـفتکا  ربماـیپ  دـشر 
دنع نم  ناک  ول  و  : ) هناحبـس لاقف  هیف . فالتخا  هنا ال  اضعب و  هضعب  قدـصی  باتکلا  نا  رکذ  ءیـش و  لکل  نایبت  هیف  و  ءیـش ) نم  باتکلا 

نآرق رد   » و [ . 84 « ] میاهدرکن یطیرفت  چیه  نآرق  رد  ام  : » دیوگیم ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  اریثک .) افالتخا  هیف  اودـجول  هللا  ریغ 
نیا رد  دیامنیم و  قیدصت  ار  رگید  ضعب  یهلا ، باتک  تایآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  رکذتم  ادـخ  و  [ . 85 « ] تسا ینایب  زیچ  همه  يارب 

نآ رد  يدایز  فالتخا  دوب ، هدش  لزان  ادخ  ریغ  دزن  زا  نآرق  نیا  رگا  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  اذـل  درادـن . دوجو  فالتخا  باتک 
هتخادرپ هتخاـس و  هک  نیا  نآ و  ندوب  یهلا  تاـبثا  يارب  میهدـب ، رارق  تقد  دروم  ار  یهلا  باـتک  نیا  نآرق ، رگا  [ . 86 .« ] دندرکیم ادیپ 

تایآ رد  هاگآ  يهدنناوخ  هک  ياهطلس  فارـشا و  . 1 هحفـص 197 ] میهدب [ : رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  لئاسم  میناوتیم  تسین ، يرـشب  زغم 
دوصقم [ . 87 .« ] ار وا  رگم  دیتسرپن  هک  تسا  هدرک  یـضق )  ) مکح وت  راگدرورپ  و  : » دـییامرف تقد  تایآ  نیا  رد  دـنکیم  ساسحا  ینآرق 

هک دـنکیم  تابثا  هلمج  نیا  ياوتحم  تساـهناسنا . یتسه  ماـظن  رد  نآ  ندـش  تیبثت  یهلا و  يهغلاـب  تیـشم  ناـیرج  یـضق »  » يهملک زا 
كالم ات  میداد  رارق  لدتعم  یتما  ار  امش  بیترت  نیدب  و  . » دراد لماک  يهطلس  فارـشا و  اهناسنا  یتسه و  ناهج  يهمه  هب  نآ  يهدنیوگ 
يهطلس فارشا و  نودب  هک  تسا  ملسم  [ . 88 .« ] دشاب امش  لوقعم ) تایح   ) نازیم كالم و  ربمایپ  دیشاب و  مدرم  لوقعم ) تایح  نازیم  (و 

تایآ رد  ضقانت  مدع  . 2 دوشیمن . رداص  یسک  زا  ياهلمج  نینچ  يرشب ، دسافم  حلاصم و  دیاقع و  اهنامرآ و  اههوادنا و  همه  هب  هقلطم 
کبـس تایآ و  نحل  تسا ، هدش  لزان  مرکا  ربمایپ  یگدنز  ضیقن  دـض و  ياهدادـیور  زا  رپ  مطالترپ و  نارود  رد  نآرق  هک  نیا  اب  ینآرق 

رد ناسنا ، ریـسفت  هب  طوبرم  لوصا  ینیبناهج و  نوگانوگ  لئاسم  دیجم ، نآرق  رد  نینچمه ، تسین . داضتم  فلتخم و  هجو  چیه  هب  اهنآ ،
هاگنآ هتکن  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اـهنآ  ناـیم  يداـضت  ضقاـنت و  هک  نیا  نودـب  تسا ، هدـش  دراو  عونتم  روطهب  شنوگاـنوگ ، داـعبا 

تاعوضوم لوصف  باوبا و  جیاتن و  تامدقم و  رد  یـصاخ  تقد  هک  تسا  یلومعم  یملع  باتک  هن  نآرق  مینادـب  هک  دوشیم  روآباجعا 
دیقت مدـع  نیا  دـنک . میظنت  لماک  تقد  اب  ار  ینیبناهج  نیداینب  لئاسم  بیکرت  هیزجت و  هک  تسا  یفـسلف  باـتک  کـی  هن  دوش و  لوذـبم 
ربمایپ هک  ياهعماج  ندوب  نوناقیب  مطالت و  هب  رظن  اب  اصوصخم  دروایب ، دوجو  هب  نآرق  رد  ار  ییاهییوگضقانت  تاـفالتخا و  تسیاـبیم 

هک ینعم  نیا  هب  یمدآ  یناور  حوطس  يهمه  رد  ینآرق  تایآ  یناعم  زیگناتفگـش  ذوفن  . 3 هحفص 198 ] درکیم [ . یگدنز  نآ  رد  مرکا 
قوفام یناور  يهبذـج  زورب  بجوم  هک  دنتـسه  ییابیز  تحاصف و  زا  ياهجرد  رد  دـناهتفرگ ، رارق  هیآ  کـی  رد  هک  یتاـبیکرت  تادرفم و 
یناعم قمع  زا  دوصقم  نآرق  یناـعم  قمع  . 4 تسین . قطنم  لقع و  فلاخم  تایآ  نیا  تایوتحم  زا  کی  چـیه  لاح  نیا  اـب  دـنوشیم . رعش 
حرطم تسابیز ، هداس و  رایـسب  نآ  تالمج  تاملک و  هک  یتایآ  رد  ار  ناهج  ناسنا و  هب  طوبرم  ییاهن  لـئاسم  يهمه  نآرق  هک  تسا  نیا 

، یتسه ملاع  نیناوق  يهرابرد  هک  یعالطا  یگنوگچ  رادقم و  قوف و  تایآ  تاملک  یناعم  اب  ییانـشآ  يهزادنا  هب  یناسنا ، ره  تسا . هدرک 
ینفت نآرق ال  تایوتحم  ینادواـج  رارمتـسا  . 5 درک . دـهاوخ  يرادربهرهب  قوف  تایآ  زا  دراد ، یمدآ  یگدـنز  داعبا  يدـنوادخ و  تیـشم 

تسین و یناـیاپ  ار  شریظنیب  یناـعم  تسا و  ریذـپان  اـنف  نآرق  ياهیتفگـش  هب . ـالا  تاـملظلا  فشکت  ـال  هبئارغ و  یـضقنت  ـال  هبئاـجع و 
، نآرق نتفرگ  رارق  انامه  تسا ، نآ  زاجعا  لیلد  نیرتهب  هک  نآرق ، مجنپ  زایتما  تشگ . دـهاوخن  عفترم  نآ  زا  دادمتـسا  نودـب  اـهیکیرات 

اهنآ رد  هک  ینیناوق  يهلیـسو  هب  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  ره  دنکیم . زورب  یناسنا  عماوج  رد  هک  تسا  ییاهینوگرگد  تارییغت و  قوف 
، اتـسیا دـکار و  نکاس ، زا  دوصقم  نکاس . تباـث و  تواـفت  داد . دـنهاوخ  رارق  هداد و  رارق  اـم  هاگدـید  رد  ار  ییاـهتباث  تساـمرفمکح ،
هحفـص 199] هک [  یتروص  رد  تسا . ناـمز  زا  هظحل  ود  رد  تلاـح ، کـی  هب  یئیـش ، کـی  ياـقب  هک  تکرح ، لـباقم  رد  تسا  یموـهفم 
تکرح و دوخ  نیاربانب ، اتـسیا . ای  دشاب  ایوپ  نکاس ، ای  دـشاب  كرحتم  هک  نیا  زا  معا  هتفای ، ررقت  یتقیقح  زا  تسا  ترابع  تباث  زا  روظنم 
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راکنا يواسم  یناسنا ، یتسه و  ناهج  ورملق  رد  اهتباث ، راکنا  تساهتباث . زا  یکی  تساـمرفمکح ، ناـسنا  ناـهج و  رد  هک  ینوگرگد ،
ناهج يهنحـص  رد  اهتباث  يهدـننک  نایب  هک  دـیجم ، نآرق  تایآ  دـناهدش . راوتـسا  تباث  تاـیلک  رب  هک  تسا  یعطق  یملع  نیناوق  يهمه 

. ] تسین ریذـپرییغت  زگره  هک  ییوجدوس ، دـننام  تسا ، هدرک  حرطم  ناـسنا  ییاسانـش  يارب  ار  ییاههدـیدپ  تسا ، یناـسنا  ورملق  یتسه و 
هحفص 200]

سیق نب  ثعشا  هب  هبطخ 019-

هحفـص 201] تسا [ . هدومرف  سیق  نب  ثعـشا  هب  دومرفیم ، داریا  ياهبطخ  هفوک  ربنم  رد  هک  یلاح  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ادـخ و تنعل  نم ! عفن  هب  ای  تسا  نم  ررـض  هب  هک  ار  هچ  نآ  ینادیم  هچ  وت  نینعاللا . هنعل  هللا و  هنعل  کیلع  یل ؟ امم  یلع  ام  کیردـی  ام 

تنعل نیرفاک  رب  دنوادخ   » رفک . 1 تسا . ریز  رارق  هب  هدش ، اهنآ  ناگدنراد ، نعل  بجوم  نآرق ، رد  هک  یفاصوا  داب . وت  رب  ناگدننکتنعل 
میدرک و تنعل  نانآ  رب  دنتسکش ، ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  تهج  نادب   » ینکـشنامیپ . 2 [ . 89 .« ] تسا هدامآ  ار  خزود  ناـنآ  يارب  هدرک و 
ار یناسک  ینیبیمن  ایآ   » نارگنایغط زا  يوریپ  توغاط و  تبج و  هب  نامیا  . 3 هحفص 202 ] [ . ] 90 .« ] میداد رارق  تواسق  نانآ  ياهلد  رد 
هک یناسک  زا  دنزرویم  رفک  هک  یناسک  دنیوگیم : دنروآیم و  نامیا  توغاط  تبج و  هب  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  باتک  زا  ياهرهب  هک 
وا رب  ادخ  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تنعل  نانآ  رب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنرتهتفای . تیاده  تایعقاو »  » هار رظن  زا  دـناهدروآ ، نامیا 

هدعو ار  یخزود  شتآ  رافک  قفانم و  نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ   » قافن . 4 [ . 91 .« ] درک دهاوخن  ادیپ  دوخ  يارب  يروای  چیه  دـنک ، تنعل 
تنعل نانآ  رب  ادـخ  تسا و  یفاک  نانآ  دـیلپ  تیدوجوم  يارب  كاندرد ، شتآ  نیا  دوب . دـهاوخ  نانآ  يارب  يدـبا  هاـگیاج  هک  تسا  هداد 

دننکیم و تفلاخم  ادخ  اب  هک  ار  یناسک   » ادخ لوسر  تیذا  ادـخ و  اب  تفلاخم  . 5 [ . 92 .« ] رادیاپ تسا  یباذع  نانآ  يارب  تسا و  هدرک 
نادنواشیوخ زا  ندـیرب  نیمز و  يور  رد  داسف  . 6 [ . 93 .« ] تسا هدرک  تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  دـننکیم ، تیذا  رازآ و  ار  وا  لوسر 

دنتـسه یناسک  مدرم  نیا  دیربب . دوخ  نادنواشیوخ  زا  دینک و  اپرب  داسف  نیمز  يور  رد  دیتشگرب ، یتقو  هک  دـیاهدمآرب  ددـص  نیا  رد  ایآ  »
یناسک  » تقیقح نامتک  . 7 [ . 94 .« ] تسا هدرک  انیبان  ار  ناشنامشچ  رک و  ار  ناششوگ  و  هحفص 203 ] هدرک [  تنعل  نانآ  رب  دنوادخ  هک 

دنوادخ و هک  دنتسه  یناسک  دنناشوپیم ، میاهدرک ، راکشآ  نانآ  رب  باتک  رد  هداتـسرف و  مدرم  يارب  هک  ار  تیاده  راکـشآ و  قیاقح  هک 
هدش هتـسب  تیلاعف  زا  يدنوادخ  تسد  دـنتفگ : دوهی   » ادـخ هب  یناوتان  دانـسا  . 8 [ . 95 .« ] دـننکیم تنعل  نانآ  رب  ناگدـننک  تنعل  يهمه 
سپس  » ییوگغورد . 9 [ . 96 .« ] دناهتفرگ رارق  يدنوادخ  تنعل  دروم  دناهدز ، هک  ارتفا  نیا  يهجیتنرد  نانآ  تسا . هتـسب  نانآ  تسد  تسا .
هاگآ  » يراکمتس . 10 [ . 97 .« ] میهدـب رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  يدـنوادخ  تنعل  و  مینک ) نیرفن  ار  وـگغورد   ) مینک هلهاـبم  رگیدـکی  اـب 
دندش رکنم  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  داع  موق  و   » يدـنوادخ تایآ  راکنا  . 11 هحفص 204 ] [ . ] 98 .« ] ناراکمتس رب  داب  ادخ  تنعل  دیشاب ،
هاگآ دنتخودنا . دوخ  رب  تنعل  تمایق ، زور  رد  ایند و  نیا  رد  دندرک ، يوریپ  دونع  راکمتـس  ره  رما  زا  دـندرک و  ینامرفان  ار  وا  ناربمایپ  و 

نآ زا  سپ   ») توخن ربک و  . 12 [ . 99 .« ] داع موق  داب  ادخ  تمحر  زا  رود  دیشاب ، هاگآ  دندیزرو . رفک  ناشراگدرورپ  هب  داع  موق  دیـشاب ،
.« تمایق زور  ات  داب  وت  رب  تنعل  يدورطم و  وت  ورب ، نوریب  تشهب  زا  دومرف : ادـخ  درکن ) هدجـس  مدآ  رب  توخن  ربک و  يور  زا  ناطیـش  هک 

تمحر لماوع  اب  رایتخا ، یهاگآ و  اب  دنوشیم ، يدنوادخ  تنعل  قحتسم  هک  یمدرم  هک  دوشیم  نشور  قوف ، تایآ  يهعلاطم  اب  [ . 100]
نکمم هدنفاب  حالطـصا  رفاک . دنزرف  قفانم  يا  هدـنفاب ، رـسپ  هدـنفاب ، يا  رفاک . نبا  قفانم  کئاح ! نبا  کئاح  دـنزیخیمرب . هزرابم  هب  یهلا 

ماجنا ناهج  اهناسنا و  ورملق  رد  یگدنز ، رد  هک  یتارکفت  نایب و  رد  یگدنفاب  مکی . يانعم  دشاب : هتشاد  رب  رد  ار  ینعم  ود  زا  یکی  تسا 
شامق دننام  نآ ، يوغل  موهفم  هب  یگدنفاب  مود . يانعم  دنکیم . یفابلایخ  دفابیم ، تفرعم  دـفابیم ، هفـسلف  دوشیم : هتفگ  الثم  دریگیم .
زکرمت تخاونکی و  راک  نآ ، تلع  تسا . هدوب  دارفا  نیرتتسپ  صوصخم  نمی ، رد  تیلهاج ، نامز  رد  لغـش  نیا  کلذ . ریغ  لاقدـم و  و 
بجوم دـیدرت ، نودـب  هک  دوب ، دراد ، لزنت  رفـص  دـح  ات  عوضوم  عونت  هشیدـنا و  رظن  زا  هک  يراـک  رد  ینالـضع  یغاـمد و  ياوق  يهمه 
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اریز دینکن ، تروشم  ناگدـنفاب  یبتکم و  ناملعم  اب  تسا : هدومرف  ع )  ) قداص ماما  هحفص 205 ] دوشیم [ . یناور  دومخ  هشیدنا و  دوکر 
هب دنگوس  کبسح . کلام و ال  امهنم  هدحاو  نم  كادف  امف  هرم !)  ) يرخا مالسالا  هرم و  رفکلا  كرسا  دقل  هللا  و  تسا . دکار  نانآ  لوقع 

تلام هن  ار  تراسا  ود  نیا  زا  کی  چیه  گنن  تسا . هدومن  ریسا  ار  وت  مالـسا  رگید  راب  تسا و  هدرک  ریـسا  ار  وت  رفک  تلم  راب  کی  ادخ ،
زا تسا ، تادقتعم  لوصا و  يهمه  رب  نایغط  يواسم  یتیصخشیب  هک  هدیدپ ، نیا  وت . یناسنا  شزرا  ياراد  تیـصخش  هن  تخاس و  عفترم 

مهم عون  ود  رب  یتیـصخشیب  يرامیب  دنتـسه . ـالتبم  یتیـصخشیب  نکناـینب  يراـمیب  هب  هک  تسا  یناـسک  یناور  تاـصتخم  نیرتیمومع 
عون دـنکیمن . دراو  هعماج  دارفا  رگید  هب  هناهاگآ  میقتـسم و  يررـض  نانآ  يرامیب  هک  دنتـسه  یلومعم  مدرم  مکی . عون  دوشیم : میـسقت 

رد یتیصخشیب  دیلوت  يهناخراک  تیصخشیب ، ناریگمشچ  هنوگ  نیا  دنتسه . هتسجرب  ياهتیصخش  حالطصا  هب  ریگمشچ و  مدرم  مود .
نودب دوش ، حرطم  هعماج  رد  وا  تیصخش  هک  ياهلحرم  هب  ناسنا  کی  لوصو  هک  دوش  حرطم  ضارتعا  نیا  تسا  نکمم  دنوشیم . هعماج 
خساپ رد  دوشیم . حرطم  ناشتیصخش  هک  دراد  دوجو  ناریگمشچ  يارب  يزایتما  امتح  نیاربانب ، تسین . ریذپناکما  زاتمم  يرصنع  نتـشاد 

وا یناسنا  - يونعم دعب  اب  هسیاقم  لباق  ندوب ، ریگهمه  عونت و  تعـسو و  رظن  زا  رـشب ، ییوجتذل  ینارـسوه و  يدام و  دعب  هک  تفگ  دیاب 
ماد هب  ییوجتذل  ینارـسوه و  يدام و  دعب  زا  ار  مدرم  دـنناوتیم  دنـشاب ، هک  يورملق  هورگ و  ره  رد  تیـصخشیب ، ناریگمـشچ  تسین .
نانآ رد  سوملمان  میقتـسم و  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دنناوتیم  هک  ماگنه  نیا  رد  دننک . لاغـشا  ار  نانآ  یناور  حوطـس  يهمه  دـنزادنیب و 

هحفص 206] دنهاوخیم [ . ناشدوخ  هک  دنروایب  دوجوهب  ار  یتیصخش 

تلفغ زا  عنم  رد  هبطخ 020-

هحفـص 207] دهدیم [ . رادشه  ادخ ، هب  یگدنهانپ  موزل  هب  ار  نانآ  دنکیم و  رود  تلفغ  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نالاد زا  روبع  زا  سپ  امـش  عون  دارفا  هک  ار  هچ  نآ  دیدیدیم  امـش  رگا  متلهو . متعزجل و  مکنم  تام  نم  نیاع  دق  ام  متنیاع  دق  ول  مکناف 
هدوب ریز  روما  زا  یـشان  روبزم  بارطـضا  نویـش و  دسریم  رظن  هب  دیداتفایم . بارطـضا  هب  دیدرکیم و  نویـش  دندید ، گرم  زیمآرارـسا 
یمدآ يارب  تسناوتیم  رمع  رس  ات  رـس  حور ، مان  هب  هک  یکاپ  رهوج  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  روآجنر ، بان و  يرایـشه  نیتسخن  . 1 دشاب :

ياهتیلاعف ندروخ  مه  هب  توم و  تارکـس  تسا . هتفر  نوریب  نت  سفق  زا  هدـنام و  لطاب  لطاع و  دزودـنیب ، ار  اـهتمظع  نیرتشزرااـب 
هب ییاهبنارگ ، رهوج  هچ  دوشن  هجوتم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تاظحل ، نآ  سونامان  جنر  يزغم و 

یگتـسیاش یعقاو ، ندـش  ناسنا  اب  تساوتیم  یمدآ  هک  تعیبط ، يهدرپ  تشپ  ناهج  تمظع  ساـسحا  . 2 دوریم . وا  تسد  زا  ناج ، ماـن 
هحفـص اهفسات [  نیرتدـیدش  زا  یکی  هک  دـیآیمرب  نینچ  یمالـسا  عبانم  ربتعم و  لیالد  زا  . 3 دـشاب . هتـشاد  ار  ناهج  نآ  بسانم  لامک 

هداد ماـجنا  كدـنا  یتیلاـعف  راـک و  يونید  یناگدـنز  يهرود  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  ندـب ، زا  ییادـج  زا  سپ  حور ، ياههجنکـش  و  [ 208
دق اـم  مکنع  بوجحم  نکل  و  دزیخیمرب . یمدآ  تاـیح  رهوج  زا  تعیبط  يهدرپ  تشپ  رد  نآ  شزرا  راـک و  شزرا  راـک و  مسجت  تسا .
نیا يدوز  هب  تسا و  هدیـشوپ  امـش  ناگدـید  زا  دـناهدید ، ناشوماخ  راید  ناراپـسهر  هک  هچ  نآ  یلو  باجحلا ! حرطی  ام  بیرق  اونیاـع و 

، گرم زا  سپ  گرم و  زا  شیپ  ار ، نآ  لـحارم  اـم و  تاـیح  هاگرذـگ  هک  يدـنوادخ  ددرگیم . فرطرب  امـش  نامـشچ  وـلج  زا  باـجح 
دیآیم و دوجوهب  یهاوخدوخ  زا  شدوپ ، رات و  داوم  هک  تسا  ياهدرپ  باجح ، نیا  تسا . هتخادـنین  ود  نآ  يور  ياهدرپ  تسا ، هدرتسگ 

دوخ رایتخا  تسد  اب  دوشیم و  يزرگنر  ینادان  لهج و  هایس  گنر  نیرتدنت  اب  دوشیم و  هتفاب  يروحمدوخ  ساسایب  تالایخ  نیـشام  رد 
مکترهاج دقل  مکل : لوقا  قحب  متیدتها و  نا  متیده  متعمس و  نا  متعمـسا  مترـصبا و  نا  مترـصب  دقل  و  دوشیم . هدز  شنامـشچ  هب  یمدآ 

هدـش هتـشاذگ  امـش  رایتخا  رد  ییانیب  لیاسو  دـینیبب ، ار  تایعقاو  دـییاشگب و  هدـید  دـیتساوخیم  امـش  رگا  رجدزم . هیف  امب  مترجز  ربعلا و 
هتشگ زادنانینط  دزاسب ، انشآ  امش  شوگ  اب  ار  تایعقاو  هک  ییاهیندینـش  دیونـشب . ار  تایعقاو  دینک و  زاب  شوگ  دیتساوخیم  رگا  تسا .

ثداوح میوگیم : امـش  هب  تقیقح  يور  زا  تسا . زاب  امـش  يارب  هار  نیا  دیریگب ، شیپ  رد  ار  تیاده  دشر و  هار  دیتساوخیم  رگا  تسا .
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، دـینک يراددوـخ  دـیاب  هک  هچ  نآ  زا  امـش  دـینزن ) یناداـن  هب  ار  دوـخ  . ) تسا راکـشآ  هحفـص 209 ] امـش [  يارب  زیگناتربـع  قیاـقح  و 
يریثات تسا  هتـسناوتن  اـهرادرک  اههشیدـنا و  اـهراتفگ و  يهمه  رد  تیلع ، نوناـق  يهدـهاشم  رمتـسم و  براـجت  نیا  دـیاهدش . يریگولج 

هبرجت دناهدید و  ار  طوقـس  التعا و  لماوع  نوگانوگ ، لاکـشا  اب  ایند ، للم  ماوقا و  زا  کی  ره  دروایب . دوجو  هب  اهناسنا  داهن  رد  هتـسیاش 
ریزارـس نانآ  نهذ  هب  رگید  یملاع  زا  اهتفرعم  نآ  ییوگ  اما  دناهدروآ ، تسد  هب  یفاک  مزال و  ییاهتفرعم  اهنآ  يهرابرد  دـناهدرک و 

زا و  رشبلا . الا  ءامـسلا  لسر  دعب  هللا  نع  غلبی  ام  و  دنرادن . یطابترا  للم  ماوقا و  ملاع و  نیا  هب  الـصا  هک  تسا  یتادوجوم  يهرابرد  هدش و 
ترابع تلاسر  نیا  یئزج . تلاسر  مکی . عون  تلاسر  عاونا  دنکیمن . غیلبت  رشب  زج  یـسک  ینامـسآ  نالوسر  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  فرط 

هعماج و نوئـش  زا  علطم  كاپ و  نورد  ياراد  دهعتم و  ناسنا  ره  هک  لوقعم ، تایح  رـصانع  اهفده و  غیلبت  يارب  دهعت  ساسحا  زا  تسا 
يهعماـج ياـهناسنا  عضو  زا  علطم  يروحم و  دوـخ  زا  هدـش  اـهر  نارکفنـشور  يهمه  تسا . تلاـسر  نیا  ياراد  نآ ، دـسافم  حـلاصم و 

عون نیا  ياراد  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  نوگاـنوگ  داـعبا  هب  هاـگآ  هعماـج و  يهدـنیآ  یلعف و  تیعقوم  يهدـنهد  صیخـشت  شیوخ و 
اب ادـخ ، اب  نانآ  طابترا  رد  هک  تسا  یهلا  ناـیاوشیپ  ماـظع و  ناربماـیپ  صوصخم  تلاـسر  نیا  یلک . تلاـسر  مود . عون  دنتـسه . تلاـسر 

ياهيریگعضوم لولعم  هک  یتیبسن  هن  تسا و  دـیدرت  کش و  اـب  هتخیمآ  هن  هورگ ، نیا  شنیب  یهاـگآ و  تسا . هدـش  تاـبثا  نقتم  لـیالد 
هک يروط  هب  تسا . هتفرگ  هدـهع  هب  هک  یتلاسر  هب  دـصرددص  نامیا  یلک 1 . تلاسر  تاصتخم  هحفـص 210 ] دشاب [ . هدوب  نانآ  یعیبط 

صخـش دشاب . هدوب  یباستکا  دناوتیمن  یلک  تلاسر  . 2 تسا . هدـش  نآ  هب  تلاسر  غیلبت  روماـم  هک  دـنادیم  ياهعماـج  زا  یئزج  ار  دوخ 
دیدرت مدع  . 3 دوش . لمحتم  ار  یهلا  تلاسر  تناما  دناوتب  ات  دشاب ، یلومعم  ناسنا  ياهورین  اهدادعتـسا و  قوفام  یتیـصوصخ  ياراد  دیاب 

سک هب  لاقتنا  لباق  هسفن  یف  هک  تسا  صاـخ  غوبن  دـننام  یهلا  تلاـسر  تسین . دـیلقت  لاـقتنا و  لـباق  یلک  تلاـسر  . 4 ماهبا . ساـسحا  و 
قوـف یلک  تلاـسر  . 5 دـننک . دـیلقت  رگیدـکی  زا  تسا  نکمم  غـباون  هـک  یتروـص  رد  تـسین ، مـه  دـیلقت  لـباق  تلاـسر  تـسین . يرگید 

زج دـنهاوخب  یترجا  ضوع و  دوخ  راک  يارب  رگا  نالوسر  تسا . هلداـبم  قوف  یلک  تلاـسر  . 6 تسا . عامتجا  طیحم و  ياـهيزیمآگنر 
هب وگب  . » تسا هدـش  دراو  ینآرق  تایآ  رد  نومـضم  ود  نیا  تسین . يرگید  زیچ  تلاسر ، نامه  هب  مدرم  لمع  یهلا و  هفیظو  ماجنا  نامه 

ذاختا شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخیم  هک  ار  یسک  تیاده  دشر و  رگم  مهاوخیمن ، امـش  زا  متلاسر  نیا  رب  يدزم  چیه  نم  نانآ :
راگدرورپ فطل  هب  زج  نم ، تلاسر  شاداپ  ترجا و  مهاوخیمن . امـش  زا  یترجا  چـیه  مراد ، هک  یتلاـسر  لـباقم  رد  نم  [ . » 101 .« ] دنک

هحفص 211] [ . ] 102 .« ] تسین یسک  يهدهع  هب  نایملاع ،

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-

شیپ تایح  ییاهن  فدـه  مکماما . هیاغلا  ناف  هحفـص 212 ] دیوگیم [ . نخـس  تمکح  هظعوم و  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
، دریگب هدیدان  تسا ، هتفرگارف  ار  يرـشب  خیرات  رـس  ات  رـس  هک  ار  اوتحمرپ  رمتـسم و  ياهتفایرد  زا  ياهدع  یمدآ ، رگا  تسا . امـش  يور 

ناهج رد  نوناق  مظن و  نآ ، موزل  تلادـع و  ریظن  ییاهتفایرد  ندرمـش  چوپ  اب  دـنامیمن . یقاـب  وا  يارب  ییارگچوپ  زج  یهاگدـید  چـیه 
ناسنا جـیاتن  هب  رظن  اب  اهتفایرد ، نیا  میاهدـش . ناسنا  رکنم  یتسه و ،... ناهج  يارب  یلک  گنهآ  کـی  صـالخا ، قدـص و  موزل  یتسه ،

. ناسنا یعیبط  تیدوجوم  هک  دنراد  تلاصا  تیعقاو و  رادـقم  نامه  نوگانوگ ، قرط  اب  اهینیب  ناهج  فلتخم و  ياههتـشر  رد  اهیـسانش 
رد دـیدرت  اب  یتواـفت  چـیه  منیبیمن ، ار  نآ  نم  هک  لـیلد  نیا  هب  یتسه ، ناـهج  يارب  یلماـکت  یلک  گـنهآ  تفاـیرد  تلاـصا  رد  دـیدرت 

ياهتفایرد زا  کی  چـیه  درادـن . منیبیمن ، ار  ناهج  يهمه  نم  هک  نیا  هب  دانتـسا  اب  یتسه ، ناهج  لک  رد  نوناق  مظن و  تفایرد  تلاصا 
هعاسلا مکءار  نا و  و  تسا . ناسنا  راـکنا  يواـسم  اـهنآ  تلاـصا  تیعقاو و  راـکنا  لاـح ، نیا  اـب  تسین . ینیع  يهدـهاشم  هب  دنتـسم  قوف 

رد دمآ ، دوجو  هب  یتلع  هک  یتقو  هحفص 213 ] دناریم [ . رـس  تشپ  زا  ار  امـش  تسا ، اهتعاس  نایاپ  یتعاس  هک  تیدبا  زاغآ  مکودحت .
رد ار  دوخ  تـالولعم  هک  تسا  یللع  گرزب ، ناـهیک  نیا  رد  اـهناسنا ، تاـیحا  ياـهتیلاعف  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  مه  شلولعم  تقیقح 
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هب رظن  اب  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  اهتلع  لابند  رد  میاتکرح ، رد  نامز  دتمم  يهناخدور  رد  هک  اهناسنا  ام  يارب  تالولعم ، نیا  دـنرادرب .
رظتنی امناف  اوقلحت ، اوففخت  دـباییم . شرتسگ  جـیردت  هب  ام  يارب  هتفای و  ققحت  عقاو  رد  تالولعم ، للع و  نآ  يهمه  یتسه ، عومجم  لک 

تشونرس ییاهن  يهبساحم  يارب   ) دناهتسبرب تخر  ایند  نیا  زا  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  دیـسرب . دصقم  هب  دیوش و  لابکبـس  مکرخآ . مکلواب 
ندش و کبـس  : » لماکت یلازیال  نوناق  تسا  نیا  دناهتـسشن . دنتکرح ، رد  تیرـشب  ناوراک  فص  نیرخآ  رد  هک  نانآ  راظتنا  هب  ناشیدـبا )
رد يرگید  لامتحا  تسا ». رتشیب  يهدـنزاس  داعبا  ياراد  رتفیرظ و  رتلـماک و  هک  دـعب ، تیعقوم  هب  شهج  نیـشیپ و  تیعقوم  زا  ییاـهر 
زا هتـسد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هتـشذگ ، دوـیق  زا  ییاـهر  ندـش و  کبـس  هب  روتـسد  زا  تسا  تراـبع  نآ  دوریم و  ریـسفت  دروـم  يهـلمج 

گرم هب  مدرم  کیرحت  لامتحا ، نیا  زا  دوصقم  هتبلا  دناهدش . تیدبا  زیلهد  دراو  هتـشذگرد و  نادکاخ  نیا  زا  ام  زا  شیپ  هک  نایناوراک ،
رایـسب نآ ، يالعا  فدـه  هب  یهاـگآ  اـب  یگدـنز  تکرح  لاـمک . هب  ور  ناـیناوراک  عمجم  رد  دورو  زا  تسا  تراـبع  روظنم  هکلب  تسین ،

نایاپ هب  ور  تکرح  رد  تعرـس ، نیا  تسا . هتفرگ  رارق  نامز  قوفاـم  ییوگ  هک  تسا  عیرـس  ناـنچنآ  تاـیدام ، قیـالع  زا  اـهر  کـبس و 
تقیقح کی  تیدبا ، يهناتسآ  رد  نانآ  روضح  رشب و  دارفا  يهمه  تکرح  هک  تسا  نآ  لیلد  هکلب  تسین ، تایح  نوناق  فالخ  یگدنز ،

هحفص 214] تسا [ . شالت  كرحت و  ناهج  هاگتسد  گنهآ  نایاپ  هک  یهلا ، هاگشیپ  رد  نتفرگ  رارق  يارب  تسا  یلکشتم 

نانکش تعیب  شهوکن  رد  هبطخ 022-

هحفـص دـنکیم [ . گنج  هب  دـیدهت  مزلم و  نامثع  نوخ  هب  ار  نانآ  خـیبوت و  ار  نانکـشتعیب  رادرک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
تـسس ناگتخابدوخ  هدز و  دوخ  بزح  کیرحت  هب  تسد  ناطیـش  دیـشاب ، هاگآ  هبلج . بلجتـسا  هبزح و  رمذ  دـق  ناطیـشلا  نا  الا و  [ 215
يهراما سفن  دننام  دـنراد و  ققحت  یلو  دنتـسین ، یکیزیف  ياهدومن  ياراد  نیطایـش  ناطیـش و  تسا . هدومن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  رـصنع 

هک دـنراد  دوجو  يرگید  نیطایـش  دـنانجلا . نیطایـش  نانیا  دنتـسه . نانآ  يارب  تافارحنا  نتـسارآ  ناـیمدآ و  نداد  بیرف  لوغـشم  ینورب 
رطخ تسین . ناـنآ  زا  رتمک  دـشابن ، نج  نیطایـش  زا  رتشیب  رگا  ناـنآ ، ياـهيزابلغد  اـهيراکبیرف و  اهيدـیلپ و  هدوب و  سنـالا  نیطاـیش 

ماجنا ار  دوخ  رگناریو  ياهراک  یناسنا ، يهفایق  شیامن  اـب  دـنناوتیم  دـناناسنا و  عونمه  هک  تسا  نیا  دـنراد ، سنا  نیطایـش  هک  یفاـضا 
هک یسک  دسرب . شباصن  دح  هب  لطاب  و  ددرگرب . دوخ  ياههنایـشآ  هب  متـس  ات  هباصن . یلا  لطابلا  عجری  هناطوا و  یلا  روجلا  دوعیل  دنهدب .
رد رظنراـهظا  قـح  دریگب ، یخوـش  هـب  ار  ود  نآ  دــهدن و  رارق  هجوـت  دروـم  خــیرات  رد  ار  هنارگدادــیب  هـنارگداد و  داـضتم  تـکرح  ود 

نورد رد  ار  یتسه  كرحت  ییاهن  تمکح  یگدنز و  يالعا  فدـه  هک  ینادرمدار  لباقم  رد  هحفص 216 ] درادن [ . ار  يرشب  تشذگرس 
، هدوب اههنوگ  باتفآ  باتفآ و  نمـشد  ناشافخ ، نانوچ  دـناهدرک  لاغـشا  ار  یگدـنز  زین  درخبان  یناراکهبت  دـنراد ، ناشزیچان  ياهدـبلاک 

يدـیلپ طوقـس و  يهجرد  هراوـمه  هک  مینکن  شوـمارف  مه  ار  لـصا  نیا  دـنرادن . متـس  روـج و  تاـملظ  شرتـسگ  زج  ییوزرآ  فدـه و 
یلع اورکنا  ام  هللا  و  دوشیم . نییعت  دـناهتفرگ ، رارق  ناـشیورایور  هک  ینادرمدار  تراـهط  تمظع و  اـب  تسرپتب ، رگناریو و  ياـهناسنا 

دنریگب نم  رب  ار  نآ  هک  دناهدید  نم  زا  یفارحنا  هن  تریس ) لذر  ناتفص  تسپ   ) نیا ادخ ، هب  دنگوس  افصن . مهنیب  ینیب و  اولعج  ارکنم و ال 
نینموـملاریما هک  ییاـههمان  رد  اـصوصخم  دروـم ، دـنچ  رد  هغالبلاجـهن ، رد  دـناهداد . رارق  مکاـح  ار  تلادـع  ناـشدوخ  نم و  ناـیم  هن  و 

لتق رد  هن  نینموملاریما  هک  دـیآیمرب  نینچ  دراوم  يهمه  عومجم  زا  تسا . هدـش  حرطم  ناـمثع  يهثداـح  هتـشون ، هیواـعم  هب  مالـسلاهیلع 
رگید دـیدحلایبا و  نبا  ياههتفگ  قباـطم  تسا . هتـشاد  روبزم  يهثداـح  هب  یتیاـضر  هن  هداد و  روتـسد  نآ  هب  هن  هدرک و  تکرـش  ناـمثع 

هار و ترـضح  نآ  هدـمآ و  نینموملاریما  هناخ  هب  نامثع  ای  هتفر و  نامثع  يهناخ  هب  راب  دـنچ  نینموملاریما ، مالـسا ، خـیرات  نارظنبحاـص 
يهدـعو اب  ار  اهنآ  هدرک و  اـهوگوتفگ  ناـمثع  ناگدننکهرـصاحم  اـب  نینچمه ، تسا . هدرک  داهنـشیپ  ناـمثع  هب  ار  تالکـشم  يهراـچ 

رد نینموملاریما ، زا  میقتسمریغ ، هچ  رگا  یتلاخد ، كدنا  رگا  ناشناوریپ ، نانکشنامیپ و  تسا . هدرک  قرفتم  دادیم ، نامثع  هک  یحالصا 
رگید هیواعم و  هک  ساسایب ، کسمتـسم  اهنت  دنتخادنایم . هار  هب  دنتـسم  دایرف  داد و  هداد ، رارق  كردم  ار  نآ  دـندیدیم ، نامثع  هثداح 
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ار مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نوماریپ  نامثع ، نالتاق  هک  دوب  نیا  دندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ربخیب  ادـخ  زا  ناتـسرپدوخ  هاج و  ماقم و  قاشع 
ناگدننکتکرش هن  دندوب ، نامثع  زا  نایـضاران  هورگ  دندوب ، هحفـص 217 ] مالـسلاهیلع [  نینموملاریما  نوماریپ  هک  یناسک  اما  دناهتفرگ !

نانکـشنامیپ و یلو  دوب ، هداد  کسمتـسم  نآ  هب  یقطنم  هدـننکعناق و  خـساپ  اهراب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیا ، زا  هتـشذگ  وا . لتق  رد 
. تسا ییانج  ياهدیدپ  هب  طوبرم  ییاضق و  يهلئسم  کی  نیا  دومرفیم  نینموملاریما  دنتشادن . نوناق  قطنم و  هب  ییاونـش  شوگ  ناورجک ،
هک يدوصقم  هب  رظن  اب  دـیزادنایم . ریخات  هب  شاشتغا ، داجیا  يرگلالخا و  اب  امـش ، دوخ  ار  هدـیدپ  نیا  يهرابرد  يرواد  لـصف و  لـح و 
هب همکاحم و  ار  نانآ  دریگب و  ار  نامثع  یقیقح  نالتاق  نینموملاریما ، هک  دـندوبن  رـضاح  زگره  دنتـشاد ، رظن  رد  هیواـعم  نانکـشنامیپ و 

ار نافرحنم  نانکـشتعیب و  يهلئاغ  هک  دوب  یناسک  نامه  تسد  دوب ، هدش  نامثع  نوخ  هب  هدولآ  هک  ییاهتسد  اریز  دـناسرب  دوخ  يازج 
شیاهر دوخ  هک  دـننکیم  هبلاطم  نم  زا  ار  یقح  نادرخبان ) نیا  . ) هوکفـس مه  اـمد  هوکرت و  مه  اـقح  نوبلطیل  مهنا  و  دـندوب . هدرک  اـپرب 

نآ نادـنمدرخ  نارایـشه و  زا  کـی  چـیه  دـسریم  رظن  هب  دـناهتخیر . نیمز  رب  ار  نآ  دوـخ  هک  دـنهاوخیم  نم  زا  ار  ینوـخ  و  دـناهدرک .
نامثع نوخ  هب  نینموملاریما  تسد  ندش  هدولآ  لامتحا  یتح  تسا ، هتشاد  یعالطا  نامثع  يرادمامز  تشذگرس  ناتساد و  زا  هک  نارود ،

تساـیر و دنتـساوخیم  نادرخباـن  نآ  هک  دوـب  ییاـنبم  نینموـملاریما  ندرک  دادـملق  رـصقم  تـسا . هدادـن  روـطخ  دوـخ  نـهذ  رد  مـه  ار 
مهدنع و الا  هعبتلا  امف  ینود ، هولو  اوناک  نئل  هنم و  مهبیـصنل  مهل  ناف  هیف  مهکیرـش  تنک  نئلف  دننک . راوتـسا  نآ  يور  ار  دوخ  يرادمامز 

ریگنابیرگ نوخ  نآ  زا  یمهس  ماهدیزرو . تکرش  نانآ  اب  نامثع  نوخ  نتخیر  رد  نم  رگا  هحفص 218 ] مهسفنا [ . یلعل  مهتجح  مظعا  نا 
هک یلیلد  نیرتگرزب  نانادان ) نیا  . ) تسا نانآ  دوخ  ریگیاپ  لتق  صاصق  دناهدوب ، نامثع  نتـشک  يدـصتم  دوخ  رگا  و  تسا . نادرخبان  نآ 

یقطنمریغ و تابصعت  روما و  نامه  تعدب ، زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  تشگ . دهاوخ  مامت  نانآ  دوخ  ررـض  رب  دننکیم ،  هماقا 
، یـسراف ناملـس  ریظن  يدودحم  دارفا  زا  رظنعطق  اب  دندوب . هتخادنا  هار  هب  نیفـص  لمج و  يهلئاغ  ناگدـننکاپرب  هک  تسا ، یلهاج  ماکحا 

نآ مدرم  ریگمـشچ  تیرثکا  دوب ، هدرک  ذوفن  نانآ  یناور  حوطـس  يهمه  رد  یمالـسا  دـیاقع  ینابم  هک  رـسای ،  نب  رامع  يراـفغ و  رذوبا 
. بیجا مالا  و  اعد ! نم  یعادلا ! هبیخ  ای  دنروایب . نوریب  ناشناور  قامعا  زا  ار  تیلهاج  ياههشیر  دنتـساوخیمن ، ای  دـندوب ، هتـسناوتن  نامز 

هتفریذپ وا  زا  هک  یحیقو  توعد  هچ  و  تسیک ! هدننک  توعد  اتفگـش ، مرـشیب ! يهدـننک  توعد  نیا  غارـس  هب  يدـیمون  ییاوسر و  يا  ایب 
نارایـشه و ياهلد  رد  نانآ  توعد  ذوفن  زا  يدیمون  ییاوسر و  زج  یبیـصن  هچ  عامتجا ، رد  داسف  رـش و  هب  ناگدـننک  توعد  يارب  دـش .
، نانآ يروحمدوخ  ربارب  رد  دنسانشیمن و  تیمسر  هب  دوخ  زج  ار  يزیچ  ار و  یـسک  ناروحمدوخ ، نیا  تشاد ؟ عقوت  ناوتیم  نادنمدرخ 

يدـنوادخ تجح  هب  نم  مهیف . هملع  مهیلع و  هللا  هجحب  ضارل  ینا  و  کلذریغ . لامک و  نوناـق و  قح و  هک  دراد  ار  شزرا  ناـمه  ناـسنا 
ناهج مظن  هک  تسا  ینوناق  لمعلاسکع  لمع و  مهدیم . تیاـضر  دـنراد ، هک  یعـضو  رد  يدـنوادخ  ملع  هب  ناراـکبان و  نآ  يهراـبرد 

لمعلاسکع يارب  زیچاـن  ياهمدــقم  تـسا . هدرک  مـیلعت  اــم  رب  تـسا ، هداد  اــم  هحفــص 219 ] هـب [  هـک  یناوارف  ياـهسرد  اـب  یتـسه ،
رفیک يارب  دـنرادن . مه  هظحل  کی  يارب  ولو  ار ، نتـشیوخ  اب  ندـش  يورایور  تردـق  ناـنآ  هک  تسا  ناـمه  ناگـشیپمتس ، ياـهيراکبان 

. دـناشچیم نانآ  رب  ار  يدـبا  باذـع  هک  تسا  ياهظحل  نیا  دـنریگب . رارق  يورایور  نتـشیوخ  اب  هظحل  کـی  هک  تسا  یفاـک  ناراـکمتس 
يهمه رب  هک  تسا  يدـنوادخ  ملع  روحمناسنا ، وجلامک و  ياهناسنا  هاوخ و  تلادـع  ناگتفای و  دـشر  یحور  شمارآ  لماع  نیرتیلاع 

مک نودب  اهنآ ، رد  هک  تسا  یثداوح  اهدادیور و  يهمه  هرامـش  هب  یتسه ، مایا  رتفد  تاحفـص  تسا . نازورف  یتسه  ناهج  ياهدادیور 
و ناعطلل ! زربا  نا  یلا  مهثعب  بجعلا  نم  و  قحلل ! ارصان  لطابلا و  نم  ایفاش  هب  یفک  فیسلا و  دح  مهتیطعا  اوبا  ناف  دوشیم . تبث  دایز ، ای 

يراـمیب شخبافـش  ياود  ریـشمش  نیا  درک . مهاوخ  هضرع  ناـنآ  رب  ریـشمش  يهبل  دـنزروب ، عاـنتما  داد  لدـع و  زا  رگا  دـالجلل . ربـصا  نا 
ربارب رد  ییابیکـش  لمحت و  هب  ارم  انمـض ) و  ! ) دناهدناوخ دربن  نادیم  هب  ارم  هداتـسرف و  نم  رب  مایپ  اتفگـش ، قح . روای  تسا و  نایارگلطاب 
ورملق زا  داضتم ، هورگ  ود  نیا  زا  یکی  دننکیم . توعد  گرم  یگدنز و  زرم  هب  ار  رگیدـکی  داضتم  هورگ  ود  دـناهدرک ! هیـصوت  رازراک 

نآ درادن . دوجو  گرم  یگدنز و  نایم  يزرم  هورگ ، نیا  يارب  هک  یتروص  رد  دـنکیم . تکرح  گرم  یگدـنز و  زرم  هب  لوقعم  تایح 
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زا مود  هورگ  تسا . هدـش  هدرتسگ  تیدـبا ، ات  گرم ، ياروام  هب  هتـشذگ و  گرم  زا  نآ  يهنماد  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  تسه ،  هک  هچ 
نیمه شاک ، يا  هک  دـننکیم  وزرآ  زرم ، فرط  نآ  يهدـهاشم  اب  هک  دـننکیم  تکرح  يزرم  يوس  هب  ساسا  لـصایب و  یگدـنز  ورملق 
هورگ تقیقح  رد  سپ  دـندیدیمن . ار  دوخ  یگدـنز  ياهيدـیلپ  يهتفای  رولبت  يهرهچ  رگید  راب  دوب و  یگدـنز  نایاپ  زرم  لـبقام  هنحص ،

ناشلـصایب یگدنز  ضارقنا  هب  دناهدیـشک ، شتآ  هب  ار  دوخ  هحفـص 220 ] یگدـنز [  نمرخ  هک  ار  مود  هورگ  لوقعم ، تایح  نایناوراک 
مهتلبه دـنناوخیم . تسا ، ناـنآ  لوـقعم  تاـیح  يهنماد  هک  يدـبا ، تاـیح  ندرک  زاـغآ  هب  ار  لوا  هورگ  مود ، هورگ  دـننکیم و  توـعد 

رب نارگـشمار  دـنریمب و  ینید . نم  ههبـش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  ینا  و  برـضلاب ! بهرا  برحلاـب و ال  ددـها  اـم  تنک و  دـقل  لوبهلا !
زا نیقی  يانبم  رب  نم  مدادیمن . هار  دوخ  هب  یمیب  دروخ  دز و  زا  و  مدشیمن . گنج  هب  دیدهت  مایگدنز  رد  نونکات  نم  دننیشنب . ناشمتام 

، هتـشاد ییانـشآ  گرم  مارالد  يهرهچ  اب  یگدنز ، زاغآ  زا  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  منکیم . تکرح  منید  رد  هابتـشا  نودب  مراگدرورپ و 
زا هاگآ  خروم  چـیه  رب  وا ، يهدـنزاس  ياهتضایر  هلـضاف و  قالخا  كاشوپ و  اذـغ و  تسا . هدرک  راهظا  ار  نآ  هب  لوصو  يوزرآ  اهراب 
(، ع  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  تبثم . یمالـسا  نافرع  دـهز و  يانبم  رب  یقـالخا  تسا . هدوبن  یفخم  يو  تیـصخش 

يهـمه رد  ار  تیدـبا  هتـسنادیم و  [ . 103 « ] سب تـسا و  ترخآ  ورملق  اـهنت  یقیقح  تاـیح   » يهفیرـش يهـیآ  قباـطم  ار  یقیقح  تاـیح 
تعاجـش تهج  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  قوـف  يهلمج  رد  يرگید  لاـمتحا  تسا . هدرکیم  هدـهاشم  دوـخ  یناگدـنز  تاـظحل 

هار دوخ  هب  گرم  زا  یمیب  نیرتـمک  وا  دنتـسنادیم  هک  تهج  نادـب  دنتـشاد و  غارـس  ع )  ) نینموـملاریما زا  مدرم  يهمه  هک  ياهداـعلاقوف 
ع)  ) نینموملاریما یهلا  ییانیب  تریـصب و  يهرابرد  دندرکیم . یقلت  ياهرخـسم  هدوهیب و  رما  کی  گنج  هب  ار  وا  دـیدهت  اذـل ، دـهدیمن ،

يهلحرم هب  رگا  دوب و  هدینـشن  ار  نآ  یلک  گنهآ  رگا  دوب و  هدـیدن  هدرپیب  ار  یتسه  ملاع  قیاقح  وا  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  ار  هتکن  نیا 
، شیاهتیلاعف نیرتگرزب  ات  شدادیور  هحفص 221 ] نیرتزیچان [  زا  وا ، یگدنز  دوب ، هتـشاذگن  ماگ  شراگدرورپ  يهرابرد  نیقی  يالاو 
وا دیدیم . فدـه  نیرتيدـج  رد  دوجو ، ملاع  يهنهپ  رد  ار ، اهنآ  طباور  تارذ و  يهمه  وا  دوبن . رادروخرب  زیگناتریح  تیدـج  نآ  زا 

هراظن ساسح  دـنمرنه  رعاش و  بیدا و  کی  ای  نیبناهج و  فوسلیف  کی  ای  سانـشناسنا و  دنمـشناد  کی  قوف  یهاگدـید  زا  ار  اهناسنا 
تقد هلمج  نیا  رد  تسا . هدوب  ياهفرح  نارکفتم  یلومعم  ياههدـید  قوفاـم  ع ،)  ) نینموملاریما يارب  ناـسنا  يهوـلج  یگنوـگچ  درکیم .

یلومعم یفـسلف  یملع و  شرگن  کی  ناسنا ، يهرابرد  شرگن  نیا  دـیهاوخیم ». دوخ  يارب  ارم  امـش  ادـخ و  يارب  ار  امـش  نم  : » دـییامرف
رادروخرب یشرگن  نینچ  زا  دناوتیمن  دوشن ، لیان  نیقی  يهلحرم  نیرخآ  هب  یـسک  ات  هک  تسا  ناسنا  تیوه  رد  یهلا  دوهـش  هکلب  تسین ،

هحفص 222] دوش [ .

نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

هحفص دیامرفیم [ . هراشا  تفقـش  رهم و  يهلیـسو  هب  اینغا  بیدات  دهز و  يهلیـسو  هب  ارقف  بیذهت  رب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يارب ینیوکت  روما  يهمه  ناصقن . وا  هدایز  نم  اهل  مسق  امب  سفن  لک  یلا  رطملا  تارطقک  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  لزنی  رمـالا  ناـف  [ 223
نامگ مدرم  زا  یهورگ  نیمز . يور  رب  نامـسآ  زا  ناراب  ندـمآ  دورف  دـننام  دوشیم ، لزاـن  مک  اـی  داـیز  یهلا ، تمـسق  قباـطم  یـسک  ره 
دنتسم ای  نییعت ، نیا  تسا . هدش  نییعت  شیپ  زا  صوصخم و  یعامتجا ، يدرف و  لاح  ره  رد  رـشب ، نوئـش  جیاتن و  اهراک و  يهمه  دنربیم 

هدارا و زا  نوریب  تالوحت  هدـشن و  هبـساحم  ياهدادـیور  ثداوح و  تیبرت ، میلعت و  طیحم ، تثارو ، هب  طوبرم  اـی  یهلا و  ردـق  اـضق و  هب 
درف ود  اذل ، دنکیم ، داجیا  یـصاخ  تیعقوم  یـصخش  ره  يارب  اهنآ ، دربراک  روبزم و  لماوع  هک  تهج  نادب  تسا . عونتم  یناور  لماوع 
رگا دنیوگیم  رگید  یهورگ  دنشاب . هدوب  مه  يواسم  یفنم ، تبثم و  نوئش  يهمه  تاهج و  يهمه  زا  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  ار  ناسنا  زا 

رد نانآ  ینوناق  یقوقح و  يواـست  عناـم  اـهنیعت  نیا  یلو  دـننکیم ، ادـیپ  ياهژیو  ياـهنیعت  روبزم ، لـماوع  يهطلـس  تحت  اـهناسنا  هچ 
رارقرب دوخ  دارفا  نایم  رد  يرایتخا  يواست  يربج ، تانیعت  نآ  نتفرگ  هدـیدان  اـب  هک  تسا  هعماـج  نآ  هعماـج ، نیرتهب  تسین و  یناگدـنز 
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هب دنکیم ، ادج  رگیدـکی  زا  هحفـص 224 ] ار [  دارفا  يربج ، لماوع  اب  هک  يدرف ، ياهنیعت  تاـصاصتخا و  دـنیوگیم  موس  هورگ  دـنک .
هک دنک  نییعت  ار  ییاهبلاق  تسا  مزال  دیآرب ، عماوج  دارفا  نایم  يواست  ندرک  رارقرب  ددص  رد  یسک  ره  هک  تسا  مهم  یـساسا و  يردق 
اب رگناریو و  ياهنیعت  فذـح  اـب  تلادـع ، هک  تسا  نیا  تسا ، هجوت  لـباق  هک  هچ  نآ  اذـل ، دـنک ! فذـح  دارفا  زا  ار  تاـنیعت  نآ  يهمه 

رکذـتم ثـحبم  نـیا  رد  ار  مـهم  يهلئـسم  دـنچ  ضحم . يواـست  هـن  دوـش ، رارقرب  دارفا  ناـیم  فرطیب  دـیفم و  تاـصتخم  نـتفرگ  رظنرد 
هدومرف شاعم  تمـسق  رد  اهناسنا  فـالتخا  يهراـبرد  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  ار  ياهلمج  مکی . يهلئـسم  میوشیم :
تمسق نیا  [ . 104 .« ] میدرک میـسقت  نانآ  نایم  يویند  یناگدـنز  رد  ار  نانآ  تشیعم  هک  مییام  : » دـیوگیم هک  تسا  هیآ  نآ  دافم  تسا ،

لواپچ يانبم  رب  هجوت ، لباق  تازایتما  تشیعم و  داوم  زا  يرادربهرهب  رد  فالتخا  زا  ریغ  تسا ، تمکح  تلادع و  يور  زا  اعطق  هک  یهلا ،
نم : » هک تسا  هدرک  دیکات  دوخ  نانخس  رد  مه  ار  هلمج  نیا  تسا ، هدومرف  ار  قوف  يهلمج  هک  ع )  ) نینموملاریما نیمه  تسا . رامثتـسا  و 

تافالتخا یعیبط  لماوع  مود . يهلئـسم  تشاد ». دوجو  هدـش  عیاض  یقح  نآ  بنج  رد  هک  نیا  رگم  مدـیدن ، یناوارف  تمعن  اـج  چـیه  رد 
ناهج اب  نانآ  تاطابترا  یگنوگچ  يوضع و  یناور و  تیوه  رد  نانآ ، یقیقح  يواست  هک  تسا  يردـق  هب  اـهناسنا  ناـیم  رد  نوگاـنوگ ،

تشادرب رد  اهناسنا  نایم  یعقاو  يواست  زا  عنام  روما ، نیا  تسا . ریذپانناکما  ابیرقت  نارگید ، دوخ و  یگدنز  زا  ناشتشادرب  زرط  ینیع و 
، تساه ناسنا  يواست  مدع  بجوم  هک  قوف ، تافالتخا  هب  رظن  اب  موس . هلئـسم  تسا . تازایتما  رگید  يدام و  ياههدیدپ  زا  يرادربهرهب  و 

نودب درک ، دـنهاوخ  يرادربهرهب  رگید  هورگ  يرکف  تالوصحم  جـنرتسد و  زا  مدرم  زا  ياهدـع  هراومه  ياهعماج ، ره  رد  دـیدرت ، نودـب 
دارفا تایح  میظنت  نیاربانب ، دراد . ترورـض  ياهعماج  ره  رد  میظنت  هحفص 225 ] نیا [  دنزادرپب . اهنآ  لباقم  رد  یـضوع  دنناوتب  هک  نیا 

، نانآ يهمه  هک  نیا  هب  مدرم  ندرک  هاگآ  مکی . هار  دریگب : ماجنا  هار  ود  اب  یتسیاب  بولطم ، روما  ریاـس  تشیعم و  داوم  رد  هعماـج ، کـی 
قح يادا  رد  دازآ  ینادجو  اب  یتسیاب  دـنراد ، كالهتـسا  زا  شیب  یهدزاب  هک  نانآ  دـناكرتشم و  تایح  قح  رد  یلاع ، تدـحو  کی  رد 
رد هک  یقرط  اـب  ینوناـق  مازلا  مود . هار  دـنزروب . تکرـش  تسا ، ناـشجایتحا  دروم  كالهتـسا  زا  رتمک  ناـشیهدزاب  هک  نارگید ، تاـیح 

امـش زا  یـسک  رگا  هنتف . هل  ننوکت  الف  سفن  وا  لام  وا  لها  یف  هریفغ  هیخال  مکدـحا  يار  ناف  دوشیم . لمع  فلتخم  لاکـشا  اـب  عماوج ،
ناوتیم ار  اهناسنا  تازایتما  دشابن . وا  شیوشت  هنتف و  يهلیسو  اهزایتما  نآ  دید ، دوخ  ناملسم  ردارب  سفن  لام و  نامدود و  رد  یـشیازفا 

ار تازاـیتما  زا  هتـسد  نآ  يراـیتخا . تازاـیتما  مکی . عون  درک : میـسقت  هدـمع  عون  ود  هب  یعاـمتجا  ياـهدادرارق  یعیبط و  اـشنم  هب  رظن  اـب 
. يرایتخا ریغ  تردق  زایتما و  مود . عون  رنه . شناد و  نتفرگارف  يارب  ششوک  دننام  تسا . هدمآ  تسد  هب  ششوک  راک و  اب  هک  مییوگیم 
. تبثم ياهتثارو  یعیبط و  طیحم  یگتسیاش  هنارعاش ، تاساسحا  يرنه ، مسجت  هظفاح ، يرکف ، ياهدادعتسا  ینالضع ، ياهتردق  دننام 

دقاف هک  یناسک  يارب  دیابن  زگره  تسا ، هدـماین  دوجو  هب  هناهاگآ  يریگفدـه  هنادازآ و  شـشوک  اب  هک  ور  نآ  زا  زایتما ، تردـق و  نیا 
مائل اهب  يرغی  ترکذ و  اذا  اهل  عشخیف  رهطت )  ) رهظت هءاند  شغی  مل  اـم  ملـسملا  ءرملا  ناـف  دوش . هودـنا  ترـسح و  بجوم  دنتـسه ، اـهنآ 

ناملـسم ناسنا  اریز  مرغملا . هنع  اهب  عفری  منغملا و  هل  بجوت  هحادق  نم  هزوف  لوا  رظتنی  هحفص 226 ] يذلا [  رسایلا  جلافلاک  ناک  سانلا ،
يهلیسو هب  لذر  مدرم  دنک و  ساسحا  يراوخ  تلذ و  دیآ ، نایم  هب  یتسپ  نآ  زا  نخس  رگا  هک  دهدن ، رد  نت  راکشآ  یتسپ  هب  هک  یمادام 
دروآیم وا  يارب  دوس  هک  تسا ، شیوخ  رامق  رازبا  زا  درب  نیلوا  راظتنا  رد  هک  تسا  ياهدنرب  زابرامق  نآ  دننام  دنوش ، هارمگ  ءاوغا و  نآ 

رد يراوخ  تلذ و  ساسحا  مکی . عوضوم  تسا : هدش  نییعت  عوضوم  ود  قوف ، تالمج  رد  یتسپ  كالم  دزاسیم . عفترم  وا  زا  ار  ررض  و 
زا معا  يراوخ ، تلذ و  ساسحا  لـماع  سانـشنلصا . لذر و  مدرم  بیرف  یهارمگ و  يارب  ندوب  هزیگنا  مود . عوضوم  نآ . هب  رکذـت  عقوم 
نآ دـباییم ، رد  دوخ  نورد  رد  هک  یناـسنا  یلاـع  لوصا  كاـپ و  ترطف  هب  هجوت  اـب  هک  دـشاب  هدوـب  صخـش  دوـخ  تفرعم  هک  تسا  نآ 

يارب یگزیگنا  دـنکیم . یفرعم  تسپ  ار  راک  ای  تفـص  نآ  عامتجا ، رد  هدـش  تیبثت  نیناوق  لوصا و  ای  دـنیبیم و  تسپ  ار  راک  اـی  تفص 
تافـص راتفر و  هب  دارفا ، رگید  رد  اهیتسپ  اهتلاذر و  ندید  اب  نانآ  هک  تسا  تهج  نادـب  سانـشنلصا ، لذر و  مدرم  بیرف  یهارمگ و 

لیلد مدرم  ناـیم  رد  ار  دوـخ  تفـص  راـتفر و  جاور  عویـش و  دوـخ ، ياـهیهابت  هیجوـت  يارب  دـننکیم و  هـیکت  رتـشیب  دوـخ  يهناراـکهبت 
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بـسانتم شـشوک  راک و  يارجم  رد  دنراد ، هک  یناور  يوضع و  رازبا  اب  كاپ و  ترطف  اب  يویند  یناگدنز  نیا  رد  هک  یناسک  دنروآیم .
ادـیپ ییاهینوگرگد  نانآ  عضو  رد  ای  تسین ، یلاخ  لاح  ود  زا  دـنوشیمن ، يراـیتخا  ياـهیهابت  بکترم  هتفرگ و  رارق  دوخ  تیدوجوم 

اب ای  دـنزادرپیم و  تیلاـعف  هب  تیمیمـص  صولخ و  ترطف و  ناـمه  اـب  دـنروآیم و  تسد  هب  ییاـهيرترب  اـهنآ  يهجیتن  رد  هک  دوشیم 
هحفص رامق [  رد  لاح ، ود  ره  رد  دندنبیم . كاخ  ریز  هب  كاخ  يور  زا  تخر  هتشاذگ و  یگدنز  نایاپ  هب  ماگ  دنراد ، هک  یعضو  نامه 

امف هللا  یعاد  اما  نینـسحلا : يدحا  هللا  نم  رظتنی  هنایخلا  نم  ءيربلا  ملـسملا  ءرملا  کلذک  و  دناهدیدن . یتراسخ  دناهدرب و  یگدـنز  [ 227
یکی راظتنا  هب  تسا ، تنایخ  زا  يرب  هک  ناملسم  ناسنا  نینچمه  هبسح . هنید و  هعم  لام و  لها و  وذ  وه  اذاف  هللا  قزر  اما  هل و  ریخ  هللا  دنع 
هدرک هدامآ  وا  يارب  ادخ  هچنآ  دناوخب و  شیبوبر  هاگشیپ  هب  ار  وا  یهلا  توعد  ای  تسا . هتسشن  يدنوادخ  تیانع  زا  وکین  يهجیتن  ود  زا 

اب دزاسیم و  شبیـصن  ياهداوناخ  یلام و  شیاسآ  هافر و  ددرگیمرب و  راـگزور  هک  يدـنوادخ ، قزر  اـی  تسا و  زیچ  همه  زا  رتهب  تسا ،
. مکی تداعس  وکین : تداعس  ود  زا  تسا  ترابع  نیینسحلا ، يدحا  يانعم  تسا . هدنام  ظوفحم  مه  شایتیـصخش  نوئـش  نید و  لاح  نیا 

تبحم يانبم  رب  رگیدکی ، اب  اهناسنا  طابترا  تلادع و  يرارقرب  یگدنز و  فده  رد  روهطوغ  لامک و  هب  ور  يدازآ  تفارـش و  اب  یگدنز 
يدحا راعـش  شخبدیما  جیاتن  هلمج  زا  یهلا . يهبذاج  هب  ور  لامک  ياضف  رد  زاورپ  دبلاک و  سفق  زا  حور  ییاهر  مود . تداعـس  نیتسار .

ندش یقلت  يدج  رگید ، مهم  يهجیتن  تسا . یگدنز  رد  شالت  شـشوک و  رثکادح  ماجنا  يدـیمون و  سای و  ندـش  نکهشیر  نیینـسحلا ،
لوقعم يریگفده  اب  ششوک  راک و  نیینسحلا ، يدحا  راعش  ياوتحم  هب  رظن  اب  سپ  تسا . شتالوحت  ازجا و  يهمه  اب  ناهج ، یگدنز و 

یـصاصتخا تیوه  ققحت  زا  تسا  ترابع  نآ  درادن و  ییانثتـسا  چـیه  تسا و  یعطق  هجیتن ، ود  نآ  زا  یکی  هب  لوصو  هک  دراد ، هجیتن  ود 
، رگید يهجیتن  تسا . تبثم  يریگفده  اب  ششوک  راک و  لوقعم  تایح  یصاصتخا  تیوه  تسا . یهلا  تساوخ  دروم  هک  لوقعم  تایح 

ینوناق ياهتیلاعف  راظتنا  دروم  هک  یجیاتن  دـیآیم . تسد  هب  يزرواشک  تیلاعف  زا  هک  یلوصحم  دـننام  تسا . راـک  بساـنم  ياـهلولعم 
مـسق نیا  دـنراد ، راظتنا  دوخ  شـشوک  راک و  زا  هک  ار  هچ  نآ  يرـشب ، دارفا  يهمه  ینعی  تسا . مود  هحفص 228 ] عون [  نیا  تسا ، رـشب 
لمعلا و  ایندـلا . ثرح  نینبلا  لاملا و  نا  و  دـنکیم . عفترم  ار  نانآ  يونعم  ای  يداـم  تاـجایتحا  دوشیم و  دـیلوت  راـک  زا  هک  تسا  جـیاتن 

يارب ایند  هاگتـشک  زا  یلوصحم  حلاص  لمع  و  تسا . ایند  هاگتـشک  نادنزرف  لام و  ماوقال . یلاعت  هللا  امهعمجی  دق  هرخالا و  ثرح  حلاصلا 
نیا روحم  رد  هک  یتیعقوم  هنوگ  ره  نادنزرف و  ماقم و  لام و  دیامنیم . ییاههورگ  بیـصن  ار  ود  ره  لاعتم  دنوادخ  یهاگ  تسا . ترخآ 

تاصتخم زا  تسا  ترابع  هک  اـهنآ ، یعیبط  تیعقاو  مکی . دـعب  تسا : یـساسا  دـعب  ود  ياراد  دوشیم ، ناـیمدآ  بیـصن  تازاـیتما  هنوگ 
هک یناـسنا  ياـههزیگنا  اههتـساوخ و  زا  رظن  عطق  اـب  دـیفم ، يهداـم  هنوگره  لاـم و  دـیآیم . دوـجو  هب  اـهنآ  ناـیم  هک  یطباور  يداـم و 
هک نارداـم ، ناردـپ و  اـب  ناـنآ  يهطبار  دـنوشیم ، ناـیمدآ  بیـصن  هک  ینادـنزرف  دـب . هن  دـنابوخ و  هن  دوشیم ، رثوم  اـهنآ  يهراـبرد 
هب دراد  یگتسب  نانآ  يدب  یبوخ و  هکلب  دب . هن  تسا و  بوخ  هن  یناور ، ینامسج و  ناوارف  تاصتخم  ياراد  رادناج و  دنتسه  یتادوجوم 

ار یتادوجوم  هچ  رگید ، ترابع  هب  دنهدب . رارق  دشر  ریسم  رد  ار  نانآ  دنهاوخیم  تیفیک  هچ  هب  هزادنا و  هچ  هب  ناردام  ناردپ و  هک  نیا 
ریذپناکما يارب  اهتردق ، تازایتما و  ریاس  نادنزرف و  لام و  ندوب  هلیـسو  زا  تسا  ترابع  مود . دعب  دـنهدب . هعماج  لیوحت  دـنهاوخیم 

لیاـسو ریاـس  تشیعم و  داوم  میظنت  دـیلوت و  هار  رد  اـهتیلاعف  لاغتـشا و  هک  تسا  دـعب  نیا  اـب  یکاـخ . يهرک  رد  لوـقعم  تاـیح  ندرک 
درادن و دعب  کی  زا  شیب  حلاص  لمع  اما  دریگیم . دوخ  هب  تدابع  يهبنج  نانآ ، تیبرت  میلعت و  نادنزرف و  هب  هقالع  نینچمه  یگدـنز و 

هدمع دروم ، هدزناپ  زا  شیب  رد  ینآرق ، تایآ  یناگدـنز . نیا  رد  یمدآ  تیـصخش  هحفـص 229 ] يهدنناسر [  رمث  هب  زا  تسا  ترابع  نآ 
لوقعم تایح  يارب  يدام  ياههدیدپ  داوم و  میظنت  ندروآ و  تسد  هب  تسا . هدرک  یفرعم  حلاص  لمع  نامیا و  ار  ناسنا  يراگتسر  لماع 

هیـشخ هوشخا  و  هصخـش )  ) هسفن نم  مکرذح  ام  هللا  نم  اورذحاف  درادن . هعماج  نآ  دارفا  ندـش  ناسنا  اب  یتافانم  نیرتمک  هعماج ، کی  رد 
هتـشاد وا  زا  دیما  اب  هتخیمآ  یمیب  و  تسا . هداد  روتـسد  وا  دوخ  هک  دیـشاب  رذحرب  نانچنآ  يدـنوادخ  تمکح  هطلـس و  زا  ریدـغتب . تسیل 

تاروصت و نیا  دنراد .  یناوارف  تالیخت  تاروصت و  دنوادخ ، اب  دوخ  يهطبار  يهیفـصت  يهرابرد  مدرم ، دـشابن . اجبان  شزوپ  هک  دیـشاب 
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زا یتروص  دهاوخب  هک  اهناسنا  زا  يدرف  ره  دـنراد . يدـنوادخ  تیوه  يهرابرد  هک  يروصت  مکی . تسا : عوضوم  ود  زا  یـشان  تالیخت 
یقلت تمظع  اب  ابیز و  گرزب و  وا  يارب  هک  درک  دـهاوخ  يرادربهرهب  یقیاقح  اـهدومن و  زا  املـسم  دـنک ، سکعنم  دوخ  زغم  رد  ار  ادـخ 

دوب دهاوخ  یگتخاس  تروص  نآ  نوئـش  قباطم  دنوادخ ، زا  یـسک  ره  ندوب  رذحرب  ساره و  سرت و  اوقت و  تروص ، نیا  رد  تسا . هدش 
هب ادـخ  زا  تیـشخ  يانعم  دـنالئاق . يدـج  یتیمها  اهنآ  يارب  هک  ییاـهنامرآ  اههتـساوخ و  مود . تسا . هدرک  سکعنم  دوخ  زغم  رد  هک 

، دیـشاب هتـشاد  لد  رد  یتسه ، ناهج  رد  دوخ  تیعقوم  يدنوادخ و  تمظع  هب  هجوت  اب  ار ، دیما  اب  هتخیمآ  میب  هک  تسا  نیا  شزوپ ، ناونع 
هحفـص 230] هل [ . لمع  نمل  هللا  هلکی  هللا  ریغل  لمعی  نم  هناف  هعمـس ، ءاـیر و ال  ریغ  یف  اولمعا  و  تسا . لاـمک  يوس  هب  كرحم  دوخ  هک 

لمع زا  هک  یسک  نامه  هب  ار  وا  دنک ، لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  یـسک  اریز  دیروآ ، ياج  هب  یتسرپترهـشیب  ایریب و  هناصلاخ )  ) ار لمع 
فده دوخ  يهرابرد  ار  نارگید  تشادگرزب  هجوت و  هک  تدابع ، زا  هناراکبان  يریگفده  دنکیم . راذگاو  تسا ، هتـشاد  روظنم  شیوخ 

، تلاذر نیا  دـشاب ، مدرم  نایم  رد  يرادرککین  تداـبع و  هب  ترهـش  تداـبع ، زا  دوصقم  رگا  دوشیم . هدـیمان  يراـکایر  دـهدیم ، رارق 
یمدآ تافص  نیرتحیقو  زا  یکی  ناونع  هب  دودرم و  تدش  هب  موکحم و  ار  يراکایر  دروم ، دنچ  رد  ینآرق ، تایآ  دوشیم . هدیمان  هعمس 

ایر هک  نانآ  و  دنزرویم )  هحماسم   ) دـنوشیم راچد  وهـس  هب  ناشزامن  رد  هک  نارازگ  زامن  نآ  رب  ياو  : » هلمج نآ  زا  تسا . هدرک  یفرعم 
هشیاعم ءادهـشلا و  لزانم  هللا  لاسن  [ . 105 .« ] دننکیم عونمم  تشیعم ، تاجایتحا  عفر  يهلیـسو  هنوگره  ای  تاکز ، زا  ار  مدرم  دـننکیم و 
ییادـبم مییامنیم . تلاسم  ار  ناربمایپ  اب  یهارمه  نادنمتداعـس و  اب  تایح  ادهـش و  یلاع  تاماقم  دـنوادخ  زا  ءاـیبنالا . هقفارم  ءادعـسلا و 

محر هاگناهن  ادـبم ، نیا  تسا . ینیع  دوجوم  کی  ناونع  هب  تعیبط ، يهنحـص  رد  وا  زورب  زاغآ  هک  تسا ، يرـشب  ناوراک  تکرح  يهطقن 
یئزج وا  هک  نـیا  ساـسحا  تـسا و  یمدآ  يرایـشوه  زاـغآ  هـک  دراد  دوـجو  ناوراـک  نـیا  تـکرح  يارب  رگید  ییادـبم  تـسا . نارداـم 

ره هک  تسا ، تبثم  يوپاکت  اب  شخبهجیتن ، لقعت  هشیدـنا و  ادـبم ، نیا  ریـسم  تسالاو . فدـه  يوس  هب  ناباتـش  لـک  کـی  زا  وجلاـمک ،
هحفـص 231] تسا [ . هللامایا  رد  هللاناوضر  هللاءاقل و  تکرح ، نیا  ییاهن  دصقم  دنکیم . یمدآ  بیـصن  ار  لماکت  زا  ياهلحرم  شاهظحل ،

نامه اب  اهنت  هن  يرـشب ، ناوراک  تیرثکا  تسا . نارادناج  يهمه  اهناسنا و  يهمه  لماش  تسا ، هدـش  عورـش  یعیبط  ادـبم  زا  هک  یتکرح 
نآ يالاو  دصقم  ریـسم و  تکرح و  یقیقح  ادبم  دننکیم و  تکرح  یعیبط  نایاپ  يهطقن  يوس  هب  یعیبط  ریـسم  ادبم و  زا  یعیبط  تکرح 

دنوشیم ادیپ  رامـشتشگنا  ناسنا  دنچ  ینرق ، ره  رد  لباقم ، فیدر  رد  دننکیم . تکرح  هک  دننادیمن  الـصا  هکلب  دـننکیمن ، كرد  ار 
اج نآ  زا  تکرح  هک  ییادـبم  نآ  تسیچ  دـننکیم و  تکرح  هک  دـننادیم  هدرک ، كرد  ار  تکرح  یقیقح  دـصقم  ریـسم و  ادـبم و  هـک 

عابـشا يارب  هک  دنتـسه  مه  يرگید  یهورگ  دـبای . همادا  نآ  هب  لوصو  ات  وپاکت  یتسیاـب  هک  ـالاو  دـصقم  نآ  تساـجک  دوشیم و  عورش 
نآ زج  نایناوراک ، نامـشچ  ات  دـننکیم  دـنلب  كاخ  درگ و  هداتفا ، يرـشب  ياـهناوراک  ولج  ناـشدوخ ، ياـهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و 

ینغتـسی هنا ال  سانلا ، اهیا  دننک . يریگولج  یقیقح  دـصقم  هب  ور  نایناوراک  تکرح  زا  ات  دـننیبن ، ار  يزیچ  چـیه  هماکدوخ ، ناهاوخدوخ 
هثعـشل و مهملا  هئارو و  نم  هطیح  سانلا  مظعا  مه  مهتنـسلا و  مهیدیاب و  هنع  مهعافد  و  هتریـشع ، )  ) هترتع نع   - لام اذ  ناک  نا  و   - لجرلا
، تسین زاینیب  ناشنابز  تسد و  اب  نانآ  عافد  زا  دوخ و  نامدود  اب  طابترا  زا  یـسک  چـیه  مدرم ، يا  هب . تلزن  اذا  هلزاـن  دـنع  هیلع  مهفطعا 
ار وا  ياهیناشیرپ  یمدآ  نامدود  نوچ  یسک  چیه  دنتسه . وا  لابند  رد  ناگدننک  تیامح  نیرتگرزب  یمدآ  نامدود  دشاب . رادلام  هچرگا 
نامدود و عوضوم  تسا . راوگان  تخـس و  ثداوح  ندـمآ  دورف  ماگنه  رد  مدرم  نیرتنابرهم  یمدآ  نامدود  دـنکیمن . شیاـسآ  هب  لدـبم 

دنتـسه ییاهناسنا  یمدآ ، نادنواشیوخ  نامدود و  مکی . هاگدـید  هحفـص 232 ] درک [ : حرطم  هاگدید  دـنچ  زا  ناوتیم  ار  نادـنواشیوخ 
دننام زین  ار  نانآ  یعامتجا ، يدرف و  فیاظو  اهتیلوئـسم و  دنراد . تشادهب  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و  هب  جایتحا  هک  وا  دوخ  دننام 

اههخاش و دننام  ار  نامدود  کی  دارفا  هک  جاودزا ، دـننام  يدادرارق ، یعیبط و  یگتـسباو  مود . هاگدـید  دوشیم . لماش  هعماج  دارفا  رگید 
دروم يهلمج  ياوتحم  تسین . ناـمدود  نآ  دارفا  زا  کـی  ره  یقطنم  رگنـشور  یعیبط  یگتـسباو  نیا  دـنکیم . تخرد  کـی  ياـههفوکش 
یعیبط روط  هب  نانآ  نایم  رثات ، ریثات و  يهنیمز  یعون  تسا . هدـش  رارقرب  ناسنا  زا  هدـع  کـی  ناـیم  یعیبط  یگتـسباو  هک  تسا  نیا  ریـسفت 
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يدادرارق یعیبط و  لاصتا  ساسحا  دنکن ، زورب  دنک ، ادج  رگیدکی  زا  ار  نانآ  هک  یضراوع  دیاین و  دوجو  هب  یعناوم  رگا  هک  دراد  دوجو 
، ریـسفت دروم  يهلمج  دروآیم . دوجو  هب  نانآ  نایم  يزوریپ  تسکـش و  نایز و  دوس و  ملا و  تذـل و  رد  یلاصتا  هدـش ، تیبثت  یعامتجا 

لیـصا ياهدادرارق  یعیبط و  يهطبار  نتفرگ  هدـیدان  اهناسنا ، یگناـگیب  لـماوع  زا  یکی  دـنکیم . هجوتم  هطبار  نیا  تاـعارم  هب  ار  مدرم 
نامدود کی  دارفا  زا  کـی  چـیه  تمظع  یتسپ و  رب  لـیلد  لیـصا ، يدادرارق  یعیبط و  یگتـسباو  نیا  هتبلا  تساـهناسنا . ناـیم  یعاـمتجا 

نایم رد  نیتسار  نابز  ناسنا  کی  يارب  دنوادخ  هک  یعقوم  هریغ . هثری  لاملا  نم  هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هلعجی  قدصلا  ناسل  و  تسین .
رایتخا رد  تقـشم  جنر و  لمحت  نودـب  هک  یلام  درب . دـنهاوخ  ثرا  وا  زا  نارگید  هک  تسا  یلام  زا  رتهب  وا  يارب  دـنکیم ، سکعنم  مدرم 

 ] نآ تیلوئـسم  هک  تسا  ملـسم  دراذـگیم . ثرا  هب  دوخ  زا  یلام  هک  یـصخش  مکی . عون  تسا : عون  ود  رب  دریگیم ، رارق  يدارفا  اـی  درف 
ناگدنام زاب  يهدهع  رب  رگید  یتیلوئـسم  هتـشاذگ و  كرتام  ناونع  هب  دوخ  زا  هتخودنا و  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  يهدهع  رب  هحفص 233 ]
هتخودـنا ار  لام  هک  یـصخش  مود . عون  درک . دـنهاوخ  فرـصم  ار  نآ  یهار  هچ  رد  دـنهاوخیم و  هچ  لاـم  نآ  زا  هک  تسا  صخـش  نآ 

ار دوخ  یگدنز  ترورض  هک  تین  نیا  اب  تسا . هدوب  تقشم  لمحت  جنرتسد و  يهلیـسو  هب  هدش و  هبـساحم  عورـشم و  الماک  هار  زا  تسا ،
هب هعماج  دارفا و  رگید  یگدنز  نیمات  رد  ار  دازام  نآ  شایگدنز ، ياهترورض  رب  ندوب  یفاضا  تروص  رد  نیمات و  لام  نآ  يهلیسو  هب 

دوجو هب  هعماج  وج  رد  یتینارون  افـص و  لاح  ره  هب  تسا ، یناسنا  يهیلاـع  لوصا  زا  ینیع  یمـسجت  هک  نیتسار ، ناـبز  اـما  دزادـنیب . راـک 
اهدسی نا  هصاصخلا  اهب  يری  هبارقلا  نع  مکدحا  نلدعی  الا ال  دنکیم . نایاش  کمک  یناسنا  یلماکت  ياهشزرا  دربشیپ  رد  هک  دروآیم ،

دیا هنع  مهنم  ضبقت  هدحاو و  دی  مهنع  هنم  ضبقت  امناف  هتریـشع ، نع  هدی  ضبقی  نم  هکلها و  نا  هصقنی  هکـسما و ال  نا  هدـیزی  يذـلاب ال 
رقف و رد  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  دـیابن  امـش  زا  کـی  چـیه  دیـشاب ، هاـگآ  هبحملا .)  ) هدوملا هموـق  نم  مدتـسی  هیـشاح  نلت  نم  هریثـک و 

دهاوخن دـنک ، يرادـهگن  ار  نآ  رگا  هک  دزاسب  عفترم  يزیچ  اب  ار  وا  یناشیرپ  رقف و  هک  نیا  زا  دوش  فرـصنم  دـنربیم ، رـس  هب  یناـشیرپ 
هتـشادرب نانآ  زا  وا  تسد  کی  درادیمرب ، شناـمدود  زا  ار  دوخ  تمارک  تسد  هک  یـسک  تساـک . دـهاوخن  دـنک ، شقاـفنا  رگا  دوزفا و 

رادروـخرب شناـمدود  یمئاد  تبحم  زا  دراد ، مرن  يوـخ  هک  ره  تشگ . دـهاوخ  هتـشادرب  وا  زا  یناوارف  ياـهتسد  لـباقم  رد  دوـشیم و 
ياههخاش اههشیر و  هب  هدـننک ، یکین  صخـش  رادرک . يهیکزت  هیفـصت و  نادـنواشیوخ 1 . رب  یکین  صاوخ  هحفـص 234 ] دوب [ . دهاوخ 

اههشیر و نآ  رد  توارط  داجیا  يارب  و  دـنادیم ، طوبرم  دوخ  هب  ار  نانآ  یتحار  یتحاراـن و  دراد و  هجوت  یناگدـنز  نیا  رد  دوخ  یعیبط 
هب هیکت  اب  هک  یلامعا  تسا  ملسم  تسا . رادروخرب  شزرا  لصا و  هب  دیقم  كاپ و  ناور  کی  زا  یـصخش  نینچ  دهدیم . تیمها  اههخاش 

یباـیزرا رظن  زا  هچ  شیازفا ، ومن و  نیا  لاـم . شیازفا  ومن و  . 2 دنتـسه . كاپ  فاص و  دوشیم ، رداص  شزرا  هب  داقتعا  یناـسنا و  لوصا 
، درادیمرب مدـق  نانآ  ياهدرد  لیلقت  مدرم و  تداعـس  هار  رد  هک  یـسک  لاـم ، یباـیزرا  رظن  زا  اـما  تسا . نآ  ینیع  يهبنج  زا  هچ  لاـم و 

دایز ار  یگدنز  ياهترورـض  رب  هفاضا  لایر  کی  یتح  هک  دنکیم ، هولج  تیمهااب  يردق  هب  وا  يارب  نایمدآ  ياهناج  شزرا  تمظع و 
هب مادـقا  مدرم و  ياهدرد  هب  هجوت  ینیع ، تیدوجوم  رظن  زا  دـنیبیم . شزرااـب  ناوارف و  رایـسب  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـنیبیم و 

یـصخش نینچ  هشیدنا  لاح  نیا  رد  رگا  دنکیم . فرطرب  ار  يزغم  ياهشیوشت  تابارطـضا و  یناور و  ياهيرامیب  اهنآ ، ندرک  عفترم 
ندـش هتخیـسگ  ندـیرب و  یعیبط ، روط  هب  يراتفرگ . ندـش  فرطرب  . 3 دـش . دـهاوخ  قفوم  یعیبط  روط  هب  دـنک ، تیلاعف  یلام  لـئاسم  رد 
نودـب هچرگا  ار ، محازم  هریت و  یناور  ناـیرج  کـی  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  تخرد  کـی  ياههفوکـش  اـههخاش و  هک  اـهناسنا  زا  يدارفا 
تیلاـعف لوغـشم  دـهدب ، ناـشن  ار  دوخ  هک  نیا  نودـب  یفخم ، ناـیرج  نیا  دروآیم . دوجو  هب  دارفا  نآ  ناور  قیمع  حوطـس  رد  یهاـگآ ،

لامک دشر و  دشاب ، ناسنا  یعقاو  تیوه  تخانـش  هب  دانتـسا  اب  مدرم ، هب  ندیناسر  دوس  رگا  تمایق . زور  رد  باسح  ندش  ناسآ  . 4 تسا .
ریخات هب  . 5 دوریمن . تسد  زا  هفیظو ، ماجنا  تیلوئـسم و  ساسحا  نودب  يدرف ، نینچ  رمع  تاظحل  هجیتن ، رد  دـنکیم . یمدآ  بیـصن  ار 

اهيراوگان و تامیالمان و  رد  اهناسنا ، رگید  اب  كارتشا  ساسحا  دننام  اههودـنا  اههصغ و  ندرب  نیب  زا  يارب  یلماع  چـیه  گرم . نداتفا 
هک هحفـص 235 ] یلومعم [ ، هودـنا  مغ و  هنوگچـیه  للم  عماوج و  نیتسار  يامظع  درادـن . دوجو  ناـنآ ، شیاـسآ  هاـفر و  زا  ندرب  تذـل 
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رادروخرب سدقم  رایـسب  رایـسب  ینارگن  یحور  تلاح  کی  زا  نانآ  يهمه  هچ  رگا  دناهتـشادن . دـشاب ، هدوب  نانآ  یحور  بارطـضا  ثعاب 
کی ياههفوکـش  هخاـش و  ناـنآ  يهمه  هک  نیا  هب  هیکت  اـب  اـهناسنا ، زا  یهورگ  هک  ماـگنه  نآ  رد  تـسیز . طـیحم  يداـبآ  . 6 دناهدوب .
يدابآ هب  ور  نانآ  تسیز  طیحم  دننک ، ادیپ  لکشت  تسا ، لوقعم  تایح  هک  لکشتم ، ياهتیمک  نیا  یلاع  لوصحم  داجیا  رد  دناهشیر و 

هحفص 236] دهدیم [ . ناج  يوب  دیآرد ، رقحم  یخوک  تروص  هب  يدابآ  نیا  رگا  دراذگیم .

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-

ام يرمعل  و  هحفـص 237 ] دنکیم [ . توعد  لامک  يدنوادخ و  تعاطا  فلاخم ، اب  داهج  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
داهج رد  دـنگوس ، متایح  هب  هللا . نم  هللا  یلا  اورف  هللا و  دابع  هللا  اوقتاف  ناهیا . ناهدا و ال  نم  یغلا ، طباخ  قحلا و  فلاخ  نم  لاتق  نم  یلع 
ادـخ يارب  ادـخ ، ناگدـنب  يا  منیبیم . ناوتان  ار  دوخ  هن  مراد و  یعنـصت  راتفر  هن  دـنایهارمگ ، رد  روهطوغ  قح و  فلاخم  هک  یناسک  اب 
دهعت اب  تفلاخم  تهج  هب  هک  نانآ  هک  تسانعم  نیا  هب  ادـخ  يوس  هب  ادـخ  زا  زیرگ  نیا  دـیزیرگب . ادـخ  يوس  هب  ادـخ  زا  دـیزروب و  اوقت 

یهاگهانپ دوخ ، یهابت  طوقس و  ناربج  يارب  دننکیم ، طوقـس  ساسحا  یناسنا ، فیلاکت  زا  یـشان  ياهتیلوئـسم  نتفرگ  هدیدان  یهلا و 
تـسا يدنوادخ  يهدارا  تیـشم و  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  ره  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  کی  دنوش . هدنهانپ  وا  هب  دیاب  دنرادن و  ادخ  زج 

یف اوضما  و  دیوش . هدنهانپ  دـنوادخ  هب  نآ ، يهرابرد  نیمات  ندروآ  تسد  هب  لح و  يارب  دـیاتشحو ، ای  ماهبا و  رد  نآ  يهرابرد  امـش  و 
نآ اب  تسا و  هتخاـس  راومه  نشور و  امـش  يارب  هک  دـیریگب  شیپ  ار  هار  نآ  و  هحفـص 238 ] مکب [ . هبـصع  امب  اوموق  مکل و  هجهن  يذلا 

هدرک حرطم  ار  نآ  نوگانوگ  یتاملک  اب  هک  تسا  هار  عوضوم  نآرق ، ياهیتفگـش  زا  یکی  تسا . امـش  هب  طوبرم  هک  دـینک  مایق  تایعقاو 
، تسا هدـمآ  اهنآ  رد  لیبس  يهملک  هک  یتایآ  عومجم  يهظحالم  اب  تسا . هتفر  راـک  هب  لـیبس  هژاو  هیآ  دودح 138  رد  لیبس . . 1 تسا :
هچ دـنادب و  هچ  تسا . یهار  رد  تکرح  لاح  رد  تسه ، هک  یلاـح  ره  رد  یناـسنا  ره  هک  دوشیم  نشور  یـساسا  هداـعلاقوف  بلطم  نیا 

لمع و نوناق  هب  رظن  اب  تسامرفمکح و  نآ  رب  هک  ینوناق  یتسه و  ناهج  تیعقاو  هب  رظن  اب  بلطم ، نیا  دهاوخن . هچ  دهاوخب و  هچ  دنادن ،
راک هب  ینآرق  تایآ  زا  دروم  رد 45  طارص . . 2 دریگب . هدیدان  ار  نآ  دناوتیمن  ياهفسلف  چیه  هک  تسا  یبلطم  نیرتیعقاو  لمعلاسکع ، 

لوقعم و تایح  لامک و  دشر و  هار  دراوم ، نیا  يهمه  رد  میقتسم .) طارص   ) تسا هدمآ  میقتـسم  تفـص  اب  دروم ، رد 33  هک  تسا ، هتفر 
. دوـشیم هـتفگ  یعمج  هتـسد  رادـفده  ياـهتکرح  هـب  یـسایس ، ثحاـبم  رد  ماـیق  ماـیق  تـسا . هدـش  یفرعم  میقتـسم  طارــص  يرگداد ،

مایق کی  تاصتخم  تسا . هدنیآ  يارب  یگدنز  میظنت  هتـشذگ و  زا  ندش  هتخیـسگ  ندوب ، یعمج  هتـسد  رب  هوالع  مایق ، رگید  تیـصوصخ 
نازاتشیپ . 2 دـشاب . هدوب  هعماج  هب  طوبرم  لماوع  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیاب  تسا ، هدـش  روظنم  مایق  يارب  هک  ییاهفدـه  یقطنم 1 .
یطابترا هک  هچ  نآ  ندرک  حرطم  زا  . 3 هحفـص 239 ] دنهدن [ . بیرف  ار  ناگدننک  مایق  ققحت ، لباق  ریغ  ياهفده  ياعدا  هئارا و  اب  مایق ،

لاح رد  هعماج  هک  نیا  يهناهب  هب  . 5 دنبیرفن . ار  نانآ  ناگدننک ، مایق  هب  نیغورد  ییاههدـعو  اب  . 4 دنزیهرپب . درادن ، عامتجا  نآ  نوئـش  اب 
دوشیم رادروخرب  یقطنم  يهجیتن  زا  نانآ  مایق  یعقوم  هک  دننادب  دیاب  مایق  ناربهر  . 6 دنزادنین . شزرا  زا  ار  نایمدآ  ياهناج  تسا ، مایق 

هتشاد ضحم  ماقتنا  يهبنج  مایق  یلو  دشاب ، دوجوم  مایق  رد  طیارـش  نیا  يهمه  رگا  دشاب . هدوب  ياهعماج  ره  مایق  يارب  ییوگلا  دنناوتب  هک 
ندرک رارقرب  دشاب ، مایق  فده  دیاب  هک  هچ  نآ  تشاد . دـهاوخن  هدـنیآ  ماظن  ندوب  شزرایب  هتـشذگ و  ندرک  ناریو  زج  ياهجیتن  دـشاب ،

مل نا  ـالجآ ، مکجلفل  نماـض  یلعف  تسا . هتـساوخ  یهلا  تیـشم  تمکح و  هک  تسا ، لوـقعم  تاـیح  يارجم  رد  یگدـنز  یقیقح  ماـظن 
. دیامنیم نیمضت  امش  يارب  تیدبا  رد  ددرگن ، رادومن  یناگدنز  نیا  رد  رگا  ار  الاو  فده  هب  لصو  یلع  تروص  نیا  رد  الجاع . هوحنمت 

راپسهر دمآ ، دوجو  هب  یهلا  يریگ  فده  اب  هاگآ ، حور  عبنم  زا  هک  نیمه  يرشب ، يزغم  یناور و  ياهتیلاعف  رادرک و  راتفگ و  هنوگ  ره 
هدهاشم و لباق  دهدب ، ار  اهنآ  روهظ  زورب و  هزاجا  لماوع  رگید  طیحم و  طیارـش و  رگا  تسا . هدیـسر  فده  هب  هدش و  تیدـبا  سونایقا 

ینیع يهبنج  زورب  عنام  اهیناوتان  ریاس  یعاـمتجا و  یطیحم و  عناوم  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  ینیع  يهبنج  اـیند  نیمه  رد  هدوب و  يرادربهرهب 
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هحفص 240] دوشیم [ . ریزارس  تیدبا  سونایقا  هب  امیقتسم  تبثم ، روصت  هشیدنا و  نیرتزیچان  یتح  دوش ،

تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-

اهضبقا و هفوکلا ، الا  یه  ام  هحفص 241 ] تسا [ . هدومرف  نیمکح  ناتساد  نیفص و  ياهگنج  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ضبق و تسا و  هتفرگ  رارق  نم  يهطلـس  رد  هک  تسین  هفوک  زج  نم  يارب  هللا ! کحبقف  كریـصاعا  بهت  تنا ، ـالا  ینوکت  مل  نا  اهطـسبا ،

تتـشز ادخ  دزویم ، وت  رد  هدـننز  مهرب  ياهداب  هک  یلاح  رد  وت ، زج  دـشابن  يزیچ  نم  يارب  رگا  هفوک ، يا  مراد . رایتخا  رد  ار  نآ  طسب 
دوجو نتشیوخ  يهرابرد  وا  ياهيرگنقلطم  اهیهاوخدوخ و  زج  رـشب ، عون  يارب  یحور ، یگدرب  لماع  چیه  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنک !

یـصتخم هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یناسنا  تاصتخم  یفنم  دعب  دوشیم . هدییور  یناسنا  تاصتخم  یفنم  دعب  زا  یگدرب ، لماع  نیا  درادـن .
نوریب يروف  مزـال و  يهجیتـن  کـی  مشیدـنایم ،» نم  هک  نیا   » زا دـنکیم . یفن  يرگید  زا  ار  نآ  اروف  دـنکیم ، تاـبثا  دوـخ  يارب  هک  ار 

رگید ناسنا  زا  صتخم  نامه  یفن  بجوم  دوشیم ، تاـبثا  ناـسنا  کـی  يارب  هک  یـصتخم  ره  نوچ  یـشیدنایمن .» وت  سپ   » هک دروآیم 
اهررـض و یناسنا  عون  رگا  هحفـص 242 ] میراد [ . ریـشمش  هب  جایتحا  رگید ، ناسنا  يارب  صتخم  ناـمه  تاـبثا  يارب  اذـل ، دوشیم ، یقلت 

يهدنیآ رب  يدیما  دوب ، ندـنک  ناج  لوغـشم  يرامیب  نیا  رد  دوب و  هدـیدن  ار  یتسین » وت  سپ  «، » متـسه نم   » نک ناینب  درد  نیا  ياهیهابت 
. ددرگرب دوب ، هتفرگ  شیپ  نونکات  هک  هار  نیا  زا  اهیهابت ، اهررض و  يهدهاشم  ینیع و  ياههبرجت  يهلیسو  هب  هدنیآ ، رد  هک  دوب  عون  نیا 
ار نانآ  یگدنز  يهرادا  روحمدوخ ، نازاتـشیپ  ياهفرح و  نارادمامز  هک  میدرکیم  حرطم  ار  ییاهناسنا  ياهیتخبدب  تافارحنا و  ام  رگا 
ياهفرح و نارادمامز  ریصقت  هک  دنهدب  وحن  نیا  هب  ار  ام  خساپ  دنتسناوتیم  دوب و  یقطنم  یطارفا  نانیبشوخ  ضارتعا  دنتـشاد ، تسد  رد 

بلاـطیبا نب  یلع  زا  اـم  یلو  دـناهدرک . ناـشروهطوغ  اهیتخبدـب  رد  هدـناشک ، فارحنا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدوب  روـحمدوخ  نازاتـشیپ 
ماوت ساسایب ، ياههشیدنا  عویش  میهدیم . رارق  لاوئـس  دروم  دندرکیم ، یگدنز  وا  يرادمامز  رد  هک  ار  یمدرم  نآ  مینکیم و  تبحص 

ع)  ) یلع ماما  يروح  ناـسنا  هدـنزاس و  لیـصا و  ياههشیدـنا  زورب  زا  دـشیم ، بوسحم  زاـیتما  ياهعماـج  ناـنچ  رد  هک  يروحمدوخ ، اـب 
دس دوخ ، يهجیتنیب  ياهيواکجنک  اهيرایشه و  هب  هیکت  اب  هک  نینموملاریما ، يرادمامز  نارود  رد  قارع ، لها  لثم  درکیم . يریگولج 
رون نآ  هتفرگ و  تسد  رد  زیچان ، رایـسب  رون  اب  یـشوم ، غارچ  کی  ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  یناـسک  لـثم  دـندشیم ، نینموملاریما  هار 

نودب یعامتجا ، یگدنز  رد  يدرف  روعـش  یلک ، روط  هب  دـننادیم !!! زاینیب  دیـشروخ  رون  زا  ار  دوخ  هتفرگ ، ناشنامـشچ  ولج  هب  ار  زیچان 
یناو نمیلا ، علطا  دق  ارـسی  تئبنا  یـشزرا . هن  دراد و  یتیوه  هن  تسا ، ياهدیرب  دوجوم  کی  عامتجا  نودب  درف  هک  نیا  اب  یعامتجا ، روعش 

مهتعاط قحلا و  یف  مکماـما  مکتیـصعمب  و  مکقح . نع  مکقرفت  مهلطاـب و  یلع  مهعاـمتجاب  مکنم  نولا  دیـس  موقلا  ءـالوه  نا  نظـال  هللاو 
تسا هدیسر  نم  هب  ربخ  هحفص 243 ] مکداسف [ . مهدالب و  یف  مهحالـصب  مکتنایخ و  مهبحاص و  یلا  هنامالا  مهئاداب  لطابلا و  یف  مهماما 

دنهاوخ امـش  زا  ار  تلود  يدوز  نیمه  هب  نانآ  هک  مراد  نانیمطا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  تسا . هتـشگ  نمی  هب  فرـشم  هاطرا  نبرـسب  هک 
ینامرفان تهج  هب  طلـست ) نیا  . ) دشابیم ناتقح  زا  امـش  یگدنکارپ  ناشلطاب و  رد  نانآ  لکـشت  عامتجا و  تهج  هب  طلـست ) نیا  . ) تفرگ

هک یتنایخ  دـنیامنیم و  دوخ  بحاص  هب  هک  یتناما  يادا  لطاب و  رد  ناشیاوشیپ  زا  نانآ  تعاطا  قح و  رد  ناـتیاوشیپ  يهراـبرد  تساـمش 
رد امـش  هک  يداسف  دـنروآیم و  دوجوهب  دوخ  ياهرهـش  رد  نانآ  هک  روما  میظنت  حالـصا و  تهج  هب  دـیرادیم و  اور  ناتبحاص  هب  اـمش 

اوشیپ نیرتتمظعاـب  يربـهر  زا  اـم  هک  نیا  هب  هیکت  اـب  ار  تعیبـط  یلومعم  ریـس  نیناوق  ییاـنبور و  جـیاتن  دـیزادنایم . هار  هب  ناـتیاهرهش 
، هعماج نآ  دارفا  زا  کی  ره  دـنرادروخرب و  اوشیپ  نیرتیهلا  زا  هعماج ، کـی  دارفا  يهمه  مینک  ضرف  درب . نیب  زا  ناوتیمن  میرادروخرب ،
، دراد ترورـض  هتفاـی  دـشر  رـشب  کـی  يارب  هک  نادـجو  نیرتیلاـع  تـسا و  نـکمم  ناـسنا  کـی  يارب  هـک  هشیدـنا ، نیرتیلاـع  ياراد 

زابرـس اوشیپ  تیریدم  زا  ناشدوخ ، يدرف  نادجو  هشیدنا و  هب  هیکت  اب  دنرادن و  رگیدکی  اب  مهافت  لکـشت و  دارفا ، نیا  یلو  دنرادروخرب .
ندروآ تسد  هب  يارب  درادـن . مه  ياهراـچ  چـیه  تسا و  نتخاـب  عطق  روط  هب  یگتخیـسگ ، ییادـج و  نیا  رثا  دـننکیم . درمت  دـننزیم و 
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تاصتخم هب  رظن  اب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  هبطخ ، نیا  رد  دراد . هناعطاق  ترورض  تیریدم  مهافت و  لکشت و  حیحـص ، یعامتجا  تایح 
، دـناهداتفا شلابند  هب  هک  یلطاـب  يریگفدـه  رد  ناـنآ  . 1 دـنکیم . ینیبشیپ  قیقد  روط  هب  ار  دوـخ  نمـشد  يزوریپ  یعاـمتجا ، لکـشت 

ياوشیپ ربارب  رد  نانآ  . 3 دـننکیم . تعاطا  دراد ، قح  دـض  لطاب و  یفدـه  هک  نیا  اب  ار ، دوخ  ياوشیپ  نانآ  . 2 دنراد . لکـشت  عامتجا و 
مکدحا تنمتئا  ولف  دننکیم . وپاکت  هدرب و  ناشیگدـنز  طیحم  اهرهـش و  حالـصا  میظنت و  هب  تسد  نانآ  . 4 دننکیم . دـهعت  هب  لمع  دوخ 

، مراپـسب وا  هب  ار  نآ  منادب و  نیما  نیبوچ  يهساک  کی  هب  ار  امـش  زا  یکی  نم  رگا  هحفص 244 ] هتقالعب [ . بهذی  نا  تیـشخل  بعق  یلع 
زا یشان  طقف  هک  ار ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سدقم  هودنا  درد و  میناوتیم  ام  دربب . شتاقلعتم  اب  ار  یبوچ  يهساک  نآ  هک  مراد  نآ  میب 

تمظع هک  تسا  روآمرـش  زیگنافسا و  رایـسب  يهدیدپ  کی  نیا  مینک . كرد  يدودح  ات  دوب ، یناسنا  دـشر  زا  هعماج  نآ  مدرم  ضارعا 
اب ایند ، عماوج  نیرتهتفرـشیپ  رد  يرـشب و  ياهنارود  نیرتهتفرـشیپ  رد  تسیلایرتام ، کی  هک  ییاج  اـت  هدوب ، یهلا  تیناـسنا  جوا  رد  ربهر 

هناگی ناگرزب ، گرزب  بلاطیبا  نب  یلع  اوشیپ ، : » دـیوگیم شاهرابرد  یخیراـت ، ياهتیـصخش  تشذگرـس  يهراـبرد  مزـال  تاـعالطا 
[ . 106 .« ] میدق نارود  رد  هن  دیدج و  نارود  رد  هن  تسا ، هدیدن  هخسن  نآ  لصا  قباطم  یتروص  برغ ، هن  قرـش و  هن  هک  تسا  ياهخـسن 

حلملا ثامی  امک  مهبولق  ثم  مهللا  ینم ، ارـش  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینوعمـس ، مهتمئـس و  ینولم و  مهتللم و  دق  ینا  مهللا 
مه نانآ  ماهتخاس . هدرـسفا  ار  نانیا  نم  دناهدومن . تلالم  راتفرگ  ارم  زین  نانآ  ماهدرک  تلالم  راچد  ار  مدرم  نیا  نم  ایادـخ ، راب  ءاملا . یف 

، ایادخ راب  امنب . نانآ  بیصن  نم  ياج  هب  ار  نم  زا  رتدب  امرف و  تیانع  نم  رب  نانآ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  دناهدرک . تحاران  هدرسفا و  ارم 
اب هراومه  يرشب ، ياهفرح  نارادمتسایس  یلومعم و  نازاتـشیپ  دوشیم . لحنم  بآ  رد  کمن  هک  نانچ  نک ، بآ  زادگب و  ار  نانآ  ياهلد 
زا هحفـص 245 ] ياهرهچ [  نآ  روک و  تردق  هطلـس و  هب  یکتم  تیریدم  زا  تسا  ترابع  هک  دـنوشیم  ور  هب  ور  مدرم  یناور  حطـس  نآ 
نب یلع  اـما  تـسا . یلـسع  اـی  ياهناـیروم  یعمجهتـسد  یناگدـنز  زا  یتروـص  دریگیم ، رارق  یناور  حطـس  نآ  يهطلــس  اریز  هـک  مدرم ،

ار مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  وا  تسا . هدوب  طابترا  سامت و  رد  یناسنا  ياههرهچ  داـعبا و  يهمه  اـب  دوخ ، یناور  حوطـس  يهمه  اـب  بلاـطیبا 
نینموملاریما هک  نیا  تسا . هتخادرپ  باوج  لاوئس و  وگ و  تفگ و  هب  هداد و  رارق  نتشیوخ  يورایور  ار  دوخ  هراومه  دهدب ، رارق  لوئسم 

وزرآ ار  ناشلامعا  يربج  جیاتن  زورب  تعرـس  تقیقح  رد  دـنکیم ، راکهبت  دـب و  يرادـمامز  يوزرآ  تریـستسپ  ناتفـص  لذر  نآ  يارب 
نب سارف  ینب  نم  سراف  فلا  مکب  یل  نا  تددول  هللاو  اما  دـهاوخیم . دـب  یبرم  میلعت  تیبرت و  لباق  ياهناسنا  يارب  هک  نیا  هن  دـنکیم ،
درم رازه  امـش  ياج  هب  هک  مراد  تسود  ادخ ، هب  دنگوس  دیـشاب ، رایـشه  میمحلا  هیمرا  لثم  سراوف  مهنم  كاتا  توعد ، ول  کلانه ، منغ .

ياهربا دـننام  ناـنآ  زا  یناراوس  يدـناوخیم ، ار  ناـنآ  رگا  مراد ،) نم  هک   ) یتیعقوم نینچ  رد  متـشاد . منغ  نب  سارف  ینب  يهلیبق  زا  راوس 
نادجو اب  يو  زا  تعاطا  نیتسار و  ربهر  هب  نانیمطا  اب  هارمه  فده ، تدحو  هک  ماگنه  نآ  رد  دنتفاتـشیم . وت  کمک  هب  یناتـسبات  وردنت 
تدـحو تهج  هب  یهورگ ، نینچ  دارفا  اریز  دـننکیم . تسکـش  ساسحا  هن  دـنروخیم و  تسکـش  هن  دوش ، امرفمکح  یهورگ  رد  دازآ ،

هک یماگنه  درادن . یبایهار  نآ  هب  طوقس  تسکش و  هک  دنرادروخرب  یتیـصخش  زا  دازآ ، ینادجو  اب  نیتسار  يربهر  هب  نانیمطا  فده و 
. دنکیم دورولا  عونمم  یلماع  ره  ربارب  رد  ار  تیـصخش  يهقطنم  دـمآ ، دوجو  هب  لکـشتم  یهورگ  دارفا  نورد  رد  اعقاو  روبزم  تاصتخم 

تیصخش يهعونمم  يهقطنم  هب  دناوتیمن  زگره  گرم  هک  یتروص  رد  تسا ، گرم  یعیبط ، هاگدید  زا  تسکش  يهدیدپ  نیرتزراب  اریز 
هحفص 246] دنزوریپ [ . دحتم ، هاپس  نیا  هراومه  اذل ، دوش . دراو 

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-

نایب ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  تعیب  زا  سپ  ار  دوخ  لاح  سپـس  دنکیم . فیـصوت  ار  تثعب  زا  شیپ  برع  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
رش یلع  برعلا  رشعم  متنا  لیزنتلا و  یلع  انیما  نیملاعلل و  اریذن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  هحفص 247 ] دیامرفیم [ .

، مکماحرا نوعطقت  مکءامد و  نوکفست  بشجلا و  نولکات  ردکلا و  نوبرشت  مص ، تایح  نشخ و  هراجح  نیب  نوخینم  راد . رش  یف  نید و 
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نآرق و نداتـسرف  يارب  نیما  ناـیملاع و  رب  هدـننک  غیلبت  ار  ص )  ) دـمحم لاـعتم ، دـنوادخ  هبوصعم . مکب  ماـثالا  هبوـصنم و  مکیف  مانـصالا 
ناـیم رد  دـیدرکیم . یگدـنز  هعماـج  نیرتدـب  رد  دـیدوب و  نید  نیرتدـب  ياراد  برع ، هورگ  امـش  لاـح  نآ  رد  دومن . ثوعبم  تلاـسر ،

ار رگیدـکی  ياهنوخ  دـیدروخیم و  نشخ  ياذـغ  دـیدیماشآیم و  هریت  ياهبآ  دـیتشاد . ینکـس  اونـشان  ياهرام  تخـس و  ياهگنس 
تخس اهفارحنا  ناهانگ و  هدش و  بصن  شتسرپ ) يارب   ) امـش نایم  رد  اهتب  دیدومنیم . هطبار  عطق  دوخ  نادنواشیوخ  زا  دیتخیریم و 

دورو هار  رگنـشور  هحفـص 248 ] یناسنا و [  يهدـنزاس  نیناوق  لوصا و  شخبتاـیح  ناربماـیپ ، متاـخ  ص ،)  ) دـمحم دوب . هتـسب  امـش  هب 
تلالد هک  یتایآ  تسا . هشیمه  يارب  خیرات ، هاگرذگ  رد  يرشب  عماوج  دارفا و  يهمه  كاپ  نادجو  يهلزنم  هب  لوقعم ، تایح  هب  اهناسنا 
بجوم مدرم  يارب  ایآ  . » 1 میوشیم : رکذتم  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  تسا . ناوارف  دراد ، نایناهج  يهمه  رب  مالسا  ربمایپ  تلاسر  تیمومع  رب 

لزان شاهدـنب  رب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  هزیکاپ  . » 2 [ . 107 .« ] نک غـیلبت  ار  مدرم  هک  میدرک  یحو  ناـنآ  زا  يدرم  هب  هک  تـسا  یتـفگش 
[ . 109 .« ] اهناسنا يهمه  دـیدهت  تراشب و  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  اـم  و  . » 3 [ . 108 .« ] دـشاب هدوب  نایناهج  يهدـننک  غیلبت  هک  درک ،
نید نتم  لـصا  تسا . عماوج  يهمه  رب  مالـسا  ربماـیپ  تلاـسر  تیمومع  مالـسا و  نید  تیدـبا  دوشیم ، هتفرگ  تاـیآ  نیا  زا  هک  ياهجیتن 

فیاظو لوصا و  نیا  دـناهدوب . اهنآ  نیغلبم  یهلا  ناربمایپ  يهمه  هک  لوقعم  تایح  رد  یلک  فیاـظو  لوصا و  نآ  زا  تسا  تراـبع  یهلا 
و دـناهدوب . فیاظو  لوصا و  نامه  رگنـشور  هدـننک و  غالبا  وا  زا  سپ  ناربمایپ  يهمه  تسا . هدـش  میظنت  هللالـیلخ  میهاربا  نید  رد  یلک ،

یگدنز هعماج  نیرتدـب  رد  دـیدوب و  نید  نیرتدـب  ياراد  برع ، هورگ  امـش  لاح  نآ  رد  راد . رـش  یف  نید و  رـش  یلع  برعلا  رـشعم  متنا 
قیقحت دناهدمآ و  دوجو  هب  اهناسنا  يریگفدـه  شـشوک و  راک و  اب  اهگنهرف  اهندـمت و  اهندـمت  لوصا  هحفـص 249 ] دیدرکیم [ .

تردـق و تیفیک  تـیمک و  ناـسنا و  یعرف  یلـصا و  ياههتـساوخ  يهراـبرد  اـم ، تـفرعم  هـب  یناـیاش  کـمک  دـناوتیم  اـهنآ  يهراـبرد 
ياهنامرآ اههتـساوخ و  تاـمولعم و  يهدـننک  ناـیب  اـهگنهرف  ندـمت 1 . گـنهرف و  کـیکفت  دـنکب . يو  يونعم  يداـم و  ياـهنامرآ 

نتفای میمعت  تهج ، نیمه  هب  تسا . یعامتجا  يدرف و  تایح  لیـصا  لماوع  تیلاعف  يهدننک  نایب  اهندمت  تسا . هعماج  کی  یـصاصتخا 
یعیبط نوناـق  رگید ، يهعماـج  هب  ياهعماـج  زا  اـهگنهرف ، لاـقتنا  یلو  تسا ، یعیبط  ینوناـق و  فلتخم ، عماوج  رد  يواـسم ، ياهندـمت 
همادا هدـنروآ و  دوجوهب  لماوع  نتفر  نیب  زا  تهج  هب  اـهگنهرف ، تسا  نکمم  . 2 دراد . هدننک  لقتنم  يهعماج  تردـق  هب  جایتحا  هدوبن ،
دوکر ییاتسیا و  اب  زگره  دنراد ، تایح  لیصا  لماوع  اب  هک  یگتسباو  تهج  هب  اهندمت ، هک  یتروص  رد  دنتفیب . ییایوپ  زا  اهنآ ، يهدنهد 

هک یللم  ماوقا و  هرامش  هب  . 3 تسا . نآ  طوقس  اب  يواسم  ندمت ، کی  دوکر  ییاتسیا و  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحص  اذل ، دنتسین . راگزاس 
خیرات دادتما  رد  هک  ییاهندمت  یلو  دـناهدمآ ، دوجو  هب  ییاهگنهرف  دـناهدرک ، یگدـنز  یکاخ  يهرک  نیا  رد  نونکات  خـیرات  زاغآ  زا 

یب نیوت  هک  تسا  ندمت  کی  تسیب و  دناهداد ، تسد  هب  اهندمت  يهرامـش  رد  هک  یمقر  نیرتشیب  هدوب و  دودحم  رایـسب  دـناهدرک ، زورب 
نیرتهب ندرک  ادیپ  . 2 تسا . راوتسا  تلادع  يانبم  رب  هک  یقوقح  داوم  هتشر  کی  يارجا  فشک و  ندمت 1 . رصانع  تیمومع  تسا . هتفگ 

هب فشک و  . 4 یقطنم . یسایس  تیریدم  . 3 هحفـص 250 ] رگنایغط [ . دنمورین و  ياهناسنا  تعیبط و  محازم  لماوع  اب  هزرابم  يارب  اههار ،
يرکف و ياـهراک  یقطنم  هیجوـت  ریــسفت و  . 5 یگدـنز . تاـجایتحا  ندرک  عفترم  هار  رد  عوـنتم ، ياـهيژولونکت  لـیاسو  نتخادـنا  راـک 

تایح دوخ  تیمها  يواسم  یتیمها  ندمت  رصنع  نیا  تسا . نانآ  يهدش  کلهتسم  تایح  ياهيژرنا  زا  ییاهدومن  هک  اهناسنا ، ینالضع 
ار هعماـج  نآ  مدرم  یگدــنز  هدرک ، زورب  ياهعماــج  ره  یــصاصتخا  لــماوع  زا  هـک  ییاــهتیلاعف  اــهدومن و  گــنهرف  فـیرعت  دراد .
ناسنا و ورملق  ود  رد  تایح  يایوپ  رـصنع  هدوب و  یناسنا  تایح  لیـصا  لماوع  هب  دنتـسم  هعماج  کی  گنهرف  رگا  دـنکیم . يزیمآگنر 
رد اهناسنا  گنهامه  لکـشت  ندـمت  فیرعت  دراد . مان  ازندـمت  گنهرف  گنهرف ، نیا  دـشاب ، هتـشاد  تیلاعف  گنهرف  نآ  نتم  رد  ناهج ،

داعبا يهمه  رد  اهناسنا ، يونعم  يدام و  فادها  دربشیپ  رد  هعماج ، ياههورگ  دارفا و  يهمه  كارتشا  هنالداع و  طباور  اب  لوقعم ، تایح 
كارتشا یلاع و  طباور  اـب  اـهناسنا  لکـشت  يروحم  ناـسنا  مکی . هاگدـید  درک . حرطم  ناوتیم  فلتخم  هاگدـید  ود  زا  ار  ندـمت  تبثم .

يهمه ندیـسر  تیلعف  هب  هک  لوـقعم ، تاـیح  هـب  ندیـسر  يارب  يوـنعم  يداـم و  فادـها  دربـشیپ  رد  هعماـج ، ياـههورگ  دارفا و  يهـمه 
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ار ندمت  تیهام  لوا . دراد : دوجو  فیرعت  نیا  رد  مهم  يهلئسم  ود  دنوشیم . راک  هب  تسد  تایح  نآ  رد  یناسنا  يهدنزاس  ياهدادعتـسا 
. تساهندمت ندوب  یبسن  مود . هحفص 251 ] تسا [ . ندمت  ندمآ  دوجوهب  زا  عماوج ، ياهنامرآ  اهفده و  رگنشور  دهدیم و  حیضوت 

لاکـشا يهمه  مادختـسا  اهدادعتـسا و  يهمه  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  تسا  تراـبع  هاگدـید  نیا  زا  ندـمت  يروـحم  تردـق  مود . هاگدـید 
تیناـسنا تدـحو  یلاـع و  لـماکت  ریـسم  رد  ناـسنا  ماـن  هب  یتقیقح  ندـمت ، نیا  یلومعم . یعیبط  تاـیح  ياهفدـه  دربـشیپ  رد  تردـق ،

لیصحت زا  تسا  ترابع  هک  فیرعت ، نیاربانب  ندمت ، دنهدیم . رارق  روحم  ار  دوخ  يهعماج  داژن و  ندمت ، نیا  ناگدننادرگ  دسانـشیمن .
ینعی یتـسین ، دـه و  دوشیم  روـبجم  دوـخ ، تاـیح  يهمادا  يارب  تسا ، ناـسنا  هک  مود  رـصنع  هب  هجوـت  نودـب  زاـیتما ، تردـق و  ضحم 

رگا یب ،) نیوت  رظن  هب  انب   ) هتـشذگ هناگ  کی  تسیب و  ياهندمت  زا  یندمت  ره  دربب . الاب  یناسنا  یگدـنز  فدـه  دـح  ات  ار  یتسرپتذـل 
یلاع و طباور  اـب  اـهناسنا  لکـشت   » زا تسا  تراـبع  هک  نآ ، یقیقح  ياـنعم  هب  ندـمت  هتـشادن ، ار  رگید  عماوج  یگدـنز  لـمحت  تردـق 
تردق و لیـصحت  هکلب  هدوبن ، نکمم ،» داعبا  يهمه  رد  نآ ، يونعم  يدام و  فادها  دربشیپ  رد  هعماج  ياههورگ  دارفا و  يهمه  كارتشا 

قیقد رظن  اهندمت  طوقس  یساسا  تلع  دنکیم . افوکـش  ار  دوخ  يهعماج  ياهناسنا  زا  يدودحم  داعبا  نامز ، زا  یتدم  هک  تسا  يزایتما 
، طوقس لاوز و  للع  يهمه  نایم  رد  یساسا  تلع  هک  تسا  هدرک  نشور  ام  يارب  ار  تقیقح  نیا  اهندمت ، طوقـس  لاوز و  للع  يهرابرد 

يدوباـن اـنف و  تلع  نیرتیـساسا  دـیجم ، نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  تسا . هدـش  یـشان  یتسین » وت  سپ  «، » متـسه نم   » یفنم لـصا  نیمه  زا 
نآ مدرم  هک  نیا  رگم  میدوبن ، عماوج  يهدـننک  كاله  ام  و  . » 1 هنومن : ناونع  هب  تسا . هدرک  یفرعم  يدـعت  ملظ و  ار  اهندـمت  عماوج و 

متـس هک  نآ  تهج  هب  امـش ، زا  شیپ  نورق  هاگرذـگ  رد  ار  یعماوج  عطق  روطب  ام  . » 2 [ . 110 .« ] دندوب هحفص 252 ] ناراکمتس [  عماوج 
، دنیوگیم متس  ار  نآ  یـسراف  هب  هک  ملظ  [ . 112 .« ] میدرک كاله  دندوب  راکمتـس  ار  یعماوج  اسب  . » 3 [ . 111 .« ] میدرک دوبان  دندرک ،

هزاجا . 2 تسا . نتـشیوخ  رب  ملظ  نادجو ، يادـن  رب  يدـعت  نیرتمک  . 1 نیاربانب : لوقعم . تایح  یعقاو  نوناـق  هب  يدـعت  زا  تسا  تراـبع 
ملظ اهناسنا  شالت  لوصحم  تیلاعف و  راک و  شزرا  زا  نتساک  . 3 تسا . نتشیوخ  رب  ملظ  دوخ ، قح  رب  نارگید  فرط  زا  يدعت ، نیرتمک 

طلست نودب  هعماج ، یـسایس  تیریدم  يارب  دوخ  ندرک  هضرع  . 5 تسا . ملظ  نارگید  رد  يرکف  دوکر  لماوع  ناقفخ و  داـجیا  . 4 تسا .
يانعم تسا . ملظ  تلادع ، دض  موهفم  یلک ، روط  هب  رگید . دراوم  و  تسا . هعماج  رب  ملظ  یهاوخدوخ ، یتسرپتذل و  سوه و  يوه و  هب 

نآ زا  فارحنا  تسا ، یمومع  يانعم  هب  نوناق  لومـشم  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  يهمه  نوچ  تسا و  نوناق  قباطم  راتفر  تلادع 
هب اهنت  هک  هدش ، دای  ياهملظ  عاونا  زا  کی  ره  ندمت  کی  ندرک  دوبان  يارب  تسا . زواجت  يدعت و  ملظ و  دشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  نوناق ،

يهلئـسم رد  ار  مهم  يهیرظن  هس  رگیدـکی  زا  اهنآ  رثات  ریثات و  اهندـمت و  طابترا  هحفـص 253 ] تسا [ . یفاـک  میدرک ، رکذ  هنون  ناونع 
اب ياهشیر  طاـبترا  هدـش و  رثاـتم  رگیدـکی  زا  اهندـمت  يهمه  هک  نیا  مکی . يهیرظن  درک : روصت  ناوتیم  رگیدـکی  اـب  اهندـمت  طاـبترا 
اب هک  ییاهنارود  رد  فلتخم و  عماوج  رد  هتفرگن و  رارق  يرگید  ریثاـت  تحت  اهندـمت  زا  کـی  چـیه  مود . يهیرظن  دناهتـشاد . رگیدـکی 

اـهدومن و فـالتخا  ینونک و  ندـمت  لـبقام  رد  هیلقن  لـیاسو  ندوبن  هب  رظن  اـب  اـصوصخم  دـناهدمآ . دوجوهب  دناهتـشاد ، هلـصاف  رگیدـکی 
نآ میریذپب . ار  مود  مکی و  يهیرظن  ود  زا  یکی  هک  درادن  دوجو  یقطنم  ترورض  چیه  موس . يهیرظن  دنراد . رگیدکی  اب  هک  ییاهتیلاعف 

هدمآ دوجوهب  يرگید  زا  یکی  هک  نیا  لیلد  هب  هباشت ، نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  اهندمت  نایم  هک  تسا  یهباشت  تسا ، هدش  هدید  هک  هچ 
دننام كرد ، هیلوا  لیاسو  رد  عماوج  همه  كارتشا  مکی . عوضوم  دراد : عوضوم  دنچ  یسررب  هب  جایتحا  هلئـسم ، نیا  قیقحت  تسین . تسا ،

ياـهتیفیک یگدـنز و  هب  طوبرم  هک  یلـصا ، ياههتـساوخ  رد  اـهناسنا  يهمه  كارتـشا  نینچمه  لـیخت و  هشیدـنا و  لـقعت و  ساوح و 
عوضوم دنـشاب . هدوب  اراد  ار  كرتشم  ياهندمت  ندروآ  دوجوهب  تردـق  عماوج ، ياهناسنا  يهمه  هک  تسا  یـضتقم  تسا ، نآ  بولطم 

دننام مینکن . طولخم  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  میراذـگب و  توافت  یطاقتلا  يدـیلقت و  ياهندـمت  لیـصا و  ياهندـمت  نایم  یتسیاـب  اـم  مود .
اهندـمت و تشذگرـس  زا  هاگآ  ناققحم  هک  نانچ  مالـسا . سنازیب و  ندـمت  دـننام  لوا ، عون  یطاـقتلا . يدـیلقت و  لیـصا و  ياـهگنهرف 

دناهدرک تکرح  دناهدیـشوج و  هک  دناهدوب  اهنآ  عماوج  دوخ  دناهدشن و  رثاتم  یندمت  چیه  زا  ندمت  ود  نیا  دنیوگیم ، اهنآ  ياههشیر 
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رب يزوریپ  لیاسو  یلاع و  ياهنامتخاس  دننام  ندـمت ، ینیع  ياهدومن  نایم  کیکفت  موس . عوضوم  دـناهدرک . يزیریپ  ار  ندـمت  يانب  و 
رگا هحفـص 254 ] دنک [ . دراو  لوقعم  تایح  رب  هداد ، یقرت  یلومعم  یگدـنز  زا  ار  نانآ  هک  اهناسنا ، یحور  تمظع  دـشر و  اب  تعیبط ،

هچ رگا  ندـمت ، نآ  دوشن ، حرطم  فدـه  ناونع  هب  ندـمت  کی  رد  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  اـهناسنا  یحور  تمظع  دـشر و 
يزیریپ يروحمناسنا  يانبم  رب  هک  یندـمت  تسین . رادروخرب  یناسنا  تلاصا  زا  دـشاب ، هدوب  مه  بلاج  ینیع  ياـهدومن  هنوگ  ره  ياراد 
يهرابرد ساسایب ، يایور  زا  ییاـیرد  رد  هتخادرپ و  هتخاـس و  ار  اـهنآ  دوخ  تسد  اـب  هک  درک  دـهاوخ  یلیاـسو  يادـف  ار  ناـسنا  دوشن ،

تسا و شریذـپ  لباق  هک  هچ  نآ  تسین . طاـقتلا  دـیلقت و  لـباق  اهندـمت  يروحمناـسنا  دـعب  تسا . هتفر  ورف  لـیاسو  نآ  ندوب  ریگمـشچ 
شقن اهندـمت  ندروآ  دوـجو  هب  رد  هک  تسا ، تبثم  نیناوـق  لوـصا و  ندروآ  تسد  هـب  اـههبرجت و  نتخودـنا  دراد ، یگدـنزاس  يهـبنج 
تربص اجشلا و  یلع  تبرـش  يذقلا و  یلع  تیـضغا  توملا و  نع  مهب  تننـضف  یتیب ، لها  الا  نیعم  یل  سیل  اذاف  ترظنف  دنراد . یـساسا 

ماک هب  نانآ  ندرپس  زا  متـشادن . یکمک  مدوخ  نامدود  زج  متـسیرگن ، عقوم  نآ  رد  مقلعلا . نزح )  ) معط نم  رما  یلع  مظکلا و  ذـخا  یلع 
مدرک اهيرابدرب  مشخ  ندربورف  رب  و  مدیماشآ . ار  اههودنا  بارهز  متسب و  مناگدید  رد  یکاشاخ  يور  رب  مشچ  مدرک . يراددوخ  گرم 

، يو زا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تیبلالها  عافد  تبحم و  مدرک . لمحت  مقلع  تخرد  نیگآرهز  معط  زا  رتخلت  ییاهدادـیور  مضه  رب  و 
ناعفادـم ناگدـننک و  تیامح  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوت  لباق  دروم  نیا  رد  هک  یبلطم  تسا . هدوبن  یلومعم  یفطاـع  يهدـیدپ  هب  دنتـسم 

نبرامع يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  دننام  دناهدوب . زین  رگید  ییاهتیـصخش  مرکا ، ربمایپ  زا  سپ  يرادمامز  هلئـسم  رد  نینموملاریما ،
هحفـص نامدود [  هب  ار  دوخ  زا  ناگدـننک  عافد  نینموملاریما  لاح ، نیا  اب  رتشاکلام . يراصنا و  بویاوبا  يدـنک ، دوسا  نبدادـقم  رـسای ،

قـشع تدارا و  ع )  ) نینموـملاریما خـماش  ماـقم  هب  يردـق  هـب  رامـش ، تـشگنا  يهدـع  نـیا  اریز ، تـسا . هدوـمرف  رـصحنم  تمـصع  [ 255
هدش هراشا  تلزنم  طابترا و  نیا  هب  ناملس  يهرابرد  ربتعم  یتایاور  رد  هک  نانچ  دندوب . تراهط  نامدود  تیبلها و  دننام  هک  دندیزرویم 

نآ . ) عاتبملا هناما  تیزخ  عئابلا و  دـی  ترفظ  الف  انمث ، هعیبلا  یلع  هیتوی  نا  طرـش  یتح  عیاـبی  مل  و  تسا ». تیبلـها  اـم  زا  ناملـس  : » تسا
نیا تسد  دابم  زوریپ  دزادرپب . یتمیق  وا  تعیب  يارب  هیواعم  هک  هدومن  طرش  تسا )، هدرک  هیواعم  اب  هک  یتعیب  رد  راکهبت  صاعلا  نب  ورمع 

شالت و رثکادح  یمدآ  تسا ! هتفرگ  تعیب  یشورف  دوخ  نانچ  زا  هک  ییوگروز  نآ  تناما  داب  چوپ  و  اوسر ! شورف و  دوخ  يهدننکتعیب 
تایح اب  محازت  عقوم  رد  هک  نیا  رگم  درادـن  دوجو  یبادآ  نوناق و  چـیه  دزادـنایم . راک  هب  دوخ  تاـیح  زا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  يوپاـکت 
تایح دهد ، تسد  زا  وپاکت  شالت و  ره  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  ار  يزیچ  نیرخآ  یمدآ ، دروخیم . صیصخت  دریذپیم و  انثتـسا  یمدآ 

هب تاـیح ، ياهترورـض  اـهشزرا و  دروآیم ، دوجوهب  یمدآ  رد  ار  تیـصخش  شیوخ ، لـماکت  ریـسم  رد  تاـیح  نیا  هک  یتقو  تسوا .
رد دوش . یمدآ  تیـصخش  ینابرق  شیاهشزرا ، نوئـش و  يهمه  اب  تایح ، تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دباییم ، لاقتنا  تیـصخش  هب  جیردت 

نیا اب  یتسیاب  ار  تیـصخش  کی  تمظع  شزرا و  هبـساحم ، نیا  يور  تسا . تیـصخش  دشر  ندمآ و  دوجوهب  يهمدـقم  تایح  تقیقح ،
یلع دنکیم . هلماعم  یتمیق  هچ  هب  ار  نآ  درادیمرب و  تیصخش  زا  تسد  یتقیقح  هچ  لباقم  رد  تیصخش  نآ  بحاص  هک  دیجنس  كالم 

هحفـص هب [  تیـصعم  ربارب  رد  تساهنامـسآ ، ریز  رد  هک  هچ  نآ  اب  ار ، هناگتفه  میلاقا  يهمه  رگا  : » دـیوگیم مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب 
رد تیـصخش  شزرا  رگا  دش ». مهاوخن  بکترم  ار  متـس  نیا  دنهدب ، نم  هب  ياهچروم ، ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیـشک  اب  دنوادخ ، [ 256

هحفص 257] درکیمن [ . میرحت  دوخ  يارب  ار  ياهلماعم  نینچ  دوبن ، ایند  يهمه  زا  رتالاب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن 

داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-

. ] دزادـنایم مدرم  ندرگ  هب  ار ، داهج  رد  یتسـس  راوگان  جـیاتن  دوشیم و  رکذـتم  ار  داهج  تلیـضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
( ادخ نانمشد  اب   ) داهج يدنوادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  هئایلوا . هصاخل  هللا  هحتف  هنجلا ، باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  دعب ، اما  هحفص 258 ]
باوبا و يهمه  رد  دـهج ، يهداـم  تسا . هدرک  زاـب  دوخ  ءاـیلوا  صاوخ  يور  هب  ار ) رد  نیا  دـنوادخ   ) هک تسا ، تشهب  ياـهرد  زا  يرد 
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نادـیم رد  هک  ماگنه  نآ  رد  رگـشالت و  رگوپاکت و  ینعی  دـهاجم  سپ  تسا . شالت  وپاکت و  يانعم  هب  دـهج ، داهتجا ، دـننام  شتاقتـشم ،
رد لاتق  اب  داهج  توافت  دراد . ربرد  ار  يزابناج  زا  یموهفم  دوشیم ، لامعتـسا  دربن  نادـیم  رد  دورو  يارب  یگدامآ  عقوم  رد  ای  رازراـک و 

نداد تسد  زا  ات  ار  یهلا  فدـه  هار  رد  وپاکت  دوش ، هدرب  راک  هب  مه  قلطم  رگا  مالـسا ، بتکم  حالطـصا  رد  داهج  يهملک  هک  تسا  نیا 
داهج دـشاب ، هدوب  یهلا  فدـه  اب  رگا  هک  تسا ، گرم  یگدـنز و  زرم  رد  يزیوالگ  شالت و  هلتاـقم ، لاـتق و  یلو  دراد . ربرد  زین  تاـیح 
داهج یهلا  فده  هار  رد  ندشهتـشک  ات  هتفرگ ، يدام  ضوع  عقوت  نودب  رادـفده و  تکرح  كدـنا  زا  فیرعت ، نیاربانب  دوشیم . هدـیمان 
هداد روتـسد  هشیدنا  نینچ  هب  ادخ  هک  نیا  هب  هیکت  اب  عامتجا ، دوخ و  لاح  هب  دیفم  يهجیتن  کی  هب  ندیـسر  يارب  هشیدنا  دوشیم . هدـیمان 
دوخ زا  ررش  عفد  یگزیگنا  هب  ای  نآ و  ندوب  يرورض  ای  دیفم  هب  داقتعا  اب  یتکرح  ره  یلک ، روط  هب  دراد . مان  داهج  هحفص 259 ] تسا [ ،

لیـصحت هار  رد  رگـشالت  : » تسا هدمآ  ربتعم  یتیاور  رد  دوشیم . هدیمان  داهج  تسا ، يدنوادخ  تساوخ  دروم  هک  رگید ، ياهناسنا  ای  و 
هب هللالیبس ، یف  يهملک  دـیجم ، نآرق  تایآ  بلغا  رد  هللالیبس  یف  داهج  زا  فدـه  تسادـخ ». هار  رد  دـهاجم  دـننام  شاهلئاـع ، یگدـنز 

ندرک نکهشیر  يداصتقا و  لـئاسم  میظنت  . 1 درب : مان  لیذ  دراوم  زا  ناوتیم  هللالیبس ، یف  قیداـصم  زا  دراد . دوجو  ادـخ ، هار  رد  ياـنعم 
یف داهج  . 3 تسا . هللالیبس  یف  نامدود ، حالـصا  يارب  هزرابم  تسا و  یگدـنز  يهنایـشآ  هک  نطو ، زا  عاـفد  . 2 تسا . هللالـیبس  یف  رقف ،

، ادـخ هار  رد  داهج  هک  دوشیم  هظحالم  تسا . هللالیبس  ریـسم  دـشر ، ریـسم  . 4 دراد . رارق  توغاطلا  لیبس  یف  داـهج  لـباقم  رد  هللالـیبس ،
ندروآ تسد  هب  هار  رد  راـکیپ  درادـن . تسا ، يدازآ  يونعم و  يداـم و  تداعـس  هک  شناگدـنب ، يهراـبرد  وا  تیـشم  هللا و  زج  ياهزیگنا 

هتنج هنیـصحلا و  هللا  عرد  يوقتلا و  سابل  وه  و  دوشیم . هدـیمان  هللالیبس  یف  داـهج  لاـمک ، ریـسم  رد  اـهناسنا  نداد  رارق  تبثم و  يدازآ 
ندرک لتخم  ندزبیـسآ و  نیمک  رد  هراومه  یـساسا  لماع  ود  تسا . وا  نانیمطا  اـب  رپس  یهلا و  مکحم  هرز  اوقت و  ساـبل  داـهج  هقیثولا .

يهفاضا هب  تسا . تعیبط  ملاـع  ياـهورین  لـماوع و  تاـنایرج  مکی . لـماع  هحفـص 260 ] دـناتصرف [ : راظتنا  رد  هتـسشن ، نایمدآ  تایح 
لباقم رد  تمواقم  يارب  نآ . يازجا  یجیردـت  كالهتـسا  یندـب و  ياـههعیاض  ناربج  هب  یگدـنز ، يهمادا  رد  یمدآ  تیدوجوم  جاـیتحا 

يهمادا ات  تسا  مزـال  رمتـسم  داـهج  کـی  ندـش ، عیاـض  زا  يداـم  دـبلاک  يرادـهگن  يارب  نینچمه  تعیبط و  محازم  ياـهورین  لـماوع و 
عاونا يهمه  ساسا  شالت ، نیا  نتشیوخ . رب  دنتسم  تایح  يهمادا  زا  تسا  ترابع  ادخ  هار  رد  داهج  عون  نیلوا  دشاب . ریذپناکما  یگدنز 

شرتسگ و قمع و  تسا . ناسنا  مود . لماع  دـنکیم . لصاح  قیفوت  يرایتخا  یگدـنز  هب  تعیبط  رد  ندـش  هدرم  زا  ناسنا ، هک  تساهاوقت 
عبات رـشب ، تسد  رد  موم  دـننام  تعیبط ، هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  رگید ، ناسنا  اب  ناـسنا  ینمـشد  بابـسا  دادـعت 

تموصخ زاب  دـنتفیب ، تیلاعف  هب  اهناسنا  دوس  هب  شـشوک ، راک و  نودـب  یتح  تعیبط ، يازجا  نیناوق و  يهمه  دـشاب و  هدوب  يو  يهدارا 
دوخ زا  رتحیقو  تسا . هاوخدوخ  اتعیبط  دوجوم  نیا  اریز  تفای . دهاوخن  لیلقت  لقادح  دـنکن ، ادـیپ  يرتشیب  شرتسگ  قمع و  رگا  اهناسنا ،

هب اهیتسرپتذـل  اهیهاوخدوخ و  عابـشا  يارب  اهناسنا ، يدوبان  ندرک  ینوناـق  هار  رد  هک  تسا  ییاـهقطنم  اههشیدـنا و  تموصخ ، نیا 
( دادسالا  ) باهس الاب  هبلق  یلع  برض  هءامقلا و  راغصلاب و  ثید  ءالبلا و  هلمش  لذلا و  بوث  هللا  هسبلا  هنع  هبغر  هکرت  نمف  دزادنایم . راک 
وا رب  تلذ  سابل  دنوادخ  دنک ، كرت  ار  داهج  ضارعا  يور  زا  هک  یسک  فصنلا . عنم  فسخلا و  میس  داهجلا و  عییـضتب  هنم  قحلا  لیدا  و 
رد دـهد و  رـس  اهنایذـه  ددرگ و  شوشم  شلد  دوش و  روهطوغ  تلذ  رد  یتسپ  تراقح و  اب  و  دریگارف . ار  وا  تبیـصم  ـالب و  دـناشوپب و 

دـیامن و لیمحت  يو  رب  ار  دوخ  تلذ  دوش و  زوریپ  هحفص 261 ] وا [  رب  قح  دروخیم و  تسکـش  تسا ، هدرک  كرت  ار  نآ  هک  قح  ربارب 
دنکیمن و شالت  دوخ  تایح  يارب  هک  یسک  تلذ . سابل  ندیشوپ  مکی . هجیتن  داهج  زا  ضارعا  جیاتن  ددرگ . عونمم  تلادع  فاصنا و  زا 

اهالب هب  ندش  راچد  مود . هجیتن  دریگب . نارگید  زا  تلذ  ییادگ و  اب  ار  دوخ  تایح  هک  تسا  روبجم  دهاوخیم ، ار  تایح  رگید  فرط  زا 
دننام یگدنز  تروص ، نیا  رد  دنکیم . بلـس  هدنز  ناسنا  هب  دانتـسا  زا  ار  یگدـنز  تایح ، يارب  وپاکت  شالت و  زا  ضارعا  اهتبیـصم . و 

نآ نادتفن  رد  تفن  هک  یـسک  یلو  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  ییانـشور  تسا و  هتفرگ  دوـخ  تسد  رد  یمدآ  هـک  دوـشیم  ياهلیتـف  غارچ 
ار تفن  نآ  تیفیک  تیمک و  دوخ ، ياههتـساوخ  تالیامت و  عابـشا  يارب  دـناوتیم  هک  تسا  رگید  یـسک  هکلب  تسین ، وا  دزیریم ، غارچ 
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نیا يرادهگن  تسا . هتفرگ  رارق  یـشوماخ  ضرعم  رد  امنناسنا ، ناگدنرد  تعیبط و  ینافوط  ياهداب  يارجم  رد  غارچ ، نیا  دـهدب . رییغت 
تالیامت تعیبط و  لماوع  ینافوط  ياهداب  شزو  مدع  هب  شاییانـشور  جایتحا  نارگید و  تساوخ  هب  شتفن  ندوب  هتـسباو  ضرف  اب  غارچ ،

هرهلد و موس . هجیتن  تفرگ . دهاوخ  ار  یگدـنز  نینچ  غارـس  ياهظحل  ره  رد  نامایب  هک  تسا  ییاهيراوگان  بئاصم و  اهالب و  نارگید ،
کی زا  تایح  فیعـض  نایرج  ساسحا  زا  هک  تسا  هتـسباو  تاـیح  يهدـننک  هاـبت  جـیاتن  زا  یکی  نیا  نورد . یمئاد  شیوشت  بارطـضا و 

سخ و لگ و  اب  تاـیح  بآ  نتخیمآرد  رگید و  فرط  زا  تعیبط  محازم  لـماوع  يهلیـسو  هب  عبنم ، زا  نآ  ندیکـشخ  لاـمتحا  زا  فرط و 
یـشان تاـیح  یمئاد  لزلزت  زا  هک  تسا  ییاـههسوسو  اـب  هارمه  بارطـضا ، هرهلد و  نیا  دوشیم . یـشان  نارگید ، ياههتـساوخ  كاـشاخ 

. دوشیم کلهتسم  اهییوگماسرـس  هحفـص 262 ] اهنایذـه و [  اب  دوشیم و  عابـشا  اـهوزرآ  زا  هتـسباو ، لزلزتم و  یگدـنز  نیا  دوشیم .
هب دـنوادخ  هک  تاـیح ، قـح  زا  رتـالاب  یقح  هچ  اریز  داـهج . زا  هدـننک  ضارعا  رب  قـح  يزوریپ  قـح و  ربارب  رد  تسکـش  مراـهچ . هجیتـن 

دوخ تایح  قح  یمدآ  هک  یتقو  دراد . یپ  رد  ار  يرامشیب  ياهتسکش  هک  تسا  نیداینب  تسکش  کی  نیا  تسا !؟ هتـشذگ  وا  يهدهع 
. دنکیم بلس  دوخ  زا  ار  دشر  لماکت و  قح  الثم ، دهدیم . تسد  زا  تسا ، تایح  قح  رب  ینتبم  هک  ار  رگید  قوقح  نآ  دنکیمن ، افیا  ار 
، تایح يهدروختسکـش  نیا  درادـن . روبزم  قح  نوناق و  ربارب  رد  یلیلد  تجح و  وا  دوشیم و  زوریپ  وا  رب  تسا ، هدـشن  افیا  هک  قح  نیا 

عماوج رد  تلادع ، قح و  فاصنا . تلادـع و  زا  تیعونمم  مجنپ . هجیتن  تسا . هدروختسکـش  یعامتجا  یگدـنز  ياهیگتـسیاب  ربارب  رد 
، عامتجا يهنحص  رد  هدنز  ناسنا  کی  ناونع  هب  دریگب و  رارق  اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  يارجم  رد  هک  دریگیم  ار  یسک  غارـس  يرـشب ،

يو یتاـیح  نوئـش  يهمه  دیـشک و  نوریب  روـبزم  يارجم  زا  ار  دوـخ  ياهعماـج  اـی  درف  هک  یتـقو  دـنک . يزاـب  ار  دوـخ  تیدوـجوم  شقن 
يهدیدمتـس هراومه  تایح ، قح  يرایتخا  نداد  تسد  زا  اب  ياهعماـج ، يدرف و  نینچ  تفرگ ، رارق  نوگاـنوگ  ياهیگتـسباو  شوختـسد 

لاتق یلا  مکتوعد  دق  ینا  الا و  دریگب . ار  وا  غارـس  نارگید ، فاصنا  تلادـع و  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  عقوت  دـناوتیمن  تسا و  نتـشیوخ 
، دیـشاب هاگآ  اولذ . الا  مهراد  رقع  یف  طق  موق  يزغ  ام  هللا  وف  مکوزغی ، نا  لبق  مهوزغا  انالعا . ارـس و  اراهن و  ـالیل و  موقلا  ءـالوه  برح ) )
رب امش  دنروایب ، موجه  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ : امـش  هب  و  مدومن . توعد  موق  نیا  اب  راکیپ  يارب  راکـشآ  یفخم و  زور ، بش و  ار  امـش  نم 
هک نیا  رگم  تفرگن ، رارق  موجه  هلمح و  دروم  دوخ  يهناخ  رد  یموق  چیه  ادخ ، هب  دنگوس  دیربب . موجه  نانآ  رب  دینک و  یتسدشیپ  نانآ 

دهاوخ مدرم  نآ  بیـصن  ار  یعطق  تسکـش  ود  دروایب ، موجه  یمدرم  يهناـخ  نطو و  هب  نمـشد  هک  یماـگنه  هحفـص 263 ] دش [ . لیلذ 
نانآ رد  هک  تسا  یتسپ  تلذ و  مود . تسکـش  مدرم . نآ  تیدوجوم  وحم  اهورین و  ندرک  رام  رات و  زا  تسا  ترابع  لوا . تسکـش  درک .

ای عقوم  نامه  رد  مدرم ، عافد  تردق  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دنرا ، رگیدکی  اب  تسکـش  ود  نیا  هک  یتوافت  تشاذگ . دـهاوخ  ياج  هب 
رتریذپانبانتجا مود  تسکـش  یلو  دنک . يریگولج  مدرم  نآ  تیدوجوم  وحم  اهورین و  ندش  رام  رات و  زا  دـشاب و  راک  يهدامآ  شیپ ، زا 

، دـنکیمن تعانق  مدرم  راتـشک  اهورین و  ندرک  یـشالتم  هب  ندوب ، هناخ  نطو و  هب  هلمح  رظان  نتـسشن و  اریز  تسا . یلوا  زا  رتهدننکـش  و 
دوشیم و حـتف  درک ، فرطرب  ار  محازم  لماوع  هدرک ، یتسدـشیپ  نآ  ظفح  يارب  تسیابیم  هک  مدرم  تیـصخش  يهعونمم  يهقطنم  هکلب 
تاراغلا و مکیلع  تنـش  یتح  متلذاخت  متلکاوتف و  دـنک . ناربج  دـناوتیمن  يزوریپ  چـیه  ار  تسکـش  نیا  دروخیم . تسکـش  تیـصخش 

يهجیتن رد  اـت  دـیتشگ  رواـییب  دیتخیـسگ و  رگیدـکی  زا  دـیتخادنا و  رگیدـکی  ندرگ  هب  ار  داـهج  فیلکت  امـش  ناـطوالا . مکیلع  تکلم 
اهنت هن  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یتردق  ناسنا  رد  لاعتم  دنوادخ  دندش . طلسم  امش  ياهنطو  رب  دنتخاس و  یشالتم  ار  امـش  اهيرگتراغ 

تیدج نامیا و  دنک . دنمتردق  ار  هعماج  دارفا  يهمه  ییاهنت  هب  دناوتیم  هکلب  دربب ، نیب  زا  ار  نآ  هدرک ، هزرابم  دوخ  یناوتان  اب  دـناوتیم 
نآ تالـضع  هشیدـنا و  رب  اهورین  نایرج  زا  عنام  هداـتفا و  هعماـج  دارفا  تردـق  عبنم  يور  هک  ار  یگنـس  ناگتـساخرب ، نیمز  زا  صولخ  و 

 ] ناسح لتق  دق  رابنالا و  هلیخ  تدرو  دقو  دماغ  وخا  اذه  و  دـنکیم . دابآ  ار  ییایند  دـتفایم و  نایرج  هب  اهورین  درادیمرب و  تسا ، مدرم 
يرخالا هملـسملا و  هارملا  یلع  لخدـی  ناک  مهنم  لـجرلا  نا  ینغلب  دـقل  اـهحلاسم و  نع  مکلیخ  لازا  يرکبلا و  ناـسح  نب  هحفص 264 ]

الجر لان  ام  نیرفاو  اوفرـصنا  مث  ماحرتسالا . عاجرتسالاب و  الا  هنم  عنمت )  ) عنتمت ام  اـهثعر ، اهدـئالق و  اـهبلق و  اـهلجح و  عزتنیف  هدـهاعملا ،
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هک تسا  يدماغ  نیا  اریدج . يدنع  هب  ناک  لب  امولم ، هب  ناک  ام  افـسا  اذه  دـعب  نم  تام  املـسم  ارما  نا  ولف  مد ، مهل  قیرا  ملک و ال  مهنم 
تسا هدیسر  ربخ  نم  هب  دندنار . نوریب  اهناگداپ  زا  ار  امش  ناراوس  دنتشک و  ار  يرکب  ناسح  نب  ناسح  دنتخات و  رابنا  رهش  هب  شناراوس 

، تسا هدوـمن  نیماـت  ار  وا  یمالـسا  عـماوج  رد  یگدـنز  يهدـهاعم  هک  ناملـسم  ریغ  نز  زین  ناملـسم و  نز  رب  نایهاپـس  نآ  زا  ینادرم  هک 
رد نایاونیب  نیا  دـناهدرب . امغی  هب  ار  نانآ  ياهراوشوگ  اهدـنبندرگ و  دـناهدروآ ، رد  نانآ  تسد  زا  دنبتـسد  اپ و  زا  لاـخلخ  هدرب ، موجه 
نآ دناهتـشادن . ياهراچ  يزوسلد  محر و  بلط  ای  محر  هب  نانآ  نداد  دـنگوس  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » نتفگ زج  نارگتراـغ  نآ  ربارب 

سپ رگا  تسا . هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هن  هدش و  دراو  نانآ  زا  یکی  رب  یمخز  هن  دناهتشگرب ، بایماک  رپ و  تسد  اب  راوخنوخ  نایهاپس  هاگ 
هب ناملـسم  ناـسنا  يارب  گرم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تمـالم  دروم  دریمب ، فساـت  تدـش  زا  ناملـسم  يدرم  شارخلد )  ) يهثداـح نینچ  زا 

، دراد غارـس  یناسنا  دارفا  يهمه  رد  هک  ییالاو  تدـحو  اب  مالـسا ، دروم . اـب  هتـسیاش و  تسا  يرما  نم  رظن  رد  هثداـح  نیا  زا  رثاـت  تهج 
لیکشت هحفـص 265 ] ار [  هعماج  مدرم ، زا  ییاههورگ  دارفا و  هک  یماگنه  دـنادیم . رگیدـکی  کیرـش  مالآ  ذـیاذل و  رد  ار  مدرم  يهمه 

، نینچمه دشاب ، هدوب  حیحـص  ملاس و  یقوقح  هاگدید  زا  اهنآ  يهمه  نایم  طباور  دیاب  هک  نانچ  دنتخادرپ ، كرتشم  یگدنز  هب  دـنداد و 
لماع زا  يرـشب ، بتاکم  رگید  ياعدا  رد  بلطم ، نیا  دـنک . یقلت  يرگید  تایح  يهتـسباو  ار  دوخ  تاـیح  هعماـج ، ياـضعا  يهمه  دـیاب 

یگتـسباو نیا  یمالـسا ، يهعماـج  رد  هک  یتروص  رد  دـنکیمن ، زواـجت  بتکم  یبدا  يهبنج  هداد  ناـشن  هجوم  اـی  یناور و  تذـل  عابـشا 
یلع تسا . هدش  رداص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  زا  ثحب  دروم  ترابع  يهلمج  نیرخآ  دوشیم . یقلت  يدـج  یتقیقح  تایح ،

هک میراد  نیقی  ام  دنک . ریسفت  ار  تایح  یبدا  فیاطل  هنارعاش و  قوذ  اب  هک  دنادیم  نآ  زا  رتيدج  ار  تایح  وا  تسین  رعاش  بلاطیبا  نب 
ار گرم  دوب  هروآ  دوجو  هب  يدـماغ  نایفـس  هک  ياهعجاف  ندینـش  اب  وا  تسا . هدـمآرب  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـج  قاـمعا  زا  قوف  تـالمج 
رد هک  ياهتکن  دیدیم . لتخم  ار  دوخ  یعیبط  تایح  هدرکیم ، یگدنز  وا  هعماج  رد  هک  يدرف  تایح  لالتخا  اب  اریز  تسا ، هدرک  میسجت 

چیه شریذپ  هب  طورشم  قح  نیا  زا  يرادروخرب  تسا و  قلطم  تایح  قح  هک  تسا  نیا  دریگب  رارق  تقد  دروم  دیاب  ریسفت  دروم  تالمج 
يروط هب  تسین ، رگید  یعمج  ای  يدرف  اب  هدـیقع  مه  بتکم و  مه  هک  درف ، کی  تایح  هب  لالخا  ندرک  دراو  تسین . ياهدـیقع  بتکم و 

. روبزم لصا  قوفام  تسا  یتقیقح  دـهدب ، حـیجرت  دوخ  یگدـنز  رب  ار  گرم  هک  دـنک  شیوشت  بارطـضا و  راچد  نانچ  ار  رگید  درف  هک 
مهلا بلجی  بلقلا و  تیمی  - هللا -و  ابجع ابجع ! ایف  درادیم . زاربا  ار  نآ  هتفایرد و  ار  تاـیح  قح  لـصا  قوف  نیا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 

زا امـش  یگدـنکارپ  ناشلطاب و  رب  موق  نیا  عامتجا  ادـخ ، هب  دـنگوس  اتفگـش ، مکقح . نع  مکقرفت  مهلطاب و  یلع  موقلا  ءالوه  عامتجا  نم 
ای يرورـض  ياهتیعقاو  مومع  زا  تسا  تراـبع  قح ، هحفـص 266 ] دـناشکیم [ . یمدآ  نورد  هب  ار  هودـنا  دـناریمیم و  ار  بلق  ناتقح ، 
رد هک  اـهنآ ، رد  يراـج  نیناوق  ینیع و  ناـهج  تاـیعقاو  يهمه  لـماش  قـح ، نیا ، رباـنب  دنتـسه . یتاذ  ینیع و  بطق  ود  ياراد  هک  دـیفم 

، نینچمه لماکت . يدازآ و  تلادـع و  دـننام  تسا . دـیفم  ياهشزرا  يهمه  لـماش  نینچمه ، تسا . دـناهتفرگ ، رارق  اهترورـض  يارجم 
، تهج نیمه  هب  دریگیم . رب  رد  دنوشیم ، جارختسا  نوگانوگ  عبانم  زا  یعامتجا ، یگدنز  میظنت  يارب  هک  ار  اهقوقح  تاررقم و  يهمه 
ود زا  یقح  ره  دوشیمن . اهیهابت  داسف و  لماش  تسا ، ثحبم  نیا  رد  ام  یلـصا  رظن  يهطقن  هک  دـیفم ، ای  يورـض  تیعقاو  ياـنعم  هب  قح 

رظن عطق  اب  هک  ندوب ، دـیفم  ای  ترورـض و  روحم  رب  تایعقاو  زا  تسا  ترابع  قح . ینیع  بطق  . 1 تسا : هدش  لیکـشت  یتاذ  ینیع و  بطق 
نوگانوگ طباور  ازجا و  اب  فلتخم و  لاکشا  رد  هک  یتسه ، ناهج  تایعقاو  دننام  دنتـسه . ققحت  ياراد  تباث و  اهنآ ، اب  ناسنا  طابترا  زا 

اب هک  یمادام  قح ، ینیع  بطق  تسا . ناسنا  ریغ  تاـیعقاو  ربارب  رد  ناـسنا  تیدوجوم  روظنم ، قح . یتاذ  بطق  . 2 دنالوحت . تکرح و  رد 
قح ناونع  هب  هک  یتایعقاو  نآ  رگید ، ترابع  هب  دشخبیمن . ياهجیتن  رمث و  چیه  دنکن ، رارقرب  طابترا  قح  یناسنا  بطق  ینعی  یتاذ ، بطق 
هک نانچ  تسا ؟ زوریپ  قح  ایآ  لاوئـس : تفرگ . دنهاوخن  ار  ناسنا  ینعی  یتاذ ، بطق  غارـس  دوخ ، ياپ  اب  زگره  درادن ، دوجو  یمدآ  يارب 

، نانچمه دـناقح ، دـنراد و  تیعقاو  نآ ، ياهيرگیزاب  یمدآ و  نهذ  زا  رثأت  نودـب  اهنآ ، رد  يراج  نیناوق  ناـهج و  يرورـض  تاـیعقاو 
ياراد تلادـع ، یهاوخ و  دوخ  لیدـعت  لقعت ، يدازآ ، دـهعت ، دـننام  دـنراد ، ترورـض  لماکت  ققحت  يارب  هک  یتایعقاو  ناسنا و  لـماکت 
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تیعقاو و عون  ود  نیا  دنوریمن . نیب  زا  تالوحت  اهینوگرگد و  يارجم  رد  قح  تیعقاو و  عون  ود  زا  کی  چـیه  دـناقح . هدوب و  تیعقاو 
رد تردق ، اب  ار  قح  میهاوخب ، رگا  ام  تردق  قح و  هحفص 267 ] دهدیم [ . همادا  دوخ  تابث  هب  تسکش ، يزوریپ و  قوفام  تباث و  قح ،

هدننک لمع  صخـش  دوخ  تردق  يارب  هک  تسا  ینادیم  لوا . نادیم  تسا : روصت  لباق  نادیم  ود  رد  دربن  نیا  میهدـب ، رارق  يورایور  دربن 
نیا لوا ، نادیم  حیـضوت  يارب  دناهتـساخرب . راکیپ  هب  قح  رادفرط  اب  هک  اهناسنا ، رگید  تردق  نادیم  مود . نادـیم  دوشیم . روصت  قح  هب 

هب ياهعماج  ای  درف  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . تیـصخش  ضقن  يواسم  لیلد ، نودـب  دـهعت ، ضقن  میریگیم : رظن  رد  لاـثم  ناونع  هب  ار  قح 
نیا هکلب  تسا ، هدش  زوریپ  هدش و  هنایوج  دوس  تالیامت  اب  دربن  نادیم  دراو  هک  تسین  قح  نیا  دنکیمن ، ضقن  ار  نآ  هدرک ، لمع  دهعت 
لمع هک  عقوم  نآ  رد  نینچمه ، تسا . هداد  تسکـش  ار  اهنآ  هدـش و  زوریپ  شاهنایوج  دوس  تالیامت  رب  قح ، هب  لمع  اب  هک  تسا  ناسنا 

يزوریپ اب  ار  رابتعا  نآ  هتفرگ ، تسد  هب  حالـس  هک  تسین  قح  نیا  دوشیم ، هعماج  رد  دهعتم  تیـصخش  تیثیح  شیازفا و  ثعاب  دهعت  هب 
ار تالیامت  هدش و  زوریپ  نآ  یگزیگنا  قح و  رب  هیکت  اب  هک  تسا  یمدآ  تیـصخش  نیا  هکلب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  تالیامت  نادـیم  رد 

دوس تالیامت  ربارب  رد  قح  رادفرط  رگا  نینچمه ، تسا . هتفای  تسد  تسا ، هعماج  رد  تیـصخش  رابتعا  هک  یلوقعم  عفن  هب  هداد ، تسکش 
تردق اب  قح ، رادفرط  هک  مود ، نادیم  حیضوت  يارب  تقیقح . قح و  هن  تسا ، هدروخ  تسکش  وا  تیـصخش  دروخب ، تسکـش  شاهنایوج 

هدرک هبلغ  هتخادرپ و  نت  هب  نت  گـنج  هب  تردـق ، اـب  هک  تسین  قح  دوخ  نیا  دوش ، زوریپ  رگا  تسا ، هتـساخرب  راـکیپ  هب  اـهناسنا  رگید 
هداد تسکـش  ار  فرط  تسا ، هدرک  زوریپ  ار  وا  هک  یتردق  زا  یقطنم  يرادرب  هرهب  قح و  زا  يرادفرط  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  هکلب  تسا ،

تیـصخش قح  هکلب  تسا ، هدروخن  تسکـش  قح  اهنت  هن  دوش ، هجاوم  تسکـش  اب  نادـیم  نیا  رد  قح  رادـفرط  رگا  تسا . هدـش  بلاـغ  و 
تایح رد  قح ، زا  يرادـفرط  اب  ینامـسج  تمواقم  نداد  تسد  زا  اریز  تسا . هدـشن  بولغم  مه  قح  رادـفرط  يارگ  تیدـبا  وج و  لاـمک 
یقلت یفنم  يدوباـن و  ار  نآ  رگن  حطـس  ناـحول  هداـس  اـهنت  هک  تساـمن  یفنم  تـبثم  نآ  هتفاـی ، هحفـص 268 ] دـشر [  ياهناسنا  لوقعم 

رب قح  یلومعم  يزوریپ  رب  مکی . هورگ  تسا : هورگ  دنچ  دـنکیم ، دزـشوگ  نآرق  رد  ار  قح  يزوریپ  هبلغ و  يهملک  هک  یتایآ  دـننکیم .
قح زا  تیامح  يهرابرد  ار  يدنوادخ  تیشم  هدارا و  مود . هورگ  [ . 113 .« ] تسا زوریپ  دوخ  رما  رب  دنوادخ  . » درادن میقتسم  تلالد  لطاب 

دنوادـخ و  . » تسا یهلا  تیـشم  تحت  هک  تسا ، یتسه  ملاع  ماظن  رد  قح  تباث  تیعقاو  تیاـمح ، زا  دوصقم  درادیم . ناـیب  نآ  يارجا  و 
دنوادخ . » دنکیم حرطم  ار  قح  تابث  يرادیاپ و  موس . هورگ  [ . 114 .« ] دنشاب هتـشاد  تهارک  ناراکنهگ  هچ  رگا  دنکیم ، قاقحا  ار  قح 

رب هدمآرب  ییاهفک  اههرد ، رد  يراج  لیـس  داتفا . نایرج  هب  دنراد ،  هک  یـشیاجنگ  رادقم  هب  اههرد ، رد  داتـسرفورف و  نامـسآ  زا  ار  بآ 
. دـیآیم ـالاب  اـهفک  ناـنچمه  دـینکیم ، نشور  اـهنآ  رب  ار  شتآ  رگید ، يـالاک  تنیز و  يارب  هک  يداوم  نآ  زا  زین  درک . لـمح  دوخ 

دنمدوس مدرم  يارب  هک  هچ  نآ  اما  دـنوریم و  نیب  زا  چوپ و  دـنالطاب ) دـننام  هک   ) اـهفک دـنزیم ، نینچ  ار  لـطاب  قح و  لـثم  دـنوادخ 
تـسا یناوارف  تایآ  مراهچ . هورگ  [ . 115 .« ] دنزیم بیترت  نیدب  ار  اهلثم  دنوادخ  دـنامیم . رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ،» قح  ، » تسا

یهلا تایآ  روهظ  ناربمایپ و  يهلیـسو  هب  اهنامز ، زا  ییاهههرب  رد  یگدـنز ، نادـیم  رد  اهناسنا  لـماکت  لـماع  ناونع  هب  ار  قح  زورب  هک 
.« ربصلاب اوصاوت  و  [ » هحفص 269 دهدیم [ . روتسد  رگیدکی ، هب  قح  يهیصوت  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یتایآ  مجنپ . هورگ  دنکیم . دزـشوگ 

نیا مشـش . هورگ  دراد . تیبرت  میلعت و  کـیرحت و  هب  جاـیتحا  نآ ، يارجا  قـح و  هب  شیارگ  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  تاـیآ  زا  هورگ  نیا 
طیارش يهمه  رد  قح ، هک  يدربم  نامگ  دیشابن و  هدزباتش  نآ ، يارجا  قح و  هب  لوصو  يارب  دیوگیم  لماک  تحارـص  اب  تایآ  زا  هورگ 

[ . 116 .« ] دینک هیـصوت  ربص  هب  ار  رگیدمه  دینک و  هیـصوت  قح  هب  ار  رگیدـمه  . » تسارجا لوصو و  لباق  تایح ، ياهناسون  يهمه  رد  و 
اهنامـسآ دنک ، تیعبت  نانآ  ياهيوه  زا  قح  رگا  . » دنکیم یفرعم  قح  يانبم  رب  ار  یتسه  ملاع  مظن  مایق و  هک  تسا  یتایآ  متفه . هورگ 

ياضتقم ناونع  هب  ار  نآ  يانف  لطاب و  يدوبان  تایآ ، زا  هورگ  نیا  متـشه . هورگ  [ . 117 .« ] دنوشیم هابت  تساهنآ ، رد  هچ  ره  نیمز و  و 
هب تایح ، يهصرع  رد  نآ  ققحت  قح و  روهظ  اج ، نیا  رد  تسا ». یندش  دوبان  ینتفر و  لطاب  اعطق  . » دنکیم دزـشوگ  یهلا  یمئاد  تیـشم 

تسا ناسنا  دوخ  يوپاکت  كرحت و  هب  طوبرم  یناسنا ، لماکت  لماع  ناونع  هب  قح ، تسا . هدشن  یفرعم  یمئاد  ینیع  يهدیدپ  کی  ناونع 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 94 

http://www.ghadirestan.com


. مکی هجیتن  میـسریم : هجیتن  ود  هب  ینآرق  تایآ  هب  طوبرم  ثحابم  عومجم  زا  دـنک . رولبتم  قح  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  دـنک و  تکرح  هک 
تردق دهدیم . ناشن  ار  لطاب  یگتـسیاشان  نالطب و  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  قح  هکلب  دریگیمن . رارق  تردـق  لباقم  رد  زگره  قح  هک  نیا 

. درادن نت  هب  نت  گنج  لطاب  اب  زگره  قح  هک  نیا  مود . هجیتن  تساهناسنا . تعیبط و  ملاع  يهنودرگ  كرحم  هک  تساهقح  زا  یکی  زین 

. دروخب هحفـص 270 ] تسکـش [  یهاگ  دوش و  زوریپ  یهاگ  دـگنجب و  اهناسنا  رازراک  رد  دـنک و  لزنت  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  قح  اریز 
امش رب  هودنا  یتشز و  نوضرت ! هللا و  یصعی  نوزغت و  نوزغت و ال  نوریغت و  مکیلع و ال  راغی  یمری : اضرغ  مترص  نیح  احرت ، مکل و  احبقف 

. دینکیمن هلمح  دیریگیم و  رارق  راتـشک  هلمح و  دروم  دیربیمن . موجه  دـیوشیم و  تراغ  دیاهتـشگ ، نمـشد  ياهریت  يهناشن  اریز  داب !
دوخ تایح  مکی . تیصعم  دیوشیم . بکترم  گرزب  تیصعم  ود  اهرصنع  تسس  امش  دیهدیم . تیاضر  امش  دوشیم ، ادخ  رب  تیـصعم 

ترابع هک  ار ، ناهج  تاـیعقاو  نیرتشزرا  اـب  شزرا  هک  نیا  زا  رتگرزب  یتیـصعم  هچ  دـینکیم . لاـمیاپ  ار  دوخ  يهعماـج  ناـمدود و  و 
ینامرفان مود . تیـصعم  دـیاناوتان . نوبز و  نآ  يرادـهگن  ظفح و  زا  دیـسانشیم ، مه  رگا  ای  دیـسانشیمن و  اـی  تاـیح ، ناـج و  زا  تسا 

یعاعش هک  نایمدآ ، ياهناج  دریگیم ، تروص  امـش  عماوج  رد  هک  یموجه  تراغ و  ره  رد  دینیبیمن  رگم  تسا . يدنوادخ  تاروتـسد 
امـش عماوج  هب  هک  یتیانج  رد  ناراکتیانج ، نآ  اب  امـش ، دـناطلغیم !؟ نوخ  كاخ و  رد  تسا ، هتفرگ  ندـیبات  اهنآ  رب  یهلا  دیـشروخ  زا 

اذا رحلا و  انع  خبـسی  انلهما  ظیقلا  هرامح  هذه  متلق : فیـصلا ،)  ) رحلا مایا  یف  مهیلا  ریـسلاب  مکترما  اذاف  دـیتسه . کیرـش  دـنروآیم ، دراو 
رقلا رحلا و  نم  متنک  اذاف  رقلا ، رحلا و  نم  ارارف  اذه  لک  دربلا ، انع  خلـسنی  انلهما  رقلا ، هرابـص  هذـه  متلق : ءاتـشلا  یف  مهیلا  ریـسلاب  مکترما 
نیا دییوگیم : مهدیم ، نمشد  يوس  هب  تکرح  روتسد  مرگ  ياهزور  رد  هک  یماگنه  هحفص 271 ] رفا [ ! فیسلا  نم  هللا  متناف و  نورفت 

نمشد يوس  هب  تکرح  روتسد  درس  ياهزور  رد  هک  یماگنه  و  دوش . هتـسکش  امرگ  ات  هدب ، تلهم  ام  هب  تسا . نازوس  مرگ و  اوه  اهزور 
امرگ زا  رارف  يارب  اهییوج  هناهب  نیا  يهمه  دوش . رود  ام  زا  امرس  ات  هدب  تلهم  ام  هب  تسا ، دیدش  يامرس  عقوم  نیا  دییوگیم : مهدیم ،

، لامک دشر و  ریسم  نارذگهر  دوب . دیهاوخ  رتنازیرگ  ریشمش  زا  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب ، نازیرگ  امرس  امرگ و  زا  امش  رگا  تسا . امرـس  و 
. دینکیم دوبان  وحم و  ار  اهنآ  دیبوکیم و  مه  رد  ار  هدارا  تردق و  یناوتان ، نیقلت  اب  امـش  دنروآیم و  دوجو  هب  تردق  دوخ ، يهدارا  اب 

يهفاضا هب  هک  تسا  هدرک  تابثا  ار  تقیقح  نیا  شخب ، نانیمطا  ـالماک  براـجت  ناوارف و  رایـسب  تادـهاشم  يرـشب و  خـیرات  رـس  اـت  رس 
اهنت هن  عناوم ، دوشیم ، راک  هب  تسد  هدارا  هک  یماگنه  نوگانوگ ، ياهطیحم  اهاوه و  اب  نآ  ياههدـیدپ  ندـب و  یعیبط  شزاس  تیـصاخ 
نامه اهدادعتـسا ، ندـش  زاب  یناور و  ياـهتیلاعف  نتفرگ  جوا  تهج  هب  هکلب  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  تمواـقم  یمدآ  ياـپ  شیپ  رد 
يردق هب  یمدآ ، ياهدادعتسا  ریاس  هدارا و  تردق و  دنهدیم . زورب  بولطم  تکرح  اب  ار  دوخ  یماگمه  قفاوت و  ياههبنج  داعبا و  عناوم ،

! لاجر لاجرلا و ال  هابـشا  ای  دنک . هیجوت  دوخ  ياهفده  يوس  هب  ار  دوجوم  یتسه  تایعقاو  دناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  ریثات  يورین  زا 
! هللا مکلتاق  امذ .)  ) امدـس تبقعا  امدـن و  ترج  - هللا -و  هفرعم مکفرعا  مل  مکرا و  مل  ینا  تددول  لاـجحلا ، تاـبر  لوقع  لاـفطالا و  مولح 

ناکدوک ياهایور  امندرم ، نادرماـن  يا  هحفـص 272 ] اسافنا [ . مامهتلا  بعن  ینومتعرج  اظیغ و  يردـص  متنحـش  احیق و  یبلق  متالم  دـقل 
رب  ) ینامیشپ تخانش ، نیا  ادخ ، هب  دنگوس  متخانشیمن ! مدیدیمن و  ار  امش  شاک  يا  ناتزغم ،) رد   ) نیشن هلجح  نانز  لوقع  ناتلد ،) رد  )

ياهمغ دیدومن و  لام  الام  مشخ  زا  ار  ماهنیـس  دـیدرک و  رپ  هبانوخ  اب  ار  مبلق  دانک ! ناتدوبان  ادـخ  تشاد . لابند  هب  اههودـنا  دروآ و  نم )
زا دنکیم و  نیرفن  ار  نانآ  حون  دـننام  دروآیم و  رب  دایرف  دـلانیم و  ع )  ) نینموملاریما دـیدناروخ . نم  هب  هعرج  زا  سپ  هعرج  ار  یلاوتم 

يارب ارچ ؟ دنزیمن . نانآ  تیـصخش  تارکفت و  اب  يزاب  یـسایس و  ياهيزادرپ  رکم  هب  تسد  یلو  دنکیم ، وزرآ  ار  نانآ  ندمآ  رد  ياپ 
، تسا قلطم  يهدننیرفآ  نآ  تیـشم  هب  دنتـسم  تسا ، یهلا  نوناق  هک  دوخ ، ياهتلاذر  اهيراکهبت و  يهجیتن  رد  نانآ  ندش  وحم  هک  نآ 
، دـیازفایم مدرم  ناـمه  یناور  ياـهدرد  رب  هک  نیا  يهفاـضا  هب  ناـیمدآ ، ياهتیـصخش  تارکفت و  نتفرگ  يزاـب  هـب  يزادرپرکم و  یلو 
، رگید ترابع  هب  دـنکیم . یگدـنز  اهنآ  يارب  تساهنآ و  يهدـش  هتخاس  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـنکیم  هابت  ار  یفادـها  لوصا و 

طوقـس اهیتسپ  هب  هک  تسا  یناویح  یلومعم  یگدنز  ندش  شوماخ  دوخ ، ياهتلاذر  اهیهابت و  جـیاتن  رثا  رد  مدرم  ندـش  دوبان  وحم و 
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، نایمدآ يوج  لامک  ياهتیـصخش  اهدادعتـسا و  نتفرگ  يزاب  اب  يزادرپرکم و  اـب  اـهناسنا  تاـیح  يهرادا  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک 
ناـهج یگدـنز و  يـالاو  فدـه  يهدـننک  ریـسفت  درف ، کـی  رد  ولو  نآ ، مسجت  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  نآ  درک  هاـبت  ندرک و  رو  هلعش 

، برحلاب هل  ملع  نکل ال  عاجش و  لجر  بلاطیبا  نبا  نا  شیرق : تلاق  دقل  یتح  نالذخلا ، نایـصعلاب و  ییار  یلع  متدسفا  و  تسا . یتسه 
یلع تفرذ  دق  اذن  اه  نیرـشعلا و  تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل  ینم !؟ اماقم  اهیف  مدقا  و  اماقم )  ) اسارم اهل  دـشا  مهنم  دـحا  له  و  مهوبا ! هللا 

شیرق هک  اج  نآ  ات  دیتخاس . لتخم  نم  نتشاذگ  اهنت  ینامرفان و  اب  ار  مرظن  يار و  و  عاطی ! نمل ال  يار  هحفص 273 ] نکل ال [  و  نیتسلا !
روما رد  یـسک  نانآ  نایم  رد  ایآ  دانک ! ظفح  ار  ناشردپ  ادخ  دنادیمن ! ار  گنج  نونف  یلو  روالد ، تسا  يدرم  بلاطیبا  دنزرف  دـنتفگ :

نونکا مه  مدومن . گنج  رد  وپاکت  هب  مایق  مدوب ، هدیسرن  یگلاس  تسیب  هب  زونه  نم  دراد !؟ دوجو  نم  زا  رتهقباس  اب  رتتراهم و  اب  یگنج 
نارگید زا  رتـهب  نادرخباـن ، نیا  درادـن . ییار  دوـشیمن ، تعاـطا  هـک  یـسک  مـنک ) هـچ  یلو  . ) دـنکیم زواـجت  تصـش  زا  مرمع  ناـیلاس 

. دنتخانشیمن ار  وا  داعبا  رگید  نانیا  هک  تسا  نیا  هلئسم  درادن . ریظن  دربن  نادیم  رد  وا  طلست  تسیک و  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنتـسنادیم 
یگنج مولع  نمشد ، ندرک  دوبان  يارب  يرشب ، دض  فاصوا  يرگهلیح و  يزادرپرکم و  هنوگ  ره  ندرب  راک  هب  هک  دندرکیم  نامگ  نانآ 
هدـمآ ربتعم  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا !! نادان  یگنج  مولع  هب  دربن ، راک  هب  گنج  رد  ار  اـهتحاقو  نیا  سک  ره  رگا  دوشیم و  هدـیمان 

ناهدـنامرف دـتفیب . ریخاـت  بش  یکیراـت  یکیدزن  رـصع و  فرط  اـت  راـکیپ  گـنج و  تشاد  شـشوک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا 
هتـسخ و نازابرـس  رـصع ، فرط  اریز  میزادـنیب ، هار  هب  رهظ  زا  شیپ  حبـص و  فرط  ار  گنج  دـیهدب  هزاـجا  نینموملاریما ، اـی  دـنیوگیم :

رخآ نازابرس ، . 1 مراد : روظنم  دنچ  ریخات  نیا  زا  مزادنایم . ریخات  هب  ار  گنج  نم  هک  تسا  نیمه  يارب  دومرف : نینموملاریما  دـنالاحیب .
دوشیم و کیدزن  یکیرات  . 2 دوشیم . هتخیر  يرتمک  نوخ  دوشیم و  هتساک  نانآ  ییوخ  هدنرد  زا  هجیتن  رد  دنالاحیب و  هتـسخ و  زور 

یکیرات زا  دـنناوتیم  ناحورجم  دـناهدش و  هدزتشحو  گنج  زا  هک  یناسک  نتفر  راـنک  رارف و  يارب  تسا  یبوخ  يهلیـسو  یکیراـت  نیا 
عنام یکیرات  دـنیآیم ، گـنج  نادـیم  هب  ور  هار ، رد  هک  یناـسک  . 3 هحفـص 274 ] دـنورب [ . نوریب  گنج  نادـیم  زا  هدرک ، هدافتـسا  اوه 

دننکیم و ادـیپ  ار  ادـخ  هب  هجوت  تردـق  دوشیم و  رتساسح  نازابرـس  حور  دوشیم و  کیدزن  بورغ  . 4 دوش . نادیم  هب  نانآ  ندیـسر 
يارب مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  یمارتحا  شزرا و  نآ  تسا  نیا  دـننکیم . زاب  دوخ  يور  رب  تاهجوت  نآ  اب  ار  يدـنوادخ  تمحر  ياهرد 

هحفص 275] تسا [ . لئاق  نایمدآ  ياهناج 

رادشه زردنا و  هبطخ 028-

تلبقا دق  هرخالا  نا  عادوب و  تنذآ  تربدا و  ایندلا  ناف  دعب ، اما  هحفص 276 ] دهدیم [ . رادشه  هدزای  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
. دراد هناهاگآ  فارشا  هدروآ و  يور  ترخآ  دیامنیم . عادو  مالعا  هدنادرگ و  تشپ  ایند  يدنوادخ ، شیاتـس  زا  سپ  عالطاب . تفرـشا  و 

نامز نایرج  هک  هچ  نآ  دـنکیم . ریغتم  نامدوخ  تیدوجوم  یجراخ و  ناهج  اب  ار  ام  يهطبار  نآ ، هب  نآ  هظحل ، هب  هظحل  ناـمز ، ناـیرج 
تمکح هچ  میکح  دـنوادخ  سب . تسا و  نتـشذگ  هکلب  تشگرب ، هن  تسا و  فـقوت  هن  دروآیم ، دوـجو  هـب  دوـخ  زج  اـب  اـم  طاـبترا  رد 

ییاهتباث تروص  هب  ار  عطقنی  تکرح ال  نیرتعیرس  هک  تسا  هدرب  راک  هب  تعیبط  ناهج  لکش  نهذ و  ساوح و  نامتخاس  رد  ياهیلاعتم 
هب میدوب . هدید  بشید  هک  دنتسه  یناگراتس  نامه  اهنیا  مییوگیم  میرگنیم و  اههراتـس  هب  تسا ؟ هدیـشخب  مجـست  ام  ناگدید  ربارب  رد 
هک دنتـسه  یتادوجوم  اهناسنا  نیا  میاهدیچ . هویم  اهنآ  زا  زورید  هک  دنتـسه  یناتخرد  نامه  هک  میرادنپیم  نینچ  میرگنیم و  ناتخرد 

، دناهتفرگ ار  ام  نوماریپ  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاهدادیور  قیاقح و  رد  تباث ، شیامن  رگا  میتسه . طابترا  لاح  رد  نانآ  اب  يدامتم  نایلاس 
. مینک رارقرب  ياهطبار  اهدادـیور  قیاقح و  نیا  اب  میتسناوتیمن  مه  هظحل  کـی  یتح  میراد ، اـم  هک  نهذ  ساوح و  نیا  اـب  تشادـن ، دوجو 

يهدنزاس لماع  هحفـص 277 ] دنک [ . ییاتـسیا  دوکر و  ساسحا  ایوپ ، هدنور و  دوجوم  هک  تسین  نآ  زا  رترابگرم  دوکر  نوکـس و  چـیه 
لیـصحت يارب  شـالت  تسا و  ناـمز  راـبیوج  رد  هدرتسگ  تاـیقاو  هب  شرگن  تاـیعقاو ، اـب  وا  طاـبترا  يهدـننک  میظنت  یمدآ و  تیدوجوم 
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هنجلا هقبسلا  قابسلا و  ادغ  رامضملا و  مویلا  نا  الا و  دش . دهاوخ  ریذپناکما  دعب  هب  رـضاح  لاح  زا  هک  یتایعقاو  زا  يرادربهرهب  یگدامآ 
تفگ ناوتب  دیاش  خزود . یگدنام ) بقع   ) نایاپ تشهب و  رب  تقبس  تسا ، تقبـس  زور  ادرف  وپاکت و  زورما  دیـشاب ، رایـشه  رانلا . هیاغلا  و 

، تکرح ياهنم  رادناج  تقیقح ، رد  تسا . شبنج  تکرح و  تسا ، نارادناج  يهمه  ریگارف  یکاخ  يهرک  رد  هک  ياهدیدپ  نیرتیمومع 
نیا تسا ، مهم  هک  هچ  نآ  تیناسنا . ياهنم  ناسنا  اب  تسا  يواسم  هشیدـنا ، ياهنم  ناسنا  هک  نانچ  ناج . ياهنم  رادـناج  اب  تسا  يواـسم 

یگدـنز دـننکیم . یقلت  دوخ  تیدوجوم  لـیلد  ار  نآ  ضحم  یعیبـط  ياـنعم  هب  تکرح  یناـسنا ، عون  ینب  زیگنافسا  تیرثـکا  هک  تسا 
رد هقباسم  دوشیم ، هقباسم  نادیم  وا  يارب  ایند  دباییم و  لوحت  یناسنا  تکرح  هب  يرایشه  زاغآ  زا  طقف  هک  تسا  یعیبط  یتکرح  یمدآ 

ناجیه و هب  تقیقح ، هگلزنم  اورهر  لامک  تمظع و  يهدهاشم  اب  رادفده ، هدنز و  نارایشه  هک  تسا  نیا  هقباسم  زا  روظنم  لامک . ریخ و 
نتفرگ دـندرگیم و  رب  دـنریگب ، تقبـس  نانآ  رب  رگا  یتح  هک  دـننکیم  یقلت  ناوراـک  نآ  زا  ییاـضعا  ار  دوخ  دـنوشیم و  راداو  وپاـکت 

يهبذاج هب  دورو  تهج  هقباسم ، هب  روتـسد  دروم ، دـنچ  رد  ینآرق ، تایآ  رد  دـننادیم . تکرح  رد  تعرـس  لماعو  هفیظو  ار  نانآ  تسد 
هئارو نم  لما  ماـیا  یف  مکنا  ـالا و  هحفـص 278 ] [ . ] 118 .« ] ناتراگدرورپ شیاشخب  هب  دـینک  تقبـس  : » هلمج زا  تسا . هدـش  هداد  هللاءاقل 
هلمع رسخ  دقف  هلجا ، روضح  لبق  هلما  مایا  یف  رصق  نم  هلجا و  هررضی  مل  هلمع و  هعفن  دقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  لمع  نمف  لجا ،
وزرآ راگزور  رد  هک  یسک  دراد . لابند  هب  ار  لجا  هک  دینارذگیم  ار  وزرآ  راگزور  یناگدنز ، نیا  رد  امش  دیشاب ، رایـشه  هلجا . هرـض  و 

وا يارب  يررـض  تسا ، هدمآ  شغارـس  هب  هک  یگرم  دوب و  دهاوخ  دنمدوس  وا  يارب  لمع  دیامن ، لمع  دـسرارف ، شلجا  هک  نآ  زا  شیپ  و 
شلجا راب و  تراسخ  شلمع  دیامن . ریـصقت  دسرارف ، شلجا  هک  نآ  زا  شیپ  شیوزرآ  راگزور  رد  هک  سک  نآ  تخاس و  دهاوخن  دراو 

هک تسایرد  نآ  دننام  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  شیب  مک و  يزور  دنچ  یـسک  ره  هک  یعیبط ، یناگدـنز  تشگ . دـهاوخ  مامت  شررـض  هب 
کلهتـسم یگدـنز  فرـص و  اهورین  جاوما ، نیا  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  تساهقایتشا . اههدارا و  اههتـساوخ ، اهدـیما ، اهوزرآ ، شجاوما ،

اهدـیما و نآ  كرحم  لماع  هدـمع  هک  یناگدـنز ، نیا  رد  هک  دـنکیم  مکح  درف  تسا . گرم  اهنآ  يهمه  نایاپ  لاح ، ره  رد  دوشیم و 
هداد و ماجنا  دـیفم  لامعا  ماگنه ، نیا  رد  دـشخبب . ققحت  ینیع  يهحلاص  لامعا  اـب  اـهوزرآ ) اهدـیما و   ) ار اـهنآ  ناـسنا ، تساـهوزرآ ، 

ماگنه رد  دیـشاب ، رایـشه  هبهرلا . یف  نولمعت  امک  هبغرلا  یف  اولمعاف  الا  دـناسریمن . وا  هب  يررـض  دـمآ ، دـهاوخ  شغارـس  هب  هک  یگرم 
اهیـشوخ و رد  یمدآ  هک  ماگنه  نآ  رد  هحفـص 279 ] دینکیم [ . لمع  تشحو  سرت و  عقوم  رد  هک  دینک  لمع  نانچ  تبغر  یـشوخ و 
رد ییوگ  درادن . دهدیم ، ماجنا  هک  یلامعا  يهبـساحم  ادخ و  هب  یگتـسباو  فیلکت و  دـهعت و  تمظع  هب  یهجوت  تسا ، روهطوغ  ذـیاذل 

تسا نامه  دوشب ، دیاب  هک  هچ  نآ  دربیم  نامگ  دتفایم و  راک  زا  لقعت  رکفت و  ذیاذل ، اهیشوخ و  اب  یمدآ  ناور  حوطـس  لاغتـشا  عقوم 
دربیم ادخ  هب  ور  دوشیم و  شوشم  برطضم و  دسریم ، یشوخان  درد و  راگزور  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  تسا . روهطوغ  نآ  رد  يو  هک 

ار یـصاخ  کیژولویزیف  راثآ  مئالع و  هک  تسا  یـصخشم  یناور  يهدیدپ  کی  سرت  سرت  دنیبیم . هتـسباو  فیلکت  دهعت و  هب  ار  دوخ  و 
ای یعیبط  لداعت  نزاوت و  صقن  ای  نادقف  لامتحا  ای  نیقی  ماگنه  رد  هک  داد  حیـضوت  وحن  نیا  هب  ناوتیم  ار  سرت  دنکیم . رادومن  ندب  رد 

فیرعت صقن  نیا  یلو  دـنکیمن ، نشور  الماک  ار  سرت  يهدـیدپ  فیرعت ، نیا  هک  مینادیم  هتبلا  دوشیم . رادومن  سرت  يهدـیدپ  یناور ،
ياراد یکیزیف  ياهدومن  اب  اهتیلاعف ، اههدـیدپ و  نآ  یـسررب  ماگنه  رد  ام  اریز ، دراد . دوجو  یناور  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  يهمه  رد 

اب یتسیاـب  تسا ، یناداـن  دولوم  هک  سرت  نآ  تسا ؟ سرت  دولوم  بهذـم  اـیآ  میتـسین . ورهبور  اـهدومن  رگید  تیمک و  لکـش و  گـنر و 
فوسلیف نارازه  يهرابرد  تسا ، ینادان  دولوم  هک  سرت ، هنوگ  نیا  هب  بهذم  ندرک  دنتـسم  دوش . عفترم  زین  سرت  ینادان ، ندـش  فرطرب 

الماک دـنراد ، ییانـشآ  یلک  نیناوق  هدـع  کی  كرد  يهلیـسو  هب  ولو  یتسه ، ناهج  تایعقاو  اب  هک  ارگبهذـم  سانـشادخ و  دنمـشناد  و 
ملع رد  تفرـشیپ  اب  نانآ ، بلغا  هکلب  دناهدشن ، زاینیب  بهذم  ادخ و  زا  ناشینادان  لهج و  لیلقت  اب  اهنت  هن  نانیا  اریز  تسا . عقاو  فالخ 

بارطضا سرت و  یگزیگنا  هب  ار  ادخ  هب  شیارگ  نآرق  دناهدید . رتلیامتم  بهذم  هب  رتانشآ و  ادخ  اب  ار  دوخ  دناهتـشاد ، هک  ینیبناهج  و 
نتـسشن و لاـح  رد  ولهپ  هب  ار  اـم  دوـشیم ، دراو  ناـسنا  رب  يررـض  هک  یماـگنه  و  . » 1 هحفـص 280 ] هنومن [ : ناونع  هب  دـنکیم . خـیبوت 
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ندرک فرطرب  يارب  ار  ام  هک  تسین  نامه  ییوگ  دوریم ، دوخ  هار  هب  میدرک ، عفترم  يو  زا  ار  ررـض  هک  یماگنه  دـناوخیم و  نداتـسیا 
، مینک عفترم  تسا  هدیسر  نانآ  هب  هک  ار  يررـض  مینک و  محر  نانآ  هب  ام  رگا  و  . » 2 [ . 119 .« ] دناوخیم دوب ، هدش  دراو  وا  هب  هک  يررض 
هک دوشیمن  ادیپ  مه  هیآ  کی  یتح  نآرق ، رس  ات  رـس  رد  تقد  اب  [ . 120 .« ] دنزرویم تجاجل  دوخ  يهناهارمگ  هناروک و  يرگنایغط  رد 

بارطـضا و سرت و  عقوم  رد  ناـسنا  شیارگ  یگدـنهانپ و  دـنک . حرطم  نید  تیعقاو  ادـخ و  دوـجو  لـیلد  ار  تبکن  بارطـضا و  سرت و 
نجل زا  ندـمآ  نوریب  ندـمآ و  دوـخ  هـب  يارب  یمهم  لـماع  هـچ  یگرزب و  يهدـیاف  هـچ  تـسا و  نـید  دـیاوف  زا  یکی  ادــخ ، هـب  یناوتاـن 

یلو تسا . رارطـضا  يزورهریت و  سرت و  مدرم  زا  یخرب  يارب  تعیبط ، ملاـع  ادـخ و  هب  شیارگ  لـماع  اـهيراب . دـنبیب و  اـهیهاگآان و 
هب شیارگ  لماع  ار  لوقعم  ذیاذل  یناور و  ياههدنخ  اهییافوکـش و  شنیرفآ و  لالج  لامج و  هک  دـنراد  دوجو  مدرم  زا  یناوارف  يهدـع 

نیا هب  ییارگ ، نید  لماع  رد  فلاخم  هورگ  ود  هب  رظن  اـب  ییارگ و  نید  یلـصا  ياـههشیر  هب  رظن  اـب  دـننکیم . یقلت  تعیبط  قوف  ادـخ و 
، نید زا  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  اهناسنا  تشادرب  زرط  اب  ییارگ ، نید  لیصا  لماوع  تیوه و  نتخیمآ  مه  رد  هک  میـسریم  یعطق  هجیتن 

مان رانلاک  اهبلاط و ال  مان  هنجلاک  را  مل  ینا  الا و  دـنک . زیگناماهبا  کیرات و  ار  یـسانش  ناسنا  لئاسم  تسا  نکمم  هک  تسا  یتسردان  راک 
. ] دورورف باوخ  رد  دشاب و  شتآ  زا  نازیرگ  دـباوخب و  دـشاب و  تشهب  يایوج  هک  ار  یـسک  دـننام  ماهدـیدن  نم  دیـشاب ، رایـشه  اهبراه .
رد ار  وا  هک  نیرب ، قشع  شـشک  رگم  یباوـخ !؟ هچ  ینوکـس و  هچ  تسا ، رادروـخرب  نیرب  قـشع  زا  اـعقاو  هک  یـسک  يارب  هحفص 281 ]

ياهرادرک راتفگ و  مسجت  تعاس  ندیـسرارف  هک  یـسک  يارب  دهدیم !؟ یتسم  باوخ و  هب  یلاجم  دروآیمرد ، وپاکت  هب  لامک  يهبذاج 
؟ دمارایب تحار  باوخ  رد  دراد و  رب  تسد  اهنآ  يهدش  بوسر  جیاتن  زا  نورد ، ندرک  كاپ  زا  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، یمتح  شتـشز 
ار یسک  دیشاب ، رایشه  يدرلا . یلا  لالضلا  هب  هرجی )  ) رجی يدهلا ، هب  مقتـسی )  ) میقتـسی نم ال  لطابلا و  هرـضی  قحلا  هعفنی  نم ال  هنا  الا و 
هب قح ، دیشک . دهاوخ  شتکاله  هب  یهارمگ  دزاسن ، شتـسار  تیاده  هک  ار  یـسک  دز و  دهاوخ  شررـض  لطاب  دشخبن ، شدوس  قح  هک 

یگدـنز ناکما  هک  نیا  اب  دوخ ، نتفیرف  اب  نیداینب ، مظن  نیا  ندز  مه  رب  تسا . عامتجا  درف و  ورملق  ود  رد  یناسنا  نیداینب  مظن  ینعم  کی 
هدوب قح  هشیمه  قح ، دنکیم . نیداینب  مظن  لماع  ار  لطاب  هن  دروآیم و  دراو  قح  هب  يررض  هن  دراد ، دوجو  زین  رگید  لاکـشا  رد  ندرک 

تاصتخم ندوب و  لطاب  زا  ار  لطاب  قح ، زا  ندینادرگ  يور  فارحنا و  دوب . دهاوخ  لطاب  هدوب و  لطاب  هشیمه  لطاب  دوب و  دـهاوخ  قح  و 
تلاصا هدرک و  یقلت  یگتخاس  ای  يرابتعا  موهفم  ود  ار  لطاب  قح و  هک  نانآ  دربیمن . نیب  زا  تسا ، یگدـنز  نیداینب  مظن  یهاـبت  هک  نآ 

ای دناهدرکن و  كرد  ار  لطاب  قح و  يانعم  اعقاو  ای  دننادیم ، اهسوه  اوه و  تاوهـش  رد  ندروخ  هطوغ  ندیـشک و  سفن  دوخ  رد  اهنت  ار 
ار لطاب  قح و  قیداصم  دراوم و  ندوب  یبسن  رگید ، یهورگ  دننک . دوخ  نم و  تیـصخش  يهرابرد  يرکف  یگدنز ، ریـسم  رد  دناهتـسناوتن 

فاـطعنا يارب  يزیواتـسد  دـناوتیم  لـطاب  قح و  قیداـصم  دراوم و  ندوب  یبـسن  هک  دـناهدرب  ناـمگ  هتـسناد و  قـح  تلاـصا  مدـع  لـیلد 
تالوحت هب  رظن  هحفـص 282 ] اب [  اهنآ و  ربارب  رد  اهناسنا  يریگعضوم  تایعقاو و  لوحت  هب  رظن  اب  لطاب ، قح و  دشاب . نانآ  ياهيریذپ 

تیوه یلو  تسا . ضحم  لطاب  يارب  یقادصم  ادرف  تسا ، قح  زا  یقادصم  زورما  هک  يزیچ  تسا . یبسن  ناسنا ، دوخ  يدوجو  طیارش  رد 
نیداـینب مظن  زا  ياهطقن  ره  رد  تسا . ریذـپان  لاوز  تسا ، نآ  يهدـننک  هاـبت  یمود  لوقعم و  تاـیح  نیداـینب  مظن  یلوا  هک  لـطاب ، قح و 

یحور يدام و  تعیبط  رظن  زا  هطقن ، نآ  یعقاو  نوناق  زا  تسا  ترابع  ناـیرج ، نیا  زا  هطقن  ره  قح  یلطاـب . دراد و  دوجو  یقح  یگدـنز 
نایرج مامت  رد  دـیتسناوت  امـش  رگا  تسا . یعقاو  نوناق  نآ  زا  فارحنا  روبزم ، نایرج  زا  هطقن  ره  رد  لـطاب ، یعاـمتجا و  لکـشت  يدرف و 

الا و تسا ! یمدآ  نهذ  يهتخاس  لطاب  قح و  دینک  اعدا  دیناوتیم  تقو  نآ  دینک ، ادیپ  دوخ  هب  صوصخم ، نوناق  نودب  ياهطقن  ، یگدـنز
سب رفس  نیا  يارب   ) هشوت داز و  نتخودنا  هب  دیرومام و  ایند  نیا  زا  چوک  هب  امش  دیشاب ، رایـشه  دازلا . یلع  متللد  نعظلاب و  مترما  دق  مکنا 

تـسا یتکرح  مکی . عون  میراد : تکرح  عون  ود  هک  مینانیـشن  یتشک  نانوچ  یتسه ، سونایقا  رد  اهناسنا  ام  دـیاهدش . ییامنهار  ینالوط )
، تسا هتفرگ  رظن  رد  یتـشک  يهدـننار  هک  ار  يریـسم  اـم  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  یتـشک  ندرب  هار  يارب  ناـبیتشک ، تیلاـعف  هدارا و  اـب  هک 

عون دـناهداتفا . هار  هب  يدـنوادخ  يهطلـس  تحت  گرزب  ناهیک  ات  هتفرگ  زیچان  يهرذ  زا  هک  تسا  یمومع  تکرح  نامه  نیا  مییاـمیپیم .
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نیا هب  روتـسد  دـنهدیم . ماجنا  دوخ  ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  تاـجایتحا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  نانیـشن  یتشک  هک  تسا  یتکرح  مود .
لقعت و هب  اهنآ  زا  يرادربهرهب  تسا و  نانیشن  یتشک  دوخ  دوس  هب  یعیرشت  داشرا  روتـسد  یتشک ، نانکراک  نابیتشک و  فرط  زا  تکرح 

یمدآ تیصخش  حوطس  ندش  زاب  هاگیاج  یبوبر ، هاگـشیپ  تسا و  یبوبر  هاگـشیپ  سونایقا ، نیا  لحاس  تسا . نانیـشن  یتشک  دوخ  رایتخا 
زیچان يزاب  بابسا  زج  میاهتشاذگ ، رس  تشپ  هک  یگدنز ، یتشک  يهدننک  بذج  لماوع  يهمه  یبوبر ، هاگـشیپ  يهبذاج  ربارب  رد  تسا .

یف اودوزتف  لمالا ، لوط  يوهلا و  عابتا  ناتنثا : مکیلع  فاخا  اـم  فوخا  نا  و  هحفص 283 ] تشاد [ . دهاوخن  یـشیامن  لاس  درخ  ناکدوک 
اوه و زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مراد ، امش  يهرابرد  هک  یـساره  نیرتكانتـشحو  ادغ . مکـسفنا  هب  نوزوحت )  ) نوزرحت ام  ایندلا  نم  ایندلا 

چیه دیشاب . اراد  تسا ) هتسیاش  هک  نانچنآ   ) ار دوخ  تیدوجوم  دیناوتب  ادرف  هک  دیرادرب  ياهشوت  ایند  دوخ  زا  ایند  نیا  رد  وزرآ . يازا  رد 
نیا تـسا  كاــنرطخ  هـچ  سپ  تـسین . اــهوزرآ  يزارد  يوـه و  يوریپ  زا  رت  كاــنرطخ  یمدآ  يوـج  لاــمک  تیــصخش  يارب  يزیچ 

هک نآ  زا  شیپ  دییایب  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  تقلخ  يدـج  هاگراک  رد  ار  ناسنا  ینعی  دوجوم ، نیرتيدـج  ندـش  هابت  هک  یتسرپيوه ،
كرحم و ياهدیما  اب  دتـسرفب ، یتسین  راید  هب  ار  نآ  ددرون و  مه  رد  ار  ام  يانعم  رپ  زغم و  اب  تایح  زغمیب و  لامآ  ساسایب و  ياهوزرآ 

هحفص 284] دشاب [ . لامک  ریسم  رد  ام  تکرح  يهشوت  داز و  شلوصحم  هک  مینک  تکرح  یشخب  هجیتن 

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-

داجیا يارب  ار  دوخ  ناوریپ  هدومرف و  هراشا  هداد ، يور  شايرادمامز  ورملق  فارطا  رد  هک  هچ  نآ  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک یمدرم  يا  مهواوـها . هـفلتخملا  مهنادـبا ، هـعمنتجملا  ساـنلا ، اـهیا  هحفـص 285 ] تـسا [ . هدوـمرف  کـیرحت  اـهنآ  حالـصا  مـظن و  و 

. دیدرکیم تکرح  ریـسم  کی  رد  همه  دـیتشاد ، فدـه  رد  يداحتا  رگا  تسا . نوگانوگ  ناتیاهاوه  یلو  رگیدـکی ، رانک  رد  ناتیاهندـب 
عمطی مکلعف  بالـصلا و  مصلا  یهوی  مکمالک  دیدرکیمن . يوریپ  هدنکارپ  ياهاوه  زا  دـندوب ، دـحتم  رگیدـکی  اب  امـش  حاورا  اعقاو  رگا 

ار تخـس  ياهگنـس  امـش  نخـس  دایح ! يدـیح  متلق : لاتقلا  ءاج  اذاف  تیک ، تیک و  مکـسلاجم :)  ) سلاجملا یف  نولوقت  ءادـعالا ! مکیف 
دـیناریم و نخـس  اج  همه  زا  دینیـشنیم ، سلاجم  رد  هک  یتقو  دزادـنایم . عمط  هب  امـش  يهرابرد  ار  نانمـشد  ناـتراک  دـنکیم و  تسس 

مدرم هک  ییاهتسکـش  نیرتكانتـشحو  زا  یکی  وش . رود  ام  زا  گنج  يا  دـیروآیمرب : دایرف  دـیآیم ، ناتغارـس  هب  گنج  هک  یماـگنه 
هحفـص 286] هدارا و [  ياج  هب  نیرفآ ، هسامح  هنطنط و  رپ  نانخـس  تاملک و  ندرک  نیزگیاج  دـناشنیم ، هایـس  كاخ  هب  ار  هعماج  کی 

دوخ يرگنافوط  ناجیه و  هک  دریگیم  ماجنا  قشع  روش و  هسامح و  نانچ  اب  ابیرف ، تالمج  هنوگ  نیا  يادا  تسا . ینیع  لمع  میمـصت و 
یعقاو يورین  دروآیم و  دوجو  هب  بذاک  يورین  هک  تاسآ  رحـس  لماع  نآ  نخـس  تسا . قشع  روش و  نانچ  داجیا  زا  رتناوتاـن  يزوریپ ،

تیاکح ام  تیاکح  زا  میاهتـشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  وچ  اـم  دـنکیم . نخـس  هب  لیدـبت  ار  ناـسنا  دوخ  اـنالوم ، لوق  هب  دـنکیم و  هاـبت  ار 
( نآ زا  عافد  قح و  يوس  هب   ) ار امـش  هک  یـسک  کیرحت  توعد و  مکاـساق . نم  بلق  حارتسا  ـال  مکاـعد و  نم  هوعد  تزع  اـم  میاهتـشگ 
تاـمهوت و رد  ناـنچ  نآ  تـشاد . دـهاوخن  یتـحار  لد  زگره  دریگب ، رارق  امـش  يهجنکـش  ریز  هـک  سک  نآ  درادـن و  یـشزرا  دـناوخب ،

يانعم هن  دیـسانشیم و  ار  قح  هن  هک  تسا ، هدرک  تام  ار  قح  گنر  ناتیاه  یهاوخدوخ  نانچ  نآ  دـیاهتفرورف و  دوخ  يهیاپیب  ياـهاوه 
، قح زا  عافد  يارب  امش  توعد  زا  نم  فده  میوگیم ، امش  هب  احیرص  دیروآیم . ياج  هب  ار  هدننک  توعد  هن  دیمهفیم و  ار  قح  توعد 

لماوع ندرک  نکهشیر  توعد ، زا  نم  فده  تسا . هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسامـش  لوقعم  تایح  عناوم  ندرک  دوبان 
نیدلا يذ  عافد  لیوطتلا ، ینومتلاس  لیلاضاب و  لیلاعا  تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  سار  رد  رـشب  دـض  يهیواعم  زورما  هک  تسا  تایح  یهابت 

اب قح ) زا  عافد  يارب  نم  توعد  ربارب  رد  هک  دـیرادن  نیا  زج  يراـک  . ) دـجلاب ـالا  قحلا  كردـی  ـال  و  لیلذـلا ! میمـضلا  عنمی  ـال  لوطملا .
دیدـمت دوـخ  راـکبلط  زا  هک  يراکهدـب  ناـنوچ  مزادـنیب . ریخاـت  هب  ار  گـنج  دـیتساوخ  نـم  زا  دیـشارتیم . رذـع  هدـننک  هارمگ  ناـنخس 

یـسک تسین . لوصو  لباق  تیدج  نودب  قح  دنکیمن . هحفـص 287 ] يریگولج [  دوخ  رب  متـس  دورو  زا  راوخ  لیلذ و  ناسنا  دهاوخیم .
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ره تسا . هدرک  مگ  ار  دوخ  ناج  عطق  روط  هب  دنک ، یخوش  تسا ، قح  هک  یگدنز  تیعقاو  نیرتيدـج  اب  هک  یـسک  دـبیرفب ، ار  دوخ  هک 
ناج زا  رارف  هب  یمدآ  هک  یتقو  دیوشیم . رترود  دوخ  ناج  زا  دیزادرپیم ، يروآرذـع  یـشارت و  تلع  هب  تقیقح ، قح و  ربارب  رد  هک  راب 

یتایح تیدـج  اب  زج  هک  تسا  ریذـپانیخوش  تیعقاو  کی  قح ، دـهدب ؟ ماجنا  دـناوتیم  يراـک  هچ  زوسلد  ربهر  دزرویم ، رارـصا  دوخ 
. درک نآ  زا  يرادروخرب  ياعدا  ناوتیمن  دوشن ، كرد  شتقیقح  رگا  هک  تسا  یتیعقاو  تایح  دوخ  هک  ناـنچ  تفاـیرد ، ار  نآ  ناوتیمن 

ناگناگیب لاغـشا  زا  دوخ  نطو  هناخ و  زج  ار  نطو  هناخ و  نیمادک  اتفگـش )! ( ؟ نولتاقت يدـعب  ماما  يا  عم  نوعنمت و  مکراد  دـعب  راد  يا 
هک دندقتعم  یـسایس  مولع  نیرکفتم  زا  یـضعب  دش . دیهاوخ  دراو  دربن  نادـیم  هب  نم ، زا  سپ  ربهر  نیمادـک  اب  تخاس و  دـیهاوخ  عونمم 
هک تسین  یفاک  نطو ، قدـص  يارب  دـنیوگیم  رگید  یـضعب  دـنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  تسا  یهاگیاج  زا  ترابع  ناـسنا  کـی  نطو 

يهلئـسم یهورگ  دـشاب . هتـشاد  هاگیاج  نآ  اب  يدادرارق  ای  یعیبط  یطباور  دـیاب  هکلب  دـشاب ، هدوب  ناـسنا  کـی  یگدـنز  يارب  یهاـگیاج 
اب ناـسنا ، کـی  يهطبار  موهفم  دـسریم  رظن  هب  دـناهدرک  رکذ  نطومه ) نطاوـم و   ) قـقحت يارب  زین  ار  يرگید  طـباور  ندوـب و  ناـبزمه 

رتدایز هاگیاج ، کی  رد  ناسنا  کی  یعیبط  يدوجو  ياههشیر  هک  هچ  ره  دشاب . هدوب  یبسن  الماک  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یهاگیاج 
نیا دوب . دهاوخ  رتيوق  رتشیب و  لحم  نآ  اب  يدادرارق ، یعیبط و  یناور و  رظن  زا  صخش ، نآ  طابترا  هک  تسا  ملسم  دشاب ، هدوب  رتيوق  و 

نآ میلـست  تباجا و  زا  نآ ، یـساسا  يهشیر  تسین و  دـیدرت  ياـج  هقـالع ، دروم  ءایـشا  نطو و  هب  یناـسنا ، تعیبط  رظن  زا  هقـالع  سنا و 
 ] ینادیم ءایـشا  نآ  هک  تسا  هدرک  یقلت  نینچ  تایح  تعیبط  ییوگ  دریگیم . همـشچرس  یمدآ  تایح  شرتسگ  زورب و  لباقم  رد  ءایـشا ،

تسا تایح  هقالع  نیرتدیدش  دروم  هک  یتاعوضوم  زا  ءایـشا ، يهمه  نطولا ، بح  نیا ، ربانب  دناهدرک . زاب  وا  یگدنز  يارب  هحفص 288 ]
طیحم هاگداز و  زا  تسا ، هتـشاد  راک  رـس و  نآ  اب  زور  دـنچ  لـصحم  هک  یباـتک  اـت  هتفرگ  نآ ) ینورب  ینورد و  يازجا  يداـم و  دـبلاک  )

. دوشیم لماش  ار  همه  همه و  دشاب ، هتـشاد  هلـصاف  قشاع  دوخ  نطو  اب  خسرف  اهنویلیم  تسا  نکمم  هک  قوشعم  يوک  ات  هتفرگ  یگدـنز 
رتبوبحم وا  ندب  دبلاک  زا  یمدآ  تایح  يارب  نطو  نیمادک  تسا . یفنم  الماک  لاوئـس  نیا  خساپ  تسا ؟ قلطم  بولطم  یتسود  نطو  ایآ 

تایح و هک  نیا  يهوالع  هب  تسا و  لوحت  لیدـبت و  لاح  رد  امئاد  هک  نیا  يهفاضا  هب  نطو ، نیا  مینیبیم  هک  نیا  اب  تسا ؟ رتيرورـض  و 
زا وضع  دنچ  ای  کی  هک  یعقوم  دنکیم ، راداو  تیمورحم  هجنکـش و  شالت و  هنوگ  ره  هب  ار  نطو  نیا  دوخ ، دـصاقم  هار  رد  یمدآ  حور 
رود دربیم و  ار  اـهوضع  نآ  اـی  وضع  نآ  دـنک ، دـیدهت  ار  حور  تاـیح و  دوخ  دـهاوخب  یهاـبت ، داـسف و  تهج  هب  نطو ، نیا  ناـمتخاس 

ینطو و ناـهج  تاـنیقلت  اـب  دـنهاوخب  عماوج  ياـیوقا  هک  دـشاب  هتـشاد  ترورـض  هکلب  بوـلطم ، دـناوتیم  یتـقو  نطوـلابح  دزادـنایم .
بیرف نیرتکچوک  هک  دوشیم ، تاذ  بح  يواسم  نطولابح  عقاوم ، نیا  رد  دننک . لامیاپ  ار  افعض  یناهج  ياههدیا  هتسارآ ، ياهراعش 

یعیبـط و ـالماک  رظن  ود  زا  [ 121  ] ناـمیالا نم  نطولابح  هک  نیا  یلک  يهجیتـن  دـش . دـهاوخ  رجنم  یمدآ  تاـیح  يدوباـن  هب  ندروـخ ،
ياهدیدپ دراد ، یسنا  نآ  اب  یمدآ  تایح  هک  یعوضوم  ره  نآ و  يهرابرد  صوصخم  تیساسح  نطو و  یعیبط . هاگرظن  . 1 تسا : یقطنم 

نطو تسا . گرم  اب  هزرابم  یگدـنز و  زا  عافد  تاذ و  بح  يواسم  هاگدـید  نیا  زا  نطولابح  یقطنم . هاـگرظن  . 2 یعیبط . الماک  تسا 
زا ثحب  دوشیم . یشان  یگدنز  بسانم  تاعوضوم  هحفص 289 ] هب [  تایح  یگتـسباو  زا  هک  تسا  یتسود  دوخ  عورف  زا  یکی  یتسود ،

تایح رد  هک  یتالوحت  یجیردت و  لماکت  اب  تسا . نآ ) یمومع  يانعم  هب   ) یتسود دوخ  تالولعم  جیاتن و  زا  یکی  یسررب  یتسود ، نطو 
یـسررب دروم  هک  یتـسود ، نطو  دریگیم . رارق  لوحت  لـماکت و  شوختـسد  رطاـخ  قلعت  دروم  تاـعوضوم  يهمه  دـنکیم ، زورب  یمدآ 

هورگ نآرق  هاگدید  زا  نطو  دشاب . هدوب  ناسنا  یحور  لماکت  لوحت و  يوگخـساپ  یتسیاب  هقالع ، دروم  تاعوضوم  يهمه  دننام  تسام ،
ياـهنوخ هک  میتفرگ  ناـمیپ  امـش  زا  اـم  هک  یعقوم  و  . » 1 دـننام : دـنکیم . دـییات  ـالماک  ار  نطو  هب  هقـالع  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  مکی .

هک یلاح  رد  میگنجن ، ادخ  هار  رد  ام  ارچ  دـنتفگ : نانآ  و  . » 2 [ . 122 .« ] دینکن نوریب  دوخ  ياهنطو  زا  ار  رگیدکی  دیزیرن و  ار  رگیدـکی 
نطو زا  يدـنمهرهب  زا  تیمورحم  نایب و  دوخ  نطو  هب  ار  ناسنا  یعیبط  قلعت  تایآ ، زا  هورگ  نیا  [ . 123 .« ] میاهدش هدنار  دوخ  نطو  زا  ام 

زج : » لیبق زا  دنکیم . دزشوگ  ار  نطو  تیبوبحم  میقتسمریغ  روط  هب  هک  تسا  یتایآ  مود . هورگ  تسا . هدومرف  یفرعم  تخـس  تضایر  ار 
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راد هب  ای  دنوش  هتـشک  هک  دنـشوکیم ، داسف  يارب  نیمز  يور  رد  دنزیخیمرب و  راکیپ  هب  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  يازج  تسین  نیا 
ار سکعلاـب  اـی  تسار  تسد  اـب  پچ  ياـپ  فـالخ  روـط  هب  عـطق   ) دوـش عـطق  فـالخ  روـط  هب  ناـشیاهاپ  اـهتسد و  اـی  دـنوش ، هـتخیوآ 
 ] یگرزب باذـع  ترخآ  رد  نانآ  يارب  تسا و  ییاوسر  ایند  نیا  رد  نانآ ، يارب  اهرفیک ، نیا  دـنوش . دـیعبت  دوخ  نیمز  زا  ای  دـنیوگیم ،)

قلعت بجوم  یعیبط  روط  هب  هتشاد و  تیبوبحم  قوف ، تایآ  هب  رظن  اب  یعامتجا ، یفرع و  حالطـصا  هب  نطو ، [ . 124 .« ] تسا هحفص 290 ]
يدایز تایآ  موس . هورگ  دشاب . هدوب  مه  راکیپ  تمواقم و  بجوم  دناوتیم  نطو ، رد  یگدنز  زا  لیلدیب  تیمورحم  هدوب و  یمدآ  رطاخ 

، صوصخلاب ینید ، لآدیا  هب  هنادقتعم  یگدـنز  مومع و  روط  هب  یگدـنز ، يارب  يراومهان  عقوم  رد  ار  نطو  فلتخم ، لاکـشا  اب  هک  تسا 
، دناهتـشاد اور  دوخ  هب  متـس  هک  یلاـح  رد  ناگتـشرف ، هک  ار  یناـسک  : » دـننام دـنکیم . یفرعم  بوـلطم  ار  نآ  زا  تارجاـهم  درط و  لـباق 

ناگتـشرف میاهدوب . نایاونیب  نیمز  يور  رد  ام  هک  دنهدیم  خساپ  ناگتـشرف  هب  نانآ  دـیدوب ؟ لاح  هچ  رد  دـنیوگیم  نانآ  هب  دـنباییمرد ،
، دناهتـشاد اور  متـس  دوخ  هب  هک  مدرم  نآ  هاگیاج  دیوشن .) عقاو  هدیدمتـس  ات   ) دینک ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  رگم  دنیوگیم :
اب هن  ار  نازاتشیپ  تیصخش  شزرا و  درک ؟ دیهاوخ  راکیپ  اوشیپ  نیمادک  يربهر  اب  نم  زا  سپ  [ . 125 .« ] تسا دب  ناشراک  نایاپ  خزود و 

هلیح ماقم و  تورث و  داژن و  اب  هن  تسا و  هدروآ  تسد  هب  عامتجا  رد  هک  ياهبـساحمیب  تیعقوم  اب  هن  دیجنـس و  ناوتیم  وا  يدام  ياضعا 
تفیک تیمک و  ياهيریگفدـه و  اب  دـیاب  نازاتـشیپ  تیـصخش  شزرا و  هکلب  تیناـسنا . نیناوق  لوصا و  زا  شزغل  يارب  يو  ياـهيزاب 
رادـیاپ یـساسا و  نوناق  نیا  هب  رظن  اب  دوش . صخـشم  نییعت و  دـنهدیم ، ماجنا  دـیاب  اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هک  یـشالت  وپاـکت و 

هفالک مگ و  رد  رس  یتایح  ياهمادقا  رد  ار  دوخ  نامز  مدرم  هک  تسا  هتشاد  یماهبا  یلع  تیـصخش  ایآ  دیـشیدنیب . یلع  يربهر  يهرابرد 
مدرم ایآ  دوب !؟ رتهب  دوخ  نارود  مدرم  زا  یگدـنز ، هحفـص 291 ] لیاسو [  رگید  نکـسم و  سابل و  كاروخ و  رد  یلع  عضو  ایآ  دـنک !؟

رورغملا دشیم !؟ روهطوغ  یگدنز  ذیاذل  رد  دوخ  سپس  درکیم و  تسا ، گرم  یگدنز و  زرم  هک  رازراک ، نادیم  يهناور  ار  دوخ  نامز 
هابت بیرف  ادخ ، هب  دـنگوس  لصان . قوفاب  یمر  دـقف  مکب  یمر  نم  و  بیخالا ،  مهـسلاب  - هللا -و  زاف دـقف  مکب  زاف  نم  هومتررغ و  نم  هللا  و 

نیرتهدننک دیمون  نیرتهدنز ) اب  ، ) داد رارق  درب  يهلیسو  ار  امش  هک  یسک  ادخ ، هب  دنگوس  دیداد . بیرف  ار  وا  امش  هک  یسک  دروخ  هدننک 
هب هک  هعماج ، نآ  مدرم  درک . اهر  ناکیپیب  هتسکش و  يریت  تخادنا ، ریت  شنمشد  يوس  هب  امش  يهلیسو  هب  هک  یـسک  دیزگرب و  ار  مهس 

اهفده زا  هراومه  دنزب ، لوگ  ار  دوخ  ققحت  لباقریغ  ياهوزرآ  لیخت و  اب  لقعت ، قطنم و  ياج  هب  دبیرفب و  ار  دوخ  نخس  اب  لمع ، ياج 
نتـشیوخ نتفیرف  لاـح  رد  اـمئاد  هتفگن و  نتـشیوخ  هب  تسار  نخـس  زگره  هک  یمدرم  نینچ  دورن ، هلیـسو  لیـصحت  لاـبند  هب  دـنزب و  مد 

يواعد و يور  ار  دوخ  یگدنز  يهبساحم  دنناوتیم  هنوگچ  نارگید  دنـشاب و  رگید  سک  يارب  نانیمطا  دروم  دنناوتیم  هنوگچ  دنتـسه ،
، ادخ هب  دنگوس  مکب . ودعلا  دعوا  مکرصن و ال  یف  عمطا  مکلوق و ال  قدصا  هللا ال  تبحصا و  دننک !؟ راوتـسا  ناشیا  ياهنامیپ  اههدعو و 
زغن و نانخس  منکیم . دیدهت  امـش  يهلیـسو  هب  ار  نمـشد  هن  مراد و  ناتيرای  هب  يدیما  هن  منکیم و  قیدصت  ار  ناتراتفگ  هن  رگید  نونکا 

نانچ دسانـشن ، ار  امـش  دـشاب ، هدوب  مه  درف  نیرتوگتـسار  نیرتيدـج و  دوخ  هک  یـسک ، رگا  هک  دـیآیم  نورب  نانچ  ناـتنابز  زا  حیـصف 
هک دنک  رواب  دناوتیمن  وگتـسار  يدج و  ناسنا  دتفایم !! دـیدرت  کش و  هب  دوخ  يهرابرد  هحفص 292 ] هک [  دوشیم  ناتنانخس  روحـسم 

يدـج و يهفایق  فرط ، کی  زا  نخـس  تغالب  تحاـصف و  دـشاب . هتـشادن  اوتحم  یلو  دوش ، رداـص  یـسک  ناـبز  زا  زغن ، حیـصف و  ینخس 
ام دشاب !؟ هتـشادن  نانخـس  نآ  ياوتحم  زا  یعالطا  هدـنیوگ ، درخ  لد و  هک  درک  روصت  ناوتیم  لاح  نیا  اب  ایآ  رگید . فرط  زا  یـسامح 

؟ ناتیاهيرامیب يهجلاعم  هار  تسیچ  ناتیاهدرد و  ياود  تسیچ  امـش ؟! رب  هدش  هچ  مکلاثما . لاجر  موقلا  مکبط ؟ ام  مکواود ؟ ام  مکلاب ؟
وا تردق  رب  هدرک ، ناوتان  نوبز و  ار  امـش  نمـشد ، زا  امـش  تشحو  سرت و  دیـسارهن . نمـشد  زا  دنیامـش . دـننام  ینادرم  مه  نمـشد  موق 

لومـشم هک  دنتـسه  یمدرم  امـش  دننام  زین  نانمـشد  دیزابب . نانمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  نآ  زا  ساره  سرت و  دـیازفایم .
، یگدـنز معط  ندیـشچ  رد  رتالاب ، همه  زا  لزلزت و  تمواقم ، یـشوخان ، یـشوخ ، شمارآ ، بارطـضا ، سرت ، رد  نانآ  دـناتعیبط . نیناوق 

يهمه داهن  رد  فرـش  وربآ و  زا  عافد  هدارا و  تردـق  دـنرادن . يدـنواشیوخ  نانآ  اب  تعیبط  ياهورین  لماوع و  دـنرادن . امـش  اـب  یتواـفت 
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ایآ قح !؟ ریغ  یف  اعمط  و  عرو ! ریغ  نم  هفع )  ) هلفغ و  لمع !)  ) ملع ریغب  الوقا  تسین . نیعم  هورگ  کی  هب  صوصخم  هدش و  هیبعت  اهناسنا 
عمط ای  ( ؟! یگتسیاش نودب  يزوریپ )  ) قح هب  ندیسر  يارب  دیما  عمط و  ایآ  اهیگدولآ ! زا  يراددوخ  نودب  تلفغ  ایآ  ملع ؟! نودب  نخس 

، دـنکیمن روبع  یلاخ  ياضف  کی  زا  تسا ، هدـش  هدیـشک  یگدـنز  رد  لامک  يوس  هب  هک  یهار  رد  ناـسنا ، قح ؟!) ریغ  هب  ندیـسر  يارب 
، تسا دنمزاین  ینورد  کیرحت  صیخـشت و  لماوع  نتـشاد  هگن  هدامآ  هلیـسو و  باختنا  يریگفدـه و  هب  تکرح  نیا  رد  هک  نانچ  هکلب 

لاـمک يوـس  هب  تکرح  دـنکیم ، هیجوـت  ریـسفت و  ار  روـبزم  ياـهتیلاعف  هک  نورد ، نآ  نتـشاد  هحفـص 293 ] كاپ [  نودـب  ناـنچمه ،
هب لوصو  يزوریپ و  هب  نتسب  دیما  عمط و  دوشیم . هدیمان  عرو  نآ ، يهیفصت  اهیگدولآ و  زا  نورد  نتشاد  كاپ  نیا  تسا . ریذپانناکما 

نخـس روطچ  رخآ  درادـن . ماود  لـباق  ریغ  تاـساسحا  تـالایخ و  اـب  یگدـنز  ندرک  چوپ  زج  ياهجیتن  یگتـسیاش ، لیـصحت  نودـب  قح ،
يهلیـسو نیرتیمومع  نیرتیـساسا و  دیـشاب ؟ هتـشاد  یعالطا  ناتتواضق  نخـس و  ياوتحم  زا  هک  نآ  نودب  دینکیم ، يرواد  دییوگیم و 

ره لکش و  ره  رد  نخس ، نیا  تسا . تیلاعف  لوغشم  زمر ، ظفلت و  نتشون و  دننام  یلاکشا  اب  هک  تسا ، نخـس  رگیدکی  اب  اهناسنا  طابترا 
زاربا هک  نیا  مود . عوضوم  دراد . ربرد  هک  ییاوتحم  انعم و  مکی . عوضوم  دنکیم : تلالد  مهم  عوضوم  ود  هب  دـنکیم ، زورب  هک  یتیعقوم 

صخـش تلاخد  هب  رظن  اب  عوضوم  نیا  دـهدیم . ناشن  نخـس  نآ  ظاـفلا  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  اوتحم  ناـنعم و  ناـمه  نخـس ، يهدـننک 
نآ زا  عوضوم  نیا  تیمها  دراد . یتاـیح  يهبنج  هدـنریگ  هب  هدـنیوگ  زا  ینعم  لاـقتنا  رد  شراـتفگ ، تیعقاو  مدـع  تیعقاو و  رد  هدـنیوگ 

يهدـیدپ هک  هزادـنا  ره  نیاربانب ، دـنکیم . شنخـس  ياـنعم  يهراـبرد  تخانـش  تفرعم و  ملع و  ياـعدا  انمـض  هدـنیوگ ، هک  تسا  تهج 
هب دوب . دهاوخ  رتدیفم  رتهناعطاق و  تایعقاو  زاربا  لیاسو  رگید  نخـس و  زا  يرادربهرهب  دشاب ، هدوب  رتیلاع  اهناسنا  رد  تفرعم  تخانش و 

زاربا لیاسو  رگید  اهنخس و  شزرا  دوشن ، نشور  اهناسنا  يارب  نآ  داعبا  شزرا و  تفرعم و  تخانـش و  تیمها  ات  هک  تسا  تهج  نیمه 
هحفص 294] دهدب [ . ناشن  يربج  یعیبط و  روط  هب  ار  انعم  هک  لاقتنا  لیاسو  نآ  رگم  دوب ، دهاوخ  لزلزتم  هشیمه  يارب  یناعم 

نامثع لتق  هرابرد  هبطخ 030-

هنع تیهن  وا  التاق ، تنکل  هب  ترما  ول  هحفص 295 ] دنیامرفیم [ . نایب  نامثع  لتق  دروم  رد  ار  یبلاطم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
. مدوـب شرواـی  مدرکیم ، يریگوـلج  وا  لـتق  زا  رگا  مدوـب و  نـم  وا  لـتاق  مدوـب ، هداد  ار  ناـمثع  نتـشک  روتـسد  نـم  رگا  ارـصان . تـنکل 
هچ رگا  دشابن ، نیب  رد  دمعت  یهاگآ و  رگا  تسا . یهاگآ  دمعت و  یسک ، رب  راکتیانج  لتاق  قدص  ییانج و  سفن  لتق  طرش  نیرتیساسا 

نیا نودب  یسک ، لتق  هب  روتـسد  درجم  هطوبرم ، یهقف  عبانم  لئاسم و  هب  رظن  اب  دوشیمن . تیانج  تفـص  هب  فوصوم  دریگب ، تروص  لتق 
مادقا رد  رایتخا  یهاگآ و  زا  تسا ، هدش  لتق  يدصتم  هک  یسک  اریز  دوشیمن ، بوسحم  لتق  دشاب ، هدوب  لتق  يهمات  تلع  روتسد  نآ  هک 

يهلیـسو هب  هدـنهد ، روتـسد  هک  یتروص  رد  یتح  تسین . صاصق  هب  موکحم  یهقف  رظن  زا  هدـنهد  روتـسد  تسا و  هدوب  رادروخرب  لتق  هب 
مکح هصالخ ، دوشیمن . صاصق  یلو  دوشیم ، يدبا  سبح  هب  موکحم  هدـنهد  روتـسد  دـنک ، هارکا  سفن  لتق  هب  ار  لتاق  تردـق ، لامعا 

لمعلاسکعو قالخا  هاگدـید  زا  اریز  تسا ، توافتم  يرمـالاسفن  لـمعلاسکع  یقـالخا و  مکح  اـب  ضحم ، هقف  هاگدـید  زا  سفن  لـتق 
نیا تسا . لـتق  رد  يونعم  تکرـش  یعون  لـتق ، ییادـتبا  تامدـقم  زا  ندرکن  يریگولج  وـلو  تناـعا ، تیاـضر و  نیرتـمک  يرمـالاسفن ،

هب توم  تایح و  قلاخ  دـنوادخ  هک  تسا  تایح  تمظع  نداد  ناشن  يارب  اهناسنا ، نوخ  يهراـبرد  مالـسا  بتکم  رد  دـیدش  يریگتخس 
دوب و رایتخا  یهاگآ و  ياراد  لقاع و  دیـشر ، غلاب ، يدرم  نامثع  تسا . هدادـن  نامثع  لتق  هب  يروتـسد  نینموملاریما  تسا . هداد  اـهناسنا 
رب هدرک و  هاگآ  دوب ، وا  هجوتم  هک  يرطخ  زا  ار  نامثع  راب  دنچ  هحفص 296 ] نینموملاریما [  دوخ  دوب . هدرک  رطخ  ساسحا  راب  دنچ  دوخ 

دوصقم تسا . هتـشادن  ناـمثع  لـتق  رد  يریثاـت  زین  يرمـالاسفن  یقـالخا و  هاگدـید  زا  یتـح  نینموملاریما ، نیارباـنب ، دوب . هدومرف  رذـح 
راطخا و تحیـصن و  همه  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  مدوب ». وا  رای  مدرکیم ، يریگولج  نامثع  يهثداح  زا  رگا  ای  : » يهلمج زا  نینموملاریما 

يهلحرم هب  هثداح  عوقو  تفرگ و  هدـیدان  ارم  ياهراطخا  شنادـنواشیوخ  رگید  ناورم و  ریثاـت  تحت  نآ  مداد و  ناـمثع  هب  هک  يرادـشه 
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انا نم  هلذخ  لوقی : نا  عیطتسی  هرـصن ال  نم  نا  ریغ  تسویپ . عوقو  هب  هثداح  داتفا و  ریثات  زا  نم  يریگولج  یهن و  هجیتن ، رد  دیـسر ، یعطق 
نآ زا  رتهب  نم  دیوگب : دناوتیمن  تساخرب  وا  يرای  هب  هک  یـسک  یلو  ینم . ریخ  وه  نم  هرـصن  لوقی : نا  عیطتـسی  هلذخ ال  نم  و  هنم . ریخ 

دومن يرای  ار  وا  هک  یسک  دیوگب :  دناوتیمن  تخاس  شیاهر  ار  وا  هک  یـسک  و  درپس . گرم  هب  تخاس و  شیاهر  ار  وا  هک  مدوب  یـسک 
نآ ياههورگ  دارفا و  یگدنز  رد  وا  ریثات  دـشاب ، هدوب  حرطم  رتشیب  هعماج  کی  رد  تایح  يهدـنراد  ناسنا  هک  هزادـنا  ره  دوب . رتهب  نم  زا 

یتیصخش درخ  لقع و  . 1 هلمج : نآ  زا  تسا . یفلتخم  ياهتیمک  اهتیفیک و  اهتروص و  ياراد  ریثاـت ، نیا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  هعماـج 
، هتفرگ رارق  درخ  لقع و  نآ  ياهتمظع  ریثات  تحت  هعماج ، نآ  زا  ییاههورگ  ای  دارفا  دـیدرت ، نودـب  دوشیم . حرطم  هعماج  کی  رد  هک 

رارق هعماج  کی  يزاتـشیپ  فیدر  رد  هک  ییاهتیـصخش  اـی  تیـصخش و  رگا  . 2 دـنوشیم . هدیـشک  نآ  فرط  هب  هناهاگآان  ای  هناـهاگآ 
، دیدرت کشیب و  دنشاب ، هتشاد  یماود  دوخ  تیعقوم  رد  دنناوتب  رگا  دنشاب ، مدرم  یگدنز  لوصا  هب  لایخیب  رـصنع و  تسـس  دنریگیم ،

یخوش ياههفایق  هب  دشوجیم ، نآ  نتم  زا  هک  یگدنز  يدج  ياههرهچ  هدـییارگ ، هحفص 297 ] یلایخیب [  یتسـس و  هب  هعماج  نآ  مدرم 
، یگنهرف لالقتـسا  معط  دنریگیم ، تسد  هب  ار  هعماج  روما  مامز  هک  ییاهتیـصخش  ای  تیـصخش  رگا  . 3 دوشیم . لدبم  زیگناهرخسم  و 
ار یقـالخا  یملع و  يرنه ، یگنهرف ، لالقتـسا  مـعط  هعماـج  نآ  ياـهناسنا  دـیدرت  نودـب  دنـشاب ، هدیــشچن  ار  یفـالخا  یملع و  يرنه ،

هعماج نآ  ياهناسنا  هک  تسا  لاحم  دنـشاب ، هدوب  روحم  تردق  تسرپ و  تردـق  یـصاخشا  ای  صخـش  ورـشیپ ، رگا  . 4 دیشچ . دنهاوخن 
ریـسفت دروم  يهلمج  رد  هک  يرادمامز  تیخـصش  يهرابرد  دنهدب . تاجن  یتسرپ  تردـق  يروحم و  تردـق  تیبذاج  زا  ار  دوخ  دـنناوتب 

دوخ لاح  هب  ار  وا  هک  نانآ  تیـصخش و  نآ  زا  ناگدـننک  عافد  نارای و  هک  میتسه  ورهبور  لمات  لباق  يهدـیدپ  نیا  اب  تسا ، هدـش  حرطم 
دوجو هب  لباقتم  هورگ  ره  رد  هک  ماهبا  تلاح  نیا  نآ . جـیاتن  تیعقاو  هب  هن  دـنراد و  نیقی  دـناهدرک  هک  يراـک  شزرا  هب  هن  دـندرک ، اـهر 

وا اب  هطبار  رد  ار  دوخ  ییاهن  فیلکت  دناهتسناوتن  مدرم  تهج  نادب  هک  تسا ، هدوب  تیصخش  راتفر  هشیدنا و  رد  ماهبا  زا  یشان  دوب ، هدمآ 
نم عزاجلا . رثاتـسملا و  یف  عقاو  مکح  هللا  و  عزجلا . متاساف  متعزج  هرثالا و  ءاساف  رثاتـسا  هرما ، مکل  عماج  اـنا  و  دـنهدب . یعطق  صیخـشت 

مدـقم ناناملـسم  رگید  رب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  وا  مهدیم : حیـضوت  هدومن و  عمج  امـش  يارب  رـصتخم  يهلمج  دـنچ  رد  ار  نامثع  عضو 
يدـب راک  دایرف  داد و  نیا  رد  دـیتخادنا و  هار  هب  بارطـضا  دـیدرک و  دایرف  داد و  امـش  و  دوب . يدـب  حـیجرت  میدـقت و  کی  نیا  تشاد و 

رد هک  امـش  يهرابرد  داد و  حـیجرت  نیملـسم  رب  ار  شنادـنواشیوخ  هک  نامثع  يهرابرد  هنالداع  مکح  تسادـخ  يارب  و  دـیدش . بکترم 
عون هس  لباق  دـتفایم ، قافتا  يرـشب  عماوج  رد  هک  گرزب ، ياهدادـیور  هحفـص 298 ] دـیداتفا [ . بارطـضا  دایرف و  داد و  هب  وا  ياهراک 

، اهنآ كرد  مهف و  يارب  طقف  دادـیور ، يهدـنهد  لیکـشت  طباور  ازجا و  تخانـش  يارب  لیلحت  هیزجت و  مکی . عون  تسا : لیلحت  هیزجت و 
هدافتـساءوس و يارب  لـیلحت  هیزجت و  مود . عوـن  دـناهدروآ . دوـجو  هب  ار  يدادـیور  ناـنچ  دناهتـسویپ و  عوـقو  هب  ارچ  دـناهدوب و  هـچ  هـک 

ققحت يارب  هتخاس  شیپ  لوصا  تیبثت  اهیگماکدوخ و  اـهیهاوخدوخ و  عابـشا  ارجا و  يارب  کسمتـسم  ندروآ  تسد  هب  يریگهناـهب و 
لوصا و فشک  دـنمدوس و  ياهینتـسناد  اههبرجت و  شیازفا  يارب  هثداـح  لـیلحت  هیزجت و  موس . عون  یـصخش . ياـهنامرآ  هب  ندیـشخب 

نامثع يهثداح  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يدروم  ره  رد  هغالبلاجهن ، رساترس  رد  اهناسنا . تایح  طوقـس  التعا و  رد  نیناوق ،
. تسا هدومرف  ناـیب  لـیلحت  هیزجت و  مود  عون  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  ینمـض  شـشوک  هدوـب و  موـس  عوـن  نیا  زا  تسا ،  هتفگ  ینخس 

دادیور نیا  هک  دیامرفیم  هداد و  رکذت  نامثع  هثداح  يهرابرد  ار  یقطنم  توکس  موزل  ریـسفت ، دروم  تالمج  رد  رخآ  يهلمج  نومـضم 
نیا قباطم  امـش  دـیراد . نادـجو  لقع و  ربمایپ و  تنـس  یهلا و  باتک  دوخ  يور  شیپ  رد  امـش  تسا .  هدـیزخ  هتـشذگ  هب  هتفاـی و  ققحت 

هحفص 299] دینک [ . يریگهجیتن  هدرک و  هراظن  ثداوح ، يهمه  رد  عبانم ،

سابعنبا هب  يروتسد  هبطخ 031-

اب لـمج  گـنج  زا  شیپ  هک  یتعاـطا  هب  ار  وا  اـت  داتـسرف  ریبز  دزن  ار  ساـبع  نب  هللادـبع  هک  یماـگنه  ار  هبطخ  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
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بکری هنرق ، اـصقاع  روثلاـک  هدـجت  هقلت  نا  کـناف  هحلط ، نیقلت  ـال  هحفـص 300 ] تسا [ . هدومرف  ناـیب  دـنادرگرب ، تشاد ، نینموملاریما 
ششوگ يور  هب  ار  شخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواگ  دننام  ار  وا  ینیبب ، ار  وا  رگا  اریز  نکم ، رادید  هحلط  اب  لولذلا . وه  لوقی : بعـصلا و 

يدوجوم ناسنا  تسا . مار  دـیوگیم : ددرگیم و  راجنهان  راوشد و  ثداوح  راوس  هک  تسا  لایخیب  كابیب  ناـمه  وا  تسا . هدرک  جـک 
صخشم تسا ، هدرک  بوسر  شنورد  رد  وا ، یناور  حوطس  هدننک  لاغشا  رصنع  ناونع  هب  هک  یتفص  نآ  اب  وا  تیـصخش  يهمه  هک  تسا 
نینچمه دـشاب ، هدوب  ناگتـشرف  یلاع  فاصوا  زا  یمـسجت  دـناوتیم  هک  نانچ  تسا . زیگنا  تفگـش  سب  يدوجوم  یمدآ  ناور  دوشیم .

هب راـکهبت  تسپ و  لذر و  مدرم  يدـیلپ  یتـسپ و  هیبـشت  دـشاب . هدوـب  تاـناویح  نیرتتسپ  تافـص  نیرتتسپ  يهدـننک  مسجم  دـناوتیم 
يهدنهدحیـضوت دـناوتیم  تاناویح  تسپ  تافـص  هک  دوش  هابتـشا  نیا  بجوم  تسا  نکمم  نادـجویب ، رایتخایب و  لقعیب و  تاناویح 

ندرک سوسحم  يارب  تاناویح ، اب  تسپ  ياهناسنا  يهسیاـقم  دـشاب . هدوب  تسپ  لذر و  مدرم  ياـهتلاذر  اهيدـیلپ و  اـهیتسپ و  لـماک 
یقیقح يهسیاقم  لباق  هجوچیه  هب  دوجوم  ود  نیا  هن  رگ  تسا و  نانآ  ياهتحاقو  لذر و  فاصوا  هحفص 301 ] زا [  ياهنومن  نیرتزیچان 

کل لوقی  هل : لـقف  هکیرع ، نیلا  هناـف  ریبزلا ، قلا  نکل  و  تسا . هدوب  وا  رد  هک  تسا  یتوخن  ربک و  تهج  هب  واـگ ، هب  هحلط  هیبشت  دنتـسین .
: دیوگیم تاییاد  رسپ  وگب : وا  هب  دراد . رتمرن  یتعیبط  وا  اریز  نک ، تاقالم  ریبز  اب  یلو  قارعلاب . ینترکنا  زاجحلاب و  ینتفرع  کلاخ : نبا 
اـهشزرا و يهمه  هک  یتسرپماـقم ، يراـمیب  جـیاتن  نیرتفیثـک  زا  یکی  تسا  نیا  يدرک ! راـکنا  ارم  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاـجح  رد 
. دیامنیم هناگیب  هتخانشان و  لوهجم ، تسرپماقم ، صخش  يارب  ، ار درف  نیرتانـشآ  نیرتهدش و  هتخانـش  دنکیم و  لامیاپ  ار  یناسنا  لوصا 

فلتخم ناحراش  تارظن  يهمه  عماج  تسا ! هدمآ  شیپ  یتشاد  نم  اب  هک  یتعیب  تعاطا و  نآ  زا  یعنام  هچ  وت  يارب  سپ  ادب . امم  ادع  امف 
هدـید نآ  يارب  یتـلع  هجوچـیه  هب  هک  درک  یـسررب  ار  یـصخش  تیعقوـم  ینوـگرگد  ناوـتیم  هلمج  نیا  اـب  هک  تـسا  نـیا  هغالبلاجـهن 

هحفص 302] دوشیمن [ .

نامدرم راگزور و  هبطخ 032-

زا ضارعا  هب  ار  اهنآ  میسقت و  هورگ  جنپ  رب  ار  مدرم  فیـصوت و  دوخ  نامز  رد  ار  افج  روج و  عویـش  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يراگزور رد  ام  مدرم ، يا  دـیدش .)  ) دونک نمز  دونع و  رهد  یف  انحبـصا  دـق  انا  ساـنلا ، اـهیا  هحفص 303 ] دنکیم [ . هیـصوت  یتسرپایند 

رد نارفک  داـنع و  هک  ناـمز  نآ  مدرم  ياـهیتسپ  تلاذر و  تلاـهج و  بتارم  كرد  يارب  میاهتفرگ . رارق  نارفک  زا  رپ  یناـمز  فرحنم و 
زا ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  یلمعلاسکع  و  ع )  ) نینموملاریما اب  مدرم  نآ  ییوراـیور  زرط  زا  تساـهنآ ، راکـشآ  فاـصوا  زا  قح ، ربارب 

نانآ زا  يرابتعا  ای  یماقم  يدام و  دوس  چـیه  هک  دـندوب  هطبار  رد  يرادـمامز  اـب  ناـنآ  درک . يرادربهرهب  ناوتیم  دـندادیم ، ناـشن  دوخ 
ار دوخ  ياهشفک  اهسابل و  هک  يرادـمامز  درک . میدـقت  نانآ  لوقعم  تایح  دربشیپ  يارب  تشاد  هچ  ره  میتفگ ، هک  نانچ  یلو  تفرگن ،
. دنکرب هشیر  زا  ار  ناگنـسرگ  يهلان  ات  دیزرو  تعانق  اذغ  نیرتشزرا  مک  هب  دـهدب و  نایاپ  هعماج  ناگنهرب  یگنهرب  رب  ات  دزیم ، هلـصو 

ندروآرب رد  دوب ، هدومرف  تیانع  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یتازایتما  اهدادعتسا و  اهتردق و  يهمه  بلاطیبا ، نب  یلع  دنتـساوخیم  مدرم  اما 
يزیچ لوقعم  تایح  زا  نانآ  هحفص 304 ] دنک [ . لیم  فیح و  نانآ  هاوخلد  روط  هب  ار  لاملاتیب  کلهتـسم و  نانآ  یناویح  ياههتـساوخ 

هب دننک . عابـشا  ار  دوخ  یتسرپدوخ  سح  دـنناوتب  نانآ  ات  دـنک  طلـسم  مدرم  رب  ار  نانآ  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـندیمهفیمن  نیا  زج 
هداشگ رب  دوب . ارگالاب  حور  ارگ و  یتسپ  یناویح  زیارغ  لثم  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  يریذپ  لمعلاسکع  رد  نانآ  لثم  رتیلک ، ترابع 
راکدب نآ  رد  راکوکین  هک  تسا  يراگزور  اوتع . هیف  ملاظلا  دادزی  ائیـسم و  نسحملا  هیف  دعی  اهلاگنچ  نیمز  ردنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور 
راکدـب شراکوکین  هک  تسا ، عامتجا  لوقعم  تایح  يهدـننک  هابت  لماع  کـی  نیا  دـیازفایم . دوخ  ناـیغط  رب  راکمتـس  دوشیم و  هدرمش 

لوصا و يهمه  یهاـبت  زج  ياهجیتـن  یعیبـط ، دوـخ  ربارب  رد  میلـست  یگدرب و  دـیازفایم . دوـخ  يرگمتـس  رب  راکمتـس  دوـشیم و  هدرمش 
رد میرادیمنرب . یمدـق  یعیبط ، دوخ  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  تردـق ، لیـصحت  رد  هک  تسا  نامه  اهناسنا  ام  يهلئـسم  درادـن . اـهشزرا 
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، ام يارب  نادـجو  لقع و  يهلیـسو  هب  ینامـسآ و  باـتک  دوجو  ناـسنا و  ياـهشناد  تفرـشیپ  اـب  تردـق  نیا  لیـصحت  يارب  هک  یتروص 
میربیمن يوس  مینادیم  هچ  نآ  زا  راگزور  نیا  رد  انلهج . امع  لاسن  انملع و ال  امب  عفتنن  ال  دراد . دوجو  یفلتخم  ياهتیفیک  اهتیمک و 

اب ییانـشآ  قیاـقح و  نتـسناد  هک  ضحم ، یعیبـط  تاـیح  تاـصتخم  زا  یکی  تسا  نـیا  میـسرپیمن . مـینادیمن  هـک  هـچ  نآ  يهراـبرد  و 
نایانـشآ اب  يربارب  راـهظا  يارب  میزادـنیب و  دوخ  یتوبکنع  راـت  هب  ار  نارگید  هک  اـم  یعیبط  دوخ  يهرهچ  رب  تسا  یـشیارآ  اـی  تاـیعقاو ،

نشور لمعیب  نتسناد  يهلیسو  اب  ار  دوخ  ياهيزور  هریت  هک  تسا  یتیلست  يهلیسو  ای  مینک و  هتـشارفارب  تماق  بایعقاو  هشیپ و  تقیقح 
چیه تایح  نیا  اریز  تسین ، یتفگـش  هنوگچیه  ياج  ضحم  یعیبط  تایح  چوپ  قطنم و  رد  تیلـست  شیارآ و  نیا  هحفص 305 ] مینک [ !!

يهراـبرد هک  نآ  زا  سپ  یمدآ  هـک  دـنادیمن  دریگیمن و  ندرگ  هـب  تـسا ، هدروآ  تـسد  هـب  هـک  یملع  يهدـیدپ  يهراـبرد  ار  يدـهعت 
، دریگب هدـیدان  تقیقح  يهرابرد  ار  دوخ  مولعم  رگا  هک  دوشیم  وا  تیـصخش  زا  یئزج  دـننام  ملع  نآ  درواـیب ، تسد  هب  یملع  یتقیقح ،

يواـسم تسرد  نآ ، نتـشاذگ  اـپ  ریز  مـلع و  نـیا  هـب  ییاـنتعایب  تروـص ، نـیا  رد  تـسا . هتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  دوـخ  تصخـش  زا  یئزج 
يهبرـض هک  یکانرطخ  دادـیور  چـیه  زا  و  انب . لحت  یتح  هعراق  فوختن  و ال  تسا . نآ  نتـشاذگ  اپ  ریز  تیـصخش و  مامت  هب  ییاـنتعایب 

ود نیا  دوشیم . دـیدهت  مهم  لماع  ود  زا  ای  فرط  ود  زا  یناسنا ، یگدـنز  دـیآ . دورف  ام  رـس  رب  اـت  میرادـن  یمیب  دروآیم ، دورف  کـلهم 
، اـهیطحق اهیناشفـشتآ ، اـههلزلز ،  ياـهيرامیب ، تسا . هدرک  هطاـحا  ار  اـم  يوس  ره  زا  هک  تعیبـط ، مکی . لـماع  زا : دـناترابع  لـماع 

رتشیب ینالضع  يزغم و  يژرنا  فرص  هب  هنافـساتم ، هک  عونمه ، يایوقا  محازت  زا  تسا  ترابع  مود . لماع  کلذریغ . رگناریو و  ياهلیس 
ثداوح هب  ییاـنتعایب  ریـسفت ، دروم  يهلمج  تسا . دـنمزاین  تعیبـط ، يازگرم  لـماوع  زا  يریگوـلج  يارب  عوـنتم  ياـهيژرنا  فرـص  زا 

و تسا . هدروآ  باسح  هب  نامز  نیرتدـب  تاصتخم  زا  ار  نآ  هداد ، رارق  خـیبوت  دروم  تخـس  ار  اهنآ  زورب  زا  شیپ  یگدـنز ، رد  هدـنبوک 
جنپ رب  مدرم  هحفص 306 ] هرفو [ . ضیضن  هدح و  هلالک  و  هسفن ، هناهم  الا  ضرالا  یف  داسفلا  هعنمی  نم ال  مهنم  فانـصا : هعبرا  یلع  اسنلا 

يدـنک تیـصخش و  یناوتان  یتسپ و  تهج  هب  رگم  دـنزرویمن ، عانتما  نیمز  يور  رد  داسف  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  دـنوشیم : میـسقت  هورگ 
يارب ینادیم  هلیسو و  اریز  دیآیمنرب ، دوخ  ناعونمه  رگید  اب  محازت  ددص  رد  تسا و  هتـسشن  مارآ  یلب ، ایند . لام  زا  یتسدیهت  ریـشمش و 

و درادن . یتکرح  دزخیم ، دوخ  يهنال  هب  درـس  ياضف  رد  هک  يرام  دننام  دنکیم و  یناوتان  ساسحا  وا  درادـن . یعیبط  دوخ  نداد  نالوج 
. هعرفی ربنم  وا  هدوق ، بنقم  وا  هزهتنی ، ماطحل  هنید  قبوا  هسفن و  طرشا  دق  هلجر ، هلیخب و  بلجملا  هرشب و  نلعملا  هفیـسل و  تلـصملا  مهنم 

دیقم هعماج ) رد  داسف  يارب   ) ار دوخ  سفن  هدومن ، جیسب  ار  دوخ  يهدایپ  راوس و  هتخاس و  راکشآ  ار  دوخ  رش  هدیـشک و  ریـشمش  یهورگ 
ای دـنتفیب و  ناشلابند  هب  یناراوس  دـنربب و  تمینغ  هب  هک  ایند  لام  زا  يزیـشپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـناهتخاس . دوبان  ار  دوخ  نید  هدومن و 
رد دوخ  سفنت  يارب  هک  دننادیم  دهعتم  ار  دوخ  ناراکبان  نیا  دنیوجب . نارگید  رب  يرترب  دننیـشن و  نآ  يور  هک  دـنروایب  تسد  هب  يربنم 
هب دناهتـسب ، دهعت  داسف  رـش و  نداد  جاور  يارب  هک  ار  دوخ  دـننام  یمدرم  ای  حولهداس  یمدرم  دـننک . عطق  ار  اهناسنا  ياهسفن  اضف ، نیا 

اهناسنا یعقاو  تعیبط  ناونع  هب  ار  مدرم  نیا  ياههتـساوخ  هک  دننکیم  هیـصوت  مه  امنرکفتم  ياههفایق  هب  انمـض  دـنناشکیم . دوخ  لابند 
کل امم  انمث و  کسنفل  ایندلا  يرت  نا  رجتملا  سئبل  و  دوش . هیجوت  نیمز ، يور  رد  داسفا  يارب  ام ، دـهعت  يزیگنارـش و  ات  دـینک ، دادـملق 

وت يارب  ادـخ  دزن  رد  هک  هچ  نآ  ضوع  ار  نآ  ینیبدوخ و  تمیق  ار  اـیند  هک  تسا  يدـب  يرگادوس  هچ  و  هحفـص 307 ] اضوع [ ! هللا  دنع 
ساسایب ياهمهوت  لایخ و  نآ ، ربارب  رد  ندرک و  لامیاپ  ار  نآ  نتخادـنا و  راک  زا  ار  لقعت  ینعی  یـشورف  دوخ  ینک ! یقلت  تسا ، هدامآ 

یجاوما یگدـنز ، نیا  اریز  یلـصا . هن  دـمهفیم و  ینوناق  هن  ییوگلا . هن  دراد و  یکالم  هن  تاـمهوت ، تـالایخ و  اـب  یگدـنز  ندـیرخ . ار 
میظنت يارب  دوخ  هب  دوخ  هک  نیا  نودـب  ینورد ،  ینورب و  ناهج  رد  هک  تسا  يریغتم  ياـهدومن  زا  یـشان  ینهذ ، رادـیاپان  مهرب  مهرد و 

ار نهذ  نتخادنا و  رانک  زا  ار  یلاع  مهف  شوه و  ینعی  یـشورف  دوخ  دننکیم . یط  ار  دوخ  یعیبط  نایرج  دنوش ، میظنت  یناسنا  تیـصخش 
نتسکش تسا ، یناسنا  دوجو  یتشک  يامنبطق  هک  ار ، هاگآ  نادجو  ینعی  نداد . رارق  ینورد  ینورب و  لماوع  دنت  ياههبرـض  ریثات  تحت 

ورگ رد  ار  لد  ندـش و  مرگرـس  ققحت  لباقریغ  ياهوزرآ  هب  نتخادـنا و  راک  زا  ار ، یناـبر  یلجت  هاـگیاج  نآ  بلق ، ینعی  ندرب . نیب  زا  و 
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ربارب رد  تسا ، هدرک  هدامآ  نانآ  يارب  تیدـبا  رد  دـنوادخ  هک  ار  ییاهتمظع  ناشورفدوخ ، نیا  نداد . رارق  ناـجیب  رادـناج و  ياـهتب 
براق هصخـش و  نم  نماط  دق  ایندلا ، لمعب  هرخالا  بلطی  هرخالا و ال  لمعب  ایندـلا  بلطی  نم  مهنم  و  دـنهدیم . تسد  زا  ایند  تسپ  نوئش 

بلط ار  ایند  ترخآ  لمع  يهلیسو  هب  یهورگ  هیصعملا . یلا  هعیرذ  هللا  رتس  ذختا  هنامالل و  هسفن  نم  فرخز  هبوث و  نم  رمش  هوطخ و  نم 
دـنرادیمرب و کچوک  ار  اهماگ  دـنریگیم و  نییاپ  یعنـصت )  ) ار ناشتیـصخش  دـنیوجیمن . ایند  لمع  يهلیـسو  هب  ار  ترخآ  دـننکیم و 

رارق دوخ  يراک  تیـصعم  يهلیـسو  ار  يدـنوادخ  یـشوپهدرپ  دـنیارآیم و  يرادتناما  هب  ار  دوخ  دـننکیم و  هاـتوک  ار  ناـشهماج  نماد 
ار زاسناسنا  فیاظو  و  هحفص 308 ] فیلاکت [  یهلا  غورف  دنزادنایم ، هار  هب  لذر  یشورف  دوخ  هک  نیا  يهفاضا  هب  هورگ ، نیا  دنهدیم .

زرم هک  دننادیمن  نانیا  دـنروآیم . نییاپ  يویند  چوپ  تارابتعا  یناویح و  ذـیاذل  اب  لباقت  دـح  ات  ار  اهنآ  شزرا  دـننکیم و  شوماخ  مه 
ءاقل يارب  هللا  مایا  هب  دورو  یعقاو  دنس  یهلا ، يریگفده  اب  نآ  ماجنا  هک  تسا ، فیلکت  تمظع  شزرا  تخانـش  ناویح ، ناسنا و  یقیقح 

سابلب نیزت  هعانقلا و  مساب  یلحتف  هلاح ، یلع  لاحلا  هترـصقف  هببـس ، عاطقنا  هسفن و  هلووض  کلملا  بلط  نع  هدعبا  نم  مهنم  و  تسا . هللا 
ییوجهطلس زا  ار  نانآ  هک  تسا  شیوخ  تیصخش  رد  تراقح  ساسحا  مه  یهورگ  يدغم . حارم و ال  یف  کلذ  نم  سیل  هداهزلا و  لها 

. دیامنیم دودـحم  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ربج ) روط  هب   ) ددرگیم و نانآ ) یبلطهاج  ییامندوخ و  زا  عنام   ) هلیـسو نتـشادن  دزاسیم و  رود 
یبش و رد  هن  زگره  ناناوتان  نیا  هک  یلاح  رد  دنـشخبیم  تنیز  ار  دوخ  اسراپ  مدرم  سابل  اب  دـنیارآیم و  ار  دوخ  تعانق  مان  اـب  هجیتن  رد 

يربج لماوع  هتخادـنا ، ياهشوگ  رد  ار  نانآ  تراقح ، ساسحا  هک  دنتـسه  یناناوتان  دنتـسین . ییاـسراپ  تعاـنق و  يهتـسیاش  يزور  رد  هن 
اسراپ عناق و  ینامدرم  ار  دوخ  هک  نیا  زج  دنرادن ، مدرم  خر  هب  ندیـشک  يارب  يزیچ  هداد ، ياج  یکچوک  بلاق  رد  ار  نانآ  اهتیدودحم 

یناگدنونش مه  ییاسراپ  دهز و  سابل  هب  شیارآ  ندوبن و  یسک  محازم  ندوب و  هار  هب  رس  ياهاعدا  متـسه ، نم  تابثا  يارب  دنهدب ! هولج 
رد ششوج  دوشیم ، نتخاب  دوخ  هب  رجنم  هک  نیا  يهفاضا  هب  تسا ، یهاوخدوخ  هب  دنتـسم  هک  یگـشیپ ، تعانق  اوقت و  دهز و  نیا  دراد .

تسکش زج  ياهجیتن  چیه  هک  تسا  نتشیوخ  اب  هزرابم  یعون  نیا  دنکیم . مودعم  یثنخ و  مه  ار  لوقعم  تایح  يارب  تردق  لیـصحت  هار 
فئاخ دان و  دیرـش  نیب  مهف  رـشحملا ، فوخ  مهعومد  قارا  عجرملا و  رکذ  مهراصبا  ضغ  لاجر  یقب  و  درادن . يدوبان  هحفص 309 ] و [ 

مههاوفا جاـجا ، رحب  یف  مهف  هلذـلا ، مهتلمـش  هیقتلا و  مهتلمحا )  ) مهتلمخا دـق  عجوم . نـالکث  صلخم و  عادو  موعکم ، تکاـس  عومقم و 
، ییاـهن تشونرـس  داـی  هک  دـنامیم  رگید  یهورگ  اولق . یتـح  اولتق  اولذ و  یتـح  اورهق  اولم و  یتـح  اوـظعو  دـق  هحرق ، مهبوـلق  هزماـض و 

هدیمر نالهاج ) نایم  زا   ) نانآ زا  یخرب  دیامنیم . ریزارس  ار  نانآ  ياهکشا  زیخاتـسر  زور  میب  هتـسبورف و  تامرحم  زا  ار  نانآ  ناگدید 
یهورگ دنتـسه . تکاس  شوماخ و  نانآ  زا  ياهتـسد  و  تسرپاوه ) مدرم  نایم  زا   ) ندش هدنک  سرت و  لاح  رد  رگید  یخرب  دـندورطم . و 

زا هیقت  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  نانآ  دناهدیـشک . رجز  يهدز  متام  رگید  یـضعب  دـنراد و  هناـصلخم  ياـعد  دوخ  يادـخ  اـب  ناـنآ  زا  رگید 
زا ناشیاهناهد  دـنروهطوغ . اهیخلت  زا  ییایرد  رد  نانآ  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  يراوخ  هدرب و  یمانمگ  هشوگ  هب  ار  نانآ  ناراکهبت 

بولغم هتسخ و  ات  دنداد ، اهدنپ  ار  دوخ  يهعماج  نانآ  تسا . حورجم  ناشیاهلد  هتسب و  نتفگ  نخـس  زا  ناشیاهلد  هتـسب و  نتفگ  نخس 
يهعماج هک  گرزب ، ياهناسنا  هک  تسا  نیا  تالمج  نیا  رهاظ  دش . مک  ناشددع  ات  دندش ، هتـشک  دنتـشگ و  راوخ  هک  اج  نآ  ات  دـندش 

ياههدـیدپ هک  تسین  نانچ  ینعی  دـنوشیم . میـسقت  تسا ، هدـمآ  تالمج  رد  هک  یماسقا  اههورگ و  هب  درادـن ، ار  نانآ  شیاـجنگ  تسپ 
ای کی  لوغـشم  نانآ  زا  یهورگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دریگیمرب ، رد  ناسکی  هب  ار  گرزب  ياـهناسنا  قوف ، تـالمج  رد  روبزم 

، مکلبق ناک  نمب  اوظعتا  ملجلا و  هضارق  ظرقلا و  هلاثح  نم  رغـصا  مکنیعا  یف  ایندلا  نکتلف  هحفص 310 ] دنوشیم [ . روبزم  يهدیدپ  دنچ 
رتزیچان امش  نامشچ  رد  دیاب  ایند  مدرم ، يا  مکنم . اهب  فغشا  ناک  نم  تضفر  دق  اهناف  همیمذ ، اهوضفرا  مکدعب و  نم  مکب  ظعتی  نا  لبق 

ندـیچ عقوم  رد  هک  زب  ياـهمشپ  نآ  زا  رتشزرایب  و  دروخیم . یغاـبد  درد  هب  طـقف  هک  دوـش  یقلت  ییاـهگرب  نآ  شزرایب  يازجا  زا 
لباق هک  یلاح  رد  ار  ایند  نیا  دـنریگب . دـنپ  دناهتـشذگ ، رد  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  زا  دوش . یباـیزرا  دـتفایم  نیمز  هب  ناویح  نآ  ياـهوم 

رـساترس رد  اـم  دـناهدوب . اـیند  نیا  هب  امـش  زا  رتناـبرهم  هک  تـسا  هتخادـنا  رود  هـب  ار  یناـسک  اـیند  نـیا  اریز  دـینک ، اـهر  تـسا ، شنزرس 
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زا یـضعب  تسا  نکمم  میتسه . وراـیور  تسا ، هدومرف  زاربا  اـیند  يهراـبرد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  ینیهوت  ریقحت و  اـب  هغالبلاجـهن 
ام هک  یناهج  يهرابرد  هک  نیا  يهفاضا  هب  نیهوت ،  ریقحت و  نیا  هک  دننک  ینامگ  نینچ  ع )  ) نینموملاریما دصاقم  زا  هاگآ  ان  نارگن  حطس 

نیا خـساپ  دراد ! ضقانت  تسا ، هدومرف  ایند  میرکت  میظعت و  رد  نینموملاریما  هک  یبلاطم  نآ  اب  تسین ، حیحـص  میتسه ، نآ  زا  یئزج  دوخ 
تخانش و يارب  ار  مدرم  میظعت و  دروم  هراومه  تسا ، یهلا  تایآ  رهظم  هک  ار  یتسه  ناهج  ع ،)  ) نینموملاریما تسا . نشور  الماک  مهوت 
زا ریغ  تسا ، دوهـشم  نآ  طباور  ازجا و  يهمه  رد  هک  یهلا ، تاـیآ  یتسه و  ناـهج  تسا . هدومرف  قیوشت  کـیرحت و  نآ  زا  يرادربهرهب 
هک مه  هزادنا  ره  یگدـنز ، نینچ  هب  شیارگ  شتـسرپ و  قشع و  دوشیم . هدـیمان  ضحم  یعیبط  یگدـنز  هک  تسا  هناتـسرپ  ایند  یگدـنز 

هحفـص تسا [ . ءایـشا  نیرتتسپ  زا  رتشزرایب  تسا ، یناسنا  یتسه  رهوج  يهدننک  هابت  هک  تهج  نادب  دشاب ، ناهج  رد  ذفان  هدرتسگ و 
[311

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-

وا رب  هک  ار  یناسک  دـنکیم و  يروآداـی  ار  دوخ  لـیاضف  دـیامرفیم و  ناـیب  ار  ءاـیبنا  تثعب  تمکح  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
وه راق و  يذـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یلع  تلخد  - هللا یـضر  - سابع نب  هللادـبع  لاق  هحفـص 312 ] دنکیم [ . خیبوت  دـناهدرک ، نایغط 
وا اقح ، میقا  نا  الا  مکترما ، نم  یلا  بحا  یهل  هللا  و  مالـسلاهیلع : لاقف  اهل ! همیق  ـال  تلقف : لـعنلا ؟ اذـه  همیق  اـم  یل : لاـقف  هلعن ، فصخی 

ار ششفک  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  مدش  دراو  [ 126  ] راق يذ  رد  دیوگیم : هنع  هللا  یـضر  سابع  نب  هللادبع  الطاب . عفدا 
زا رتبوبحم  نم  دزن  رد  شفک  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : درادن . یشزرا  متفگ : تسیچ ؟ شفک  نیا  شزرا  دومرف  نم  هب  درکیم . هلـصو 

تـسا هتفایرد  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مربب . نیب  زا  ار  یلطاب  ای  مراد  اپ  رب  ار  یقح  هک  نیا  رگم  تسا ، امـش  رب  يرادمامز 
رب هطلـس  ساسحا  یعون  دـنکن ، یقلت  مدرم  گرم  یگدـنز و  کلام  ار  دوخ  رادـمامز  هک  تروص  نآ  رد  یتح  يرادـمامز ، يهدـیدپ  هک 

ساسحا نیا  دـنیبیم . نارگید  زا  رترب  ساـسحا  هحفـص 313 ] نآ [  اـب  ار  دوـخ  رادـمامز ، هک  دراد ، رب  رد  ار  یگدـنز  نوئـش  رد  نارگید 
بلغا نارادـمامز ،  ياهمیمـصت  هدارا و  نوـچ  و  دـهدیم . رارق  رادـمامز  يهدارا  میمــصت و  وریپ  تـسد و  ریز  ار  نارگید  راـچان  يرترب ،

، تسا هدش  حرط  تموکح  یشم  طخ  نییعت  يارب  هک  ینیناوق  لوصا و  یتح  تسا و  نانآ  دوخ  یـصخش  ياههتـساوخ  كرد و  هب  دنتـسم 
تعیبط اذل ، دوشیم ، یقلت  یخوش  گنریب و  يو  رظن  زا  دریذپیم و  فاطعنا  تموکح  يدصتم  یصخش  ياههتـساوخ  كرد و  ربارب  رد 

يرادـمامز تموکح و  عون  ره  نیاربانب ، دریگیم . رارق  اهناسنا  تایح  رب  تناها  تراـسخ و  ندرک  دراو  ضرعم  رد  هراومه  يرادـمامز ،
رود هب  نینموملاریما  يهتفای  لامک  حور  تحاس  زا  یگدنز ) نوئش  رد  نارگید  رب  هطلـس  ساسحا  اهناسنا و  گرم  یگدنز و  رب  تیکلام  )

نودـب تراسخ  ررـضیب و  يهطلـس  تموکح و  ضحم  دـشاب ، هدروخ  هلـصو  هنهک و  شفک  اب  هسیاـقم  لـباق  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ،
ار يرادـمامز  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هدـش  روظنم  صوـصخم  يهفرح  کـی  ناوـنع  هب  هک  تسا  نیرب  دـهعت  ساـسحا 

ررض مکاح  هک  نیا  هب  تعانق  يرادمامز و  تموکح و  ماقم  هب  يدصت  اریز  دنکیم . یفرعم  هدروخ  هلصو  هنهک و  شفک  کی  زا  رتتسپ 
یـسک هب  یبیـسآ  ررـض و  هک  دشاب  شوخلد  دـنک و  تعانق  یناویح  یگدـنز  هب  یـسک  هک  تسا  نیا  دـننام  دـناسرن ، یـسک  هب  یبیـسآ  و 

هیلع و هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  دننکیم . يرپس  مه  يذوم  ریغ  نارادناج  هک  تسا  یعیبط  نایرج  کی  یگدنز ، نیا  تسا ! هدـیناسرن 
تنامطا مهتانق و  تماقتـساف  مهتاجنم ، مهغلب  مهتلحم و  مهاوب  یتح  سانلا  قاسف  هوبن ، یعدـی  اباتک و ال  ارقی  برعلا  نم  دـحا  سیل  هلآ و 

يریسم نا  و  هحفـص 314 ] تنه [ ،) و   ) تنبج و ال  تفعـض )  ) تزجع ام  اهریفاذـحب ، تلوت  یتح  اهتقاس  یفل  تنک  نا  هللا  اما و  مهتافص .
هک یلاح  رد  دومن  ثوعبم  مدرم  رب  ار  ص )  ) دـمحم لاعتم  دـنوادخ  هبنج . نم  قحلا  جرخی  یتح  لطابلا  نبقث ) الف   ) نبقن الف  اـهلثمل ، اذـه 
ات داد  قوس  هزیکاپ ) تایح  يوس  هب   ) ار مدرم  ص )  ) مرکا ربمایپ  درکیمن . يربمایپ  ياعدا  دـناوخیمن و  یباتک  برع  داژن  زا  یـسک  چـیه 

اهیجک و هک  نیا  ات  دـیناسر ، شخب  تاجن  یگدـنز  هب  ار  نانآ  تخاـس . رقتـسم  مالـسا )  ) ناـشدوخ یلـصا  تیعقوم  رد  ار  ناـنآ  هک  نیا 
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هب دنگوس  تخاس . نانیمطا  لباق  مکحم و  دوب ، لزلزتم  هک  ار  نانآ  عاضوا  لاوحا و  دومن و  تماقتـسا  تردـق و  هب  لدـبم  ار  نانآ  فعض 
ناوتان نم  دـندنادرگ . تشپ  دـندش و  بولغم  نانآ  يهمه  هک  نیا  اـت  میدرب  موجه  رفک  نایرکـشل  هب  هک  مدوب  یعمج  هوبنا  رد  نم  ادـخ ،

اعطق مدوب . هتفرگ  شیپ  مالسا  يزوریپ  يارب  هک  تسا  يریسم  نامه  دننام  ماهتفرگ ، شیپ  زورما  هک  يریسم  نیا  مرادن و  یـسرت  ماهدشن و 
ود ای  کی  يانثتـسا  هب  زاتـشیپ ، فراع  لماک و  ناسنا  نیا  هک  دـننادیم  همه  مروآیم . نوریب  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  مفاکـشیم و  ار  لـطاب 

تعاجـش و تسا . هدرکن  نمـشد  هب  تشپ  راب  کی  یتح  هدـیگنج و  رفک  ربارب  رد  یمالـسا  ياهدربن  يهمه  رد  ربمایپ ،) روتـسد  اـب   ) دروم
راوتسا انبم  نیا  رب  يروالد  تعاجش و  نیا  تسا . هدش  تبث  خیرات  ناروشحلـس  يهرابرد  هک  تسا  یلومعم  تاروصت  قوفام  يو  يروالد 

وا ایناث ، دوب . هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  ود  ره  تیعقاو  هدش و  ریسفت  یبوخ  هب  لماک  ناسنا  نیا  يارب  گرم  یگدنز و  الوا : هک : تسا  هدوب 
ریزارس يدنوادخ  رما  ملاع  زا  وا  تایح  تاظحل  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  تسنادیم . دنوادخ  يهغلاب  تیـشم  هب  هتـسباو  ار  دوخ  تایح 

تیکلام دوب . هتشاذگن  ییاج  ساره  سرت و  يارب  نتـشیوخ ، رب  وا  تیکلام  اثلاث ، هحفـص 315 ] دنکیم [ . راداو  وپاکت  هب  ار  وا  دوشیم و 
قلطم رداق  هب  ار  دوخ  تردق  یگتـسباو  اریز  دـسرتیمن . یتردـق  چـیه  محازت  زا  تسا ، یهلا  هقلطم  تیکلام  زا  ياهنومن  هک  نتـشیوخ ، رب 

. دنکیم دـیدهت  ار  یمدآ  عونمه ، تعیبط و  لماوع  فرط  زا  هک  تسا  تیدوجوم  هب  صقن  دورو  زا  یـشان  ساره  سرت و  تسا . هتفریذـپ 
شیرق انم  مقنت  ام  هللا  و  مویلا ! مهبحاص  انا  امک  سمالاب ، مهبحاصل  ینا  نینوتفم و  مهنلتاق  نیرفاک و ال  مهتلتاق  دـقل  هللا  و  شیرقل ! یلام و 

روهطوغ رفک  رد  شیرق  هک  ماگنه  نآ  رد  ادخ ، هب  دـنگوس  دـهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  شیرق  انزیح . یف  مهانلخداف  مهیلع ، انراتخا  هللا  نا  الا 
نامه نم  درک . مهاوخ  راکیپ  نانآ  اب  زاب  دـناهتخادنا ، هار  هب  داـسف  هدـش و  فرحنم  هک  مه  زورما  متـساخرب و  راـکیپ  هب  ناـنآ  اـب  دـندوب ،

زا یماقتنا  لماع  يرفنت و  چیه  شیرق  ادخ ، هب  دنگوس  ماهداتـسیا . ناشربارب  رد  مه  زورما  مدوب و  ناشیورایور  زورید  هک  متـسه  یـصخش 
ادـخ فوفـص  رد  نم  دربن  راکیپ و  میداد . هار  دوخ  نایم  رد  ار  نانآ  ام  تسا و  هدـیزگرب  ناـنآ  رب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  درادـن  اـم 

هک منامه  امـش  ربارب  رد  زورما  نم ، تسا . هدوبن  قح  يهملک  يالتعا  يارب  زج  مالـسا ، ناـشلامیظع  ربماـیپ  يربهر  هب  تسرپ ، قح  ناـیوج 
نیناوق لوصا و  نیمه  نم ، تیـصخش  يرادـیاپ  لماع  ماهدوب . اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  ياـهشزرا  یهلا و  تاـیآ  نیرکنم  ربارب  رد  زورید 

هحفص 316] ییادرف [ . هن  يزورما و  هن  دسانشیم و  يزورید  هن  هک  تسا ، یناسنا  رادیاپ 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-

داریا ماـش ، لـها  اـب  دربـن  يارب  مدرم  ندرک  جیـسب  کـیرحت و  رد  جراوخ ، يهلئاـغ  زا  تغارف  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
امش رب  فا  افلخ ؟ زعلا  نم  لذلاب  و  اضوع ؟ هرخالا  نم  ایندلا  هایحلاب  متیضرا  مکباتع ! تمئـس  دقل  مکل ! فا  هحفص 317 ] تسا [ . هدومرف 

هب هداد و  يویند  یگدـنز  هب  تیاضر  يدـبا  تداعـس  ترخآ و  يارـس  ربارب  رد  ایآ  ماهدـش . هتـسخ  امـش  رب  خـیبوت  باطخ و  زا  مدرم ! يا 
يور زا  مدق  یحابـص ، دنچ  نانیا ، دـیریگب . تربع  هتـشذگ  للم  ماوقا و  تشونرـس  زا  دـیاهدرک ؟ شوخ  لد  تزع  ياج  هب  تلذ  شریذـپ 

تراـسخ زج  ییـالاک  دـنداد و  تسد  زا  اـیند  نیا  ياـبیرف  رازاـب  رد  ار  دوخ  دوجو  ياـهب  نارگ  رهوج  دنتـشادرب و  نیمز  يور  رد  توخن 
ياهکشا هک  نیا  رگم  تسبن ، شقن  ناشنابل  رب  ياهدنخ  چیه  دـندیچن و  راخیب  یلگ  چـیه  دـندیدن و  شینیب  یـشون  چـیه  دـنتخودنین .

. هرکـس یف  لوهذـلا  نم  هرمغ و  یف  توـملا  نم  مکناـک  مکنیعا ، تراد  مکودـع  داـهج  یلا  مکتوـعد  اذا  دز . مه  رب  ار  شقن  نآ  هودـنا ،
گرم تارکـس  رد  هک  ییوـگ  دـتفایم ، نـالوج  هب  بارطـضا  زا  ناتنامـشچ  مناوـخیم ، ناتنانمـشد  اـب  داـهج  يارب  ار  امـش  هک  یماـگنه 

، ] نمـشد ریـشمش  اب  دتفیب ، بارطـضا  هب  شخب  تزع  داهج  ندینـش  زا  هک  ینامـشچ  نآ  دیاهتفرورف . يرایـشهان  یتسم  رد  دـیروهطوغ و 
ورف اهیـشوهیب  رد  تاـیح ، زا  عاـفد  يارب  توعد ، ندینـش  اـب  هک  نوبز  ناـسنا  نآ  دـتفایم . راـک  زا  دـمارآیم و  دـبا  يارب  هحفص 318 ]
مهف هار  نولقعت . متناف ال  هسولام ، مکبولق  ناک  نوهمعتف و  يراوح  مکیلع  جـتری  دروآیم . شوه  هب  ار  وا  نمـشد  نارب  يهحلـسا  دوریم ،

ندینـش اب  دـیاهدنام . زاب  لقعت  زا  تسا و  لتخم  ناتیاهلد  اـیوگ  دـیتفایم . دـیدرت  تریح و  رد  امـش  دوشیم و  هتـسب  امـش  رب  نم  ناـنخس 
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نـشور نم  ترابع  دـیوشیم . ناوتان  نم  نانخـس  كرد  زا  هک  دـیوشیم  نوگرگد  ساره  سرت و  زا  نانچ  تاـیح  زا  عاـفد  يارب  توعد 
نآ دـینکیم . برطـضم  شوشم و  ار  دوخ  ياهلد  نانخـس ، نیا  ربارب  رد  امـش  تسا . كرد  لباق  امـش  يهمه  يارب  اهنآ  میهافم  تسا و 
هک هدـنبیرف ، لاح  نیع  رد  کلهم و  نانخـس  دورو  يارب  ار  هار  دـندنبب ، دوخ  نورد  هب  ار  شخب  تایح  نانخـس  دورو  هار  هک  تسپ ، مدرم 

رقتفی زع  رفاوز  مکب و ال  لامی  نکرب  متنا  ام  یلایللا و  سیجـس  هقثب  یل  متنا  ام  دـننکیم . زاب  داد ، دـنهاوخ  رـس  راگزور  راـکماک  ناراـبج 
نایانـشآ نارای و  نانچ  و  دومن . هیکت  امـش  رب  ناوتب  هک  دیتسین  رادیاپ  مکحم و  نکر  نآ  امـش  مرادـن . امـش  هب  ینانیمطا  زگره  نم  مکیلا .

تیلاعف نانچ  تسا و  راکردـنا  تسد  یقیقد  باتک  باسح و  نانچ  يرـشب ، خـیرات  رد  دـیزاسب . فرطرب  ار  یجاـیتحا  هک  دـیتسین  يزیزع 
هتـشاد و دوجو  نارود  نآ  رد  يزورما ، يهتفای  دشر  ياهناسنا  ییوگ  هک  دوشیم  هدید  خیرات  دادتما  رد  يرـشب  ماع  نادـجو  رد  يدـج 
اب طابترا و  رد  هتفای  دشر  ياهناسنا  اب  زورما  بلاطیبا ، دنزرف  ای  دنونـشیم و  ار  شنانخـس  دننیبیم و  ار  بلاطیبا  دنزرف  يربهر  تمظع 

یگدنکارپ لهج و  یکیرات و  هک  ینارود  رد  لماک ، ناسنا  يدوجو  تمکح  تسا  نیا  تسا . هتخادرپ  وگوتفگ  هب  نانآ  هحفص 319 ] ] 
، ادرف زورما و  زورید و  رـشب  رد  ماع  نادـجو  کی  تیمکاح  خـیرات و  ياهههرب  عماوج  دـنویپ  تسا . هدوب  امرفمکح  اـهیتسرپيوه  ارآ و 

لباق راصعا  نورق و  يهمه  يارب  هک  ییـالاب  قفا  کـی  رد  هدرب و  رتـالاب  کـیرات  گـنت و  نارود  نآ  يهدودـحم  زا  ار  بلاـطیبا  نب  یلع 
نامه لثم  امش  لثم  رخآ . نم  ترـشتنا  بناج  نم  تعمتجا )  ) تعمج املکف  اهتاعر ، لض  لباک  الا  متنا  ام  تسا . هداد  رارق  تسا ، هدهاشم 
دـشر شیازفا  دـندرگیم . هدـنکارپ  رگید  فرط  زا  دـنوش ، يروآعـمج  هک  فرط  ره  زا  تسا و  هدـش  مگ  ناـشنابراس  هک  تـسا  ینارتـش 

نیمادـک اریز  تسین . یعطق  دوریم  راـظتنا  هک  ناـنچ  نآ  یعقاو ، ناـیبرم  ناربهر و  يهلیـسو  هب  ناـنآ  هیجوت  دازآ و  روط  هب  مدرم  یحور 
غارـس ناوتیم  ار  ناگرزب  گرزب  نآ  زا  رتزوسلد  رتهاگآ و  یبرم  ربهر و  مادک  درک و  ادـیپ  نینموملاریما  زا  رتلداع  ناوتیم  ار  رادـمامز 

یحور و دشر  رگید ، فرط  زا  دندوب . هدرک  یشالتم  اههتساوخ  ارآ و  یگتخیـسگ  رد  ار  دوخ  هراومه  نارود  نآ  مدرم  کلذعم  تفرگ ؟
زا بکرم  تسا  يرما  اـمعم  نیا  دـسریم ، رظن  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  تسین ، راـگزاس  مـه  رارطـضا  هارکاو و  راـبجا  اـب  یناـسنا  يـالتعا 

دوجو هب  يهمات  تلع  هکلب  تسین . مدرم  يهنوگ  امعم  فارحنا  یهابت و  تلع  ییاهنت ، هب  اـهنآ ، زا  کـی  چـیه  هک  یفاـصوا  اهتلـصخ و 
لصا و ره  ناسنا و  ره  يدوبان  هب  یتسرپدوخ ، رد  دوشیم و  عورش  یصخش  تاذ  تنایص  زا  هک  تسا  یتسرپدوخ  نامه  امعم ، نیا  ندمآ 

ترابع یهاوخدوخ  نیا  یلـصا  يهشیر  یلو  ریذپانراکنا ، تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  هاوخدوخ  یعیبط  روط  هب  ناسنا  دوشیم . متخ  نوناق 
تاـیح يهمادا  نآ  نودـب  هک  تـسا  یتیلاـعف  هدـیدپ و  تاذ ، تنایـص  دوـشیم . هدـیمان  تاذ  تنایـص  هـک  یـساسا ، يهزیرغ  نآ  زا  تـسا 

هحفـص 320] اـهيوه و [  دـنکیم ، فرحنم  دوخ  یلـصا  هدـنزاس و  تکرح  زا  ار  تیلاـعف  اـی  هدـیدپ  نیا  هک  هچ  نآ  تسین . ریذـپناکما 
رگید نیناوق و  لوصا و  يدوبان  دح  ات  یتسرپدوخ ، نیا  دنکیم . لدبم  یتسرپ  دوخ  هب  ار  تاذ  تنایص  هک  تسا ، یمدآ  یناویح  تالیامت 

زا اهناسنا  ندـش  یـشالتم  یگدیـشاپ و  یگتخیـسگ و  دراد ، دوجو  یتسرپدوخ  مان  هب  ياهلئـسم  هک  یماـگنه  اـت  دوریم . شیپ  اـهناسنا 
امـش ادخ ، هب  دنگوس  متنا . برحلا  ران  رعـس  - هللا رمعلذ  سئبل  تشاد . دهاوخ  دوجو  عماوج  رد  يرورـض  لولعم  کی  ناونع  هب  رگیدـکی ،

هزرابم نآ ، زا  فلخت  هک  تسا ، يدج  ياهفیظو  فیلکت و  دنکیم ، ادیپ  ینوناق  ترورـض  هک  یعقوم  گنج  دیتسه . يدب  نازورفا  گنج 
مه رب  ار  يرگید  هورگ  ای  صخش  تایح  شمارآ  هک  دهدیم  تئرج  دوخ  هب  یهورگ  ای  درف  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . يدنوادخ  تیشم  اب 

، تقیقح رد  دـنک ، لتخم  ار  نآ  هدرک و  مایق  دـهاوخیم ، ار  تایح  ياقب  هک  یهلا ، تیـشم  دـض  رب  دزادـنیب و  هرطاـخم  رد  ار  نآ  دـنزب و 
يهزوح زا  هناهاگآان ، ای  هناهاگآ  یهورگ ، ای  درف  نینچ  دریگیم . دوخ  هب  تایح  دـض  يهفاـیق  هدرک و  مورحم  تاـیح  زا  ار  دوخ  تسخن 

رد دوریم ، وا  غارـس  هب  گنج  رد  لتق  ای  صاصق  هک  تروص ، نیا  رد  تسا . هدز  یـشکدوخ  یعون  هب  تسد  هتفر ، نوریب  تاـیح  سدـقم 
دارفا و هنوگ  نیا  اب  راکیپ  گنج و  تسا و  نینچ  هک  لاح  تسا . هدز  یشکدوخ  هب  تسد  رایتخا  مامت  اب  هک  دوریم  یـسک  غارـس  هب  عقاو 
نوداکت و تسا . تیانج  ینکشنوناق و  نیرتگرزب  نانآ ، يهرابرد  یلد  ود  یتسـس و  تسا ، تایح  رادیاپ  نوناق  کی  عماوج ، اههورگ و 

ییوجهراچ دوخ  دیروخیم و  ار  اهيرگهلیح  بیرف  نوهاس . هلفغ  یف  متنا  مکنع و  مانی  ال  نوضعتمت ، الف  مکفارطا  صقتنت  نودـیکت و  ال 
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رد امش  یلو  دناهدیباوخن ، امش  نوماریپ  رد  نانمشد  دیدرگیمن . نیگمـشخ  تحاران و  دوشیم ، هتـساک  امـش  داعبا  اهورین و  زا  دینکیمن .
تایآ و عومجم  هب  رظن  اب  دنتـشگ . بولغم  دنداد ، نت  يراوخ  یتسپ و  هب  هک  یناسک  ادخ ، هب  دنگوس  دـیروهطوغ . هحفص 321 ] تلفغ [ 
، يزادرپرکم يرگهلیح و  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتن  نیا  هقف ، نوگانوگ  باوبا  رد  یهاقف  مامـشتسا  اب  داهج و  ماکحا  هب  طوبرم  تایاور 
هب جایتحا  نآ  زیوجت  تسا و  لصا  فالخ  هک  راتـشک ، راکیپ و  دوخ  دـننام  تسا . هدـش  زیوجت  ندوب  راـچان  رارطـضا و  تروص  رد  طـقف 
هک تفرگ  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  دیزرو . تعانق  دنکیم ، باجیا  ترورض  هک  یتیفیک  ترورض و  رادقم  هب  دیاب  اذل  دراد . زوجم  تلع 
هللا بـلغ و  تـسا . يرگ  یلواـیکام  يزادرپرکم  زا  ریغ  نمــشد ، عـفد  گـنج و  يهرادا  رد  قـیمع  يهشیدــنا  ریبدــت و  يزاــس و  هراــچ 

مـسق سارلا . جارفنا  بلاطیبا  نبا  نع  متجرفنا  دـق  توملا ، رحتـسا  یغولا و  شمح )  ) سمح ول  نا  مکب  نظال  ینا  هللا  میا  و  نولذاختملا !
ود هک  يرس  دننام  دروآ ، دیدپ  اهنافوط  گرم  جاوما  دریگب و  تدش  رازراک  رگا  هک  تسا  نینچ  امش  يهرابرد  نم  نامگ  راگدرورپ ، هب 
رد دورو  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ماهبایب  نشور و  الماک  نم  تایح  يالعا  فده  تشگ . دیهاوخ  رود  بلاطیبا  دـنزرف  زا  دوش ، مین 

یلماکت تکرح  نیا  رد  امـش  نداد  تکرـش  يارب  ماهتفرگ ،  تسد  هب  ار  امـش  روما  يهرادا  مهاوخیم و  هک  مه  ار  امـش  یهلا و  يهبذاـج 
تیدبا و یهاگ  هاگ  مه  رگا  دینادیم و  یگدنز  فده  دیرواین ، نابز  هب  هچ  رگا  ار ، یعیبط  یگدنز  ذـیاذل  اهیـشوخ و  امـش  یلو  تسا .

نآ هب  هجوت  هکلب  دینکیم ، یقلت  یتایح  يدـج و  ار  ییاهن  روما  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  هن  دـنک ، روطخ  امـش  نورد  زا  يدـنوادخ  رادـید 
. ] دـنکیم ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ام  داضتم  يریگفدـه  ود  نیا  دیاهتـسشن . شراظتنا  رد  هک  تسا  ياهدـنیآ  رد  ییوج ، تذـل  یعون  روما 

حناوج هیلع  تمض  ام  فیعـض  هزجع ، میظعل  هدلج ، يرقی  همظع و  مشهی  همحل و  قرعی  هسفن  نم  هودع  نکمی  ارما  نا  هللا  و  هحفص 322 ]
ار وا  تسوپ  دنک و  مرن  ار  شناوختسا  دروخب و  ار  وا  تشوگ  هک  دزاسب  طلـسم  دوخ  رب  ار  نمـشد  هک  يدرم  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  هردص .

سوماق رد  تسا . هدـنامرد  ناوتان و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  شاهنیـس  تالـضع  هک  وا  لد  تسا و  نوبز  تخـس  یـصخش  نینچ  دـنکب ،
.2 يزاینیب . ساسحا  یتسرپ و  تردـق  زا  یـشان  یناوتان  . 1 دراد : دوجو  اهیناوتان ، همه  زا  رتروآمرـش  یناوتان ، عون  ود  يرـشب ، یگدنز 

ناکما اب  تایح ، يهمادا  رد  دوخ  ریغ  هب  هیکت  موزل  ساسحا  نارگید و  تردـق  هب  ندـش  هریخ  ینیبمک و  دوخ  ساـسحا  زا  یـشان  یناوتاـن 
ترواجم رد  هک  ار  يرگید  داوم  مه  دراپسیم و  انف  تسد  هب  ار  دوخ  مه  هک  تسا  یشتآ  دننام  هدوب ، یمومع  مکی ، مسق  ررض  لالقتـسا .

یتقیقح هک  تردـق ، تسد  هب  ار  دوخ  راـیتخا  یهاـگآ و  ناـنع  تسرپتردـق ، دـنمتردق  دـنکیم . هاـبت  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  سرتـسد  و 
زا یـشان  یناوتان  مود ، مسق  ررـض  دنکیم . ناوتان  تردـق  يهنارگنایغط  تانایرج  ربارب  رد  ار  دوخ  دراپـسیم و  تسا ، رایتخایب  هاگآان و 

دزـشوگ ار  مسق  نیا  ریـسفت  دروم  يهلمج  تسا . نتـشیوخ  تاـیح  شزرا  تمظع و  كرد  زا  تیمورحم  ینیبمک و  دوـخ  نتخاـب و  دوـخ 
مادقالا و دعاوسلا و  حیطت  ماهلا و  شارف  هنم  ریطت  هیفرشملاب  برض  کلذ  یطعا  نا  نود  هللا  وف  انا  اماف  تئش ، نا  كاذ  نکف  تنا  دنکیم .
رب ریـشمش  يهلیـسو  هب  هک  یتردق  اب  ادخ ، هب  دنگوس  نم ، اما  شاب . نینچ  یهاوخیم  رگا  وت  هحفـص 323 ] ءاشی [ . ام  کلذ  دعب  هللا  لعفی 

شـالت و نیا  نم ) يهفیظو  تسا  نیا  . ) داد مهاوخن  نمـشد  تسد  هب  ار  هطلـس  مراد ، وا  ياـهاپ  اـهوزاب و  عـطق  نمـشد و  كراـت  ندـنارپ 
تـسرد نآ ، ندرک  گنریب  دـهعت و  ساسحا  اـب  هزراـبم  دراد . ار  دوخ  راـک  يدـنوادخ  يهرهاـق  تیـشم  تسا و  نم  يراـیتخا  يوپاـکت 

اب دیاب  نم  تسا و  طوبرم  نم  هب  هک  هچ  نآ  دـیامرفیم  نینموملاریما  تسا . نآ  ندرک  گنریب  متـسه و  نم  ساسحا  اب  هزرابم  اب  يواسم 
اهناسنا قوقح  تایح و  هب  نآ  زواجت  زا  متـسیاب و  ناسنا  دض  ناراکهبت  يورایور  هک  تسا  نیا  مهدب ، ماجنا  ار  نآ  دهعت  ساسحا  لامک 

مراد و تسا ، هداد  نم  هب  ادـخ  هک  ینادـجو  لقع و  مرکا و  ربمایپ  اـب  یحو ، هلیـسو  هب  هک  تسا ، نم  يادـخ  روتـسد  نیا  منک . يریگولج 
دنادیم وا  تسیچ ، روما  نیا  يهدرپ  تشپ  رارسا  دراد و  یتیـشم  هچ  تانایرج  يهمه  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  اما  منک . لمع  نآ  هب  دیاب 

مکیلع مکئیف  ریفوت  مکل و  هحیـصنلاف  یلع  مکقح  اماف  قح : یلع  مکل  اقح و  مکیلع  یل  نا  سانلا ! اهیا  سب . تسوا و  تیـشم  هب  طوبرم  و 
: نم رب  امـش  قـح  اـما  دـیراد . نم  رب  امـش  یقح  مراد و  امـش  رب  نم  یقح  مدرم ، يا  اوـملعت . اـمیک  مکبیداـت  اوـلهجت و  ـالیک  مـکمیلعت  و 

لهج زا  هک  امـش  میلعت  رب  يدصت  و  امـش . يارب  ملاس  تشیعم  يهیهت  يارب  لاملاتیب  ندومن  ناوارف  میظنت و  امـش و  يهرابرد  یهاوخریخ 
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. لوا قح  نارادـمامز  رب  مدرم  قوقح  هحفص 324 ] دزاسب [ . ار  امـش  تیـصخش ) حوطـس  يهمه   ) ملع هک  امـش  بیدات  دینک و  ادیپ  تاجن 
دوجو رادـمامز  رادمتـسایس و  مکاح و  يارب  یموهفم  نآ ، نودـب  هک  تسا  یترورـض  یهاوخریخ  نیا  هعماج  مدرم  يهرابرد  یهاوخریخ 

، هجیتن رد  دنوش . یقلت  رادمامز  تیـصخش  رـصانع  ازجا و  دننام  هعماج ، مدرم  هک  دنکیم  ادیپ  ققحت  یعقوم  رادمامز  یهاوخریخ  درادـن .
میظنت مود . قح  دـنک . ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نانآ  ناـیم  رد  یگدـنز  يهدـننک  لـتخم  ياـهداضت  مدرم و  ياهیـشوخان  اهیـشوخ و 

قح یهاوخریخ ، قح  زا  سپ  ینعی  درادیم . ناـیب  یهاوخریخ  قح  زا  سپ  ار  قح  نیا  ع )  ) نینموـملاریما هعماـج  يداـصتقا  لـئاسم  لـماک 
زا یـضعب  ياعدا  ندوب  ساسایب  هب  هک  تسا  قح  نیا  نایب  اـب  دـنراد . رادـمامز  رب  هعماـج  مدرم  هک  تسا  يداـصتقا  لـئاسم  لـماک  میظنت 

نانآ ندرک  اهر  يارب  هعماج ، مدرم  میلعت  موس . قح  میربیم . یپ  تسا ، هدادن  یتیمها  يداصتقا  لئاسم  هب  مالـسا  دنیوگیم  هک  صاخـشا 
ریذـپناکما هک  يدـح  نیرتیلاع  رد  یهاـگآ ، تفرعم و  نودـب  یمالـسا ، يهعماـج  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فیلکت  نیا  تیمها  لـهج  زا 

هعماج میلعت  هک  نیا  هن  تسا ، نآ  يافیا  هب  مزلم  رادـمامز  هک  تسا  یقح  هعماج  میلعت  عوضوم  دوب . دـهاوخ  يدوبان  لاوز و  هب  ور  تسا ،
يهمه لـماش  میلعت  نیا  دروآیم . تـسد  هـب  یفاـضا  تیبوـبحم  داد ، ماـجنا  ار  نآ  رگا  رادـمامز ، هـک  تـسا  ياهتـسیاش  راـک  کـی  طـقف 

. ] تسین یـصخشم  نیعم و  تاـعوضوم  هب  صوصخم ، دـنکیم و  ریذـپناکما  ار  مدرم  لوـقعم  تاـیح  هک  تسا  ینتفرگ  ارف  تاـعوضوم 
، لمع زا  دوصقم  مالـسا . بتکم  یمئاد  راعـش  تسا  نیا  لـمع ، يارب  ملع  یلماـکت  ياهندـیدرگ  يارب  تیبرت  مراـهچ . قح  هحفص 325 ]
ار یناسنا  تاذ  داعبا  هک  دوشیم  زین  یلامعا  لماش  يونعم ، يدام و  یگدنز  رد  ینیع  لامعا  هفاضا  هب  هک  تسا  یعیسو  رایسب  يانعم  کی 
، میلعت داصتقا ، یهاوخریخ ،  ) قوقح نیا  رد  قیقد  رظن  اب  تامیالمان . ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  دـننام  دـناسریم . تیلعف  هب  ار  اـهنآ  زاـب و 

لباـق تسا ، لوادـتم  یمالـسا  ریغ  عماوج  رد  هک  یلومعم  ياهتسایـس  اـب  مالـسا ، رد  تسایـس  هک  میـسریم  یعطق  هجیتن  نیا  هب  تیبرت )
دربشیپ تیدـج ، لامک  اب  تسایـس ، نیا  هکلب  تسین ، هعماج  دارفا  يدام  طباور  میظنت  يارب  طـقف  مالـسا  رد  تسایـس  اریز  تسین . هسیاـقم 

هک ار  لوقعم  تایح  تابثا و  اهناسنا  يارب  ار  ییالعا  فدـه  تسایـس ، نیا  تسا . هدرک  نیمـضت  دوخ  نتم  رد  مه  ار  دوخ  ناوریپ  یحور 
بیغملا دهـشملا و  یف  هحیـصنلا  هعیبلاب و  ءافولاف  مکیلع  یقح  اما  و  دروآیم . دوجو  هب  دریگیم ، هدهع  هب  ار  العا  فده  نآ  نتفای  ققحت 

روضح و رد  یهاوخریخ  دـیاهدرک و  نم  اب  هک  تسا  یتعیب  هب  افو  امـش : رب  نم  قح  اما  و  مکرمآ . نیح  هعاـطلا  مکوعدا و  نیح  هباـجالا  و 
قح مدرم  رب  رادمامز  یقوقح  مهدب . يروتسد  امش  هب  هک  یعقوم  نم  زا  تعاطا  مناوخب و  رد  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  تبثم  خساپ  بایغ و 
نآ هک  دشاب  رادروخرب  یهلا  یلاع  زایتما  کی  زا  دیاب  امتح  تسا ، ندش  تعیب  يهتسیاش  هک  یـسک  مالـسا  بتکم  رد  تعیب  هب  يافو  لوا .
نیا تسا . ندش  تعیب  هتـسیاش  تسا ، رادروخرب  تماما  هحفـص 326 ] زایتما [  زا  هک  یـصخش  نآ ، نادقف  تروص  رد  دـنمانیم . توبن  ار 

توبن يهنماد  تماـما  عیـشت ، بتکم  رد  نوچ  دـنکیم . یندوشخباـن  یمرج  ار  نآ  زا  فـلخت  یمازلا و  یمتح و  ار  تیعب  هب  ياـفو  زاـیتما ،
هب مازتلا  ماما و  اب  تعیب  هب  افو  نیاربانب ، تسادخ . اب  تعیب  میقتسمریغ ، روط  هب  ربمایپ و  اب  تعیب  میقتـسم ، روط  هب  ماما ، اب  تعیب  سپ  تسا ،

، مدرم يهرابرد  رادـمامز  یهاوخریخ  باـیغ  روضح و  رد  رادـمامز ، يهراـبرد  یهاوخریخ  مود . قح  تسا . یمازلا  یمتح و  زین  نآ  مزاول 
رارق مود  يهجرد  رد  قـح  نیمه  مدرم ، يهدـهع  رب  رادـمامز  قوـقح  رد  یلو  تسا . هدـش  بوـسحم  قوـقح  نآ  نیرت  تیمها  اـب  نیلوا و 

رد دنـشابن ، راداـفو  دـناهدرک ، رادـمامز  اـب  هک  یتعیب  هب  مدرم  رگا  اریز  تسا . نشور  ـالماک  قح  نیا  تیمها  رد  فـالتخا  تلع  دریگیم .
مئاق رادـمامز  يهرابرد  یهاوخریخ  دـسریمن . یهاوخریخ  هب  تبون  ضرف  نیا  اب  دـناهتفریذپن و  ییاوشیپ  يربهر و  ماقم  هب  ار  وا  تقیقح ،

رادروخرب لوقعم  تایح  یقطنم و  یگدنز  زا  دـناوتیم  یعقوم  یناسنا  ياهعماج  تسا . هعماج  دارفا  يهمه  یمازلا  یهلا و  فیلکت  قح ، هب 
. موس قح  دـشاب . هتـشاد  هناهاوخریخ  هناقداص و  راـتفر  تسا ، نآ  نادـجو  لـقع و  هلزنم  هب  هک  دوخ ، ياوشیپ  ربهر و  يهراـبرد  هک  دـشاب 

دوخ لاح  حالصا  زج  یهلا ، ناربهر  کیرحت  هیصوت و  روتسد و  توعد و  وا  تاروتسد  زا  تعاطا  رادمامز و  توعد  هب  مدرم  تبثم  خساپ 
تباجا مدع  دشاب . هدوب  دناوتیمن  اهيروحم  دوخ  اهيرگنایغط و  تکالف و  رقف و  لهج و  ياهيزور  هیـس  زا  نانآ  ییاهر  زج  اهناسنا و 

نوناق نیا  يایوگ  دهاش  خیرات  رساترس  هک  نانچ  دیماجنا . دهاوخ  نانآ  دوخ  یهابت  ررض و  هب  تقیقح  رد  روتـسد ، توعد و  نیا  هب  مدرم 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 111 

http://www.ghadirestan.com


هحفص 327] تسا [ . هدش  نانآ  دوخ  طوقس  بجوم  هراومه  نیتسار  نایاوشیپ  رماوا  تاروتسد و  زا  مدرم  فلخت  هک  تسا  رادیاپ 

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-

، دـنکیم هک  یـشیامزآ  ربارب  رد  ار  ادـخ  هبطخ ، نـیا  رد  تـسا . هدوـمرف  تـیمکح  يارجاـم  زا  سپ  ار  هـبطخ  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ساپس لیلجلا . ثدحلا  حدافلا و  بطخلاب  رهدلا  یتا  نا  دمحلا هللا و  هحفص 328 ] دیامرفیم [ . نایب  ار  التبا  ببس  هدومرف و  يرازگساپس 

میلست و زا  ییالاو  رایـسب  ماقم  کی  نیا  تسا . هدروآ  شیپ  ار  گرزب  يدادیور  نیگنـس و  رایـسب  ياهثداح  راگزور  هچ  رگا  تسار ، ادخ 
يرادروخرب نودب  هک  تسا ، یناسنا  لوقعم  تایح  رد  لصا  نیرتهدنزومآ  هدوب و  نآ  ياراد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تیدوبع 

هک دوب  تیمکح  هلئـسم  دوب ، هدمآ  شیپ  هک  یخلت  رایـسب  نیگنـس و  هثداح  تسین . يرگید  زیچ  ینعمیب  شبنج  کی  زج  یگدنز  نآ ، زا 
دننک دنلب  اههزین  رس  رد  ار  نآرق  هک  درک  داهنشیپ  هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع  درک . يریگولج  نیفـص  گنج  رد  نینموملاریما ، تفرـشیپ  زا 

زا یناوارف  دارفا  میهدـب . رارق  مکح  نیفرط  نایم  ار  نآ  مینک و  عوجر  نآرق  هب  فـالتخا  گـنج و  نیا  يهراـبرد  دـیاب  اـم  دـننزب : داـیرف  و 
لسوت اب  ار  نینموملاریما  اهنآ  دندرک . اضاقت  ترضح  نآ  زا  ار  تساوخرد  نیمه  هدروخ و  بیرف  زین  نینموملاریما  سانـشن  یلع  نایهاپس 

. دوـشیم عورـش  يرعـشا  یـسوموبا  ندرک  مـکح  روآ ، گـنن  يهـلحرم  نـیا  زا  سپ  دـندرک . تـیمکح  لوـبق  هـب  هـب  راداو  تیرثـکا ، هـب 
هلباقم يارب  ار  یسوموبا  هک  یناسک  ار . یـسوموبا  هن  دیتسرفب ، ار  سابع  نبا  دینادیم ، يرورـض  ار  تیمکح  نیا  رگا  دومرف : نینموملاریما 

، هیواعم فرط  زا  مکح  دندش . جراوخ  هورگ  ياضعا  اهدعب  هک  دندوب  یناسک  نامه  هحفص 329 ] دندوب [ ، هدرک  باختنا  صاع  ورمع  اب 
اروش و هب  ار  عوضوم  لزع و  ار  هیواعم  نینموملاریما و  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  وگوتفگ  يرادقم  زا  سپ  ود  نیا  دوب . صاع  نب  ورمع 
هک دـینادب  دیـشاب و  دـهاش  مدرم  تـفگ : صاـع  نـب  ورمع  یلو  درک ، لزع  تفـالخ  زا  ار  ع )  ) یلع یــسوموبا ، دـننک !! راذـگاو  باـختنا 

اـهیخلت و نـیا  ربارب  رد  اـهنت  هـن  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  مـنکیم ! تیبـثت  ار  هیواـعم )  ) مدوـخ لـکوم  نـم  یلو  درک ، لزع  ار  یـسوموبا 
اب دراذـگیم و  شیامزآ  نازوس  ياههروک  رد  ار  وا  هک  تسا  يراگدرورپ  رازگساپـس  هکلب  دـیاشگیمن ، هوکـش  هب  ناـهد  اـهيراوگان 
ات تسا ، هدزن  دوخ  ناگدید  رب  ار  يروحم  تایح  يهدننک  دودـحم  کنیع  نینموملاریما ، اریز  دـنکیم . يورایور  ار  وا  ثداوح  نیرتخـلت 
هلگ هوکش و  هب  ددنبرب و  ساپس  زا  ناهد  تسا ، هدید  ار  اهنآ  ریظن  يرشب  خیرات  رد  یـسک  رتمک  هک  اهيراوگان ، اهیخلت و  نآ  ربارب  رد 

تذـل و بلج  لاب  ود  اب  هراومه  هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدـنز  نامه  يروحم ، تایح  رد  تایح  زا  دوصقم  دـنک . زاـب  یهلا  تلادـع  زا 
، هل کیرـش  هللا ال  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  دنکیم . تکرح  ملا  تذل و  قوفام  یتلاصا  اب  هک  لوقعم  تایح  هن  دـنکیم ، زاورپ  درد  ملا و  عفد 
وا درادن . دوجو  هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهـش  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر ، هدـبع و  ادـمحم  نا  هریغ و  هلا  هعم  سیل 
هب داب . وا  دالوا  وا و  رب  ادخ  دورد  تسوا ، يهداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  تداهـش  تسین و  وا  اب  ییادـخ  تسا و  کیرـشیب 
رد هکلب  تسین . نهذ  هاگآ  دوخ  يهحفص  ضحم  لاغـشا  کی  تسا ، هدیناود  هشیر  یمدآ  نورد  رد  هک  دشر  لامک و  لماوع  ندروآ  دای 

تیمها هدـمآرد ، تیلاعف  ناجیه و  هب  یناور  یغاـمد و  ياوق  يهمه  لـماوع ، نآ  ندروآ  هحفـص 330 ] نابز [  هب  يروآدای و  رکذـت و  ره 
ینوگرگد یگدنز و  ياهدادیور  ثداوح و  یمئاد  ددجت  هب  رظن  اب  رکذت ، نیا  دـنکیم . تابثا  رتشیب  رکذـتم  صخـش  يارب  ار  لماوع  نآ 

، لامک دـشر و  لـماوع  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . لـماوع  نآ  شخب  تاـیح  بآ  اـب  یگدـنز  دـیدج  يراـیبآ  دـننام  اـهتیعقوم ، رمتـسم 
يربت دـنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  زا  رتشخب  تاـیح  یلماـع  هچ  دـنراد . لوقعم  تاـیح  يهرادا  يارب  ار  قلطم  یگتـسیاش  ترورض و 
ملاعلا قیفـشلا  حصانلا  هیـصعم  ناف  دعب ، اما  دنتـسه ؟ هتفایان  دشر  مدرم  یمئاد  نانزهر  هک  رادناج ، ناجیب و  ياهتب  هنوگ  ره  زا  نتـسج 
حـصان تحیـصن  زا  یچیپرـس  یناـمرفان و  هک  دـینادب ) ، ) يدـنوادخ شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  همادـنلا . بقعت  هرـسحلا و  ثروت  برجملا 
هدنزاس دیفم و  ياهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواقم  دروآیم . لابند  هب  ینامیشپ  ددرگیم و  ترـسح  بجوم  هدید  هبرجت  ملاع  نابرهم و 

دننام یثرا  لماوع  تیلاعف  یثرا  لماوع  هب  نتـسم  تمواقم  مکی . عون  درک . میـسقت  نوگانوگ  یعاونا  هب  ناوتیم  نآ ، لماوع  هب  رظن  اـب  ار ،
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تارییغت و مکی . لیلد  درک : تابثا  لیلد  دـنچ  اب  ناوتیم  ار  اعدـم  نیا  دـنک . نییعت  ار  ناسنا  یعطق  تشونرـس  هک  تسین  هماـت  تلع  کـی 
. موس لیلد  ردام . ردپ و  اب  نادنزرف  یناور  يزغم و  تایصوصخ  اههفایق ، ینامسج ، لاکـشا  توافت  مود . لیلد  يرـشب . ياهلسن  تالوحت 

هحفص سکعلاب [ !؟ ردام و  ردپ و  تایصوصخ  فاصوا و  يهمه  هب  تفرعم  تخانش و  یهاگآ ، تروص  رد  نادنزرف  لماک  تخانش  مدع 
ای کی  دـیدشت  تیوقت و  زا  هک  یتمواقم  مود . عون  نادـنزرف . رد  طیحم  رثا  اهتیبرت و  میلعت و  رد  ضعیبت  يهدـیدپ  مراـهچ . لـیلد  [ 331

ترابع هک  تیبرت ، میلعت و  ریثات  یلـصا  طیارـش  هب  رظن  اب  دزادـنایم  رثا  زا  ار  تیبرت  میلعت و  هدـمآ ، دوجو  هب  یعیبط  یناور  صتخم  دـنچ 
نانچ اب  نورد  لاغتـشا  اب  هک  تسین  ییدرت  یعیبط ، یناور  صتخم  دنچ  ای  کی  یطارفا  تیلاعف  زا  یـشان  تالالتخا  زا  ندوب  ملاس  زا  تسا 
رگا لاـثم ، ناونع  هب  دـنکیم . ادـیپ  لزنت  رفـص  دـح  اـت  یهاـگ  هدـش ، هجاوـم  تالکـشم  اـب  تیبرت  میلعت و  ریثاـت  هدـننک ، لـتخم  تیلاـعف 

، تیبرت میعلت و  يهلیـسو  هب  تایعقاو  رگید  شریذـپ  زا  یناـسنا  ناور  دوش ، تیوقت  دـیدشت و  دوخ  ینوناـق  يهزادـنا  زا  شیب  ییوجتذـل 
ار ناور  حوطــس  يهـمه  لاـح  نـیا  رد  تـسوا . هتفریذـپ  دـیاب  هـک  ناـنچ  نآ  ناوـنع  هـب  ار  ییوجتذـل  ناور ، اریز  درک . دـهاوخ  عاـنتما 

تیدودـحم درک . دـهاوخ  یقلت  تذـل  عـناوم  اـی  لـماوع  ناوـنع  هب  دـیایب ، شیپ  هک  یتـیعقاو  تـقیقح و  ره  هدرک و  لاغتـشا  ییوجتذـل 
دیدـش راشف  هیکت و  تسا . رتیلاع  ياهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواقم  لماوع  زا  یکی  اـم ، نادـنزرف  رد  هدیـسر  تیلعف  هب  ياهدادعتـسا 
افوکـش دادعتـسا  نآ  رب  درف ،  هک  دوشیم  بجوم  ییوجمظن ، ریظن  دودـحم ، ياهدادعتـسا  زا  ياهراـپ  ندرک  روراـب  هب  ینیـشام ، یگدـنز 

. موس عون  دـشاب . هتـشادن  غارـس  دادعتـسا  نآ  ياهتیلاعف  لوصحم  زج  يزیچ  تاـیح ، رییغت  يارب  هک  اـج  نآ  اـت  دزروب . بصعت  شاهدـش 
، دشاب هرهبیب  تباث  لاعف و  رـصانع  زا  هک  یتیـصخش  دزادنایم  رثا  زا  ار  تیبرت  میلعت و  دـیآیم و  دوجو  هب  یتیـصخشیب  زا  هک  یتمواقم 
اب هک  دـیمان ، تیـصخشیب  تیـصخش  ار  یناور  عضو  هنوگ  نیا  ناوـتیم  دریگیمن . یگتـسیاش  اـی  ترورـض  ناوـنع  هب  ار  یتـقیقح  چـیه 

لوصا و يهلیسو  هب  لاعف  تیصخش  نتـشاد  زا  هک  دراد ، دوجو  نورد  رد  یتیلاعف  دمعت و  اریز  تسا . تواقتم  رایـسب  ضحم  یتیـصخشیب 
هحفص تسا [ . ریذپانناکما  یتمواقم  نینچ  ضرف  اب  دشاب ، الاو  یقطنم و  هک  مه  هزادنا  ره  تیبرت ، میلعت و  رثا  دنکیم . يریگولج  نیناوق 
هافجلا نیفلاخملا  ءابا  یلع  متیباف  رما ! ریـصقل  عاطی  ناک  ول  ییار . نوزخم  مکل  تلخن  يرما و  هموکحلا  هذه  یف  مکترما  تنک  دق  و  [ 332

يهیرظن مدوب و  هداد  امش  هب  تیمکح  يهرابرد  ار  دوخ  روتسد  نم  هحدقب . دنزلا  نض  هحصنب و  حصانلا  باترا  یتح  هاصعلا ، نیذبانملا  و 
عاـنتما نم  يهیرظن  روتـسد و  ربارب  رد  امـش  دوش ! تعاـطا  ریـصق »  » زا يرما  دوب  اـنب  رگا  مدوـب . هتفگ  امـش  يارب  نشور  فاـص و  ار  دوـخ 

دوخ یهاوخریخ  يهرابرد  هاوخریخ  ناسنا  هک  ییاج  ات  ناراکهنگ ، تقیقح و  ناگدننکدرط  راکمتـس و  نافلاخم  عانتما  دـننام  دـیدیزرو ،
هک تسا ، نآ  يهجیتن  تمواقم و  نوناق  نایب  ریـسفت ، دروم  يهلمج  دـیزرو . عاـنتما  هرارـش  ندروآ  نوریب  زا  هنز  شتآ  و  داـتفا . دـیدرت  هب 
هب ناگدننک  تمواقم  هدرک و  ادیپ  تدش  تمواقم  طیارش ، زا  یضعب  رد  دوخ . راک  ریثات  زا  یبرم ، ملعم و  سای  یناوتان و  زا  تسا  ترابع 

نینموملاریما دوخ  هک  نیا  هن  دنزادنایم ، دیدرت  هب  دوخ  راک  قطنم  رد  ار  نایبرم  ناملعم و  هک  دننکیم  هیکت  يدعاوق  لوصا و  هدـع  کی 
تیمکح يهرابرد  هک  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  نانخس  زا  يدروم  ره  رد  اریز  دوب . هداتفا  دیدرت  هب  دوخ  تامادقا  هدیقع و  رد  مالسلاهیلع 

تیبرت و میلعت و  نوناق  نایب  هلمج ، نیا  تسا . نشور  الماک  هلئـسم  نیا  رد  نینموملاریما  ینیبعقاو  تیعطاق و  تسا ، هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد 
هحفص 333] تساهنآ [ . ربارب  رد  تمواقم  هب  رارصا  یهاوخریخ و 

نایناورهن نداد  میب  رد  هبطخ 036-

رهلا و اذه  ءانثاب  یعرـص  اوحبـصت  نا  مکل  ریذـن  اناف  هحفـص 334 ] دـنکیم [ . دـیدهت  ار  ناورهن  لها  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
كاخ هب  زا  ار  امـش  نم  رادقملا . مکلبتحا  رادلا و  مکب  تحوط  دق  مکعم ، نیبم  ناطلـس  مکبر و ال  نم  هنیب  ریغ  یلع  طئاغلا ، اذه  ماضهاب 

لیلد نودـب  دـیتلغ ) رد  نوخ  كاخ و  هب  هک   ) مناسرتیم يدوگ  نیا  راومه  ياهنیمز  رد  و  نآ ) هاـگ  چـیپ  اـی   ) رهن نیا  ياـنثا  رد  نداـتفا 
هک  ) یهلا ردـق  اضق و  تخادـنا و  تکاله  هب  ار  امـش  یناف  يایند  نیا  دـشاب . امـش  اب  هک  راکـشآ  یتجح  اب  هن  ناتراگدرورپ و  زا  ینـشور 
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تجاـجل هلحرم  هب  رگا  هک  تسا  یکلهم  يراـمیب  ینیبدوـخ  تسا . هتفرگ  دوـخ  ماد  رد  ار  امـش  دـیاهدرک ) هداـمآ  ناـتدوخ  ار  شتامدـقم 
تجاـجل و نیا  میوـگیم ! هک  تسا  نیمه  دـیوگیم : دوـشیم و  نادرگیور  یهلا  رهظم  تجح و  نیتـسار و  ياـهقطنم  يهمه  زا  دـسرب ،

رثا دـشاب و  هتـسب  هنیپ  راـکهبت  ناـجوجل  نیا  یناـشیپ  هچ  رگا  دراد ، يویند  هشیر  دـشاب ، دنتـسم  هک  یلماـع  ره  هب  قح ، ربارب  رد  تمواـقم 
يهشقن یتسه  ناهج  يهعومجم  لک  يارب  هک  یبتکم  ره  ردق  اضق و  هحفص 335 ] دوش [ . هدهاشم  ناشسوحنم  يهفایق  رد  هدجس  یکیزیف 

ملاع تشونرس  تشذگرـس و  يهدننک  نییعت  يهشقن  ناونع  هب  ار  یتقیقح  یهلا ، ریغ  هچ  دشاب و  یهلا  بتکم  نآ  هچ  دریذپیم ، ار  ینیعم 
دوخ هب  رظن  اب  اضق و  قلاخ ، لـعف  هب  رظن  اـب  ار ، نیعم  يهشقن  نیا  مالـسا ، بتکم  رد  تسا . هدرک  لوبق  شطباور  ازجا و  يهمه  اـب  یتسه ،
ءزج ود  ای  رـصنع  ود  زا  ناسنا ، ره  تشونرـس  یلک  يهشقن  دـنمانیم . ردـق  یتسه ، ملاع  تشونرـس  تشذگرـس و  رد  هتفاـی  نییعت  يهشقن 

نینچمه دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  يرازبا  لیاسو و  یتسه و  ناهج  يهنحص  مکی . رصنع  دباییم : لیکشت 
هک يربج ، یعیبط  ياهدادیور  زین  هدـش و  هیبعت  وا  رد  یناور  نامزاس  ینالـضع و  صاخ  تیفیک  تیمک و  اب  هک  ناسنا  یعیبط  تیدوجوم 

. مود رـصنع  دریگب . رارق  يو  تیلوئـسم  رادـم  كـالم و  دـناوتیمن  هدوـب و  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  زا  جراـخ  هـتفرگارف ، ار  ناـسنا  فارطا 
زا دوصقم  تسا . یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  وا  تیـصخش  يهطلـس  تراظن و  هب  دنتـسم  هک  تسا ، ناسنا  دوخ  يرایتخا  ياـهراک  لوصحم 

رانک رب  یهلا  ردق  اضق و  رد  يرایتخا  ناگدش  راتفرگ  هک  تسین  نآ  دیـشک ،». دوخ  ماد  بانط و  هب  ار  امـش  ردق  و  : » نینموملاریما يهلمج 
اضق و ریجنز  رد  ار  دوخ  يرایتخا ، تامدـقم  ندروآ  دوجو  هب  اب  نانآ ، هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنتـسه ، رفیک  شاداپ و  تیلوئـسم و  زا 

نانآ دوخ  هک  یتامدقم  هب  اهناسنا ، تیاده  ندرک و  هارمگ  رد  ار  يدـنوادخ  تیـشم  ینآرق ، تایآ  زا  یـضعب  هک  نانچ  دـندنبیم . ردـق 
دق و  [ . 127 .« ] دنک تشگزاب  وا  يوس  هب  هک  ار  یـسک  دوخ  يوس  هب  دنکیم  تیاده  دـنوادخ  : » دـننام درادیم . دنتـسم  نروآیم  مهارف 

رـشاعم متنا  مکاوه و  یلا  ییار  تفرـص  یتح  نیفلاخملا ،)  ) نیذـبانملا هحفـص 336 ] ءابا [  یلع  متیباـف  هموکحلا ، هذـه  نع  مکتیهن  تنک 
درط دننام  امش  مدوب . هدرک  یهن  تیمکح  نیا  زا  ار  امش  نم  ارض . مکل  تدرا  ارجب و ال  - مکلابا -ال  تآ مل  مالخالا و  ءاهفس  ماهلا ، ءافخا 

اب ار  مرظن  هک  دـیدرک  روبجم  ارم  هک  نآ  ات  دـیدیزرو ، عانتما  نانآ  هب  لـمع  زا  دـیتخادنا و  رـس  تشپ  ارم  روتـسد  یهلا  باـتک  ناگدـننک 
داسفا رش و  دصق  زگره  لصایب ، مدرم  يا  نم  دیاهناقمحا . ياهایور  رد  روهطوغ  زغم و  کبس  یمدرم  امش  و  مهد . قیبطت  امش  يهتساوخ 

رد مالسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  دوش  طابنتسا  نینچ  قوف  ترابع  رهاظ  زا  تسا  نکمم  ماهتساوخن . يررض  امش  يارب  متشادن و  امش  يارب 
لحارم يهمه  رد  تسین . نینچ  یلو  تسا ، هدرک  هناقمحا  ياهایور  رد  روهطوغ  ياـهزغم  کبـس  نآ  عباـت  ار  دوخ  يار  تیمکح ، هلئـسم 

صاع و نب  ورمع  يرگهلیح  زا  عالطا  درجم  هب  ع )  ) نینموملاریما تسا . هدرک  راتفر  یهلا  نوناق  قباطم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیمکح ،
. دومرف دـیکا  یهن  گـنج ، زا  ناـنآ  ندیـشک  تسد  زا  درک و  علطم  ار  دوخ  نایهاپـس  اـههزین ، رـس  رب  نآرق  ندرک  دـنلب  عـقوم  رد  هیواـعم ،
، نیخروم يهمه  لقن  هب  اـنب  هک  نیا  اـب  دـندروخ ، ار  موش  يهشقن  نآ  بیرف  نینموملاریما ، نایهاپـس  زا  رگنیحطـس  تیرثکا  هک  یماـگنه 

رگا هک  تسا  ملـسم  دندرک . تیمکح  شریذپ  هب  روبجم  تیرثکا  يار  هب  لسوت  اب  ار  وا  دوب ، هدش  راکـشآ  نینموملاریما  يزوریپ  تامالع 
ار تیمکح  ام  هک  تسا  نیا  رب  تیرثکا  يار  دنتفگیم  نانآ  يهمه  دودحم ، رفن  دنچ  يانثتـسا  هب  تفریذپیمن ، ار  تیمکح  ترـضح  نآ 

هحفص 337] دزرویم [ . دادبتسا  بلاطیبا  دنزرف  یلو  میریذپب ،

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-

اولشف و نیح  رمالاب  تمقف  هحفص 338 ] دیامرفیم [ . نایب  ناورهن  يهثداح  زا  سپ  ار  شیوخ  لیاضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک ماـگنه  نآ  رد  مدومن . هفیظو  هب  ماـیق  نم  اوـفقو . نیح  هللا  روـنب  تیـضم  و  اوـعبقت ) - اوـعنمت  ) اوـتعت نیح  تقطن  اوـعبقت و  نیح  تعلطت 

و دندوب . هدرب  ورف  دوخ  كال  رد  رـس  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  متـسیرگن ، يرتالاب  قفا  زا  و  دندروخ . تسکـش  دـندش و  ناوتان  نارگید 
نآ رد  متفرگ ، شیپ  یهلا  رون  اب  ار  مهار  و  دوب . هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  بارطـضا  ددرت و  هک  ماگنه  نآ  رد  متفگ ، تحارـص  اـب  نخس 
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تسا تیصخش  يدازآ  لالقتسا و  نآ  يهدننک  نایب  ریسفت ، دروم  تالمج  دسریم  رظن  هب  دندوب . فقوتم  هتـشگ و  دکار  نانآ  هک  ماگنه 
ماجنا زا  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  هفیظو ، هب  ماـیق  . 1 دـینک . تقد  لیذ  يهناگراهچ  يایاضق  هب  تسا . هتـشاد  دوجو  راوگرزب  نآ  رد  هک 

ورف رـس  دوخ  كال  رد  دـننیبیمن و  ار  دوخ  ياپ  شیپ  یتح  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  رتـالاب ، قفا  زا  نتـسیرگن  . 2 دننزیم . زابرس  هفیظو 
زا فعض  یناوتان و  رد  و  هحفص 339 ] هتسب [  رب  ناهد  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  راتفگ ، رد  تحارص  حیرص و  نتفگ  نخـس  . 3 دنربیم .

هدروآ رد  ياـپ  زا  يدومخ  دوکر و  ار  نارگید  هک  ماـگنه  نآ  رد  یهلا ، غورف  رد  شـالت  تکرح و  . 4 دـناهتفر . ورف  تقیقح  قح و  رازبا 
قوفام هب  ماگ  ناسنا  ات  هک  تسا ، تیصخش  يدازآ  لالقتـسا و  زا  یجیاتن  هناگراهچ  يایاضف  نیا  تسا  نیا  تسا ، مهم  هک  هچ  نآ  تسا .
ترطف اتوف ، مهالعا  اتوص و  مهـضفخا  تنک  و  تسا . ریذـپانناکما  اهنآ  هب  لوصو  دوشن ، لوقعم  تاـیح  دراو  دراذـگن و  یعیبط  تاـیح 

نآ رد  زمغم . یف  لئاقل  زمهم و ال  یف  دـحال  نکی  مل  فصاوعلا . هلیزت  ـال  فصاوقلا و  هکرحت  ـال  لـبجلاک  اـهناهرب ، تددبتـسا  اـهنانعب و 
هب تالامک  نانع  اب  نم  مدوب . نانآ  زا  رتالاب  هعماج ) حالـص  ریخ و  رد   ) تقبـس رد  دوب و  رتنییاپ  نانآ  يهمه  يادص  زا  نم  يادـص  عقوم 
زا اهنافوط  ناوتان و  نآ  نتخاس  لزلزتم  زا  زودنت  ياهداب  هک  مدوب  هوک  نآ  دننامه  دوب . نم  رایتخا  رد  تقبـس  يهلیـسو  مدمآرد و  زاورپ 

همه دروآ . دراو  نم  رب  ینعط  تسناوتیمن  ياهدنیوگ  چیه  تشادـن و  نم  رد  ییوجبیع  ییاناوت  یـسک  چـیه  تسا . زجاع  نآ  ندـنک  رب 
هک نیا  زا  تسا  ترابع  هتکن  نآ  دـنراد . رظن  قافتا  هتکن  کـی  رد  دـناهدش ، لـماک  ناـسنا  نیا  داـعبا  رپ  نادـیم  دراو  هک  ینارظن  بحاـص 

، ـالعا دـح  رد  قلطم ، لاـمک  هب  هتـسباو  یقلطم  زا  تسا  هتـسناوت  هک  هدـمآ ، دوـجو  هب  يو  نورد  رد  باـن  یناـبر  قـشع  کـی  ییاـفوکش 
گرزب حور  نآ  فاـصتا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  كاـپ  حور  رد  یقلطم  نینچ  ندروآ  دوجو  هب  نشور  رایـسب  لـیلد  دوـش . رادروـخرب 

فده ساسح  رایسب  نوناق  تاعارم  شناگدننک ، متس  زا  هنامیرک  هحفـص 340 ] تشذگ [  وفع و  ضحم ، تلادع  ضحم ، قدص  اب  تسا 
روبع اهنآ ، زا  کی  ره  يهمادا  یتسه و  رد  هک  مینیبیم  اهنآ  يهمه  رد  ار  صتخم  نیا  قوف ، فاصوا  رد  قیقد  هظحالم  اـب  هلیـسو و ... و 
یهلا توکلم  هب  لـماک  باذـجنا  اـب  طـقف  هزوح ، نیا  هب  دورو  دراد . ترورـض  یتوکلم  نم  يـالعا  يهزوـح  هب  دورو  یعیبـط و  دوـخ  زا 

زا هـک  یعـالطا  ره  دـیامرفیم و  زاربا  دوـخ  تیـصخش  حیــضوت  يهراـبرد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  ار  هـچ  ره  تـسا . ریذـپناکما 
ياهيریگفدـه یعیبط و  دوخ  تلاخد  نودـب  هک  تسا  یتیعقاو  زا  یفیـصوت  تقیقح  رد  دـهدیم ، دوخ  ياـهتیلاعف  اهيریگفدـه و 

ور هب  ور  تسا ، هدومرف  نتشیوخ  تیعقاو  حیضوت  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  یتافیصوت  اب  هغالبلاجهن ، باتک  رد  درادیم . نایب  ییامن  دوخ 
ییاناوت لامک ، دـشر و  ياضف  زاورپ  زیت  نالابکبـس  دوشیم و  ریزارـس  نم  زا  قیاـقح  ناـشورخ  ياهلیـس  . » 1 لاـثم : ناونع  هب  میوشیم .

، تسا هدـیزگرب  مدرم  يهمه  رب  ار  وا  هتخیگنارب و  قـح  هب  ار  ربماـیپ  هک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنگوس  . » 2 [ . 128 .« ] دـنرادن ار  نم  هب  لوـصو 
تیلهاج ياهیکیرات  زا  دیدرک و  دوعص  یناسنا  ياهتمظع  هب  دیدش و  تیاده  ام  هلیـسو  هب  . » 3 [ . 129 .« ] میوگیمن قدص  زج  ینخس 

تسا یعطق  . » 5 [ . 131 .« ] تسا هدیرب  تایعقاو  زا  چوپ و  تسا ، هدش  رود  نم  زا  هک  یسک  هشیدنا  . » 4 [ . 130 .« ] دیدیسر مالسا  دادماب  هب 
و . » 6 [ . 132 .« ] دزادنیب هابتشا  هب  دبیرفب و  ارم  تسا  هتسناوتن  مه  یـسک  ماهتفیرفن و  ار  دوخ  زگره  موریم . هار  ماییانیب  اب  هراومه  نم  هک 
، لصایب مدرم  يا  . » 7 [ . 133 .« ] منکیم هحفـص 341 ] تکرح [  منید  رد  ياههبـش  نودب  مراوتـسا و  مراگدرورپ  نیقی  يانبم  رب  نم  اعطق 
. منید زا  جراـخ  مدرم  رب  زوریپ ، مصخ  نم  . » 8 [ . 134 .« ] ماهتساوخن امش  يارب  يررض  ماهدرواین و  يرـش  امـش ، يارب  مايرادمامز  رد  نم 

نداعم ناگتـشرف و  جورخ  دورو و  تلاسر و  لوزن  لحم  توبن و  تخرد  مییاـم  . » 9 [ . 135 .« ] مدیدرت کش و  رد  ناروهطوغ  نمـشد  نم 
رد دزروب ، تموصخ  اب  ام و  نمشد  هک  یسک  تمحر و  راظتنا  رد  دشاب ، ام  رادتـسود  روای و  هک  یـسک  تمکح . ياهراس  همـشچ  ملع و 

لیلذلا [ . 137 .« ] متخانـش اههتـسب  ندرک  زاب  مه  زا  اهمیمـصت و  ندرب  نیب  زا  اب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  . » 10 [ . 136 .« ] تسا بضغ  راـظتنا 
ار وا  قح  ات  تسا ، زیزع  نم  دزن  رد  راوخ  فیعـض و  ناسنا  هنم . قحلا  ذخآ  یتح  فیعـض  يدنع  يوقلا  هل و  قحلا  ذخآ  یتح  زیزع  يدنع 

کی لاح  زا  یهاگآ  نم  يارب  هک  ماـگنه  نآ  رد  مریگب . وا  زا  ار  نارگید  قح  اـت  تسا ، فیعـض  نم  دزن  رد  يوق  ناـسنا  مریگب و  وا  يارب 
يارب مادـقا  زا  لاح  نیا  اب  مشاب و  هتـشاد  ار  ناوتاـن  نآ  قح  نتفرگ  تردـق  نم  دـیایب و  دوجو  هب  تسا ، هدـش  لاـمیاپ  شقح  هک  ناوتاـن ،
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هکلب ماهدیزرو ، نارفک  تسا ، يدنوادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  تردق  یهاگآ و  تمعن  رب  اهنت  هن  منک ، یهاتوک  يو  قح  نتفرگ 
 ] هتـساخرب هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  تسا ، دهعت  يافیا  يارب  زاورپ  لاب  ود  نم و  زا  یـساسا  رـصنع  ود  تردق ، یهاگآ و  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
وا رما  هداد و  تیاضر  يدنوادخ  ياضق  هب  ام  هرما . انملـس هللا  هءاضق و  هللاانع  انیـضر  ماهدرک . دوخ  ياهلاب  ندنک  هب  مادقا  و  هحفص 342 ]

اـضر شیاضق  هب  نآ  زا  سپ  تساـم . یمتح  يهفیظو  نیا  درک ، میهاوخ  اـفیا  میاهتـسب ، دـهعت  هک  هچ  نآ  هب  اـم  میاهدومن . وا  هب  میلـست  ار 
لقع و يهلیـسو  هب  متـسه و  لوئـسم  نآ  يهراـبرد  نم  هک  هچ  نآ  میهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  میراذـگیم و  وا  دوخ  رب  ار  وا  رما  میراد و 
اب زگره  نم  تسا و  هدرتسگ  مناگدید  ربارب  رد  یفاک  دح  هب  هک  تسا  ییاهییانشور  هب  طوبرم  ماهتسب ، یعطق  دهعت  نآ  يهرابرد  نادجو 
هللا و  ملس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یلع  بذکا  ینارتا  تسب . مهاوخنورف  ار  مناگدید  اهییانـشور ، نیا  قوفام  ماهبا  رد  نتفرورف 
نم ادـخ ، هب  دـنگوس  مدـنبیم !؟ غورد  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  هیلع . بذـک  نم  لوا  نوکا  الف  هقدـص  نم  لوا  ان  ـال 

ثیدح باحصا  نیخروم و  يهمه  مدنبب . یغورد  وا  هب  هک  دوب  مهاوخن  یـسک  نیلوا  سپ  ماهدرک . قیدصت  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  نیلوا 
هتفریذپ هدوب ، لماک  یهاگآ ، ینالقع و  دشر  رظن  زا  هک  یگلاس ، هدزاود  ای  هد  نس  نامه  رد  ار  یلع  نامیا  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  دـنیوگیم 

هچ دهدیم ، تبـسن  ربمایپ  هب  هک  ار  شیاهرادرک  اهراتفگ و  يهمه  دـهاوخیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  تسا .
، دروم نآ  رد  هک  دـننک ، ادـیپ  ار  يدروم  دناهتـسناوتن  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیرتزوتهنیک  یتح  دـنک . تیبـثت  میقتـسمریغ ، هچ  میقتـسم و 

نم سپس  يریغل . یقنع  یف  قاثیملا  اذا  یتعیب و  تقبس  دق  یتعاط  اذاف  يرما ، یف  ترظنف  هحفص 343 ] دشاب [ . هتفگ  یغورد  نینموملاریما 
نانآ اب  گنج  ای  نارگید و  اب  تعیب  رب  دوب ) هدش  غالبا  نم  يارب  ربمایپ  يهلیـسو  هب  هک   ) یهلا فیلکت  زا  متعاطا  متـسیرگن . دوخ  عضو  رد 
نامز زا  ياهظحل  ره  رد  یمدآ ، تیدوجوم  نامتخاس  یناسنا  نییعت  هلحرم  هس  دـهعت و  دوب . مندرگ  رد  يرگید  نامیپ  دوب و  هتفرگ  تقبس 
روما دـننام  يراـیتخا . يدارا و  ریغ  رنـصع  لوا . نیعت  دوشیم . لیکـشت  یـساسا  نییعت  هس  زا  دـهدیم ، ناـشن  ار  وا  تیلعف  هک  یتـیعقوم  و 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دریگیم . ماـجنا  هدارا  يهنیمز  رد  هراوـمه  مود . نـیعت  تـثارو . ییاـیفارغج و  لـماوع  موـمع و  روـط  هـب  یعیبـط 
، نم زا  دوصقم  دوشیم . عورـش  نم  زج  نم و  یلاع  لیدـعت  يهطقن  زا  موس . نیعت  دریگیم . رارق  اـهشزرا  يهقطنم  رد  یمدآ  تیدوجوم 
زا دوصقم  دـنکیم . شالت  شایعیبط  دوخ  تیوقت  همادا و  يارب  ناویح ، نیرتهتفای  لماکت  يهقطنم  رد  هک  تسا  یعیبط  ناـسنا  درف  ناـمه 

لیدـعت كالم  یتسه  يالعا  لآدـیا  لامک و  هک  تهج  نادـب  هلحرم ، نیا  رد  تسا . درف  نامه  دوخ  زج  تاـیعقاو  يهمه  لـماش  نم ، زج 
نیا دراد . لاـمک  هبور  نم  اـب  لیدـعت ، هب  جاـیتحا  هک  دوشیم ، نم  زج  وا و  شمزاول ، صاوـخ و  اـب  یعیبـط  نم  دوـخ  اذـل  دریگیم ،  رارق 

هب یفنم  زا  یفنم و  هب  تبثم  بطق  زا  ياهظحل ، ره  رد  ار  ناسنا  دـش ، دـهاوخ  نومنهر  لامک  باصن  دـح  ات  ار  ناسنا  هک  سدـقم ، لیدـعت 
زا دوصقم  تسا .  هدروآ  تسد  هب  یتسه  ناهج  رد  یگدنز  رد  هک  تسا  یلعف  تیعقوم  تبثم ، زا  دوصقم  دیشک . دهاوخ  الاب  هب  ور  تبثم ،

يالعا دح  هب  ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  هک  تسا  نیعت  زا  هلحرم  نیا  رد  تسا . رتدیدج  تیعقوم  هب  شـشک  يارب  تیعقوم ، نیمه  یفن  یفنم ،
اریز دوریم . نایم  زا  تسا ، روبزم  يهطبار  روصت  رد  هک  نوگانوگ ، ياهماهبا  تالکـشم و  اـهیکیرات و  هحفص 344 ] دسریم و [  دوخ 

، دور رتالاب  هچ  ره  لآدـیا  نم  هک  تهج  نادـب  هلحرم ، نیا  رد  دزیمآیمن . مه  رد  یعیبط  نم  اب  ار  دوخ  یهلا  ياـهتفایرد  هلحرم  نیا  رد 
نیع ار  نارگید  اب  دهعت  دباییمرد ، یبوخ  هب  تعیبط  يالعا  تیاغ  رد  ار  تدحو  تعیبط و  يهنحص  رد  ار  اهناسنا  يهمه  تایح  تدحو 

دـهعت و دـنیبیم . كرتشم  اهناسنا  يهمه  نایم  رد  ار  اهيدـنمزاین  اه و  يزاینیب  اههودـنا ، اهيداش ، دـنکیم ، یقلت  نتـشیوخ  اـب  دـهعت 
مومع و روط  هب  یعیبـط ، روما  زا  ياهعومجم  رد  اریز  درادـن . رب  رد  ار  یموـهفم  اـنعم و  چـیه  لوا  نیعت  رد  دـهعت  لوا  نیعت  رد  تیلوئـسم 

هجو چیه  هب  دهعت  مازلا و  هجیتن  رد  درادـن . اهنآ  هب  یهار  رایتخا  هدارا و  هک  هدـش ، تیبثت  یعامتجا  نیناوق  تثارو و  ییایفارغج و  لماوع 
روما رد  یمدآ  تاـهیجوت  شـشوک و  راـک و  لوـصحم  هک  مود ، نیعت  رد  دـهعت  مدرم  نیعت  رد  تیلوئـسم  دـهعت و  دوـب . دـهاوخن  یقطنم 

دزرویم و تلاخد  یمدآ  یگدـنز  رد  هلحرم  نیا  رد  راـیتخا  هدارا و  اریز  تسا . لـمع  قیقحت و  لـباق  تسا ، هدـش  تیبثت  نیناوق  یعیبط و 
نیمه هب  دنکیم . باجیا  یعامتجا  یتسیزمه  ترورض  لماوع  ار  اهتیلوئسم  اهدهعت و  نیا  دوشیم . حرطم  یلک  روط  هب  زین  اهتیلوئسم 
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رد راـیتخا  يدازآ و  دریگب . رارق  یلاـع  ياـهشزرا  يهقطنم  رد  دـناوتیمن  هلحرم ، نیا  رد  تیلوئـسم ، ساـسحا  دـهعت و  هک  تسا  تـهج 
رد تیلوئـسم  دهعت و  دیآیم . دوجو  هب  هنایوج  دوس  ياهيریگفدـه  اب  هک  تسا  یتالیامت  دریگیم ، تروص  نیعت  نیا  رد  هک  يدـهعت 

یناسنا دـهعت  مود . عون  هحفـص 345 ] یناسنا [ . دـهعت  مکی . عون  دوشیم . میـسقت  عون  ود  هب  تیلوئـسم  دـهعت و  موس  نیعت  رد  موس  نیعت 
رارق هطلـس  تحت  ار  هشیدـنا  راـیتخا و  هدارا و  اـهیهاگآ و  ناـمه  یتـح  هک  دوـشیم  راـک  هب  تسد  يدوـخ  نآ  یناـسنا ، نیعت  رد  یهلا .

حرطم دوخ  زا  ریغ  ناوـنع  هب  هک  رگید  ياـهناسنا  دـنکیم . هیجوـت  راـهم و  ار  رما  نآ  یناـسنا ، دوـخ  تیلاـعف  ـالتعا و  هار  رد  دـهدیم و 
اب رتیلک  ترابع  هب  تعیبط و  ناهج  اهناسنا و  اب  ار  دوخ  تبـسن  دننک و  لیدعت  اهنآ  تیدوجوم  اب  ار  ناشیعیبط  دوخ  یتسیاب  دـنوشیم ،

یناسنا دهعت  رد  تسا . هتفای  دشر  ياهناسنا  یتسیزمه  كرتشم  دح  نیعت ، نیا  دننک . لمع  نآ  يور  دـنبایرد و  دنجنـسب و  نم  زج  ورملق 
یعامتجا و ترارقم  دننام  تیـصخش ، زا  جراخ  لماوع  رابجا  هارکا و  هن  تسا ، دـهعت  نآ  هب  يافیا  لمع و  نماض  یمدآ  تیـصخش  یهلا ،

یعامتجا یگدنز  رد  نانیمطا  نما و  ترورـض  نامه  مکی . يهزیگنا  دراد : هزیگنا  ود  دهعت  هب  افو  مارتحا و  کلذ . ریغ  اهشاداپ و  رفیک و 
يافیا مارتحا و  هک  تسا ، یهلا  لماع  مود . يهزیگنا  تسا . هدرک  امرفمکح  عماوج  رد  یعیبط  نوناق  کی  دننام  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا ،
ياـنبم رب  دـهعت  ياـفیا  مارتـحا و  دـنکیم . یفرعم  یبوبر  ماـقم  نآ  هب  تئرج  تیـصعم و  ار  نآ  زا  فلخت  يدـنوادخ و  تعاـطا  ار  دـهعت 

يانبم رب  دـهعت  يافیا  مارتحا و  یلو  تسین . ـالاو  ياـهشزرا  يهقطنم  رد  لـخاد  هک  تسا  یعاـمتجا  یگدـنز  ربج  لولعم  مکی ، يهزیگنا 
نآرق هاگدـید  زا  نآ  يافیا  مارتحا و  دـهعت و  دراد . رارق  یناسنا  ياـهشزرا  نیرتیلاـع  يهقطنم  رد  دراد ، یهلا  يهبنج  هک  مود  يهزیگنا 

هحفص 346] ماع [ . روط  هب  دهعت  يهرابرد  تیلوئـسم  مکی . هورگ  دنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  دیجم ، نآرق  رد  دهعت ، هب  طوبرم  تایآ 
.« دـینک افو  دوخ  ياهدـهع  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  [ . » 138 .« ] تسا تیلوئـسم  دروم  دـهع  اریز  دـینک ، افو  دوخ  دـهع  هب  «و 

رگم دـنکیم ، تلالد  دوشیم ، هتـسب  اهناسنا  نایم  هک  يدـهع  ره  هب  ياـفو  موزل  هب  دراد ، هک  یتیمومع  اـب  تاـیآ ، زا  هتـسد  نیا  [ . 139]
. دهدیم رارق  هیصوت  روتسد و  دروم  ار  یهلا  دهع  هب  افو  موزل  هک  تسا  یتایآ  مود . هورگ  دشاب . یمالـسا  تاروتـسد  فلاخم  هک  يدهعت 
، دندوب هتـسب  دهع  ادخ  اب  ار  هچ  نآ  هک  دنتـسه  ینادرم  نینموم ، زا  [ . » 140 .« ] دیتسب يدهع  هک  یماگنه  دینک  افو  يدنوادخ  دـهع  هب  «و 

ياهدـهعت لـماش  نینچمه  دـندنبیم . دوـخ  ناـیم  رد  مدرم  هک  تسا  ییاهدـهعت  هب  اـفو  موزل  تاـیآ ، زا  هورگ  نیا  [ . 141 .« ] دـندرک افیا 
هب و  . » تسا هتـسب  دنوادخ  هک  يدهع  موس . هورگ  دوشیم . زین  یهلا  فیلاکت  تاروتـسد و  هب  تعاطا  يهرابرد  ینادـجو ، یلقع و  يرطف ،
زا تسا ، هتـسب  هک  يدـهع  هب  يدـنوادخ  يافو  [ . 142 .« ] منک افو  ماهتـسب  امـش  اب  هک  يدـهع  هب  ات  دـینک ، افو  دیاهتـسب  نم  اب  هک  يدـهع 

هحفص 347] دهدیم [ . تسا  هتسب  هک  يدهع  يافیا  زا  ربخ  قلطم ، يانغ  يزاینیب و  لامک  اب  هک  تسوا ، يهیلالج  تافص 

ههبش ینعم  هبطخ 038-

ههبش ههبشلا  تیمـس  امنا  و  هحفص 348 ] دیامرفیم [ . ههبـش  رد  مدرم  لاح  ههبـش و ز  همیـست  هجو  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يدمع 1. ياهههبش  یعیبط و  ياهههبش  تسا . قح  هب  هیبش  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  هدیمان  ههبـش  ههبـش ، هک  نیا  تلع  قحلا . هبـشت  اهنال 
زا دـنرادن ، يرـشب  نوئـش  ریاس  اهرادرک و  اهراتفگ و  رد  ینیع  دومن  هک  ینورد ، ياهيریگ  فدـه  اهتین و  تلاـخد  یعیبط . ياـهههبش 

لماوع زا  رگید  زا  یکی  زین  صخـشم  الماک  یعقاو و  دـصاقم  نایب  رد  ظافلا  ییاسران  تساهههبـش . زورب  لوادـتم  جـیار و  رایـسب  لـماوع 
زا یـضعب  دـننام ، دراد ، دوجو  یناسنا  راثآ  لامعا و  رد  هک  ییاـهدومن  ندوب  یتلع  دـنچ  ندوب و  ناـبزیب  نینچمه ، تسا . ههبـش  یناوارف 

اهنت دریگن ، تروص  قح  صیخـشت  رد  يریـصقت  هک  یمادام  تاهبـش ، زا  عون  نیا  رد  تسا . ههبـش  لـلع  رگید  زا  ینیع ، یعیبط  ياـهدومن 
ههبش و ياقلا  يدمع . ياهههبش  . 2 دش . دـهاوخ  دراو  ام  رب  ینادان  تهج  هب  هک  تسا  قح  زا  تیمورحم  ررـض  دـید ، میهاوخ  هک  يررض 
هک قح ، زا  تیمورحم  ررض  هفاضا  هب  دوشیم و  بوسحم  ناراکهبت  يدیلپ  ثبخ و  لیالد  زا  یکی  هک  تسا ، قیاقح  يدمع  ندرک  هبتشم 
هللا ءاـیلوا  اـماف  درک . دـهاوخ  مهارف  زین  ار  ههبـش  يهدـنروآ  دوجو  هب  طوقـس  لـماع  دوشیم ، دراو  هاـگآان  ياـهناسنا  هب  هحفـص 349 ] ] 
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ياه تیعقوم  رد  هللا  ءایلوا  اما  یمعلا . مهلیلد  لالـضلا و  اـهیف  مهواعدـف  هللا  ءادـعا  اـما  و  يدـهلا . تمـس  مهلیلد  نیقیلا و  اـهیف  مهوایـضف 
هب توعد  اهههبـش  نآ  رد  ادـخ  نانمـشد  اما  و  تسا . تیادـه  هار  دوخ  نانآ  ياـمنهار  دـننکیم و  تکرح  نیقی  ییانـشور  اـب  كاـنههبش 

، یمدآ نهذ  هک  تسین  مولعم  دـص  رد  دـص  فاشکنا  نآ  اج ، نیا  رد  نیقی  زا  دوصقم  تسا . ییانیبان  نانآ  يامنهار  دـننکیم و  یهارمگ 
لمع میلـس و  لقع  نتـسب  راک  هب  زا  هک  تسا  حور  ینارون  تلاح  نآ  دوصقم  هکلب  دنکیم . سکعنم  دوخ  رد  ار  نآ  فاص  ياهنیآ  دننام 

ملع و يدایز  اب  تینارون ، نیا  دوشیم . ثداـح  تسا ، هدـش  هتـسب  ناحبـس  دـنوادخ  اـب  هک  نیرب ، دـهعت  نادـجو و  يهدـنزاس  ياهادـن  هب 
هک یناگدنب  نآ  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  نیا  تسا ، هدـمآ  یتیاور  رد  هک  نانچ  هکلب  دـیآیمن ، دوجو  هب  ساسایب  ياهشـشوک 

يافـص صولخ و  لولعم  تینارون ، نیا  هک  دـنکیم  تلالد  تقیقح  نیا  رب  نیقی  تینارون  هب  طوبرم  تایاور  تاـیآ و  دـناباتیم . دـهاوخب 
. هبحا نم  ءاقبلا  یطعی  هفاخ و ال  نم  توملا  نم  وجنی  امف  دنیبیم . بان  روط  هب  ار  قیاقح  تایعقاو و  ناسنا  لاح  نیا  رد  تسا . ناسنا  یبلق 

نیناوق اب  هک  هچ  نآ  دنامیمن . رادیاپ  یـسک  چـیه  اقب  نتـشاد  تسود  اب  دـنکیمن و  ادـیپ  تاجن  گرم  زا  یـسک  چـیه  گرم ، زا  سرت  اب 
یهلا تیشم  قبط  هک  یناسنا ، حور  زج  تفر ، دهاوخ  مه  تعیبط  نیناوق  اب  هدمآ ، دوجو  هب  تسا ، يدنوادخ  تیشم  هاگهولج  هک  تعیبط ،

هحفص 350] دش [ . دهاوخ  يدبا  یگدنز  يهدامآ  هتشاذگ و  تعیبط  قوفام  هب  ماگ 

نارای شهوکن  هبطخ 039-

رد دومرف و  داریا  تفای ، عالطا  رمتلا  نیع  رد  هیواـعم ،) رواـی   ) هریـشب نب  ناـمعن  گـنج  زا  هک  یناـمز  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
یمدرم هب  نم  توعد . اذا  بیجی  ترما و ال  اذا  عیطی  ـال  نمب  تینم  هحفـص 351 ] دیامرفیم [ . کیرحت  دوخ  يرای  هب  ار  مدرم  نآ ، نمض 

، دنتـشادن فیلکت  تمظع  زا  یهاگآ  ای  مدرم  نآ  دننکیمن . تباجا  منک ، توعد  رگا  دـننکیمن و  تعاطا  منک ، رما  رگا  هک  ماهدـش  التبم 
زا ار  نانآ  هعماج ، نآ  دارفا  يروحم  دوخ  ای  دـندوب و  هدارا  فعـض  هب  التبم  ای  دـندوب ، هدرکن  لوبق  يربهر  هب  ار  دوخ  ربهر  یگتـسیاش  اـی 
هب هن  تسا ، هتشاد  دوجو  روبزم  لماوع  نیا  يهمه  نارود ، نآ  يهعماج  یمومع  عضو  هب  رظن  اب  دوب . هدرک  هرهبیب  لوقعم  تایح  تخانش 

لماوع زا  یکی  هب  نانآ  زا  یـضعب  هکلب  دـندوب ، هدـش  هابت  چوپ و  لماوع  نیا  يهمه  يهلیـسو  هب  هعماج  نآ  دارفا  زا  کی  ره  هک  ینعم  نیا 
نید اـما  مکبر ؟ مکرـصنب  نورظتنت  اـم  مکل ! اـبا  ـال  زیگنا . فسا  یتیلقا  رگم  دـندوب ، ـالتبم  اـهنآ  زا  لـماع  دـنچ  هب  رگید  یـضعب  روبزم ،

هچ يزور و  مادـک  یـسک و  هچ  راظتنا  رد  ناـتراگدرورپ  يراـی  يارب  دـیرادن ، تلاـصا  هک  یمدرم  يا  مکـشمحت ؟ هیمح  ـال  مکعمجی و 
هب موجه  هحفـص 352 ] رب [  ار  امـش  هک  دیرادن  یتریغ  چیه  دـنک و  عمج  ار  امـش  هک  درادـن  دوجو  ینید  چـیه  ایآ  دیاهتـسشن ؟! ياهثداح 
رد نآ  ياهشزرا  تایح و  ظفح  هب  حیرص ، رارصا  دیکات و  اب  مالـسا ، نید  ینابم  يهمه  دروآرد ؟ ناجیه  هب  دنک و  کیرحت  ناتنانمـشد 
رد نآ  ندرک  اهر  تایح و  ندرک  راذگاو  درادـن . دوجو  مالـسا  رد  ياهناهب  رذـع و  هنوگ  چـیه  يارب  ییاج  تسا و  هداد  روتـسد  ایند  نیا 

، تسا تسرپتردـق  ياهامن  ناسنا  تعیبط و  محازم  لـماوع  يهلیـسو  هب  ندـش  هاـبت  ضرعم  رد  هظحل  ره  هک  طـیحم ، تعیبط و  يهصرع 
یل نوعیطت  الوق و ال  یل  نوعمـست  الف  اثوغتم ، مکیدانا  اخرـصتسم و  مکیف  موقا  تسا . یهلا  تیـشم  فلاـخم  راـتفر  یهلا و  تمعن  نارفک 

زا ار  يراتفگ  هن  مهدیم . ادـن  هانپ  ناونع  هب  ار  امـش  متـسیایم و  نانز  دایرف  امـش  نایم  رد  هءاسملا . بقاوع  نع  رومالا  فشکت  یتح  ارما ،
هک ییاـهدایرف  دـهدیم . ناـشن  ار  دوـخ  میخو  بقاوـع  ثداوـح  هک  هاـگ  نآ  اـت  دـینکیم ، تعاـطا  نـم  زا  ار  يرما  هـن  دیونـشیم و  نـم 

، تایعقاو قیاـقح و  نیا  تسوا . حور  تاـیعقاو  قیاـقح و  زا  یجاوما  هک  دزیخیمرب ، وا  یهلا  ناـج  قاـمعا  زا  دـهدیم ، رـس  نینموملاریما 
هدمآ دوجو  هب  هدـش  هیفـصت  كاپ و  نادـجو  میلـس و  لقع  لوصا  نآرق و  یناعم  زا  هک  تسا  لوقعم  تایح  یلاع  ینابم  كرد  هب  دنتـسم 

، ربدالا وضنلا  لقاثت  متلقاثت  رسالا و  لمجلا  هرجرج  مترج  رجف  مکناوخا  رصن  یلا  مکتوعد  مارم ، مکب  غلبی  راث و ال  مکب  كردی  امف  تسا .
ینوخ ماقتنا  امش  يهلیـسو  هب  هن  هحفـص 353 ] نورظنی [ .) مه  توملا و  یلا  نوقاسی  اـمناک   ) فیعـض بئاذـتم  دـینج  مکنم  یلا  جرخ  مث 

ادص رامیب  هتـسخ و  رتش  دننام  مدناوخ ، ناتناردارب  کمک  هب  ار  امـش  دـش . لیان  يدوصقم  هب  ناوتیم  امـش  کمک  هب  هن  دوشیم و  هتفرگ 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 118 

http://www.ghadirestan.com


تکرح هب  دوب ، ناوتان  برطضم و  کچوک و  هک  امش  زا  یهاپس  سپس  دیداتـسیا . زاب  تکرح  زا  حورجم  رغال و  رتش  دننام  دیدروآ و  رد 
نیا ناشخرد  تامالع  زا  هک  مالـسا ، نید  رد  يردارب  ساسحا  دنوشیم . هدـنار  دـنرگنیم ، هک  یلاح  رد  گرم  فرط  هب  ییوگ  دـمآرد .

یگناگی تدـحو و  لماع  چـیه  دوش ، عقاو  ییانتعایب  دروم  ای  دوش و  هابت  لماع  نیا  رگا  تسا و  تدـحو  لـماع  نیرتگرزب  تسا ، بتکم 
هب هدـیزرو ، تعانق  يرگاشامت  هب  نارگید  دـنوشیم و  هتـشک  مولظم  نانآ  زا  ییاـهناسنا  هک  ياهعماـج  نآ  مدرم  تشاد . دـهاوخن  دوجو 

نارادناج رگید  دنشکیم و  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتـسه  ینایاپراچ  دننام  مه  دنرادیم ، شوخ  لد  دوخ  نابیتشپیب  ساسایب و  یگدنز 
هحفص 354] دنالوغشم [ . زیخ  تسج و  يراوخ و  فلع  هب 

جراوخ راعش  خساپ  رد  هبطخ 040-

هحفـص تسا [ . هدومرف  ادـخ ،» نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  : » دـنتفگیم هک  یماگنه  جراوخ ، يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک دوـب  نیا  جراوـخ  روـظنم  تسا . هدـش  هدارا  لـطاب  نآ  زا  هـک  تـسا  قـح  نخـس  کـی  نـیا  دوـمرف : لـطاب . اـهب  داری  قـح  هـملک  [ 355

همه هتبلا  مکح . ود  نآ  هن  تسادخ  نآ  زا  مکح  اریز  تسا ، هتفر  اطخ  هب  رگهلیح  ود  نآ  تیمکح  شریذـپ  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
، سپس دندرک . راداو  راک  نیا  هب  ار  وا  رابجا  هارکا و  اب  تشادن و  تیاضر  رفن  ود  نآ  تیمکح  هب  هجو  چیه  هب  نینموملاریما ، هک  دننادیم 

نامه ادخ .» نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  : » هک دـناهداد  رـس  ار  امن  قح  راعـش  نیا  نونکا  دـندرک . هئطخت  ار  دوخ  راک  ناگدـننک  راداو  دوخ 
زا تمکح  هب  نداد  نت  تهج  هب  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تموکح  دنتـساوخیم  ناـنآ  تسا ، هدوـمرف  حیرـصت  ترـضح  نآ  هک  هنوـگ 

: دنیوگیم نانیا  یلو  ادخ ، نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  یلب ، الا هللا . هرما  ال  نولوقی : ءالوه  نکل  الا هللا و  مکح  هنا ال  معن  دنزادنیب . تیمسر 
هحفص دیاب [  دراد و  یهلا  يهبنج  یمالسا  عماوج  رد  یلصا  تموکح  یمالسا ، عبانم  قباطم  ادخ . نآ  زا  رگم  تسین  تسایر  يرادمامز و 

هک تسا  یهلا  تموکح  يهلیـسو  هب  دـننکن . يراد  دوخ  یـشالت  شـشوک و  چـیه  زا  یتموکح ، نینچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  مدرم  [ 356
دوجو مود ، يهجرد  رد  دشن ، ریذـپناکما  یتموکح  نینچ  رگا  یلو  دوشیم ، امرفمکح  هعماج  رد  یعقاو  يافـص  حلـص و  تلادـع ، قح ،

کی دنک ، يرادهگن  یعامتجا  تایح  زا  عنام  ياهلالتخا  جرم و  جره و  زا  ار  هعماج  دریگب و  هدـهع  هب  ار  هعماج  تیریدـم  هک  یتموکح 
تموکح يرادـیاپ  دـنوش . هاـبت  دـنزوسب و  یناـمیایب  شتآ  رد  دوخ  تموـکح ، نایدـصتم  اـی  يدـصتم  هچ  رگا  تسا . یعیبـط  ترورض 

رد دننک و  لمع  اهنآ  قباطم  دنریذپب و  ار  نآ  تیریدم  یعامتجا و  تایح  لوصا  نیناوق و  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  نامیایب ، نارادـمامز 
زا دروآیمرب و  ناشراگزور  زا  رامد  دوب ، هدرک  يزیریپ  ار  نانآ  تموکح  هک  یعیبط  ترورـض  نامه  هعماج ، رد  يدـعت  ملظ و  تروص 

هترما یف  لمعی  رجاف  وا  رب  ریما  نم  ساـنلل  دـبال  هنا  و  تسین . اـهشزرا  يهقطنم  لـخاد  هدوب و  یعیبط  ترورـض  کـی  نیا  دـنوریم . نیب 
، يوقلا نم  فیعضلل  هب  ذخوی  لبسلا و  هب  نمات  ودعلا و  هب  لتاقی  ءیفلا و  هب  عمجی  لجالا و  اهیف  هللا  غلبی  رفاکلا و  اهیف  عتمتـسی  و  نموملا .

رگا هک  راـک ، دـب  هچ  راـکوکین  مکاـح  هچ  تسا ، يوررـض  مدرم  يارب  رادـمامز  مکاـح و  دوجو  رجاـف . نم  حارتـسی  رب و  حـیرتسی  یتـح 
شیایند يارب  رفاک  صخـش  و  دهدیم . ماجنا  ار  دوخ  حـلاص  لمع  وا  يرادـمامز  رد  نامیا  اب  صخـش  دـشاب ، فرحنم  راکدـب و  رادـمامز 
يهلیـسو هب  دـنوادخ  دوش و  يرپس  فرحنم ) راکدـب و  يرادـمامز  ای  راگزور   ) رفاـک نموم و  یگدـنز  راـگزور  اـت  ددرگیم . رادروخرب 

ددرگیم و هحفص 357 ] نما [  وا  يهلیسو  هب  اههار  دزادنایم و  هار  هب  ار  نمشد  اب  داهج  وا  يهلیسو  هب  عمج و  ار  میانغ  فرحنم  رادمامز 
تموکح يرادمامز و  دنشاب . ناما  رد  راکهبت  رش  زا  مدرم  دوش و  تحار  راکوکین  ات  دوشیم ، هتفرگ  يوق  زا  فیعـض  قح  وا  يهلیـسو  هب 

هب عوجر  یهلا ، - یناـسنا تموکح  یعیبط و  يربج  تموکح  عون  ود  تخانـش  يارب  یهلا  - یناـسنا تموکح  يرادـمامز و  یعیبط ، يربـج 
هک یناور  يدام و  تیدوجوم  هب  رظن  اب  ناسنا ، زا  يدرف  ره  تسا . بسانم  رایسب  دیآیم ، دوجو  هب  اج  نآ  رد  هک  یتیریدم  یمدآ و  نورد 

نتم زا  یشان  تیریدم  کی  وا ، ندوب  رادناج  هب  رظن  اب  تسا . لکشتم  ینوگانوگ  یناور  ياهدادعتسا  اهورین و  تالضع و  ازجا و  زا  دراد ،
عفن و بلج  یـساسا  رـصنع  ود  يانبم  رب  هک  تسا ، تیلاعف  لوغـشم  وا  نورد  رد  دوشیم ، دیمان  ینادرگ  دوخ  ای  تاذ  تنایـص  هک  تایح ،
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نادب یناسنا ، عون  رد  یلو  دراد ، دوجو  دنراد ، هک  یعیابط  فالتخا  اب  نارادـناج  يهمه  رد  تیریدـم  نیا  تسا . راک  هب  تسد  ررـض  عفد 
نآ اب  وا ، تیدوجوم  يهمه  يهرادا  يارب  یعیبط  يربج  تیریدم  نیمه  تسا ، نوگانوگ  ياهورین  عونتم و  ياهدادعتـسا  ياراد  هک  تهج 

تیدوجوم یعیبط  ربج  زا  یـشان  تیریدم ، نیا  هک  رظن  نآ  زا  یلو  تسا . رتهدیچیپ  رتفیرظ و  رتقیمع ، رتهدرتسگ ، اهورین ، اهدادعتـسا و 
یناسنا یلاع  ياهنامرآ  یـشزرا و  میهافم  اب  يراک  يربج  تیریدم  نیا  رد  یناسنا  عون  درادـن . یتوافت  نارادـناج  رگید  اب  تسا ، یناسنا 

دوخ رد  تیبولطم  كرد  تذل و  ساسحا  تهج  هب  دشاب ، دقتعم  یعیبط  ربج  قوف  یناسنا  لوصا  اهشزرا و  زا  یعاونا  هب  همه  رگا  درادـن .
يهمه رد  هـک  ضحم ، یعیبـط  يربـج  تیریدـم  . 1 دوشیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  هس  رب  ناـسنا  ینورد  تیمکاـح  تیریدـم و  تساـهنآ .

.3 یناسنا . یقالخا ، یناـمرآ ، لوصا  ماـن  هب  یعیبط ، ربج  قوف  لوصا  زا  يرادـقم  اـب  طولخم  يربج  تیریدـم  . 2 تسا . دوجوم  نارادـناج 
تیدوجوم رد  دـنناوتیم  اـهناسنا  هک  هحفـص 358 ] تسا [  یتیریدـم  نیرتشزرا  اب  نیرتیلاع و  تیریدـم  نیا  یهلا . - یناـسنا تیریدـم 

یتاذ يرطف و  ياهدادعتسا  يهمه  هب  ندیشخب  ققحت  تیریدم ، نیا  رد  ناسنا  یلـصا  فده  هزیگنا و  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  یناور  یعیبط و 
تسا تیریدم  نیا  اب  اهنت  ناسنا  دسریمن . ییاهن  يروراب  تیلعف و  هب  نیرب ، لامک  هب  اهنآ  اهیگتـسباو  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا ، شیوخ 

شریذـپ كرد و  دـهدیم ، ماجنا  تیریدـم  نیا  هک  ییاهراک  نیرتیـساسا  زا  یکی  دوشیم . لیان  تکرح  تخانـش و  باـصن  دـح  هب  هک 
. دـناسریم لوـقعم  یلاـع  يهجرد  هب  هدرب ، رتـالاب  ماـخ  ییادـتبا و  تاـساسحا  زا  ار  ود  نآ  هک  تساـهناسنا ، هـب  تـبحم  تاذ و  مارتـحا 
یعیبط و ياهورین  ربارب  رد  ندـش  یـشالتم  سرت  زا  مدرم  ینعی  تسا . ضحم  یعیبط  ربج  عون  زا  یهاگ  عاـمتجا ، رب  تموکح  تیریدـم و 

یـشالتم رد  ات  دننک  زکرمتم  داهن  دنچ  ای  صخـش  دنچ  ای  کی  رد  ار  یگرزب  تردـق  هک  دـنوشیم  روبجم  دوخ ، ناعونمه  محازم  لماوع 
نآ هب  دانتـسا  اب  دننک و  عضو  ار  یتاررقم  نیناوق و  دوخ ، یعامتجا  تایح  میظنت  يارب  دنـشاب و  ناما  رد  یگدـنز  ندیـشاپ  مه  زا  ندـش و 

، عاـمتجا رب  تموـکح  تیریدـم و  رگید  یهاـگ  دـنهد . همادا  دوـخ  تاـیح  هب  زکرمتم ، تردـق  ییارجا  تنامـض  اـب  تاررقم و  نیناوـق و 
اب يرـشب ، عماوج  يهمه  رد  هراومه و  هک  تسا ، ینامرآ  یقالخا و  گنهرف  يرادـقم  یعامتجا و  تاـیح  ضحم  یعیبط  ربج  زا  یطولخم 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  تالمج  دراد . دوجو  زین  درف  يهراـبرد  تموکح  تیریدـم و  نیمه  ریظن  دوشیم . هدـید  شیب  مک و  تاـفالتخا 
تموکح تیریدـم و  هن  تسا ، تموکح  تیریدـم و  عون  ود  نیا  لماش  فرحنم ، راکوکین و  ياـهتموکح  رب  تموکح  میمعت  يهراـبرد 

نینموملاریما يالعا  فدـه  هک  هچ  نآ  تسا  نیا  دـناهدرک . غیلبت  ار  نآ  نیتسار  يامکح  هللا و  ءایلوا  ایـصوا ، ناربمایپ ، هک  یناسنا ، يالعا 
نینچ ندـش  یفتنم  بجوـم  ناـشدوخ  ياـهيراکهبت  اـی  دنـشاب ، مورحم  یتـموکح  نـینچ  زا  مدرم  هـک  یماـگنه  یلو  دوـب . تموـکح  رد 
هحفص تسا [ . لوا  عون  زا  رتمدقم  رتهتـسیاش و  مود  عون  هتبلا  دسریم . مود  لوا و  عون  تیریدم  هب  تبون  دشاب ، هدوب  هعماج  زا  یتموکح 

[359

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-

ملعا قدـصلا و ال  ماوت  ءافولا  نا  سانلا ! اهیا  هحفـص 360 ] تسا [ . هدومرف  یهن  يرگهلیح  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
قدـص افو و  ناـیم  هطبار  منیبیمن . قدـص  اـی   ) اـفو زا  رتهدـنرادهگن  يرپس  چـیه  نم  تسا و  قدـص  هارمه  اـفو  مدرم ، يا  هنم . یقوا  هنج 

قدص و لولعم  افو  رگید ، تهج  زا  تسا . یناسنا  نیناوق  لوصا  هب  دیقت  اهدهعت و  هب  يافو  لولعم  قدـص  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . میقتـسم 
تایح ریسم  رد  هک  یضتقم  نآ  میمتت  ماجنا و  ندروآ و  اج  هب  زا  تسا  ترابع  افو  تساهيریگ . فده  هشیدنا و  رادرک ، راتفگ ، رد  افص 

افو لولعم  قدـص  رگا  نیا ، ربانب  عقاو . اـب  تارکفت  رادرک و  راـتفگ ، قباـطت  زا  تسا  تراـبع  قدـص  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ناـسنا  لوقعم 
نینچ تسا ، هدش  لوقعم  تایح  ریسم  رد  یـضتقم  لماوع  قبط  رب  لمع ، يهدامآ  ناسنا ، کی  يهیحور  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ،
ماجنا تایعقاو  اب  قابطنا  يانبم  رب  وا  ياهتین  اهراتفگ و  اههشیدنا ، لاوما ، يهمه  ینعی  دنکیم . تکرح  قدـص  يانبم  رب  هراومه  یناسنا 

دوشیم نینچ  هیضق  يانعم  اریز  دوب . دهاوخ  رتنشور  هلئسم  تسا ، قدص  لولعم  افو  مییوگب  مینک و  ضرف  ار  هیضق  سکع  رگا  دریگیم .
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لوقعم تایح  رد  یـضتقم  يانبم  رب  لمع  هک  افو ، ریـسم  رد  اعطق  تسا ، هدش  اراد  ار  تایعقاو  قبط  رب  تکرح  يهیحور  هک  یناسنا  ره  هک 
رکم تسیچ ، وا  تایح  ییاهن  تشونرـس  دـنادب  هک  یـسک  و  عجرملا . فیک  ملع  نم  ردـغی  اـم  و  هحفـص 361 ] دنکیم [ . تکرح  تسا ،
روطخ دوخ  نهذ  هب  ار  يرگهلیح  روصت  یگدنز  لوط  رد  هک  تسا  لاحم  دشاب ، تایح  ییاهن  تشونرـس  هب  دـقتعم  یـسک  رگا  دـنکیمن .

نوناق و لصا و  چیه  یناگدنز ، نیا  رد  هک  تسا  روصت  نیا  يواسم  تسین ، تابثا  لباق  تایح  ییاهن  تشونرـس  هک  نیا  روصت  اما  دـهدب .
چوپ تالایخ  همه  همه و  یحور ، لیـصا  ياـهتفایرد  یناـسنا و  یلاـع  ياـهساسحا  همه  نآ  درادـن و  دوجو  يروحم  دوخ  زج  یـشزرا 
يری دـق  هللا ! مهلتاق  مهل ! ام  هلیحلا . نسح  یلا  هیف  لهجلا  لها  مهبـسن  اسیک و  ردـغلا  هلها  رثکا  ذـختا  دـق  نامز  یف  انحبـصا  دـقل  و  تسا !!

. نیدلا یف  هل  هجیرح  نم ال  اهتـصرف  زهتنی  اهیلع و  هردقلا  دعب  نیع  يار  اهعدـیف  هیهن ، هللا و  رما  نم  عنام  هنود  هلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا 
ییوجهراچ رد  تراهم  هب  ار  يزادرپرکم  نیا  نانادان  دـناهدرک و  یقلت  يرایـشه  ار  رکم  شمدرم  رثکا  هک  میربیم  رـس  هب  ینامز  رد  اـم  و 

، دنیبیم ار  يرگهلیح  هار  روما  تارییغت  اهینوگرگد و  هب  هاگآ  ناسنا  دشکب ! ار  نانآ  ادخ  دنتسه ! یعضو  هچ  رد  نانیا  دنهدیم . تبـسن 
هک لاح  نیع  رد  ار  يرگهلیح  نآ  هجیتن  رد  دراد و  دوجو  يرگهلیح  هب  باکترا  يارب  یعناـم  يدـنوادخ  یهن  رما و  زا  وا  لـباقم  رد  یلو 

. درامـشیم تمینغ  يرگهلیح  يارب  ار  تصرف  درادن ، نید  رد  یبانتجا  رثات و  چـیه  هک  یـسک  دـنکیم و  اهر  دراد ، نآ  لامعا  رب  تردـق 
، رکم دـناهداد . ماجنا  ار  یتشز  تیرومام  دـناهدوب ، هاگآان  تسرپتردـق و  نادـنمتردق  تسد  رد  ییاههلیـسو  هک  بلاج  میهافم  ظاـفلا و 
زا نانآ  ندرک  فرحنم  يزاس و  رهاـظ  يهلیـسو  هب  تاـیعقاو ، زا  مدرم  ندرک  مورحم  هحفـص 362 ] زا [  تسا  ترابع  هک  تنطیـش  هلیح و 

یناوتان مکی . لماع  تسا . دنتـسم  یلماوع  هب  نیناوق ، لوصا و  هب  دیقم  ياهناسنا  نتفیرف  اهامن و  تقیقح  نداد  ناشن  يهلیـسو  هب  قیاقح ،
بلج مود . لماع  اهیهاگآ . اهيرایـشه و  زا  یناوتان  تهج  هب  ریدخت ، لماوع  ندرب  راک  هب  دـننام  قیاقح . تایعقاو و  يانبم  رب  تکرح  زا 

. تسا هدوب  لوادـتم  جـیار و  رایـسب  تشیعم  داوم  داـصتقا و  ورملق  رد  لـماع ، نیا  دوخ . ياـهیتسرپ  دوس  سح  ياـضرا  يارب  رتشیب  دوس 
يدـح هب  تایعقاو  يرادـیاپ  تمواقم و  تمظع و  اما  نآ . همادا  ای  هعماج و  رب  يرادـمامز  ماـقم و  تساـیر ، ندروآ  تسد  هب  موس . لـماع 
تـسا نکمم  تسا . ناراکبان  ياهيرگهلیح  سرتسد  زا  جراخ  نانچمه  تسا ، رتالاب  اهیخوش  اهرادـنپ و  سرتسد  زا  هک  نانچ  هک  تسا 

ار اهنآ  هداد و  بیرف  عوضوم  کی  يهرابرد  ساسایب  تانیقلت  تاغیلبت و  اب  ار  گرزب  يهعماج  کی  یتح  هورگ ، کی  اـی  صخـش  کـی 
ای نتفر و  نیب  زا  اب  تسوا ، یـصخش  تاکرح  اهراتفگ و  راـکبان و  صخـش  هب  مئاـق  هیجوت  لـماع  نوچ  یلو  درک ، هیجوت  عقاو  فـالخ  رب 

يهرهچ رگید  راب  تیعقاو  هتفر و  نیب  زا  لماع  نآ  هعماج ، يارب  ای  صخش  نآ  دوخ  يارب  هدشن ، هبـساحم  ياهدادیور  زورب  تهج  هب  یتح 
رب یمیخـض  شـشوپ  هیواعم ، يهنارهام  رایـسب  ياهيزابهقح  اهيرگهلیح و  اهيزابلغد و  لاثم  ناونع  هب  دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  یلـصا 

دوبان وحم و  اهششوپ  اههدرپ و  نآ  اما  دوب . هدیشک  ماش  رد  اصوصخم  زور ، نآ  عماوج  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تیـصخش  يهرهچ 
هلیح و رکم و  خیبوت  رد  ینآرق  تایآ  درک . هریخ  دوخ  ياهتمظع  هب  ار  ایند  میلاقا  يهمه  ناگرزب ، گرزب  نآ  كانبات  يهرهچ  دـندش و 

ناراکتنایخ يهلیح  دنوادخ  و  [ . » 143 .« ] دنکیم طقاس  تسپ و  ار  رافک  يرگهلیح  دنوادخ  و  : » هلمج نآ  زا  تسا . عونتم  ددـعتم و  دـیک 
هحفص 363] [ . ] 144 .« ] دنکیمن تیاده  ار 

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-

نا سانلا ! اهیا  هحفـص 364 ] دناسرتیم [ . ایند  رد  وزرآ  يزارد  سوه و  يوه و  زا  تیعبت  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
، مدرم يا  هرخالا . یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا ، لوط  يوهلا و  عابتا  ناـنثا : مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا 
زا ار  یمدآ  اوه  زا  يوریپ  اـما  وزرآ . يزارد  اوـه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  يارب  مراد  امـش  يهراـبرد  هک  یـساره  فوـخ و  نیرتدـیدش 

زیارغ ششوج  زا  هک  یجاوما  زا  تسا  ترابع  يوه  دراپـسیم . یـشومارف  هب  ار  ترخآ  وزرآ و  يزارد  درادیم و  زاب  قح  زا  يرادروخرب 
هک نیا  اب  يوه ، نیا  دنکیم . جلف  ار  تقیقح  تفایرد  كرد و  لیاسو  لماوع و  کیرات و  هریت و  ار  نورد  ياضف  دشکیم و  رـس  یناویح 
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لقع ناسنا و  مشچ  ولج  زا  ار  راد  هشیر  قیاقح  اهتلاصا و  يهمه  دناوتیم  تسین ، هبساحمیب  نتساوخ  زج  یلیصا  يانبم  رهوج و  ياراد 
نارگ تایح  ياههیامرس  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  اهتلاصا  يهمه  اه ، دیاشن »  » اه و دیابن »  » اه و دیاب »  » هب انتعا  نودب  دنک و  رود  وا  نادجو  و 

نآ تسا  نکمم  هک  یللع  لماوع و  زا  درادن و  یققحت  العف  هدش  هتساوخ  هک  تسا  نتـساوخ  یعون  وزرآ  دنک . کلهتـسم  ار  یمدآ  ياهب 
ياهوزرآ لاح  رد  ناسنا ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادن . هحفص 365 ] دوجو [  یناشن  يرثا و  دشخبب ، ققحت  هدنیآ  رد  ار  هدش  هتساوخ 

باختنا و فذـح و  قیاقح و  ندرک  اج  هب  اج  لماوع و  لـلع و  یعنـصت  نتخاـس  رد  ار  دوخ  يزغم  ياـهيژرنا  تسا  روبجم  زارد ، رود و 
رتدـیفم و رایـسب  ياه  نامرآ  تسا  نکمم  هدـش  کلهتـسم  ياهيژرنا  اـهورین و  نیا  هک  یتروص  رد  دـنک . کلهتـسم  تاـیعقاو  لوقعماـن 

نامه دراد ، رب  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  ار  يرگید  يهدـننک  هابت  يهجیتن  دـشخبب . ققحت  ار  ییوزرآ  ياههتـساوخ  نآ  زا  رتيرورض 
هار رـس  هک  تسا  گرزب  رطخ  نامه  نیا  دوشیم . یمدآ  حور  قفا  زا  هللا  ءاقل  تیدـبا و  يارـس  ترخآ و  ندـش  دـیدپان  بجوم  هک  تسا 

، ار زورما  یناور  حوطـس  هراومه  اهوزرآ  درادیم . زاب  لوقعم  تایح  یلماکت  ریـسم  رد  تکرح  زا  دریگیم و  ار  اهناسنا  رادـفده  تاـیح 
، هدنیآ رد  ار  امن  بولطم  امن و  تقیقح  میهافم  زا  يرـشق  دشارخیم و  دشارتیم و  تساهنآ ، زا  رثاتم  تایعقاو و  قیاقح و  يورایور  هک 

هبابـص الا  اـهنم  قبی  ملف  اذـج ،)  ) ءاذـح تلو  دـق  ایندـلا  نا  ـالا و  دریگیم . ار  حور  یعیبط  ياـهتیلاعف  ولج  دنابـسچیم و  حوطـس  نآ  رب 
هت نآ  دـننام  هساک ، رد  ياهدـنام  هت  رگم  ایند  زا  تسا  هدـنامن  درذـگیم و  باتـش  هب  ایند  دیـشاب ، رایـشه  اهباص . اهبطـصا  ءاـنالا  هبابـصک 

دوخ زغم  رد  ام  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  تکرح  دوخ  زا  ریغ  تکرح ، زا  یعازتنا  موهفم  دـشاب . هتخیر  هساـک  رد  ار  نآ  یـسک  هک  ياهدـنام 
یعازتنا موهفم  کی  كرد  ابلاغ  یگدـنز ، رد  ناـمز  تشذـگ  يهراـبرد  اـم  كرد  نیا ، رباـنب  تسا . تکرح  یعازتنا  موهفم  میباـییمرد ،

روانهپ و تاسوسحم  اب  ام  طابترا  دـید  میهاوخ  مینک ، هراظن  ار  نامز  تشذـگ  قیقد  ینیبنورد  کی  اـب  میناوتب  رگا  نآ . تیعقاو  هن  تسا ،
ثداوح و نیمه  ناـمز  شـشک  مینکیم  ناـمگ  هداد ، رارق  يرگید  زا  سپ  یکی  هاـگآ ، دوخاـن  روـط  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  عوـنتم  رایـسب 

هتـشاد ار  يزغم  تردق  نیا  رگا  هحفـص 366 ] میاهداهن [ . رب  يرگید  زا  سپ  یکی  یعنـصت  روط  هب  ام  هک  تسا  تاـسوسحم  اهدادـیور و 
اشامت دروم  ار  نامز  تاظحل  تشذگ  صلاخ  روط  هب  هدرک و  رظن  عطق  تاسوسحم  اهدادیور و  ثداوح ، زا  یناگدنز ، نیا  رد  هک  میـشاب 

ندش يرپس  تشذگ و  فسات  تشحو و  دناوتیم  هک  تسا  هجوت  کی  طقف  داتفا . میهاوخ  تشحو  هب  نآ  تشذگ  تعرس  زا  میهد ، رارق 
نادنز زا  سفن ، ره  اب  مینادـب  هک  تسا  نیا  هب  هجوت  نآ  دـنک و  اهنآ  نیـشناج  ار  شمارآ  یلاح و  شوخ  دـیما و  دربب و  نیب  زا  ار  ام  رمع 
يهمه رد  تسا . هدروآ  يور  ترخآ  هک  دینادب  و  تلبقا . دـق  هرخالا  نا  الا و  میوشیم . رتکیدزن  نامراگدرورپ  تاقالم  هب  رترود و  ایند 

يهدـننک نییعت  تمظع و  اب  رایـسب  يزور  هک  نیا  رد  تسا . هدـش  دزـشوگ  یـساسا  لصا  ناونع  هب  ترخآ  عوضوم  ینامـسآ ، ياهباتک 
. هیآ دودح 20  رد  رخآ ، زور  . 1 الثم : تسا . هتفرگ  رارق  رکذت  دروم  نآرق  رد  فلتخم  تاملک  اب  تسا ، شیپ  رد  ام  يارب  يدبا  تشونرس 
31 شتاقتشم ، اب  ثعب  . 6 هیآ .  35 شتاقتشم ، اب  رشح  . 5 هیآ . دودح 47  رد  هعاسلا ، . 4 هیآ .  70 تمایق ، . 3 هیآ . دودح 12  رد  ترخآ ، . 2
. هیآ  4 زورب ، . 10 هیآ .  44 شتاقتـشم ، اب  ادخ  يوس  هب  عوجر  . 9 هیآ .  21 شتاقتـشم ، اب  هللا  ءاقل  . 8 هیآ .  12 باسح ، موی و  ءاـقل  . 7 هیآ .

نایب ار  تمایق  زور  راثآ  اههدیدپ و  هک  یتالمج  . 12 هیآ . دودح 50  رد  نیدلا ، موی  دننام  تمایق ، فاصوا  صاوخ و  هب  هفاضا  اب  موی  . 11
زا سپ  تیدـبا ، هب  طوـبرم  هک  یتاـملک  نینچمه  هیآ . دودـح 50  رد  [ 145 ، ] اهلازلز ضرـالا  هحفـص 367 ] تلزلز [  اذا  دننام : دـنکیم ،

تایآ دوجو  اـب  تسا . هیآ  دودح 266  رد  رگید ، دراوم  میحج و  باذـع ، منهج ، سودرف ، ندـع ، تنج ، ریظن  تسا ، تمایق  ندـش  يرپس 
ترخآ داعم و  ترورض  تسین . يدیدرت  نیرتمک  تسا ، شیپ  رد  رـشب  يارب  تمظع  اب  رایـسب  زور  کی  داعم و  هک  نیا  رد  ینآرق ، حیرص 
فیلکت دهعت و  ساسحا  مکی . لیلد  تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  يزور  نینچ  ترورـض  تابثا  يارب  ار  نشور  لیلد  دـنچ  یفـسلف  هاگدـید  زا 

زا دوریم و  رتالاب  ناسنا  کی  یحور  دشر  هک  هزادـنا  ره  هک  مینیبیم  ناوارف  روط  هب  ییانـشور و  لامک  اب  تسا . یناگدـنز  نیا  رد  نیرب 
. مکی عون  دـیآیم : دوجو  هب  يو  رد  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  يهرابرد  یلاع  قایتشا  عون  ود  دـهنیم ، رتارف  ماگ  یعیبط  دوخ  گـنت  هریاد 

ربج يهزیگنا  زا  هتفر و  رتالاب  يرگادوس  يارجم  زا  دـنکیم ، ءافیا  هک  ار  ییاهدـهعت  دـهدیم و  ماجنا  هک  ار  یفیلاـکت  هک  نیا  هب  قاـیتشا 
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ضرف نودـب  ساسحا ، هنوگ  نیا  دـهدیم . ماجنا  تسا ، فیلکت  هک  تهج  نادـب  ار  فیلکت  دـنکیم و  ادـیپ  تاجن  ناـیز  دوس و  ینیـشام 
رفیک شاداپ و  قوفام  هک  یلاع ، دهعت  فیلکت و  ساسحا  یلالقتسا  شزرا  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسین ، ریسفت  لباق  تیـصخش  تیدبا 

هحفـص هک [  دـهدیم  ناشن  يرـشب  تشذگرـس  رد  هبناج  همه  قیمع و  هجوت  کی  مود . عون  دوب . دـهاوخ  چوپ  موهفماـن و  یلک  هب  تسا ،
ار اهناسنا  یگدـنز  عونتم  ياهدومن  اهتیلاعف و  يهمه  هک  ییاهن  زور  کی  لوبق  نودـب  وا ، یگدـنز  عونتم  ياهدومن  اـهتیلاعف و  [ 368

ماجنا هتفاـی  لاـمک  ياـهناسنا  هک  ار  ییاـهيرگ  داد  تلادـع و  ـالثم  تسین . حیـضوت  ریـسفت و  لـباق  دـهدب ، رارق  قیقد  يهبـساحم  تحت 
لیلد تسین . نتفای  همتاخ  ریسفت و  لباق  ضحم  یعیبط  یگدنز  رد  ياهبـساحم  چیه  اب  دننکیمن ، روظنم  ار  یـشاداپ  هنوگ  چیه  دنهدیم و 
لیان یتسه  ناهج  يهمه  كرد  مهف و  هب  هک  نیا  هب  ناسنا  دیدش  قایتشا  دننام  ایند ، نیا  رد  يرـشب  یلاع  یهدادعتـسا  ندشن  عابـشا  موس .
يهرک رد  یگدـنز  ییادـتبا  ياهنارود  نامه  رد  تسا ، لطاب  چوپ و  ماهوا  تالایخ و  وا  ياهقایتشا  نیا  هک  تشاد  نیقی  رـشب  رگا  دوش .

ناسانـشادخ يارب  هک  لیلد  نیا  مراهچ . لیلد  دیـشوجیمن . اهقایتشا  نآ  مان  هب  ییاههدـیدپ  وا  نورد  رد  درپسیم و  یـشومارف  هب  یکاخ 
ناهج و قلطم ، میکح  دـنوادخ  هک  لـقع ، یهیدـب  یعطق و  مکح  فلا . دوشیم : میـسقت  هدـمع  لـیلد  ود  هب  تسا ، یلـصا  تیمها  ياراد 

لباق ناهج  ناسنا و  رد  هک  تسا  یتالامک  تنایخ و  ندمآ  دوجو  هب  یهلا ، ضیف  ياضتقم  تسا . هدیرفاین  تلع  تمکح و  نودب  ار  ناسنا 
ینوناق و تیاده  ریـسم  رد  ریـس  تکرح و  اب  تسا ، تادوجوم  ياهدادعتـسا  رد  یفخم  هوقلاب و  هک  تالامک ، تاریخ و  نیا  تسا . ققحت 

تیدبا نآ  لابند  هب  داعم و  زور  فلتخم ، تانایب  اب  هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  لوزن  ب . دـسریم . تیلعف  هب  یهلا  تاروتـسد 
هرخالا و ال ءانبا  نم  اونوکف  نونب ، امهنم  لـکل  و  تسا . هیآ  زا 762  زواجتم  تایآ  نیا  يهرامش  دش ، هتفگ  هک  نانچ  دنکیم . دزـشوگ  ار 
(. تسا ینادنمقالع   ) تسا ینادنزرف  ترخآ  ایند و  زا  کی  ره  يارب  و  همایقلا . موی  هما )  ) هیباب قحلیس  دلو  لک  ناف  ایندلا ، ءانبا  نم  اونوکت 

. تشگ دهاوخ  قحلم  شردپ  هب  تمایق  زور  رد  يدنزرف  ره  اریز  هحفص 369 ] دیشابم [ ، ایند  نادنزرف  زا  دیشاب و  ترخآ  نادنزرف  زا  امش 
یهاگآ و زا  مد  لاح ، نیا  اب  دـناهدش . ایند  هب  لدـبم  دوخ  هک  دـننکیم  شومارف  ایند ، هب  هقـالع  قشع و  تدـش  زا  یهاـگ  اـیند ، نادـنزرف 

هدوزفا ایند  يهرابرد  نانآ  ینادان  رب  دـنوش ، روهطوغ  ایند  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  دـننادیمن  دـننزیم و  نآ  تقیقح  اـیند و  يهراـبرد  عـالطا 
هک یتروص  رد  دـنزادرپیم !! نآ  رد  مظن  داـجیا  تیریدـم و  اـیند و  يهراـبرد  رظن  راـهظا  هب  رطاـخ  یگدوسآ  ماـمت  اـب  هاـگ  نآ  دوشیم .
هک نیا  هفاضا  هب  دناهتفریذپ ، ار  يدبا  یگدنز  هک  نانآ  يهمه  رگید ، فرط  زا  دنرادن . يویند  یگدنز  نوئـش  رد  یمهف  كرد و  نیرتمک 
مه دننکیم و  رارقرب  طابترا  ایند  نیا  اب  یفسلف  یملع و  هاگدید  زا  مه  ینعی  تسا ، حیحص  یقطنم  تخانـش  کی  نانآ  يارب  ایند  تخانش 
رد یگدنز  ایند و  تفرعم  هب  رظن  اب  دهدب . رارق  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  دناوتیم  ار  نآ  رد  یگدنز  هک  ادخ ،  هب  هتـسباو  تایآ  هاگدید  زا 

نارگید رب  نآ  هب  یسرتسد  هک  دنباییم  تسد  ایند  يهرابرد  لماک  تفرعم  کی  هب  يورخا ، یگدنز  اب  لمکم  یتقیقح  لباق  ناونع  هب  نآ ،
، تسا هلداعم  رگید  فرط  هک  ترخآ ، تخانـش  نودب  نآ  تخانـش  هک  تسا  ياهلداعم  فرط  کی  ایند ، نیا  ایند ، نیا  تسین . ریذپناکما 
لمع و مویلا  نا  و  دناترخآ . نادنزرف  نآ  ناگدـنراد  هک  تسایند  رد  لوقعم  تایح  نامه  یتفرعم ، نینچ  اب  یگدـنز  تسین . ریذـپناکما 

هدـید یـسوسحم  باسح   ) تسین راک  رد  یباسح  تسا و  لمع  نارود  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح  لمع . باسح و ال  ادـغ  باـسح و  ـال 
نادـنمدرخ و فرط  زا  هتفای ، دـشر  صاخـشا  هک  تسا  هدـشن  هدـید  زگره  تسین . راـک  رد  یلمع  تسا و  باـسح  عقوم  ادرف  و  دوشیمن )
اب هکلب  دیاهتخادنا ؟ هار  هب  هچ  يارب  ار  ینیع  سوسحم و  جیاتن  عقوت  نودب  شالت ، وپاکت و  همه  نیا  هک  دـنریگب  رارق  خـیبوت  دروم  نایاناد 

شالت نینچ  هب  هک  تسا  يدبا  یگدنز  هب  رظن  اب  نانیا  دشاب و  راک  رد  یتیدبا  تسا  نکمم  هک  انعم ،  رپ  كرحم و  رایـسب  ینالقع  لامتحا 
اههدیدپ و نوئش و  يهمه  هک  یتیدبا  ناکما  لصا  درک . دنهاوخ  میظعت  نیسحت و  ار  ناگتفای  دشر  نآ  دناهتخادرپ ، هحفص 370 ] يدج [ 

ایند نیا  رد  یمدآ  رمع  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین . راکنا  دیدرت و  لباق  دریگیم ، رارق  هبساحم  دروم  نآ  رد  يرـشب  ياهشالت  اهوپاکت و 
تفرعم و نآ  اعطق  هک  تسوا  راظتنا  رد  ییادرف  هک  دـنادب  ددـنب و  راک  هب  ار  تفرعم  نآ  درذـگب و  قیاقح  هب  تفرعم  لیـصحت  رد  یتسیاب 
؟ دوب دهاوخ  ریذـپناکما  یلماکت  تکرح  زاب  يویند ، یگدـنز  نیا  ضارقنا  زا  سپ  ایآ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  قیقد  يهبـساحم  دروم  لمع 
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لماوع ندوبن  تهج  هب  هک  یصاخشا  نآ  دنوریم و  ایند  نیا  زا  تسا ، فیلکت  دح  هک  غولب ، هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  یصاخشا  زا  هدع  نآ 
هدـمآ ربتعم  ددـعتم و  تایاور  رد  هک  نانچ  دـناهتفر ، نیب  زا  دـننک و  لمع  یهلا  تاروتـسد  هب  دناهتـسناوتن  عناوم ، دوجو  ای  فیلکت ، ماجنا 
نییعت ناشتشونرس  فیلکت ، نآ  ماجنا  زا  فلخت  ای  لمع  قباطم  هک  دش ، دهاوخ  هجوتم  تیدبا  هب  دورو  زا  شیپ  یفیلکت  نانآ  يارب  تسا ،

هحفص 371] دش [ . دهاوخ 

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-

هحفـص 372] دیامرفیم [ . تلذـم  ار  ایند  شیاتـس و  ار  ادـخ  نآ  رد  هدومرف و  داریا  رطف  دـیع  زور  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
همحر و ال هنم  حربت  يذـلا ال  هتدابع ، نع  فکنتـسم  هترفغم و ال  نم  سویام  هتمعن و ال  نم  ولخم  ـال  هتمحر و  نم  طونقم  ریغ  دـمحلا هللا 

ربکت ششتسرپ  یندشن و  دیما  ان  شـشیاشخب  ریگ و  ارف  شتمعن  تسین و  یندش  سویام  شتمحر  هک  تسار  يادخ  ساپـس  همعن . هل  دقفت 
تمحر فـطل و  هب  تاـنئاک  يهمه  جاـیتحا  ددرگیمن . دوـقفم  شتمعن  دوـشیمن و  لـیاز  وا  تـمحر  هـک  يدـنوادخ  تـسا . یندـیزرون 

تـسا یلیالد  رگید ، فرط  زا  یتسه  ضیف  ياضتقم  تمحر و  تبحم ، فطل ، اـب  سدـقا ، ماـقم  نآ  فاـصتا  فرط و  کـی  زا  يدـنوادخ 
: هلمج نآ  زا  تسا . ناوارف  رایـسب  نآرق  رد  نوگانوگ ، تاـنایب  اـب  يدـنوادخ ، تمحر  هب  طوبرم  تاـیآ  وا . تمحر  یگنارکیب  هب  نشور 
هحفص 373] هیآ [   5 ینمحرت ، هیآ 4 .  2 محرت ، هیآ 3 .  8 محر ، هیآ 2 . دودح 112  رد  تمحر ، . 1 تسا : ریز  تاقتشم  اب  تمحر  يهدام 
، میحر هیآ 11 .  58 نمحرلا ، هیآ 10 .  2 نیمحارلا ، ریخ  هیآ 9 .  4 نیمحارلا ، محرا  هیآ 8 .  4 تمحر ، هیآ 7 .  8 محرت ، هیآ 6 .  5 محرا ، . 5
11 فور ، هیآ 2 .  2 دودو ، . 1 تسا : تبحم  شیاشخب و  وفع و  نآ  موهفم  هک  ینآرق  تاـیآ  رد  رگید  یتاـملک  هیآ   290 عمج ، هیآ   112

ریخ رفاـغ و  هیآ 8 .  17 رفغا ، هیآ 7 .  26 رفغی ، هیآ 6 .  2 رفغن ، هیآ 5 .  2 رفغت ، هیآ 4 .  4 رفغ ، . 3 ریز : تاقتـشم  اب  نارفغ  يهداـم  هیآ 
 ] هیآ  3 وفع ، هیآ 13 .  2 وفعی ، . 12 ریز : تاقتـشم  اب  وفع  يهدام  هیآ   26 هرفغم ، هیآ 1 .  5 رافغ ، هیآ 10 .  93 روفغ ، هیآ 9 .  2 نیرفاغلا ،

ناـسحا و محر و  هیآ   217 عـمج ، هیآ   2 میرک ، هیآ 16 .  15 باوت ، هیآ 15 .  5 بوتی ، . 14 ریز : تاقتـشم  اب  هبوت  يهداـم  هحفص 374 ]
ادخ تمحر  شرتسگ  تعسو و  نآرق ، زا  هیآ  هس  تسا . هتـسب  نامیپ  دهع و  دوخ  اب  نآ  يهرابرد  هک  تسا  نانچ  شتاقولخم  رب  وا  تبحم 

ای  ) دراد تعـسو  زیچ  همه  رب  نم  تمحر  و  . » تسا تادوجوم  يهمه  ریگارف  وا  تمحر  هک  دـیامرفیم  هیآ  ود  رد  تسا . هدوـمرف  ناـیب  ار 
رگید يهـیآ  کــی  رد  و  [ . 147 .« ] تسا هدرتـسگ  زیچ  هـمه  رب  وـت  تـمحر  اـم ، راـگدرورپ  يا  [ . » 146 (.« ] تسا زیچ  هـمه  رب  هدرتـسگ 
ربکت شـشتسرپ  و  هتداـبع . نع  فکنتـسم  ـال  و  [ . 148 .« ] تسا ریگارف  تمحر  ياراد  امـش  راـگدرورپ  وـگب : ناـنآ  هـب  سپ  : » دـیامرفیم

هب ییانتعایب  زا  ریغ  تسا ، هدومرف  ررقم  شناگدنب  رب  وا  هک  یتادابع  ندادـن  ماجنا  يدـنوادخ و  تاروتـسد  زا  ینامرفان  تسا . یندـیزرون 
طابترا تیمها  تادابع و  تاروتسد و  هب  لمع  ترورض  تمظع و  هب  یهاگآان  ینادان و  زا  یشان  ای  عون ، ود  ره  تسا . یبوبر  يالعا  ماقم 
يالعا ماقم  هب  ییانتعایب  لولعم  ای  تسا و  يدـنوادخ  كاپ  تاذ  ربارب  رد  موهوم  لالقتـسا  زا  یـشان  ای  تسا و  هزنم  كاپ و  ماـقم  نآ  اـب 
يزاین وا و  تمظع  هحفـص 375 ] ادـخ و [  دوجو  يهرابرد  ناسنا  کی  رد  رگا  هک  تسا  نینچ  ریـسفت  دروم  يهلمج  يانعم  تسا . یبوبر 

زا دوصقم  دنکن . شتـسرپ  تدابع و  ار  وا  دناوتیمن  زگره  دیایب ، دوجو  هب  یهاگآ  دراد ، یگدنز  يالعا  فدـه  هب  لوصو  لماکت  رد  هک 
تدابع زا  رتهب  ریخ ) هار  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب   ) رایتخا يارجا  يارب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، نآ  يربج  ياـنعم  دـناوتیمن ،» »

بلاطلل و تلجع  دـق  ءارـضخ و  هولح  یه  ءالجلا و  اهنم  اهلهال  ءانفلا و  اهل  ینم  راد  ایندـلا  و  دـنیبیمن . یعوضوم  يدـنوادخ  شتـسرپ  و 
قاذـم رب  اـیند  نیا  تسا . هتـشگ  يراـبجا  شلها  يارب  نآ  زا  جورخ  ردـقم و  نآ  رب  اـنف  هک  تـسا  یهاـگیاج  اـیند  رظاـنلا . بـلقب  تـسبتلا 

شاهدـننک هراـظن  لد  رب  تسا و  ناباتـش  شاهدـنیوج  يارب  اـیند  نیا  تسا . توارط  اـب  زبـس و  شناگدـنوش  هریخ  رب  نیریـش و  شنادـنزرف 
زا یتسه  هاگتـسد  هک  نیا  فرط و  کـی  زا  تقلخ  ملاـع  طـباور  ازجا و  يهمه  رد  رمتـسم  ینوگرگد  تکرح و  اـبیرف . هدـننک و  طولخم 

نیمه تفای ، دهاوخ  همادا  دراد ، دوجو  یتسه  هاگتـسد  رد  هک  يدودـحم  دادعتـسا  رادـقم  هب  ضیف ، نیا  تسا و  هدـش  عورـش  یهلا  ضیف 
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انف و يانعم  هب  اـهناسنا  اـنف  [ . 149 .« ] يدـنوادخ هجو  رگم  تسا  یندـش  دوبان  زیچ  همه  . » تسانف هب  ور  اـیند  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن 
یلقع و لیالد  قباطم  یلو  تسا ، نشور  ینآرق  یلقع و  لیالد  سح و  قباطم  دنتـسه ، تقلخ  ملاع  زا  یئزج  هک  نانآ ، ماسجا  لالحمـضا 

هظحل ره  گرم  تسا و  رذگرد  ایند  هک  دننادیم  مدرم  يهمه  هک  نیا  اب  دـنوشیمن . دوبان  اهناسنا  حاورا  یمالـسا ، عبانم  رگید  ینآرق و 
. دـشابن لاح  شوخ  نآ  يهمادا  ایند و  نیا  رد  یگدـنز  زا  هک  تسا  یـسک  رتمک  لاح ، نیا  اب  درادـن ، ینیریـش  جـیه  دوشیم و  رتکیدزن 

ياهییابیز ذیاذل و  ایند و  نیا  دوخ  هب  اعقاو  هک  تسا  تهج  نادب  هن  نآ ، رویز  رز و  ایند و  نیا  هب  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  ندـیبسچ  تلع 
دیاب حالطـصا  هب  تسا . شیوخ  يهمادا  هب  تاـیح  دوخ  راـشف  تردـق و  نآ ، ییاـنب  ریز  تلع  هکلب  دـنزرویم . هحفـص 376 ] قشع [  نآ 
تهج هب  رگید ، ياهدع  درادیمن . غیرد  شالت  وپاکت و  هنوگ  چـیه  زا  دوخ  يهمادا  يارب  تسا و  يوق  رایـسب  تایح  مسیناکم  ربج  تفگ :
هتشاد فوخ  تشحو و  گرم  زا  مه  هزادنا  ره  هک  دننادیمن  دنبسچیم و  یگدنز  هب  یتسد  ود  دنراد ، نآ  ياروام  گرم و  زا  هک  یـسرت 

ییانعم ياراد  ایند  نیا  رد  ام  یگدـنز  هک  نآ  يارب  [ . 150 .« ] توملا هقئاذ  سفن  لک  : » هرخالاب دننک ، رارف  نآ  زا  مه  هزادـنا  ره  دنـشاب و 
ار ام  ناج  اهسوسفا  اهغیرد و  دـنکن ، مطالتم  ار  ام  زیزع  ناج  دوخ ، نتفر  ندـمآ و  اب  ایند  ياهییابیز  ذـیاذل و  اهرویز و  رز و  هک  دـشاب 

ییوگ هک  نک  لمع  نانچ  دوخ  يایند  يارب  : » درک هجوت  لصا  کی  هب  دـیاب  اهنت  مینکن ، یچوپ  ساـسحا  راـک  ناـیاپ  رد  دـنکن و  حورجم 
تـسا نینچ  لصا  نیا  يانعم  درم ». یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  و  تسا ، ینادواج  ایند  نیا  رد  وت  یناگدنز 

هک دراد  یتیمها  نانچ  تیبسن ،) يهظحالم  اب  هتبلا  ، ) تسا عورـشم  ذـیاذل  بجوم  يرورـض و  یعیبط  تاـیح  يهمادا  يارب  هک  هچ  نآ  هک 
لماوع اب  ام  يهطبار  نیا ، ربانب  تسا . نآ  هب  هتـسباو  تایح  يهمادا  ناـیرج و  اریز  دوش . یقلت  يدـبا  تاـیح  يهمادا  لـماع  ناونع  هب  دـیاب 
هدنرذگ لماوع  نیا  لاح ، نیع  رد  دهاکیمن . اهنآ  يدج  تیمها  زا  اهنآ  ندوب  نارذگ  رد  هدوب و  يدج  الماک  يهطبار  یعیبط ، تایح 

نیا هظحل  ره  دـیاب  ام  مینک . شومارف  ار  نآ  تیدـبا  تاـیح و  لـصا  هک  دـننک  بوکخیم  ریـسا و  ناـنچ  دوخ  يهبوچراـچ  رد  ار  اـم  دـیابن 
، دراد هک  یتاصتخم  تیهام و  اب  یعیبط ، تایح  لماوع  زا  کی  ره  هک  میشاب  هتشاد  هاگآدوخان  ریمـض  ای  هاگآدوخ و  نهذ  رد  ار  تقیقح 

. ] تسا یتایح  يرما  کی  اـم  تاـیح  يارب  دودـحم ، تقوم و  طاـبترا  ناـمه  هچ  رگا  درک ، دـهاوخ  عطق  اـم  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  يدوز  هب 
اب ایند  نیا  زا  غالبلا . نم  رثکا  اهنم  اوبلطت  فافکلا و ال  قوف  اهیف  اولاست  دازلا و ال  نم  مکترـضحب  ام  نسحاـب  اـهنم  اولحتراـف  هحفص 377 ]

مزال یگدنز  شاعم  يارب  هک  هچ  نآ  زا  شیب  دیهاوخم و  ایند  نیا  زا  یفاک  دح  زا  شیب  دینک و  چوک  دیاهتخودنا ، هک  هشوت  داز و  نیرتهب 
زا رقف  ندش  نک  هشیر  مکی . لماع  تسا : مهم  رایسب  لماع  ود  هب  دنتـسم  شاعم ،) ترورـض   ) فافک دح  هب  تعانق  تیمها  دییوجم . تسا 

. مود لماع  دنکیم . لیدـبت  تشیعم  داوم  هب  ار  یعیبط  داوم  دودـحم ، روط  هب  هک  هعماج ،  مدرم  یگدـنز  زا  هدـننک و  تعانق  درف  یگدـنز 

. رون اب  تملظ  یتسه و  اب  یتسین  هک  دشاب ، راگزاس  دناوتیم  ناسنا  یحور  لماکت  دشر و  اب  رادقم  نامه  یتسرپ ، لام  ریذـبت و  فارـسا و 
هحفص 378] امرف [ ». اطع  فافک  ینمادکاپ و  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ، : » دیامرفیم ص )  ) لوسر ترضح 

ماش هار  رد  هبطخ 046-

ءاثعو نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  هحفص 379 ] تسا [ . هومرف  داریا  ماش  هب  تکرح  يارب  میمصت  عقوم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اب هک  نیا  زا  رفـس و  زا  تشگزاب  جـنر  رفـس و  تقـشم  زا  اراگدرورپ ، دـلولا . لاملا و  لـهالا و  یف  رظنملا  ءوس  بلقنملا و  هباـک  رفـسلا و 
نآ اب  یمدآ  هک  تسا  ياهنایـشآ  زا  نتفر  نوریب  ینعم ، کی  هب  رفـس ، مربیم . هانپ  وت  رب  موش ، وربور  دـنزرف  لام و  لـها و  تشز  يهرظنم 
رب تردـق  یغاـمد و  ياوق  زکرمت  بجوم  هک  تسا  یتـیمها  اـب  یناور  يهدـیدپ  کـی  تفلا ، سنا و  نیا  تسا . هدرک  رارقرب  تفلا  سنا و 

دزـشوگ نطو ، ماـن  هب  ار ، یگدـنز  يهنایـشآ  تیمها  هک  دراد  دوجو  مهم  يهلئـسم  ود  دوـشیم . کـلذ  ریغ  یگدـنز و  میظنت  يهبـساحم 
هب دوبن ، تقـشم  جنر و  ثعاب  نطو  زا  نتفر  نوریب  رگا  تسا . هدش  بوسحم  رفیک  کی  ناونع  هب  نطو  زا  دـیعبت  مکی . يهلئـسم  دـنکیم .
هقف رد  هررقم  طیارـش  اب  هزور  راطفا  اهنآ و  لفاون  طوقـس  یتعکر و  راهچ  ياهزامن  رـصق  مود . يهلئـسم  دـشیمن . بوسحم  رفیک  ناونع 
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اب ندـش  يورایور  یگدـنز و  مظن  رد  رییغت  تارکفت و  ینوگرگد  يدایز ، تدـم  ات  نطو ، ریغ  رد  تماـقا  رفـس و  هک  تهج  نادـب  تسا .
رفسلا یف  بحاصلا  تنا  مهللا  تسا . بولطم  رایسب  رفـس ، زاغآ  میمـصت و  رد  دنوادخ ، هب  صاخ  هجوت  اذل ، درادرب ، رد  ار  دیدج  ثداوح 

. افلختـسم نوکی  بحـصتسملا ال  ابحـصتسم و  نوکی  فلختـسملا ال  نال  كریغ ، اهعمجی  هحفـص 380 ] ـال [  لـهالا و  یف  هفیلخلا  تنا  و 
يهدنرادهگن رفس و  رای   ) ود ره  نیا  ییاناوت  وت  زج  یـسک  چیه  نم و  نامدود  يهدنرادهگن  رظان و  ییوت  نم و  رفـس  رای  ییوت  ادنوادخ ،

هارمه تسا ، نیشناج  هک  یسک  دشاب و  نیشناج  نامدود و  يهدنرادهگن  دناوتیمن  تسا ، رفاسم  هارمه  هک  یسک  اریز  درادن . ار  نامدود )
دوشیم هتسب  وا  ياههتـساوخ  اهيریگفده و  تاصخـشم  كرد و  لیاسو  اهيریگعضوم و  اب  هراومه  یناسنا  هاگدید  دوب . دناوتن  رفاسم 

ندرک رداص  عنام  هک  تسا  هاگدید  تیدودحم  نیمه  دـنک . زواجت  دـنروآیم ، دوجو  هب  روبزم  روما  هک  ياهبوچراچ  نآ  زا  دـناوتیمن  و 
يهدارا و يهعـسوت  زا  هک  تساـهيریگعضوم  تیدودـحم  نیمه  نینچمه ، تـسا . هاگدـید  يهـقطنم  زا  جراـخ  يهراـبرد  قـلطم ، مـکح 

هحفص 381] دنکیم [ . يریگولج  صاخ ، يریگعضوم  يهقطنم  زا  نوریب  هب  میمصت 

هفوک هرابرد  هبطخ 047-

، یظاکعلا میدالا  دـم  نیدـج  هفوک  ای  کب  یناـک  هحفـص 382 ] دـیوگیم [ . نخـس  هفوک  يهرابرد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
، هفوک يا  ار  وت  منیبیم  لتاقب . هامر  لغاشب و  هللا  هالتبا  الا  اءوس  رابج  کب  دارا  اـم  هنا  ملعـال  ینا  لزـالزلاب و  نیبکرت  لزاونلاـب و  نیکرعت 

عیاقو راوس  ياهدـش و  هدـیلام  راب  تقـشم  تخـس و  ياهدادـیور  ياـپ  ریز  رد  هدرتسگ و  ثداوح  ياـپ  ریز  ظاـکع  رازاـب  مرچ  دـننام  هک 
لوغـشم لماع  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  تساوخن  يدـب  وت  يهرابرد  يرابج  راکمتـس  چـیه  هک  منادیم  اـعطق  نم  ياهتـشگ و  زیگنابارطـضا 

، رازاب نیا  دوب . هکم  يهیحان  رد  گرزب  يرازاب  مان  ظاکع ، یتخاس . شاهدنـشک  ریت  يهناشن  یلتاق  يهلیـسو  هب  يدومن و  ـالتبم  ياهدـننک 
برع و لیابق  دندناوخیم و  راعـشا  تفرگیم . تروص  اج  نآ  رد  ناوارف  شورف  دیرخ و  دوب و  ناجیه  ماحدزا و  رپ  لاس ، ره  زا  هام  کی 
تمـصع و تیب  لها  زا  تایاور  یـضعب  ياوتحم  ربانب  دندرکیم . تاهابم  رخف و  رگیدکی  هب  هدش ، عمج  اج  نآ  رد  نانآ  ياسور  خویش و 
ار ام  هک  تسا  یکاـخ  هفوک ، نیا  [ » هحفـص 383 تسا [ : هدومرف  نینموملاریما  تلیـضف . ياراد  شزرا و  اب  تسا  يرهـش  هفوک ، تراهط ،

رهـش نیا  يهراـبرد  ار  یناوارف  رایـسب  عیاـقو  ثداوـح و  هفوـک ، هب  طوـبرم  خـیراوت  میرادیم ». تسود  ار  نآ  مـه  اـم  درادیم و  تـسود 
، دناهتخادنا هار  هب  يرگدادیب  هدش و  طلسم  رهش  نیا  هب  هک  ار  يدایز  ناگماکدوخ  نارابج و  ندش  یشالتم  طوقس و  نینچمه ، دناهتشون .

نعل ار  ع )  ) یلع هک  داد  روتـسد  نانآ  هب  هدرک و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز ، نب  هللادیبع  ردپ  دایز ، هلمج ، نآ  زا  دناهدرک . تبث 
دش و دیلوت  هدنـشک ) ياهمرک   ) رام شمکـش  رد  دش . التبم  جلف  يرامیب  هب  دنک ،  تکرح  دجـسم  هب  تساوخیم  دایز  هک  یعقوم  دـننک .

هحفص 384] درم [ .

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  هبطخ 048-

. ] تسا هدومرف  داریا  هلیخن  رد  دوب ، هدـمآ  نوریب  نیفـص  يوس  هب  تکرح  يارب  هفوک  زا  هک  یماـگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
دوش و دراو  بش  هک  تقو  ره  تسار  يادخ  ساپـس  قفخ . مجن و  حال  املک  دـمحلا هللا  قسغ و  لیل و  بقو  املک  دـمحلا هللا  هحفص 385 ]

هبطخ نیا  هک  دوریم  يوق  لامتحا  دنک . بورغ  دشخردب و  ياهراتس  هک  تقو  ره  تسار  يادخ  ساپس  دنارتسگب و  ار  دوخ  ياهیکیرات 
زورب بجوـم  زیگناناـجیه و  رایـسب  بش  عـقوم  رد  نامـسآ  يهرظنم  هک  مـینادیم  هـمه  تـسا . هدوـمرف  داریا  هاگنابـش  ندیـسر  زا  سپ  ار 

، نارادـیب بش  هللاءاـیلوا و  ياـهشیاین  تاـجانم و  نیرتفـیطل  نیرتیلاـع و  تـفگ  ناوـتیم  دوـشیم . صلاـخ  ياـهتفایرد  تارکفت و 
دنکیم هدهاشم  یتسه  تمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  يزیچان  یمدآ ، هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  زیمآرارسا  توکس  هک  دریگیم  تروص  یماگنه 
دحیب يهنهپ  کی  هک  شنیرز  ياههطقن  نآ  اب  نیدروجال ، رهپـس  هب  هراظن  اب  ناجیه ، دجو و  نیا  اصوصخم  دیآیم . دجو  ناجیه و  هب  و 
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اب اصوصخم  تسین ، یلومعم  يابیز  يهرظنم  کی  طقف  نیا  دوشیم . رتانعم  رپ  رتدـیدش و  دـنارتسگیم ، رظاـن  ناگدـید  ولج  رد  ار  زرم  و 
یگنارکیب و ساـسحا  هب  طوـلخم  ییاـبیز  ساـسحا  هکلب  تسا . هداـهن  یمدآ  ناگدـید  ربارب  رد  نامـسآ  هک  ییولباـت  یگداـس  هب  هجوـت 
، تسا هدنام  تکرحیب  دـکار و  ضحم ، یعیبط  تایح  نوئـش  هحفـص 386 ] هب [  لاغتـشا  تهج  هب  یمدآ ، نورد  رد  هک  تسا  تیاـهنیب 

تریح تمظع و  ساسحا  یعون  فیصوت ، لباقریغ  تذل  يهفاضا  هب  دیآیمرد و  ناجیه  هب  نامـسآ  يانعمرپ  يهرظنم  ياشامت  اب  هاگنابش 
ددرگیمن دوقفم  زگره  شناسحا  هک  تسار  يادخ  ساپـس  و  لاضفالا . افاکم  ماعنالا و ال  دوقفم  ریغ  دمحلا هللا  و  دروآیم . دوجو  هب  الاو 

نانآ يهرابرد  هک  یناسحا  فطل و  لاعتم ، دنوادخ  هک  دننکیم  نامگ  یلومعم  مدرم  تسین . شاداپ  ضوع و  يارب  شمارکا  ششخب و  و 
تسا ییاههسیاقم  زا  یشان  تاروصت ، هنوگ  نیا  دهاوخیم ! یـشاداپ  ای  تمیق و  ضوع و  نانآ  زا  دوخ ، ياههداد  لباقم  رد  درادیم ، اور 

، ناـسحا فطل ، معط  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهدیم ! ماـجنا  ادـخ  ياـهراک  ادـخ و  دوخ و  ياـهراک  دوخ و  ناـیم  ـالومعم  مدرم ، هک 
هحفص 387] دنشچیمن [ . دناهدیسر ، یحور  دشر  یلاع  يهلحرم  هب  هک  نانآ  زج  سک  چیه  ار  شاداپ  ضوعیب و  تمارک  ششخب و 

يدنوادخ تافص  هبطخ 049-

نطب يذلا  دـمحلا هللا  هحفـص 388 ] تسا [ . هدوـمرف  ناـیب  ار  یهلا  ملع  یبوـبر و  تافـص  زا  یـضعب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ار نیملکتم  هفسالف و  تایرظن  دوخ ، حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  تسا . اناد  یفخم  روما  يهمه  هب  هک  تسار  يادخ  ساپـس  رومالا . تایفخ 
هدنیآ و رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  تساناد . ءایشا  يهمه  هب  ناحبس  دنوادخ  مکی . يهیرظن  درامشیم : هیرظن  ات 9  يدنوادخ  ملع  يهرابرد 

تایآ لقع و  يرورـض  مکح  قباطم  هیرظن  نیا  تسا . سوسحمان  ای  سوسحم  هک  هچ  ره  هب  اـهنآ و  نطاـب  ءایـشا و  رهاـظ  هب  تسا  ملاـع 
: دناهتفگ هدرک و  هیبشت  هدنیآ  كرد  مدـع  هب  ار  هدـنیآ  هب  ملع  مدـع  نیا  دـنادیمن و  ار  هدـنیآ  روما  دـنوادخ  مود . يهیرظن  تسا . ینآرق 

دنوادخ موس . يهیرظن  دـنادیمن . زین  ار  هدـنیآ  روما  نانچمه ، دـناهدشن ،) عقاو  نوچ   ) دـنکیمن كرد  ار  هدـنیآ  روما  دـنوادخ  هک  نانچ 
هب تردـق  دـنوادخ  هک  نانچ  دـناهتفگ : هدرک و  هیبشت  يدـنوادخ  تردـق  هب  ار  هلئـسم  نیا  دـنادیمن و  ار  رـضاح  یلعف و  روما  ثداوح و 
زا ریغ  تسین و  اـناد  دوخ  تاذ  هب  دـنوادخ  مراـهچ . يهیرظن  دـنادیمن . مه  ار  دوجوم  نینچمه  تسا ،) دوجوم  هک  نوچ  ، ) درادـن دوجوم 

هحفص 389] دوخ [  يارب  ار  ملع  هکلب  تسا ، هدوبن  ملاع  زیچ  چیه  هب  میدق  زا  دنوادخ  مجنپ . يهیرظن  تسا . ملاع  زیچ  همه  هب  دوخ ، تاذ 
هکلب دنادیمن ، صخشم  روط  هب  الیصفت و  ار  تامولعم  يهمه  دنوادخ  مشش . يهیرظن  تسا . هدش  ملاع  ءایشا  هب  ملع  نآ  اب  هدرک و  داجیا 

رب دنوادخ  متفه . يهیرظن  ار . یلیصفت  ملع  هن  دنکیم ، لاسرا  شتامولعم  هب  ار  دوخ  یلامجا  ملع  دنوادخ  تسا . یلامجا  ءایـشا  هب  وا  ملع 
طقف دنوادخ  متـشه . يهیرظن  دشاب . هدوب  لاحم  هب  رجنم  اهنآ  هب  ملع  ضرف  هک  نیا  رگم  تسا ، ملاع  تایئزج  لصفم و  تامولعم  يهمه 

. تسا ملاع  زین  دوخ  تاذ  هب  و  تسا » ناویح  ناسنا   » هک نیا  هب  ملع  دـننام  دریذـپیمن . رییغت  هک  تسا  تایلک  اریز  تسا ، ملاـع  تاـیلک  هب 
نیا نودب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  وا  یتاذ  صتخم  زا  یتسه  ناهج  و  یئزج . هن  یلک و  هن  تسین ، ملاع  زیچ  چـیه  هب  دـنوادخ  مهن . يهیرظن 

هب راکـشآ  راثآ  اهناشن و  يهمه  و  روهظلا . مالعا  هیلع  تلذ )  ) تلد و  [ . 151 ! ] دوشیم تسا و  هدش  هچ  ای  هدرک و  يراک  هچ  دـنادب  هک 
اهدومن و هک  ار  دوخ  دودحم  يهدروآ  تسد  هب  تامولعم  هک  دشاب  هتشاد  ظوفحم  ار  دوخ  يرطف  لادتعا  نیا  ناسنا  رگا  امنهر . وا  دوجو 
، تامولعم نآ  هک  یـصاخ ، يریگعضوم  اـب  هدرک ، بصن  دوخ  حور  هب  هک  درواـین  رد  یکنیع  لکـش  هب  تسا ، تاـیعقاو  زا  ییاـهتروص 

نآ اب  دشاب و  هتشاد  هاگن  بان  فاص و  روط  هب  ار  حور  فارشا  لالقتسا و  ینعی  درگنن ، دناهدروآ ، دوجو  هب  يو  رد  رازبا  نهذ و  ساوح ،
دوجوم کی  هب  ار  ناهج  یگتـسباو  دیدرت  نودب  درگنب ، ناهج  رد  اهنآ ، اب  شزیمآ  اهدومن و  رد  نتفرورف  نودب  لدتعم و  كاپ و  ترطف 

راک ادخ  هب  ینامیایب  : » دیوگیم هک  تسا  هدـش  لقن  یلاع  ابیز و  رایـسب  ترابع  دـیژ  هردـنآ  زا  درک . دـهاوخ  ساسحا  ادـخ  مان  هب  نیرب 
نامه و تعیبط  رب  بان  فاص و  شرگن  کـی  ینعی  میرگنن ». هحفـص 390 ] تعیبط [  هب  یتسیاب  یتلاح  نینچ  نتـشاد  يارب  تسین . یناسآ 
رب شکاپ  تاذ  هرـصبی . هتبثا  نم  بلق  هرکنت و ال  هری  مل  نم  نیع  الف  ریـصبلا ، نیع  یلع  عنتما  و  نامه . اناوت ، قالخ  اب  نآ  طابترا  ساسحا 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 127 

http://www.ghadirestan.com


وا دناوتب  دراد ، ناعذا  شدوجو  هب  هک  یسک  بلق  هن  دناوتب و  ار  شراکنا  یفن و  دنیبیمن ، ار  وا  هک  یسک  يهدید  هن  دیاین . رب  هدننیب  مشچ 
ره هک  تسین  نینچ  سکعلاب ، هدرک و  تفایرد  یعیبط  ساوح  اب  ار  نآ  ناوتب  دشاب  هتـشاد  تیعقاو  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  نینچ  دنیبب . ار 

دوـجو هک  تسین  یترورـض  هک  نیا  لـیلد  دـشاب . هدوـب  رادروـخرب  تیعقاو  زا  داد ، ناـشن  تیعقاو  ناوـنع  هب  ار  نآ  ساوـح ، هک  ار  يزیچ 
. تسین میقتـسم  طابترا  لباق  اههاگـشیامزآ  ساوح و  زا  کی  چـیه  اب  هک  تسا  تیعقاو  نارازه  هب  ام  ملع  دوش ، تابثا  ساوح  اب  اهتیعقاو 
موـلع و یلک  نیناوـق  اـشنم  هک  مظن  تیعقاو  زا  اـم  لاـح  نیا  اـب  تساـهبتکم . نارکفتم و  يهمه  لوـبق  دروـم  مـظن  دوـجو  کـی . دـننام :
هب دـنوشیم . یقلت  نیناوق  ناونع  هب  هک  هیلک  ياـیاضق  ناـیم  ینوناـق  طـباور  ود . مینیبیمن . اـهنایرج  هباـشت  زج  يزیچ  تساـهینیبناهج ،

. هس تسین . ندرک  سمل  ندـید و  لـباق  اههاگـشیامزآ  ساوح و  زا  کـی  چـیه  اـب  هجو و  چـیه  هب  تیلع  يرورـض  يهطبار  لاـثم ، ناوـنع 

. مومع روط  هب  راهچ . تسین . تخانش  رازبا  ساوح و  اب  سامت  لباق  هجو  چیه  هب  دروآیم ، لعفلاب  هب  هوقلاب  زا  ار  ءایـشا  هک  ییاهدادعتـسا 
نآ درک . هدهاشم  تخانش  رازبا  رگید  ساوح و  اب  ناوتیمن  هحفص 391 ] ار [  تایح  يهدیدپ  تاصتخم  داعبا و  اهدادعتسا و  زا  کی  چیه 

اههدیدپ اهتیلاعف و  زا  کی  چیه  جنپ . تساهدادعتـسا . نآ  يهجیتن  رثا  هک  تسا  ییاههدیدپ  اهدومن و  درک ، هدهاشم  ناوتیم  هک  ار  هچ 
نیا اما ، دنتـسین . یـسح  يهدهاشم  لباق  هجو  چیه  هب  کلذ ، ریغ  دوخ و  تیـصخش ، نم ، ای  ناور  دوخ  یتح  هکلب  یناور ، ياهدادعتـسا  و 

: دراد یناوارف  ياهلاثم  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  دیاب  امتح  دهدب ، ناشن  تیعقاو  ناونع  هب  ار  نآ  ام ، ساوح  هک  ار  يزیچ  ره  تسین  نینچ  هک 
رد یبآ  هن  هک  یتروص  رد  دـهدیم ، ناشن  دوخ  زا  مه  ار  جومت  دومن  یتح  هک  مینیبیم  یبآ  دـننام  ار  رازهروش  نیمز  نابایب ، رد  اـم  فلا .
رد تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ام  نوماریپ  هک  ییاضف  ج . دـهدیم . ناـشن  تسه  ار  تسین  دـناوتیم  ساوح  سپ  یجوم . هن  دراد  دوجو  نیمز  نآ 

یعضو نیا  اب  ام . ساوح  عضو  تسا  نیا  درادن . دوجو  یلاصتا  نینچ  هک  مینادیم  ام  دهدیم و  ناشن  نیمز  اب  یلاصتا  تسد  رود  ياهقفا 
یف برق  هنم و  یلعا  ءیـش  الف  ولعلا  یف  قبـس  میهدب . رارق  ساوح  ار  تیعقاو  كالم  هک  تسا  قطنم  دض  اوران و  میراد ، ساوح  رد  ام  هک 

رتالاب يزیچ  ره  زا  وا  یلاع  ماقم  هب . ناکملا  یف  مهاواس  هبرق  ـال  هقلخ و  نم  ءیـش  نع  هدـعاب  هوالعتـسا  ـالف  هنم . برقا  ءیـش  ـالف  وندـلا 
یکیدزن هن  تسا و  هتخاس  رود  شتاقولخم  زا  ار  وا  شـسدقا  تاذ  ماقم  ولع  هن  رتکیدزن ، زیچ  همه  زا  ءایـشا  يهمه  رب  وا  یکیدزن  و  تسا .

نیرتکـیدزن تساـهتمظع ، همه  قوف  یبوبر ، خـماش  ماـقم  يدـنلب  تمظع و  هک  نیا  اـب  تسا . هتـشگ  تاـنئاک  اـب  شیواـست  بجوم  وا 
هحفـص تسین [ . یلامک  ولع و  نینچ  ار  يدوجوم  چـیه  سب و  تسا و  یهلا  ماقم  نآ  صتخم  تمظع  نیا  تسا . ءایـشا  يهمه  هب  تقیقح 

چیه هب  هدوبن و  ناکم  مه  نامزمه و  اهنآ  اب  دراد ، ار  طابترا  نیرتکیدزن  تاقولخم  يهمه  اـب  هک  لاـح  نیع  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  [ 392
نودـب دراد ، ناسنا  ینورب  ینورد و  يازجا  يهمه  هب  لماک  يهطاحا  هک  حور ، دـننام  تسین . شتاقولخم  رد  هیراـج  نیناوق  لومـشم  هجو 

اب هجو  چـیه  هب  هک  ار  دوخ  یلاع  تاصتخم  تمظع و  زگره  ندـب ، يدام  يازجا  اب  زاسمد  تهج  هب  حور ، دـشاب . هدوب  اهنآ  نیع  هک  نیا 
يذلا وهف  هتفرعم ، بجاو  نع  اهبجحی  مل  هتفص و  دیدحت  یلع  لوقعلا  علطی  مل  دهدیمن . تسد  زا  تسین ، هسیاقم  لباق  ندب  يدام  يازجا 

ماقم اریبک ! اولع  هل  نودـحاحلا  هب و  نوهبتـشملا )  ) نوهبـشملا هلوقی  امع  هللا  یلاعت  دوحجلا ، يذ  بلق  رارقا  یلع  دوجولا ، مـالعا  هل  دهـشت 
رود شتاقولخم  زا  ار  وا  شسدقا  تاذ  ماقم  ولع  هن  رتکیدزن ، زیچ  همه  زا  ءایـشا  يهمه  رب  وا  یکیدزن  و  تسا . رتالاب  يزیچ  ره  زا  وا  یلاع 

زا دومنن و  هاگآ  شتفـص  فیرعت  فیـصوت و  زا  ار  يرـشب  لوقع  تسا . هتـشگ  تانئاک  اب  شیواست  بجوم  وا  یکیدزن  هن  تسا و  هتخاـس 
رب یتسه  راثآ  اهدومن و  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  تسا . هدومرفن  بوجحم  شراکـشآ  ياـهناشن  راـثآ و  دوجو و  يهراـبرد  مزـال  تفرعم 

ماهوا زا  تسا  رتالاو  شناگدـننک و  هیبشت  ساسایب  چوپ و  تالیخت  زا  تسا  رتتمظع  اب  دـنوادخ  دـهدیم . تداهـش  شرکنم  یبلق  رارقا 
هک یتالوقم  رگید  اهتیمک و  اهتیفیک و  زا  یعاونا  اب  دوشیم ، هتفرگ  تاسوسحم  زا  هک  یتالوقعم  ـالاو . سب  یتمظع  شنارکنم ، لـطاب 

لئاسم یفن  تابثا و  میهافم و  تفایرد  يارب  دـنناوتیمن  تالوقعم  نیا  اذـل  دـنوشیم . صخـشم  تسا ، تاـیدام  هداـم و  ملاـع  صوصخم 
نآ هچ  ناحبس ، دنوادخ  تافص  هحفص 393 ] دنتسه [ . مه  لالتخا  لماع  هدوب و  رضم  ابلاغ  هکلب  دنـشاب ، هدوب  دیفم  تایدام  هدام . قوفام 

ياهتفایرد تاروصت و  قوفاـم  [ . 152 ، ] هدـش عزنتم  يدـنوادخ  لعف  زا  هک  یتافـص  نآ  هچ  تسا و  یبوبر  كاپ  تاذ  نیع  هک  یتاـفص 
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ای یتاذ  یگتـسباو  تهج  زا  مه  تیهام و  یگنوگچ  رظن  زا  مه  هدارا ، ملع و  دننام  يدنوادخ ، تافـص  اریز  دنتـسه . ام  يهدننک  هدودحم 
یتفایرد هنوگ  چیه  ام  هک  تسین  نانچ  هیضق  لاح  نیا  اب  دنتسین . ام  تخانش  دروم  میهافم  اب  فیصوت  فیرعت و  لباق  سدقا ، تاذ  هب  یلعف 

تـسد هب  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  تسا  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  رد  ار  تمظع  نیا  دـنوادخ  اریز  میـشاب . هتـشادن  يدـنوادخ  تافـص  زا 
ناـمه هب  دروآیم ، تسد  هب  تیقفوـم  یهلا  قـالخا  بادآ و  ندروآ  تسد  هب  رد  دـنکیم و  تفرـشیپ  باـن  افـص و  ياـهتفرعم  ندروآ 

ای یهلا  تافـص  يهولج  هتبلا  دنکیم . تفایرد  دنک ، میـسرت  دودحم و  ار  اهنآ  هک  نیا  نودب  ار ، يدنوادخ  تافـص  زا  ییاههولج  نازیم ،
ام هک  ییاهباجح  تخانش  باجح  تسا . يرگتروص  يزاسلکش و  میـسرت و  یعون  هک  تسا  روصت  زا  ریغ  یمدآ ، لد  رد  ادخ  یلجت 
زا یـشان  ییاهباجح  مکی . عون  دوشیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  رب  دـنکیم ، مورحم  دـنوادخ  یهیدـب  تخانـش  طاـبترا و  زا  ار  اـهناسنا 

ادخ و یهیدب  تخانـش  زا  ار  یمدآ  اهنت  هن  یلمع ، تافارحنا  زا  یـشان  ياهباجح  اهتیـصعم . رد  ندش  روهطوغ  دننام  یلمع ، تافارحنا 
، ار لیالد  نآ  دنکیم و  گنر  هدیرپ  تام و  ار  يدنوادخ  دوجو  لیالد  نیرتیلمع  نیرتیقتم و  یتح  هکلب  دـنکیم ، مورحم  وا  اب  طابترا 

دوـجو هب  فرحنم  صخـش  بـلق  لـقع و  رد  يرثا  نـیرتمک  هـک  دـنروآیمرد  هحفـص 394 ] اوـتحمیب [  یمیهاـفم  ظاـفلا و  تروـص  هب 
. تسا هتفرگ  رارق  ناشهاگدـید  رد  هک  تسا  تعیبط  ناهج  زا  یلومعم  یملع و  ياـهتشادرب  زا  یـشان  ياـهباجح  مود . عون  دروآیمن .
ام تسا و  هتفرگ  رارق  ام  ناگدید  ربارب  رد  تعیبط ، ناهج  مان  هب  عونتم ، يداعبا  ياراد  روانهپ و  رایـسب  ناهج  کی  هک  تسین  دـیدرت  ياج 

تروص و هلوقم ، ره  مینکیم . رارقرب  یگتـسویپ  سامت و  ناهج  نیا  اب  يرایتخا ، يربج و  طابترا  عون  ود  اب  اهيریگفده و  زا  یعاونا  اب 
نـشور ار  اهنآ  هک  نآ  ياـج  هب  مینکیم ، كرد  ناـهج  تخانـش  يارب  فلتخم  مولع  ساوح و  يهلیـسو  هب  ناـهج ، نیا  زا  هک  ار  یلکش 

روص و اههلوقم و  نآ  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  مینک ، یقلت  دوخ  صاـخ  ياـهيریگعضوم  زا  سوسحم ، تعیبط  ناـهج  زا  يداـعبا  يهدـننک 
اههلوقم و دـشاب ، هدوب  رتمک  ناسنا  کی  يزغم  دـشر  هچ  ره  هک  تهج  نیمه  هب  مینکیم ! یقلت  یتسه  يهمه  ریگارف  ار  طباور  لاکـشا و 

. ] دـنکیم ادـیپ  شرتسگ  ذوفن و  وا  ینـالقع  ینهذ و  ياـهتفایرد  اـهتیلاعف و  رد  نارگید  زا  رتـشیب  سوسحم ، تعیبـط  لاکـشا  روص و 
هحفص 395]

هنتف نایب  رد  هبطخ 050-

نتفلا عوقو  ءدب  امنا  هحفـص 396 ] دـیوگیم [ . نخـس  دوشیم ، ملاع  یناریو  بجوم  هک  ییاههنتف  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
زورب يادـتبا  هک  تسین  نیا  زج  هللا . نید  ریغ  یلع  ـالاجر ، لاـجر  اـهیلع  یلوـتی  هللا و  باـتک  اـهیف  فلاـخی  عدـتبت ، ماـکحا  عـبتت و  ءاوـها 

ای  ) اههنتف نیا  رد  دـنوشیم . هتـشاذگ  تعدـب  هک  تسا  یماـکحا  دـنریگیم و  رارق  تیعبت  دروم  هک  تسا  ییاـهاوه  اـههنتف ، اـهبوشآ و 
نید زا  ریغ  ییاـنبم  رب  رگید  نادرم  زا  ینادرم  دوشیم و  تفلاـخم  ادـخ  باـتک  اـب  دـناهدش ) حرط  تعدـب  روط  هب  هک  یماـکحا  اـهاوه و 

نآ فارحنا  هب  مدرم  لماک  یهاگآ  اب  ای  یناهگان و  روط  هب  یمالـسا ، يهعماج  کی  رد  رگناریو  ياهتعدب  دـننکیم . تیعبت  يدـنوادخ 
يهلیـسو هب  هعماج  کی  رد  هک  نآ  زا  سپ  تساهتعدب . لماوع  نیتسخن  یناسفن ، ياهيوه  لایما و  دـنکیمن . زورب  بتکم  زا  اهتعدـب 

هزادنا ره  اهتعدب ، هک  تسا  یعیبط  اریز  دـسریم . ارف  اهبوشآ  اههنتف و  روهظ  تبون  درک ، زورب  ییاهتعدـب  اهیتسرپدوخ ، اهيوه و 
ملاس لوقع  تیلاعف  تنـس و  ظفح  يروحم ، نآرق  اب  هک  نید ، تایعقاو  نتم  اب  هرخالاب  دنوش ، هضرع  عامتجا  هب  هنابیرف  ماوع  هنارهام و  مه 

هحفـص تالیوات و [  دـیاقع ، ارآ ، زورب  بجوم  هدـش ، راگزاسان  گنهامهان و  تسا ، هدـش  تیبثت  هعماج  نادـنمدرخ  يارب  هعماج ، ناکاپ 
جازم نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  دوشیم . عورش  اهيدنبهورگ  دشکیم و  هنابز  بوشآ  هنتف و  ياههلعش  دوشیم و  یصخش  تاریسفت  [ 397

نم ثغـض و  اذـه  نم  ذـخوی  نکلو  نیدـناعملا ، نسلا  هنع  تعطقنا  لطابلا ، سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  نیداترملا و  یلع  فخی  مل  قحلا 
قح اب  نتخیمآ  رد  زا  لطاب  رگا  ینسحلا .» هللا  نم  مهل  تقبس  نیذلا   » وجنی هئایلوا و  یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانهف  ناجزمیف ! ثغـض ، اذه 

ياهنابز دوش ، صلاخ  کیکفت و  لطاب  اب  شزیمآ  اهشـشوپ و  زا  قح  رگا  و  دـنامیمن . هدیـشوپ  نایوجقح  رب  دوش ، صلاخ  کـیکفت و 
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طولخم مه  رد  هک  يروط  هب  دـنریگیم  ار  لطاب  زا  یتشم  قح و  زا  یتشم  یلو  دوشیم . هدـیرب  قح  يهراـبرد  لاـق  لـیق و  زا  دـناعم  مدرم 
هداد نانآ  هب  وکین  يهقباس  يدـنوادخ  فرط  زا  هک  یناـسک  ددرگیم و  طلـسم  دوخ  ناوریپ  رب  ناطیـش  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دـنوشیم .

تیمها هک  یمادام  تسا . لطاب  اب  قح  نتخیمآ  رد  اقب ، رد  عزانت  نازاتهکی  يراکبیرف  يانبم  نیرتیساسا  دننکیم . ادیپ  تاجن  تسا ، هدش 
تیبرت میلعت و  يهدنزاس  لماع  عماوج ، ناگدننادرگ  هک  یمادام  دوشن و  تابثا  عماوج  مدرم  هب  لطاب  زا  قح  کیکفت  يارب  تیبرت  میلعت و 

ناربهر و ياهوپاکت  اهشـشوک و  اهنت  هن  دـنهدن ، رارق  عامتجا  يهرادا  نتم  رد  اهنآ ، بساـنم  قرط  فادـها و  رظن  زا  يدـج ، روط  هب  ار 
، تشذگ دهاوخ  يرـشب  خیرات  زا  هک  يزور  ره  هکلب  دـنام ، دـهاوخ  هجیتنیب  میقع و  زاسناسنا  بهذـم  نازاتـشیپ  قالخا و  نارادـمچرپ 

یتایح تیمها  قح  کیکفت  يارب  تیبرت  میلعت و  يهدنزاس  لماع  هب  مدرم  رگا  دش . دهاوخ  هدوزفا  رـشب  ياهدرد  رب  يرتهدـیچیپ  ياهدرد 
زا قح  صیخشت  يارب  هحفـص 398 ] دـشکیم [ ، هنابز  ناشنورد  قامعا  رد  هک  قح  ینابم  اب  یگدـنز  هب  قایتشا  لامک  اب  دـندشیم ، لئاق 

زورب دوخ  زا  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  تایعقاو  صیخشت  رد  هک  عونتم  ياهدادعتسا  همه  نآ  اب  ششوک ، نیا  رد  دندیـشوکیم . لطاب 
یهلا ناربمایپ  يهلیسو  هب  هک  یلاع ، رایـسب  قیاقح  نادجو و  لقع و  يورین  ود  هب  رظن  اب  اصوصخم  دندشیم . قفوم  اعطق  اعطق و  دناهداد ، 

هحفص 399] تساهناسنا [ . رایتخا  رد  هللا  ءایلوا  و 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-

زا ار  ع )  ) یلع نایهاپس  دندش و  طلسم  تارف  طش  رب  نیفص ، رد  هیواعم ، نارای  هک  دومرف  داریا  یماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
نم اوورت  ءامدلا  نم  فویـسلا  اوور  وا  هلحم ، ریخات  هلذـم و  یلع  اورقاف  لاتقلا ، مکومعطتـسا  دـق  هحفـص 400 ] دندرک [ . مورحم  بآ  نآ 

زا ار  اهریـشمش  ای  دیهد ، رد  نت  دوخ  تایح  تیعقوم  نداد  تسد  زا  يراوخ و  تلذ و  هب  ای  دناهدیبلط ، دربن  نادـیم  هب  ار  امـش  نانآ  ءاملا .
، تسا يدنوادخ  تیشم  اب  هزرابم  هب  هیبش  هک  ار ، هریبک  تیصعم  ود  امـش  دیوش . باریـس  بآ  زا  ات  دینک ، باریـس  ناراکبان  نآ  ياهنوخ 

تامدقم هب  تسا و  زیمآنونج  یششکدوخ  یعون  هک  تایح ، نداد  تسد  زا  اب  شیوخ  ناج  رب  تنایخ  مکی . تیـصعم  دیوشیم . بکترم 
نیا تیـصعم  نیا  تسا . هدیـشوپ  امـش  ناگدـید  زا  نآ  ندوب  میقتـسمریغ  تهج  هب  تیـصعم  نیا  مود . تیـصعم  دوشیم . یهتنم  يرایتخا 
رارق ناسنا  دض  ربخیب و  ادخ  زا  يایوقا  تسد  يهچیزاب  زین  ار  اهناسنا  رگید  تایح  دوخ ، ياهناج  زا  عافد  ندرمـش  کبـس  اب  هک  تسا 

توملاف حابم . عرـش  مکح  هب  هن  تسا و  زیاج  لقع  مکح  هب  هن  هعجاف ، نیا  رد  لمحت  دـینکیم . زاب  نانآ  يزاتهکی  يارب  ار  نادـیم  هداد و 
تـسکش نمـشد  زا  هک  تسا  یگدـنز  نآ  رد  امـش  يدوبان  گرم و  هحفـص 401 ] نیرهاق [ . مکتوم  یف  هاـیحلا  نیروهقم و  مکتاـیح  یف 

هک تهج  نادب  دیدنبرب . تخر  ناهج  نیا  زا  نمـشد  رب  يزوریپ  اب  هک  تسا  یگرم  نآ  رد  امـش  ریذپانانف  یگدنز  دیوش . لیلذ  دیروخب و 
تخانش و عقوت  تلع ، حالـصا  تخانـش و  نودب  نیاربانب ، تسا ، لولعم  تلع و  يهطبار  هب  هیبش  يدبا ، تایح  اب  ایند  نیا  یگدنز  يهطبار 

تـسد زا  بجوم  نآ  نتفرگ  یخوش  هب  ایند و  نیا  یگدـنز  هب  ییانتعایب  هحماسم و  تسا . لـقع  یهیدـب  مکح  فلاـخم  لولعم ، حالـصا 
ندرک هابت  زا  یـشان  تراسخ  سپ  تسا . هدش  رادیدپ  یتسه  ناهج  نیا  رد  يدنوادخ  تیـشم  اب  هک  تسا  یعوضوم  نیرتتیمها  اب  نتفر 

هتفر تسد  زا  هک  يزایتما  تمظع و  نآ  هکلب  دنکیم ، يدبا  تواقـش  هب  لدبم  ار  يدـبا  تداعـس  هک  تسین  نآ  طقف  ینابر  يهدـیدپ  نیا 
ربارب رد  هدروخ  تسکـش  روهقم و  تایح  تسا . هدـش  دوبان  چوپ و  دوب ، قلطم  لامک  اب  هطبار  شلوصحم  هک  یهلا  يهیامرـس  نآ  تسا و 
تایح ریـسم  رد  هک  یناسک  تایح  سکعلاـب ، تسا . گرم  لوقعم ، تاـیح  محازم  لـماوع  ربارب  رد  مومع  روط  هب  اـهتموصخ و  لـماوع 

ضارغا مهروحن  اولعج  یتح  ربخلا ، مهیلع  سمع  هاوغلا و  نم  همل  داـق  هیواـعم  نا  ـالا و  تسا . یقیقح  تاـیح  دـسریم ، ناـیاپ  هب  لوقعم 
ات تسا ، هتخاس  مهبم  کیرات و  نانآ  رب  ار  تایعقاو  ربخ  هتخادنا و  دوخ  لابند  هب  ار  فرحنم  هارمگ  یتشم  هیواعم  هک  دیـشاب  هاگآ  هینملا .

ساسحا یناور و  يزغم و  لاعف  ياوق  رگید  لقعت و  مهف ، شوه ، يوش  تسـش و  دـناهدومن . گرم  ریت  جامآ  ار  دوخ  ياهولگ  هک  اـج  نآ 
، دـنریگیم رارق  ناروحم  تردـق  ریثاـت  تحت  هک  یتـقو  عـماوج ، ریگمـشچ  ياهتیـصخش  دراد . نهک  سب  یخیراـت  اـهناسنا ، لالقتـسا 
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نادنمتردق نیمز ، برغم  ياطـسو  نورق  رد  رگا  هحفص 402 ] دنـشاب [ . هدوب  یناور  يزغم و  يوشوتسـش  لماوع  نیرترثوم  زا  دنناوتیم 
یفطاع و تایقالخا  يدیرجت و  میهافم  تایهلا و  لئاسم  هب  طوبرم  نانآ  لیاسو  دنتشاد ، یناور  يزغم و  يوشوتسش  هب  لسوت  هب  جایتحا 

ناشدوخ حالطصا  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  روبزم  میهافم  لئاسم و  هک  ياهتفرشیپ  حالطصا  هب  عماوج  رد  هزورما  دوب . کلذریغ 
ماـجنا هنارهاـم  رثوـم و  يردـق  هب  یناور  يزغم و  يوشوتسـش  لـمع  دـناهتخاب ، ار  دوـخ  گـنر  مسیلانویـسار )  ) یلقعت یگدـنز  ربارب  رد 
یفتنم ار  مدرم  نم  الـصا  هکلب  دربیم ، نیب  زا  ار  مدرم  ياهنامرآ  لقعت و  مهف و  كرد و  دنکیم و  نوگرگد  ار  زغم  اهنت  هن  هک  دریگیم 

اب یمومع  یـصخش و  تانیقلت  اهيزاسوج و  زا  تسا  ترابع  لوادـتم  شور  دـنناشنیم . نآ  ياـج  هب  ار  تردـق  بولطم  نم  کـی  هدرک ،
اهنت دریگیم . ماجنا  قح ، لکش  هب  لطاب  قح و  شزیمآ  لوصحم  ندروآ  رد  لطاب و  قح و  نتخیمآ  مهرد  اب  هراومه  هک  فلتخم ، لاکشا 
مدرم دناوتیم  هک  تساهنآ ، دادضا  قیاقح و  نآ  يهرابرد  مدرم  يدج  شرورپ  شزومآ و  دـسریم ، رظن  هب  هک  یلوقعم  يریگشیپ  هار 

، اهیبلط تردق  سح  عابـشا  هار  رد  ناور  زغم و  يوشوتسـش  هب  لسوت  اهتردـق و  يرگنایغط  زا  هدرک و  انـشآ  اهنآ  ندوب  یتایح  اب  ار 
هحفص 403] دنک [ . يریگولج 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-

يدنوادخ ياهتمعن  نایاسراپ و  رب  ار  يدنوادخ  شاداپ  هدومرف و  قیوشت  ییاسراپ  دهز و  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
اهفورعم و رکنت  ءاـضقناب و  تنذآ  تمرـصت و  دـق  ایندـلا  نا  ـالا و  هحفـص 404 ] دـیامرفیم [ . نایب  تسا ، هدرک  اـطع  تاـقولخم  هب  هک  ار 
دوشیم و عطق  ياهظحل  ره  ایند  تایح  رارمتسا  دیشاب ، هاگآ  اهناریج . توملاب  ودحت  و  اهینکاس )  ) اهناکس ءانفلاب  زفحت  یهف  ءاذح ، تربدا 

نآ ای  و   ) دشابیم هتخانـشان  تسا ، هدرپ  تشپ  رد  هک  نآ  یلـصا  تقیقح  درادیم و  مالعا  ار  دوخ  تاظحل  ضارقنا  دزخیم و  هتـشذگ  هب 
عفد انف  يوس  هب  ار  دوخ  نانکاس  دیامنیم و  ناگدنز  هب  تشپ  دیدش  تعرس  اب  ایند  ددرگیم .) دنیاشوخان  تسا ، دنیاشوخ  ایند  زا  هک  هچ 

، هغالبلاجهن سدقم  باتک  اصوصخم  ثیداحا و  نآرق و  رارـصا  تلع  نیرتیـساسا  دناریم . گرم  گنهآ  اب  ار  شناگیاسمه  دـنکیم و 
رد گرم ، مالآ و  زا  رارف  يورین  نآ و و  ینیریـش  تایح و  كرحت  تردـق  هک  تسا  نیا  اـیند ، نتفر  لاوز  هبور  تاـیح و  ياـنف  يهراـبرد 

تایح و كرحت  دنمورین  رایسب  تردق  دزابیم و  ار  دوخ  گنر  تایح  لباقم  رد  گرم ، هب  داقتعا  ملع و  هک  تسا  يوق  يردق  هب  اهناسنا 
هغالبلاجهن و نآرق و  دیدش  رارصا  بجوم  هک  يایلاعتم  رایسب  تمکح  اما  دنکیم . هیبش  دیدرت  کش و  هب  ار  گرم  هب  ملع  نآ ، ینیریش 

رکذـتم ار  اـهنآ  زا  یـضعب  همک  تسا  يددـعتم  لـئاسم  تسا ، هدـش  هحفـص 405 ] گرم [  يروآ  داـی  يهراـبرد  ربـتعم ، ثیداـحا  رگید 
رد رثاکت  ریـسا  یگدـنز ، يانف  ساسحا  اـب  یمدآ  . 2 تسا . مدآ  نادـنزرف  يهمه  ریگناـبیرگ  هک  یمتح  تیعقاو  کـی  ناـیب  . 1 میوشیم :
زا هک  دـیآیمرب  ددـصرد  دـنمدرخ  هاگآ و  صخـش  هک  تسا  یگدـنز  ایند و  لاوز  هب  يدـج  هجوت  اب  . 3 دوشیمن . ماـقم  هاـج و  تورث و 

ار دوخ  ینیریش  ایند  اوفص . ناک  ام  اهنم  ردک  اولح و  ناک  ام  اهیف  رما  دق  و  دنک . هدافتسا  دیفم  شـشوک  راک و  رد  دوخ  تاناکما  رثکادح 
هصالخ نآ  رد  ار  تایح  دشاب و  ایند  دنیاشوخ  ياهینیریـش  يهدرب  ریـسا و  هک  یناسنا  تایح  نآ  تسا . هتخاس  هریت  ار  دوخ  یفاص  خلت و 

. تسا هدـش  تاـیح  دوخ  تمظع  ینیریـش و  نتفر  نیب  زا  بجوـم  اریز  تسا . خـلت  دـناشکیم ، یچوـپ  هب  ار  تاـیح  هک  ياینیریـش  دـنک ،
رد اهیگدولآ  اهیگریت و  اب  نآ  ياهیفاص  اهیلخت و  اب  يویند  یگدنز  ياهینیریش  هک  تسا  نیا  قوف  يهلمج  ریسفت  رد  رگید  لامتحا 
هللا دابع  اوعمزاف  عقنی . مل  نایدـصلا  اهززمت  ول  هلقملا ، هعرجک  هعرج  وا  هاودالا ، هلمـسک  هلمـس  ـالا  اـهنم  قبت )  ) قبی ملف  تسا . هتخیمآ  مه 

، تسا هدنامن  يزیچ  ایند  نیا  زا  دمالا . اهیف  مکیلع  نلوطی  لمالا و ال  اهیف  مکنبلغی  لاوزلا و ال  اهلها  یلع  رودقملا  رادـلا  هذـه  نع  لیحرلا 
ناگدـنب يا  دوشن . باریـس  دـکمب ، ار  نآ  ياهنـشت  رگا  هک  كدـنا  یبآ  يهعرج  زج  يزیچ  ای  ییوشتـسد ، فرظ  رد  یبآ  يهدـنام  هت  زج 

دزاسن بولغم  ار  امش  ایند  نیا  رد  ساسایب  يوزرآ  و  تسا . نآ  مدرم  يهمه  تشونرـس  انف  هک  دیریگب  ایند  نیا  زا  چوک  هب  میمـصت  ادخ ،
ریغ رمتـسم و  تکرح  ماود  هب  رظن  اب  ایند ، نیا  زا  چوک  هب  میمـصت  يانعم  هحفص 406 ] ددرگن [ . یقلت  ینالوط  امش  يارب  نامز  شـشک  و 
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يهدیدپ کی  ار  تکرح  نیا  ناسنا  دوشن و  هتفرگ  یخوش  هب  عاطقنا  نودـب  هتـسویپ و  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  یگدـنز ، تشگزاب  لباق 
ام رایتخا  رد  قیاقح  تایعقاو و  زا  يرادربهرهب  اریز  دـنکن . یقلت  درادـن ، يرثا  نیرتمک  نآ  رد  ناسنا  راـیتخا  هدارا و  هک  يرورـض ، یعیبط 
اب دوش . عقاو  رثوم  تایح ، ینابم  ناهج و  اـب  طاـبترا  لوصا  رد  رمثم  ياـهیهاگآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  دـناوتیم  دوخ  هک  تسا ، هتـشاذگ 
ار ام  یناور  يزغم و  حوطس  يالهبال  تکرح ، مینک . میظنت  تالوحت  يارجم  رد  ار  اههلیسو  اهفده و  میناوتیم  هک  تسا  تکرح  هب  رظن 

یلتبتم راوج  متراج  مامحلا و  لیدـهب  متوعد  لاجعلا و  هلولا  نینح  متننح  ول  هللا  وف  دـنکیم . يرادربهرهب  لباق  ار  اـم  ینورد  رارـسا  زاـب و 
، هلسر اهتظفح  هبتک و  اهتصحا  هئیـس  نارفغ  وا  هدنع ، هجرد  عافترا  یف  هیلا  هبرقلا  سامتلا  دالوالا ، لاومالا و  نم  هللا  یلا  متجرخ  نابرهلا و 

يرتوبک نانوچ  دـیلانب و  هدرک  مگ  هچب  رتش  دـننام  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  هباقع . نم  مکیلع  فاخا  هباوث و  نم  مکل  وجرا  امیف  الیلق  ناکل 
نادـنزرف لاوما و  زا  دـیروآرب و  دایرف  تیـشخ  فوخ و  زا  ایند  ناکرات  دـننام  دـینک و  يراز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  سونام  رای  هک 

هدرمـش و ار  نآ  یهلا  ياهباتک  هک  یهانگ  ندش  هدوشخب  يارب  ای  یبوبر ، هاگراب  هب  برقت  تلزنم و  يالتعا  بلط  يارب  هدـنک  لد  دوخ 
زا هک  یباقع  رفیک و  ربارب  رد  مراد و  دیما  امـش  يارب  ادخ  زا  هک  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  دیورب ، ادخ  هب  ور  دناهدرک  ظفح  ار  نآ  شنالوسر 

هحفص 407] مالسلاهیلع [ ، نینموملاریما  هغالبلاجهن  اصوصخم  ربتعم و  تایاور  ینآرق و  تایآ  دوب . دهاوخ  كدنا  مسرتیم ، امـش  رب  نآ 
فرط و کی  زا  اهيزاسهاگآ  اهرادشه و  همه  نیا  دناهداد . ترخآ  يارـس  تیدـبا و  ملاع  ییاهن و  هگلزنم  يهرابرد  دـیدش  ياهرادـشه 
رگید و فرط  زا  دـنکیم ، اپرب  اهاغوغ  يرادـیب  ناسنا  ره  لد  رد  زیگناباجعا ، رایـسب  توکـس  اـب  هک  تعیبط ، ملاـع  زیمآرارـسا  ناـیرج 
ار هدرپ  تشپ  تیمها  اب  رایسب  لمعلاسکع  دناوتیم  ییاهنت  هب  هک  اهتواقـش ، اهتلیـضف و  تبقاع  يهرابرد  یلاع  بان و  رایـسب  ساسحا 
. ] دناهدرک زاربا  تیدـج  لامک  اب  نیتسار  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  يهمه  هک  تسا  یگرزب  ربخ  کی  يایوگ  موس ، فرط  زا  دـنک ، تباث 

ءابضع تناک  ول  تمت و  هیحضالا و  تملس  نیعلا  نذالا و  تملس  اذاف  اهنیع ، همالس  اهنذا و  فارـشتسا  هیحـضالا  مامت  نم  و  هحفص 409 ]
رگا سپ  تسا . نآ  مشچ  ندوب  ملاس  نآ و  شوگ  تماقتـسا  يدـنلب و  ینابرق  طیارـش  تیمامت  هلمج  زا  کـسنملا . یلا  اـهلجر  رجت  نرقلا 

تیافک دشکب ، هاگنابرق  هب  ار  دوخ  ياپ  دشاب و  هتـسکش  ینابرق  خاش  رگا  تسا و  لماک  ملاس و  ینابرق  دشاب ، ملاس  ینابرق  مشچ  شوگ و 
نیا رد  هتـشاد و  یفخم  ياهنهذ  زا  ار  نآ  تخانـش  ملع و  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  روما  هب  طوبرم  ینابرق  یلاع  تمکح  دـنکیم .

ینابرق يهملک  دراد . هناعطاق  رثا  ناسنا  يونعم  يهدارا  دربشیپ  رد  نآ ، ماجنا  ساسحا و  هک  تسا  هدـش  حرطم  یفیلکت  ناونع  هب  طقف  اـیند 
لقتـسا و ءاش  نمف  یقت  یلک  نابرق  هالوصلا  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  تسا . دـنوادخ  هب  یکیدزن  يانعم  هب  هک  تسا  برق  يهدام  زا  نوخ 
اج هب  رتـشیب  دـهاوخب ، هک  ره  دروآ و  اـج  هب  مک  ار  نآ  دـهاوخب ، هک  ره  سپ  تسا . ناـسنا  ره  برقت  يهلیـسو  زاـمن  .« » رثکتـسا ءاـش  نم 

، اهینابرق نیا  ربارب  رد  یتسیاب  رـشب  تسین . هداس  يهدـیدپ  کی  یهلا ، زیوجت  اب  رادـناج ، کـی  ندروآرد  ياـپ  زا  هحفـص 410 ] دروآ [ ».
تـسپ : » دـنیوگیم امکح  هک  نیا  دـنکب . ناربج  ار  ناویح  حـبذ  رد  تنوشخ  ساسحا  دـناوتب  اـت  دـنک ، یناـبرق  ار  دوخ  یناویح  تـالیامت 

ياپ زا  ار  نارادـناج  ایند  نیا  رد  هک  یمدرم  نآ  دـشاب . لامک  ـالتعا و  هب  ور  اـعقاو  یلع  نآ  هک  تسا  طرـش  نیا  هب  تسا ،» یلاـع  یناـبرق 
هاگآان و یمدرم  دـنهدیمن ، ماجنا  اهيرادرب  هرهب  نیا  ربارب  رد  يراک  یلو  دـننکیم ، هدافتـسا  اهنآ  تسوپ  تشوگ و  زا  دـنروآیمرد و 

هحفص 411] دنتسه [ . شنیرفآ  تمکح  زا  رود  تسپ و 

تعیب هلاسم  رد  هبطخ 053-

هحفـص دیامرفیم [ . فیـصوت  دندشیم ، نایماش  اب  دربن  زا  عنام  نیفـص ، گنج  رد  هک  ار  دوخ  نارای  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ضعب لتاق  مهـضعب  وا  یلتاق ، مهنا  تننظ  یتح  اهیناثم ، تعلخ  اهیعار و  اهلـسرا  دـق  اهدرو و  موی  میهلا  لـبالا  كادـت  یلع  اوکادـتف  [ 412
ینارتش دـنبوکیم . ار  رگیدـکی  بآ  هب  دورو  زور  رد  هنـشت  نارتش  دـننام  ییوگ  هک  دـندرک  ماحدزا  نانچ  نم  اب  تعیب  يارب  مدرم  يدـل .
دنهاوخ ارم  مدرم  مدرک  نامگ  هک  اج  نآ  ات  دـشاب . هتخاس  اهر  ار  نانآ  ياهراسفا  هتـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  ناـنآ  ناـشنابراس  هک  هنـشت 
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دراوم رد  هغالبلاجـهن  رد  هک  يروط  هب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دروآ . دـنهاوخرد  ياـپ  زا  ار  رگید  یـضعب  ناـنآ  زا  یـضعب  اـی  تشک ،
تاـبثا يارب  هدرک و  یقلت  تیمها  اـب  يدـج و  رایـسب  تسا ، هـتفرگ  تروـص  يو  اـب  هـک  ار  یتـعیب  تـیفیک  تـسا ، هدـش  سکعنم  ددـعتم 

دجاو تعیب  نوچ  . 1 زا : دـناترابع  نینموملاریما  اب  تعیب  جـیاتن  تیفیک و  تسا . هدومرف  هیکت  تیفیک ، نآ  اـب  تعیب ، هب  دوخ ، ياهاعدـم 
دهاوخ هدننک  تعیب  تیـصخش  ضقن  يواسم  دریگب ، تروص  هک  یلکـش  ره  هب  ندرک ، ضقن  تسا ، هدوب  رادمامز  باختنا  یعقاو  طیارش 

یسایس و كاپ  ياوه  هک  یتقو  هحفـص 413 ] اریز [  دید . دهاوخن  یـشوخ  يور  زگره  دنک ، فلخت  یتعیب  نینچ  زا  هک  ياهعماج  . 2 دوب .
یـسایس یعامتجا و  تایح  سفنت  هب  اهیکاپان ، هب  هدولآ  وج  رد  دیدرت ، نودب  هعماج ، نآ  دـشابن ، راگزاس  هعماج  کی  جازم  هب  یعامتجا 

قح زا  عافد  مکی . لماع  تسا : مهم  لماع  هس  رب  دنتـسم  هک  دوخ ، يرادـمامز  زا  عاـفد  رب  نینموملاریما  دـیدش  رارـصا  . 3 داد . دهاوخ  نت 
زا سرت  موس . لماع  هعماج . روما  میظنت  نیمولظم و  زا  عافد  ترورض  مود . لماع  تسا . یمالـسا  يرورـض  فیلکت  کی  هک  دوخ ، ملـسم 

هدوب رگید  هب  لاقتنا  طاقسا و  لباق  هک  دوبن  یقح  بلاطیبا  نب  یلع  يرادمامز  رما  یهاقف ، حالطـصا  هب  ریوزت . رز و  روز و  بابرا  طلـست 
مهلاتق الا  ینعـسی  ینتدجو  امف  مونلا ، ینعنم  یتح  هرهظ  هنطب و  رمالا  اذه  تبلق  دق  و  دوب . زامن ، بوجو  نوچمه  یهلا ، مکح  هکلب  دـشاب ،

یلع نوها  ایندلا  تاتوم  باقعلا و  هجلاعم  نم  یلع  نوها  لاتقلا  هجلاعم  تناکف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ءاج  امب  دوحجلا  وا 
چیه درک . عنم  منامـشچ  زا  ار  باوخ  عوضوم  نیا  رد  رکفت  هک  اج  نآ  ات  مدرک ، ور  تشپ و  ار  يرادمامز  رما  نیا  نم  هرخالا . تاتوم  نم 

، تسا هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  ار  هچ  نآ  ای  مزیخرب ، دربن  هب  ناراکهبت  نآ  اب  ای  هک  نیا  رگم  متفاین  تشاد ، ناـکما  نم  يارب  هک  ياهراـچ 
گرم و زا  نم  يارب  اـیند  تسکـش  گرم و  دوب و  یهلا  رفیک  اـب  يزیوـالگ  زا  رتناـسآ  رازراـک  گـنج و  يزیوـالگ  نم  يارب  موش . رکنم 
هحفـص 414] هک [  یهلا ، مکح  هب  ار ، دوخ  يرادمامز  زا  عافد  هار  رد  گنج  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دوب . رتناسآ  ترخآ  يارـس  رد  طوقس 

دوخ يرادمامز  زا  عافد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نشور  حضاو و  لیالد  نیا  هب  درادیم . دنتـسم  تسا ، هدمآ  ربمایپ  يهلیـسو  هب 
هحفص 415] تسا [ . دومرف  یقلت  یشوپمشچ  لباقریغ  ار  نآ  يدج و  الماک  هدوب ، هجنکش  رجز و  جنر و  هارمه  هک  ار 

گنج ریخات  هرابرد  هبطخ 054-

. ] تسا هدومرف  داریا  درک ، ریخاـت  نیفـص  رد  گـنج  ندرک  زاـغآ  يارب  نداد  هزاـجا  رد  هک  یماـگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
هک نیا  یلا . توـملا  جرخ  وا  توـملا  یلا  تـلخدا )  ) تـلخد یلاـبا ، اـم  هللا  وـف  توـملا ؟ هـیهارک  کـلذ  لـکا  مکلوـق : اـما  هحفص 416 ]
زا یکاب  چیه  ادخ ، هب  دنگوس  اریز  دیاهتفر ،) اطخ  هب   ) تسا گرم  يراوگان  ساسحا  يارب  گنج  عورـش  رد  ریخات  نیا  يهمه  دییوگیم :
اریز تشاد . هیکت  اهناسنا  تایح  ياـنبم  رب  ع )  ) نینموملاریما قطنم  دـیایب . نم  غارـس  هب  گرم  اـی  مورب  گرم  يوس  هب  نم  هک  مرادـن  نآ 
نیا هک  دوب  تهج  نیمه  هب  يدوبان . گرم و  هن  تسا ، یتسه  ناهج  فدـه  بولطم  جـیاتن  يهدـننک  دـیلوت  راثآ و  اـشنم  هک  تسا  تاـیح 

، نیطساق نیقرام و  نیثکان و  اب  گنج  هب  عورش  زا  تشادن و  یگدزباتش  موجه  هلمح و  رد  زگره  یناسنا ، ياهناج  اب  انـشآ  سانـش  تایح 
وف ماشلا ! لها  یف  اکـش  مکلوق  اما  و  درکیم . تجح  مامتا  تخادرپیم و  جاجتحا  وگوتفگ و  هب  نانآ  اب  اهراب  درکیم و  باـنتجا  ادـج 
 ] اهلالـض یلع  اهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کلذ  یئوض و  یلا  وشعت  یب و  يدتهتف  هفئاط  یف  قحلت  نا  عمطا  انا  الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللا 

يهرابرد هک  تسا  يدیدرت  زا  یـشان  دربن  هب  مادـقا  رد  ریخات  دـییوگیم : هک  نیا  اما  و  اهماثآب . ءوبت  تناک  نا  و  اهتلالـض ) [ ) هحفص 417
نم هب  هدروخ ) بیرف   ) مدرم زا  یهورگ  هک  نیا  دیما  هب  رگم  متخادـنین ، ریخات  هب  ار  گنج  يزور  چـیه  ادـخ ، هب  دـنگوس  مراد ! ماش  لها 

هک گنج  عورش  رد  ریخات   ) نیا دنوش . روهرهب  نم  ییانـشور  زا  دنراد  هک  یفیعـض  ییانیب  نآ  اب  دنوش و  تیاده  نم  يهلیـسو  هب  قحلم و 
دوبان دـنروهطوغ ، هک  یتلالـض  رد  ار  ناگدروخ  بیرف  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  يارب  دـشاب ) هتـشاد  رب  رد  ار  یهلا  يهجیتن  نینچ 
رهوج دشوپن  نوخ  هک : تسا  نآ  يارب  گنج  رد  ریخات  تلع  دنوش . زاسمد  دوخ  ناهانگ  اب  ییاهن  دصقم  تشونرس و  رد  هچ  رگا  مزاسب ،

هک مه  رفن  کی  یتح  دـیراذگب  تایح . لصا  نیرتیـساسا  تسا  نیا  دوشیمن ، رید  زگره  یـشکمدآ  ارم  غیم  دربم  یکاـج  زا  داـب  ارم  غیت 
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. دوش تیاده  ام  يهنالداع  رافر  يهدهاشم  اب  دـیایب و  دوخ  هب  دـشاب ، مه  تعاس  کی  ای  زور  کی  هچ  رگا  نامز ، تشذـگ  اب  دـشاب ، هدوب 
، نم ناراـی  ماهدوب . نازیرگ  نآ  زا  هراومه  هدوب و  ساره  رد  قحاـن  نوـخ  نتخیر  زا  نم  تسین . یناـسآ  راـک  يزیرنوـخ  دیـشابن ، هدزباـتش 
هک تسا  يزیچ  ره  زا  رتهب  دنک ، تیاده  ار  ناسنا  کی  وت  يهلیسو  هب  دنوادخ  رگا  : » دومرف نم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  اریز  دیشابن ، هدزباتش 

هحفص 418] دنکیم [ ». بورغ  عولط و  نآ  رب  باتفآ 

لوسر باحصا  فصو  رد  هبطخ 055-

انک دقل  و  هحفص 419 ] دیامرفیم [ . فیصوت  ار  مرکا  ربمایپ  باحصا  هدش ، داریا  نیفـص  زور  رد  هک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اربص مقللا و  یلع  ایـضم  امیلـست و  انامیا و  الا  کلذ  اندـیزی  ام  انمامعا ، اناوخا و  انءانبا و  انءابآ و  لتقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  عم 

ار دوخ  ياـهومع  نارادرب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  میدوب . ص )  ) ادـخ لوسر  روضح  رد  اـم  ودـعلا . داـهج  یف  ادـج  ملـالا و  ضـضم  یلع 
ربارب رد  ام  يرابدرب  نشور و  هار  رد  ام  تکرح  میلـست و  نامیا و  رب  زج  ام ، هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  اب  راتـشک  گـنج و  نیا  میتشکیم و 

رد داحتا  اب  زج  اهناسنا ، نایم  رد  یمامـضنا  داحتا و  طابترا و  چـیه  دوزفایمن . نمـشد  اـب  داـهج  رد  اـم  شـشوک  نیگآدرد و  ياـهشین 
کی رد  اهدوخ  يهمه  ندادرارق  یهاوخدوخ و  لیدعت  يانبم  رب  تایح ، يالعا  فدـه  رد  داحتا  لماع  تسین . ریذـپناکما  تایح  فدـه 

هک تسا  یعیبط  ياهدوخ  اهنآ  نایم  رد  یعیبط ، تاطابترا  قوفام  رد  لماع ، نیا  دـنکیم . تیلاـعف  دـصقم  کـی  هب  لوصو  يارب  ریـسم و 
هب يرتیلاع  يانعم  نانآ  عفد  بذج و  دندش ، دحتم  ملاع  نیا  اب  ناسنا  دنچ  هک  یتقو  دـنکیم . تیعبت  یناسنا  يدام  يداعبا  نیناوق  زا  اهنت 

یمحازم لـماع  چـیه  و  تسا . صلاـخ  باـن و  یحور  يهبذاـج  هحفـص 420 ] کـی [  ناـنآ  ناـیم  دوجوم  يهبذاـج  ینعی  دریگیم . دوخ 
درط عفد و  ار  ناسنا  هب  صاخـشا  نیرت  کیدزن  یتح  هک  تسا  دنمورین  نانچ  زین  نانآ  يهعفاد  دزادـنیب . راک  زا  ار  تیبذاج  نیا  دـناوتیمن 

هب دنتـسم  نیرب  لاـمک  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  هک  تاـیح ، يـالعا  فدـه  هار  رد  یمدآ  هک  تـسا  یحور  تـقیقح  کـی  نـیا  دـنکیم .
ناک دـقل  و  دوشیم . رتیلاع  رتشیب و  حور ، يالتعا  دراذـگب ، اپ  ریز  ار  دوخ  تالیامت  اههتـساوخ و  نیرتدـیدش  هک  هزادـنا  ره  تسادـخ ،
هرم انودع و  نم  انل  هرمف  نونملا ، ساک  هبحاص  یقسی  امهیا  امسهفنا ، ناسلاختی  نیلحفلا ، لواصت  نالواصتی  انودع  نم  رخالا  انم و  لجرلا 
نآ رد  هناطوا . ایوبم )  ) ائوبتم هنارج و  ایقلم  مالاسلا  رقتـسا  یتح  رـصنلا ، انیلع  لزنا  تبکلا و  انودـعب  لزنا  انقدـص  هللا  يار  املف  انم ، انودـعل 
هدش دوخیب  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  دنتـشگیم ، زیوالگ  رگیدـکی  اب  تخـس  یگنج )  ) رن ود  دـنام  ام  نمـشد  زا  يدرم  ام و  زا  يدرم  نامز 

نمـشد زا  ام  رگید  یهاگ  دروخیم و  هبرـض  ام  زا  نمـشد  یهاگ  دناشچب . يرگید  رب  ار  گرم  يهساک  ود  نآ ، زا  کی  مادـک  ات  دـندوب ،
نآ ات  داتـسرف ، ام  رب  ار  يزوریپ  دناشن و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  نمـشد  دید ، ار  ام  صولخ  قدص و  دـنوادخ  هک  یتقو  میروخیم . هبرض 

لوقع و  ) دوخ ياـههاگیاج  رد  تفاـی و  رارقتـسا  دریگب ، دوخ  هب  میلـست  تلاـح  دـهنب و  نیمز  رب  ندرگ  هک  يرتش  دـننام  مالـسا  هک  هاـگ 
زا تسا  ترابع  ماع  يانعم  هب  صالخا  مکی . مسق  دوشیم : میسقت  مهم  مسق  ود  هب  صالخا  یلک  موهفم  دش . ریگیاج  ناناملـسم ) ياهلد 

هحفـص ندـش [  یقلت  یتاذ  بولطم  دـننام  هن . ای  دـشاب  هدوب  اهشزرا  يهقطنم  رد  هک  نآ  زا  معا  تقیقح ، کی  ندـش  یقلت  یتاذ  بولطم 
ای نآ و  هب  لوصو  اـب  هک  یتقیقح  ندـش  یقلت  یتاذ  بولطم  زا  تسا  تراـبع  صاـخ  ياـنعم  هب  صـالخا  مود . مسق  تورث . ماـقم و  [ 421

، ماع يانعم  هب  صالخا  دوشیم . روراب  ار  یناسنا  يالعا  رهوج  دسریم و  تیلعف  هب  یناسنا  دادعتسا  نیرتیلاع  نآ ، اب  هطبار  ندرک  رارقرب 
اـهینارگن و اـب  طولخم  رابتذـل و  یتسبنب  رد  ار  یمدآ  تسا و  یعیبط  دوخ  مروت  عابـشا و  تیوقت و  لـماع  هک  تسا  یتـقیقح  هب  قلعتم 

لماوع قوف  تقیقح  صاخ ، يانعم  هب  صالخا  دـهدیم . رارق  تسا ، یناسنا  یلاـع  تازاـیتما  نتفر  تسد  زا  لولعم  هک  قیمع ، ياههودـنا 
. دنتـسه یـشزرا  صالخا  جیاتن  زا  یناسنا ، يهیلاع  تافـص  اهتلـصخ و  يهمه  زین  تسا . نآ  يهدنهد  مروت  یعیبط و  دوخ  هدننک  عابـشا 
اههتـساوخ و زا  تشذـگ  دوـخ ، رب  تیکلاـم  دـننام  یناـسنا  تافـص  نیرتـهب  زا  یناـسنا ، یلاـع  قیاـقح  رد  صـالخا  هب  قـفوم  ياـهناسنا 

ناج رهوج  هراصع و  ندیـشک  زا  تسا  ترابع  صالخا  دنتـسه . رادروخرب  ینورد  تراهط  تباـجن و  قدـص ، اـفو ، یناویح ، ياههدـیدپ 
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نوچ و  تسا . یتاذ  بولطم  تقیقح  هلماـعم  رگید  فرط  تسا . هدـش  یقلت  یتاذ  بولطم  هک  یتـقیقح  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  بوـبحم ،
قوفاـم هک  دـشاب  یقلطم  دوشیم ، کلهتـسم  نآ  هار  رد  قلطم  بوبحم  نیا  هک  هچ  نآ  یتسیاـب  اـمتح  تسوا ، قلطم  بوبحم  یمدآ  ناـج 
نیرتهب تفریذپ . دهاوخن  ناربج  يزیچ  چیه  اب  شتراسخ  هک  دوب  دهاوخ  ياهلماعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . یقلت  هدـش  کلهتـسم  ناج 

، دـنکیم شکورف  قوشعم  یگتـسیاشان  فشک  اب  هک  یماگنه  قشع ، ناجیه  هک  تسا  نیا  دـنک ، تباـث  ار  اعدـم  نیا  دـناوتیم  هک  یلیلد 
يارب هک  یلاح  رد  ار  ادخ  : » تسا هدمآ  صالخا  يهرابرد  نآرق ، رد  هک  تسا  یتایآ  يهلمج  زا  لیذ ، هیآ  دوشیم . هنیک  هب  لدبم  اجیردت 

صالخا يهرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هحفـص 422 ] [ . ] 153 .« ] دنـشاب هتـشاد  تهارک  نارفاک  هچ  رگا  دییوجب ، دـیزرویم  صالخا  وا 
یکی شراتفگ  رادرک و  و  نطاب ) رهاظ و  نورب ، نورد و   ) شراکـشآ ناـهنپ و  هک  یـسک  و  : » هلمج زا  تسا . هدومرف  ار  يددـعتم  بلاـطم 

ياهدنب چـیه  : » تسا هدومرف  صالخا  يهرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  [ . 154 ...« ] تسا هدرک  صلاخ  ار  شتدابع  ادا و  ار  تناما  اـعطق  دـشاب ،
ول يرمعل  و  [ . 155 .« ] دوشیم يراج  شنابز  هب  شبلق  زا  تموکح ، ياهراسهمـشچ  هک  نیا  رگم  دزرویمن ، صالخا  لمع  رد  زور  لهچ 
نآ رد  ام  رگا  میگدنز ، هب  دنگوس  امدن . اهنعبتتل  امد و  اهنبلتحتل  هللا  میا  دوع و  نامیالل  رـضخا  دومع و ال  نیدـلل  ماق  ام  متیتا ، ام  یتان  انک 
نیا زا  ادخ ، هب  دـنگوس  تشگیمن و  زبس  ياهخاش  نامیا  يارب  تشگیمن و  میاق  نید  يارب  ینوتـس  میتشاد ، ار  امـش  يزورما  عضو  نامز 

هب ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  هک  ام  تسا . هدیافیب )  ) یتمادن شلابند  رد  دیـشود و  دـیهاوخ  نوخ  ریـش  ياج  هب  هفیظو  ماجنا  رد  ریـصقت 
ار يربمایپ  نیمز  يور  رد  تساوخیم  هک  يدنوادخ ، تیشم  مکی . لماع  میدوب : دنتسم  یساسا  لماع  هس  هب  میدیسر ، دوخ  يالعا  فده 

تیاده لوقعم  تایح  ریسم  هب  ار  نانآ  هداد و  تاجن  هناقمحا  ياهبصعت  ینادان و  رقف ، تلالـض ، تریح ، زا  ار  نایناهج  هک  دنک  ثوعبم 
نیمز يور  رد  ادـخ  یعقاو  يهدـنیامن  ناونع  هب  ار  وا  هدروآ و  نامیا  مظعا  ربمایپ  هب  هک  دوب  یناسک  دـیدش  صالخا  مود . لـماع  دـیامرف .

تیـشم زج  هدرک ، رظنفرـص  ایند  رد  يزیچ  ره  زا  نانآ ، هک  دوب  هدـش  ناناملـسم  دـشر  بجوم  يدـح  هب  صـالخا  نیا  دـندوب . هتفریذـپ 
رد هک  دوب  روصت  قوف  شالت  ششوک و  موس . لماع  دنتـساوخیمن . يزیچ  دوب ، نیمز  رد  یهلا  نید  رارقتـسا  هک  هحفص 423 ] دنوادخ [ 

ماود اقب و  يارب  يدنوادخ  تیشم  هک  مکی ، لماع  نآ  هزورما ، درک . تاورط  اب  زبس و  رس  ار  مالسا  دنمورب  تخرد  روبزم ، لماع  ود  لابند 
هب طوبرم  دنکیم  ادج  ربمایپ  نامز  ناناملسم  زا  ار  امـش  هک  هچ  نآ  تسا . نایرج  رد  تباث و  زور ، نآ  دننام  تسا ، نیمز  يور  رد  مالـسا 

هحفص 424] دیاهداد [ . تسد  زا  ار  اهنآ  امش  هک  تسا  موس  مود و  لماع 

دوخ نارای  هب  هبطخ 056-

يدعب مکیلع  رهظیـس  هنا  اما  هحفـص 425 ] دیامرفیم [ . داریا  دوخ  تلیـضف  رد  سپـس  دـیلپ و  يدرم  فیـصوت  رد  ار  هبطخ  نیا  یلع  ماما 
نایم رد  يدنوادخ ، ساپـس  دـمح و  زا  سپ  هولتقت ! نل  هولتقاف و  دـجی ، ام ال  بلطی  دـجی و  ام  لکای  نطبلا ، قحدـنم  موعلبلا ، بحر  لجر 
ادیپ هک  ار  هچ  ره  دروخ و  دهاوخ  دنک  ادیپ  هک  ار  هچ  ره  هک  درک  دهاوخ  ملع  دق  ياهدـمآرب  مکـش  داشگ و  ولگ  يدرم  نم  زا  سپ  امش 
درم نیا  هک  دندقتعم  هاگآ  ناققحم  : » دیوگیم دیدحلایبا  نبا  تشک . دیهاوخن  ار  وا  زگره  و  دیشکب ! ار  وا  دومن . دهاوخ  وجتـسج  دنکن 

يروخرپ مئاد و  یگنـسرگ  ساسحا  هب  هیواعم ، تسا . هدوب  اراد  ار  قوف  نخـس  رد  روبزم  فاصوا  يهمه  هک  تسا ، نایفـسیبا  نب  هیواعم 
ماعط رد  دیشخبیم و  لام  وا  داتفایم . شیاهنار  يور  هب  شمکـش  نتـسشن ، عقوم  رد  هک  دوب  ياهدنگ  مکـش  ياراد  تسا . هدوب  فورعم 
هتسخ لولم و  هکلب  مدشن ، ریس  ادخ ، هب  دنگوس  دیربب . ار  اهفرظ  ای  دیرادرب ، ار  هرفس  تفگیم : سپس  دروخیم ، دایز  یلیخ  دوب . لیخب 
دوجو هیواعم  هک  دهدیم ، هجیتن  ار  یلاع  تاساسحا  ندرم  یتوافتیب و  يدرسنوخ ، نامه  يروخرپ  نیا  هحفص 426 ] [ . ] 156 .« ] ماهدش

يدرـسنوخ و لـیلد  هب  تسا ، هدـش  هدینـش  اـهینارپ  کـلتم  رد  وا  زا  هک  یکیکر  ياهخـساپ  هدـش و  هتفگ  وا  هب  هک  ییاـهکلتم  تـشاد .
دیهاوخن زگره  یلو  دیـشکب ، ار  تسرپ  مکـش  نآ  : » دـیامرفیم نینموملاریما  سپـس  تسا . يو  یلاع  یلاع  تاساسحا  ندرم  یتواـفتیب و 

دوجو هلئـسم  ود  تفای ، دهاوخن  ققحت  وا  يهتـساوخ  رما  نآ  يهلیـسو  هب  دنادیم  هدننک  رما  هک  يزیچ  هب  رما  هیجوت  ریـسفت و  رد  تشک ».
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هدارا ار  نآ  تفای ، دـهاوخن  ققحت  رما  يهلیـسو  هب  وا  يهتـساوخ  دـنادیم  هک  نیا  اب  هدـننک ، رما  هک  تسا  حیحـص  ایآ  مکی . هلئـسم  دراد :
؟ دنک رما  هتساوخ  نآ  هب  دناوتیم  تفای ، دهاوخن  ققحت  رما  يهلیسو  هب  وا  يهتساوخ  دنادیم  هک  نیا  اب  هدننک ، رما  ایآ  مود . هلئـسم  دنک ؟
ام ال هب  فیلکت  اریز  تسین ، حیحص  يرما  نینچ  تروص  نیا  رد   ) دشاب رودقمریغ  رومام  يارب  هک  ياهتساوخ  نآ  نایم  ناققحم  زا  یـضعب 
زا ریغ  رگید  لـماوع  تهج  هب  یلو  تسا ، ریذـپناکما  شققحت  هک  ياهتـساوخ  نآ  و  تسا ) حـیبق  لـقاع  ناـسنا  زا  تردـق ) قوـف   ) قاـطی

هیرظن نیا  درادن . یعنام  یقطنم  حلاصم  هب  رظن  اب  هتـساوخ  نینچ  هب  رما  تروص ، نیا  رد  دـناهدش . لئاق  توافت  دریذـپیمن ، ققحت  یناوتان 
، دشاب نآ  یلومعم  يانعم  هب  تسرپمکـش ، نآ  لتق  هب  رما  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  رگا  نیا ، ربانب  تسا . تابثا  لباق  حـیحص و 
، اجبان سرت  يراگنالهس و  لهج  هب  نانآ ، یلو  تسا ، هتشاد  دوجو  رما  نآ  هب  ناکما  ترـضح  نآ  رما  هب  نیبطاخم  يارب  امتح  تفگ  دیاب 

نآ یناوتاـن ، سرت و  اـی  يراگنالهـس  تهج  هب  ناـنآ  هک  تسنادیم  ترـضح  رگا  دوش  هتفگ  رگا  دـناهدرواین . اـج  هبار  ترـضح  نآ  رما 
يهمه ار  وا  تاروتـسد  دنادیم  دـنوادخ  هک  میهدیم  خـساپ  تسا ؟ هداد  وا  نتـشک  هب  روتـسد  هچ  يارب  تشک ، دـنهاوخن  ار  تسرپمکش 
هحفص یقاب [  ياهناهب  رذع و  ياج  سک  چیه  يارب  ات  دنکیم  رداص  مومع  روط  هب  ار  تاروتسد  لاح  نیا  اب  داد ، دنهاوخن  ماجنا  نیفلکم 

نآ ینعی  دـیامرف . دزـشوگ  لتق  هب  ار  تسرپمکـش  نآ  ندوب  راوازـس  تسا  هتـساوخ  ترـضح  هک  تسا  نیا  لاکـشا  لح  اما  دـنامن . [ 427
هحفص 428] دش [ . دهاوخن  یلمع  لتق  نیا  هچ  رگا  دیشکب ، ار  وا  دیناوتیم  امش  تس . هدش  هتشک  راوازس  صخش ،

جراوخ اب  هبطخ 057-

یمکح دـندز : داـیرف  هدرک ، يریگهراـنک  نینموملاریما  تموکح  زا  جراوخ  هک  هدوـمرف  داریا  یناـمز  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
، هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  يداهج  هللااب و  ینامیا  دعبا  ربا .)  ) رثا مکنم  یقب  بصاح و ال  مکباصا  هحفص 429 ] ادخ [ . نآ  زا  زج  تسین ،

نیمز يور  رد  امش  زا  ییوگن  ناتساد  دریگب و  ار  امش  يازگرم  نافوط  نیدتهملا !) نم  انا  ام  اذا و  تللض   ) دقل رفکلاب ! یـسفن  یلع  دهـشا 
، مهدب یتاهش  نینچ  رگا  مهدب !! تداهـش  دوخ  رفک  هب  هدومن ، ص )  ) ادخ لوسر  روضح  رد  هک  داهج  ادخ و  هب  منامیا  زا  دعب  ایآ  دانامن !

مینک روصت  نینچ  دناشکیم ، يدوبان  هب  ار  یموق  هک  يدنوادخ ، باذع  نیرفن و  زا  دیابن  دوب . مهاوخن  ناگدش  تیاده  زا  ندش و  هارمگ 
نیرفن یهلا  باذـع  اـب  ار  دوخ  موـق  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  تیفرظ  شیاـجنگ و  اـهناسنا  رگید  دـننام  زین  هللاءاـیلوا  ناربماـیپ و  هک 

تمارک و تمحر و  ناگدـنیامن  یهلا  ناربمایپ  اریز  تسا ، لطاب  تاروصت  کی  نیا  اـعطق  دـنرادن . مدرم  رگید  اـب  یتواـفت  سپ  دـننکیم ،
تشذـگ و چـیه  زا  شناگدـنب  رب  يدـنوادخ  فطل  تمارک و  تمحر و  ضیف  يارجا  يارب  نانآ  دنتـسه . نیمز  يور  رب  يدـنوادخ  فطل 
هب مدرم  دوب . هدنامن  یقاب  تیاده  داشرا و  يارب  یهار  چـیه  هک  دـناهدرک  زاب  نیرفن  هب  ناهد  ینامز  نانآ  دـناهدرکن . يراذـگورف  یـشالت 

يزورهیـس و تراسخ و  نایز و  زج  نانآ ، یگدـنز  هحفـص 430 ] هک [  دـندوب  هتفرورف  تجاجل  اب  طولخم  تواقـش  تلاهج و  رد  يردـق 
افیـس الماش و  الذ  يدـعب  نوقلتـس  مکنا  اما  باقعالا . رثالا  یلع  اوعجرا  بام و  رـش  اوبواف  تشادـن . يرگید  يهجیتن  اهیهابت ، هب  ندوزفا 

(. دوخ یناویح  تیلهاج  هب   ) دـیدرگرب دـینک و  درگبقع  تشونرـس و  نیرتدـب  يوس  هب  دـیورب  هنـس . مکیف  نوملاظلا  اهذـختی  هرثا  اعطاق و 
هک يدادبتـسا  دمآ و  دهاوخ  ناترادـید  هب  نارب  يریـشمش  درک و  دـهاوخ  هطاحا  ار  امـش  ریگارف  يراوخ  تلذ و  کی  نم  زا  سپ  دـینادب 

يارب دنوادخ  زا  ار  تشونرـس  نیرتدب  نینموملاریما  دمآ . دهاوخ  ناتغارـس  هب  درک ، دـنهاوخ  ذاختا  تنـس  امـش  نایم  رد  ار  نآ  نارگمتس 
هتفای مسجت  ناسنا  نآ  هک  نیا  همه  زا  رتدب  دندیـشک و  ریـشمش  ع )  ) یلع رب  دندرک و  تمواقم  قح  ربارب  رد  نانآ  اریز  دهاوخیم . جراوخ 

ریگارف و يراوخ  تلذ و  لاـعتم ، دـنوادخ  تسویپ . عوقو  هب  دوب ، هداد  ربخ  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هک  هچ  نآ  دـندرک . ریفکت  ار  مالـسا  زا 
جراوخ دندش . دوبان  یناف و  ناشتیعمج  ماجنارس  تشذگ . لاونم  نیمه  هب  نانآ  راگزور  درک و  طلسم  نانآ  رب  ار  دادبتـسا  نارب و  ریـشمش 

، یجراخ زا : دناترابع  جراوخ  نارادمدرس  هلمج  زا  دندید . یعیرس  گرم  یعطق و  تکاله  شنادنزرف ، هرفصیبا و  یب  بلهم  ریشمش  اب 
کیدفوبا یفنحلا ، رمیوع  نب  هدجن  دایز 2 . ریدج ، نب  هورع  . 1 تسا ) بیبست  هرـشابملاب و  لتق  زا  معا  لتاق  زا  ام  دوصقم   ) یجراخ لتاق 
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، ییاطلا فاحز  هنیزم 5 . هیحاـط و  ینب  يهلیبـق  زا  ینادرم  هرم ، نـب  بـیرق  . 4 هحفـص 431 ] یط [  يهلیبـق  زا  يدرم  يدـسالا ، هرثوح  . 3
نب هللادیبع  لوهجم 8 . رماع ، نب  هدـجن  . 7 الامتحا )  ) یلهابلا همالـس  یفنحلا ، قرزالا  نب  عفاـن  هنیزم 6 . هیحاـط و  ینب  يهلیبـق  زا  ینادرم 

باتع یطیلسلا ، یلع  نب  ریبزلا  میت 10 . يهلیبق  زا  يدرم  ییادغلا ، ردب  نب  هثراح  هرفصیبا 9 . نب  بلهم  نایرکشل  زا  یکی  زوحام ، نبریشب 
بآ رد  ینابیـشلا ، دیزی  نب  بیبش  بلهم 13 . نایرکـشل  زا  یکی  ریغـصلا ، هبر  دبع  لوهجم 12 . ینزاملا ، هئاـجفلا  نب  يرطق  ءاقرو 1 . نب 

روتسد دایز  نب  هللادیبع  مارح ،) ینب  زا  ینز   ) ءاجلب دایز 16 . نب  هللادیبع  ریدح ، نب  سادرم  دایز 15 . هیدا ، نب  هورع  تسا 14 . هدش  قرغ 
نب نامحرلا  دبع  . 18 تسا . هدـش  كاله  هفوک  رد  ناـطح ، نب  نارمع  . 17 دـنتخادنا . رازاب  رد  دـندرک و  عطق  ار  شیاهاپ  اهتسد و  داد 
نب نارمع  داـیز 21 . نب  هللادـیبع  یبـسارلا ، عزاولاوبا  یحایر 20 . سیق  نب  لـقعم  يدعـس ، دروتـسم  مالـسلاهیلع 19 . نیـسح  ماما  مجلم ،

هحفص 432] لوهجم [  فوع ، نب  راتخم  لوهجم 23 . ییحی ، نب  هللادبع  يریمحلا 22 . باب  نب  جاجح  یبسارلا ، ثراحلا 

جراوخ هرابرد  هبطخ 058-

تلفی هللا ال  هفطنلا و  نود  مهعراصم  هحفص 433 ] تسا [ . هدومرف  جراوخ  اب  گنج  هب  میمصت  ماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اهر رفن  هد  نانآ  زا  هکلهم  نیا  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا . ناورهن  بآ  دزن  نانآ  تکـاله  هاـگیاج  هرـشع . مکنم  کـلهی  ـال  هرـشع و  مهنم 

مالسلاهیلع نینموملاریما  دنکیم  تابثا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  ددعتم  یبلاطم  دش . دهاوخن  هتشک  رفن  هد  امـش  زا  تشگ و  دهاوخن 
زا رود  قیاقح  زا  ترابع  تسا ، تداهـش  لباقم  رد  یموهفم  هک  بیغ ، يانعم  تسا . هدومرف  راـهظا  ار  اـهنآ  هتـشاد و  بیغ  زا  یتاـعالطا 

تـسا بیاغ  ناسنا  هاگدید  زا  هک  یتقیقح  ره  زا  تسا  ترابع  ماع . موهفم  تسا . صاخ  ماع و  موهفم  ود  ياراد  هک  ناسنا ، کی  هاگدـید 
ملاع ياهدادـیور  تایعقاو و  يهدرپ  تشپ  قیاقح  زا  تسا  تراـبع  صاـخ . موفهم  تسا . هتفرگ  رارق  لـهاج  ناـسنا  كرد  يارواـم  رد  و 

نادنمـشناد نایم  رد  هدمآ و  دیجم  نآرق  رد  هک  هچ  نآ  درادن . اهنآ  هب  یهار  یلومعم  تخانـش  رازبا  رگید  نهذ و  ساوح و  هک  تعیبط ،
هب بیغ  مکی . هورگ  نآ  هب  ملع  بـیغ و  هـب  طوـبرم  تاـیآ  هحفـص 434 ] تسا [ . صاـخ  موهفم  نیمه  هدـش ، حرطم  یمالـسا  نارکفتم  و 
هب نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  یقتم  مدرم  . » دروآ نامیا  اهنآ  هب  دـیاب  هک  تسا ، سوملم  سوسحم و  تعیبط  يهدرپ  تشپ  تایعقاو  ياـنعم 

تعیبـط يهدرپ  تشپ  هک  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  هـب  طوـبرم  مود . هورگ  [ . 157 . « ] دـنرادیم ياپ  رب  ار  زاـمن  دـنروآیم و  بیغ 
راـصحنا رد  ار  بـیغ  مـلع  هـک  تـسا  یناوارف  تاـیآ  موـس . هورگ  [ . 158 . « ] منادیم ار  نـیمز  اهنامـسآ و  بـیغ  نـم  : » دوـشیم هدـیمان 

تسا یتایآ  مراهچ . هورگ  [ . 159 . « ] سدقا تاذ  نآ  رگم  دنادیمن  ار  اهنآ  بیغ . ياهدیلک  تسوا  دزن  رد  و  . » دهدیم رارق  يدـنوادخ 
ینکیم مکح  ادخ )، يا   ) وت تداهـش ، بیغ و  ملاع  دـنوادخ  . » دـهدیم تبـسن  دـنوادخ  هب  راصحنا  صاصتخا و  نودـب  ار  بیغ  ملع  هک 

شناد نیا  زا  دـهاوخب  رگا  سب و  تسادـخ و  بیغ  قلطم  ياناد  هک  دوشیم  تباـث  قوف  تاـیآ  يهظحـالم  اـب  [ . 160 . « ] تناگدـنب نایم 
، دـنکیم لوصو  لباق  ار  هدرپ  تشپ  تاـیعقاو  هک  یلومعمریغ  قرط  زا  ییاـههنومن  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعناـم  دـنک ، هاـگآ  ار  یـسک 
اب هدش  هیبعت  ياههاگشیامزآ  یلومعم و  لقعت  یعیبط و  ساوح  هب  یماهلا  يدوهش و  یقارشا و  ياهینتسناد  اهیهاگآ و  . 1 زا : دناترابع 

یملع هحفـص 435 ] تامدـقم [  ندرک  یط  هب  جایتحا  هچ  رگا  تاعارتخا ، تاـفاشتکا و  هب  لوصو  قرط  . 2 تسین . دنتـسم  اهناسنا  تسد 
اـمتح و دـشاب ، هدوـب  ملاـع  تامدـقم  نآ  هب  سک  ره  هک  تـسین  ناـنچ  یلو  دراد ، عوـضوم  هـب  طوـبرم  ياهینتـسناد  ورملق  رد  یلوـمعم 

یلومعم رازبا  ریاس  نهذ و  یعیبط و  ساوح  هب  رـصحنم  تایعقاو ، هب  ناسنا  لوصو  قرط  دوش . لیان  عارتخا  فاـشتکا و  هب  دـیاب  هرورـضلاب 
روط هب  هک  ثداوح ، تشذگرس  يهرابرد  قیقد  الماک  ياهشنیب  هدنیآ و  رد  تایعقاو  رگنـشور  تاماهلا  . 3 تسین . تایعقاو  فشک  يارب 

هار زا  مهم  رایسب  ياهیهاگآ  . 4 تسین . دیدرت  راکنا و  لباق  دوشیم ، هدید  دنتـسه  فیطل  فیرظ و  حور  ياراد  هک  یـصاخشا  زا  ناوارف 
یتفرعم ياهرازبا  ریاس  نهذ و  ساوح و  یلومعم  قرط  اـب  زگره  هک  درادیم  مولعم  ار  یتاـیعقاو  صولخ ، اوقت و  لـماع  اـب  ینورد  ياـفص 

رگید نیموصعم و  يهمئا  ناربمایپ و  بیغ  ملع  ثیدح ، ربتعم  عبانم  رگید  هغالبلاجهن و  زا  ربتعم  لیالد  قباطم  تسین . ریذپناکما  لوادـتم 
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یبـیغ تاـعالطا  هب  طوـبرم  تـالمج  تسا . هتفرگ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مـه  راوـگرزب  نآ  هـک  تـسا  ص )  ) هللالوـسر هـب  دنتـسم  هللاءاـیلوا 
هدرپ تشپ  ثداوح  تایعقاو و  زا  ار  ترضح  نآ  عالطا  هک  تسا  یتالمج  مکی . عون  دوشیم : میسقت  عون  ود  رب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما 

رد یفخم  ملع  هکلب  . « » هدیعبلا يوطلا  یف  هیشرالا  بارطـضا  متبرطـضال  هب  تحب  ول  ملع  نونکم  یلع  تجمدنا  لب  : » دننام دنکیم . تابثا 
. « دیوشیم برطـضم  دتفایم ، بات  چیپ و  هب  هدش  نازیوآ  قیمع  ياههاچ  رد  هک  ییاهبانط  دـننام  منک ، زاربا  ار  نآ  رگا  هک  مراد  نورد 
زا دوصقم  هک  نیا  لامتحا  تسا . هدیـشوپ  یفخم و  ياـنعم  هب  هک  تسا  نونکم  يهملک  تهج  هب  بیغ ، ملع  هب  هلمج  نیا  تلـالد  [ . 161]

تاـمولعم نآ  زاربا  زا  هک  ياهجیتـن  اریز  دـسریم . رظن  هب  دـیعب  قلطم ، بیغ  هن  تسا ، هدوب  لـهاج  مدرم  نآ  يارب  یفخم  شناد  نوـنکم ،
ربـخ بیغ  زا  ار  ینیعم  ثداوـح  هک  تسا  یتـالمج  مود . عوـن  تسا . مدرم  نهذ  زا  رود  تاـیعقاو  روـهظ  دـیامرفیم ، مدرم  يارب  هدیـشوپ 
اهنآ كرد  يارب  یلومعم  قیرط  چیه  هک  ار  هدنیآ  صخشم  ثداوح  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هحفص 436 ] تالمج [  نیا  رد  دهدیم .
یناک : » دـننام تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  ثداوح  نآ  يهمه  هغالبلاجـهن ، نارـسفم  ناخروم و  قیقحت  قباطم  دـیامرفیم . نایب  درادـن ، دوجو 

، امـش دجـسم  هک  منیبیم  نینچ  . « » اهنمـض یف  نم  قرغ  اهتحت و  نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  هللا  ثعب  دـق  هنیفـس  وج  وجک  مکدجـسمب 
قرغ تسا ، نآ  رد  هک  ار  یـسک  ره  هتفرگارف و  ار  شنییاپ  الاب و  يدـنوادخ  باذـع  هک  دوشیم ، هدـید  اـیرد  يور  یتشک  يهنیـس  دـننام 
نایغط يهجیتن  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  زا  سپ  هرـصب ، رهـش  هغالبلاجهن ، ناحراش  ناخروم و  يهتفگ  هب  انب  [ . 162  . « ] تـسا هدرک 

عماج دجـسم  طقف  : » دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  هللارماب . مئاقلا  نامز  رد  . 2 هللااب . رداقلا  ناـمز  رد  . 1 تسا : هدـش  قرغ  رابود  سراف  جـیلخ 
دهدیم ربـخ  بیغ  زا  ار  ینیعم  ثداوـح  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد  هلمج  دودح 15  رد  دشیم » . هدید  هدنرپ  يهنیـس  دـننام  هرـصب 

ماجرف نانآ ، زا  رفن  هد  زا  رتمک  ندنام  هدنز  جراوخ و  ندش  هتشک  هاگیاج  هدمآرب ، مکش  داشگولگ و  یلاو  روهظ  دننام  مود .) عون  بیغ  )
هحفص 437] جع [ .)  ) يدهم ترضح  روهظ  جنزلا و  بحاص  ياههنتف  جراوخ ،

جراوخ باب  رد  هبطخ 060-

( اولتقت  ) اولتاقت ـال  هحفـص 438 ] تسا [ . هدوـمرف  یهن  دوـخ  زا  سپ  جراوـخ  اـب  گـنج  زا  ار  مدرم  هـبطخ  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
قح هک  یـسک  اریز  دـیگنجن ، جراوخ  اب  نم  زا  سپ  هکرداف . لطابلا  بلط  نمک  یطعاف ،)  ) هاطخاف قحلا  بلط  نم  سیلف  يدـعب ، جراوخلا 

دیاقع هب  ییوجقح ، ناونع  هب  قح و  تین  اب  جراوخ ، دـبایرد . ار  نآ  دـیوجب و  ار  اطخ  هک  تسین  یـسک  دـننام  دور ، اـطخ  هب  دـیوجب و  ار 
راتفر یهاوخدوخ ، یتسرپتردـق و  يراکهبت ، اطخ ، تین  اب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  طلغ ، اطخ و  هنوگ  نیا  دـندش . راچد  طلغ  راتفر  لطاب و 

هک یناسک  تسا . لطاب  تین  اب  لطاب ، رد  نداتفا  زا  ریغ  نداتفا ، لطاب  رد  قح ، تین  اب  هیواعم . دننام  دـننک . ذاختا  دوخ  يارب  ار  يدـیاقع  و 
زا یکی  ناتـساد ، نیا  دناهداتفا . لطاب  رد  لطاب  تین  اب  هک  دنرگید  هورگ  زا  رتشزرا  اب  قح ، تین  تهج  هب  دـنتفایم ، لطاب  رد  قح  تین  اب 

ار ترـضح  نآ  هیواعم   ) دـندرک ریفکت  ار  وا  جراوخ  هک  نیا  اب  اریز  تسوا . یهلا  حور  و  ع )  ) نینموملاریما تلادـع  لیالد  نیرتتمظع  اب 
تسرپتسایر و فیثک و  يهیواعم  هب  ار  نانآ  ع )  ) نینموملاریما دنتـشاد ، جراوخ  هک  یقح  تین  تهج  هب  لاح  نیا  اـب  دوب ،) هدرکن  ریفکت 

یناـسک هک  یتروـص  رد  هحفـص 439 ] دـیامرفیم [ . یفرعم  رتشزرا  اـب  ناتـسرپ  هیواـعم  هیواـعم و  زا  ار  ناـنآ  درادیم و  مدـقم  رگهلیح 
نانچ درک . يریگولج  نانآ  داسفا  لالخا و  زا  دـیاب  هدوب و  موکحم  دـننک ، لالخا  عامتجا  رد  قح ، تین  اب  یلو  دـساف ، داقتعا  اب  دـنهاوخب 

نارگید سابع و  نبا  يهلیـسو  هب  ار  جراوخ  دیاقع  ارآ و  ترـضح  نآ  تسخن ، داد . ماجنا  جراوخ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
ار یلام  دناهتخیرن و  ینوخ  هک  یمادام  : » دومرف سپس  دش . علطم  نانآ  دساف  تادقتعم  زا  میقتسم ، روط  هب  زین  ترـضح  نآ  دومرف . قیقحت 
دراد و دوخ  دـساف  داقتعا  هب  تعانق  هک  یمادام  ینعی  دیـشاب » . هتـشادن  نانآ  اب  يراک  دـناهدرکن ، کته  ار  یـسومان  دـناهدربن و  تراغ  هب 

ریخات هب  ار  جراوخ  اب  گنج  یتدم  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  تهج ، نیمه  هب  دنتـسین . راکیپ  گنج و  قحتـسم  دننکیمن ، زواجت  يدعت و 
زاغآ نانآ  اب  ار  گنج  زگره  تخادرپ و  نانآ  اـب  جاـجتحا  هب  قثوم  علطم و  هاـگآ و  ياهتیـصخش  يهلیـسو  هب  تدـم ، نآ  رد  تخادـنا .
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هک نیا  يانعم  تسا  نیا  دومرف . رداص  ار  هلمح  نامرف  ترـضح  دـندرک ، زاغآ  ار  گـنج  هدرک و  تجاـجل  هب  عورـش  جراوخ  یتقو  درکن .
بارطضا و هب  ار  هعماج  دوش و  زاربا  یطرش  دیق و  چیه  نودب  عامتجا ، رد  دیاب  ياهدیقع  ره  هک  نیا  هن  تسا ،»  مرتحم  صاخشا  يهدیقع  »

هحفص 440] دزاسب [ . التبم  اهيزیرنوخ  شیوشت و 

ندش هتشک  هب  رادشه  هبطخ 061-

هحفـص تسا [ . هدومرف  داریا  دـندادیم ، ربـخ  شلتق  يارب  ندـش ، ریگلفاـغ  زا  ار  وا  هک  ماـگنه  نآ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
زا نم  يارب  اعطق  ملکلا . اربی  مهسلا و ال  شیطی  ذئنیحف ال  ینتملـسا ، ینع و  تجرفنا  یموی  ءاج  اذاف  هنیـصح ، هنج  هللا  نم  یلع  نا  و  [ 441

تـسد هب  ارم  ددرگیم و  رانکرب  زاب و  نم  زا  رپس  نآ  دـسربارف ، نم  یگدـنز  زور  نیرخآ  هک  یماـگنه  مکحم . تسا  يرپس  ادـخ  بناـج 
دنناـم یمالـسا ، عباـنم  رگید  ینآرق و  تاـیآ  رد  دـباییم . دوـبهب  تحارج  هن  دوریم و  اـطخ  هب  ریت  هـن  ماـگنه  نـیا  رد  دراپـسیم . گرم 
ناوارف حیرـصت  دیکات و  تلع  هک  دوریم  يوق  لامتحا  تسا . هدش  یهلا  نوناق  زا  گرم  یگدنز و  يوریپ  رب  یناوارف  دیکات  هغالبلاجـهن ،

ياهرادنپ ندرک  یفنم  در و  يارب  تسا ، هتـشامگ  اهناسنا  تایح  يارب  ینانابهگن  دنوادخ  تسادـخ و  گرم  یگدـنز و  قلاخ  هک  نیا  هب 
دـننادیم و ار  زیچ  همه  گرم  یگدـنز و  يهرابرد  دـننکیم  نامگ  دـنراد و  گرم  یگدـنز و  يهرابرد  هاگآان  مدرم  هک  تسا  ییاـجبان 

ینوناق نآ ، محازم  لماوع  تارطاخم و  زا  تایح  ظفح  هتبلا  دـننک ! كرد  الماک  دـنناوتیم  ار  نآ  عقوم  گرم و  لـماع  یگدـنز و  تدـم 
تـسد رد  ار  دوخ  توم  تایح و  رایتخا  هک  درادـن  دوجو  تردـق  نیا  ناسنا  کـی  يارب  زگره  یلو  تسا ، یمدآ  یهلا  يهفیظو  یعیبط و 
حیحص الماک  تیعقوم  دناوتب  یهاگآ ، ضرف  هحفـص 442 ] رب [  دوش و  هاگآ  یگدنز  يانف  اقب و  لماع  هب  طوبرم  لئاسم  همه  زا  هتـشاد و 

يدـنوادخ تیـشم  هب  طوبرم  هک  تسا ، تایح  یعقاو  نایاپ  زا  ریغ  تاـیح ، نتفاـی  ناـیاپ  هب  نیقی  دـنک . باـختنا  دوخ  روظنم  يهراـبرد  ار 
عومجم زا  تسا . هدومرف  نایب  لجا ، ریظن  ینوگانوگ  تاملک  اب  نییعت و  ار  تعیبط  هدرپ  تشپ  راصح  ندش  هتـسکش  نامز  دـنوادخ  تسا .

هچ گرم ، هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ربتعم ، ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  دـننام  یمالـسا ، عباـنم  رگید  فرط  زا  و  ع )  ) نینموملاریما ناـنخس 
ناسنا دوخ  ار  يدـنوادخ  تیـشم  ققحت  يهمدـقم  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  نوناـق و  وریپ  یعیبطریغ ، هچ  یعیبط و 

هحفص 443] یعطق [ . یشکدوخ  دننام  دنک ، هدامآ 

ایند شهوکن  هبطخ 062-

اهیف الا  اهنم  ملـسی  ـال  راد  ایندـلا  نا  ـالا  هحفـص 444 ] درادیم [ . رذـح  رب  اـیند  ياـههنتف  زا  ار  مدرم  هبطخ  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
اهترارش و اههنتف و  ناهانگ و  تازاجم  باذع و  زا  ناوتیمن  هک  تسا  یهاگیاج  ایند  دیشاب ، هاگآ  اهل . ناک  ءیـشب  یجنی  و ال  دهزلاب ) )
. درک ادـیپ  تاجن  ناوتیمن  تسا ، اـیند  نیا  تعیبط  رد  هک  يدادـیور  چـیه  زا  اـیند و  نیمه  دوخ  رد  رگم  دوب ، ناـما  رد  ملاـس و  شرورش 

لیـصحت زج  یهار  چـیه  يویند ، یناگدـنز  نیا  رد  يراج  رورـش  اههنتف و  راوگان  جـیاتن  ناهانگ و  تازاجم  باذـع و  زا  يریگـشیپ  يارب 
دوجو دریگب ، ماجنا  دـیاب  ایند  نیمه  رد  هک  تاریخ ، هب  لیامت  فارحنا و  یهارمگ و  زا  بانتجا  یگدـنز و  دـسافم  حلامـص و  هب  یهاـگآ 

، ناسنا عون  ینب  ام  ندـشن . سیخ  نداـتفا و  بآ  رد  عقوت  هک  تساـجبان  رادـقم  ناـمه  يویند  یگدـنز  تاـصتخم  زا  ییاـهر  عقوت  درادـن .
اذل میزادرپیم . ایند  نیا  رد  یگدـنز  هب  يدام  ياههتـساوخ  لیاسو و  اهفدـه و  ینورد و  ینورب و  يدام  داعبا  يدام و  دـبلاک  اب  الومعم 

هک تسا  حور  مان  هب  یتقیقح  طقف  میوش . اهر  نآ  تاصتخم  نوئـش و  تعیبط و  زا  تسناوت  میهاوخن  عضو  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  ـالماک 
تعیبـط و ياهبیـشن  زارف و  خالگنـس و  زا  ار  ناـسنا  هتخادرپ ، اههتـساوخ  هحفـص 445 ] داعبا و [  دـبلاک و  نیا  یلاـع  تیریدـم  هب  دـیاب 

تیدوجوم سونایقا  هب  ماگ  هدمآ و  نوریب  تعیبط  دودحم  ضوح  زا  دشاب  هتـسناوتن  یمدآ  هک  یمادام  دـنک . دازآ  نآ  عونتم  ياهدادـیور 
اهب سانلا  یلتبا  درک . دـهاوخ  کلهتـسم  تعیبط  اب  يزیوالگ  رد  ار  وا  یگدـنز  تاظحل  يهمه  تاـیح ، یتاذ  كرحت  دراذـگب ، یناـحور 
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شیامزآ اههنتف  اب  ایند  نیا  رد  مدرم  هیف . اوماقا  هیلع و  اومدق  اهریغل  اهنم  هوذخا  ام  هیلع و  اوبـسوح  هنم و  اوجرخا  اهل  اهنم  هوذـخا  امف  هنتف ،
هبـساحم دـناهتفرگ ، هچره  يهرابرد  سپـس  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  ناشتـسد  زا  دـناهتفرگ ، ایند  نیا  يارب  ایند  نیا  زا  هک  هچ  نآ  دـنوشیم .

دنهاوخ تماقا  دوخ  يهتخودـنا  نآ  رد  هتفر و  نآ  يوس  هب  ور  دـناهتفرگ ، ترخآ )  ) ایند ریغ  يارب  ایند  نیا  زا  هک  هچ  نآ  دـش و  دـنهاوخ 
ایوقا و تسد  رد  نتفرگ  رارق  هلیـسو  اب  ناـنیا  راـیتخا  يدازآ و  تیـصخش و  لالقتـسا  نودـب  هاـگآان و  یگدـنز  یگدـنز 1 . ماسقا  دومن .

يارب يدام  یگدنز  رگید ، ترابع  هب  ضحم  يایند  يارب  يویند  یگدنز  . 2 دنتـسه . رگوپاکت  ياهناسنا  رگید  هار  دس  اقب ، رد  نازاتهکی 
. ] دنکیم جیـسب  تایّدام  هدام و  يارب  ار  اهوپاکت  اهشالت و  اههتـساوخ ، اههشیدنا ، اهیهاگآ ، يهمه  یگدـنز ، عون  نیا  يدام . یگدـنز 
هن هدنرب ، ار  دوخ  هتـشاد و  يدنـسرخ  تیاضر و  دوخ  تایح  دنور  زا  نآ ، رد  ناروهطوغ  یگدـنز و  عون  نیا  ناگدـننادرگ  هحفص 446 ]

تیعقوـم كرد  موزل  نـتفرگ  هدـیدان  یلاـع و  تاـساسحا  ندرک  یثـنخ  لوـلعم  تیاـضر  نـیا  یلو  دـناهدرک . یقلت  یگدـنز  رد  هدــنزاب ،
ود هب  یگدنز  عون  نیا  ضحم  ترخآ  يارب  ای  حور  فیطل  دـعب  يارب  يوعم  یگدـنز  . 3 تسا . یتسه  ناهج  یعومجم  لک  رد  یـصخش ،

یگدنز ریظن  حور ، يهیکزت  هیفـصت و  يریگفده  اب  يزغم ، لامعا  یحور و  ياهتیلاعف  نایم  رد  یگدنز  . 1 تسا : روصت  لباق  تروص 
هب اهناسنا ، رگید  یناحور  يونعم و  يداـم و  داـعبا  شیوخ و  يداـم  یگدـنز  هب  هجوت  مدـع  تهج  هب  یگدـنز ، نیا  ياهفرح . ناـضاترم 
اب تعیبط ، هب  ییاـنتعایب  اـیند و  زا  لـماک  ضارعا  اـب  یگدـنز  . 2 دـنکیم . لتخم  ار  حور  یقطنم  نایرج  دـماجنایم و  تاـیعقاو  فـالخ 

، يونعم ياهشیارگ  هنوگ  نیا  ترخآ . رد  دوجوم  ياـهتمظع  تازاـیتما و  هب  لوصو  يارب  یعیبط ، تاـساسحا  زیارغ و  ندرک  بوکرس 
ود یگدنز  . 4 دـنکیم . بلـس  اهندـیدرگ  يارب  ار  كرحت  يورین  تیونعم و  زا  ار  ینعم  تقیقح  رد  دـنکیم ، ادـیپ  ياهفرح  تلاـح  هک 

دنزرویم تلفغ  نآ  يالعا  فده  تدحو  تایح و  تدحو  زا  نانیا  دریگیم . رارق  فده  القتسم  کی  ره  هک  يورخا  يویند و  يرـصنع 
ره لالقتسا  اب  يرـصنع ، ود  یگدنز  نوچ  تسا . عونتم  داعبا  ياراد  هچ  رگا  هیزجت ، لباقریغ  تسا  یتقیقح  یمدآ ، تایح  هک  دننادیمن  و 

يهدننک عابـشا  دناوتیمن  ود  نآ  زا  کی  چیه  دـنکیم ، لتخم  ار  نآ  فدـه  تدـحو  تایح و  تدـحو  ندوب ، فدـه  رد  ود  نآ  زا  کی 
نانیا يویند ) یگدنز  يارب  امن  يورخا  یگدنز   ) يدام یگدنز  يارب  امن  يونعم  یگدـنز  . 5 هحفـص 447 ] دشاب [ . هدوب  شدوخ  عوضوم 

. دننزیم یجیردت  یحور  یـشکدوخ  کی  هب  تسد  هدز و  لوگ  ار  دوخ  دنهد ، بیرف  ار  مدرم  يرهاظ  تیـصخش  کی  اب  هک  نآ  زا  شیب 
نیا دنهاوخیم  و  دنریگیم ، دوخ  هب  هشیدنا  رکفت و  يهرهچ  هک  تسا  ییاهناسنا  نآ  لماش  زیمآقافن  هناراک و  ایر  یگدـنز  زرط  نیا  زین 

دوشیم ياهفرح  نارادمتـسایس  زا  ياهدع  لماش  نینچمه  دنـشاب . هفـسالف  امکح و  شنانکاس  هک  دننک  لدـبم  یتشهب  هب  ار  یکاخ  يهرک 
تایح هک  يورخا  تایح  ریـسم  رد  يویند  یگدـنز  . 6 تسا . هدرک  رداص  ناشیا  مان  هب  ار  نیمز  يور  ییادـخ  ناـمرف  دـنوادخ  ییوگ  هک 

هیفـصت ار  نآ  نادجو  لقع و  هاگـشیالاپ  رد  هک  تهج  نادب  دریگب ، ایند  نیا  رد  هچ  ره  هک  یگدنز  نآ  تسا  نیا  دوشیم  هدـیمان  لوقعم 
نیا دنکیم . نیمـضت  ار  يدبا  تاجن  تداعـس و  تیدبا ، رد  حور  رادـیاپ  ياههتخودـنا  ناونع  هب  دـهدیم ، لوقعم  تایح  لیوحت  هدرک و 

زین تایّدام  هدام و  يهصرع  رد  نینچمه ، دننکیم . ادـیپ  یتسه  ناهج  هب  یلامجا  يهطاحا  یتسه ، ناهج  یلک  گنهآ  كرد  اب  صاخـشا 
هظحل کی  یتح  تسا ، يدام  يویند و  شدومن  يونعم و  يورخا و  شزغم  هک  یگدنز  نینچ  دـنرادروخرب . الاو  یناحور  تیریدـم  نآ  زا 

هحفص 448] دنکیمن [ . دومج  دوکر و  یچوپ و  ساسحا 

حلاص لمع  هب  قیوشت  هبطخ 063-

اورداب هللا و  دابع  هللا  اوقتاـف  هحفـص 449 ] تسا [ . هدومرف  داریا  هحلاص  لامعا  هب  یتسدـشیپ  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يارب ادخ ، ناگدنب  يا  مکلظا . دقف  توملل  اودعتـسا  مکب و  دج  دـقف  اولحرت  مکنع و  لوزی  امب  مکل  یقبی  ام  اوعاتبا  مکلامعاب و  مکلاجآ 
يارب هک  ار  هچ  نآ  و  دییوجب . تقبـس  درک ) دهاوخ  عطق  راک  زا  ار  امـش  تسد  هک   ) تایح ماجنارـس  هب  دوخ  لامعا  اب  دیزروب و  اوقت  ادخ 

هب تکرح  يارب  امش  هک  دیوش  چوک  يهدامآ  دیرخب . تفر ، دهاوخ  انف  هبور  ادج و  امـش  زا  هک  هچ  نآ  ربارب  رد  دنام ، دهاوخ  رادیاپ  امش 
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اّیهم ار  دوخ  ایند  نیا  زا  نتسب  مشچ  يارب  ادخ ، ناگدنب  يا  دیوشیم . کیرحت  تخـس  داد ) دهاوخ  همتاخ  ار  امـش  یگدنز  هک   ) ياهدنیآ
اریز تسین . دننادیم ، ار  نآ  مدرم  يهمه  هک  گرم ، ندیسرارف  يارب  اهنت  رادشه ، هیبنت و  نیا  تسا . هتخادنا  هیاس  امش  رب  گرم  هک  دینک 

ترورض هب  مدرم  ندرک  هاگآ  یلصا ، روظنم  هکلب ، تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسا  تاحـضاو  حیـضوت  هب  هیبش  رادشه ، هیبنت و  نینچ 
تایآ نآ  يهمه  اعدـم ، نیا  لیلد  دوریم . انف  داب  رب  دوشیم و  رتسکاخ  تافارحنا  اهینادان و  شتآ  اب  هک  تسا ، یگدـنز  یعقاو  تفایرد 

ار یگدنز  حالصا  موزل  انمض  دنکیم و  دزشوگ  ار  گرم  ندیسرارف  فلتخم ، تانایب  لاکشا و  اب  هک  تسا  هغالبلاجهن  تالمج  ینآرق و 
هرهب اـب  هدرک ، یقلت  هدـنزرا  رایـسب  يهیامرـس  کـی  ناونع  هب  ار  یگدـنز  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  تـالمج  نیا  لوصحم  دـهدیم . رکذـت 

یگدـنز نآ  رد  هک  یناهج  راوید  رد و  يهمه  زا  درک . هدامآ  يدـبا  تایح  يارب  ار  یگدـنز  نادـجو ، لـقع و  زا  هحفص 450 ] يرادرب [ 
تکرح نیع  رد  دنکیم و  ساسحا  یناگدنز  نیا  رد  یمدآ  ناور  هک  ینوکـس  تابث و  تلاح  نآ  دوشیم . هدینـش  رادشه  دایرف  مینکیم ،

رد هک  ار  یگنادواج  تابث و  ناسنا ، نهذ  تسین . شیب  یلاـیخ  دـنکیم ، یقلت  فقوت  هاـگیاج  دوخ  يارب  ار  اـیند  نیا  باتـش ، رپ  يدـج و 
یجیردت لاوز  نامز و  تشذگ  هجیتن  رد  دـنکیم . دنتـسم  تایح  هب  ار  نآ  دریگیم و  حور  تعیبط  زا  هاگآان  روط  هب  تسا ، حور  تعیبط 

هک دوشیم  حرطم  تیمها  اـب  یمدآ  يارب  ناـمز  تشذـگ  يدـج و  تکرح  یعقوم  طـقف  دوشیمن . روـظنم  يدـج  روـط  هب  وا  يارب  رمع ،
اثبع مکقلخی  مل  هناحبس  هللا  ناف  دوش . عورش  تعیبط  يهرانک  هب  هدیزخ  نارود  حالطصا ، هب  دنک و  زاغآ  ار  دوخ  شهاک  تایح  شـشوج 

، یفدهیب یگدوهیب و  ساسحا  لماع  تسا . هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امش  ناحبس  دنوادخ  اریز  يدس . مککرتی  مل  و 
تـسکش زا  یـشان  هک  يرذـگ  دوز  تاـساسحا  مکی . عوـن  دوـشیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  رب  دـهدیم ، خر  صاخـشا  زا  یخرب  هـب  هـک 

دح زا  شیب  اهنامرآ ، هب  باذجنا  شیارگ و  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یـصاخشا  رد  تلاح  نیا  تسا . صخـشم  ياهنامرآ  اههتـساوخ و 
نآ مود . عون  دوشیم . ینعمیب  چوپ و  ناـنآ  تیـصخش  تاـیح و  اـهنامرآ ، نآ  زا  تیمورحم  تروص  رد  تسا  یهیدـب  دـننکیم . طارفا 

یگدوهیب و میمعت  دـیآیم و  دوجو  هب  دراد ، اـیاضق  تروـص  هک  یلک ، ياهرادـنپ  تـالایخ و  يرادـقم  نتفاـب  زا  هک  تسا  یناور  تلاـح 
هفـسلف ار  اهرادنپ  تالایخ و  نیا  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناگدنـسیون  زین  یهاگ  دـهدیم . هجیتن  اهناسنا  يهمه  یگدـنز  يهرابرد  ار  یچوپ 

نیا هفـسلف  فده و  هحفـص 451 ] منادیمن [  نم  دیوگیم : دـشاب ، هدوب  رادروخرب  روعـش  مهف و  زا  یچوپ  یعدـم  رگا  دـنمانیم !! یچوپ 
هدوب دنمهرهب  مه  درخ  لقع و  زا  روعـش ، مهف و  نتـشاد  يهفاضا  هب  رگا  تسا . مادک  نم  یگدـنز  ییاهن  فدـه  تسیچ و  گرزب  هاگراک 

تقیقح هک  دریگیم  ار  هجیتن  نیا  تسامرفمکح ، اهناسنا  تایح  یتسه و  ناهج  عومجم  رد  هک  نوناق  مظن و  ینیع  يهدـهاشم  زا  دـشاب ،
مکدحا نیب  ام  و  داد . دـهاوخ  رارق  هباسحم  دروم  ار  اهناسنا  ام  تایح  یتسه و  ناهج  هک  دراد  دوجو  تقیقح  کی  هب  هتـسباو  یقیاقح  اب 
دسریم هار  زا  هک  درادن  دوجو  گرم  زج  ياهلصاف  خزود  ای  تشهب  امـش و  زا  کی  ره  نایم  و  هب . لزنی  نا  توملا  الا  رانلا  وا  هنجلا  نیب  و 

نیا دـنکیم . حرطم  ام  يارب  تیاهنیب  يهلـصاف  اب  ار  خزود  تشهب و  تمایق و  نامز ، كرد  رد  ام  ياطخ  دوریم .) نیب  زا  هلـصاف  نآ  (و 
ار نآ  ام  دننیبیم و  رود  ار  نآ  نانآ  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  : » دـننام تسا . هتفرگ  رارق  رکذـت  دروم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  بلطم 
لـمع و تـالولعم و  لـلع و  يهتــسویپ  ریجنز  رد  ار  تاـیعقاو  قیاـقح و  يهـمه  هـک  هتفاـی ، دـشر  مدرم  اـما  [ . 163 . « ] مـینیبیم کـیدزن 
، تسا يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنآ  جیاتن  لامعا و  ندش  راکـشآ  زور  هک  یتمایق  دوخ و  یگدنز  نایم  دننکیم ، هدـهاشم  اهلمعلاسکع 

ربق دشاب ، هدوب  نادنمتداعس  هورگ  زا  رگا  سپ  دش . اپ  رب  شتمایق  تفر ، ایند  نیا  زا  سک  ره  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  دننیبیمن . ياهلـصاف 
اهمدمهت هظحللا و  اهـصقنت  هیاغ  نا  و  تسا » . خزود  ياهلادوگ  زا  یلادوگ  وا ، ربق  دشاب ، هدوب  ءایقـشا  زا  رگا  تسا و  تشهب  زا  یغاب  وا 

یمدآ یگدنز  تدم  نایاپ  هبوالا . هعرسب  هحفص 452 ] يرحل [  راهنلا ، لیللا و  نادیدجلا : هودحی  ابئاغ  نا  و  هدملا . رصقب  هریدجل  هعاسلا ،
هک مشچ  زا  هدیـشوپ  لجا  نآ  و  تسا . یهاتوک  راوازـس  دزاسیم ، دوباـن  ار  نآ  اـهتعاس  رورم  دـهاکیم و  نآ  زا  تاـظحل  تشذـگ  هک 

تشذگ هک  نیا  تسا . تعرـس  يهتـسیاش  وا  یلـصا  هاگیاج  هب  ناسنا  ندنادرگ  زاب  رد  دناریم ، ناسنا  يوس  هب  ار  نآ  بش  زور و  نایرج 
ای میناوـتیمن  میـشاب ، هتفرگ  رارق  یناگدـنز  زا  هک  یتـیعقوم  ره  رد  اـم ، هـک  تـسا  تـهج  نادـب  دـنکیم ، هوـلج  ینـالوط  اـم  يارب  ناـمز 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 141 

http://www.ghadirestan.com


تهج نیمه  هب  میرگنب . نآ  تشذگ  نامز و  هب  يرتالاب  هاگدید  زا  هدرک و  دازآ  نامز  نارذگ  تاظحل  دنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  میهاوخیمن 
نیا يهرابرد  رتیلاع  تابـساحم  دـناوتیم  هدرک و  ولج  يوراـیور  یتقیقح  نآ ، ماـجنا  زاـغآ و  زا  هاـگآ  ناـسنا  يارب  یگدـنز ، هک  تسا 

یگدـنز ماـجنا  زاـغآ و  زا  هاـگآ  ناـسنا  هک  یتابـساحم  نیرتیـساسا  زا  یکی  دـهدب . ماـجنا  دوخ ، ناگدـید  ربارب  رد  هدـش  حرط  تقیقح 
هک نامز ، يدادرارق  یقیقح و  ياهههرب  صخـش ، نیا  يارب  دـهدیم . لیکـشت  ار  شرمع  تدـم  هک  تسا  یناـمز  یعقاو  كرد  تساراد ،

هوقـشلا نا  زوفلاب  مدـقی  امداق  نا  و  نهذ . هاگآ  دوخ  حطـس  رد  ساـکعنا  رظن  زا  رگم  درادـن ، یموهفم  دـنهدیم ، ناـشن  ینـالوط  شـشک 
ار يراگتسر  ای  هک  ییاهن  تشونرس  نآ  و  ادغ . مکـسفنا  هب  نوزوجت )  ) نوزرحت ام  ایندلا ، نم  ایندلا ، یف  اودوزتف  هدعلا . لضفال  قحتـسمل 
ار هچ  نآ  یناگدنز  نیا  رد  سپ  تسا . تداعس  يارب  لیاسو  نیرتهب  ندرک  هدامآ  راوازس  ار ، تواقـش  یهابت و  ای  دروآ و  دهاوخ  دوخ  اب 

تـسد هب  دومن ، دیهاوخ  قفوم  هحفـص 453 ] بولطم [  تیعقوم  هب  ار  دوخ  سفن  رذـگ ، دوز  ياـهزور  نیا  يادرف  رد  نآ  يهلیـسو  هب  هک 
رد لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینیناوق  قباطم  دـش ، دـهاوخ  یناسنا  تیـصخش  ریگنابیرگ  یگدـنز ، تیفیک  باختنا  زا  هک  یجیاتن  دـیروایب .

هداد تبـسن  ادخ  هب  یگدنز  تیفیک  باختنا  جیاتن  یثیدـح ، عبانم  ینآرق و  تایآ  رد  تهج ، نیدـب  تسا . هتخادـنا  نایرج  هب  یتسه  ملاع 
ناکرا رادیاپ و  رـصانع  تسا . یهلا  نوناق  قبط  تسا ، هداد  ماجنا  ایند  نیا  رد  رـشب  هک  یباختنا  رب  باختنا ، جـیاتن  بترت  ینعی  تسا . هدـش 
دهاوخ ییورایور  نآ  اب  تیدـبا  رد  ناسنا  هک  یتیـصخش  نآ  دوشیم . يزیریپ  یگدـنز  نیمه  زا  تیدـبا ، رد  یناسنا  تیـصخش  دـیواج 

هلما هنع و  روتسم  هلجا  ناف  هتوهش ، بلغ  هتبوت و  مدق  هسفن و  حصن  هبر ، دبع  یقتاف  تسا . هدش  يزیریپ  ایند  نیا  رد  هک  تسا  نامه  دش ،
زا دـیزرو ، شراگدرورپ  هب  اوقت  هک  ياهدـنب  نآ  يرآ ، اهفوسیل . هبوتلا  هینمی  اهبکریل و  هیـصعملا  هل  نیزی  هب ، لکوم  ناطیـشلا  هل و  عداـخ 

زوریپ شتوهـش  هب  تخادـنا و  شیپ  ار  شیادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  تشگ و  نتـشیوخ  هاوـخریخ  دـش و  دـنمهرهب  دوـخ  هب  زردـنا 
ات دـیارآیم  وا  يارب  ار  تیـصعم  هـک  تـسا ، وا  ياوـغا  يهداـمآ  ناطیـش  هدـنبیرف و  شیوزرآ  هدیـشوپ و  وا  زا  یمدآ  لـجا  اریز  تـشگ .

تالمج رد  هک  الاو  یناسنا  تفـص  هس  ره  دزادـنیب . ریخات  هب  ار  نآ  ات  دروآیمرد  شنورد  رد  وزرآ  تلاـح  هب  ار  هبوت  ددرگ و  شبکترم 
يهرابرد یهاوخریخ  تسا . یناسنا  یلاع  تاساسحا  نادـجو و  لقع و  تیوقت  دـشر و  لماوع  نیرتهدـنزاس  زا  تسا ، هدـمآ  ریـسفت  دروم 
نتشیوخ يارب  دوخ ، سفن  . 2 دـهاوخب . ار  نآ  ات  دوش ، یلقت  لامک  ریخ و  ناسنا  يارب  یقیاقح  . 1 دیآیم . دوجو  هب  طرش  ود  اب  نتشیوخ 

ياهناسنا بلغا  هک  تسا  طرش  ود  نیا  هب  رظن  اب  تسا و  مود  طرش  لولعم  لوا  طرش  هحفص 454 ] دنک [ . هولج  تمیها  اب  دوش و  حرطم 
هدوب تاریخ  لیـصحت  يوس  هب  نانآ  قوشم  كرحم و  هک  تسین  یتیمها  ياراد  نانآ  يارب  دوخ  اریز  دنتـسین ، نتـشیوخ  هاوخریخ  عماوج ،

نودـب دوخ ، ندـمآ  دوجو  هب  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  دنتـسم  يددـعتم  لـماوع  هب  دوخ  ندرک  یقلت  تیمهایب  دـشاب .
نا هجح و  هیلع  هرمع  نوکی  نا  هلفغ  يذ  لک  یلع  هرـسح  اهلایف  اـهنع . نوکی  اـم  لـفغا  هیلع  هتینم  تمجه  اذا  هنادازآ . شـالت  شـشوک و 

فسات ترسح و  هچ  تسا . زیچ  همه  زا  رتلفاغ  گرم  نآ  يهرابرد  دریگب ، نتخات  وا  رب  گرم  هک  ماگنه  نآ  رد  هوقشلا . یلا  همایا  هیدوت 
هب شراـگزور  ناـیاپ  دوب و  دـهاوخ  وا  ررـض  رب  یتـجح  شاهتفر  داـب  رب  رمع  تفرگ ! دـهاوخ  ار  تلفغ  رد  روهطوغ  غارـس  هک  یکاـندرد 

شجیاتن رتخلت و  هدیدپ ، نآ  يهرابرد  تلفغ  دشاب ، رتشیب  تایح  زا  ياهدیدپ  رد  یهاگآ ، تیمها  هک  هزادـنا  ره  دیـسر . دـهاوخ  تواقش 
یخلت تساهیخلت . يهرابرد  ام  روصت  قوف  یگدـنز ، یجیردـت  يانف  زا  تلفغ  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  دوب . دـهاوخ  رتهدـننک  طـقاس 

هک دراد  ار  يرهز  یخلت  مـعط  دـنادب ، ار  رمع  تاـظحل  شزرا  هـک  یــسک  يارب  تـسا ، تشگزاـب  لـباقریغ  هـک  رمع ، تاـظحل  تشذـگ 
ار شایگدـنز  صاخ  نایرج  تلع  يو  زا  هداتـسیا و  ناسنا  ربارب  رد  دـناوتیم  هک  هچ  نآ  تسا . رتراوگان  انف و  گرم و  زا  نآ  يهجنکش 

نامز عیرـس  تشذگ  هب  يو  ییانتعایب  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسوا ، ياهمهاوخیم  اههشیدنا و  لامعا و  دوخ  دـنک ، وجوتسج  شـسرپ و 
. نامز تشذـگ  ندوب  يربج  مکی . عوضوم  دریگیم : همـشچرس  عوضوم  ود  زا  عیرـس ، تشذـگ  نیا  هب  ناـسنا  ندادـن  تیمها  تسا . رمع 

یمدآ رمع  ثداوح  هک  نیا  هب  نامیا  مدـع  مود . عوضوم  هحفـص 455 ] دنک [ . دنک  ای  دنت و  ای  فقوتم  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چـیه  ینعی 
هب لحت  هیاغ و ال  هبر  هعاط  نع  هب  اورصتقت )   ) رـصقت همعن و ال  هرطبت  نمم ال  مکایا  انلعجی و  نا  هناحبـس  هللا  لاسن  دوشیم . طبـض  تبث و 
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رد ار  وا  ایند  نیا  ياهتمعن  هک  دهدب  رارق  هورگ  نآ  زا  ار  امش  ام و  هک  میرادیم  تلاسم  ناحبس  دنوادخ  زا  هباک . همادن و ال  توملا  دعب 
تمادـن و چـیه  گرم  زا  سپ  و  دزاسیمن . رـصقم  شراگدرورپ  تعاـطا  رد  ار  وا  یفدـه  چـیه  دربیمن و  ورف  هنارگناـیغط  ياـهيروماک 

زیچان فیعض و  دسریم ، یلومعم  مدرم  رظن  هب  هک  نانچ  نآ  تاوهش ، مکش و  عورـشمان  عابـشا  يهزیگنا  دریگن . ارف  ار  شدوجو  یهودنا 
يدایتعا ياههبوت  تقوم و  ياهینامیشپ  هک  تسین  ناسآ  لهس و  نانچ  نآ  دنک ، دنلب  رس  دشوجب و  رگا  هناتـسرپتذل ، ییوجماک  تسین .

تفایرد هاگآ ، همین  ياهناسنا  یتح  هاگآ ، مدرم  بلغا  هک  یتاـیبرجت  تادـهاشم و  رباـنب  دـیآرب . نآ  نک  ناـینب  راـثآ  يهدـهع  زا  دـناوتب 
راب هب  خـلت  تمادـن  یتسـس و  یعون  توهـش ، مکـش و  ییالقع  ریغ  عابـشا  ییوجماک و  ره  زا  سپ  هک  دـننادیم  ار  تقیقح  نیا  دـناهدرک 
مه ضحم  یعیبط  الماک  ریـسفت  زا  یتح  هک  دنکیم  گنر  هدـیرپ  نانچ  ار  یمدآ  تایح  اجیردـت  اهتمادـن ، اهیتسـس و  رارکت  دـیآیم .

يریگولج هیجوت  ریسفت و  لباق  تایح  يهنحـص  هب  دورو  زا  ار  اهناسنا  هراومه  هک  گرزب ، رطخ  نیا  زا  ع )  ) نینموملاریما دوشیم . ناوتان 
. دوشیم روبزم  رطخ  زا  ندوب  ناما  رد  راتساوخ  یبوبر  ماقم  نآ  زا  هدرک و  دنلب  شهاگراب  هب  شیاین  تسد  دربیم و  هانپ  ادخ  هب  دنکیم ،

هحفص 456] ] 

یهلا ملع  رد  هبطخ 064-

لبق الوا  نوکیف  الاح ، لاح  هل  قبست  مل  يذلا  دمحلا هللا  هحفص 457 ] دیامرفیم [ . نخس  یهلا  ملع  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يارب ات  تسا ، هتفرگن  تقبـس  شرگید  لاح  هب  وا  زا  یلاح  هک  تسار  يادـخ  شیاتـس  انطاب . نوکی  نا  لبق  ارهاظ  نوکی  ارخآ و  نوکی  نا 
کی يارب  تسا  نکمم  ددرگ . ینطاب  هک  نآ  زا  شیپ  دـشاب  يرهاظ  وا  يارب  و  دـشاب . هدوب  شناـیاپ  زا  شیپ  يزاـغآ  وا  لاـح  اـی  دوجو و 

زا رگید و  یتیعقوم  هب  یتـیعقوم  زا  ریغت  ینوگرگد و  لاـح  رد  دراد  دوجو  یناـهج  هک  دـنک  روطخ  هشیدـنا  نیا  يداـع ، تـالاح  رد  زغم ،
زا دریگن و  رارق  هجوت  دروم  الصا  تسا ، ریغت  يارب  یساسا  رصنع  دننام  هک  یگتـسباو ، نوناق  هشیدنا ، نیا  رد  یلو  فلاخم . لاح  هب  یلاح 
رد ییارگ  ناسآ  یهجوتیب و  نیا  دنک . یقلت  یقطنم  الماک  ار  دوخ  ینیبناهج  یتعنص و  یملع و  راک  درذگب و  یناسآ  هب  هلئسم  تقیقح 

دوـجوم و ره  زا  يدـنوادخ  كاـپ  تاذ  قـلطم  يانغتـسا  لاـح ، ره  هب  دروآیمن . دوـجو  هب  تیعقاو  رد  يرثا  هجو  چـیه  هب  تفرعم ، ورملق 
يدادـتما یلاعت  يراـب  دوجو  يارب  مییوگیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . كاـپ  تاذ  نآ  يارب  تـالاح  ضورع  مدـع  لـیلد  یتقیقح ،

ود ره  ریز  يهیآ  رد  هحفـص 458 ] دـشاب [ . روصت  لباق  تالاح  نآ  يارب  يرخآ  لوا و  يرگید ، زا  سپ  یکی  تالاح  یلاوت  اب  هک  تسین 
زاغآ و يانعم  هب  رخآ  لوا و  اـج  نیا  رد  [ . 164 . « ] نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  : » تسا هداد  تبـسن  ادـخ  هب  رخآ  لوا و  يهملک 

ینآرق تایآ  زا  يدراوم  رد  هک  ادخ ، ندوب  دحاو  هک  نانچ  تسین . دوریم ، راک  هب  تاینامز  نامز و  تاینامسج و  ماسجا و  رد  هک  نایاپ ،
دوجو روهظ  اذـل  تسین ، تالاح  ینوگرگد  ریـسم  رد  دـنوادخ  هک  تهج  نادـب  تسین . يدودـعم  ددـع و  دـحاو  ياـنعم  هب  تسا ، هدـمآ 
یتسه درادن و  وا  ندوب  نطاب  اب  یکیکفت  هلصاف و  يدنوادخ ، روهظ  تفص  هک  ینعم  نیا  هب  درادن  تقبـس  نآ  ندوب  ینطاب  هب  يدنوادخ ،

نیا هب  حـضاو  تلالد  يدـنوادخ ، تاذ  رد  قلطم  لامک  اریز  تسا . هوقلاب  هب  لعفلاب  زا  لـعفلاب و  هب  هوقلاـب  زا  جورخ  تاریغت و  قوفاـم  وا 
تالاح نیا  ضورع  قوفام  يدنوادخ ، قلطم  دوجو  توبث و  تسا . ریذپان  ناکما  سدـقا  تاذ  نآ  هب  ریغت  كدـنا  ضورع  هک  دراد  بلطم 

هدحولاب یمسم  لک  دیآیم . دوجو  هب  ام  نهذ  رد  ناهج ، فلتخم  تاهج  داعبا و  اب  طابترا  زا  هک  دنتـسه  یعازتنا  روما ، نیا  يهمه  تسا .
ردـقی و هریغ  رداق  لک  ملعتم و  هریغ  ملاع  لک  كولمم و  هریغ  کلام  لک  و  فیعـض . هریغ  يوق  لک  لیلذ و  هریغ  زیزع  لک  لـیلق و  هریغ 
ره و  تسا . ناوتان  وا  زا  ریغ  يدنمورین  ره  رقحم و  وا  زج  يزیزع  ره  تسا و  مک  دوش ، هدـیمان  دـحاو  سدـقا  نآ  زا  ریغ  هک  هچ  ره  زجعی .

یهاگ اناوت و  یهاگ  وا ، زا  ریغ  يدـنمتردق  ره  و  دراد . شزومآ  هب  جاـیتحا  هک  هدـنریگارف  وا  زج  یملاـع  ره  كولمم و  وا  ياوس  یکلاـم 
تقیقح کی  زا  دحاو ، تدحو و  هحفـص 459 ] نیا [  تسا . دحاو  ادخ  ینعی  تسا ، تدحو  هب  فوصوم  ادخ  مییوگیم  هک  یتقو  زجاع .

حور ناوتیم  لماک ، رب  صقان  هیبشت  کی  اب  دـشاب . هدوب  رتمک  دـحاو ، ود  تدـحو و  ود  ربارب  رد  هک  تسا  هدـشن  عازتنا  نیعتم  دودـحم و 
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یکیزیف ینیع و  تیعقاو  کی  زا  حور ، دـحاو  اریز  تسا . دـحاو  کی  زا  شیب  هک  تفرگ  رظن  رد  وا  ینامـسج  تارثکت  ربارب  رد  ار  یناسنا 
یهلا كاپ  تاذ  هب  رظن  اب  تسا . تشگنا  ود  دننام  يوضع  دحاو  ود  زا  رتمک  حور ، دحاو  کی  دوش  هتفگ  هک  تسا  هدـشن  عازتنا  دودـحم 

اریز تسین . وا  ربارب  رد  هتسباو  ياهیراع و  تردق  تزع و  يهلیـسو  هب  مادنا  ضرع  ییاناوت  ار  يدوجوم  چیه  شلامج ، لالج و  تافـص  و 
حرطم فلتخم  نیماضم  اب  یناوارف  تاـیآ  رد  بلطم  نیا  تسوا . یناـبر  تاـفاضا  زا  وا و  قولخم  دوش ، روصت  هک  یتزع  تردـق و  عون  ره 

لباق زاینیب و  هک  تسادخ  طقف  دـییادخ و  هب  دـنمزاین  امـش  يهمه  مدرم ، يا  [ . » 165 . « ] تسا هدش  هدیرفآ  فیعـض  ناسنا  . » تسا هدـش 
رطخ ضحم ، یعیبـط  تاـیح  نـیا  رد  [ . 167 . « ] تسوا نآ  زا  نـیمز  اهنامـسآ و  کـلم  هـک  ياهتـسنادن  اـیآ  [ . » 166 . « ] تسا شیاـتس 

. يدج رایـسب و  تسا  يرطخ  تازایتما ،» ءایـشا و  نیا  قلطم  کلام  منم  : » هک نامگ  نیا  نتـشیوخ و  هب  تازایتما  ءایـشا و  نداد  صاصتخا 
ساـسحا نیا  دروآیم . دوخ  لاـبند  هب  صاـصتخا  نآ  نتـشاد  تهج  هب  ار  يزاـینیب  ساـسحا  یعون  قـلطم ، صاـصتخا  ساـسحا  ره  اریز 

یتایآ تسا . زوسنامناخ  ياهدرد  بلغا  اشنم  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یعیبط ، لولعم  کی  دـننام  ار  يرگناـیغط  يزاـینیب ،
هب تسا . نتـشیوخ  کلام  دوخ  هک  دنک  ساسحا  نینچ  دیابن  ناسنا  هک  دـننکیم  دزـشوگ  ار  هلئـسم  نیا  هراومه  ربتعم ، یثیداحا  ددـعتم و 

، تسا هدشن  حرطم  فده  ناونع  هب  زگره  دـنراد ، تیفیک  تیمک و  رد  هک  یتیدودـحم  اب  مالـسا ، رد  یقوقح  ياهتیکلام  تهج ، نیمه 
تاذـلاب بولطم  دوخ  هک  نیا  هن  عورـشم ، هحفـص 460 ] لاوما [  اب  اهناسنا  ینوناق  طباور  اـهتیعقوم و  ظـفح  يارب  تسا  ياهلیـسو  هکلب 
هتفرگارف ار  نآ  تیدودحم  تیبسن و  هن  شزومآ و  دنمزاین  تسا و  لهج  هب  قوبسم  هن  تسوا ، لامک  تافص  زا  هک  یهلا ، ملع  دشاب . هدوب 

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  يهیضق  یناسنا ، لهج  هچ ، تسا . لهج  هب  قوبـسم  دوشیم ، ناسنا  بیـصن  هک  یملع  هک  یتروص  رد  تسا .
دوجو لبقام  يدابم  لوصا و  هب  دـناوتیمن  وا  تسوا و  ملع  ثودـح  بجوم  شدوجو  ثودـح  تسا و  ثداح  دوجوم  کـی  ناـسنا  ینعی 

زا رظن  عـطق  اـب  دروآیم ، تسد  هب  يداـبم  لوـصا و  نآ  يهراـبرد  هک  یملع  ره  شندـمآ ، دوـجو  هب  زا  سپ  یتـح  دـنک . ادـیپ  ملع  دوـخ 
دنکیم یگدنز  نآ  رد  هک  یتعیبط  هئشن  تاهیبشت  اههسیاقم و  يرادقم  زا  شیب  دناهتـشاذگ ، وا  سرتسد  رد  یهلا  نایاوشیپ  هک  یتاعالطا 
ءامسالا مدآ  ملع  زا و  يرادرب  هرهب  یتح  يرطف و  تامولعم  يرادقم  نتـشاد  دادعتـسا و  دوب . دهاوخن  يرگید  زیچ  يدابم ، لوصا و  نآ  اب 

تیبسن و هب  يرـشب  نارکفتم  هفـسالف و  يهمه  تیدودحم ، تیبسن و  اما  تسوا . میلعت  یهلا و  تیانع  هب  طوبرم  زاب  هیلوا ، ترطف  رد  اهلک 
نیا تسا . یبوبر  سدقا  تاذ  يهیلامک  تافـص  زا  وا  ملع  دننام  زین  يدنوادخ  تردق  دـناهدرک . فارتعا  دوخ  شنیب  شناد و  تیدودـحم 

تسا یلماوع  زا  یلوصحم  تادوجوم ، رگید  یناسنا و  تردق  هک  یتروص  رد  تسین . هتـسباو  یطرـش  دیق و  چیه  هب  هدوب و  قلطم  تردق ،
ود زا  تادوجوم  رگید  تردـق  نیارباـنب ، تسا . هتفرگ  رارق  کـلذریغ  يدادرارق و  ياـهاشنم  اـهيژرنا و  داوم و  ریجنز  ياـههقلح  رد  هک 
رد تعیبط  نیناوق  يارجم  رد  ای  هک  تسا  تردق  يهدنروآ  دوجو  هب  للع  مکی . هیحان  تسا : یناوتان  هب  لدـیبت  يدوبان و  ضرعم  رد  هیحان 
رد هک  تسا  تردـق  يهمادا  عناوم  لیـس  نایرج  مود . يهیحان  يدادرارق . ياهاشنم  لزلزت  ببـس  هب  اـی  تسا و  يدوباـن  شهاـک و  ضرعم 

همصی تاوصالا و  فیطل  نع  مصی  هریغ  عیمس  لک  و  دننکیم . یـشالتم  ار  تردق  دنـسریم و  هار  زا  یناسنا  تارایتخا  اهیهاگآ و  قوف 
زا وا  زج  ياهدنونـش  ره  و  ماسجالا . فیطل  ناولـالا و  یفخ  نع  هحفـص 461 ] یمعی [  هریغ  ریـصب  لک  اهنم و  دعب  ام  هنع  بهذی  اهریبک و 

ندینـش زا  مورحم  وا  زا  ریغ  یـسک  ره  ددرگیم . راـچد  ییاونـش  لـالتخا  هب  يوـق  ياهادـص  ربارب  رد  هـک  رک ، فـیطل  ياهادـص  ندـینش 
انیبان رتکچوک  فیطل و  ماسجا  یفخم و  ياهگنر  ندید  زا  وا  زج  ياهدننیب  ره  دـیآیم . دوجو  هب  رود  يهلـصاف  رد  هک  تسا  ییاهادـص 
اهنآ هب  روبزم  لمع  ود  رد  اهناسنا  هک  یطیارـش  نودـب  اهیندـید ، اهیندینـش و  روضح  يدـنوادخ ، ندـید  ندینـش و  زا  دوصقم  تسا .

هب ار  دوخ  ملع  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، یکتم  لمع  ود  نیا  هب  يرـشب  تامولعم  رثکا  يانبم  نوچ  تسا . يدـنوادخ  ملع  رد  دـنراد ، جایتحا 
و دراد . میمعت  زین  اهیندرک  سمل  اهوب و  و  اهمعط )  ) اهیندیـشچ رب  يدنوادخ  ملع  هن  رگ  تسا و  هدومرف  دزـشوگ  لمع  ود  نآ  يهجیتن 
 . رهاظ ریغ  وا ، زا  ریغ  ینطاب  دوجوم  ره  تسا و  نطاب  ریغ  وا ، زج  راکـشآ  يدوجوم  ره  رهاظ . ریغ  هریغ  نطاب  لک  نطاب و  هریغ  رهاظ  لک 

راوتـسا نیعت  لـصا  ياـنبم  رب  دـشاب ، فوصوم  نآ  لـباقم  تیعقوم  اـب  دـناوتیمن  دراد ، رارق  هک  یتیعقوم  رد  يدوجوم ، ره  هک  هیـضق  نیا 
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ترابع هک  نیعت ) مدع   ) نیعت رد ال  ياهظحل  دناوتیمن  ءانثتـسا  نودب  یلک و  روط  هب  یتسه ، ملاع  ياههدـیدپ  ازجا و  زا  کی  چـیه  تسا .
نامه رد  عقاو ، رد  فلا ، ینعی  دوخ . ریغ  دوخ و  نایم  ءیش  ددرت  زا  تسا  ترابع  نیعت  مدع  دربب . رس  هب  تسا ، يدوج  ددرت و  زا  يرگید 

ام كرد  يهطیح  هب  رظن  اب  تیعقاو ، کـی  نیعت  مدـع  ددرت و  هتبلا  دـشاب . هدوب  مه  فلا  ریغ  قاـبطنا  لـباق  تسا ، فلا  هک  طیارـش  لاـح و 
ریذپناکما الماک  نیعت  مدـع  نیا  اریز  تسین . ام  كرد  لماوع  اب  تیعقاو  يهطبار  لاح  رد  نیعت ، مدـع  ددرت و  زا  ام  دوصقم  ینعی  تسین .

هک هچ  نآ  گنـس . ای  تسا  هحفـص 462 ] ناسنا [  مسج  نآ  هک  مینادیمن  مینیبیم و  ار  یمـسج  رود  يهلـصاف  زا  ینابایب  رد  ـالثم ، تسا .
رود زا  ار  نآ  ام  هک  تیعقاو ، نآ  نیعت  مدع  ددرت و  نیا  تسین . ناسنا  هک  تسا  گنس  ای  تسین و  گنس  هک  تسا  ناسنا  ای  دراد ، تیعقاو 

هک تسا  مسیلآدیا  بتکم  رد  نقتم  لیالد  زا  یکی  نیا ، دراد . دوجو  تیعقاو  نآ  ام و  نیبام  هک  تسا  يدایز  يهلـصاف  تهج  هب  مینیبیم ،
تهج زا  هک  تسا  یتیعقاو  تسا ، هدـش  كرد  اـم  يارب  روبزم  لاـثم  رد  هک  هچ  نآ  اریز  دـنادیم . یمدآ  كرد  ار  تیعقاو  دوجو  كـالم 

ام كرد  دروم  نآ  صخـشت  نیعت و  یلو  تسا ، هدـش  كرد  اـم  يارب  یئیـش  تیعقاو  دوخ  ینعی  تسین . اـم  كرد  دروم  صخـشت  نیعت و 
( دوخ يارب   ) یتیعقاو هک  نیا  هب  رظن  اب  : » دـیوگب دـیاب  ای  . 1 دـنک . باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  دـیاب  مسیلآدـیا  بتکم  لاثم ، نیا  رد  تسین .

ینیعت هک  مراد  یتیعقاو  هب  ملع  نم  دیوگب : هک  درک  دـهاوخ  روبجم  ار  بتکم  نیا  هار ، نیا  باختنا  دراد ». دوجو  سپ  تسا ، هدـش  كرد 
اریز تساطخ . اعطق  نخس  نیا  درادن و  نیعت  هب  ملع  ضورفم ، ناسنا  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا و  ناسنا  كرد  دوجو ، كالم  اریز  درادن ،

ار ضورفم  تیعقاو  نیعت  نوچ  : » دیوگب دـیاب  ای  . 2 درادـن . دوجو  دوخ  صاخ  نیعت  نودـب  زگره  تیعقاو  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  نانچ 
طلغ لوا  نخـس  دننام  مه  نخـس  نیا  درادن »! دوجو  زین  تسا ، ریذپانکیکفت  نیعت  زا  هک  یتیعقاو  سپ  درادن . دوجو  ینیعت  اذل  منادیمن ،
نیعت صخـشت و  نیعت ، نآ  ققحت  نیع  رد  دـناوتیمن  يدوـجوم  ره  صاـخ  نیعت  هک  تفگ  دـیاب  ثحب  هلمج  دروـم  رد  اـما  تسا . ضحم 

دـشاب و رادروخرب  زین  ندوب  نطاـب  نیعت  زا  لاـح  ناـمه  رد  دـناوتیمن  تسا ، نیعتم  ندوب  رهاـظ  اـب  هک  یتـقیقح  سپ  دریذـپب . ار  يرگید 
نیعت ود  عامتجا  مدـع  دوش . رادروخرب  ندوب  رهاظ  نیعت  زا  لاح  ناـمه  رد  دـناوتیمن  تسا ، نیعتم  ندوب  نطاـب  اـب  هک  هچ  نآ  سکعلاـب ،

تیلک و تیئزج و  ندوب و  یفاضا  تیطرـش و  هاگیاج و  لومحم و  عوضوم و  دـننام  تسا . قطنم  رد  ررقم  ياهتدـحو  هب  رظن  اب  داـضتم ،
موهفم ود  رگا  دیآیمن . دوجو  هب  اهنآ  عامتجا  زا  یلاحم  دوشیم و  ریغتم  زین  نطاب  رهاظ و  اهتدـحو ، نیا  زا  یکی  هب  لالتخا  اب  نامز و 

يهرابرد هلئسم  نیا  هحفـص 463 ] دوشیم [ . ریذـپناکما  تدـحو ، لالتخا  لاح  رد  ود  نآ  ندـش  یفتنم  مینک ، ضرف  نیـضیقن  ار  روبزم 
یفن دوجوم  اهنآ  زا  کی  ره  نیعت  هک  درادـن  داعبا  تیدوجوم و  رثکت  يهیحاـن  زا  يرثکت  سدـقا  تاذ  نآ  اریز  درادـن ، ناـیرج  دـنوادخ 

فوخت ناطلس و ال  دیدشتل  هقلخ  ام  قلخی  مل  دیآیم . دوجو  هب  ام  رد  هک  یصاخ  ینهذ  طیارـش  ام و  هاگدید  زا  رگم  دوش ، يرگید  نیعت 
هن ار  تاقولخم  نورخاد . دابع  نوبوبرم و  قئالخ  نکل  و  رفانم . دض  رثاکم و ال  کیرـش  رواثم و ال  دن  یلع  هناعتـسا  نامز و ال  بقاوع  نم 

ربارب رد  ییوج  کـمک  يارب  هن  ناـمز و  يهتفرگ  نیمک  ثداوح  زا  میب  تهج  هب  هن  دـیرفآ و  دوـخ  رادـتقا  هطلـس و  هب  نداد  تدـش  يارب 
دـض ورین و  ترثک  هب  توخن  رپ  کیرـش  اب  راکیپ  يارب  تردق  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  و  دشاب . هتخورفارب  وا  اب  تفلاخم  دق  هک  یفلاخم 

یتاقولخم تسا ، هداهن  دوجو  يهصرع  هب  ياپ  وا  تقلخ  نامرف  زا  هک  هچ  نآ  دـشاب . هداتـسیا  وا  يورایور  ییوجالتعا  اب  هک  یـشکندرگ 
نارادناج عاونا  زا  هک  ییاهراک  يهمه  هک  تسا  هدرک  تداع  نینچ  يرـشب  نهذ  ناوتان . دنتـسه  یناگدنب  دنیوا و  يهطلـس  هراظن و  تحت 

عفترم ار  دوخ  جایتحا  نآ ، لوصحم  اب  دهدب و  ماجنا  ار  ییاهراک  ای  راک  نآ ، عفر  يارب  یتسیاب  هک  دنادب  يزاین  هب  دنتسم  دوشیم ، رداص 
يارب امتح  تسا ، هداد  ماجنا  تادوجوم  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  ار  يراک  دنکیم  لایخ  هک  تسا  نهذ  رد  تباث  تداع  نیا  اب  یمدآ  دنک .
قلطم ياـنغ  يزاـینیب و  تردـق و  هب  رظن  اـب  تسا !! هدوب  دـنمزاین  ياهجیتـن ، ناـنچ  ندروآ  تسد  هب  رد  وا  هک  تسا  ياهجیتـن  هب  ندیـسر 

یتروص رد  دیازفیب ، وا  يهطلـس  رب  دناوتیم  تاقولخم  نیمادک  تسا . ریذـپان  ناکما  وا  يارب  نایز  دوس و  عوضوم  ود  دانـسا  يدـنوادخ ،
. ] دـنهدیم همادا  دوخ  یتـسه  هب  یگتـسباو  ضحم و  رقف  رد  وا ، ربارب  رد  تاـقولخم  يهمه  تسین و  روـصت  لـباق  وا  يهطلـس  قوفاـم  هک 

. تسا یناسنا  ياهراک  زا  ذوخام  تداع  زا  نهذ  يهیفصصت  هلحرم ، نیتسخن  يدنوادخ ، قلطم  يزاینیب  انغ و  تفایرد  يارب  هحفص 464 ]
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. دوشیم رداص  حور  زا  جایتحا  عفر  هار  رد  یلومعم  ياهيریگفده  نودـب  هک  تسا  حور  یلاع  رایـسب  ياهراک  هب  هجوت  مود ، يهلحرم 
امع زجع  هب  فقو  ارذ و ال  ام  ریبدـت  ادـتبا و ال  ام  قلخ  هدوی  مل  نئاب ، اهنم  وه  لاقیف : اهنع  انی  مل  نئاک و  وه  لاـقیف : ءایـشالا  یف  لـلحی  مل 

ات تسا  هدرکن  لولح  ءایشا  رد  ناحبـس  دنوادخ  مربم . رما  مکحم و  ملع  نقتم و  ءاضق  لب  ردق ، یـضق و  امیف  ههبـش  هیلع  تجلو  قلخ و ال 
هک هچ  نآ  شنیرفآ  تسا ، ازجم  ادج و  اهنآ  زا  ادـخ  دوش : هتفگ  هک  تسین  ءایـشا  نآ  زا  رود  و  تسا . ءایـشا  نآ  نورد  ادـخ  دوش : هتفگ 
هب تانئاک و  داجیا  زا  یناوتان  هتشادن و  وا  يارب  یگتسخ  ینیگنـس و  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  هک  هچ  نآ  ریبدت  هدومن و  نآ  تقلخ  هب  مادقا 
وا راک  هکلب  تسا . هتـشگن  دراو  وا  رب  یهابتـشا  یتسه ، يهشقن  ندرتسگ  اضق و  يارجا  رد  تسا و  هتخاـسن  فقوتم  ار  وا  نآ  نتخادـنا  هار 

تهج هب  ینالـضع ، راک  ریبدـت و  زا  سپ  یناـسنا ، ره  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یعطق . تسا  يرما  مکحم و  تسا  یملع  نقتم و  تسا  ییاـضق 
اب زین  دـنوادخ  هک  دـنک  روـطخ  ناـسنا  نهذ  رد  زین  ادـخ  يهراـبرد  لـطاب  روـصت  نیا  تسا  نکمم  دوـشیم ، هتـسخ  ورین  يژرنا و  فرص 
زا تسا ، تایدام  قوف  وا ، نورد  رد  هک  یحور  هب  هجوت  اب  دناوتیم  یمدآ  تسا ! هدـش  هتـسخ  هداد ، ماجنا  تقلخ  داجیا  يارب  هک  یتیلاعف 

ماـجنا هک  یتیلاـعف  تهج  هب  هن  دـنکیم و  فرـص  يژرنا  هن  دوـخ  ياـهتیلاعف  رد  حور  درادرب . تسد  اـههسیاقم  تاروـصت و  هنوـگ  نیا 
، تسا تاینامسج  مسج و  تاصتخم  زا  شیازفا ، شهاک و  یگتـسخ و  ورین و  فرـص  دوشیم . هدوزفا  نآ  رب  هن  هتـساک و  نآ  زا  دهدیم ،
دیما و دروم  هک  يدـنوادخ  معنلا .! عم  بوهرملا  مقنلا ، عم  لوماملا  هحفـص 465 ] حور [ . تاصتخم  زا  هن  تسا ، حور  تیلاعف  نادـیم  هک 
هب ناسنا  نورد  رد  یگتـسکش  چـیه  اهتمعن . رد  ناروهطوغ  ساره  میب و  دروم  تسا و  اـهتبکن  باذـع و  رد  هتفرورف  ناگدـنب  يوزرآ 

یکیرات چیه  تسا و  راودیما  دنک ، ناربج  ار  تسکـش  نآ  دناوتیم  هک  ياهقلطم  تردـق  يهراظن  هب  یمدآ  هک  نیا  رگم  دـیآیمن ، دوجو 
يزاسزاب تردق  دنکیم . يریگولج  قلطم  سای  زا  دشاب ، فیعض  هچ  رگا  رون ، زا  ياهنزور  هک  نیا  رگم  دنکیمن ، لاغشا  ار  نورد  ياضف 

ياههدـیدپ زا  دـیدش ، ياهیکیرات  نتفرگارف  ماگنه  رد  نورد ، يهنزور  زا  كانبات  غورف  شبات  اهتسکـش و  نیرتتخـس  ماگنه  نورد ،
نآ ناربج  رب  يدیما  چیه  هک  قلطم ، تسکش  يارب  تفرگ . هدیدان  یلومعم  ياههسیاقم  اههبساحم و  اب  ار  ود  نآ  ناوتب  هک  دنتـسین  یعیبط 
هب یتسه  زا  طوقـس  هب  هیبش  یطوقـس  ددـنبب ، نورد  ياـضف  زا  ار  رون  ياـههنزور  يهمه  هک  نورد ، ياـضف  قلطم  یکیراـت  يارب  دـنامن و 
هب دـمآ و  دـهاوخ  یبیغ  تسد  دـیرواین ، دورف  يزاسزاب  دادعتـسا  ناینب  رب  ياهشیت  تشیوخ  تسد  اـب  دوخ ، رگا  تسا . مزـال  قلطم  یتسین 

هحفص 466] دزادرپیم [ . نورد  داینب  يزاسون 

گنج بادآ  رد  هبطخ 065-

يا هیشخلا . اورعشتسا  نیملسملا : رشاعم  هحفـص 467 ] تسا [ . هدومرف  نایب  رازراک  گنج و  میلعت  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نآ هک  دوب  نایمدآ  ياهناج  شزرا  اب  ع )  ) نینموملاریما ییانشآ  دیهدب . رارق  دوخ  راعش  ار  يدنوادخ  تیـشخ  نیملـسم ، هاپـس  ياههورگ 
لاح رد  امئاد  دنکن و  شومارف  ار  ادخ  اب  دـیدش  طابترا  گنج ، يانثا  رد  گنج و  زا  شیپ  هراومه  هک  درکیم  راداو  ار  یهلا  سانـشناج 

هک تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  رمـش  نب  ورمع  هک  دنکیم  لقن  يرفن  محازم  نب  رـصن  زا  دیدحلایبا  نبا  دشاب . هدوب  ادخ  اب  شیاین 
دروآیم و ناـبز  هب  ار  ادـخ  ماـن  دوش ، راوـس  هک  نآ  زا  شیپ  دـشیم ، گـنج  نادـیم  راپـسهر  هک  یعقوـم  ره  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما 
ار اهنآ  ریخـست  ییاـناوت  اـم  دوبن ،) یهلا  تیـشم  رگا  و   ) داد رارق  اـم  ریخـست  رد  ار  بکرم  نیا  هک  تسار  يادـخ  رم  شیاتـس  : » تفگیم
ور قوف ، شیاین  زا  سپ  ع )  ) نینموملاریما دـیوگیم : یفعج  رباج  [ . 168 .« ] درک میهاوخ  تشگرب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  و  میتشادـن .

، اراگدرورپ [ » هحفـص 468 درکیم [ : زاین  زار و  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  درکیم و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  اـهتسد  داتـسیایم و  هلبق  هب 
هب اهمشچ  دنلب و  وت  فرط  هب  اهتسد  هدـش و  هدیـشک  وت  يوس  هب  اهلد  هتـسخ و  وت  هار  رد  اهندـب  هدـش و  هتـشادرب  وت  يوس  هب  اهمدـق 

و ناگدـننک ». حـتف  نیرتهب  ییوت  امرف و  رارقرب  قح  يانبم  رب  ار  حـتف  ام ، موق  ام و  ناـیم  اـم ، راـگدرورپ  يا  تسا . هدـش  هتخود  وت  هاـگراب 
سدـقم میرح  زا  عاـفد  هار  رد  هک  دـیاهدش  رادروخرب  يدـنوادخ  تمعن  نیا  زا  امـش  دیـشوپب . دوخ  رب  شمارآ  ساـبل  و  هنیکـسلا . اوببلجت 
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یلع اوضع  و  هچ !؟ يارب  بارطـضا  سپ  دیاهتـشادرب . ماگ  گرم  یگدـنز و  زرم  ات  قح ، يهملک  يالتعا  هار  رد  نافعـضتسم و  تلادـع و 
رثا زا  كرات  رد  ار  نمـشد  ریـشمش  مه  يور  اهنادـند  راشف  اریز  دـیراشفب ، مه  يور  اهنادـند  و  ماهلا . نع  فویـسلل  یبنا  هناف  ذـجاونلا ،

هب دشاب ، تبثم  يهطبار  تسا  نکمم  یعیبط  تهج  زا  مه  همجمج ، تمواقم  مه و  يور  اهنادند  ندرشف  يهلئـسم  ود  يهطبار  دزادنایم .
هک یناور ، رظن  زا  مه  دـشاب و  هتـشاد  رتـشیب  یتمواـقم  اههبرـض  ربارب  رد  هک  دـشخبب  تالـضع  رگید  باـصعا و  رب  یتردـق  هک  ینعم  نیا 

و اهلـس . لبق  اـهدامغا  یف  فویـسلا  اولقلق  همـاللا و  اولمکا  و  دوش . ینالـضع  دـیدش  ياـهيزاسزاب  تمواـقم و  ياهتردـق  زورب  بجوم 
اهریشمش دییامن و  لیمکت  دوخ  ندب  رد  ار  هرز )  ) یگنج ساسبل  و  اطخلاب . فویسلا  اولص  ابظلاب و  اوحفان  رزشلا و  اونعطا  و  رزخلا . اوظحلا 

تسار و زا  ار  ریشمش  هزین و  دشاب و  مشچ  يهشوگ  هحفص 469 ] زا [  ناتهاگن  دیهدب و  تکرح  دوخ  ياهفالغ  رد  ندیـشک  زا  شیپ  ار 
، دیکا تاروتسد  نیا  كالم  دیناسرب . نمشد  هب  ورشیپ  ياهمدق  اب  ار  اهریشمش  دینک و  دراو  هبرض  ریشمش  يهبل  اب  دینزب و  نمـشد  رب  پچ 
رد ياپ  زا  يارب  شالت  نیرتدیدش  تسا و  نکمم  هک  ياهجرد  تیاهنرد  نآ  زا  عافد  ناج و  ظفح  يارب  ششوک  رثکادح  زا  تسا  ترابع 

فرـص قح  نایماح  ياهناج  ياهلگ  ندرک  ورد  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  تسا و  هدـمآ  نوریب  تایح  راسهمـشچ  زا  هک  ینمـشد  ندروآ 
.2 یعیبط . روما  یگنج و  لـیاسو  . 1 دوشیم : میـسقت  هدمع  تمـسق  هس  رب  دراوم ، ریاس  هبطخ و  نیا  رد  دیکات  دروم  تاروتـسد  دـنکیم .

اودواـعف هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر مع  نبا  عم  هللا و  نیعب  مکنا  اوملعا  و  یتوکلم . تـالاح  تفاـیرد  . 3 یناور . تمواقم  تیلاـعف و 
رـسپ اب  امـش  تسا و  يدـنوادخ  هاگدـید  رد  امـش  راک  هک  دـینادب  و  باسحلا . موی  ران  باقعالا و  یف  راـع  هناـف  رفلا ، نم  اویحتـسا  رکلا و 

امـش و يهدـنیآ  ياهلسن  يارب  گنن  داهج  زا  رارف  اریز  دـینک ، مرـش  رارف  زا  رارکت و  ار  هلمح  دـیتسه . شالت  تکرح و  رد  ربمایپ  يومع 
ار نآ  شزرا  یفده  چیه  هک  دینادب  دیوشن و  رثاتم  ساسایب  ياههسوسو  یناطیـش و  تانیقلت  هنوگ  چیه  زا  باسح . زور  رد  تسا  یـشتآ 
نآ فدـه و  کی  زج  دیـشخبب ، نایاپ  يرگید  ناسنا  یگدـنز  هب  ای  دـیهدب و  تسد  زا  نآ  هب  لوصو  هار  رد  ار  دوخ  ناج  امـش  هک  درادـن 

هحفـص 470] نیرتـمک [  تسا . قلعتم  تقیقح  قح و  هار  ناـنزهار  نارگمتـس و  ندـش  نکهشیر  رب  قـلعتم  هک  تسا  یهلا  تیـشم  فدـه ،
نع اوبیط  و  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یهلا  باذـع  هدوب ، رثوم  يدـبا  تشونرـس  نییعت  رد  توم ، تایح و  ساسح  زرم  نیا  رد  هحماسم 

يوس هب  لابکبـس  دیـشاب و  شوخلد  دیهد و  تیاضر  ناتدـبلاک  زا  حور  ندرک  اهر  هب  و  احجـس . ایـشم  توملا  یلا  اوشما  اسفن و  مکـسفنا 
. دیاهدروآرد ساسح  فیلکت  نیا  ورگ  رد  ار  دوخ  ناج  تقیقح ، رد  دیرادیمرب . ماگ  فیلکت  ماجنا  ریسم  رد  امش  دییامن . تکرح  گرم 

يدبا رمع  مه  رگا  نیا ، زا  سپ  دیاهدرک . طقاس  شزرا  ار  دوخ  ناج  تققح  رد  دینک ، شومارف  ار  فیلکت  تمظع  یتیعقوم  نینچ  رد  رگا 
، هجبث اوبرضاف  بنطملا ، قاورلا  مظعالا و  داوسلا  اذهب  مکیلع  و  دوب . دهاوخ  امش  شود  رب  ینیگنس  راب  ناج  نیا  دیشاب ، هتشاد  ایند  نیا  رد 
نولعالا و متنا  و   ) قحلا دومع  مکل  یلجنی  یتح  ادمص ! ادمصف  الجر . صوکنلل  رخا  ادی و  هبثولل  مدق  دق  هرسک و  یف  نماک  ناطیـشلا  ناف 
. بانط يهلیسو  هب  مکحتسم  ياهرداچ  نمـشد و  هاپـس  مکارتم  هوبنا  هاگیاج  نیا  هب  هجوت  داب  امـش  رب  و  مکلامعا .) مکرتی  نل  مکعم و  هللا 

تسا هتفرگ  بقع  هب  ییاپ  رارف ، يارب  شیپ و  هب  نتـسج  يارب  هتفرگ و  نیمک  نآ  زا  یبناج  رد  ناطیـش  هک  ار  همیخ  نآ  نتم  طسو و  دینزب 
ياهناسنا ییامش  دباتب و  امـش  رب  یتوکلم  غورف  رپ  رون  ات  دینک ، يراشفاپ  دصق  رتتخـس  هچ  ره  نمـشد  نتـسکش  دصق  تمواقم و  يارب 

بجوم هک  یناسنا ، تمظع  اب  رایـسب  دعب  کی  هحفـص 471 ] درک [ . دهاوخن  مک  زگره  ار  امـش  لامعا  شاداپ  تسا و  امـش  اب  ادخ  رترب و 
هک تسا  تمواـقم  نیا  رد  تسا . قح  زا  عاـفد  يارب  وا  يدـش  تمواـقم  دوشیم ، وا  نورد  رد  یتوکلم  غورف  شباـت  قـح و  روـن  يهوـلج 

راونا هلحرم ، نیا  رد  درادن . قح  زج  ياهتساوخ  چیه  دنکیم و  هیلخت  اهوزرآ  لامآ و  ذیاذل و  اههتساوخ و  يهمه  زا  ار  دوخ  نورد  یمدآ 
یناسنا نینچ  رب  یتسس  هودنا و  رگید  دسریم و  دوخ  يالعا  يهجرد  هب  یناسنا  يالتعا  یقرت و  اج  نیا  رد  دیبات ، دهاوخ  وا  نورد  رب  قح 

هحفص 472] درادن [ . هار 

راصنا ینعم  رد  هبطخ 066-
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هللالوسر ناب  مهیلع  متججتحا  ـالهف  هحفـص 473 ] تسا [ .  هدومرف  داربا  هفیقـس  رابخا  ندینـش  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ول مالـسلاهیلع : لاقف  مهیلع ؟ هجحلا  نم  اذه  یف  ام  و  اولاق : مهئیـسم ؟ نع  زواجتی  مهنـسحم و  یلا  نسحی  ناب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تیصو ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دیدرکن  جاجتحا  لالدتسا و  روط  نیا  راصنا  هورگ  هب  ایآ  مهب . هیصولا  نکت  مل  مهیف  هرامالا )  ) همامالا تناک 
رب یتجح  هچ  هیـصوت  نیا  رد  دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  ددرگ ؟ ضاـمغا  ناشراکدـب  زا  دوش و  یکین  راـصنا  راـکوکین  هب  هک  تسا  هدومرف 

يارب يرادـمامز  تماما و  رگا  دومرفیمن . نانآ  يهرابرد  تیـصو  دوب ، نانآ  زا  يرادـمامز  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  دراد ؟ دوجو  راـصنا 
هب جایتحا  نانآ  تموکح  عاعش  رد  نارگید  دنتفرگیم و  رارق  تموکح  سار  رد  دوخ  اریز  دنتشادن . هیـصوت  هب  یجایتحا  دوب ، زیاج  راصنا 
: ] مالسلاهیلع لاقف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هرجش  اهناب  تجتحا  اولاق : شیرق ؟ تلاق  اذامف  مالسلاهیلع ، لاق  مث  دنتشاد . هیصوت 
نیا هب  لالدتسا  جاجتحا و  شیرق  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  تفگ ؟ هچ  شیرق  دومرف : سپس  هرمثلا . اوعاضا  هرجشلاب و  اوجتحا  هحفص 474 ]

. دـندومن هاـبت  عیاـض و  ار  نآ  يهوـیم  دـندرک و  جاـجتحا  تخرد  هـب  دوـمرف : ترـضح  دـنربمایپ . تـخرد  زا  ییاـههخاش  ناـنآ  هـک  درک 
تابثا يارب  شیرق . گرزب  يهلیبق  زامم  يهویم  مه  دوب و  مالـسا  بتکم  تخرد  يهویم  مه  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 

یلع تیصخش  لیلد ، نیرتهب  دشاب ، هدوب  يرشب  لئاسم  يهمه  يوگخساپ  دناوتیم  مالسا  هک  نیا  مالـسا و  نید  ندوب  ینادواج  یناهج و 
هک دوب  ع )  ) بلاطوبا رـسپ  مشاه و  نادنزرف  زا  وا  بسن ، تهج  زا  اما  تسا . یناسنا  بتکم  نیا  يهدـش  هتخاس  هک  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب 

ار وا  هک  دوب  مالسا  ربمایپ  يومع  رسپ  وا  دشیم . هدیمان  حطابالا  خیش  هک  دوب ، زور  نآ  رد  درف  نیرتتیصخش  اب  یلام ، رقف  هب  يراتفرگ  اب 
هک دوب  نآ  زا  رتـالاب  یناـسنا ، رامـشیب  ياـهتمظع  نتـشاد  تهج  هب  نینموـملاریما ، هک  تسا  تسرد  دوـب . هتفریذـپ  شیوـخ  يردارب  هب 
مدآ نادنزرف  نیرتهب  يهلـسلس  رد  وا  هک  دوب  ریذـپانراکنا  تیعقاو  کی  نیا  یلو  دـشکب ، هعماج  خر  هب  بسن  داژن و  اب  ار  دوخ  تیـصخش 

شیرق هب  نم  دندرک ، تکاس  ار  نانآ  دندرک و  راصنا  هب  شیرق  هک  یجاجتحا  نامه  نیع  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . (ع )
هب نم  يدنواشیوخ  تبارق و  دشاب ، هدوب  يرادمامز  تماما و  یگتـسیاش  لماع  مالـسا  ربمایپ  اب  نانآ  يدنواشیوخ  تبارق و  رگا  اریز  مراد .
هب رتهتـسیاش  یعیبط ، دـعب  زا  مه  ینعم و  لیلد  هب  مه  تسا و  ربمایپ  تخرد  لوصحم  هک  ياهویم  دـننام  نم  تسا . رتکیدزن  رایـسب  ربمایپ 

هحفص 475] متسه [ . تماما )  ) نانآ ياعدم 

رکبیبا نب  دمحم  تداهش  هبطخ 067-

هتـشک دمحم  دش و  اپرب  یبوشآ  رـصم  رد  دومرف و  راذگاو  رکبیبا  نب  دمحم  هب  ار  رـصم  هک  یماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
مهزهنا ـال  و  هصرعلا ، مهل  یلخ  اـمل  اـهایا  هتیلو  وـل  هبتع و  نب  مشاـه  رـصم  هتیلوـت  تدرا  دـق  و  هحفـص 476 ] تسا [ . هدومرف  داریا  دـش ،

. منک راذگاو  هبتع  نب  مشاه  هب  ار  رصم  تیالو  متـساوخیم  نم  ابیبر . یل  ناک  ابیبح و  یلا  ناک  دقل  رکبیبا و  نب  دمحمل  مذ  الب  هصرفلا ،
رکبیبا نب  دمحم  رب  یشنزرس  دادیمن . نانآ  هب  یتصرف  و  درکیمن . یلاخ  وجماک  نانمشد  رب  ار  نادیم  مدوب ، هدرک  رـصم  یلاو  ار  وا  رگا 

هب ار  ریز  نامرف  دومرف و  نییعت  رـصم  تیالو  هب  ار  رکبیبا  نب  دـمحم  ع )  ) نینموملاریما مدوب . هدرورپ  ار  وا  نم  دوب  نم  بوبحم  وا  تسین .
رـصم روشک  يهرادا  يارب  لمع  هب  دـهعت  ناونع  هب  رکبایبا  نب  دـمحم  هب  نینموملاریما  ادـخ  يهدـنب  هک  هچ  نآ  تسا  نیا  . » درپس دـمحم 

هب یمرن  تفوـطع و  . 2 دـهدیم . روتـسد  بایغ  روضح و  رد  ادـخ  زا  سرت  راکـشآ و  ناهنپ و  رد  یهلا  ياوقت  هب  ار  دـمحم  . 1 دراپسیم .
هحفـص ناناملـسم [  يهعماج  اب  یتسیزمه  هب  نامیپ  هک  یباتک  لها   ) همذ لها  يهرابرد  تلادـع  . 3 نیفرحنم . رب  يریگتخس  ناناملـسم و 

ياهاطخ تاهابتـشا و  زا  ضامغا  وفع و  . 5 ناراکمتس . رب  يریگتخـس  ناگدیدمتـس و  يهرابرد  يرگداد  فاصنا و  . 4 دناهتسب .) [ 477
يهرابرد يراکوکین  ناـسحا و  دـناوتب ، هک  هچ  ره  . 6 دناحالـصا .) لباق  دـنوشیم و  بکترم  سفن  فعـض  تلاـهج و  زور  زا  هک   ) مدرم

مدرم زا  تیامح  تعاطا و  هب  دـیاب  تسوا  نوماریپ  رد  هک  ار  سک  ره  . 7 داد . دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننک  ناسحا  دنوادخ  هک  دـنک  مدرم 
تقیقح دـناوتیمن  یـسک  تسا و  تابـساحم  قوف  نآ  شاداپ ، یگرزب  تیامح و  تعاطا و  نیا  نایاپ  تمظع  هک  دـنک ، توعد  هب  هعماج 
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دریذـپن و ار  نآ  زا  رتمک  دـنک . لوصو  دـشیم ، هتفرگ  وا  زا  شیپ  هک  روطنامه  ار  نیمز  تایلام  . 8 دـنک . كرد  ار  تمظع  تبقاع و  نیا 
اب ییورایور  سلجم و  رد  . 9 دنک . میسقت  نیقحتسم  نایم  رد  دشیم ، لمع  وا  زا  شیپ  هک  نانچمه  ار  تایلام  نآ  سپس  دراذگن و  یتعدب 
رب مکح  مدرم  نایم  هک  دهدیم  روتـسد  ار  وا  و  . 10 دنـشاب . ربارب  يواسم و  وا  دزن  رد  رود  کیدزن و  ات  دـنک ، یقلت  يواسم  ار  همه  مدرم 
اریز دشاب . هتـشادن  یکاب  ياهدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دنکن و  يوریپ  سوه  يوه و  زا  دنک و  مایق  تلادع  هب  دـنک و  قح 
نامز رد  رصم  روشک  عاضوا  لالتخا  ناتـساد  [ . 169 .« ] درادـب مدـقم  وا  زج  ار  وا  تعاطا  دزروب و  اوقت  وا  هب  هک  تسا  یـسک  اب  دـنوادخ 

، مالـسا ربماـیپ  قـح  رب  يهفیلخ  يهراـبرد  هک  دوـب  نایفـسیبا  نـب  هیواـعم  ياـهيرگ  ناـیغط  جـیاتن  زا  یکی  رکبیبا ، نـب  دـمحم  تیـالو 
نب هیواـعم  درک ، هزراـبم  تفلاـخم و  رکبیبا  نب  دـمحم  تموکح  اـب  هک  يدرف  نیرتدـیلپ  دوب . هتخادـنا  هار  هب  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما 

رـصم رد  بوشآ  درک و  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  هب  عورـش  نامثع ، نوخ  يهبلاطم  يهناهب  راکبان ، نیا  دوب . جـیدخ  نب  هیواـعم  اـی  جـیدح 
نآ رد  هک  یبوشآ  هلئاغ و  رـصم و  يارب  [ » هحفص 478 دومرف [ : دش ، علطم  رـصم  يارجام  زا  ع )  ) نینموملاریما هک  یماگنه  دیـشک . هنابز 
دعس نب  سیق  ینعی  میدرک ، لزع  ار  وا  هتشذگ  رد  هک  ام  تسود  نآ  یکی ، مراد . رظن  رد  ار  تیـصخش  ود  زا  یکی  تسا ، هداتفا  هار  هب  اج 
هثداح نیا  تفاتش . ادخ  رادید  هب  دش و  دیهـش  بوشآ  نآ  رد  هیلع  هللا  همحر  رکبیبا  نب  دمحم  رتشالا ». ثراحلا  نب  کلام  ای  هدابع و  نب 
دیهش یناسنا  دض  یتواسق  اب  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  بوبحم  نیا  جیدح  نب  هیواعم  دوب . زیگنامغ  رابهودنا و  تخس  نینموملاریما  يارب 

هک دـشاب ، رخـص  نب  هیواعم  عامتجا  يهدـننادرگ  هک  یتقو  يرآ  دـنازوس . غالا  يهشال  نایم  رد  دز و  هنـشت  بل  اب  ار  دـمحم  ندرگ  درک .
دنازوسیم هنشت  ار  رکبیبا  نب  دمحم  دننام  یتیصخش  مه  شرایتسد  ددنبب ، دندوب  یلع  هاپـس  رد  هک  ناملـسم  رازه  اههد  يور  رب  ار  تارف 

هحفص 479] دنارذگیم [ . ریشمش  مد  زا  هنشت  بل  اب  ار  وا  نارای  یلع و  نب  نیسح  مه  شدعس  نب  رمع  و 

نارای شنزرس  هبطخ 068-

راکبلا يرادـت  امک  مکیرادا  مک  هحفـص 480 ] تسا [ .  هدومرف  داریا  شنارای  زا  یـضعب  شنزرـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نآ منک ، ارادم  امـش  اب  یک  ات  ردـقچ و  رـصنع ، تسـس  مدرم  يا  رخآ . نم  تکتهت  بناج  نم  تصیح  املک  هیعادـتملا ! بایثلا  هدـمعلا و 
ره زا  هک  دوشیم  راتفر  هدیـسوپ  هنهک و  ياهسابل  اب  هک  نانچ  نآ  دوشیم و  ارادـم  هدـش  هتفوک  نانآ  ناهوک  هکی  ياهرتش  اب  هک  ناـنچ 
ای يداـم  تاـیح  رد  ار  دوخ  تماقتـسا  تدـحو و  یمدآ  تیـصخش  هک  ماـگنه  نآ  رد  ددرگ . هدـیرد  رگید  فرط  زا  دوش ، هتخود  فرط 

هنوگ نیا  تسا . هدروآ  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  ییاـبیز  یلاـع و  رایـسب  هیبشت  لومـشم  داد ، تسد  زا  يونعم 
هن درک و  حالـصا  رفیک  يریگتخـس و  تردـق  اب  ناوتیم  هن  تسا ، هدـش  لـتخم  ناشتیـصخش  لادـتعا  تماقتـسا و  تدـحو و  هک  ار  مدرم 

ار یحور  دـشر  تلادـع و  مـعط  هـک  ییانثتـسا  دارفا  رد  زج  هـب  دـیآیمرب ، رفیک  ریــشمش و  زا  هـک  يراـک  اریز  درک . ناـشیاهر  ناوـتیم 
يهراـبرد یهلا  فیلکت  هب  فلکم  ار  دوـخ  هک  يربـهر  تروـص ، نیا  رد  تسین . داـسف  زورب  زا  تقوـم  يریگوـلج  زج  يزیچ  دناهدیـشچ ،

ندش هبـساحم  لباق  ریغ  یگدنکارپ و  دیچیپ . دـهاوخ  دوخ  هب  زور  بش و  دـید و  دـهاوخ  اهجـنر  دـنادیم ، دوخ  يهعماج  مدرم  حالـصا 
ریسم رد  تماقتسا  تیصخش و  تدحو  لالتخا  يرامیب  نامه  زا  یـشان  هحفـص 481 ] درف [ ،) کی  دننام   ) مدرم زا  یعمج  رادرک  راتفگ و 

همه يارب  هلمج  نیا  تروص  هب  هک  تسا  یفنم  فاـطعنا  ناـمه  يراـمیب ، نیا  یمومع  رایـسب  تاـصتخم  زا  تسا . يونعم  يداـم و  تاـیح 
زحجنا هباب و  مکنم  لجر  لک  قلغا  ماشلا  لها  رـسانم  نم  رـسنم  مکیلع  لطا  املک  دوشیم ». مه  روط  نآ  یلو  تسا ، روط  نیا  : » تسانـشآ

يهناخ رد  امش  زا  يدرم  ره  دروآیم ، يور  امش  هب  ماش  نایهاپس  زا  یهورگ  هک  هاگره  اهراج . یف و  عبضلا  اهرحج و  یف  هبـضلا  زاحجنا 
یگدنز محازم  لماوع  زا  تشحو  سرت و  دوریم . شاهنایـشآ  هب  راتفک  دننام  دزخیم و  دوخ  يهنال  هب  رامـسوس  دننام  ددنبیم و  ار  دوخ 

: درک میـسقت  هدمع  تمـسق  ود  رب  ار  ساره  میب و  ناوتیم  تقیقح  رد  سپ  نآ . يهدننک  هابت  هن  دـشاب ، تایح  شخبورین  هدـنزاس و  دـیاب 
. تسا نوبز  نالدزب  تاصتخم  زا  هک  دـنکیم ، دوبان  ار  نآ  زا  عافد  تردـق  فیعـضت و  ار  تایح  هک  تسا  یتشحو  سرت و  مکی . تمـسق 
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ساره میب و  نیا  تسا . نآ  ياهتیلاعف  يارب  نادـیم ، ندرک  هدامآ  تاـیح و  تیوقت  بجوم  هک  تسا  هدـنزاس  ساره  میب و  مود . تمـسق 
يهمادا يارب  بسانم ، لیاسو  باـختنا  ندرک و  ادـیپ  يارب  يدـج  يدرگیپ  یگدـنز و  محازم  لـماوع  زا  یقطنم  طاـیتحا  زا  تسا  تراـبع 

تـسا سدقم  هچ  تسا . تاراکتبا  اهتیقالخ و  شیادیپ  لماع  ساره  میب و  نیا  يراگنا . لهـس  هحماسم و  نیرتمک  نودب  لوقعم ، تایح 
نم و  هومترـصن ! نم  هللا  لیلذلا و  دشاب . هدوب  نآ  ندـش  کشخ  زا  شیپ  تایح  لالز  راسهمـشچ  زا  هدافتـسا  بجوم  هک  ساره  میب و  نیا 

یـسک دش  لیلذ  ادخ ، هب  دنگوس  تایارلا . هحفـص 482 ] تحت [  لیلق  تاحابلا ، یف  ریثکل  - هللا -و  مکنا لصان . قوفاب  یمر  دـقف  مکب  یمر 
هدش يورایور  نمـشد  اب  ناکیپیب  هتـسکش و  ریت  اب  دزادنیب ، شنمـشد  هب  ریت  امـش  يهلیـسو  هب  هک  یـسک  دیتساخرب . وا  يرای  هب  امـش  هک 

دیوشیم و بوذ  رازراک  رد  هتشارفارب  ياهمچرپ  ریز  رد  یلو  دییامنیم ، هوبنا  مارآ  ياهنادیم  يهنحـص  رد  امـش  ادخ ، هب  دنگوس  تسا .
هتخانـشن ار  یناسنا  یقیقح  تایح  بلاطیبا ، نب  یلع  يربهر  نتـشاد  اب  هک  ییاـهناسنا  نآ  دـندوب  رقحم  تسپ و  هچ  دـیدرگیم . كدـنا 

نیا معط  رگا  دـندوب . هدنیـشچن  ار  نآ  زا  یمعط  نیرتمک  یلو  دنتـشاد ، ناـبز  درو  ار  ربـکاهللا  يهلمج  ناـشرمع  رـسارس  رد  ناـنآ  دـندوب .
اب رطخ ، عقوم  ریغ  رد  نتخادنا  هار  هب  وهایه  ندش و  هوبنا  دندوبن . رذح  رب  ادـخ  زج  يزیچ  چـیه  زا  دـندوب ، هدیـشچ  ار  زاسیتسه  يهلمج 

امب ملاعل  ینا  و  تسا . تایح  يدـج  لئاسم  ربارب  رد  نتخاب  دوخ  تاقتـشم  زا  هک  تسا  یبیرف  دوخ  نامه  نمـشد ، اب  ییورایور  زا  یناوتان 
راک و هاگیاج  هک  اـیند  نیا  رد  منادیم . دـنکیم ، تسار  ار  ناـتیاهیجک  حالـصا و  ار  امـش  هک  ار  هچ  نآ  نم  مکدوا . میقی  مکحلـصی و 
زا ای  درابب و  نامسآ  زا  دینک ، هدارا  امش  هک  عقوم  ره  رد  امش ، شاعم  دیمرایب و  دوخ  ياههاگشیاسآ  رد  هک  منک  اهر  ار  امش  تسا ، شالت 

اهقلمت و عاونا  اب  دـنناوتیم  هک  ار  یناسک  يهمه  ابرقا و  نادـنواشیوخ و  ات  منک  اهر  ار  امـش  دریگب ! رارق  امـش  راـیتخا  رد  دـیورب و  نیمز 
نت هک  یتروص  رد  دیمانیم ، حالصا  ار  نآ  امش  هک  هچ  نآ  تسا  نیا  دینک . طلسم  هعماج  مدرم  رب  دننک ، شوخ  لد  ار  امش  اهیسولپاچ ،

دنکیم و دـساف  هحفـص 483 ] ار [  بلاـطیبا  نب  یلع  دوخ  تسخن  دـیراد ، عـقوت  نم  زا  امـش  هک  یحالـصا ، نینچ  هب  يدونـشخ  نداد و 
مکدودخ و هللا  عرضا  یسفن . يداسف )  ) داسفاب مکحالـصا  يرا  ینکل ال  و  تاهعماج . دوخ و  دسفم  يا  تدوخ  هار  هب  ورب  ار . امـش  سپس 

حالـصا ار  امـش  نتـشیوخ  داسفا  اب  زگره  یلو  قحلا ! مکلاطباک  لطابلا  نولطبت  لطابلا و ال  مکتفرعمک  قحلا  نوفرعت  ال  مکدودـج ! سعتا 
قح اب  ییانـشآ  دیـسانشیم ، ار  لطاب  هک  نانچ  نآ  دنادرگ ! هابت  ار  امـش  بیـصن  ظح و  تسپ و  راوخ و  ار  امـش  يور  ادـخ  درک . مهاوخن 
دوخ تسد  اب  امـش  هک  تسا  ياهدـیدپ  یگدـنز  ایآ  دـیزاسیمن . دوباـن  وحم و  ار  لـطاب  دـیربیم ، نیب  زا  ار  قح  هک  ناـنچ  نآ  دـیرادن و 

حیحـص و لطاب و  قح و  هک  دـینک  نامگ  نینچ  ات  دـینکیم ، هرادا  دـیرادن ، غارـس  نآ  يارب  ینوناق  چـیه  هک  یتاـهج  رد  ار  نآ  هتخاـس و 
سوه سوه و  دیناوتیم  هک  دییامش  تسامـش و  رایتخا  رد  دیاهتخاس ، ناتدوخ  هک  یگدنز  نیا  ییابیز  تشز و  دب و  کین و  حیحـصان و 

يوه و ياههاگترپ  رد  طوقس  زج  یتشونرـس  امـش  دیـشیدنایم ، نینچ  رگا  دیهدب !؟ رارق  لطاب  قح و  كالم  ار  دوخ  یگتخاس  حلاصم  و 
هحفص 484] دیرادن [ . ربخیب  ناسنا  زا  ادخ و  زا  نارگنایغط  ياهیهاوخ  دوخ  اهسوه و 

ندروخ تبرض  زا  سپ  هبطخ 069-

هحفص تسا [ . هدومرف  داریا  دمآ ، دورف  شکرابم  كرات  رب  تداهـش  تبرـض  هک  يزور  هاگرحـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دوالا و نم  کتما  نم  تیقل  اذام  هللا ، لوسر  ای  تلقف : ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یل  حنـسف  سلاج ، انا  ینیع و  ینتکلم  [ 485
رد دوبر و  متسد  زا  رایتخا  ممشچ  هک  مدوب  هتسشن  ینم . مهل  ارـش  یب  مهل  دبا  مهنم و  اریخ  مهب  هللا  ینلدبا  تلقف : میهلع » عدا  : » لاقف دللا ؟

. ماهدید اهتجاجل  تموصخ و  اهیجک و  هچ  وت  تما  زا  ادـخ ، ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  و  تشگ . رهاظ  نم  رب  ادـخ  لوسر  متفرورف . ایور 
ار يرـش  نم  ياج  هب  نانآ  يارب  امرف و  تیانع  نم  هب  نانآ  ياـج  هب  ار  ناـنآ  زا  رتهب  ادـنوادخ ، متفگ : نک . نیرفن  ناـنآ  رب  دومرف : ربماـیپ 

يارب دنارذگیم ، ار  یلعا  یتوکلم  حور  اب  یمدمه  تاعاس  نیرخآ  هک  رادیب  هشیمه  نآ  دبلاک  سفق  بش ، نآ  هاگرحـس  زاسب . نیـشناج 
یلع نیـشنب . نم  اب  زیمآرارـسا  هاگرحـس  نیا  رد  ياهقیقد  دنچ  یلع  ای  : - درک سامتلا  فیعـض  ییادص  اب  دناشن و  شنیمز  رب  دنچ  یقیاقد 
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ربمایپ شناوراک ، مه  زاسمد و  ردارب و  هک  دوب  هتشذگن  یتاظحل  دنداتفا . مه  يور  اههژم  دیشک . سفق  یناشیپ  رب  شزاون  تسد  تسـشن و 
ناگدـید لباقم  رد  دوب ، هتفگ  عادو  دـناهدیمان ، شیایند  هک  ار  طاـبر  هنهک  نیا  وا  زا  شیپ  هحفـص 486 ] دنچ [  ینایلاس  هک  ص ،)  ) مرکا

فسوی يا  ینوچ  دوهی  رادید  یسیع ز  يا  ینوچ  جنگ  جنریب  ناهج  ردنا  دوبن  هک  جنر  ینوچ ز  سفن  شوخ  حیـسم  يا  دش . رهاظ  یلع 
دـیاز ز رنه  هچ  رنهیب  نایئارفـص  نیا  زا  هآ  رمع  ياـشخب  ددـم  يزور  بش و  نوچ  رمغ  موق  نیا  یپ  زا  زور  بش و  وـت  دوـسح  ناوـخا  ز 

دب یموق  دـها  هلمج  وت  زا  بابک  لد  تناملاظ  نیا  شتآ  زیچ ز  زیچاـن  ره  وت  زا  دـبایب  هک  زیزع  لـحک  اـیا  وت  زا  دزـس  نآ  رـسدرد  ارفص ؟
هداد مروتـسد  هک  روط  نامه  هللا ، لوسر  ای  : » دومرف یلع  دـننکآ  ناحیر  رطع و  زا  ناـهج  نیا  دـننز  شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ناـک  باـطخ 

بوبحم يهدیزگرب  يا  وت  رادید  تس . هدش  زیربل  قارف  لوط  زا  ماییابیکـش  ربص و  يهساک  هلا  لوسر  ای  اهلمحت . مدرک و  اهربص  يدوب ،
دنچ ياـیور  نآ  زا  یلع ، درک ». رتروهلعـش  تسا ، رادروخرب  ادـخ  رادـید  زا  وت  یتوـکلم  حور  هک  يراـید  نآ  رب  ار  مقاـیتشا  شتآ  ادـخ ،

ود دننام  دوشیم و  کیدزن  یلع  حور  هب  فیطل  رایسب  یجـش  ییوگ  تشگرب . دوب ، هتـسشن  شراظتنا  رد  هک  شیافو  اب  سفق  هب  ياهقیقد ،
تاکرح دوشیم . رود  یلع  حور  زا  دـنادرگیمرب ، ار  نآ  لگ ، تفاطل  دوشیم و  کیدزن  لگ  يهخاش  ندـیچ  يارب  یهاـگ  هک  تشگنا ،

هحفص 487] دهدیم [ . رفس  زا  ربخ  یلع  حور 

قارع مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 070-

اما هحفص 488 ] تسا [ . هدومرف  داریا  نیفص ، گنج  رد  داهج  كرت  رطاخ  هب  قارع  لها  شنزرـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دـمح و زا  سپ  اهدـعبا . اهثرو  اهمیات و  لاط  اهمیق و  تام  تصلما و  تمتا  املف  تلمح  لماحلا ، هارملاک  متنا  اـمناف  قارعلا ، لـها  اـی  دـعب 

نایاپ هب  وا  يرادراب  نارود  هک  یماگنه  دنک و  لمح  ار  دوخ  نینج  هک  دیتسه  نتسبآ  نز  نآ  دننام  امش  قارع  لها  يا  يدنوادخ ، ساپس 
. دریگب رایتخا  رد  ار  وا  شنادنواشیوخ  نیرترود  ددرگ و  ینالوط  شیگویب  نارود  دریمب و  وا  تسرپرـس  دیازب و  ياهدرم  كدوک  دـسرب ،

تقیقح قح و  ریسم  نامه  رب  ماهدشن و  ضوع  مدوب ، امش  تسرپرـس  هک  نم  دیاقارع . مدرم  نامه  مه  امـش  مبلاطیبا ، نب  یلع  نامه  نم 
ای دیهاوخیم ، ار  هیواعم  ایآ  دیاتسرپرـس ؟ نیمادـک  راظتنا  رد  امـش  دـیچیپم ، رـس  نم  تاروتـسد  زا  مهدیم  همادا  متـشادیمرب ، ماگ  هک 

مکتیتا ام  هللا  اما و  دـیرادیم ! شوخ  لد  لایخ  نآ  اب  دـینکیم و  نییعت  تسرپرـس  دوخ  يارب  لایخ  ملاع  رد  ار !؟ یفقث  فسوی  نب  جاجح 
هب هکلب  مدماین ، امش  يوس  هب  رایتخا  يور  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  دیشاب ، هاگآ  هحفص 489 ] اقوس [ . مکتیتا )  ) مکیلا تئج  نکل  ارایتخا و 

نایوجماک یمسر  يهفرح  هک  يرادتقا  هطلـس و  يارب  نادیم  ندرک  زاب  دصق  هب  قارع ، يوس  هب  ع )  ) یلع تکرح  مدش . هدنار  امـش  فرط 
هب هاپـس ، يورین  تیوقت  يارب  ار  وا  تفرگ و  ار  نینموملاریما  يارادـمامز  هار  رـس  هک  دوب  لـمج  يهلئاـغ  هکلب  دوبن . تسا ، تسرپ  تردـق 

قارع نیمزرــس  رب  ماـگ  دــیاش  دــشیم ، نیماـت  هار  ریــسم  ریاـشع  لــیابق و  زا  ترــضح  نآ  دوـصقم  رگا  درک . راداو  هنیدــم  زا  جورخ 
، قارع رد  برع ، ریغ  ناناملـسم  ناـمز ، نآ  رد  هک  تسا  نـیا  هدـش  رکذ  نینموـملاریما  ترجاـهم  يارب  هـک  يرگید  تـلع  تشاذـگیمن .

چیه یهلا ، باـتک  قبط  وا ، يارب  دیفـس ، هایـس و  مجع و  برع و  هک  نینموملاریما ، تفـالخ  ناـمز  اـت  دـندوب . ناوارف  هفوک  رد  اـصوصخم 
تشاد ار  تیزم  نیا  نینموملاریما  ترجاهم  دوب . برع  داژن  صاصتخا  رد  مالسا  هک  نیا  لثم  دشیمن . یگدیسر  نانآ  هب  تشادن ، یتوافت 

نم یلعف  یلاعت ! هللا  مکلتاق  بذـکی ، یلع  نولوقت : مکنا  ینغلب  دـقل  و  درکیم . رادروخرب  یمالـسا  لدـع  قح و  زا  ار  اهناسنا  يهمه  هک 
امـش يوس  هب  رایتخا  يور  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  دیـشاب ، هاگآ  هقدص . نم  لوا  اناف  هیبن ؟ یلع  ما  هب ! نمآ  نم  لوا  اناف  هللا ؟ یلعا  بذکا ؟

هچ هب  نم  دانک ! ناتدوبان  ادخ  دـیوگیم ، غورد  یلع  دـییوگیم : هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  مدـش . هدـنار  امـش  فرط  هب  هکلب  مدـماین ،
ار وا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  شربمغیپ !؟ هب  ای  ماهدروآ . نامیا  ادخ  هب  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  ادـخ !؟ هب  میوگب ؟ غورد  یـسک 
دح و مه  یمدآ  تمظع  هحفص 490 ] تراهط و [  تفارش و  هک  نانچ  دسانشیمن . يزرم  دح و  ناسنا  يدیلپ  تحاقو و  ماهدرک . قیدصت 

نآ هک  دـندرکیم  ادـیپ  ار  نینموملاریما  یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  يهمه  رد  دروم  کـی  حـیقو ، ناگدـننز  ارتفا  نآ  شاـک  درادـن . يزرم 
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سایق دوخ  اب  ار  مدآ  دـالوا  ناـکاپ  راـک  دـندرکیم و  ضارتعا  نینموملاریما  بیغ  ملع  زاربا  هب  ناـنآ  دـشاب !! هتفگ  عقاو  فـالخ  ترـضح 
قح لادبا  یسک ز  مک  دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هلمج  ریش  ریش و  نتـشون  رد  دنام  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دندرکیم .

(. نیح دـعب  هابن  نملعتل  و  . ) ءاعو هل  ناک  ول  نمث ! ریغب  الیک  هما . لیو  اهلها . نم  اونوکت  مل  اهنع و  متبغ  هجهل  اهنکل  هللا ، الک و  دـش  هاـگآ 
زا دیدوب و  بیاغ  نآ  زا  امش  هک  تسا  يربمایپ  يهجهل  زا  میوگیم ، هک  ینانخـس  یلو  میوگیمن ) غورد  نم  . ) ادخ هب  دنگوس  زگره ، هن 
رد وا  يارب  شاداپ  تمیق و  عقوت  نودب  ار  تمکح  تفرعم و  نم  دنیشنب . شمتام  هب  یعدم  نآ  ردام  دیدوبن . نانخس  هنوگ  نآ  ناگتـسیاش 

ياهنامگ ماهداد و  ربخ  امش  هب  هک  ار  اهتیعقاو  نآ  هجیتن  ربخ و  يهدنیآ  رد  امش  و  دشاب . هتشاد  تیفرظ  رگا  مزیریم ، شنورد  يهنامیپ 
نابز زا  ار  اهنآ  ندینـش  یگتـسیاش  امـش  ماهدینـش و  یهلا  لماک  ناسنا  نآ  زا  ار  رابخا  نیا  نم  دیامرفیم : تسناد . دیهاوخ  ار  دوخ  دساف 

یقیاقح هک  ماهدید  نآ  زا  رتتسپ  ار  اهناسنا  يراسمرـش  لماع  امـش  نم ، ماهتفگن . اهایرد  زا  ياهرطق  زونه  نم  دیتشادن . ینابر  کیپ  نآ 
هحفص 491] مراذگ [ . ناترایتخا  رد  ار  هدرپ  تشپ  زا 

ربمایپ رب  دورد  هبطخ 071-

معاد تاوحدـملا و  یحاد  مهللا  هحفص 492 ] دیامرفیم [ . مرکاربمایپ  ناحبـس و  دنوادخ  تافـص  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يا و  دوخ ) راک  يارب   ) اههدرتسگ يهدننک  اهر  يهدنرتسگ و  يا  ادنوادخ ، اهدیعس . اهیقـش و  اهترطف : یلع  بولقلا  لباج  تاکومـسملا و 

يدراوم رد  هک  شیاین ، هنوگ  نیا  دوخ . یلصا  ترطف  رب  - دیعـس هچ  یقـش و  هچ  - اهلد يهدننیرفآ  يا  دنلب و  ياهنامـسآ  يهدنراد  اپ  رب 
ناهج و تمظع  هب  رگشیاین ، ناسنا  هک  تسا ، یمدآ  هاگدید  تعسو  زا  یـشان  هدنزومآ و  هداعلاقوف  تسا ، هدمآ  هغالبلاجهن  رد  يددعتم 

الاب هب  رـس  يرادقم  ناسنا  رگا  دنکیم . یگدنز  اجک  رد  دـنادب  دـشاب و  هاگآ  رایـشه و  دـباتیم ، ناهج  نیا  رب  نآ  ياروام  زا  هک  یغورف 
يدرف چـیه  هـک  دـنکیم  یگدـنز  ینعم  رپ  یناـهج  کـی  رد  دـمهفیم  دـنک ، كرد  ار  نآ  يهدـننک  هریخ  غورف  یتـسه و  هوکـش  دربـب و 

. رگ هراظن  دوخ  یتسه  رد  الاو  يانعم  کی  ساـسحا  زا  تسا  تراـبع  نیا ، زا  رتتیمها  اـب  ياهجیتن  دـنک . یقلت  ینعمیب  ار  نآ  دـناوتیمن 
تداعـس تواقـش و  دروم  رد  دزومآیم . ناسنا  هب  دـننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  یناسنا  ناـهج و  ندوب  رادینعم  اـهشیاین ، هنوگ  نیا 

یمدآ تداعـس  تواقـش و  نوب  یتاذ  رتبعم ، ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زین  یهیدـب و  یلقع  لـیالد  هب  رظن  اـب  هک  تفگ  دـیاب  اـهناسنا  یتاذ 
لقع مکح  هب  دراد ، تداعـس  تواقـش و  ندوب  یتاذ  رب  تلـالد  رهاـظ  رد  هک  یثیداـحا  تاـیاور و  يهمه  تسا . هحفـص 493 ] لوقعمان [ 
تلاح یمامت  لماش  هک  تسا ، يدنوادخ  ملع  تیمومع  نایب  قوف ، تیاور  لاثما  زا  دوصقم  : » دیوگیم هک  تیاور  نآ  قباطم  دیاب  یهیدـب 

كدـبع و دـمحم  یلع  کتاکرب ، یماون  کتاولـص و  فئارـش  لعجا  دوش . نییبت  ریـسفت و  تسا ». تقلخ  زا  سپ  تقلخ و  زا  شیپ  ناسنا 
لمح امک  لیلاض ، الا  تالوص  غمادلا  لیطاب و  الا  تاشیج  عافدـلا  و  قحلاب . قحلا  نلعملا  قلغنا و  امل  حـتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  کلوسر 

رب ار  دوخ  يهدـنیازف  تاکرب  فیرـش و  ياهدورد  مزع . یف  هاو  مدـق و ال  نع  لکان  ریغ  کتاضرم ، یف  ازفوتـسم  كرماب ، امئاق  علطـضاف ،
قح يانبم  رب  ار  قح  هک  يربمایپ  هدیچیپ ، ياههرگ  يهدنیاشگ  تسا و  هتـشذگ  يهدنهد  نایاپ  هک  تسرفب  ص )  ) دـمحم تلوسر  هدـنب و 
هک ار  یتلاسر  تخاس . دوبان  وحم و  ار  اهیهارمگ  تالمح  دـیدش و  تبیه  شوماخ و  عفد و  ار  اهلطاب  نایلغ  اهشـشوج و  دومن . نالعا 

بقع زگره  شیپ  هب  وپاکت  رد  تفاتـشرب . وت  ياضر  لیـصحت  هار  رد  درک و  ماـیق  وت  رما  هب  درب . شیپ  تردـق  لاـمک  اـب  تفرگ ، هدـهع  رب 
ص)  ) مرکا ربمایپ  یگتسیاش  يهدننک  نایب  هبطخ ، نیا  رد  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  فیصوت  دیزرون . یتسس  یمیمصت  چیه  رد  تسشنن و 

لوسر . 2 هلوسر . هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و  ادخ . يهدنب  . 1 تسا :  لیذ  رارق  هب  تالمج  نیا  رد  هدراو  تافص  تسا . يدنوادخ  دورد  رب 
زا هک  داد  اهناسنا  هب  ار  ییاناوت  نیا  دوخ ، تامیلعت  یهلا و  باـتک  اـب  ص )  ) ترـضح هتـشذگ . يهدـنهد  ناـیاپ  . 3 هحفـص 494 ] ادخ [ .

نالعا . 5 هدیچیپ . ياههرگ  يهدنیاشگ  . 4 تسا . توبن  متخ  یگدنهد ، نایاپ  نیا  رگید  يانعم  دـنوش . یناسنا  خـیرات  دراو  یعیبط  خـیرات 
زج دیوگیم ، هک  هچ  ره  دیوگیمن . يوه  يور  زا  نخس  ربمایپ  : » دیوگیمن نخـس  يوه  يور  زا  مرکا  ربمایپ  قح . يانبم  رب  قح  يهدننک 
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تـالمح يهدـننک  وحم  اـهلطاب و  ناـیلغ  اهشـشوج و  يهدـننک  عـفد  . 6 [ . 170 .« ] تــسین يرگید  زیچ  دوــشیم ، وا  رب  هــک  يایحو 
ار وا  لاعتم  دنوادخ  هکلب  دـمارآیمن ، یتعاس  اهنت  هن  هک  دـنکیم  عورـش  اهیهارمگ  لیطابا و  اب  ياهزرابم  نانچ  مظعا  ربمایپ  اهیهارمگ .
.7 [ . 171 .« ] يزادنیب تقشم  هب  ار  دوخ  هک  میداتسرفن  وترب  ار  نآرق  ام  . » درادیم زاب  اهتقـشم  بئاصم و  همه  نآ  رد  نتفرورف  تدش  زا 

نم وگب : نانآ  هب  . » يدـنوادخ رما  هب  هدـننک  مایق  . 8 دوب . هتفریذـپ  ار  تلاسر  تناما  هک  روط  نامه  تردـق ، لامک  اب  تلاسر  هدـنرب  شیپ 
هار رد  هدنباتـش  . 9 [ . 172 .« ] دـینک ماـیق  ادـخ  يارب  کـی  هب  کـی  ود و  هب  ود  هک  نیا  نآ  مهدیم و  دـنپ  تقیقح  کـی  هب  طـقف  ار  اـمش 

.12 درادن . شمیمـصت  هب  یهار  دیدرت ، یتسـس و  هک  ياهدنریگ  میمـصت  . 11 تسـشنن . بقع  زگره  هک  يرگوپاـکت  . 10 یهلا . تاضرم 
رشتنم . 15 يدنوادخ . تاروتـسد  يارجا  ریـسم  رد  يهدـننک  تکرح  . 14 ینابر . دهع  يهدـنرادهگن  . 13 یهلا . یحو  يهدـننک  تفایرد 

لوصا و اب  مالـسا ، ربمایپ  ناهانگ . اههنتف و  رد  هتفرورف  ياهلد  يهدننک  تیاده  . 16 هحفـص 495 ] یتسه [ . يهنهپ  رد  یهلا  رون  يهدننک 
لیلد يور  زا  دوشیم ، هاـبت  یناگدـنز  نیا  رد  هک  یـسک  ره  اـت  . » دومرف بصن  ناـهارمگ  هار  رـس  رد  ار  تیادـه  لعـشم  یمالـسا ، نیناوق 

نوزخم ملع  نابهگن  . 17 [ . 173 .« ] دشاب نشور  لیلد  يور  زا  دوشیم ، لوقعم ) تایح   ) هبیط تایح  هب  قفوم  هک  یسک  ره  دشاب و  نشور 
هدنهد و تراشب  دهاش و  ار  وت  ام  ربمایپ ، يا  . » ادـخ فرط  زا  قح  رب  ثوعبم  باسح و  زور  رد  يدـنوادخ  يایوگ  دـهاش  . 18 يدنوادخ .

هحفص 496] [ . ] 174 .« ] میداتسرف هدننک  دیدهت 

ناورم هرابرد  هبطخ 072-

؟ نامثع لتق  دعب  ینعیابی  ملوا  هحفص 497 ] تسا [ . هدومرف  داریا  هرـصب  رد  مکح ، نب  ناورم  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يدـهعت تـعیب و  یناوـیح ، سفن  ياـهتفاثک  رد  ناـگتفرورف  نـیا  رگا  دوـب ؟ هدرکن  تـعیب  نـم  اـب  ناـمثع  ندــش  هتــشک  زا  سپ  وا  رگم 

لئاق شزرا  نآ  يارب  دنتخانشیم و  ار  ادخ  اب  دهعت  تسخن ، دندرکیم ، تیلوئسم  ساسحا  دندوب و  لئاق  یشزرا  نآ  يارب  دنتخانـشیم و 
ناطیـش اب  تدوم  دـهع و  دـیدجت  اب  ناشدـیلپ ، یگدـنز  زا  ياهظحل  ره  نانیا ، دـندرکیم . تیلوئـسم  ساـسحا  نآ  يهراـبرد  دـندشیم و 

نیا دسیلب . ار  دوخ  ینیب  گس  هک  ینامز  رادقم  هب  تسا  شیپ  رد  یتسایر  وا  يارب  هک  دینادب  هفنا . بلکلا  هقعلک  هرما  هل  نا  اما  درذگیم .
ربمایپ تاـنئاک ، فرـشا  زا  ار  يدـنوادخ  تنعل  لادـم  هک  دوب ، صاـعلایبا  نب  مکح  مشچ  رون  دـنزرف و  دوشیم و  هدـیمان  ناورم  صخش 
ناورم بیترت ، نیدب  درک . تنعل  دومرف و  دیعبت  درط و  هنیدم  زا  ار  رسپ  ردپ و  نیا  ربمایپ ، دوب . هدرک  بصن  دوخ  هنیـس  هب  هتفرگ و  مالـسا ،

دیرط و نبا  دیرط  نآ  تسایر  تدم  یهاتوک  ع )  ) نینموملاریما دش . بقلم  قفانم  نبا  قفانم  نولعم و  نبا  نوعلم  دیرط و  نبا  دیرط  بقل  اب 
هدومرف هیبشت  دـنکیم ، فرـص  شاینیب  ندیـسیل  يارب  گس  هک  یتدـم  یهاتوک  هب  ار  قفانم  نبا  قفاـنم  هحفـص 498 ] نیعل و [  نبا  نـیعل 

گـس کـی  يرادرب  هرهب  زج  يزیچ  هک  ناورم  تساـیر  تیهاـم  کـی . تسا : زیچ  ود  دـسریم ، رظن  هب  هیبـشت  نیا  رد  هک  ياهتکن  تـسا .
شش ای  هام  راهچ  ندیسیل ، نیا  تدم  دوب . لوغشم  هشال  يهدنام  سپ  ندیسیل  هب  ناورم  هک  یتدم  یهاتوک  ود . تسین . اهتفاثک  زا  تفص 

یمالـسا تما  سییر و  راهچ  ردپ  تسا  وا  و  رمحا ! اتوم )  ) اموی هدلو  نم  هنم و  همالا  یقلتـس  هعبرالا و  شبکالا  وبا  وه  و  دوب . هام  هن  ای  هام 
هب دوب ، هدومرف  شنادنزرف  ناورم و  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یبیغ  ییوگـشیپ  دید . دهاوخ  یخرـس  زور  شنادـنزرف  وا و  زا 
زا عافد  يارب  یهار  چیه  هدش و  تبث  یخیرات  ربتعم  ذـخآم  رد  نانآ  ياهيزیرنوخ  لسن و  نیا  یگماکدوخ  یتسرپ و  يوه  تسویپ . عوقو 

هحفص 499] ماشه [ . دیزی و  نامیلس ، دیلو ، زا : دناترابع  ناورم  نادنزرف  تسا . هدنامن  نانآ 

اوران یماهتا  هب  خساپ  هبطخ 074-

. ] دـننکیم مهتم  نامثع  نوخ  رد  تکرـش  هب  ار  وا  هیماینب ، درک  ادـیپ  عالطا  هک  دومرف  داریا  یماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
زا ار  نانآ  نم  يهراب  رد  هیماینب  ملع  اـیآ  یتمهت ؟ نع  یتقباـس  لاـهجلا  عزو  اـم  وا  یفرق ؟ نع  یب  اـهملع  هیما  ینب  هنی  مل  وا  هحفص 500 ]
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رد دـننک ؟ يراددوـخ  نم  هب  ندز  تمهت  زا  ناداـن  مدرم  هـک  دوـشیمن  بجوـم  نـم  تشذگرـس  اـیآ  درادیمن ؟ زاـب  نـم  نتخاـس  مـهتم 
ریاس هک  دـسریمن  تردـق  زا  دـح  نآ  هب  دـعب ، کی  يهدـننک  لوغـشم  ياهتیلاعف  تارثات و  یناور ، داعبا  حوطـس و  لدـتعم  ياهنایرج 

حوطس نآ  رد  ار  دوخ  راک  دناوتن  هجو  چیه  هب  بسانم  لماوع  هک  دنک  بلـس  نانچ  دوخ  هب  صوصخم  تیلاعف  رثات و  زا  ار  داعبا  حوطس و 
تیصخش هزادنا  ره  هک  میریذپب  دیاب  یناور  داعبا  حوطـس و  ياهتیلاعف  تارثات و  يانب  ریز  رد  ار  تمیها  اب  لصا  نیا  دهد . ماجنا  داعبا  و 

، تیـصخش رد  اهتیلاعف  تارثات و  ياههزیگنا  لماوع و  ربارب  رد  ناور ، حوطـس  داعبا و  نتـشادهگن  لداعتم  تردـق  دـشاب ، رتيوق  یناسنا 
رگید ياهتیلاعف  تارثات و  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  رد  تقیقح ، کی  هب  ملع  رد  ناسنا  یناور  دـعب  تیمها  تسا . رتییالقع  رتیلاع و 
کی هب  مـلع  هحفـص 501 ] تسا [ . یناور  مهم  نوناـق  کـی  نیا  دـنرادن . ار  نآ  نداد  رارق  عاعـشلا  تحت  تردـق  یناور ، حوطـس  داـعبا و 

حوطـس و یمامت  رب  لاعف ، يرـصنع  دننام  دشاب ، هدادن  تسد  زا  تسوا  یتاذ  صتخم  هک  ار  یگدـننک  فشک  تیهام  هک  یمادام  تیعقاو ،
اب یناور ، حطس  دعب و  چیه  دراد . تیمکاح  یناور  حوطس  رگید  رب  تیصخش ، صاخ  نیعت  دننام  عاعش ، نیا  دزادنایم . عاعش  یناور  داعبا 
هار هب  يارب  رگا  یلو  درادن . ار  تیصخش  صاخ  نیعت  نیا  اب  داضت  محازت و  ییورایور و  تردق  دشاب ، هتـشاد  هک  یتیلاعف  رثات و  هنوگ  ره 

ار دوخ  تیـصخش  صاخ  نیعت  تقیقح  رد  دیریگب ، هدـیدان  ار  ملع  نیا  دـیهاوخب  اهییوجدوس  یناویح و  عابـشا  اهيرگهلیح و  نتخادـنا 
، تسا قح  وا  تسیک و  یلع  دنادیم  هیواعم  نتـشیوخ . اب  ینلع  يهزرابم  يزیتس و  دوخ  حضاو  رایـسب  يانعم  تسا  نیا  دیریگیم . هدـیدان 
گنج و هب  وا  اب  دوشیمن و  یلع  میلـست  هیواعم  یلو  دوش . یلع  میلـست  هک  دـنکیم  مکح  هرورـضلاب  هیواـعم  یناور  تیـصخش  نیعت  سپ 
ود ياراد  هیواعم  تیـصخش  سپ  تسین . قح  رب  وا  هک  تسا  نیا  هورگ  کی  ای  صخـش  کی  اب  راکیپ  گـنج و  ياـنعم  دزیخیمرب ! راـکیپ 

رگا تسا . رتاسر  رتغیلب و  نم  نابز  زا  تسا ، هداد  نانآ  هب  ادـخ  هک  يدـنپ  هتبلا  یناسل . نم  غلبا  هب  هللا  مهظعو  اـمل  و  تسا . ضقاـنتم  نیعت 
رادشه نانآ  هب  مالک  نیرتحیرص  اب  هک  دنونشب  ادخ  زا  دنونشب ،  نم  نابز  زا  ار  تقیقح  دنهاوخیمن  دننادیم و  ناشدوخ  لثم  یناسنا  ارم 
تبقاع نیبب  میتفرگ ، ماقتنا  ناراـکهبت  نآ  زا  اـم  [ . » 175 .« ] دـشاب ناـیوگغورد  زا  رگا  داـب  وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  نیا  مجنپ  و  . » تـسا هداد 

رب هدننکجاجتحا  مصخ  منم  نیباترملا . نیثکانلا  میـصخ  نیقراملا و  جیجح  انا  [ . 176 .« ] دیسر هحفـص 502 ] اجک [  هب  ناگدننک  بیذکت 
نایب نیا  مزرویم . تموصخ  دناهداتفا ، دیدرت  هب  نید  رد  دناهتـسکش و  تعیب  هک  یناسک  اب  و  دندش . جراخ  نید  زا  هک  فرحنم  مدرم  نآ 

ایند نیا  رد  مه  ترـضح ، نآ  ناـهرب  لـیلد و  ینعی  ترخآ . ملاـع  رد  مـه  تـسا و  تـسرد  اـیند  نـیا  رد  مـه  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما 
قیاقح و هک  يدنوادخ ، هاگشیپ  رد  ترخآ ، رد  مه  میدید و  جراوخ  ناتساد  رد  هک  نانچ  تسا ، نید  زا  نیفرحنم  لیلد  اعدا و  يهدننکش 

گرزب زور  نآ  رد  تفگ : ناوتیم  هکلب  دوشیم . راکـشآ  قح  لباقم  رد  هناجوجل  ياهتمواقم  یچوپ  دوشیم و  نشور  همه  رب  تایعقاو 
روظنم ایند  نیا  رد  ام  هک  یحالطصا  يانعم  هب  ناهرب ، لیلد و  هب  یجایتحا  دوشیم ، هتـشادرب  قیاقح  تایعقاو و  يهمه  يور  زا  اههدرپ  هک 
هـضرع يدـنوادخ  باـتک  رب  لاـثما  يهمه  داـبعلا ! يزاـجت  رودـصلا  یف  اـمب  لاـثمالا و  ضرعت  هللا  باـتک  یلع  و  دوب . دـهاوخن  مینکیم ،

دض اهتمظع و  اهشزرا و  يهمه  دنوشیم . هداد  شاداپ  ای  تازاجم و  دنکیم ، زورب  ناشیاههنیـس  رد  هک  هچ  نآ  هب  ناگدنب  دنوشیم و 
زا يزابلغد  هسیـسد و  اهنویلیم  اـب  هیماینب  رگا  تساـهناسنا . یناور  هحفـص 503 ] تالاح [  اهتین و  هب  طوبرم  اـهتمظع ، اـهشزرا و 

. تسارتفا ناشیواعد  ضحم و  غورد  ناشمالک  تسین . راوتـسا  صالخا  قدـص و  يهیاـپ  رب  دـنزب ، مد  يدـنوادخ  باـتک  ربماـیپ و  ادـخ و 
هحفص 504] دنکیمن [ . روطخ  نانآ  نورد  هب  یکاپ  تین  چیه  هتشاد و  دیلپ  ینطاب  هدنبیرف و  يرهاظ  ناشلامعا 

زردنا هبطخ 075-

یلا یعد  یعوف و  امکح  عمـس  ادبع )  ) ارما هللا  محر  هحفـص 505 ] دنکیم [ . کیرحت  حلاص  لمع  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
لامک دشر و  يوس  هب  تفریذپ و  تفرگارف و  ار  نآ  دینـش ، ار  یمکح  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ  اجنف . داه  هزجحب  ذخا  اندف و  داشر 

زا ضارعا  دش . راگتـسر  تفرگ و  ار  ياهدننک  تیاده  یبرم  نماد  تشگ و  کیدزن  لامک  دـشر و  هب  تفریذـپ و  ار  توعد  دـش ، توعد 
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تمکح يریگارف  رب  یناوارف  دیکات  ینآرق  تایآ  درک . نایب  ناوتیمن  یقیقح  تایح  بآ  زا  ضارعا  اب  زج  یحالطصا ، چیه  اب  ار  تمکح 
هلمج رد  دـنکیم . قـالطا  نآ  هب  ریثـک  ریخ  یفرعم و  نـالوسر  يهفیظو  نیرتگرزب  ار  تمکح  میلعت  هک  ییاـج  اـت  دراد ، نآ  هب  لـمع  و 

بـستکا احـصان .)  ) احلاص لمع  اصلاخ و  مدـق  هبنذ . فاخ  هبر و  بقار  تسا . مکح  يانعم  نیرتبساـنم  تمکح ، هب  ریبعت  ریـسفت ، دروم 
لمع تفر و  شیپ  تین  لمع و  رد  صالخا  اب  داتفا . ساره  رد  شهانگ  زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  شراگدرورپ  اروذـحم . بنتجا  اروخذـم و 

دومن و نییعت  دوخ  يارب  ار  یفدـه  و  دـیزرو . بانتجا  هعونمم  روما  زا  تخودـنا و  دـنمدوس  هحفـص 506 ] يهریخذ [  داد و  ماجنا  حـلاص 
ساسحا ار  یهلا  تیبرت  هراظن و  زا  یـششک  یمدآ  ات  درک . بیذـکت  ار  شیوزرآ  تساـخرب و  هزراـبم  هب  شیاوه  اـب  درک . زارحا  یـشاداپ 

هک تسا  نیا  اعدم  نیا  لیلد  دیـسر . دهاوخن  تیلعف  هب  وا  لامک  هب  تکرح  يرگنالاب و  دادعتـسا  دشابن ، ياهبذاج  نینچ  هب  دقتعم  دنکن و 
لدـتعم ساـسحا  لـقع و  زا  رگا  درک ، یقلت  يرورـض  ار  نآ  هـب  لوـصو  دـش و  یقلت  شزرا  اـب  تـمظع و  اـب  یمدآ  يارب  هـک  یفدـه  ره 

فده ریگفده ، ناسنا  حور  هک  تهج  نادب  دیآیم . دوجو  هب  يو  رد  فده  نآ  يوس  هب  یششک  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هدوب  رادروخرب 
هراظن و تسا ، رود  وا  زا  العف  هک  دـنادیم ، دوخ  حور  زا  یئزج  دـننام  ار  نآ  هدرک و  میـسجت  یلاع  عضو  کی  رد  ار  دوخ  يهقالع  دروم 

لوصو يارب  ار  وا  درگنیم و  وا  هب  هراومه  فده ، نآ  هک  تسا  نیا  دننام  و  دنکیم . ساسحا  دوخ  هرابرد  فده  نآ  زا  یهیجوت  هطلس و 
يامکح هللاءایلوا و  ناربمایپ و  يهمه  هک  تسا  هدـعاق  نیا  يور  تسا . یناسنا  حور  تاصتخم  زا  یکی  نیا  دـنکیم . بذـج  نتـشیوخ  هب 

زا رتگرزب  هک  دـشاب  يزیچ  دـیاب  یناـسنا  يـالعا  فدـه  هک  دـننزیم  اـیرف  ادـص ، مه  گـنهامه و  یناـسنا ، يهیلوا  ترطف  اـب  نیتـسار ،
رد ار  هچ  ره  ناسنا ، هک  تسادخ  طقف  نیا  دربب . لامک  دشر و  هب  ور  ار  وا  تیدوجوم  دناوتب  ات  دشاب ، هدوب  يو  یلعف  یعیبط و  تیدوجوم 

، سب دشاب و  ادخ  ناسنا  فده  رگا  دباییم . قیفوت  ایازم  همه  هب  هدادـن ، تسد  زا  يزیچ  دـهدب ، تسد  زا  وا  تمحر  عاعـش  هب  لوصو  هار 
هک دنادیم  یصخش  نینچ  اریز  تسا . يونعم  يدام و  داعبا  يهمه  رد  تبثم  ياهدادعتـسا  يهمه  ندیـسر  تیلعف  هب  وا  فده  تقیقح  رد 

، نتـشاد ادـخ  هب  مئاد  هجوت  تسا . راک  يهدامآ  اـمئاد  یهلا  لـماع  کـی  يو ، تبثم  ياهدادعتـسا  زا  کـی  ره  ندروآرد  تکرح  هب  يارب 
: تساراد دـیامرفیم ، نایب  ع )  ) نینموملاریما هک  ار  یتاصتخم  یهلا ، يهطبار  نیا  تسا . نتـشیوخ  يهرابرد  وا  يهراـظن  نتفریذـپ  مزلتـسم 

صتخم هحفـص 507 ] یناسنا [ . تیدوجوم  مامت  رب  يدـنوادخ  يهراـظن  ساـسحا  تیور و  مود . صتخم  هاـنگ . زا  تشحو  مکی . صتخم 
روما زا  بانتجا  زیهرپ و  مجنپ . صتخم  یعیبط . یگدنز  نیا  زا  تیدـبا  يهتـسیاش  يهریخذ  نتخودـنا  مراهچ . صتخم  حـلاص . لمع  موس .

ماـجنا اـم  هک  يراـک  ره  يارب  لـجوزع ، دـنوادخ  هک  نیا  متفه . صتخم  دـنکیمن . فلت  هدوهیب  ار  دوخ  تاـیح  مشـش . صتخم  هعوـنمم .
. زارد رود و  ياهوزرآ  بیذـکت  مهن . صتخم  سفن . ياوه  اـب  هزراـبم  متـشه . صتخم  تسا . هدومرف  ررقم  اـم  يارب  ار  ياهجیتن  میهدیم ،

صتخم نداد . رارق  گرم  لـپ  زا  روـبع  يهشوـت  ار  اوـقت  مهدزاـی . صتخم  یناور . تـیفرظ  رد  هعـسوت  ییابیکـش و  ربـص و  مـهد . صتخم 
تمینغ ار  رمع  تاظحل  تاناکما و  مهدزیس . صتخم  نتفرگ . شیپ  دوشیم ، هدیمان  میقتسم  طارـص  هک  ار ، راومه  نشور و  هار  مهدزاود .

هحفص 508] ندشن [ . یگدنز  يامن  ربج  ثداوح  میلست  ندرمش و 

هیماینب راتفر  شهوکن  هبطخ 076-

هیم ینب  نا  هحفص 509 ] درک [ . عونمم  شقح  زا  ار  ترضح  نآ  صاعلا ، نب  دیعس  هک  دومرف  یماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
زا نم  هک  ار  یثرا  هیماینب  هبرتلا . ماذولا  ماحللا  ضفن  مهنـضفنال  مهل  تیقب  نئل  هللا  اقیوفت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ثارت  یننوقوفیل 

تـسد هب  هنابـصاغ  هک  یماقم  زا  ار  ناـنآ  مناـمب ، هدـنز  ناـنآ  يارب  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  دـنهدیم . نم  هب  مکمک  مراد ، ص )  ) دـمحم
هزادـنا نامه  هب  دـنکیم . ادـج  زیمت  ياهتشوگ  رگید  زا  ار  هدولآ  كاخ  تشوگ  باصق  هک  نانچ  منکیم ، رانک  رب  طقاس و  دـناهتفرگ ،

اـهتحاقو و اـهتلاذر و  زا  یمــسجت  هـیماینب  هـیما و  دــندوب ، یناـسنا  ياـهشزرا  اــهتمظع و  زا  یمــسجت  مشاــهینب  مشاــه و  هـک 
نایم رد  یتشآ  ناکما  هج  چـیه  هب  هک  تسا  تملظ  رون و  لـباقت  ناـمه  نیا  دـندوب . اـهيزادرپهلیح  اـهییوجتصرف و  اـهیهاوخدوخ و 
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، یناسنا ياهشزرا  نیرتیلاع  هاگدید  زا  مه  بسن و  رظن  زا  مه  هک  وا  دالوا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  نامدود ، نیا  درادن . دوجو  اهنآ 
دندرک و لدبم  اهیگماکدوخ  تیمکاح و  هب  قشع  يزابتردق و  هب  ار  مالسا  هتـساخرب و  هزرابم  تباقر و  هب  دناهتفرگ ، رارق  العا  دح  رد 

هحفص 510] دندشن [ . بکترم  هک  یتایانج  اهيدیلپ و  هچ  هار ، نیا  رد 

شیاین هبطخ 077-

. هرفغملاب یلع  دـعف  تدـع  ناـف  ینم ، هب  ملعا  تنا  اـم  یل  رفغا  مهللا  هحفـص 511 ] دـیامرفیم [ . اعد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اب رگید  راـب  مدرگرب  مدوـب ، هدرک  هک  ییاـطخ  هب  رگید  راـب  رگا  يرتاـناد . نم  زا  نم  يهراـبرد  هک  ار  هچ  نآ  اـشخبب  نـم  رب  اراـگدرورپ ،
ار اهنآ  ندوب  اطخ  ای  میوشیم و  بکترم  اهنآ  ندوب  اطخ  هب  هجوت  نودب  هک  ار  ییاهاطخ  زا  يرادقم  امرفب . تیانع  نم  رب  دوخ  ششخب 
. میهدیم بیرف  ار  دوخ  درومیب  ياهلالدتسا  داهشتسا و  هدع  کی  اب  هک  تسا  یعقاوم  رد  مینادیمن ، ار  اهنآ  ياهيدیلپ  یلو  مینادیم ،

یتشز زا  هک  نیا  نودب  هجیتن ، رد  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یتشز  حبق و  جیردت  هب  اهنآ ، هب  رارصا  رارکت و  تهج  هب  اهیبیرف  دوخ  نیا 
ریز هفیرش  يهیآ  رد  دنوادخ  میاهداد . ماجنا  ار  یناهانگ  هچ  هک  مینادیمن  میوشیم و  بکترم  ار  اهنآ  دوش ، هتساک  اهاطخ  نآ  يدیلپ  و 

.« امرفم هذخاوم  میداتفا ، اطخ  هب  ای  میدرک  شومارف  هک  هچ  نآ  يهرابرد  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا  : » دنیوگب هک  دهدیم  ناگدنب  هب  روتـسد 
دوجو نآ  ماجنا  هب  تردق  فیلکت ، هب  لهج  تروص  رد  هک  دسریم ، رظن  هب  دروم  نیا  رد  هک  یـضارتعا  نیاربانب  هحفص 512 ] [ . ] 177]

هب دنتــسم  ياهیــشومارف  نـینچمه  فـیلکت و  ماـجنا  تفاـیرد و  رد  هحماـسم  اریز  تـسا . دودرم  دوـشیم ، یفتنم  فـیکلت  سپ  درادـن ،
، يریصقت لهج  يروصق . هن  تسا ، يریـصقت  لهج  کی  نیا  یلو  تسا ، فیلکت  هب  لهج  بجوم  هچ  رگا  فیلکت ، يهرابرد  يراگنالهس 

ندوب تیصعم  یلو  دنوشیم ، بکترم  ار  یصاعم  اهیتشز و  ایند  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  دنکیمن . یفتنم  ار  نآ  راوگان  بقاوع  فیلکت و 
هل دجت  مل  یـسفن و  نم  تیاو  ام  یل  رفغا  مهللا  تسا . مسق  نیمه  زا  دننکیم ، یقلت  مه  هتـسیاش  بوخ و  ار  اهنآ  هکلب  دننادیمن ، ار  نآ 

نیا ادنوادخ ، يدیدن . افو  نم  زا  هدعو  نآ  يهرابرد  وت  مدرک و  هدـعو  دوخ  سفن  زا  هک  ار  هچ  نآ  اشخبب  نم  رب  ادـنوادخ ، يدـنع . ءافو 
ملظ دوشیم و  هدیمان  نتشیوخ  هب  ملظ  هک  تسا  ياهدنیاز  ملظ  نامه  نیا  ياشخبب . نم  رب  ار  نآ  نتسکش  نتشیوخ و  اب  دهعت  گرزب  ملظ 

یعنام چیه  رگید  دهدیم ، نت  نتـشیوخ  رب  ملظ  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  دروآیم . دوجو  هب  دیازیم و  ار  نارگید  هب 
رتکیدزن و ناسنا  هب  ناـسنا ، دوخ  سفن  دـننام  يدوجوم ، چـیه  اریز  درادـن . دوجو  وا  یگدـنز  هار  رـس  رد  نارگید  رب  متـس  روج و  يارب 

کیلا هب  تبرقت  ام  یل  رفغا  مهللا  دراد ؟ یتیمها  هچ  نارگید  هب  متس  منک ، متس  نتشیوخ  رب  نم  هک  یتقو  تسین . رتتیمها  اب  رتبوبحم و 
هدرک منابز  هک  يراک  اب  مبلق  سپـس  متـسج ، برقت  وت  رب  منابز  يهلیـسو  هب  هک  ار  هچ  نآ  اشخبب  نم  رب  اهلاراب ، یبلق . هفلاـخ  مث  یناـسلب ،

هک تسا ، بارطضا  رد  ود  نآ  زا  ریغ  یعـضو  رد  بلق  دهدیم . ناشن  ار  يرگید  زیچ  لمع  دراد . اوتحم  کی  نخـس  دومن . تفلاخم  دوب ،
داضتم دوجوم  هس  هظحل ، کی  رد  دوجوم ، کی  رگم  دـنکیم ؟ هحفـص 513 ] هچ [  دیوگیم و  هچ  زیتس  دوخ  يهماکدوخ  نیا  ادنوادخ !

. تسا چوپ  لمع  نیا  دهدیم و  ماجنا  صالخا  نودـب  ار  لمع  نم  هک  تسا  هتفایرد  بلق  هک  تسا  یعقوم  نآ  و  دوشیم . يرآ ، دوشیم ؟
اب هک  ار  یتاراشا  اشخبب  نم  رب  نم ، يادـخ  يا  ناسللا . تاوفه  ناـنجلا و  تاوهـش  ظاـفلالا و  تاطقـس  ظاـحلالا و  تازمر  یل  رفغا  مهللا 

بکترم منابز  اب  هک  ار  ییاهشزغل  دناهدزرس و  ملد  رد  هک  ار  یتاینمت  لایما و  ماهتفگ و  هک  ار  لطاب  ینعمیب و  ظافلا  ماهدومن و  منامشچ 
راک رودص  ببس  ای  دهدب و  ماجنا  ار  یتشز  راک  مشچ ، يهشوگ  تاراشا  يهلیـسو  هب  دوخ ، فیثک  دوصقم  زاربا  يارب  ناسنا  رگا  ماهدش .

، دوش هتـشادرب  وا  زا  یـسکع  هظحل  ناـمه  رد  رگا  یتح  درادـن . دوجو  ناـسنا  نآ  يارب  یتـشز  نآ  دانتـسا  تاـبثا  يارب  یهار  دوش ، تشز 
هک تسا  هتسنادن  وا  ایآ  : » لاح نیا  اب  یلو  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  یصاخ  لماع  هک  دنک  یفرعم  یتکرح  ار  مشچ  يهراشا  دناوتیم 

تاملک نآ  زا  هک  یمیهافم  زغم و  يهلیـسو  هب  اهنآ  اـب  یمدآ  حور  طاـبترا  کـیکر و  تشز و  تاـملک  هب  ظـفلت  [ . 178 .« ] دنیبیم ادخ 
ییاهتلفغ وهـس و  تسا . هدنونـش  حور  رد  اهیگریت  زورب  بجوم  مه  دوشیم و  ناسنا  دوخ  زغم  حیحـص  تیلاعف  محازم  مه  دـیآیمرب ،
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ییاهتیمورحم بجوم  تسا ، لوقعم  تایح  ریـسم  ای  یگدـنز  نوناـق  هب  ندادـن  تیمها  تهج  هب  اـبلاغ  دریگیم و  تروص  نورد  رد  هک 
هحفـص تسا [ . یناسنا  یقالتعا  یقرت و  يهلیـسو  نیرترـصحنم  نیرتگرزب و  اهنآ ، هب  لمع  هک  دوشیم  یفیلاـکت  فیاـظو و  يهراـبرد 

[514

سانشرتخا خساپ  هبطخ 078-

هحفـص دومرف [ . دریا  جراوخ ، يوس  هب  تکرح  ماگنه  رد  شنارای ، زا  یـضعب  ییوگـشیپ  هب  خساپ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نمف رـضلا ؟ هب  قاح  اهیف  راس  نم  یتلا  هعاسلا  نم  فوخت  و  ءوسلا ؟ هنع  فرـص  اهیف  راـس  نم  یتلا  هعاـسلا  یلا  يدـهت  کـنا  معزتا  [ 515

فرطرب وا  زا  يراوگان  دنک  تکرح  تعاس  نآ  رد  سک  ره  هک  ار  یتعاس  نآ  وت  يربیم  نامگ  ایآ  نآرقلا . بذـک  دـقف  اذـهب  کقدـص 
رد ار  وت  هک  سک  ره  یناسرتیم !؟ دوشیم ، كرحتم  ناـسنا  رب  ررـض  يهطاـحا  بجوم  هک  یتعاـس  رد  تکرح  زا  و  ینادیم !؟ دوشیم ،
زا معا  شنیرفآ ، هاگتـسد  رد  دـیاب  اهنت  هن  ناسنا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تالد  ینآرق  تایآ  هدرک . بیذـکت  ار  نآرق  دـنک ، قیدـصت  رظن  نیا 

رایتخا رد  ار  اهنآ  يهمه  هکلب  دـنک ، كرد  ار  اهنآ  ندوب  تایآ  دـشیدنیب و  تساهنآ ، رد  هک  هچ  نآ  نیمز و  ییاـضف و  تارک  اـضف و 
دندش و دـنمهقالع  تخـس  تئیه  ملع  هب  ناناملـسم  هک  دـش  ثعاب  دـیدش  دـیکات  نیا  دـنک . يرادربهرهب  اهنآ  زا  هک  تسا  هتـشاذگ  رـشب 
اهناسنا و تشونرـس  طابنتـسا و  تسا ، عونمم  مالـسا  رد  موجن  ملع  يهرابرد  هک  هچ  نآ  دـناهداد . ماـجنا  ملع  نیا  رد  یناوارف  تاـقیقحت 

هدوب دنتسم  اهنآ  ياهتیعقوم  هحفـص 516 ] تاکرح و [  تیفیک  ناگراتـس و  صاوخ  هب  هک  تسا  هدنیآ  ياهدادیور  عیاقو و  جارختـسا 
یگدـنز تشونرـس  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  رـش و  ریخ و  ررـض و  عفن و  طابترا  هب  مکح  داقتعا و  ینعم  هب  میجنت ، تمرح  هب  مکح  دـشاب .

زا دنراد ، تلالد  تیعونمم  نیا  هب  هک  يذخآم  عبانم و  هدوب و  عونمم  اعطق  مالـسا  رد  ناگراتـس ، تاکرح  تیعقوم و  عضو و  هب  اهناسنا ،
باتک رد  یلح  مساقلاوبا  ققحم  لاثم ، ناونع  هب  دشاب . هتشاد  دوجو  اهنآ  رد  يدیدرت  كدنا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیفیک ، تیمک و  رظن 

ص)  ) دـمحم رب  هچ  نآ  هب  دـنک ، قیدـصت  ار  ینهاک  ای  مجنم  هک  سک  ره  : » هک دـنکیم  لقن  لسرم  روط  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ربتعملا 
مجنملا هناهکلا و  یلا  اوعدـت  اهناف  رحب ، وا  رب  یف  هب  يدـتهی  ام  ـالا  موجنلا ، ملعت  مکاـیا و  ساـنلا ، اـهیا  تسا ». هدـیزرو  رفک  هدـش ، لزاـن 

يارب  ) موجن شزومآ  زا  دـیزیهرپب  مدرم ، يا  هللا . مسا  یلع  اوریـس  رانلا ! یف  رفاکلا  و  رفاـکلاک ! رحاـسلا  رحاـسلاک و  نهاـکلا  نهاـکلاک و 
تناـهک هب  ار  ناـسنا  موـجن  ملع  اریز  اـیرد . رد  اـی  یکـشخ و  رد  یبایتمـس  يارب  ياهلیـسو  ناوـنع  هـب  رگم  مدرم ) تشونرـس  رد  مـکح 
تکرح يدـنوادخ  مان  هب  تسا . شتآ  رد  رفاک  تسا و  رفاک  دـننام  رحاس  رحاس و  دـننام  نهاک  تسا و  نهاـک  دـننام  مجنم  دـناشکیم و 

نآ لوصا  يدابم و  تحص  نیقلت  زا  یـشان  داقتعا  نیا  دوشیم . داقتعا  بجوم  فیعـض  سوفن  يارب  ابلاغ  لئاسم ، هدع  کی  هب  ملع  دینک .
ع)  ) نینموملاریما اذـل  دریذـپیم ! تیعقاو  ناونع  هب  ار  دوخ  ياههتفرگارف  دوش ، هجوتم  هک  نیا  نودـب  ناـسنا ، دوشیم و  نتـشیوخ  هب  ملع 

تافارخ تابثا  داقتنا و  يارب  ياهلیـسو  یموجن  ماکحا  شزومآ  رگا  تسا . هدومرف  یهن  یموجن  ماکحا  هب  طوبرم  لئاسم  شزومآ  زا  یتح 
يارب ار  اهنآ  ياهتیعقوم  تاکرح و  اههراتس و  تخانش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسین . عونمم  دشاب ، هدوب  اهنآ  هحفص 517 ] ندوب [ 

هحفص 518] دیامرفیم [ . زیوجت  ار  نآ  هدومرف و  انثتسا  تیعونمم  زا  ایرد  یکشخ و  رد  هدافتسا 

نانز شهوکن  هبطخ 079-

ءاسنلا نا  سانلا ، رشاعم  هحفص 519 ] تسا [ . هدومرف  داریا  اهنز  يهرابرد  لمج ، گنج  نایاپ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
. تسا صقاـن  ثرالامهـس  زا  ناـنز  يرادروخرب  تسا . صقاـن  ناـنز  ناـمیا  مدرم ، يا  لوقعلا . صقاون  ظوظحلا  صقاون  ناـمیالا ، صقاوـن 

نایاپ هب  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  هبطخ ، نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  هغالبلاجهن ، نارـسفم  ناحراش و  تسا . صقان  نانآ  لوقع 
ماجنا ار  یتاـقیقحت  یهاـقف  یـسانشناسنا و  هاگدـید  زا  حرطم و  ار  هطوبرم  ثحاـبم  تسا ، هدومرف  داریا  لـمج  گـنج  يهلئاـغ  ندـناسر 
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ود نیا  عضو  ندش  نشور  يارب  ار  يرتدیدج  لئاسم  زورب  هدرک ، ادیپ  يرتعیـسو  ياههنماد  رخاتم ، ياهنورد  رد  تاقیقحت ، نیا  دناهداد .
: تسا هدـمآ  نز  يهرابرد  یناسنا ، صتخم  هس  رد  هک  تسا  صقن  ریبعت  لئاسم ، نیا  يهدـمع  تسا . هدرک  باجیا  تقیقح  کی  زا  فنص 

لباق نز ، درم و  یناسنا  تیوه  تدـحو  نایب  رد  نآرق ، يهناعطاق  صوصن  لوقع . صقن  ثرالامهـس ، زا  يرادروخرب  صقن  ناـمیا ، صقن 
ار امـش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  : » تسا تدـحو  نیا  رگنـشور  هک  یـصوصن  هلمج  زا  تسین . دـیدرت  هشدـخ و 

دزن امش  نیرتشزرا  هحفص 520 ] اب [  دیشاب . هتشاد  گنهامه  یگدنز  رگیدمه  اب  دیـسانشب و  ار  رگیدکی  ات  میداد ، رارق  لیابق  اههورگ و 
درم و زا  ار ، امـش  ناگدننک  لمع  زا  کی  چیه  لمع  نم  هک  درک  تباجا  نینچ  ار  نانآ  دـنوادخ  [ . » 179 .« ] تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ 
رـصانع و تیـصخش و  رظن  زا  ار  نز  درم و  ماـهبا ، نیرتمک  نودـب  احیرـص و  هک  قوف ، يهیآ  ود  دوجو  اـب  [ . 180 .« ] منکیمن عیاـض  نز ،
زا یـشان  مالـسا ، يژولوئدیا  هب  نز  ریقحت  تناها و  دانـسا  ای  نز ، ریقحت  تناها و  دـنکیم ، یفرعم  دـحتم  نآ ، دنمـشزرا  یلاع و  فاصوا 

، نامیا لقع و  عوضوم  ود  رد  هک  درادن  دوجو  نآرق  رد  هیآ  کی  یتح  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یناوارف  تایآ  دافم  زا  یعالطایب 
رکذتم هک  نانچ  یناسنا ، یلاع  فاصوا  رد  ار  فنـص  ود  ره  ینآرق ، تایآ  دهدب . حـیجرت  نادرم  رب  ار  نانز  سکعلاب  ای  نانز  رب  ار  اهدرم 

رد یتـالمج  تسا ، هتفرگ  رارق  عوضوم  هس  رد  ناـنز ، رب  نادرم  يرترب  تاـبثا  يارب  دانتـسا  دروـم  هک  هچ  نآ  دـنادیم . كرتـشم  میدـش ،
زا تسا  ترابع  شور  نیا  میهدیم . رکذـت  مهم  یقطنم  شور  کی  هب  اهنآ ، یـسررب  قوف و  تالمج  لـیلحت  زا  شیپ  تسا . هغالبلاجـهن 
ای دشاب  هدننک  لالدتسا  يهدیقع  قباطم  هک  نیا  زا  معا  تسا ، هداد  ماجنا  مصخ  هک  يراک  لاطبا  يارب  مصخ ، يهدیقع  يانبم  رب  لالدتـسا 

يارب امـش  دروخب . تشوـگ  رارطـضا  نودـب  تسا ، هدرک  میرحت  دوـخ  يارب  ار  تشوـگ  هک  راوـخ ، ماـخ  یـصخش  هک  نیا  دـننام  دـشابن .
ارچ تسا ، هتـسیاشان  هک  ندروـخ  تشوـگ  دـییوگیم : تسا و  ملـسم  وا  يارب  هک  دـینکیم  یلـصا  هـب  لالدتـسا  وا ، راـک  ندرک  ندودرم 

: تسا هتفرگ  رارق  روتسد  دروم  لالدتـسا  عون  نیا  ندرب  راک  هب  زین  نآرق  رد  دوشیم و  هدیمان  لدج  یقطنم ، شور  نیا  دیدروخ ؟ تشوگ 
اب هار  نیا  رد  ناـنآ  اـب  وکین و  زردـنا  دـنپ و  و  یعقاو ) ینیبناـهج  ملع و  قطنم و   ) تمکح يهلیـسو  هب  تراـگدرورپ ، هار  هب  نک  توعد  »

هحفــص 521] تـالمج [  يهراـبرد  نادنمــشناد  زا  یخرب  ریــسفت  هـک  دوـشیم  نـشور  ناـیب  نـیا  زا  [ . 181 .« ] اـمن لدـج  قرط  نیرتـهب 
هک دوریم  لاـمتحا  دـناهتفگ  نارظن  بحاـص  زا  یــضعب  دریگب . رارق  يدـج  لـمات  دروـم  دــیاب  لدــج ، يهـقیرط  هـب  ع ،)  ) نینموـملاریما

رظن اب  لامتحا ، نیا  یلو  تسا ، هدومرف  نسحا  لدج  قیرط  هب  اهنز ، يهرابرد  ار ، هبطخ  نیا  رد  روبزم  فیصوت  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
، ریـسفت دروم  تالمج  رد  تسین . حیحـص  تسا ، یمالـسا  ماکحا  قلاطم  هک  دـناهدروآ ، نز  تافیـصوت  يارب  ترـضح  نآ  هک  یلیـالد  هب 

ربارب رد  نز  دح  نایب  هکلب  تسین ، یناسنا  شزرا  شهاک  صقن ، زا  دوصقم  هک  تسین  دیدرت  ياج  چـیه  تسا . هتفر  راک  هب  صقن  يهملک 
هک تقلخ ، نایرج  يهلئـسم  رد  اهدرم ، هک  نانچ  تساهشزرا . كالم  هک  یفیک  صقن  هن  دراد ، یمک  صقن  شیامن  هک  تسا ، درم  دـح 

نیا شلیلد  نامیالا  صقاون  دنتـسه . نانز  زا  رتصقان  دـنزرویم ، تکرـش  نایرج  نآ  رد  مرپسا  مان  هب  هرطق  دـنچ  يهیلخت  تذـل و  اب  اـهنت 
، تسین لداـع  تـسا و  قساـف  یگدـعاق  نارود  رد  نز  هـک  نـیا  هـن  دـنکیم . كرت  ار  هزور  زاـمن و  یگدـعاق ، نارود  رد  نز ، هـک  تـسا 
هب دنکیم ، ادیپ  هک  یـصاخ  یناور  تهج  هب  هکلب  تسا . هدش  لتخم  وا  يداقتعا  تیـصخش  هک  نیا  هن  تسین و  وگتـسار  تسا و  وگغورد 

اذـغ و رد  هدـعم  شراوـگ و  هاگتـسد  ندرک  دازآ  موزل  دـیآیم و  شیپ  زاـمن  لاـح  رد  هک  قـیقد ، هجوـت  زا  نز  ناور  ییاـهر  موزل  تهج 
اب نز  يهطبار  لاـح ، نیع  رد  دوشیم . هتـشادرب  نز  زا  هزور  زاـمن و  فـیلکت  دراد ، تیمها  یلیخ  یگدـعاق  نارود  رد  هک  اهیندـیماشآ ،
رد زامن ، تاقوا  رد  دناوتیم  وا  تسا و  یمئاد  ظوفحم و  نیعم ، فیلکت  زا  راشف  ساسحا  نودـب  شهاگزامن ، رد  رکذ  يهلیـسو  هب  ادـخ ،

صقن زا  دوصقم  دـنک . اضق  اهزور  نآ  ریغ  رد  تسا ، هدرک  كرت  یگدـعاق  ياهزور  رد  هک  ار  ییاههزور  دـشاب و  يدـنوادخ  رکذ  لاـح 
زا تسا ، ماوت  یناور  ياهینوگرگد  اب  بلغا  هک  ینامـسج ، یـضراع  تلاـح  تهج  هب  نز ، هک  تسا  تقوم  ییانثتـسا  تلاـح  نز ، ناـمیا 

لوقع ربارب  رد  ناـنز  لوقع  هک  تسا  نیا  هملک  ود  نیا  رهاـظ  لوـقعلا  صقاوـن  هحفـص 522 ] دوشیم [ . اـهر  ررقم  نیعم و  فیلکت  راـشف 
ربارب رد  يرادراـب ، ماـگنه  رد  نز ، ياهتیدودــحم  هـک  ناـنچ  تـسین . یــشزرا  شهاـک  صقن ، زا  دوـصقم  ـالوا . تـسا . صقاـن  نادرم 
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تسا ترابع  هک  هاگتسد ، نیا  رد  درم  مهس  تسین . یشزرا  شهاک  صقن و  دراد ، تردق  هب  جایتحا  اهنآ  اب  هطبار  میظنت  هک  ییاهدادیور 
يارجا رد  شتیدوجوم  مامت  اب  هک  نز ، مهـس  اب  هسیاقم  لباق  تسا و  زیچان  رایـسب  هفطن ، يهیلخت  عقوم  رد  تذل ، زا  يدودـحم  تاظحل  زا 

، دوشیمن بوسحم  وا  يارب  یـشزرا  صقن  تقلخ ، نامرف  يارجا  رد  درم  مهـس  يزیچان  هک  نانچ  تسین . دتفایم ، شالت  هب  تفلخ  نامرف 
مدـع اـیناث . تسین . یـشزرا  صقن  تسا ، کـلذ  ریغ  میمعت و  دـیرجت و  يارب  ياهلیـسو  هک  نز ، ضحم  يرظن  لـقع  تیدودـحم  نینچمه 

ثداوـح و اـب  نز  تاـطابترا  یعیبـط  تیدودـحم  هب  رظن  اـب  دـناهدومرف ، ناـیب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  نز ، درم و  تداهـش  يواـست 
اهنآ جیاتن  تاصتخم و  لماوع و  یسررب  تقد و  ییاناوت  هجیتن  رد  تسا و  روهطوغ  اهنآ  رد  درم  هک  تسا  نوگانوگ  رایـسب  ياهدادیور 

درم نتفرگ  رارق  يهجیتن  رد  هک  تسا  یعیبط  رما  کـی  ثداوح ، ياـههشیر  رد  وا  يرکف  ذوفن  درم و  يواـکجنک  تساراد . نز  زا  شیب  ار 
طوطخ جاوما و  رد  نتفرگ  رارق  زا  هک  مینک  ضرف  ار  يدرم  رگا  اذل ، دیآیم . دوجو  هب  یگدـنز  عونتم  ياهمطالت  نوگانوگ و  جاوما  رد 

، دنک دودـحم  یگدـنز  ینیع و  ناهج  اب  ار  يو  يداع  تاطابترا  ندوب ، رانک  رب  نیا  دـشاب و  هدوب  رانک  رب  یگدـنز  ثداوخ  مخ  چـیپ و  رپ 
تداهـش هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوشیم . لاکـشا  راچد  تسا ، رانک  رب  اهنآ  زا  الومعم  هک  يروما  يهرابرد  وا  تداهـش  دـیدرت  نودـب 

رگم دنوشیمن  هتسناد  : » هک یتاعوضوم  زا  دناترابع  دراوم  نآ  تساهدرم . تداهـش  يواسم  ددعت ، نودب  یتح  يدایز ، دراوم  رد  اهنز ،
ریز يهیآ  قباطم  ثرالامهـس و  رد  درم ، نز و  ناـیم  موس  تواـفت  هبطخ ، نیا  رد  ظوظحلا  صقاون  هحفـص 523 ] اهنز [ ». دوخ  فرط  زا 

يهمه رد  نوناـق  نیا  هتبلا  [ . 182 .« ] دشاب نز  ود  مهـس  ربارب  درم  مهـس  هک  دنکیم  هیـصوت  امـش  هب  ناتنادنزرف  يهرابرد  دنوادخ  : » تسا
تمسق راهچ  دوشیم . تمسق  شش  لام  دشاب ، رسپ  کی  ردام و  ردپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  . 1 هلمج : نآ  زا  درادن . تیلک  ثرا  لئاسم 

نایم يواسم  روط  هب  لام  دشاب ، هتـشاد  يردام  رهاوخ  ردارب و  دـنچ  تیم  رگا  . 2 دنربیم . تمـسق  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  رـسپ و  ار 
رصحنم تیم  ثراو  رگا  . 4 دوشیم . میسقت  يواسم  درم  نز و  نایم  يردام ، رهاوخ  ردارب و  نادنزرف  ثرالامهس  . 3 دوشیم . میسقت  نانآ 

اهنآ يهمه  دـشاب و  هلاـخ  مه  ییاد و  مه  تیم ، ثراو  رگا  . 5 دوشیم . میـسقت  يواسم  ود  نآ  نایم  لام  دشاب ، يردام  يهدج  دـج و  هب 
، دربیم ثرا  نز  ربارب  ود  درم  هک  دراوم  نآ  رد  دوشیم . میسقت  نانآ  نایم  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ، يردام  ای  يردپ ، ای  يردام  ردپ و 
هعماج و يداصتقا  لئاسم  رد  یمئاد  تکرـش  زا  دـنریگیم ، هدـهع  هب  ار  هداوناخ  نوئـش  يهرادا  هک  اهنز ، ـالومعم  هک  تسا  تهج  نادـب 
رد نادرم  رگید ، فرط  زا  تسا . بجاو  نادرم  رب  نانآ  تشیعم  لیاسو  يهیهت  اذـل ، دنتـسه . روذـعم  لئاسم  نآ  نوگانوگ  عاونا  رد  دورو 

بیـسآ نایز و  ضرعم  رد  درم  دـننام  نز ، فنـص  هک  یتروص  رد  دـنریگیم . رارق  رتشیب  نایز  دوس و  رظن  زا  يداـصتقا  تاـناسون  ضرعم 
دناوتیم دریگیم ، درم  زا  هنالداع  رادـقم  هب  نز  هک  ياهیرهم  هک  نیا  يهفاضا  هب  تسا . نیمات  شاعم  رظن  زا  هراومه  وا  تسین و  يداصتقا 

 ] تبـسن اـهنز  هب  هبطخ  نیا  رد  هک  صقن ، هس  ره  هک  تسا  نینچ  ثحاـبم  نیا  یلک  يهجیتـن  دـشاب . هدوـب  وا  ثرالامهـس  ناربـج  یعوـن 
نز درم و  یگدنز  ییانبور  تاصتخم  هب  هراشا  ع ،)  ) نینموملاریما یلک  فده  تسا . هیجوت  ریـسفت و  لباق  الماک  هدش ، هداد  هحفص 524 ]
روط هب  لقع  نامیا و  یعقاو  صقن  نینموملاریما ، دوصقم  هک  مدـید  ثحابم  نیا  رد  درم . نز و  یناـسنا  تیـصخش  ناـیم  تواـفت  هن  تسا ،
يارب ع ،)  ) نینموملاریما تفگ  ناوتیم  اذل  تسا . نآرق  فلاخم  اهنز  رب  صقن  نینچ  دانسا  اریز  تسین . یلکروط  هب  ثرالامهـس  مومع و 

ار لمج  گنج  يهلئاغ  ریبز ، هحلط و  يرایتسد  اب  هک  ربمایپ ، ياهنز  زا  یکی  ندرک  هاگآ  يارب  ناـنز ، یقیقح  تیعقوم  ریـسفت  حیـضوت و 
هک نز ، فنص  ییانبور  تاصتخم  زا  یکی  هب  دوب ، هدش  یمالسا  عماوج  تاشاشتغا  بجوم  نیفص ، ياهگنج  هب  نآ  لصو  اب  هدرک ، اپ  رب 

یلع نهرایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارـش  اقوتاف  تسا . هدومرف  هراـشا  تسا ، درم  هب  طوبرم  ياـهتیلاعف  ندـش و  درم  يوزرآ  زا  ناـنآ  عناـم 
زا وکین  ياهراک  رد  دیشاب . رذح  رب  نانآ  نابوخ  زا  دیـسرتب و  دیلپ  نانز  زا  رکنملا . یف  نعمطی  یتح ال  فورعملا  یف  نهوعیطت  رذح و ال 

ییاهنز زا  ساره  میب و  مکی . هلئـسم  دراد : دوجو  هلئـسم  ود  تالمج  نیا  رد  دنزرون . یعمط  تشز  ياهراک  رد  ات  دـینکم ، تعاطا  نانز 
رود هب  یناسنا  لوصا  ینورد و  تراهط  زا  هک  مه  دیلپ  رـش و  نادرم  اریز  دنرادن ، یتوافت  نز  درم و  هلئـسم  نیا  رد  هتبلا  دندیلپ . رـش و  هک 

اب امئاد  دنـشابن و  نئمطم  ناراکبان  نیا  زا  عامتجا  درف و  دیاب  هراومه  اذـل ، دـنرادن . اهناسنا  قوقح  هب  زواجت  يدـعت و  زا  ییاورپ  دنتـسه ،
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رارـسا هک  تسا  نیا  دشاب ، هتـشاد  یتیـصوصخ  نز  فنـص  هلئـسم  نیا  رد  رگا  دنرگنب . نانآ  رد  دـنرگنیم ، یعفا  برقع و  هب  هک  رظن  نآ 
دهاوخ مدرم  رگید  يهمدص  زا  رتخلت  دروآ ، دراو  درم  رب  ياهمدص  دـهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  دـنادیم ، ار  وا  فعـض  طاقن  درم و  یناهن 

نیا دنرادن . يدیلپ  رش و  هک  دنتـسه  ینانز  اهنز ، نابوخ  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  اهنز . نابوخ  زا  طایتحا  موزل  مود . هلئـسم  دوب .
، دیاین رب  نامدود  يازجا  ریاس  درم و  هب  رارضا  ددص  رد  ینز  رگا  تسا . لوادتم  هحفص 525 ] ماع [ ، فرع  رد  بوخ ، نز  کی  يارب  انعم 

ساـسحا اریز  درک . یفرعم  بوخ  کـین و  نز  ار  وا  ناوتیم  هجیتـن ، رد  دـنکیم . لـمع  دوخ  ینوناـق  فیاـظو  هب  نز  هک  دوشیم  فـشک 
رگا دریگیم ، رارق  يورایور  درم  اب  بلغا  فعـض ، ناربج  يارب  هک  دوشیم  ثعاـب  دراد ، درم  لـباقم  رد  نز  هک  قلطم ، یناوتاـن  نیغورد 

ریغ رادرک  راتفگ و  هب  تسا  نکمم  فعـض  نیغورد  ساسحا  ناربج  يارب  نوچ  دـشاب و  هتـشادن  مه  یهاتوک  هفیظو ، هب  لـمع  رظن  زا  هچ 
تروص رد  دـشوکب و  نز  رد  قوف  ساسحا  ندرک  یفتنم  رد  دـیاب  هراومه  لداع ، هاگآ و  رایـشه و  درم  کـی  اذـل  دوشب ، لـسوتم  یقطنم 

نز رگا  اما  دراد . رگید  یتلع  ای  تسا ، نیغورد  ساـسحا  نآ  زا  یـشان  اـیآ  هک  دـهدب  صیخـشت  تقد  اـب  ار  نز  رادرک  راـتفگ و  یناوتاـن ،
اهنت هن  دـشاب ، هدیـسر  یناسنا  یلاع  تاماقم  هب  هدیـشوک و  تیـصخش  لامک  دـشر و  ندروآ  تسد  هب  رد  هررقم ، فیاظو  هب  لمع  قوفاـم 

لماـع هدرک و  ییاـمنهار  ار  درم  دـشاب ، یلوـمعم  صاخـشا  زا  وا  درم  هک  یتروـص  رد  هکلب  درادـن ، دوـجو  يو  زا  طاـیتحا  يارب  يدروـم 
مالـسلامهیلع و وا  رتخد  نینموملاریما و  دوخ  نز  ایآ  دوشیم . هدـهاشم  عماوج  زا  یناوارف  ياـههداوناخ  رد  هک  ناـنچ  تسا . يو  تداـعس 

یلاع تاماقم  زا  هک  هلضاف ، ياهنز  نارازه  يراوحلایبا و  نب  دمحا  نز  لیعامسا  رتخد  هعبار  هیودع و  هعبار  حیسم و  یـسیع  ردام  میرم 
هک تسا  هدـش  لقن  اـهنز  اـب  تروشم  يهراـبرد  ع )  ) نینموملاریما زا  یتیاور  دـناهدوبن ؟ عماوج  ناـنیرفآ  درم  دوخ  دـنرادروخرب ، یناـسنا 
هک ینز  رگم  اهنز  اب  تروشم  زا  زیهرپب  : » دنکیم لقن  ترضح  نآ  زا  یسلجم  دهدب . حیضوت  یبوخ  هب  ار  ریـسفت  دروم  يهلمج  دناوتیم 

نورب ییاروـش و  نورد   » مالـسا رد  یگداوناـخ  ماـظن  مییوـگیم  هک  ار  اـم  يهیرظن  تیاور ، نیا  تسا ». هدیـسر  هبرجت  هب  وا  لـقع  لاـمک 
هحفص 526] دنکیم [ . دییات  تسا ، درم » یتسرپرس 

یئاسراپ یگتسراو و  هبطخ 080-

( نع  ) دنع رکشلا  لمالا و  رصق  هداهزلا  سانلا ، اهیا  هحفص 527 ] تسا [ . هدومرف  داریا  دهز  يانعم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دیدش يراکزیهرپ  و  اهتمعن . زا  يرادروخرب  ماگنه  رد  رکـش  و  تسا . وزرآ  ندرک  هاتوک  دهز  مدرم ، يا  مراحملا . دـنع  عروتلا  معنلا و 
تبحم دـض  زا  تسا  ترابع  دـهز  : » دـناهدرک نایب  بیترت  نیدـب  ار  دـهز  فیرعت  افرع ، قالخا و  ياملع  تامرحم . اب  ییورایور  عقوم  رد 

ردق هب  رگم  دنک ، اهر  ار  نآ  شیاضعا  اب  دـهاوخن و  بلق  زا  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  نینچ  ایند  تبحم  دـض  حیـضوت  نآ ». هب  تبغر  ایند و 
هب شیارگ  يارب  ادـخ  ریغ  زا  ضارعا  ای  ترخآ ، هب  شیارگ  يارب  ایند  زا  ضارعا  زا  تسا  تراـبع  دـهز  رگید ، ناـیب  هب  شندـب . ترورض 

تبحم ادخ  زج  یتقیقح  چیه  هب  دنک و  ضارعا  تشهب ، زا  یتح  ادخ ، زج  هک  سک  ره  نیاربانب ، تسا . دهز  يهجرد  نیرتیلاع  نیا  ادخ .
، دنک كرت  ار  يروخرپ  ای  دنک ، كرت  ماقم ، هن  لام ، دننام  ار  يویند  تذل  لماوع  زا  یـضعب  طقف  هک  یـسک  تسا . قلطم  دهاز  وا  دزرون ،

رارق دیجمت  دروم  یمالـسا  عبانم  زا  ناوارف  يدراوم  رد  هک  دهز ، بسانم  يانعم  دوشیمن . هدیمان  دـهاز  یـصخش  نینچ  ار ، يزابلمجت  هن 
هیلااـنا هللااـنا و  ریـسم  رد  تیدـبا ، يارب  یگداـمآ  لوقعم و  تاـیح  ياـهنامرآ  هک  تساـیند ، بح  يهبذاـج  رد  نتفرگن  رارق  تسا ، هتفرگ 
میرحت هدـش و  زیوجت  دـیجم  نآرق  هک  ایند ، تاـبیط  عاـتم و  زا  لوقعم  هحفـص 528 ] يرادروخرب [  هن  دـنکیم ، هاـبت  یلک  هب  ار  نوـعجار 

تسا و هدرک  رادومن  دوخ  ناگدنب  هب  هک  ار ، يدنوادخ  تنیز  هک  تسیک  وگب  نانآ  هب  . » تسا هداد  رارق  شنزرـس  درومار  اهنآ  يهدننک 
اـیند و عاـتم  زا  ضارعا  ار  دـهز  هک  یناـسک  دوـصقم  رگا  [ . 183 .« ] تسا هدرک  میرحت  ار  شخبتذـل  هزیکاـپ و  ياـهتمعن  نـینچمه ) )

تفگ ناوتیم  طلغ و  تسا  یبلطم  دـشاب ، هدوب  اهنآ  زا  دـهاز  ندرک  عونمم  ییانتعایب و  دـننکیم ، یفرعم  نآ  شخب  تذـل  ياـهتمعن 
دناوتیمن اوه  رد  ضحم و  یعیبط  تایح  بکرم  نودـب  لوقعم ، تایح  اریز  تسا ، یگدـنز  حیحـص  قطنم  ینآرق و  تایآ  فلاخم  ابیرقت 
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نینموـملاریما فـیرعت  رد  دراد . جاـیتحا  هزیکاـپ  ياـهتمعن  زا  يرادروـخرب  هـب  یناـبر ، نیناوـق  قباـطم  زین  ضحم  یعیبـط  تاــیح  درپـب .
تایعقاو اب  ار  یناسنا  ناور  زغم و  رصنع  نیا  تسوزرآ . ندرک  هاتوک  مکی . رصنع  دراد . دوجو  مهم  رصنع  هس  دهز ، يهرابرد  مالـسلاهیلع 

ياهتخانش رصنع ، نیا  دزابیم . ار  دوخ  داعبا  زا  يدعب  تایعقاو ، زا  یگتخیـسگ  عون  ره  اب  یمدآ  تایح  دهدیم . رارق  طابترا  رد  ضجم 
زا يرادروخرب  ماگنه  رد  رکـش  مود . رـصنع  دـنکیم . راوتـسا  لیـصا  ياهتخانـش  نامه  يانبم  رب  ار  لمع  دـشخبیم و  تلاصا  ار  ناسنا 

شیوخ ناعونمه  یتسه و  ناهج  وا ، نایم  لوقعم  طابترا  کی  يرارقرب  یناسنا و  لماکت  زاغآ  لـمع ، تفرعم و  نیا  زاـغآ  تساـهتمعن .
تمعن یتح  داـقتعا ، رکفت و  نیا  تسا .  يدـنوادخ  تمعن  نیرتشزرا  اـب  هک  یتـسه ، ضیف  رد  رکفت  زا  تسا  تراـبع  اـنث  رکـش و  تسا .

هجوت نیا  دنراد . هک  یتیلاعف  اهدص  اب  نادجو  بلق و  لقع و  تمعن  هب  دسر  هچ  دنکیم ، تابثا  دروآیمرب ، ناسنا  هک  ار  ییاهسفن  ندوب 
ار نآ  يهظحل  کی  یتح  یمدآ  هک  تسا  نیا  دوجو  ضیف  تمعن و  قح  دوش . ادا  اـهتمعن  نآ  قح  هک  دوشیم  بجوم  داـقتعا  رکفت و  و 
، تامرحم زا  دیدش  ياکزیهرپ  موس . رصنع  هحفص 529 ] درادنرب [ . تالامک  تاریخ و  لیصحت  رد  تقبـس  وپاکت و  زا  تسد  دنکن و  هابت 
ار وا  دیدرت  نودـب  ناسنا ، رد  رـصنع  هس  نیا  عامتجا  تسه . زین  تاهورکم  نیرتمک  زا  زیهرپ  موزل  لماش  هک  اهنآ ، اب  ییورایور  عقوم  رد 

دنع اوسنت  و ال  مکربص . مارحلا  بلغی  الف  مکنع  کلذ  بزع  ناف  دربیم . الاب  دوشیم ، هدـیمان  زین  فراع  ناسنا  هک  لماک ، ناسنا  ماقم  اـت 
ماگنه رد  ار  ناتيرازگساپس  و  ددرگن . زوریپ  امش  ییابیکش  رب  مارح  القا ) ، ) دشاب رود  امش  زا  دهز  يالاو  ماقم  نیا  رگا  و  مکرکش . معنلا 
هدارا تیـصخش و  تیوقت  يارب  يدنمورین  لماع  تامرحم ، ربارب  رد  یجیردت  ییابیکـش  ربص و  دییامنن . شومارف  اهتمعن  زا  يرادروخرب 

هتشادن نآ  شزرا  تمعن و  يانعم  يهرابرد  یحیحـص  مهف  كرد و  رگا  دماجنایم . تامرحم  زا  يرایتخا  يراددوخ  هب  مکمک  هک  تسا ،
دوخ دروآ . اجب  ار  نآ  یتسیاب  تمعن ، نآ  قح  يهدهع  زا  ندمآرب  يارب  هک  تسا  يرکش  يهتسیاش  یتمعن  ره  هک  دینکم  شومارف  دیشاب ،

مکیلا هللا  رذعا  دقف  دنک . ناسنا  بیـصن  ار  لامک  نیا  هدرک و  کیرحت  ار  يرازگرکـش  يهدارا  دناوتیم  جـیردت  هب  یهاگآ ، هجوت و  نیا 
رذع دراوم  هک  حضاو  ینامسآ  ياهباتک  نشور و  راکـشآ و  ياهتجح  اب  دنوادخ  هحـضاو . رذعلا  هزراب  بتک  هرهاظ و  هرفـسم  ججحب 

ینآرق و تاـیآ  نیماـضم  قباـطم  تساـمنهار . لـیلد و  ياـنعم  هب  تجح  تسا . هتـشاذگن  امـش  يارب  یـشزوپ  ياـج  تسا ، هدومن  ناـیب  ار 
میلـس لقع  دوصقم  تسا و  ناسنا  لقع  مکی . لیلد  هحفـص 530 ] دراد [ : دوجو  مدآ  دالوا  يارب  امنهار  لیلد و  عون  راهچ  ربتعم ، ثیداحا 

نآ ياـهتیلاعف  اوق و  لد و  لـماش  هک  یمدآ ، كاـپ  نادـجو  مود . لـیلد  تسا . هتفرگن  رارق  یناویح  زیارغ  مادختـسا  رد  هک  تسا  يرطف 
هحفص 531] تسا [ . ینامسآ  ياهباتک  مراهچ . لیلد  تسا . هللا  ءایلوا  ایصوا و  ماظع ، ناربمایپ  موس . لیلد  تسا .

ایند شهوکن  رد  هبطخ 081-

هچ ءانف . اهرخآ  و  ءانع ! اـهلوا  راد  نم  فصا  اـم  هحفـص 532 ] تسا [ . هدومرف  داریا  ایند  شنزرـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
همه نآ  اب  تعیبط  ناهج  دوخ  ایند ، زا  ع )  ) نینموملاریما دوصقم  انف . شنایاپ  تسا و  تقـشم  شزاغآ  هک  ییایند  يهرابرد  منک  یفیـصوت 

یعیبط تایح  طابترا  نینموملاریما ، دوصقم  هکلب  تسین . تسه ، هک  نانچ  نآ  ناسنا  دوخ  نینچمه  شیاهتمظع و  اهیتفگش و  نیناوق و 
رد تسا و  باـسح  شلـالح  رد  باـقع . اـهمارح  یف  باـسح و  اـهلالح  یف  تسا . تعیبط  ملاـع  زا  یـسوسحم  يهیور  اـب  یناـسنا  ضحم 

دیدرت دوشیم ، هدـیمان  داعم  هک  دـید ، دـهاوخ  شایگدـنز  یـسررب  يارب  ار  يزور  هدـنیآ ، رد  رـشب ، هک  هلئـسم  نیا  رد  باـقع . شمارح 
عومجم هب  رظن  اب  دش . دنهاوخ  عقاو  لوئـسم  اهنآ  يهرابرد  اهناسنا  هک  تسا  یتاعوضوم  تسا ، فالتخا  رظن و  دروم  هک  هچ  نآ  تسین .

هاوخ دشاب و  لاوما  رد  فرـصت  هاوخ  يویند ، یگدنز  رد  ناسنا  تاکرح  يهمه  هک  تسا  تباث  هلئـسم  نیا  ربتعم ، تایاور  ینآرق و  تایآ 
رارق شندرگ  رد  ار  یناسنا  ره  لامعا  يهمان  و  . » دش دهاوخ  هداد  ناشن  وا  هب  تمایق  زور  رد  همه ، همه و  هحفص 533 ] یلام [ ، ریغ  لامعا 

يهرابرد وت  يهبساحم  زورما  ناوخب و  ار  دوخ  باتک  دوشیم ) هتفگ  وا  هب  و  ، ) میروآیم نوریب  زاب  یباتک  وا  يارب  تمایق  زور  میهدیم و 
نیا رد  ناسنا  زا  هک  هچ  نآ  نداد  ناشن  يانعم  هب  طقف  ناـسنا ، فرط  زا  اـی  ادـخ  فرط  زا  هبـساحم  ياـنعم  [ . 184 .« ] تسا یفاک  تدوخ 
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يارب ناسنا ، هک  ار  هچ  ره  ایند ، نیا  رد  تفگ  دیاب  اذـل  تسا . تیلوئـسم  يانعم  رب  هبـساحم  دوصقم ، تسین . هدـش ، رداص  يویند  یگدـنز 
نیا رد  سفن  اب  هبـساحم  دش . دهاوخ  هبـساحم  نآ  يهرابرد  تمایق  زور  هدوب و  لوئـسم  تسا ، هتفرگ  ادـخ  زا  یهلا  نامرف  قباطم  یگدـنز 

تقشم تمایق  زور  رد  وا  یگدنز  ياهدادیور  يهباسحم  هک  دوشیم  ثعاب  تسا ، یهلا  میقسم  طارـص  رد  تکرح  بجوم  هک  یناگدنز ،
يزاینیب ساسحا  ایند  نیا  رد  هک  سک  ره  نزح . اهیف  رقتفا  نم  نتف و  اهیف  ینغتسا  نم  دشابن . رفیک  یگدنمرش و  ینامیشپ و  بجوم  راب و 

زا ییوب  هک  يرـشب ، یعیبـط  تاـیح  لوصا  نیرتتباـث  زا  یکی  ددرگ . نیگهودـنا  دوش ، رقف  هب  ـالتبم  رگا  ددرگ و  نوـتفم  هارمگ و  دـنک ،
تاذ رد  يزاینیب  ساـسحا  تهج  هب  يرگناـیغط ، تلع  تسا . يزاـینیب  ساـسحا  عقوم  رد  يرگناـیغط  یهارمگ و  هدربن و  لوقعم  تاـیح 

تیصاخ مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  سپـس ، دشاب . انثتـسا  لباق  هک  تسین  یـضراع  يهدیدپ  کی  تسا و  هتفهن  ضحم  یعیبط  تایح  دوخ 
یعیبط تایح  رد  رقف  ساسحا  تاصتخم  زا  یناور ، راوگان  يهدـیدپ  نیا  هودـنا . رقف و  ساسحا  نایم  مزالت  دـیامرفیم : نایب  ار  اـیند  رگید 

يدنمزاین رقف و  ساسحا  ببـس  هب  لوقعم ، تایح  رد  هک  هچ  نآ  دیآیمن . دوجو  هب  یناور  يهدیدپ  نینچ  لوقعم  تایح  رد  تسا . ضحم 
رد ندرک  یهاتوک  هک  يروط  هب  تسا ، يونعم  يداـم و  تاـیح  میظنت  هحفـص 534 ] يارب [  يدج  يوپاکت  شـشوک و  دیآیم ، دوجو  هب 

یسک هتتا . اهنع و  دعق  نم  هتتاف و  اهاعاس  نم  و  تسا . هانگ  دوشیم ، عورشمان  باکترا  یناور و  لالتخا  لماع  دوخ  هک  اهيدنمزاین ، عفر 
. ددرگ شعیطم  دیآ و  وا  غارـس  هب  ایند  دـنک ، ییانتعایب  ایند  يهرابرد  هک  یـسک  دـیوگ و  كرت  ار  وا  دـتفیب ، شالت  هب  ایند  نیا  يارب  هک 

تـسد هب  ار  رد  ار  دوخ  يرکف  ینالـضع و  ياـهورین  نیرتیتاـیح  خـیرات ، ناـگدز  تعیبـط  ناـیناوراک  زا  ناوارف  رایـسب  یهوبنا  هراوـمه ،
ناتـسم نیا  امنرادیب و  ياهدولآ  باوخ  نیا  گرزب  هابتـشا  دننکیم . کلهتـسم  هابت و  يویند  یناگدنز  نیا  رد  دوخ  ياههتـساوخ  ندروآ 
یناسک دنرگنیم . نارگید  هب  هراومه  دنتسین و  نتشیوخ  ياههیامرس  اهدادعتسا و  تیدوجوم و  رکف  هب  زگره  هک  تسا  نیا  رد  امنرایـشه 
نادـب دـننک ، تکرح  نآ  تازایتما  تعیبط و  اب  یهلا ، - ینالقع نوناق  ياضتقم  هب  هدرک ، كرد  ار  دوخ  یناسنا  تاذ  فیرـش  يانغتـسا  هک 

يانغتـسا تهج  هب  ای  تفرگ و  دـهاوخ  ار  وا  غارـس  اههتـساوخ  ناـمه  نیع  اـی  دـنرادن ، ار  تازاـیتما  نآ  هب  قشع  زآ و  صرح و  هک  تهج 
یسک هتمعا . اهیلا  رصبا  نم  هترصب و  اهب  رصبا  نم  و  تسناد . دهاوخ  اهنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  ای  دید و  دنهاوخ  اهنآ  دجاو  ار  دوخ  روبزم ،

هک مه  هزادـنا  ره  . 1 دـیامن . شیانیبان  دوش ، هریخ  درگنب و  وا  رد  هک  یـسک  و  دزاـسب . اـنیب  ار  وا  دـیوج ، ییاـنیب  يهلیـسو  اـیند  نیا  زا  هک 
ياهشیامزآ تاقیقحت و  يهلیـسو  هب  هک  هچ  نآ  تسا . صقان  اهنآ  يهرابرد  اـم  كرد  مه  زاـب  دـنک ، ذوفن  ءایـشا  دوخ  رد  اـم  تارکفت 

نیا تسا  يوناـث  ياـهتیفیک  ییادـتبا و  ياـهدومن  دـیآیم ، اـم  تسد  هب  اـهنآ ، مهف  كرد و  يارب  ءایـشا ، تاذ  يهراـبرد  قیقد  ـالماک 
، اهنآ یتاذ  ياهتیعقاو  تخانش  اما  هحفص 535 ] دوشیم [ . لصاح  لماوع  للع و  يهلیسو  هب  ءایـشا ، رد  تارییغت  دورو  زا  سپ  تخانش 

انیبان ییابیز  یعقاو  تخانـش  زا  میزروب ، قشع  اـبیز  ياـهدومن  دوخ  هب  میهاوخب  رگا  . 2 تسا . رود  هب  رایـسب  اـم  مهف  كرد و  سرتسد  زا 
طاسبنا تذل و  ساسحا  ابیز و  دومن  اب  ساوح  نداد  رارق  هطبار  رد  مکی . عون  تسا : توافتم  عون  ود  رب  اهییابیز ، هب  شرگن  دش . میهاوخ 

دومن نآ  زا  هشیدـنا  روبع  اب  ابیز ، دومن  اب  ساوح  نداد  رارق  هطبار  رد  مود . عون  دراد . دوجو  اهناسنا  يهمه  رد  هک  طاـبترا  نیا  زا  یناور 
تـسا يدومن  ییابیز  مینکیم : فیـصوت  بیترت  نیدـب  هطبار  عون  نیا  رد  ار  ییابیز  دراد . دوجو  دومن  نآ  يهدرپ  تشپ  رد  هک  یلامک  هب 

اهیگتسیاب يارجم  رد  عوضوم  کی  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  لامک  دهدیم و  ناشن  دوخ  يارو  رد  ار  یلامک  هک  فافـش ، نیراگن و 
نیا دـش . میهاوخ  اـنیبان  تردـق  یعقاو  تخانـش  زا  میزروب ، قشع  نآ  هب  میرگنب و  تردـق  دوخ  رد  رگا  . 3 دوخ . بسانم  اهیگتـسیاش  و 

تارطاخم راچد  هراومه  مه  ار  نانآ  ضحم  یعیبط  تایح  هکلب  هدرک ، لتخم  ار  اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  اـهنت  هن  تردـق ، دوخ  رد  شرگن 
دهاوخ ایند  هب  ایند  اب  دوش ، حرطم  يدـج  روط  هب  هعماـج  کـی  اـی  درف  کـی  يارب  ریذـپلماکت  تاـیح  رگا  یلک ، روط  هب  . 4 تسا . هدرک 

، دـشاب هدوب  حور  ناگدـید  رب  یکنیع  عوضوم  نآ  هک  دوشیم  بجوم  عوضوم  کی  هب  يدـج  باذـجنا  شیارگ و  ایند . رد  هن  تسیرگن ،
ای عوضوم ، نآ  زا  يوترپ  یتسه  ناهج  يهمه  هک  دسرب  ییاج  هب  تسا  نکمم  و  تسیرگن . دـهاوخ  کنیع  نامه  اب  درگنب ، زیچ  ره  هب  هک 

نامیس و رجآ و  هب  یهاوخب  رگا  یناسنا و  وت  دیامرفیم : ثحب  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوش . یقلت  عوضوم  نآ  یلیفط 
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نآ زا  رتتمظع  اب  یناسنا و  وت  هک  یتروص  رد  دش . یهاوخ  انیبان  هدـش ، هاگآان  تادوجوم  نآ  نیع  دـننام  يوش ، بذـج  ترهـش  ماقم و 
يهمه يوش ، رادروخرب  اهنآ  زا  دوخ  یناسنا  لوقعم  تاـیح  فدـه  هار  رد  یـسانشب و  ار  تادوجوم  نآ  یهاوخب  رگا  یتسه . تادوجوم 

تاـیح و تکرح  هکلب  درک ، دـنهاوخن  ریخـست  ار  وت  حور  تاـیح و  اـهنت  هن  هدرک و  راکـشآ  وت  هب  ار  دوخ  یعقاو  يهرهچ  تادوجوم  نآ 
هحفص 536] درک [ . دهاوخ  رتشخب  هجیتن  رتانعم و  رپ  ایند  فلتخم  ياهنادیم  رد  ار  حور 

ءارغ هبطخ  هبطخ 082-

، اوقت يدنوادخ ، تافـص  دننام  یمهم ، قیاقح  هب  دوشیم ، هدیمان  ارغ » يهبطخ   » هک زیگناتفگـش ، يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
یتسه و مامت  رب  شتردق  اب  هک  تسار  يادخ  ساپس  هلوطب . اند  هلوحب و  الع  يذلا  دمحلا هللا  هحفص 537 ] دیامرفیم [ . هراشا  تمایق و ...

تردـق قوف  شتردـق  هک  ییادـخ  تسا . کیدزن  ءایـشا  يهمه  هب  شایبوبر  ناسحا  اب  تانئاک و  يهمه  زا  رتالاب  نآ ، نتخادـنا  نایرج  هب 
مرک ناسحا و  فطل و  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  یتسه  ناـهج  شاـب ،)  ) نک هملک  کـی  اـب  شاهدارا ، هظحل  کـی  اـب  هک  یتردـق  تساـم .

رد زیچان  گرب  کی  تکرح  تانئاک . نآ  يهمه  رب  وا  يدوجو  يهطاـحا  ملع و  هک  تسا  یکیدزن  ناـمه  هب  تاـنئاک  يهراـبرد  وا  یبوبر 
یهلا غورف  نامه  یتسه . يهمه  هک  تسوا  مرک  ناسحا و  فطل و  هب  یکتم  هزادـنا  نامه  نآ ، تیدوجوم  ییاهن  لیلحت  عقوم  رد  تخرد ،

دیآ و نوریب  نتـشیوخ  زا  هک  یـسک  يارب  ادخ  یکیدزن  كرد  تسا  ناسآ  هچ  دباتیم . زین  نآ  زا  یئزج  ره  رب  دباتیم ، یتسه  لک  رب  هک 
همینغ و لک  حنام  دوش . غراف  نتـشیوخ  زا  دناوتن  هک  یـسک  يارب  تسا  راوشد  هچ  دـبایرد و  قلطم  يهدـننک  ناسحا  هب  ار  دوخ  قلطم  زاین 
. تاـیح ياـهانگنت  گرزب و  يهثداـح  ره  يهدـننک  فرط  رب  تسا و  زاـیتما  دوـس و  ره  يهدنـشخب  لزا . هـیمظع و  لـک  فشاـک  لـضف و 
رد وا  یتایح  ياههدیدپ  تانکس و  هحفـص 538 ] تاکرح و [  یمامت  هک  دمهفن  هجوت  كدنا  اب  هک  تسا  لقاع  لدتعم و  ناسنا  نیمادـک 

ناسنا تاذ  نیا  ینعی  دتفایم . نایرج  هب  یتسه  ثداوح  ریجنز  رد  دنکیم و  زورب  دـشوجب ، شتاذ  زا  هک  نآ  نودـب  شتیدوجوم ، يارجم 
دنوادـخ دـنزیم ، رـس  يو  زا  هک  يرایتخا  ياهراک  رد  زج  هب  اهنآ ، قلطم  لعاف  دـشاب . هدوب  دوخ  یتاـیح  نوئـش  قلطم  لـعاف  هک  تسین 

تبثم بطق  ود  هب  وا  تیصخش  طلست  هراظن و  دشاب ، هدوب  دنتسم  ناسنا  تیلعاف  هب  دناوتیم  هک  هچ  نآ  يرایتخا ، ياهراک  رد  یتح  تسا .
لـیاسو و راـک و  نادـیم  یتح  هکلب  تسا . يدـنوادخ  تیلاـعف  هب  طوبرم  مه  طلـست  هراـظن و  نآ  رب  تردـق  یتح  هک  تسا ، راـک  یفنم  و 

يارب ءایـشا  زا  یـضعب  هک  ناسنا ، يدوجو  نامتخاس  یگنوگچ  یهگناو ، تسا . يدنوادخ  لعف  زا  یمدآ  دوجو  رد  طلـست  هراظن و  تردق 
يدوجو ناـمتخاس  هیبـعت  هک  رظن  نیا  اـب  تسا . يدـنوادخ  تیلعاـف  هب  طوبرم  دـنیاشوخان ، راوگاـن و  رگید  یـضعب  تسا و  شخبدوس  وا 

ادـخ تفگ  دـیاب  اذـل  تسا ، يدـنوادخ  تیلعاف  هب  دنتـسم  دوش ، رادروخرب  اـهيراوشد  رب  يزوریپ  ذـیاذل و  دوس و  زا  دـناوتب  هک  ناـسنا ،
همعن و غباوس  همرک و  فطاوع  یلع  هدمحا  تسا . راوگان  تخـس و  ياهدادـیور  هنوگ  ره  يهدـننک  یفتنم  زایتما و  دوس و  ره  يهدنـشخب 

مرک فـطاوع  رب  متـسه  وا  رازگـساپس  ارـصان . اـیفاک  هیلع  لـکوتا  ارداـق و  ارهاـق  هنیعتـسا  اـیداه و  اـبیرق  هیدهتـسا  اـیداب و  ـالوا  هـب  نـموا 
تسا و هقباسیب  لوا و  دوجوم  هک  مروآیم  سدقا  تاذ  نآ  هب  نامیا  تسا ، هدومرف  تیانع  ام  رب  هک  یلماک  ياهتمعن  رب  شیدـنوادخ و 

یلع  ) رداـق تسا و  قـلطم )  ) زوریپ هـک  مـبلطیم  وا  زا  يراـی  تـسا . وا  زا  متیادـه  تـسا و  کـیدزن  نـم  هـب  هـک  میوـجیم  وا  زا  تیادـه 
دـنروآیمن و اجب  ار  يدـنوادخ  محارم  فاطلا و  فطاوع و  هک  نانآ  تسا . وا  زا  يراـی  تیاـفک و  هک  میاـمنیم  وا  هب  لـکوت  قـالطالا .)
، نادجو هدارا و  هحفـص 539 ] لقعت و [  هشیدنا و  دننام  ینورد ، ياهتمعن  همه  نآ  نانآ و  لباقم  رد  هدرتسگ  ناوخ  نیا  دننکیم  نامگ 

كدوک ياهناسنا  دـنوشیم ، يرادروخرب  يهدامآ  میلـست و  ناـنآ  لـباقم  رد  دـنیوریم و  نیمز  زا  چراـق  دـننام  هک  دنتـسه  ییاههدـیدپ 
هک تسین ، نکمم  يزیچ  نینچ  دوـش  هتفگ  تسا  نـکمم  دـننکیمن . كرد  دـنراد ، ادـخ  اـب  هـک  ار  ياهـطبار  نیرتکـیدزن  هـک  دـناجازم 

قیدـصت يارب  دوشن . رادروخرب  نآ  زا  دـنکن و  كرد  ار  تقیقح  نآ  ناـسنا  یلو  دـشاب ، هتـشاد  ار  هطبار  نیرتکـیدزن  ناـسنا  اـب  یتقیقح 
یکیدزن لامک  اب  هک  مینیبب  میروایب و  رظن  رد  ار  دوخ  نم  هک  دهاوخیم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رادقم  هب  ینامز  طقف  يزیچ ، نینچ  ناکما 
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نم نوناق  لصا و  ندرک  ادـیپ  يارب  هن  میـشیدنایم و  نتـشیوخ  اب  نم  یکیدزن  يهرابرد  هن  تسا و  نم  نآ  اـم  رکف  رد  هن  زگره  وا ، هب  نم 
زوریپ هک  مبلطیم ، ادـخ  زا  يرای  : » دـیامرفیم هک  دراد  دوجو  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  يرگید  بلطم  متفایم ! هار  هب  یناگدـنز  نیا  رد 

رگیدـکی هب  يزیچ  رگا  هک  دراد  دوجو  يرگهلماعم  لصا  نامه  زین  رگیدـکی  هب  اهناسنا  يراـی  رد  قـالطالا ».) یلع   ) رداـق تسا و  قلطم 
. دنروایب تسد  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا و  هدش  مک  اهنآ  زا  يزیچ  هک  دننکیم  ساسحا  دننادب ، نویدم  ار  دوخ  هک  نیا  نودب  دـنهدب ،

هطـساو کی  ار  دوخ  اطع  ماگنه  رد  صاخـشا ، نیا  دـناهدرک . ادـیپ  هللا  قالخا  هب  قلخت  هدیـسر و  سفن  بیذـهت  ماقم  هب  هک  یناـسک  رگم 
هلسرا هلوسر ، هدبع و  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ادمحم نا  دهـشا  و  دناهدروآ . تسد  هب  ار  نآ  یگتـسیاش  سفن  بیذهت  اب  هک  دننکیم  یقلت 
غالبا رما و  يارجا  يارب  ار  وا  تسا . وا  يهداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  یهاوگ  و  هرذن . میدـقت  هرذـع و  ءاهنا  و  هرما ، ذافن  ال 
رایسب یناحور  یقالخا و  یگتسیاش  دهدیم ، رارق  لوسر  ار  وا  دنوادخ  هک  یناسنا  رد  داتسرف . شیاهرفیک  هب  دیدهت  زاربا  تجح و  ییاهن 
دـصقم هب  دـنک و  لمحت  ار  ساـسح  هحفـص 540 ] هداعلاقوف [  تیلوئـسم  نیگنـس و  راب  نآ  دناوتب  هک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  ییالاو 

هنوـگ ره  زا  يرود  باــنتجا و  . 1 زا : دـناترابع  تسا ، تلاسر  راـب  لـمحت  يهتـسیاش  هک  یـصخش  ینورد  فاـصوا  زا  یـضعب  دـناسرب .
.5 تیرومام . يارجا  رد  تماقتسا  . 4 دجهت . يرادیب و  بش  . 3 یتخس . يراوگان و  هنوگره  لمحت  ادخ و  هار  رد  ییابیکـش  . 2 اهيدیلپ .
هب ندیـسر  رد  اهناسنا ، رذـع  ندرک  عفترم  يدـنوادخ و  رماوا  يارجا  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  فدـه  نآرق . تئارق  رکذ و  حـیبست و 

ياوقت هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا  لاثمالا . برض  يذلا  هللا  يوقتب  هللا  دابع  مکیصوا  دوب . یهلا  ياهرادشه  هب  مدرم  ندرک  هجوتم  دشر و 
ناهج يهیلاع  قیاقح  ندرک  کیدزن  اهلثم ، ندروآ  زا  دنوادخ  یلصا  فده  تسا . هدز  امـش  يارب  اهلثم  هک  منکیم  هیـصوت  يدنوادخ 
یلاع تمکح  کی  نیا  دـنوش . رادروخرب  قیاقح  نآ  زا  هتخادـنا ، راک  هب  ار  دوخ  لقعت  هشیدـنا و  دـنناوتب  ات  تسا  مدرم  نهذ  هب  ناسنا ، و 

یناـسآ هب  تیبرت  میلعت و  میهفت و  اـت  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  لـیثمت  هیبشت و  تردـق  شناگدـنب ، ياـهزغم  رد  یتـح  دـنوادخ ، هک  تسا 
دیدرت نودـب  درکیمن ، داـجیا  يرـشب  زغم  رد  ار  یتردـق  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  تفگ  ناوتیم  تهج  کـی  زا  هکلب  دریگب . تروـص 

زا تیبرت ، میلعت و  يارب  هحورطم  لئاسم  تاعوضوم و  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  دـشیم . لتخم  اـهناسنا  ناـیم  تیبرت  میلعت و  يهطبار 
دیاب ار  تقیقح  نیا  . 1 میهدیم . رکذـت  اهلثم  يهرابرد  ار  مهم  يهلئـسم  دـنچ  دوب . تاسوسحم  قوفام  لئاسم  لوقعم و  میهافم  يهلوقم 

زا هیبشت  لیثمت و  فرط  ود  تایـصوصخ  قیاقح و  يهمه  هک  دشاب  قیبطت  لباق  هزادنا  نآ  هب  دناوتیمن  یهیبشت  لیثمت و  چیه  هک  میریذـپب 
ناونع هحفـص 541 ] هب [  ار  ود  نآ  دیابن  هجو  چـیه  هب  اذـل ، تسا . مالک  حیـضوت  يارب  طقف  هیبشت  لیثمت و  . 2 دـشاب . یکی  تاهج  يهمه 

رتيوق و هب ، هبـشم  هبـشم و  ینعی  هیبشت ، نیفرط  نایم  هیبشت  كـالم  هک  هزادـنا  ره  . 3 درب . راک  هب  اعدـم  تابثا  يارب  هدرک و  روظنم  لـیلد 
ناوارف و هدمآ ، دیجم  نآرق  رد  هک  هیبشت  لیثمت و  رادقم  نآرق  رد  هیبشت  لیثمت و  زا  یعاونا  دوب . دـهاوخ  رتدـیفم  دـشاب ، هدوب  رت  میقتـسم 
، مدرم هک  يزور  . » سوسحم رب  سوسحم  . 1 تسا . هدرب  هرهب  ریز  يهناگراهچ  عاونا  کی  ره  زا  مدرم  میهفت  يارب  نآرق  تسا . نوگاـنوگ 

يهبنپ دننام  اههوک ، دنتفایم و  تکرح  هب  دنوشیم و  روشحم  دنرپیم ، هدنکارپ  مظن و  نودب  هک  ییاههناورپ ،) ای   ) هدـنرپ تارـشح  دـننام 
، هیبشت عاونا  رد  لوقعم  زا  دوصقم  لوقعم . رب  لوقعم  . 2 دنتسه . سوسحم  ود  ره  تارشح  اهناسنا و  [ . 185 .« ] دندرگیم هدش ، یجالح 

تخرد نآ  ام  موقز . تخرد  ای  تسا  رتهب  یهلا  تشهب  رد  لوزن  ایآ  . » تسا سوسحمان  مومع  دوصقم ، هکلب  تسین ، نآ  یحالطصا  يانعم 
.« تسا نیطایـش  ياهرـس  دننام  نآ  ياههفوکـش  دیوریم . خزود  لصا  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ ، میداد . رارق  ناراکمتـس  يهدننک  دساف  ار 
وت هک  تسا  يدـنوادخ  تایآ  زا  و  . » لوقعم رب  سوسحم  . 3 دنتسه . سوسحمان  ناسنا  يارب  ایند  نیا  رد  نیطایش  ياهرـس  موقز و  [ . 186]
رب لوقعم  . 4 هحفـص 542 ] تسا [ . ینیع  يهدـهاشم  لباقریغ  سوسحمان و  عوشخ  سوسحم و  نیمز  [ . 187 ...« ] ینیبیم عشاخ  ار  نیمز 
ادخ درک ، نشور  ار  وا  نوماریپ  شتآ  نآ  هک  یماگنه  دـنکیم و  نشور  ار  یـشتآ  هک  تسا  یـسک  دـننام  ناهارمگ ، نآ  لثم  . » سوسحم

سوسحمان و ناقفانم  ناهارمگ و  یناور  تلاح  [ . 188 .« ] دننیبیمن هک  دنکیم  اهر  ییاهیکیرات  رد  ار  نانآ  دـنکیم و  وحم  ار  نانآ  رون 
. قلطم لجا  لـجا 1 . ماـسقا  هدومرف . نییعت  ار  امـش  یگدـنز  تدـم  و  لاـجالا . مکل  تقو  و  تسا . سوـسحم  شتآ  شوماـخ  ییانـشور و 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 164 

http://www.ghadirestan.com


لاوز و هب  ور  تسا ، نیمز  يور  رب  هک  يزیچ  ره  : » هک تسا  نیا  رب  هراشا  هدش و  تقلخ  ملاع  دراو  هک  تسا  يدوجوم  ره  تدـم  ضارقنا 
هک تسا ، داسجا  رب  اهنآ  قلعت  نیعت  هب  رظن  اب  دـناهدش ، هدـیرفآ  اقب  يارب  هک  اهناسنا  حاورا  هب  هبـسنلاب  اـنف  لاوز و  نیا  [ . 189 .« ] تسانف

نایاپ زا  تسا  ترابع  هطوبرم  تایاور  تاـیآ و  هب  هجوت  اـب  یمـسم . لـجا  . 2 تساهنآ . لجا  داسجا ، زا  اهنآ  قلعت  ندـش  هدـیرب  ماـگنه 
طورشم لجا  . 3 تسادخ . هب  رصحنم  نآ  ملع  تسا و  هدیشوپ  سک  همه  زا  لجا  نیا  دوشیم . هدیمان  مه  موتحم  لجا  هک  یگدنز  یمتح 

لباق طرـش ، نادـقف  ناکما  هب  رظن  اب  طورـشم ، لجا  هک  یتروص  رد  تسا . رییغت  لباقریغ  قلطم و  یعطق و  یمـسم  لجا  یمارتخا . لجا  اـی 
هحفـص 543] نیناوق و [  عباـت  لـجا  عون  ود  ره  تسا . قلعم  طورـشم و  رب  عوطقم  قـلطم و  تبـسن  عوـن ، ود  نیا  ناـیم  تبـسن  تسا . رییغت 
هب رظن  اب  یمسم ، لجا  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآ  نایم  توافت  اهنت  تسا . هتخادنا  نایرج  هب  یتسه  ملاع  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یلوصا 

یعیبـط یلوـمعم و  تدـم  ضارقنا  زا  تسا  تراـبع  طورـشم  لـجا  هک  یتروـص  رد  تسین ، رییغت  لـباق  هدوـب و  تباـث  يدـنوادخ  يهدارا 
شایرلا و مکسبلا  و  درادن . یصاخ  نیعت  یتاذ ، نورب  یتاذ و  نورد  ياهدادیور  لماوع و  اب  یناسنا  یگدنز  طابترا  هب  رظن  اب  هک  یگدنز ،

هدناشوپ امـش  رب  سابل  غفاورلا . دفرلا  غباوسلا و  معنلاب  مکرثآ  ءازجلا و  مکل  دصرا  ءاصحالا و  مکب  مکطاحا )  ) طاحا شاعملا و  مکل  غفرا 
رد ار  یجیاتن  امش  لامعا  يهمه  يارب  طیحم و  امش  لامعا  تیدوجوم و  يهمه  يهبـساحم  هب  هتـشاد و  ینازرا  ناوارف  شاعم  امـش  يارب  و 

نینموملاریما هدومرف . شفطل  لومـشم  ناوارف  ياـیاطع  اـب  هداد و  رارق  تیاـنع  دروـم  ناوارف  ياـهتمعن  اـب  ار  امـش  و  تسا . هداـهن  نیمک 
ایند نیا  رد  دـهاوخیم  هک  یناسنا  ینعی  دـنزروب . اوقت  يارب  يدـنوادخ ، لاعفا  تافـص و  هب  هجوت  اـب  هک  دـهاوخیم  مدرم  زا  مالـسلاهیلع 

هللاانا و يانعم  هک  تسا  هجوت  هشیدنا و  نیا  اب  طقف  دهد . رارق  هجوت  هشیدنا و  دروم  ار  دوخ  یگدنز  نوئـش  يهمه  دنک ، یگدنز  هناهاگآ 
زا يرادربهرهب  هیهت و  رد  ار  یقیقح  یناسنا  قطنم  دناوتیم  نیرفآ  یتسه  دنوادخ  هب  هجوت  طقف  هک  نیا  رگید  دمهفیم . ار  نوعجار  هیلاانا 

هیهت و هدافتـساءوس  زا  ار  یمدآ  دـناوتیمن  یتردـق  چـیه  قطنم ، نیا  هب  هجوـت  نودـب  دزوماـیب . ناـسنا  هب  یعیبـط  یگدـنز  رازبا  لـیاسو و 
. ] تسا هتـشاد  رذح  رب  ار  امـش  غیلب  لیالد  اهتجح و  اب  و  غلاوبلا . ججحلاب  مکرذـنا  و  دـنک . عنم  یگدـنز  رازبا  لیاسو و  زا  يرادروخرب 

دننام نیعم ، تاصتخم  تامالع و  اب  صاخ ، بصنم  اب  صوصخم ، تیوه  کی  امنهار ، تجح و  هدننک ، تیادـه  زا  دوصقم  هحفص 544 ]
قباطم دـنک و  ادـیپ  حیحـص  خـساپ  تایح  يهرابرد  دـهاوخب  رگا  دـشاب ، هک  یلاح  ره  رد  ناسنا  هکلب  تسین . یمـسر  ناربمایپ  نـالوسر و 
روعـش یهاگآ و  ردق  نیا  یـسک  رگا  اریز  درک . دهاوخ  ادیپ  دوخ  يارب  ییامنهار  اعطق  دنک ، هیجوت  ریـسفت و  ار  دوخ  تایح  خساپ ، نامه 

نیا اعطق  دنک ، نتفر  هار  هب  عورـش  درادرب و  تسد  دوخ  رود  هب  فاوط  زا  رگا  دنک ، نتـشیوخ  هجوتم  ار  قوف  لاوئـس  هک  تسا  هدرک  ادـیپ 
هک تسا  یهیدـب  اریز  دوشیمن . هصـالخ  توهـش  مشخ و  باوخ و  روـخ و  نیمه  رد  يو  یگدـنز  هک  درک  دـهاوخ  تفاـیرد  ار  تقیقح 

یعیبط یگدنز  ياههدیدپ  رد  يرابجا  ندیطلغ  زا  ار  دوخ  دناوتب  ات  دنک  ادیپ  دشر  هزادنا  نآ  هب  دـیاب  یمدآ  زغم  قوف ، لاوئـس  حرط  يارب 
هب یناسنا  يامنهار  تجح و  هدـننک و  تیادـه  نیلوا  نیاربانب ، دـنک . حرطم  دوخ  يارب  ار  شیوخ  تاـیح  یلک  موهفم  هدرک و  اـهر  تسپ 

یثنخ یمدآ  نورد  رد  روبزم  لماع  رگا  تسا . یناور  ای  يزغم  يهدنزرا  رایـسب  لماع  هنیب ،) هب  دنتـسم  تایح   ) هیجوت ریـسفت و  لباق  تایح 
مکاصحاف تشاد . دهاوخن  ار  يدوجوم  نانچ  ندرک  رادیب  ییاناوت  ياهدننک  تیاده  تجح و  امنهار و  لیلد و  چـیه  دـیدرت  نودـب  دوش ،

یتسه و نوئش  ازجا و  يهمه  ناحبس  دنوادخ  اهیلع . نوبـساحم  اهیف و  نوربتخم  متنا  هربع ، راد  هربخ و  رارق  یف  اددم ، مکل  فظو  اددع و 
لـیالد و غـالبا  فاـطلا و  اـهتمارک و  نیا  يهمه  . ) تسا هتخاـس  ررقم  امـش  يارب  ار  ینیعم  ياهتدـم  هدومن و  باـسح  ار  امـش  لاـمعا 

يارجم رد  ایند  نیا  رد  مدآ  دالوا  امـش  تسا . تربع  يارـس  شیاـمزآ و  هاـگیاج  هک  تسا  اـیند  نیا  رد  امـش ) تیدوجوم  يهمه  باـسح 
تیوه و ندوب  صخـشم  يرگباسح و  همه  نیا  تفرگ . دیهاوخ  رارق  هبـساحم  دروم  ایند  نیا  رد  یگدنز  يهرابرد  هتفرگ و  رارق  شیامزآ 
. دنکیم تابثا  تسا  هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  ار  مهم  يهجیتن  ود  یگدنز ، هحفص 545 ] تانایرج [  يهمه  ندوب  یهاگآ  دروم 
اب یتوافت  یتادوجوم ، نینچ  هب  یفدـهیب  یگدوهیب و  نداد  تبـسن  هک  نیا  مود  دـناشیامزآ ، تحت  اـعطق  یتادوجوم  نینچ  هک  نیا  یکی 

دانس لئاز و  لظ  لفآ و  ءوضو  لئاح ، رورغ  اهربخم . قبوی  اهرظنم و  قنوی  اهعرشم ، غدر  اهبرـشم ، قنر  ایندلا  ناف  درادن . اهنآ  یتسه  یفن 
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تسا ياهدنبیرف  کلهم . شیاهشیامزآ  هب  ییانتعایب  تسابیرف و  يرظنم  ياراد  دولآلگ و  شراسهمشچ  هریت و  ایند  نیا  روخـشبآ  لئام .
ندـش و هدـیچرب  لاح  رد  تسا  ياهیاس  و  عیرـس . لاوز  ضرعم  رد  تسا  ییانـشور  و  تقیقح ) تفایرد  زا  عنام  ای   ) اهینوگرگد لاـح  رد 
، تسا ینآرق  تایآ  فلاخم  هک  ییابیز ، یفن  ریسفت ، دروم  يهلمج  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  طوقـس . هب  لیام  تسا  یهاگهیکت 
تقوم و هک  سوسحم ، ياهییابیز  ياهدومن  رد  دـیابن  ار  یناسنا  حور  تیلاـعف  هک  دـیامرف  دزـشوگ  اـهناسنا  هب  دـهاوخیم  هکلب  تسین .

یتسه ياهییابیز  يهمه  تفایرد  رد  حور ، ياهدادعتـسا  داـعبا و  يهمه  زا  هک  تسا  نآ  یعقاو  یباـیابیز  هکلب  درک . هصـالخ  دـنایبسن ،
تایعقاو زا  ندیـشوپ  مشچ  سوسحم و  ياهییابیز  ياهدومن  هب  نتـسب  لد  هک  دوشیم  هدیمهف  نینموملاریما  تاملک  زا  دوش . يرادربهرهب 

رارق يرادربهرهب  دروم  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ناهج  تسه و  هک  نانچ  نآ  ناهج  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  ناسنا  تسه و  هک  نانچ  نآ  ناـسنا  و 
طیحم و ره  رد  ایند ، نیا  رد  یمدآ  تایح  رسارس  تفگ  دیاب  قیقد  رابتعا  کی  هب  هچ  رگا  دروآ . دهاوخ  لابند  هب  یهابت  طوقـس و  دریگب ،

چیه اریز  تسا . ساسح  رایسب  ییابیز  يهدیدپ  طیارـش ، لماوع و  يهمه  نایم  رد  یلو  درذگیم ، ناحتما  رد  یطیارـش ، لماوع و  ره  نایم 
هحفص 546] لقعت [  رعاشم و  اهییابیز  اب  يهطبار  رد  یمدآ  رگا  اما  دوشن . بلج  اهییابیز  هب  هک  تسین  لدتعم  ناور  زغم و  ياراد  ناسنا 

تـصنق اـهلجراب و  تصمق  اـهرکان ، ناـمطا  اـهرفان و  سنا  اذا  یتح  تسا . هتخاـب  ار  دوخ  یتـسه  تقیقح  رد  دزاـبب ، ار  دوخ  تیـصخش  و 
باوث لحملا و  هنیاعم  عجرملا و  هشحو  عجضملا و  کنض  یلا  هل  هدئاق  هینملا  قاهوا  ءرملا  تقلعا  اهمهـساب و  تدصقا  و  اهلبجا )  ) اهلبحاب
دهدب نآ  هب  لد  دوب  هدرک  شراکنا  ینادان  يور  زا  هک  یسک  دریگب و  سنا  ایند  نیا  اب  ددرگرب و  نازیرگ  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  لمعلا .

اب دـنک و  مر  وا  زا  دزادـنیب ،) ار  دوخ  راوـس  دـنزب و  نیمز  رب  دـنک و  دـنلب  ار  شیاـهاپ  هک  یبـسا  دـننام  ناـهگان  ، ) دـمارایب شرهاوـظ  رب  و 
هب کیرات و  گنت و  یهاگباوخ  هب  ار  وا  دـچیپ و  شیاپ  تسد و  هب  گرم  ياـهبانط  راـک ) ناـیاپ  رد  . ) دروآرد ياـپ  زا  ار  وا  شیاـهریت 
رب یمدآ  هک  نیمه  دنارب . شلمع  هجیتن  و  تسا ) هتخودنا  دوخ  رب  هک  تواقـش  ای  تداعـس  زا   ) یتیعقوم رادـید  هب  كانتـشحو و  یهگلزنم 

ار وا  نانچ  شومچ  بکرم  نیا  دریگب ، نتخات  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  نادیم  رد  ات  تفرگ ، رارق  ایند  رویز  رز و  رپ  بکرم  تشپ 
ضارقنا زا  ار  یمدآ  يهشیدنا  رعاشم و  شیاههدیدپ  لماوع و  اب  ایند  دوب . هدشن  مار  زگره  شندش  راوس  يارب  ییوگ  هک  دنزیم  نیمز  رب 

الاثم نوذتحی  امارتجا ، نوقابلا  يوعری  امارتخا و ال  هینملا  علقت  ال  فلسلا ، بقعب  فلخلا  کلذک  و  دنکیم . لفاغ  یگدنز  نتفرگ  نایاپ  و 
زا گرم  دنتکرح و  رد  ناگتـشذگ  لابند  هب  ناگدـنیآ  بیترت  نیا  هب  هحفـص 547 ] ءانفلا [ . رویـص  ءاهتنالا و  هیاغ  یلا  الاسرا ، نوضمی  و 

، دـننکیمن يراددوخ  اهتسیاشان  باکترا  زا  دـنتکرح ، رد  ناگتـشذگ  ناوراک  لابند  هب  هک  نانآ  دتـسیایمن و  زاب  ناگدـنز  ندرک  ورد 
. دـنلاوز افن و  ییاهن  دـصقم  تشونرـس و  نایاپ  تیاغ  راپـسهر  طابر  هنهک  نیا  زا  هلگ  هلگ  هدومن ، نارگید  هباشم  ار  ناشراتفر  تاکرح و 

شیپ ار  انف  لاوز و  هار  مه  لابند  هب  ءانثتـسا ، نودـب  دـناهداتفا ، هار  هب  ایند  نیا  رد  مدآ  یگدـنز  زاغآ  زا  هک  ناوراک ، نیا  فوفـص  دارفا و 
مهم هچ  نآ  تسین . تایح  دوخ  رد  دیدرت  زا  رتمک  نآ ، رد  دیدرت  تسا و  مولعم  ناگمه  يارب  فقوتیب  رمتـسم و  تکرح  نیا  دناهتفرگ .
كاخ رد  نآ  زا  دیلقت  مدع  ناگتـشذگ و  یگدنز  زا  يریگتربع  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  دیدرت  مدـع  ملع و  نیا  زا  يریگهجیتن  تسا ،
تایح يهیاپیب  تاینمت  لایما و  عابشا  ربارب  رد  هکس ، هب  هکس  ار ، دوخ  یگدنز  يهیامرس  دندنارذگ و  تلاهج  رد  ار  يرمع  هک  یناگتفر 

نادـجو و لقع و  هدـش ، نانآ  تایح  نمرخ  رب  گرزب  یتفآ  دوخ  رگیدـمه ، هب  اهناسنا  دارفا  هباـشت  هک  اـغیرد ، دـنداد . تسد  زا  یناویح 
نیا هب  نانآ  یگدنز  قطنم  هجیتن ، رد  دننکیم . رگیدکی  تفـص  تروص و  يدننام  مه  رب  هیکت  هتفرگ ، هدینـشان  هدیدان و  ار  ناربمایپ  دایرف 
ياپ شیپ  دنتفرگ ، شیپ  دندرک و  باختنا  نانآ  هک  یهار  سپ  میتسه . زورید  ياهناسنا  هب  هیبش  زورما ، اهناسنا ، ام  هک  دیآیم  رد  لکش 

هرجوا رویطلا و  راـکوا  روبقلا و  حئارـض  نم  مهجرخا  روشنلا . فزا  روهدـلا و  تضقت  رومـالا و  تمرـصت  اذا  یتح  تسا . هدرتسگ  مه  اـم 
تشذـگ و ناراگزور  دیـسر و  نایاپ  هب  یناسنا  تقلخ  روما  هک  هاگ  نآ  هداعم . یلا  نیعطهم  هرما ، یلا  اعارـس  کلاهملا ، عراطم  عابـسلا و 
اهربق و ياههاگناهن  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  دـش . کـیدزن  هحفـص 548 ] هریت [  ياـهكاخ  ریز  زا  ندروآ  رب  رـس  ندـش و  هتخیگنارب  داـعیم 

تعرس اب  دوخ و  رما  يارجا  يارب  ناباتـش  ار  نانآ  دروآیم و  نوریب  کلهم  ياههاگترپ  ناگدنرد و  ياههاگیاج  ناگدنرپ و  ياههنایـشآ 
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ریـسفت و زا  اعطق  تسیچ ، شایگدـنز  ییاـهن  دـصقم ، هک  دـنادن  ناـسنا  یتقو  دزاـسیم . هناور  شیوخ  يهدـعو  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب 
هجو چیه  هب  دننکیم ، یگدنز  تیدبا  داعم و  هب  داقتعا  نودب  ایند  نیا  رد  هک  نانآ  لیلد  نیمه  هب  دوب . دهاوخ  ناوتان  دوخ  یگدنز  هیجوت 

دـصقم زا  هاـگآان  ناـسنا  نیا  نورد  نهذ و  رد  دـنهدیمن . موریم »؟ اـجک  هب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟  اـجک  زا  : » لاوئـس هب  یتیمها 
تـساوخرد دروم  هک  ار  یموهفم  ره  دتفایم و  راک  هب  ادیدش  شزغم  يزاس  قلطم  هاگراک  دوشیم . داجیا  زیگناتفگـش  یلوحت  یگدنز ،

قوف لاوئـس  هس  يوگخـساپ  دناوتیم  هک  دحاو  قلطم  نآ  ياج  هب  هار  نیا  زا  هدرک و  قلطم  ار  نآ  ینهذ ، ياهتیلاعف  اب  دهدب ، رارق  دوخ 
ندوب ینامـسج  دوشیم ، هدـید  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  یتیمها  اب  هلئـسم  کی  دزاسیم ! دوخ  يارب  رامـشیب  ياهقلطم  دـشاب ، هدوب 

اـهروگ و زا  ندـمآ  نوریب  دوـب ، ضحم  یناـحور  داـعم  رگا  اریز  تسا . هدوـب  راوـشد  نارکفتم  زا  یخرب  يارب  شروـصت  هـک  تـسا  داـعم 
دننام دـناهدروآ ، ینامـسج  داعم  یفن  يارب  هک  ار  یلیالد  تشادـن . یموهفم  کلذریغ  ناگدـنرد و  ياـههاگیاج  ناگدـنرپ و  ياههنایـشآ 

هدز و لثم  ام  يارب  نادان )  ) ناسنا نیا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  تسا . تقد  زا  یلاخ  فیعـض و  مودـعم » ندـنادرگرب  ندوب  لاحم  »
رابنیلوا ار  اهنآ  هک  يدنوادخ  نآ  وگب : وا ) هب  ام  ربمایپ  يا  ( ؟ دنک هدـنز  اهنآ ، ندیـسوپ  زا  سپ  ار ، اهناوختـسا  هک  تسیک  دـیوگیم :

نآ زا  امـش  دیرفآ و  شتآ  زبس  تخرد  زا  امـش  يارب  هک  يدـنوادخ  نآ  تساناد . تاقولخم  يهمه  رب  وا  دـنکیم و  هدـنز  تسا ، هدـیرفآ 
اهناسنا هحفـص 549 ] نآ [  لثم  ندیرفآ  ییاناوت  هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  ایآ  دـینکیم . نشور  شتآ  تخرد 

یسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  ینالقع ، لالدتـسا  نیمه  هب  رظن  اب  اناد ». قالخ  تسوا  يرآ ، درادن ؟ ار  تسا ) هدیـسوپ  ناشیاهناوختـسا  هک  )
رگا دوب .  دنهاوخ  یکی  تاصتخم  ماکحا و  رد  دنوش ، روصت  رگیدمه  لثم  تقیقح  ود  رگا  ینعی  تسا ». یکی  لثم  ود  مکح  : » دـیوگیم

اب ییاهناسنا  مینیبیم  هک  لاح  دندمآیمن . دوجو  هب  الصا  دوبن ، نکمم  نیعم  عضو  ندب و  نیمه  اب  ایند ، نیا  رد  اهناسنا  ندمآ  دوجو  هب 
ندمآ دوجو  هب  هک  دوشیم  تباث  تسا ،» نآ  عوقو  ییئـش  کی  ناکما  لیلد  نیر  نشور   » يهدعاق هب  انب  دناهدش ، قلخ  ینیعم  عضو  ندب و 

امتح تسا ، نانآ  يویند  تقلخ  لثم  هک  تماـیق ، زور  رد  اـهناسنا  نیمه  تقلخ  دـیدجت  نیا ، رباـنب  تسا . هدوب  نکمم  ییاـهناسنا  نینچ 
لمالا عطقنا  لیحلا و  تلض  دق  هلذا . مالستسالا و  عرض  هناکتسالا و  سوبل  مهیلع  یعادلا ، مهعمـسی  رـصبلا و  مهذفنی  دوب . دهاوخ  نکمم 

باطخلا و لصف  یلا  یعادلا  هربزل  عامـسالا  تدعرا  قفـشلا و  مظع  قرعلا و  مجلا  همنیهم و  تاوصالا  تعـشخ  همظاک و  هدـئفالا  توه  و 
اونـش ار  نانآ  شوگ  هدـننک  توعد  دـیامنیم و  ذوفن  نانآ  رب  نیب  عقاو  ییانیب  يهدـید ) . ) باوثلا لاون  باـقعلا و  لاـکن  ءازجلا و  هضیاـقم 

هتشگ و هابت  اهيزادرپهلیح  اهییوجهراچ و  تسا . یلوتسم  ناشدوجو  رب  تراقح  میلست و  ینتورف  دنراد و  نت  رب  عوضخ  سابل  دزاسیم .
ناهانگ زا  تشحو  هتخیرورف و  ناهد  ات  قرع  یفخم ، اهادـص  تسا . هدـش  هدروخورف  اهناجیه  یلاخ و  رورـس  زا  اهلد  هدـیرب و  اهوزرآ 

هحفـص 550] يارب [  دناهدرک ) يرپس  هک  يرمع  يهرابرد  تساوخ  زاب  يارب   ) هدـننک توعد  دـنت  دایرف  زا  اهشوگ  رد  يردـنت  گرزب و 
هک هچ  نآ  تسا . تمایق  زور  زورما  شاداپ . هب  لوصو  رفیک و  رد  طوقـس  لامعا و  يهجیتن  نتفرگ  لطاب و  قح و  نایم  عطاق  مکح  ندینش 
هک دـمهفیم  زور  نآ  رد  وا  دوـخ  ینعی  تسا . هتفرگ  رارق  هدرپیب  فوـشکم و  اـنیب  دـنوادخ  ییاـنیب  ربارب  رد  تـسا ، هداد  اـیند  رد  یمدآ 

تردق نآ  زا  دراگنا . هدینـشان  ار  یهلا  لدع  دایرف  دناوتیمن  تسا . دنوادخ  ییانیب  دروم  شیاههتخودـنا ، يهمه  اب  وا ، تیدوجوم  يهمه 
تخادنایم و وا  ياپ  ریز  ار  يدنوادخ  تاروتـسد  يهمه  یناسنا و  ياهشزرا  لوصا و  يهمه  يویند ، یگدنز  راگزور  رد  هک  یهاگآان 
اثادـجا و نونمـضم  اراـضتحا و  نوضوبقم  اراـستقا و  نوـبوبرم  ارادـتقا و  نوـقولخم  داـبع  تسین . يربـخ  يرثا و  زورما  درکیم ، شدوباـن 

یتسه يهصرع  هب  اپ  يدنوادخ  تردق  اب  هک  دنتـسه  یناگدـنب  اهناسنا  اباسح . نوزیمم  ءازج و  نونیدـم  ادارفا و  نوثوعبم  اتافر و  نونئاک 
دنهاوخ رـضاح  نانآ  نیلاب  رد  گرم  لپ  زا  مدرم  روبع  رب  لـکوم  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  دـناهتفرگ . رارق  یبوبر  فارـشا  تحت  هداـهن و 

هک یلامعا  ربارب  رد  نانآ  دـنروآیم . رب  كاخ  زا  رـس  اهنت  دنـسوپیم و  هتفرگ  رارق  اهروگ  نورد  رد  دوشیم و  هتفرگ  ناشحاورا  تشگ ،
نودب جایتحا و  نیرتمک  نودب  يدنوادخ ، يهقلطم  تردق  ددرگیم . صخـشم  باسح  اب  نانآ  عضو  دنوشیم و  هبـساحم  دـناهداد ، ماجنا 

دوخ تقلخ  رما  رد  رگا  هک  نیا  رد  رکفت  تسا . هدـیرفآ  ار  اـهناسنا  اـم  تقلخ ، يهراـبرد  لالدتـسا  هشیدـنا و  نودـب  تروـشم و  هب  زاـین 
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زج يزیچ  اشنم  نیا  دـنرادن . اـشنم  کـی  زا  شیب  هک  تساـسرف  حور  یماـهوا  لـطاب و  يرادـنپ  مدرکیم ، ناـنچ  نینچ و  متـشاد ، راـیتخا 
هحفـص تیلعف [  هب  رگا  هک  ناسنا ، رد  قشع  یگدـنب و  دادعتـسا  نآ  دراذـگیمن  اشنم  نیا  تسین . يروحم  دوخ  يانبم  رب  رکفت  تکرح و 

رب تقلخ  شنیرفآ و  يارب  ار  دوخ  دوجو  یگتـسیاش  دنک و  ادیپ  ومن  دشر و  دید ، دهاوخ  دـیاش ، هک  نانچ  ار  یتسه  يهمه  دـسرب ، [ 551
اولخ بیرلا و  فدـس  مهنع  تفـشک  بتعتـسملا و  لـه  اورمع  جـهنملا و  لـیبس  اودـه  جرخملا و  بلط  یف  اولهما  دـق  دـبایرد . یتسه  قح 

ناسنا يارب  لهملا . برطـضم  لجالا و  هدـم  یف  نیقتملا ،)  ) داترملا نیبتقملا )  ) سبتقملا هانا  داـیترالا و  هیور  و  راـیخلا )  ) داـیجلا رامـضمل 
، تسا هتفرگ  شیپ  هک  یتکرح  رد  رفـس  راب  نتـسب  يارب  هظحل ، کی  یهاگآ  درگنیم ، درخ  يهدید  اب  ار  ایند  نیا  هک  كرحتم ، رایـشه و 

يهزادنا هب  ياهقراب  یهاگ  تسا . هدش  هتـشادرب  ياهظحل  يرکف  ياهشهج  اب  تالوهجم ، فشک  هار  رد  اهماگ  نیرتگرزب  تسا . یفاک 
کی نهذ  رد  هک  ار  یتامدـقم  هک  تسا  هدوب  ياهیناث  دـنچ  ياههقراب  نیمه  دـنکیم . نییعت  ار  ناـسنا  کـی  تشونرـس  هیناـث  ود  اـی  کـی 
فـص زا  ار  یحایر  دـیزی  نب  رح  هک  دوب  دودـحم  ینامز  رد  رکفت ، نیمه  دـناسریم . هجیتن  هب  دـیآیم ، دوجو  هب  نایلاس  لوط  رد  رکفتم ،

كدنا دـناوتیمن  یمدآ  نیاربانب ، دـهدیم . رارق  ادـخ  هب  هتـسباو  تیناسنا  هار  يادهـش  نیرتیلاع  فیدر  رد  درادیمرب و  خـیرات  يایقـشا 
ناگدشراتفرگ ددـع  رگید ، فرط  زا  دـنک . یقلت  اهیهارمگ  رد  طوقـس  يارب  ياهناهب  ار  تقیقح  هب  لوصو  يرادـیب و  يارب  نامز ، ندوب 
ناگدـشراتفرگ هنوگ  نیا  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  مک  يردـق  هب  دنـشاب ، هتـشادن  رون  اب  طاـبترا  يارب  ياهنزور  چـیه  هک  یتاـملظ  نآ  رد 

يارب یتردق  نیرتمک  هک  اج  نآ  ات  دننک . دوبان  وحم و  ار  دوخ  تاناکما  اهدادعتسا و  اهورین و  يهمه  دناهتسناوت  هک  دنتـسه  ییاهءانثتـسا 
نازورف هار  صیخـشت  يارب  یهلا  تیاده  غارچ  دـشاب ، هدوب  ریذـپناکما  نادـجو  يارب  یتیلاعف  كدـنا  هک  اج  نآ  ات  دـشاب و  هدـنام  لقعت 

کش رابغ  ندرک  فرطرب  لماع  هدروآ ، دوجو  هب  يزغم  ياهتیلاعف  ساوح و  دربراک  تیدودحم  يارب  یلماوع  هک  يدنوادخ  نآ  تسا .
هک میدید  ار  ياهدنیوج  رگا  تسا . هدومرف  اطع  زین  اهناسنا  صاخ  هحفص 552 ] يریگ [  عضوم  هب  رظن  اب  قیاقح ، يهرهچ  زا  ار  دیدرت  و 

اهيورجک بصعت و  اهیهاوخ و  دوخ  اـب  يو  یگدـنیوج  هک  نیا  اـی  تسا . هدوبن  هدـنیوج  وا  هک  مینادـب  نیقی  تسا ، هدیـسرن  بولطم  هب 
هیکاز و ابولق  تفداص  ول  هیفاش ، ظعاوم  هبئاص و  الاثما  اهل  ایف  دـسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  تسا  هتـسناوتن  تهج  نیمه  هب  هدـش و  طولخم 

تافارحنا يهدنهد  افش  ياهدنپ  عقاو و  قباطم  حیحص و  ییاهلثم  هچ  متفگ ) هک  بلاطم  نیا  ! ) همزاح ابابلا  همزاع و  ءارآ  هیعاو و  اعامـسا 
زا نیعلطم  يهمه  دوش . دراو  رگباـسح  لوقع  يدـج و  راـکفا  اونـش و  ياـهشوگ  كاـپ و  ياـهلد  رد  رگا  تسا . ینورد  ياـهيرامیب  و 
هب هدننک  لمع  نیلوا  دوخ ، هدرک ، نایب  رـشب  حالـص  ناونع  هب  ار  هچ  ره  هدوب و  تیعقاو  هتفگ ، هچ  ره  وا  هک  دننادیم  ترـضح  نآ  تایح 

فرطرب لباق  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ضامغا  لباقریغ  لهج  کی  زا  رـشب ، کلهم  درد  ياههشیر  تسا . هدرک  نایب  لد  قامعا  زا  هدوب و  نآ 
هچ وا  هک  نیا  هب  ینادان  زا  تسا  ترابع  لهج  نیا  تسا . ناگمه  مهف  لباق  ناسآ و  رایـسب  نآ ، تماخو  لهج و  نیا  هب  هجوت  تسا . ندش 

، دراد شوگ  وا  اهتمظع . همه  يهدـنراد  رب  رد  تسیچ ؟ لد  دراد ، لد  وا  دـهدب ؟ ماجنا  دـناوتیم  راـک  هچ  دراد ، هک  هچ  نآ  اـب  و  دراد ؟
؟ تسیچ هشیدنا  دشیدنایم ، وا  دهد . لاقتنا  دوخ  زغم  هب  ار  ناهج  ناسنا و  يهدنزاس  قیاقح  دناوتیم  نآ  اب  هک  ياهلیـسو  تسیچ ؟ شوگ 

لاح نیا  اب  دنک . كرد  یگدنز  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  دبایرد و  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  یتسه  دناوتیم  نآ  اب  هک  يزیگناتفگـش  يورین 
هب دـنادیمن و  ار  اـهنآ  تازاـیتما  اـهتمظع و  اـهشزرا و  هک  نیا  يارب  چـیه . اـبیرقت  دربیم ؟ يدوـس  هچ  رازبا  هیامرـس و  نیا  زا  یمدآ 

دروم تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تهج ، نیمه  هب  هحفـص 553 ] دهدیم [ . تسد  زا  ناگیار  ار  رازبا  هیامرـس و  نآ  حالطـصا ،
نایب رگباسح  لوقع  يدـج و  ياههشیدـنا  اونـش و  شوگ  كاـپ و  لد  نتـشاد  هب  طورـشم  ار  مکح  ظـعاوم و  اـهلاثم و  نآ  ریثاـت  ریـسفت 

و رذـحف . رذـح  ربتعاف و  ربع  نسحاف و  نقیا  ردابف و  رذاح  لمعف و  لجو  فرتعاف و  فرتقا  عشخف و  عمـس  نم  هیقت  هللا  اوقتاف  دـیامرفیم .
هریرس و باطا  هریخذ و  دافاف  ابراه ، اجن  ابلاط و  عرساف  يارف ، يرا  يذتحاف و  يدتقا  باتف و  عجر )  ) عجار باناف و  باجا  رجدزاف و  رجز 

ياوقت دـیزروب ، اوقت  ادـخ  هب  هماقم . رادـل  هماما  مدـق  هتقاف و  نطوم  هتجاح و  لاح  هلیبس و  هج  هلیحر و و  مویل  اداز  رهظتـسا  اداـعم و  رمع 
. دیزرو تردابم  وکین  لامعا  ماجنا  هب  درک و  رذح  دومن . لمع  دیسرت و  درک ، فارتعا  تخودنا و  هانگ  درک ، عونـشخ  دینـش و  هک  یـسک 
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زا دومن . رذـح  دـش ، هتـشاد  رذـح  رب  تفرگ . تربـع  دـش ، هضرع  وا  رب  تربـع  يهلیـسو  تخادرپ ، يراـکوکین  هب  دیـسر و  نیقی  ماـقم  هب 
. دومن دوخ  ناهانگ  هب  هجوت  تشگزاب و  نآ  يوس  هب  درک و  تباجا  ار  قح  توعد  تفریذپ . ار  اهنآ  زا  تیعونمم  دـش ، عونمم  اهيدـیلپ 
دش و هداد  ناشن  وا  هب  تقیقح  تسویپ . ناگتفای  دشر  هب  درک و  يوریپ  یهلا  نالوسر  زا  درک . هبوت  دومن و  قح  نامرف  لقع و  هب  عوجر  ای 

داعم و  درک . هیکزت  ار  دوخ  نطاب  تخودنا و  ياهریخذ  سپ  تفای ، تاجن  اهيدیلپ  زا  زیرگ  اب  تفاتش و  رب  لامک  بلط  رد  دید . ار  قح  وا 
هار ییاهن  دـصقم  ایند و  نیا  زا  چوک  زور  يارب  ار ) هنامیمـص  یعـس  وپاکت و  همه  نیا  . ) دومن هشوت  داز و  رب  هیکت  تخاس و  داـبآ  ار  دوخ 

شیپ رد  هک   ) يدیدش جایتحا  تیعقوم  و  دمآ ) دـهاوخ  شغارـس  هب  يزور  هک   ) يزاین تلاح  تشاد و  هحفـص 554 ] شیپ [  رد  هک  یهلا 
تایص لصا  زا  هک  دهاوخب  دناوتب و  یـسک  رگا  داتـسرف . شیپاشیپ  دوخ  يدبا  هاگیاج  يارب  ار  هحلاص  لامعا  يهمه  داد . ماجنا  دراد ) ور 
دوبان وحم و  یناویح  تسپ  ملاع  رد  هدـش ، عورـش  الاب  ملاع  زا  هک  ار  تاذ  نآ  دوش و  رادروخرب  دوشیم ، هدـیمان  لوصـالالصا  هک  تاذ ،

زا دراد ، یبوبر  يهبذاج  يهقطنم  اـت  تفرـشیپ  تردـق  هک  یفیرـش ، رهوگ  نآ  تاذ  ظـقح  تنایـص و  ینعی  اوقت  دزروب . اوقت  دـیاب  دـنکن ،
قیاقح . 1 تسا . هدومرف  نایب  ار  نیقتم  اوقت و  تاصتخم  تالمج  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما طوقـس . لماوع  اهنجل و  اـهتفاثک و  دربتـسد 
يانعم دـیاب  دـشن . اهنآ  ییابیز  قشاع  تسیچ ، تاوصا  ظافلا و  ياوتحم  دـیمهف  هک  نیا  نودـب  دـش . میلـست  اـهنآ  لـباقم  رد  دینـش و  ار 

، قیاقح اب  حور  نتـسارآ  ینورد و  ياهتفاثک  زا  تاجن  يارب  دیاب  تفریذپ . دراد ، دوجو  ینعم  نآ  رد  هک  ار  یتقیقح  دیمهف و  ار  دوصقم 
ییانتعایب تحاقو  اریز  دـنک . ییانتعایب  هانگ  هب  حور  دراذـگن  هدرک و  نآ  هب  فارتعا  دوش ، یهانگ  بکترم  رگا  . 2 تسب . راک  هب  ینعم 

حور يهیفـصت  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  یگدنز ، نوئـش  رد  رذـح  طایتحا و  . 3 تسا . رتـشیب  هاـنگ  دوخ  زا  تهج ، کـی  زا  هاـنگ ، هب 
هک يدادـیور  ره  رد  هک  دـنادیم  اریز  دوشیم . نورد  یمئاد  شمارآ  بجوم  فلا . دـهدیم . ماجنا  مهم  رایـسب  راک  ود  لمع ، نیا  تسا .

. تشاد دهاوخن  یبارطـضا  هرهلد و  دـیآرد ، وا  تابـساحم  فلاخم  تیعقاو  رگا  تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  قیقد  يرگباسح  دـیآیم ، شیپ 
رذـح و ب . تسا . هدرکن  يریـصقت  طایتحا ، تاعارم  براجت و  لوصحم  ندرب  راک  هب  تامولعم و  یهاـگآ و  رظن  زا  وا  هک  دـنادیم  اریز 
ار تقیقح  ینعی  دیزروب ،» اوقت   » هک نیا  يانعم  نیا ، ربانب  دنکیم . رتقیمع  رتشیب و  شیاهراک  جیاتن  هدنیآ و  هب  ار  یمدآ  یهاگآ  طایتحا ،

ساره میب و  . 4 دیـشاب . اشوک  نورد  زا  نآ  ندرک  كاپ  رد  رتمامت  هچ  ره  تیدج  اب  دینادب و  هانگ  ار  هانگ  دینک و  لمع  نآ  هب  دیونـشب و 
هدوـهیب اـهیگدولآ و  زا  یتاذ  تنایـص  لـماوع  نیرترثوـم  زا  یناـسنا ، ياـهشزرا  لوـصا و  هب  ییاـنتعایب  یفدـهیب و  میخو  بقاوـع  زا 

رد تسا ، حور  يهنادازآ  راک  نیقی ، هب  دنتسم  لمع  هحلاص . لامعا  هب  نتخادرپ  نیقی و  ماقم  هب  ندیـسر  . 5 هحفص 555 ] تساهییارگ [ .
نیقی دـننام  یتلاح  چـیه  رد  یمدآ  حور  تسا . هیاپیب  لماوع  یگزیگنا  هب  هراومه  کش ، یکیرات  رد  نامگ و  يانبم  رب  لمع  هک  یتروص 

رگیدکی و اب  اهنآ  نایم  طباور  اهدادیور و  ایند و  ندرک  یقلت  همان  تربع  . 6 دشچب . ار  نآ  یقیقح  شزرا  دبایرد و  ار  تیعقاو  دناوتیمن 
ییانتعایب اب  دروآ ، دـهاوخ  لابند  هب  ار  دوخ  لمعلاسکع  ملظ  لمع  هک  دـیدیمهف  امـش  رگا  دـنکیم . یگدـنز  ایند  نیا  رد  هک  یناسنا  اب 

تربع باتک  هب  امنناسنا  مدرم  ییانتعایب  اریز  دیهدب . تیلـست  ار  دوخ  دـیناوتیمن  لمعلاسکع ، لمع و  نیا  هب  اهناسنا  زا  رگید  يدارفا 
هب دـسرب ، یقتم  ناـسنا  شوگ  هب  قح  توـعد  رگا  . 7 دـشاب . هدوب  اناوخ  باتک  نیا  زا  امـش  یـشوپ  مشچ  رب  یلیلد  دـناوتیمن  ایند  يهماـن 

هبوت . 8 دنادیم . دوخ  دوجو  لامک  ریخ و  شریذپ  تباجا و  ار  قح  يوس  هب  تشگزاب  تباجا و  وا  دنکیم . تباجا  ار  قح  توعد  تعرس 
یلک بیرخت  زج  ییانعم  يزاس  زاب  نیا  هب  ییانتعایب  هدـش . ناریو  نورد  يزاسزاب  ینعی  هانگ ، زا  هبوت  تسا . هدـش  بکترم  هک  یهانگ  زا 

ناریو و يروط  ار  وا  دوجو  ناـمتخاس  هک  درادـن  ار  تردـق  نآ  دوشیم ، بکترم  رـشب  هک  یناـهانگ  بلغا  درادـن . تیـصخش  ناـمتخاس 
يهدـننک دـیدجت  حـلاصم  هک  تسا  هبوت  هب  ییانتعایب  نیا  دـشاب . هتـشادن  يزاسزاب  تیلباق  هک  دـننک  دوباـن  وحم و  ناـنچ  ار  نآ  حـلاصم 

وا هداد و  ناـشن  وا  هب  تـقیقح  . 10 ناگتفای . دـشر  هب  نتـسویپ  یهلا و  نـالوسر  زا  يوریپ  . 9 دـنکیم . طقاس  هدافتـسا  زا  مه  ار  نامتخاس 
رهاوظ روص و  زا  یمدآ  هک  ردق  نیمه  تسین . راوشد  دننکیم ، لایخ  نارـصنع  تسـس  هک  اهردق  نآ  تقیقح ، هب  لوصو  دید . ار  تقیقح 

زا تقیقح  يهدهاشم  دنک ، ادیپ  تاجن  یناویح  ياههتساوخ  هب  هقالع  اهیگماکدوخ و  اهيوه و  يهطلس  زا  تسناوت  درک و  روبع  هدنبیرف 
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رد نآ ، هب  قایتشا  هک  یعوضوم  ره  درک . ادـیپ  تاـجن  اهيدـیلپ ، زا  زیرگ  اـب  تفاتـش و  لاـمک  بلط  رد  . 11 تسا . هدـش  زاـغآ  وا  نورد 
رد تسا . لوـصو  لـباق  عوـضوم  نآ  اـعطق  دـشاب ، هدوـب  يدـج  ینورب ، طیارـش  هنوـگ  ره  ناـیم  رد  ینورد و  تاـناسون  تـالاح و  يهمه 
زا رود  ياـهناسنا  نورد  رد  شیادـص  هک  تسا  يدـنوادخ  يهدـعو  یعوـن  لاـمک ، هب  هحفـص 556 ] یمدآ [  قـشع  قاـیتشا و  تقیقح ،

هیکت هحلاص  لامعا  يهشوت  داز و  رب  دابآ و  ار  دوخ  داعم  هیکزت و  ار  دوخ  نطاـب  تخودـنا و  ياهریخذ  . 12 دوشیم . زادنانینط  اهيدیلپ 
هللاءاـقب هب  اـقب  تیدـبا و  يارب  هک  تسا  ياهریخذ  ناـمه  تیلعف ، هـب  نآ  تـبثم  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تاذ ، لوـقعم  تنایـص  يارب  درک .

هل مکقلخ  ام  ههج  هللا  دابع  هللا  اوقتاف  تسین . ریذپناکما  سک  چیه  يارب  نطاب  يهیکزت  نودب  اهدادعتـسا  نآ  ندش  روراب  دراد . ترورض 
، ادخ ناگدنب  يا  سپ  هداعم . لوه  نم  رذحلا  هداعیم و  قدصل  زجنتلاب  مکل  دعا  ام  هنم  اوقحتسا  هسفن و  نم  مکرذح  ام  هنک  هنم  اورذحا  و 

هتخاس امـش  هجوتم  دوخ ، يهرابرد  هک  ریذـحت  نامه  قبط  رب  تسا و  هدـیرفآ  نآ  يارب  ار  امـش  هک  یفدـه  نآ  ریـسم  رد  دـیزروب . اوقت  هب 
لوه ندـمآ  شیپ  يارب  دـینک و  بسک  یگتـسیاش  تسا ، هداد  امـش  هب  هک  ياهدـعو  ندـناسر  تیلعف  هب  يارب  دیـشاب . رذـح  رب  وا  زا  تسا 

نالطب طخ  ریگب و  تسد  هب  یملق  ای  دیـشاب . رذحرب  تفرگ ، دیهاوخ  رارق  يدنوادخ  هاگهدعو  رد  دوخ ) لامعا  يهدـهاشم  اب  هک   ) يزور
شیع و برط و  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتالاب  یفدـه  راپـسهر  ار  یتسه  نیا  ای  و  متـسین ! نم  هک  وگب  نز و  دوخ  یتسه  رب 
رد ادص  نیا  هک : يونشیم  ینیبیم و  ار  ینورد  ناغف  اغوغ و  نیا  تدوخ  اریز  تسین ، وت  كاپ  تاذ  زج  یسک  يهتفگ  نیا  نادب . ترشع 

دابم یلاخ  لد  هوک  زا  وا  گناب  داتسوا  میکح  نآ  تسه  اجک  ره  تسا  یهت  هگ  هک  نیا  گناب  نیز  تسا  رپ  هک  تسیک  گناب  اهلد  هوک 
یلماع چـیه  تسا . تکرح  هحفـص 557 ] رد [  یگرزب  رایـسب  فده  کی  هب  ور  ام  یگدـنز  هک  میرادـن  نیا  زج  ياهلئـسم  چـیه  يولوم » »

، لاعتم دـنوادخ  درادـن . دوجو  لامک » هار  رد  تاذ ، لوقعم  تنایـص   » زا تسا  ترابع  هک  اوقت  زج  الاو ، فدـه  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
، دوخ ینامـسآ  باتک  رد  مه  تسا و  هدومرف  ررقم  ار  یجیاتن  اوقت  تلیـضف و  هار  رد  شـشوک  يارب  نادـجو ، میلـس و  لـقع  مکح  هب  مه 

نیا دـیاب  ادـخ  ناگدـنب  دوـمرف . دـهاوخن  فـلخت  زگره  تـسا ، هداد  هـک  ییاههدـعو  زا  وا  تـسا . هدوـمرف  اههدـعو  اهشـشوک  نآ  يارب 
تسا یتاعوضوم  هب  طورشم  لاعتم ، دنوادخ  ياههدعو  دنریگب . رارق  یهلا  ياههدعو  لومشم  هک  دنروایب  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  یگتسیاش 
میظع ضیف  زا  ار  نتـشیوخ  هک  دنتـسه  ناگدـنب  دوـخ  تسا ، یگتـسیاش  هک  طرـش  لوـصح  مدـع  تروـص  رد  تسا و  هدوـمرف  ررقم  هـک 
جیاتن لاـمعا و  تاـیعقاو و  يور  زا  اـههدرپ  ندـش  هتـشادرب  لـیلد  هب  تماـیق ، زور  ندوب  كاـنلوه  دـناهدرک . مورحم  دـنوادخ  ياههدـعو 
ناهانگ ناربج  ایند و  نیا  هب  تشگرب  هار  ندش  هتسب  رگید ، تلع  دادیمن . روطخ  شنهذ  رد  ار  نآ  روصت  زگره  مدآ  دالوا  هک  تساهنآ 

وا يارب  قیاقح  تایعقاو و  يهمه  هک  تسادخ  مدرم  لامعا  رد  یـضاق  دهاش و  رگید ، فرط  زا  تسا . هدش  بکترم  هک  تسا  ییاهاطخ  و 
اهروص و بیکرت  یف  اهئانحال  همئالم  اهئاضعال ، هعماج  ءالشا  اهاشع و  نع  ولجتل  اراصبا  اهانع و  ام  یعتل  اعامسا  مکل  لعج  تسا . مولعم 

امـش يارب  هتیفاع . زئاوج )  ) زجاوح هننم و  تابجوم  همعن و  تاللجم  یف  اهقازرال ، هدئاب )  ) هدئار بولق  اهقافراب و  همئاق  نابداب  اهرمع ، ددم 
دزاسب و فرطرب  ار  شیاه  ییانیبان  ات  داد  رارق  یناگدـید  دونـشب و  دراد ، تیمها  شندینـش  هک  ار  هچ  نآ  ات  داد ، رارق  اهشوگ  مدآ  دالوا 
اب هحفـص 558 ] ءاـضعا [  نآ  رمع  تدـم  لاکـشا و  بـیکرت  و  دـیامن . فیلاـت  ار  شیاـضعا  يازجا  اـت  دوـمرف  مـیظنت  ار  ءاـضعا  تروـص 
هک ییاـهلد  تاـیح و  هب  دـنمدوس  لـیاسو  اـب  هک  ییاهندـب  اـب  ار  اـهناسنا  دـشاب . گـنهامه  میـالم و  دوخ ، هب  صوصخم  ياـهتیفیک 

ساسحا و لماوع  وا و  تمظع  اب  تمعن  رد  ایند  نیا  رد  مدآ ) نادـنزرف  (. ) داد رارق  یگدـنز  ناـیرج  رد   ) دـشابیم دوخ  قازرا  يهدـنیوج 
تهج هب  اهناسنا  امش  . 1 دنکیم . هجوتم  یناسنا  يدام  داعبا  هب  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هبطخ ، نیا  رد  دنروهطوغ . یتسردنت  عناوم 
یندـب ياـضعا  تسا . هدـش  هداد  ساوـح  رگید  مشچ و  شوـگ و  امـش  يارب  دـیدنمزاین . تشیعم  داوـم  میظنت  هـب  دـیراد ، هـک  يداـم  دـعب 

دیلقت هب  لیامت  دینارورپیم . رس  رد  اهوزرآ  دوشیم . بلج  ایند  ياهییابیز  هب  امـش  ناور  . 2 تسا . هدش  میظنت  امش  دبلاک  رد  ینوگانوگ 
رد یهلا  لوقعم  ياهنامرآ  هب  لوصو  . 3 دنکیم . فرحنم  ار  امش  دیراد ، هک  ییاهاوه  لایما و  نانآ و  يهدیسوپ  گنهرف  ناگتشذگ و  زا 

ییاهن فدـه  تفگ  ناوتیم  حور ، هب  طوبرم  لئاسم  يهرابرد  . 4 دیرادروخرب . اهندب  تمالس  یتسردنت و  زا  هک  تسا  رـسیم  يراگزور 
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هک تسا  یناسنا  حور  تسا ، هدرکن  يروآعمج  یـضردیس  هک  ینانخـس  نانآ  هچ  هغالبلاجهن و  رد  هچ  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نانخس 
مهفالخ عتمتسم  نم  مکلبق ، نیـضاملا  راثآ  نم  اربع  مکل  فلخ  مکنع و  اهرتس  ارامعا  مکل  ردق  و  دنک . دوعـص  هنئمطم  سفن  ماقم  ات  دیاب 

. ناوالا فنا  یف  اوربتعی  مل  نادبالا و  همالس  یف  اودهمی  مل  لاجالا . مزحت  اهنع  مهبذش  لامالا و  نود  ایانملا  مهتقهرا  مهقانخ . حسفتـسم  و 
هحفص زا [  ناگتشذگ  راثآ  زا  ار  تربع  لیاسو  امش  يارب  تسا و  هدیشوپ  امش  زا  ار  نآ  هدومرف و  ردقم  ار  اهرمع  رادقم  ناحبس  دنوادخ 

هک لاح  ره  رد  . ) تسا هتـشاذگ  یقاب  ناشگرم ، ات  رمع  تلهم  ندوب  زاـب  زا  دوب و  هتـشگ  ناشبیـصن  هک  یتازاـیتما  زا  اـهيرادربهرهب  [ 559
عطق ار  ناشیاهوزرآ  هتشر  لجا  ساد  تفر و  ناشغارس  هب  ناباتش  دنسرب ، دوخ  ياهوزرآ  هب  ناگتشذگ  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  گرم  دندوب )

زا هتـشگن و  هدامآ  ییاهن  تشونرـس  نآ  يارب  یتسردـنت  راگزور  رد  هک ) دوب  هدرب  دوخ  رد  ار  نانآ  ناـنچ  ترـشع  شیع و  تلفغ  . ) درک
یعاونا دـنکیم و  هریخ  ار  یمدآ  ناگدـید  تایح ، كانبات  ياههلعـش  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندوب . هتفرگن  تربع  تاـیح  يهبوبحب  زاـغآ و 

اب تسانف . گرم و  دنکیم ، دیدپان  وا  هاگدید  زا  هک  ار  یتقیقح  نیلوا  دـناچیپیم ، دوخ  ياهدابدرگ  رد  ار  یمدآ  اههتـساوخ  زا  رامـشیب 
ياهدرم تروص  هب  ار  ناسنا  هتخاب و  ار  دوخ  گنر  زین  نآ  تمکح  تایح و  دوخ  تقیقح  یناسنا ، هاگدید  زا  تایح  نایاپ  ندـش  دـیدپان 

یجیردت هلئسم ، نیا  تساهناسنا . بیرف  لماع  هک  دراد  دوجو  یگدنز  نداد  تسد  زا  هدوهیب  رد  يرگید  يهلئـسم  دروآیمرد . كرحتم 
لهف دـیامنیم . رود  ناسنا  يارب  دـشاب ، کیدزن  هک  مه  هزادـنا  ره  هدـنیآ ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسا . تایح  ندـش  يرپس  ندوب 
برق عم  ءانفلا ؟ هبوا )  ) هنوآ الا  ءاقبلا  هدـم  لها  و  مقـسلا ؟ لزاون  الا  هحـصلا  هراضغ  لها  و  مرهلا ؟ یناوح  الا  بابـشلا  هضاضب  لـها  رظتنی 

هزعالا و ءابرقالا و  هدـفحلا و  هرـصنب  هثاغتـسالا  تفلت  ضرجلا و  صـصغ  ضـضملا و  ملا  قلقلا و  زلع  لاقتنالا و  فوزا  و  لاوزلا )  ) لایزلا
یگدـیمخ زج  يراظتنا  دـنربیم ، رـس  هب  یناوج  تاورط  تردـق و  رد  هک  یناسک  اـیآ  بحاونلا . تعفن  وا  براـقالا ، تعفد  لـهف  ءاـنرقلا !
اهيرامیب دورو  راظتنا  زج  دنروهطوغ ، تیفاع  تحص و  ياهیشوخ  هحفص 560 ] رد [  هک  نانآ  ایآ  دنشکیم ؟ يریپ  نارود  رد  ار  تماق 

تیدبا راید  هب  تکرح  رمع و  لاوز  ندش  کیدزن  اب  دنـشکیم ؟ ار  انف  تاظحل  زج  يرگید  راظتنا  ءاقب  دادتما  رد  ناروانـش  ایآ  دنراد ؟ ار 
دالوا و يرای  هب  هنایوج  هانپ  نتـسیرگن  ولگ و  رد  هودـنا  هصغ و  اب  ناهد  بآ  ندادورف  اـهيراوگان و  خـلت  درد  كاـندرد و  بارطـضا  اـب 
!؟ دنیامن عفد  هریت  كاخ  ریز  رفاسم  نآ  زا  ار  گرم  دنتـسناوت  ناکیدزن  نارای و  همه  نآ  ایآ  مدمه . ناکیدزن  زیزع و  نایانـشآ  ناشیوخ و 
ور یباداش  توارط و  يریپ و  هب  ور  یناوج  دنناسرب ؟ ناشوماخ  راید  هب  اهنت  ورهار  نآ  لاح  هب  يدوس  دنتـسناوت  ناگدننک  هیرگ  نآ  ایآ  و 

يدـنوادخ تیـشم  هاگهولج  هک  یتعیبط  نوناـق  تسا  نیا  دوریم . ییاـهنت  هب  ور  یعمج  سنا  یـشوماخ و  هب  ور  ییاـیوگ  یگدرمژپ و  هب 
تسا یگدنز  رد  یهیدب  نایرج  کی  نیا  دوش . فرحنم  ریسم  نیا  زا  دناوتیمن  دشاب ، هدوب  تردق  تیاهن  رد  هچ  رگا  یناسنا ، چیه  تسا .

دـشاب و نایرج  نیا  رظان  طقف  دنیـشنب و  ناسنا  اـیآ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچ  نآ  دـنک . راـکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  درف  کـی  یتح  هک 
لاوئـس اب  ییورایور  زا  یلوزن ، يدوعـص و  تکرح  نیا  رد  ار  دوخ  دـناوتیم  ناسنا  اـیآ  و  دـنک ؟ اـهر  ناـیرج  نیا  رد  ار  دوخ  تیدوجوم 

تلبا هتدلج و  ماوهلا  تکته  دق  ادـیحو ، عجـضملا  قیـض  یف  انیهر و  تاومالا  هلحم  یف  ردوغ  دـق  و  دـشکب !؟ رانک  درک »؟ دـیاب  هچ  سپ  »
رفاسم نآ  اهتوق . دعب  هرخن  ماظعلا  اهتضب و  دعب  هبحش  داسجالا  تراص  هملاعم و  ناثدحلا  احم  هراثآ و  فصاوعلا  تفعو  هتدج ، کهاونلا 

هحفـص 561] تارـشح [  داهن . كاخ  هب  رـس  اهنت  رات  هریت و  هاگباوخ  يانگنت  رد  دش و  اهر  دوخ  لامعا  ورگ  رد  ناگدرم  لحم  رد  بیرغ 
ياهداب دـندناسوپ و  هدـننک  وحم  لـماوع  ار  وا  ندـب  توارط  دـندرک و  شاهراـپ  هراـپ  دـنتفایرد و  وا  تسوپ  زا  يذـیذل  ياذـغ  ینیمزریز 

هک یتوارط  یباداش و  زا  سپ  اهندـب  و  تخاس . وحم  ار  وا  زراب  ياهدومن  اههناشن و  بش  زور و  بقاـعت  درب و  نیب  زا  ار  وا  راـثآ  یناـفوط 
میلست و نینچ  ندیسر  ارف  نیبهتوک ، نادان  نیا  رگا  دندیسوپ . دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  توق  اهناوختسا  ندش و  دوبان  یشالتم و  دنتـشاد 

ناوتان وا  ربارب  رد  هک  ار ، ناگدنز  ناوت  تکرح و  زگره  دوخ  یناگدنز  رد  دادیم ، لامتحا  دوب ، وا  راظتنا  رد  هک  ار  هدـننک  دوبان  یناوتان 
، اهلمع حلاص  نم  دازتست  اهئابنا ، بیغب  هنقوم  اهئابعا  لقثب  هنهترم  حاورالا  و  درکیمن . لدبم  یناوتان  نوکس و  هب  قحان  هب  دندوب ، میلـست  و 
، دنراد نیقی  دوخ  یبیغ  رابخا  هب  هک  یلاح  رد  دنداد ، همادا  دوخ  ءاقب  هب  نیگنس  ياهراب  ورگ  رد  حاورا  و  اهللز ! ءییـس  نم  بتعتـست  و ال 
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بکترم هک  ییاـهشزغل  یتشز  زا  اـت  دوشیمن  هداد  حاورا  نآ  هب  یتـلهم  دوشیمن و  هتـساوخ  هحلاـص  لاـمعا  شیازفا  حاورا  نآ  زا  رگید 
زا سپ  تسا . حور  راک  زاغآ  ینامـسج و  دبلاک  راک  تقوم  نایاپ  اج  نیا  دـنیوجب . سامتلا  هبار  قح  ياضر  دـنهاوخب و  شزوپ  دـناهدش ،

، درک اهر  ار  هزور  دنچ  بکرم  دمآ و  رـس  هب  تعیبط  يهنحـص  رد  ندب  تیریدـم  هب  لاغتـشا  نارود  درک و  تقرافم  ندـب  زا  حور  هک  نآ 
ناونع هب  هک  یتایعقاو  تسا ، هدـش  هتـشادرب  اههدرپ  دـسریم . ارف  تسا ، هتـشاد  یگدـنز  عقوم  رد  هک  یتالاعفنا  لـعف و  هب  یهاـگآ  ناـمز 

؟ ءابرقالا مهناوخا و  ءاـبالا و  موقلا و  ءاـنبا  متـسل  وا  دروآیمرد . شیاـمن  هب  ار  دوخ  يدـج  تیعقاو  دوب ، هدـشن  مضه  اـههناسفا  ریطاـسا و 
ریغ یف  هکلاس  اهدـشر ، نع  هیهـال  اـهظح ، نع  هیـساق  بولقلاـف  مهتداـج !؟ نووطت  مهتدـق و  نوبکرت  مهتلثما و  هحفـص 562 ] نوذتحت [ 

كاخ رد  نآ  ناشیوخ  ناردارب و  ناردپ و  نادـنزرف و  ناگدـنز ، امـش  ایآ  اهایند . زارحا  یف  دـشرلا  ناک  اهاوس و  ینعملا  ناک  اهرامـضم !
، دندوب هتفرگ  شیپ  اهنآ  هک  ياهداج  رد  دـیوشیم و  راوس  نانآ  ریـسم  رب  دـینکیم و  يوریپ  نانآ  راتفر  ياهلاثما  زا  هک  دـیتسین  ناگتفر 

تـسد هب  دیاب  یناگدنز  نیا  رد   ) هک یبیـصن  ظح و  زا  يرادروخرب  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  تواسق  ار  امـش  ياهلد  سپ  دیرادیم ؟! رب  مدق 
امـش ياهلد  دیاهدومن . ناشلوغـشم  بعل  وهل و  هب  هدنادرگرب و  تسا ، هدوب  اهلد  نآ  يهتـسیاش  هک  يدشر  زا  هتخاس و  مورحم  دنروایب )

يریگفده یناگدنز  نیا  رد  اهلد  نآ  يارب  لامک  دشر و  زا  ریغ  ییوگ  تسین . اهنآ  یلصا  تکرح  نادیم  هک  دناهتفرگ  شیپ  ار  یهار 
هیجوـت لوـلعم  اـهلد ، تواـسق  تنوـشخ و  تساـهنآ . يوـیند  ياههتـساوخ  ندروآ  تسد  هب  رد  اـهلد  نیا  دـشر  ییوـگ  تسا و  هدـش 

رـشب يارب  يداسف  لماع  چیه  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـیآیم . دوجو  هب  ناگتـشذگ  يهشیدـنا  رادرک و  رب  هیکت  اب  هک  تسا  ییاهيراکهبت 
دـشر لالتخا  لماع  نامه  نیا  دـنک . هیجوت  نارگید  راتفر  رب  هیکت  اب  ار  دوخ  ياهيدـیلپ  اهیهابت و  هک  تسین  نیا  زا  رتدـسفم  رترـضم و 

لیکـشت ناتـسرپ  تذـل  نایوج و  دوس  ار  مدرم  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  عماوج ، اهنارود و  يهمه  رد  تسا . يرـشب  یقالخا  ینـالقع و 
زا هک  ياهفرح ، ياهتیریدـم  اـی  دـنهدیمن و  دوخ  هب  ار  یناگدـنز  رد  لـقعت  تمحز  هک  تسا  یناـسک  اـب  تیرثکا  هنافـساتم  دـنهدیم .

دوجو ساسحا  لـقعت و  هشیدـنا و  نتخادـنا  هار  هب  زا  مدرم  دـنراذگیمن  دـنرادن ، یناـمرآ  دوخ  يارب  هاـج  ماـقم و  يهمادا  زج  تیریدـم 
راـتفر رب  هیکت   ) ساـسایب تجح  نیا  يهجیتن  دـنوریم . اـجک  هب  دـننادیمن  یلو  دـنوریم ، ناـنیا  هحفـص 563 ] اذل [ ، دـنوش . رادروخرب 

يهدیدپ تسا . هداد  رکذت  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ار  ود  ره  هک  تسا  تیمها  اب  هداعلاقوف  يهدیدپ  ود  دوخ ) راتفر  هیجوت  يارب  تیرثکا 
. دـنک لیدـبت  زیچ  هب  ار  سک  هک  تسا  یفاک  تلفغ  هظحل  کی  هک  ییاـیند  رد  اـهنآ  دوکر  رعاـشم و  بلق ، لـقع ، نداـتفا  راـک  زا  مکی .

هتـشاد زاب  دیآیم ، رب  اهنآ  زا  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  زا  ار  نادجو  هشیدنا و  لقع ، هک  اهيرایـشهان ، ریذـحت و  عاونا  عویـش  مود . يهدـیدپ 
طارـص و زا  امـش  روبع  هک  دـینادب  و  هلاوها . تارات  هللاز و  لیواها  هضحد و  قلازم  و  طارـسلا )  ) طارـصلا یلع  مکزاجم  نا  اوملعا  و  تسا .
هب داقتعا  درک . دـیهاوخ  روبع  نآ  بقاعتم  تارطاخم  طارـص و  رطخ  رپ  هاگشزغل  زا  امـش  تسا . نآ  يهدـننک  طقاس  ياهشزغل  هاـگیاج 

. تسا تیدبا  يهنحص  هب  روبع  لحارم  نیرخآ  هدش و  هدیشک  خزود  يور  زا  طارـص  تسا . نید  تایرورـض  زا  ترخآ ، رد  طارـص  لصا 
زا یـضعب  ناوتیم  یلو  تسین ، نشور  تمایق ، زور  رد  تیلوئـسم  لمحت  دـننام  ام ، يارب  هچ  رگا  كانلوه ، لپ  نیا  يدوجو  تایـصوصخ 

يارب دوشیم ، روهلعـش  ناراکهبت  لاـمعا  جـیاتن  زا  هک  یهلا ، رعق  شتآ  ساـسحا  ترورـض  دـننام  تفرگ . رظن  رد  بیرقت  روط  هب  ار  روما 
رهـسا هندـب و  فوخلا  بصنا  هبلق و  رکفتلا  لغـش  بل  يذ  هیقت  هللا  داـبع  هللا  اوتاـف  یهلا . برق  هاـگراب  هب  دورو  تشهب و  تمظع  تفاـیرد 
بکنت و  هناـبا )  ) هناـمال فوخلا  مدـق  هناـسلب و  رکذـلا  فجوا  هتاوهـش و  دـهزلا  فلظ  هموی و  رجاوه  ءاـجرلا  اـمظا  هموـن و  رارغ  دـجهتلا 

هیلع معت  مل  رورغلا و  تـالتاف  هلتفت  مـل  بوـلطملا و  جـهنلا  یلا  کـلاسملا  دـصقا  کلـس  لـیبسلا و  حـضو  هحفـص 564 ] نع [  جـلاخملا 
هب ار  شندب  سرت  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  شبلق  رکفت  هک  يدنمدرخ  ياوقت  دیزروب ، اوقت  ادخ  هب  ادخ ، ناگدنب  يا  رومالا . تاهبتـشم 

تیانع تمحر و  هب  وا  دـیما  و  دـشاب . هدیـسر  دادـماب  هب  يرادـیب  اـب  هدرب و  نیب  زا  ار  شزیچاـن  باوخ  اهيرادـیب  بش  هتخادـنا و  تمحز 
رکذ هدرک و  يریگولج  وا  تاوهـش  زا  ییاسراپ  دهز و  دـیامن . يدـنوادخ  ياهتمحر  تایانع و  يهنـشت  ار  شمرگ  راگزور  يدـنوادخ 

زا دزادـنیب و  شیپ  عقوم  نآ  شمارآ  نما و  يارب  ار  نآ  جـیاتن  روهظ  راک و  نایپ  زا  ساره  فوخ و  دـیامن . شناـبز  رب  تقبـس  يدـنوادخ 
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ار اـههار  نیرتلدـتعم  يدـبا  تاـیح  يوس  هب  بولطم  شور  هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  يریگهراـنک  ضارعا و  تیادـه ، نشور و  هار  عناوم 
شیانیبان هبتشم  كوکـشم و  روما  دنکن . شفرحنم  تسار  هار  زا  دزاسیم ، رود  تقیقح  قح و  زا  ار  وا  هک  رورغ  رکب و  لماوع  دنیزگرب و 

طقف هک  دنانآ  زا  رتشزرا  اب  رتتمظع و  اب  تفایرد ، هشیدنا و  تسا و  تفایرد  هشیدنا و  يارب  بلق  لقع و  دیـشیدنا . دیاب  مرجال  دزاسن .
ياهندش ریـسم  رد  تکرح  يارب  تمظع ، اب  سب  ییاهورین  یبلق ، لیـصا  ياهساسحا  تفایرد و  هشیدنا و  دنـشاب . هتـشاد  یتاذ  تیبولطم 

یتسه ناهج  يرادـیب  رد  رادـیب  یبلق  اب  بش  زا  ینامز  هک  ناسنا  نآ  تکرح . رادـنپ  لایخ و  اـب  دوکر ، فقوت و  يارب  هن  دنتـسه ، یناـسنا 
باوخ رد  تکرح  زج  وا  شورخ  شوـج و  رپ  یگدـنز  ـالاو  دوـب  دـهاوخ  یعقاو  يرادـیب  وا  يهنازور  ياهيرادـیب  يهمه  دـنک ، تکرش 
نوزفا زور  یهلا  فاطلا  رب  ار  وا  یگنـشت  مرگ و  ار  وا  یگدنز  يدـنوادخ ، تیانع  تمحر و  هب  وا  شخبتایح  دـیما  دوب . دـهاوخن  يزیچ 

یگدـنز راگزور  یمرگ  تلع  دـنکیمن . کیرات  ار  شنورد  ياضف  هظحل  کـی  یتح  يدـیمون ، ساـی و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنکیم .
نانآ يزاینیب  لامک  اب  هک  تسا  یتاـقولخم  رب  وا  مرک  فطل و  هحفص 565 ] يدنوادخ و [  يهعـساو  تمحر  هب  وا  یهاگآ  یناسنا ، نینچ 
رگا دروآ . دای  هب  ار  دوخ  عبنم  راسهمشچ ، هک  نیا  ینعی  يدنوادخ  رکذ  رکذ  تسا . هدادن  نانآ  هب  يرایتخا  چیه  شنیرفآ  رد  هدیرفآ و  ار 

ندروآ دای  هب  شیوخ ، عبنم  ندروآ  دای  ياـنعم  تسا ، عبنم  زا  شناـیرج  دوجو و  دـمهفب  هک  تشاد  ار  كرد  ییاـناوت و  نیا  راسهمـشچ ،
لوصف يهمه  عماج  باتک  يدنادخ ، رکذ  تسا . تیـصخش  يهدنزاس  لماع  نیرتدنمورین  يدنوادخ  رکذ  دوب . نتـشیوخ  نایرج  دوجو و 
لیمکت رد  هک  تسا ، هدـش  دراو  نآرق  رد  نآ  يهدـنزاس  تاصتخم  ادـخ و  رکذ  موزل  رد  یناوارف  تایآ  تسا . یحور  ياهتیبرت  میلعت و 

رکذ ار  امـش  نم  ات  دیروایب  دای  هب  ارم  . » دنک رکذ  ار  ناسنا  مه  ادخ  هک  تسا  نآ  بجوم  يدـنوادخ  رکذ  . 1 دراد . عطاق  رثا  یناسنا  حور 
يوریپ نانآ  زا  ناهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  ءارعـش  . » دـننکیم ناـیب  ار  رکذ  تیمها  اـب  رایـسب  جـیاتن  هک  تسا  یتاـیآ  . 2 [ . 190 .« ] منک
یناسک رگم  دننکیمن . لمع  نآ  هب  هک  دنیوگیم  ار  يزیچ  نانآ  و  دنوشیم . نادرگرـس  يداو  ره  رد  ءارعـش  هک  ینیبیمن  رگم  دننکیم .

( رعـش يهلیـسوب   ) دندش عقاو  مولظم  هک  نآ  زا  سپ  دـنروآیم و  دای  هب  دایز  ار  ادـخ  دـنهدیم و  ماجنا  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک 
زگره و  . » تسا ینورد  ریاخذ  زا  يرادربهرهب  قیاقح و  هب  یبایهار  لماوع  نیرتیـساسا  زا  يدـنوادخ ، رکذ  . 3 [ . 191 .« ] دنیوجیم يرای 
ماجنا هک  يراک  هب  يدنوادخ  تیـشم  رگا  « ) هللاءاش نا  [ » هحفـص 566 ییوگب [ : هک  نیا  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ار  يراـک  ادرف  نم  وگم :

شومارف ار  دنوادخ  تیـشم  هب  قیلعت  رگا  دـهاوخن و  مهدـب ، ماجنا  مهاوخیم  نم  هک  ار  نآ  ریغ  ادـخ ، رگا  ای  و  دریگب ) قلعت  داد ، مهاوخ 
.« دشاب هدوب  دـشر  هب  رتکیدزن  یـشومارف  زا  هک  دـنک  تیادـه  یتلاح  هب  ارم  نم ، يادـخ  دـیاش  وگب : شاب و  تراگدرورپ  دای  هب  يدرک ،

رکذ ار  ادخ  . » دشاب نآ  زا  رتدیدش  رتالاو و  هکلب  ناردپ ، رکذ  ندوب و  دای  هب  دننام  دـیاب  ادـخ ، ندوب  دای  هب  يدـنوادخ و  رکذ  . 4 [ . 192]
هللا رکذ  جیاتن  زا  یکی  يدـنوادخ ، ياهتمعن  تمظع  تخانـش  . 5 [ . 193 .« ] رتدیدش هکلب  دـینکیم ، رکذ  ار  ناتناردـپ  هک  نانچ  دـینک ،
زرم رد  يدنوادخ  رکذ  . 6 [ . 194  .« ] دینکم تکرح )  ) باتـش داسف  يارب  نیمز  يور  رد  دیوش و  رکذتم  ار  يدنوادخ  ياهتمعن  . » تسا

، دیاهدروآ نامیا  هک  یمدرم  يا  . » دنکیم لیدعت  ار  تردق  فعـض و  ساسحا  تساهناسنا ، نایم  رازراک  گنج و  هک  گرم ، یگدـنز و 
اب طقف  اهلد  شمارآ  . 7 [ . 195 .« ] دیـشاب ادخ  رکذ  هب  ناوارف  دینک و  تمواقم  دیدش ، يورایور  ناتنانمـشد ) زا   ) یهورگ اب  هک  یماگنه 
اب طقف  دیـشاب ، هاگآ  دنکیم ، ادیپ  ییاهن  شمارآ  يدـنوادخ  رکذ  اب  نانآ  ياهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  . » تسا يدـنوادخ  رکذ 
هک تسا  نیا  رد  یلماـکت  تاـیح  تمظع  لاـمک  هار  عـناوم  هحفـص 567 ] [ . ] 196 .« ] دـسریم ییاهن  شمارآ  هب  اـهلد  يدـنوادخ  رکذ 

یتسیاب طیارـش ، تایـضتقم و  داجیا  يارب  لامک ، هار  رگوپاکت  دوشیم . يورایور  محازم  ناعونمه  یعیبط و  لماوع  زا  یعناوم  اـب  هراومه 
تردق هک  یعناوم  ربارب  رد  دیابن  نینچمه  درواین . تردق  مدع  باسح  هب  ار  یتسرپيوه  ییوجتذل و  يرورپنت و  دنک و  يدج  یـشالت 
یساسا قطنم  لادتعا  دیآرد . وناز  هب  تردق  یبایزرا  شجنس و  نودب  دنکیم ، نیمات  هدارا  فعض  يرـصنع و  تسـس  زا  ار  دوخ  تمواقم 

، ینآرق تایآ  عومجم  هب  رظن  اب  [ . 197 .« ] تسا يدنوادخ  تیشم  يانبم  هار  رد  لادتعا  و  . » تسا لادتعا  ایند  نیا  رد  تکرح  ره  رادیاپ  و 
هب برقت  لامک و  يهلیـسو  نیرتیلاع  يانعم  هب  دـشاب ، هدـش  روظنم  نید  صاوخ  زا  هک  یماـگنه  لدـع ، طـسو و  طـسق ، دـصق ، تاـملک 
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يالعا دح  رد  راتفر  نیا  هک  نیا  زا  معا  تسا . نید  نوناق  نتم  قباطم  راتفر  دوش ، هداد  تبسن  اهناسنا  راتفر  هب  رگا  و  تسا . یبوبر  هاگراب 
، يدـنوادخ نید  نوناق  نتم  قباطم  یمـسر  راتفر  طقف  ای  دوشیم و  هدـیمان  نوقباسلا ) « ) تاریخ رب  تقبـس   » هک دـشاب ، یهلا  نافرع  اوقت و 
هب ناسنا  تکرح  ریـسم و  ایآ  تسا و  نآ  یحالطـصا  يانعم  هب  تیاهنیب  هسفن ، یف  قلطم ، لامک  ایآ  لاوئـس : دشاب . نآ  زا  فارحنا  نودب 
زا ام  هک  یتیاهنیب  موهفم  نآ  اب  اعطق  میهدیم ، تبـسن  ادـخ )  ) قلطم لامک  هب  هک  یتیاهنیب  موهفم  خـساپ : تسا ؟ تیاهنیب  لامک  يوس 

. تسا توافتم  میروآیم ، دوخ  نهذ  رد  هک  دـعب  شـشک و  دادـتما و  ياراد  تاعوضوم  رگید  تدـش و  لباق  روما  اضف و  ددـع و  نامز و 

. مینکیم يراذـگمان  لوا  تیاـهنیب  هحفـص 568 ] ار [  قـلطم  لاـمک  هب  بوـسنم  تیاـهنیب  تاـملک ، رارکت  مدـع  ثـحب و  لیهـست  يارب 

. مییوگیم مود  تیاهنیب  ار ، دعب  شـشک و  دادتما و  ياراد  تاعوضوم  رگید  تدش و  لباق  روما  اضف ، ددع ، نامز ، هب  بوسنم  تیاهنیب 
فانـصا عاونا و  يهمه  اریز  تسین ، قلطم  لامک  هب  لمح  لباق  اب  قیبطت  لباق  هک  تسا  ینیقی  مود ، تیاـهنیب  صاوخ  تیهاـم و  هب  رظن  اـب 

مک و دنتـسه و  رادـقم  دـعب و  یعون  ياراد  هرخالاب  دنـشاب ، هچ  ره  هدوب و  بیکرت  هیزجت و  لـباق  هک  دنتـسه  یمک  يهلوقم  زا  روما ، نیا 
تفگ دـیاب  اذـل ، تسا . نآ  صاوخ  یمک و  ياهتیهام  يهمه  قوف  قلطم  لامک  هک  یلاـح  رد  دراد . یباـیهار  اـهنآ  رد  يواـست  داـیز و 

ار دیدشت  لباق  روما  داعبا و  اهششک و  اهدادتما و  زا  هدش  دیرجت  یمک و  موهفم  هنوگ  ره  دیاب  امتح  قلطم ،» لامک   » مییوگیم هک  یتقو 
نیمه هب  مود . تیاهنیب  هن  لوا  تیاهنیب  تسا ، قلطم  لامک  هب  لمح  لباق  ای  قیبطت  لباق  هک  یتیاهنیب  نیارباـنب ، مینک . رود  دوخ  نهذ  زا 

ره زا  اوقت ، برخم  لماوع  رورغ  ربک و  دشاب . هدوب  مود  تیاهنیب  دـننام  دـناوتیمن  قلطم ، لامک  يوس  هب  ناسنا  تکرح  ریـسم و  بیترت ،
تکرح و زا  ار  یلاـعت  یقرت و  لـباق  تاذ  هـک  تـسا ، یعیبـط  دوـخ  هـب  طوـبرم  اـهنآ  ریثاـت  تردـق  هرخـالاب  دوـش ، روـصت  هـک  يورملق 

نامه هیلوا ، داوم  قاـیتشا  نیا  درادـن . ياهتـساوخ  مروت  هب  قاـیتشا  زج  یگدـنز ، سفن  نیرخآ  اـت  درادیم و  زاـب  يدوعـص  ياهندـیدرگ 
ياـنعم هب  رورغ ، ربک و  هک  تسا  یعیبط  دوخ  مروت  يراـمیب ، نیا  دزودـنایم . دوخ  يارب  اـیند  نیمه  زا  یمدآ  هک  تسا  خزود  ياـههلعش 

اهدادعتـسا و ندیـسر  تیلعف  هـب  ندوـب  یجیردـت  تـفرعم و  رازبا  لـیاسو و  تیدودـحم  مـهبم  روـما  دوـشیم . هدـیمان  نتـشیوخ  نـتفیرف 
یناعونمه عونتم  ياهتیدودـحم  اهیهاوخ و  دوخ  نت  رایـسب  ياهنافوط  فرط و  کی  زا  یناسفن  ياهيوه  اـهسوه و  ياـهيرگلالخا 

ظیلغ ياـهرابغ  درگ و  قیاــقح  اــهتیعقاو و  يور  اــبلاغ  رگید ، فرط  زا  مـیراد ، هحفـص 569 ] تکرـش [  رگیدـمه  اـب  یگدـنز  رد  هک 
لاوئـس تمالع  نیا  دروآیم . دوجو  هب  یلاوئـس  تمالع  دنمدرخ  هاگآ و  ناسنا  يارب  یکـش  ماهبا و  ره  دنزاسیم . نامیانیبان  دنـشکیم و 

اهلاوئـس اـهماهبا ، هک  اـسب  هچ  لـقعت . رکفت و  عباـنم  زا  ورین  نتفرگ  يارب  هکلب  دوکر ، يارب  هن  یلو  دـنکیم ، فـقوتم  ار  هاـگآ  دـنمدرخ 
اهماهبا نامه  هک  یتروص  رد  دنروآیم . شیپ  ار  ياهدشن  ینیبشیپ  یتایح  دصاقم  اههار ، دننکیم و  زاب  اههار  اهلاوئـس ، دنزیگنایمرب و 

امب رذعا  يذلا  هللا  يوقتب  مکیصوا  دربیم . ورف  اهیکیرات  رد  یلک  هب  ار  نانآ  دروآیم و  ناقفخ  نادرخبان ، ناهاگآان و  يارب  اهکش ، و 
( تاینلا  ) تائیـس نیز  ینمف و  دعو  يدرا و  لضاف و  ایجن ، ناذالا  یف  ثفن  ایفخ و  رودصلا  یف  ذفن  اودع  مکرذح  جهن و  امب  جتحا  رذنا و 
هب ار  امش  نم  نما . ام  رذح  نوه و  ام  مظعتسا  نیز و  ام  رکنا  هتنیهر ، قلغتـسا  هتنیرق و  جردتـسا  اذا  یتح  مئاظعلا ، تاقبوم  نوه  مئارجلا و 

هتـشاذگن يرذع  ياج  ینادجو ) نیهارب  ناربمایپ و  يهلیـسو  هب  تشز  لامعا  راوگان  جیاتن  غالبا  اب   ) هک منکیم  هیـصوت  يدنوادخ  ياوقت 
هتشاد و یفخم  يذوفن  ناتیاههنیس  رد  هک  ینمشد  زا  ار  امش  تسا و  هدومن  جاجتحا  هدرتسگ ، امش  ياپ  شیپ  هک  ینـشور  قرط  اب  و  تسا .
دزادنایم و تکاله  هب  دنکیم و  هارمگ  هک  تسا  ناطیش  مدآ ) دالوا  نمشد  نیا  . ) تسا هتـشاد  رذحرب  دمدیم ، ناتیاهشوگ  رد  هتـسهآ 
ار هدننک  دوبان  گرزب و  یـصاعم  دیارآیم و  ار  ناهانگ  ياهیتشز  دزاسیم و  روهطوغ  اهوزرآ  لایخ  رد  ار  مدآ  دنزرف  دهدیم و  هدـعو 
، تسب هرگ  هب  مکحم  هحفـص 570 ] ار [  دوخ  ناگورگ  تفیرف و  ار  دوخ  نیـشنمه  زاسمد و  هک  هاگ  نآ  دیامنیم . زیچان  اهناسنا  رظن  رد 

رذحرب دوب ، هدرک  نیقلت  ناما  ناسنا  يارب  هک  هچ  نآ  زا  گرزب و  دوب ، هداد  هولج  تسپ  زیچان و  هک  ار  هچ  نآ  راکنا و  ار  دوخ  يهتـسارآ 
، راـب ره  رد  دـیامرفیم . هیـصوت  اوقت  هب  ار  مدرم  هکراـبم ، يهبطخ  نیا  رد  ناـیقتم ، ياوشیپ  نینموملاریما ، هک  تسا  موس  راـب  نیا  درادیم .

لوصـالا لـصا  يارب  لـیلد  نیرتنشور  نیرتنقتم و  اوقت ، هب  نداد  تیمها  دـیامرفیم . ناـیب  ار  اوقت  طیارـش  صاوخ و  مزاول و  زا  یعاوـنا 
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تنایص لوصالالصا  هب  دیهاوخب  رگا  هک  دنکیم  هیصوت  حرطم و  ناطیش  ربارب  رد  ار  تاذ  تنایص  قوف ، يهلمج  دنچ  رد  تساوقت . ندوب 
. دیـشاب رذحرب  یهلا  هاگرد  دورطم  ثیبخ  نآ  ياهییارآ  رهاظ  ناطیـش و  يابیرف  ياههدعو  زا  دیاب  امتح  دـیوش ، لیان  تساوقت ، هک  تاذ 
زا سپ  دریگیم . هدـهع  هب  ار  نورد  تیریدـم  یمدآ ، یعیبط  دوخ  اب  یفخم  ای  راکـشآ  طابترا  ندرک  رارقرب  اب  راـکم ، ینورب  نمـشد  نیا 

ناریو نانچ  ار  نآ  شزرا  قوف  ياهدادعتـسا  نورد و  يهمه  دـناوتیم  هلیـسو  نیرتمک  اب  هار و  نیرتکیدزن  اب  هجو و  نیرتناسآ  هب  نیا ،
ار دازیمدآ  شوگ  شیابیز ، ظافلا  اب  و  دشاب . هتـشادن  نورد  نآ  رد  ار  حور  يهتـشرف  نتـسشن  یگتـسیاش  هظحل ، کی  يارب  یتح  هک  دـنک 

اومهفف اوملع  اومعنف و  اورمع  نیذلا  نیا  هللا ، دابع  دراذگن . حور  ینورد  ياههمزمز  یبیغ و  شورس  ندینـش  يارب  یلاجم  هک  دزاونب  نانچ 
بویعلا هطروملا و  بونذلا  اورذحا  الیمج !)  ) امیسج اودعو  امیلا و  اورذح  الیمج و  اوحنم  الیوط و  اولهما  اوسنف ! اوملـس  اوهلف و  اورظنا  و 

نانآ دش و  هداد  میلعت  نانآ  هب  دندش . رادروخرب  اهتمعن  زا  دش ، هداد  رمع  نانآ  هب  هک  یناسک  دنتـسه  اجک  ادخ ، ناگدنب  يا  هطخـسملا .
یتسردـنت و تمعن  زا  دـندرک . يرپس  هحفـص 571 ] بعل [  وـهل  تلفغ و  رد  ار  تصرف  نآ  دـندش ، هداد  تلهم  هـک  یناـسک  و  دـندیمهف .

نانآ هب  قلاخ  فرط  زا  دنتفایرد . ینالوط  تلهم  دـندرپس . یـشومارف  هب  اهتمعن  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  يهفیظو  دـندش . رادروخرب  تمالس 
کلهم ناهانگ  زا  ادخ ، ناگدنب  يا  دش . هداد  نانآ  هب  یگرزب  يهدعو  دنتشگ . دیدهت  ناشلامعا  جیاتن  باذع  يهرابرد  دش و  اطع  ییابیز 

شتاقولخم هب  دنوادخ  هک  یعیبط  رمع  زا  تدم  نآ  هاگآ ، ناسنا  کی  يارب  دـیزیهرپب . دروآیم ، بضغ  طخـس و  هب  ار  ادـخ  هک  یبویع  و 
، دندنمزاین نیـشیپ  تامدقم  هب  یهاگ  هچ  رگا  یحور ، شخبرمث  تابالقنا  اههشیدنا و  تسین . مک  ندش  ناسنا  يارب  تسا ، هدومرف  تیانع 

يامظع تمظع  دـنباییمرد . ار  یتسه  لک  غورف  هکلب  تایح و  دنـشکیمرب و  رـس  رمع  زا  دودـحم  یتاـظحل  رد  اـبلاغ ، اـهنآ ، دوخ  یلو 
قیاقح هب  قشع  قیمع  تاریثات  زا  ای  هدیشک و  رـس  یعیبط  دوخ  يهدننکـش  يهبرـض  زا  ای  هک  تسا  هدوب  ییاههقراب  لوصحم  بلغا  خیرات ،

زا ار  ناسنا  یتح  هک  تسا  یعیرـس  شـشخرد  دـیآیمرب ، هملک  نیمه  دوخ  زا  هک  نانچ  یناور ، يزغم و  ياههقراب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب 
هک مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  لیلد ، نیمه  هب  دنکیم . يدیدج  عضو  دراو  هتخیـسگ و  دوخ  یلبق  یناور  يزغم و  تایوتحم  اههتخودـنا و 

ادیدش و نآ ، نارذگ  تاظحل  رمع و  ندرمـش  تمینغ  هب  شکرابم ، نانخـس  رـساترس  رد  دسانـشیم ، ار  یناسنا  رمع  تاظحل  شزرا  انیقی 
دنکیمن کچوک  فارحنا  هب  ییانتعا  نادان  قمحا و  ناسنا  نآ  اهنت  اریز  میرامـشن ، کچوک  ار  ناهانگ  دییایب  دـیامرفیم . هیـصوت  اررکم 

وا صانم  نم  له  عاتملا ، هیفاعلا و  عامسالا و  راصبالا و  یلوا  دسانشیمن . یگدولآ  رد  ار  نادجو  دیدش  تیساسح  دنوادخ و  یگرزب  هک 
، ضرالا نم  مکدـحا  ظح  امنا  و  نورتغت ! اذامب  ما  نوفرـصت ! نیا  ما  نوکفوت !) یناف  ( ؟ ما ال راـحم ! وا  رارف  وا  ذـالم ، وا  ذاـعم  وا  صـالخ ،

هحار داشرالا و  هنیف  یف  لسرم ، حورلا  لمهم و  قانخلا  هللا و  دابع  نالا  هدـخ ! یلع  ارفعتم  هحفص 572 ] هدق [ ، دیق  ضرعلا ، لوطلا و  تاذ 
لبق قوهزلا و  عورلا و  قیـضملا و  کنـضلا و  لبق  هبوحلا  حاسفنا  هبوتلا و  راظنا  هیـشملا و  فنا  هیقبلا و  لهم  داشتحالا و  هحاب  داـسجالا و 

یـصالخ و یهاگهانپ و  چیه  ایآ  ایند ، عاتم  تیفاع و  اهییاونـش و  اهییانیب و  ناگدنراد  يا  ردتقملا . زیزعلا  هذـخا  رظتنملا و  بئاغلا  مدـق 
الجم و هن  تسه و  یـصالخ  یهاگهانپ و  هن  هک  لاح  ( !؟ هن ای  دـیراد ، رگید  یعجرم  ای  رارف  ییاناوت  اـی  دراد ، دوجو  یهاـگهیکت  اـجلم و 

رورغم نابیتشپ  نیمادک  هب  ای  دـیدرگیمرب ؟ يوس  نیمادـک  هب  دـیوشیم و  فرحنم  ریـسم  نیمادـک  هب  سپ  رارف ) ییاناوت  هن  یهاگهیکت و 
دیهاوخ شکاخ  رب  هنوگ  هک  تسا  امش  تماق  ضرع  لوط و  هب  یهاگباوخ  نیمز ، زا  امش  زا  کی  ره  بیصن  هک  تسین  نیا  زج  دیوشیم ؟

تلاح رد  اهندب  دازآ و  داشرا  نامز  لوط  رد  حور  هدش و  هداد  امش  هب  عیسو  تلهم  هک  ادخ ، ناگدنب  يا  دییایب  دوخ  هب  نونکا  مه  داهن ؟
زا شیپ  تسا . عیـسو  تاقوا  هبوت و  يارب  تلهم  اههدارا و  فانیتسا  یگدنز و  يهدنامیقاب  تصرف  یگدـنز و  يارب  عمجت  نادـیم  تحار و 
زا شیپ  تسا و  راـظتنا  دروـم  هک  یبیاـغ  ندیـسر  زا  شیپ  ندـب و  زا  حور  ییادـج  سرت و  ییاـهن و  هاـگباوخ  ياـنگنت  ناـمز و  یهاـتوک 

یگدنز تاناکما  ناگدنراد  ناتـسردنت و  ناگدنونـش و  نایانیب و  اب  نخـس  يور  دیامرفیم  نینموملاریما  ردـتقم . زیزع  دـنوادخ  هذـخاوم 
قیقد نیناوق  ار  نآ  تاصتخم  تیهام و  رـس  ات  رـس  هک  ینوناق ، یگدنز  نیا  ینعمرپ و  تکرح  نیا  هک  دنادب  دیاب  اونـش  انیب و  ناسنا  تسا .

هحفـص اههشیدنا و [  يهرابرد  تیلوئـسم  ساسحا  تسین . هدوهیب  هوای و  گرزب ، يهدـیدپ  نینچ  دراد و  یفدـه  امتح  تسا ، هدرک  هطاحا 
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يواسم نآ ، نتفرگ  هدـیدان  هک  تسا  یـساسحا  نیرتیـساسا  دـیآیم ، دوجو  هب  یگدـنز  نیا  لوط  رد  هک  ییاـهراتفگ  اـهرادرک و  [ 573
مینبب مینک و  فقوت  دیاب  يرادقم  اج  نیا  درادن . نتـشیوخ  زا  زیرگ  اب  یتوافت  چـیه  ساسحا ، نیا  زا  رارف  رادـنپ  تسا . نتـشیوخ  اب  هزرابم 
ربارب رد  شتمظع ، اب  لیـصا و  ياههشیر  نآ  اب  ار ، تیلوئـسم  ساسحا  هک  تسا  تفـص  ناویح  رـصنع و  تسـس  ردـق  نآ  ناسنا  اعقاو  اـیآ 

لیاسو طقف  ار  زیگناتفگش  لاوئس  نیا  خساپ  دهدیم !؟ تسد  زا  یلایخیب  يدوز و  نیا  هب  شایعیبط ، دوخ  ندرک  مروتم  اهییوجماک و 
يارب هن ، رگ  و  دراد . تیمکاح  يزورما  رـشب  ناور  زغم و  ياضف  رب  هک  يداوم  لـیاسو و  ناـمه  دـهدب . دـناوتیم  یتسم  ریدـخت و  داوم  و 

هحفص 574] تسا [ . جایتحا  نیمز  هب  نامسآ  زا  طوقس  يهزادنا  هب  یطوقس  نادجو ، یلک  طوقس 

صاع نب  ورمع  هرابرد  هبطخ 083-

یف نا  ماشلا  لهال  معزی  هغبانلا ! نبال  ابجع  هحفص 575 ] تسا [ . هدومرف  داریا  صاع  ورمع  يهرابرد  ار ، هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع ، یلع  ماما 
يهیحور ياراد  نم  هک  دنکیم  لطاب  نیقلت  ماش  مدرم  رب  راکبان ! نز  نآ  دنزرف  زا  متفگـش  رد  سراما . سفاعا و  هباعلت : ورما  ینا  هباعد و 

نینموملاریما رگا  تسا ! نآ  رب  شالت  نادرم و  ندز  نیمز  رب  نم  راک  هک  اشوک  متسه  يریگیتشک  متسود ! يزاب  ارگوهل و  يدرم  خوش و 
ترـضح نآ  حور  ندوب  يدج  تابثا  يارب  دوب ، هتفگن  هغالبلاجهن  زا  هبطخ  دنچ  نیمه  زج  ینخـس  شایناگدـنز  يهمه  رد  مالـسلاهیلع ،

ناتـساد رد  فوع  نب  نحرلادـبع  هک  یمالـسا ، روشک  دـنچ  يرادـمامز  در  زج  يراک  نینموملاریما  رگا  دوب . یفاک  اـیند  نیا  یگدـنز  رد 
زا سپ  درم  نیرتيدـج  ار  وا  هک  تسا  یفاـک  دوب ، هدادـن  ماـجنا  اـیند  نیا  رد  درک ، هضرع  وا  هب  تشادـن ) لوبق  يو  هک  یطرـش  اـب   ) اروش

يهبذاج رد  شیاههشیدـنا ، اهرادرک و  اهراتفگ و  يهمه  ترـضح و  نآ  تایح  نارود  يهمه  هک  یتروص  رد  دـنک . یفرعم  مالـسا  ربمایپ 
دزیخرب عقوم  نآ  رد  یسک  هک  تشاذگیمن  شنارب  ریشمش  هیواعم و  گنراگنر  ياههرفـس  تفرگیم . تروص  ینابر  توکلم  رد  یهلا و 

وا هک  میتخادنا  بقع  لیلد  نیا  هب  يرادمامز  هحفص 576 ] رد [  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ام   » ییوگب هک  یتسیک  وت  صاع ، رسپ  يا  دیوگب : و 
ناتـساد رد  وت  يدوب ؟ هراک  هچ  ربمایپ  ياسراپ  راکادـف و  راوگرزب و  نارای  همه  نآ  ربارب  رد  مالـسا ، ربماـیپ  نارود  رد  وت  دوب .» عبط  خوش 

نادنمدرخ هک  دراد  خساپ  کی  تالاوئس ، نیا  يهمه  یتشاد !؟ رظن  راهظا  يارب  یقح  هچ  تسا ، یهلا  بصنم  کی  هک  مالـسا ، يرادمامز 
لوقلا رـش  -و  اـما اـمثآ ، قطن  ـالطاب و  لاـق  دـقل  دراد . رایـسب  اـههچیزاب  نیا  زا  یتسرپماـقم ، یهاوخدوخ و  دـننادیم : ار  نآ  لـلم  ماوقا و 
نخـس هتفگ و  لطاب  راکبان  نیا  لالا . عطقی  دـهعلا و  نوخی  فحلیف و  لاسی  لخبیف و  لاسی  فلخیف و  دـعی  بذـکیف و  لوقیل  هنا  - بذـکلا

، تسا غورد  شراتفگ  دیوگیم و  ینخس  درخبان  نآ  تسا . غورد  نخـس  نیرتدب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هدروآ  نابز  هب  هناراک  تیـصعم 
رارصا دنکیم ، لاوئس  دوخ  هک  یماگنه  دزرویم و  لخب  نآ  خساپ  زا  دوش ، لاوئس  يزیچ  زا  هک  یتقو  دنکیم . فلخت  دیامنیم و  هدعو 

مشچ و ینعی  دـیوگیم ، لطاب  یـسک  هک  نیا  دنکـشیم . ار  يدـنواشیوخ  طباور  نامیپ  هدومن و  دـهعت  هب  تناـیخ  دـیامنیم . تجاـجل  و 
: دیوگیم دنادیم و  مونـشیمن ! دیوگیم : دنوشیم ، هک  نیا  اب  منیبیمن و  دـیوگیم : دـنیبیم ، هک  نیا  اب  دوشیم و  رکنم  ار  دوخ  شوگ 
. تسا عقاو  فالخ  اهنآ  يهمه  اریز  تسا ، هناراک  تیـصعم  غورد و  لطاب و  نانخـس  اـهنیا  منادیم . دـیوگیم : دـنادیمن و  منادیمن و 

اهنآ شرامـش  يهدـهع  زا  یلومعم  دادـعا  دیرامـشب ، ار  ناراـکهبت  نیا  لذر  تافـص  دـیهاوخب  رگا  تسا . ناـنآ  تیـصاخ  ینکـشنامیپ 
غورد زیوجت  هک  دناهتـشاک ، دوخ  نورد  رد  کلهم  رذـب  کی  نانیا  هک  تسا  نیا  لولعم  اطخ  تیـصعم و  فارحنا و  همه  نیا  دـیآیمنرب .

رد رذب  نیا  هک  یناسنا  نآ  دوشیم . باریـس  یعیبط  دوخ  هاگلیـس  زا  رذـب ، نیا  تقیقح . دـض  عقاو و  دـض  ینعی  غورد ، دوشیم . هدـیمان 
رد ار  تیاهنیب  رمع  نآ  دناوتیم  دـشاب ، هحفص 577 ] هتـشاد [  تیاهنیب  رمع  ایند  نیا  رد  رگا  تسا ، هتخوسن  ای  هدیکـشخن و  يو  نورد 

دیلک غورد ، تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  زا  ربتعم  تایاور  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنک . يرپس  تقیقح  دـض  عقاو و  دـض  باکترا 
هداد و رارق  ییاهلفق  رش  يارب  لجوزع ، دنوادخ  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  : » هلمج نآ  زا  تسا . هدش  یفرعم  اهيدیلپ  يهمه 

لئاـق يراـبتعا  چـیه  وگغورد  يارب  دوـشیم  هتفگ  هک  نیا  [ . 198 .« ] تسا غورد  بارـش ، زا  رتدـب  تسا و  بارـش  اهلفق ، نیا  ياهدـیلک 
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هک وگغورد ، ناسنا  يارب  تایعقاو  يهمه  ندوب  یفنم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یناـسنا  يهیلاـع  تمکح  کـی  يهدـننک  وگزاـب  دـیوشن ،
صاعلا و نب  ورمع  دـنکیم . يوریپ  تایعقاو  زا  ربخیب  یعیبط  دوخ  کی  زا  نآ ، ياج  هب  تسا و  یناسنا  نم  تیـصخش و  نتـشادن  لولعم 

ياهیگماکدوخ يارب  نآ  يهناهب  هب  ات  دنک ، ادیپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  یـصقن  تسناوتیمن  ییادخ  زا  ربخیب  یناسنا و  دض  چیه 
قمحا نیا  الوا . دـبیرفب . ار  ربخیب  زیچ  همه  زا  ناحولهداس  هک  دـنکیم  ییارتفا  غورد و  کـی  هب  مدـقا  اذـل ، درواـیب . تسد  هب  یلیلد  دوخ 

غورد نانچ  يهدنیوگ  زا  درک ، دنهاوخ  ادیپ  نینموملاریما  تمظع  اب  تافـص  زا  هک  علطم  دنمدرخ و  ياهناسنا  نآ  هک  تسا  هدوبن  هجوتم 
هک حور ، نیرتيدج  نتشاد  نودب  ناسنا ، کی  رد  میظع  تافص  نآ  عامتجا  اریز  دش . دنهاوخ  رجزنم  رفنتم و  راکـشآ  گرزب و  يارتفا  و 
نآ كاپ  ياهناسنا  راـصنا و  نیرجاـهم و  يهمه  راـکبان ، يوگغورد  نآ  اـیناث . تسین . ریذـپناکما  دـنک ، هرادا  عمج و  ار  اـهنآ  دـناوتب 

بیذکت حیبقت و  تناها و  دروم  دندوب ، هدـیزگرب  تفالخ  هب  تیمیمـص  صولخ و  لامک  اب  ار  راوگرزب  نآ  نامثع ، زا  سپ  هک  ار ، نارود 
لـیاضف و نیرتزراـب  زا  یکی  تسا ، هدوـب  اراد  ار  تمظع  رـصانع  يهـمه  هـک  یتیـصخش  ییور  هداـشگ  تفاـطل و  اـثلاث . تـسا . هداد  رارق 

یخوش تصرف  وا  هب  هنوگچ  يدـج ، ياهراک  اههشیدـنا و  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یمئاد  لاغتـشا  اـعبار . تسا . هدوب  وا  ياـهتمظع 
نب ورمع  اسماخ . دوشیم ». عنام  يزاب  زا  ارم  ندوب ، گرم  دای  هب  : » تسا هتفگ  تسار  اـقیقحت  نینموملاریما  دوخ  هحفص 578 ] دادیم [ !؟
ادخ دزن  رد  مدرم ، ياهلد  زا  هودنا  رابغ  نتخاس  عفترم  ناسنا و  کی  ندرک  داش  دمهفب  هک  تسا  هتشادن  عالطا  مالسا  زا  ردق  نآ  صاعلا 

رد یلو  دوشیم ، رطاخ  طاسبنا  بجوم  هک  تسا ، تایعقاو  هراـبرد  لوادـتم  ریغ  فیطل  ناـیب  زا  ریغ  لوقعماـن ، حازم  تسا . بوبحم  يرما 
يورین نآ ، يهمادا  رارکت و  اب  اصوصخم  لوقعماـن ، جازم  دروآیمن . دراو  یلـالتخا  هنوگچـیه  دوشیم ، ناـیب  هک  یتیعقاو  رد  لاـح ، نیع 

دوجو هب  ار  اـهنآ  رد  هیراـج  نیناوـق  تاـیعقاو و  قیاـقح و  هب  ییاـنتعایب  هجیتـن ، رد  هدرک و  لـتخم  ار  هناـیوجعقاو  ياههشیدـنا  لـقعت و 
مرقلا حـنمی  نا  هتدـیکم  ربکا  ناک  کلذ  ناک  اذاف  اهذـخآم . فویـسلا  ذـخات  مل  ام  وه ! رمآ  رجاز و  ياف  برحلا  دـنع  ناک  اذاف  دروآیم .

هب دوخ  يارجم  رد  اهریـشمش  هک  یمادام  تسا  یگرزب  یعدم  هدـنهد و  روتـسد  ددرگیم ، رازراک  دراو  هک  ماگنه  نآ  رد  هتبـس . موقال ) )
هب هک  ياهلیح  نیرتگرزب  دنتفرگ ، نتخات  رگیدکی  رس  رب  ریـشمش  اب  نیفرط  ناعاجـش  دش و  عورـش  رازراک  هک  یتقو  دنـشاب . هداتفین  راک 
(. دهدیم تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  هلیح  نیا  هب  هک   ) تسا درمدار  گرزب و  عاجـش  هاگدـید  رد  شیاضعا  لفاسا  ندرک  زاب  ددـنبیم ، راک 

شکاشوپ هتخادنا و  نیمز  يور  رب  بسا  زا  ار  دوخ  اروف  دنیبیم ، نینموملاریما  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  نیمه  صاع ، ورمع  نیفص ، گنج  رد 
. دنکیم يرادربهرهب  نینموملاریما  ییوخ  هتـشرف  يایح  زا  دهدیم و  رارق  نینموملاریما  هاگدـید  رد  ار  شیاضعا  لفاسا  دـنزیم و  رانک  ار 

هحفص تسا [ . ءاضعا  لفاسا  تایح  دوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ایند  نیا  رد  صاع  ورمع  هک  یتایح  هنوگ  نآ  يهتسیاش  يهلیسو  يرآ ،
دراو دـیوگیم : سابع  نب  هللادـبع  هک  تسا  هدـش  لقن  : » دـنکیم لقن  هنوگ  نیا  ار  صخـش  نیا  تاـیح  يهمتاـخ  دـیدحلایبا ، نبا  [ 579
ندرم عقوم  رد  ار  یلقاع  صخش  مراد  لیم  یتفگیم  هشیمه  وت  : » متفگ وا  هب  دوب . ندنک  ناج  لاح  رد  وا  مدش و  صاعلا  نب  ورمع  يهناخ 
هنوگچ ار  گرم  منیبـب  وگب  یتـسه ، ندـنک  ناـج  لاـح  رد  هک  دوخ ، وت ، نونکا  ( ؟ ینیبیم هنوـگچ  ار  گرم  منک  لاوئـس  وا  زا  اـت  منیبـب ،

زا ییوگ  منیبیم ، ار  مدوـخ  مراـتفرگ و  ود  نآ  ناـیم  نم  هدـمآ و  نیمز  رب  ییوـگ  هک  منیبیم ، ار  نامـسآ  : » داد خـساپ  ورمع  ینیبیم »)؟
ماقتنا دـنکیم ، هک  یتاـفارتعا  هنیرق  هب  ـالامتحا  يوش ». یـضار  اـت  نم  زا  ریگب  ادـنوادخ ، : » تفگ سپـس  مشکیم ». سفن  ینزوس  خاروس 

، تسا گرم  هک  هسفن ، یف  ناـج  نتفرگ  اریز  تسین . ناـج  نتفرگ  روـظنم  يوـش و  یـضار  اـت  ریگب  ماـقتنا  نـم  زا  ادـنوادخ ، ینعی  تـسا .
اریز دسریم . رظن  هب  رتيوق  حور  نتفرگ  يارب  ندرک  سامتلا  لامتحا  مینکیم ، لقن  نیا  زا  سپ  هک  یتیاور  رد  یلو  مرادن ، ماقتنا  يهبنج 

یتفرگ ار  هزات  ادخ  زا  وت  ورمع ، يا  تاهیه ! : » دـیوگیم يو  هب  ضارتعا  يور  زا  يو ، يهلمج  ندینـش  زا  سپ  سابع  نبا  تیاور ، نآ  رد 
ام يداد و  روتـسد  ادـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوـخ  تسد  سپـس  « !؟ دوـش یـضار  وـت  زا  ینادرگرب و  ار  نآ  يهـنهک  یهاوـخیم  و 

میوجب يرای  نآ  زا  هک  مراد  ییورین  هن  منک و  یهاوخرذع  هک  متسه  يرب  ناهانگ  زا  هن  میدش . بکترم  يدرک ، یهن  و  میدرک ، تیـصعم 
نآ رد  هک  تسا ، یلک  يهدیدپ  کی  نیا  يرآ ، درم ». ات  درکیم  رارکت  ار  هلمج  نیا  ورمع  هللا . الا  هلا  نکل ال  منک و  ناربج  ار  هتـشذگ  و 
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ادخ نازیتسادخ ، دنوشیم و  شیم  همه  اهگرگ  دنکیم ، زاب  ناهد  تایح  راکهبت  نانیـشن  یتشک  ندیعلب  يارب  گرم  بادرگ  هک  ماگنه 
توملا رکذ  بعللا  نم  ینعنمیل  ینا  هللا  اما و  دنوشیم !! نایامنهار  نانزهار  دننزیم و  تیناسنا  زا  مد  تیرـشب ، نانمـشد  دنیوگیم و  ادخ 
نیدـلا كرت  یلع  هل  خـضری  هیتا و  هیتوـی  هحفـص 580 ] نا [  طرـش  یتح  هیواـعم  عیاـبی  مل  هنا  هرخـالا ، نایـسن  قحلا  لوق  نم  هعنمیل  هنا  و 

عنم قح  راـتفگ  زا  ار  راـکبان  نآ  ترخآ ، یـشومارف  درادیم و  زاـب  يزاـب  زا  ارم  گرم  داـی  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دیـشاب ، هاـگآ  هخیـضر .
یخوش دهدب . وا  هب  يزیچان  هوشر  دـنک و  ییاطع  وا  هب  هیواعم  هک  نیا  يارب  رگم  درکن ، هیواعم  اب  تعیب  تسرپماقم ) راکم  نآ  . ) دـنکیم

، يزاب یخوش و  اهنت  هن  مینادب ، زیچ  هه  نایاپ  ار  گرم  ام  رگا  هکلب  تسین . راگزاسان  تسا ، یگدـنز  نایاپ  هک  گرم ، دوخ  اب  يرگیزاب  و 
. تسین يزاب  حازم و  یخوش و  زج  يزیچ  دوشیم ، مامت  گرم  رد  هک  یگدنز  نآ  هکلب  بولطم ، تسا  يرما  دشاب ، نکمم  هک  اج  ره  رد 
هک تسا ، گرم  زا  سپ  ملاع  هب  رظن  اب  اعطق  درادیم ،» زاب  يزاب  زا  ارم  گرم ، ندروآ  دای  هب  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نیا 

گرم يهرابرد  رکفت  هنوگ  نیا  يهجیتن  دروآ . دهاوخ  دوخ  لابند  هب  ار  اههشیدنا  اهراتفگ و  لامعا و  يهمه  يدـج  يهبـساحم  يهنحص 
ینعی رمن  . ) هللا تاذ  یف  هرمنت  دـناهتفگ : بلاـطیبا  نب  یلع  يهراـبرد  تسا . تاـیح  نوئـش  يهمه  ندوب  يدـج  تیمها و  هب  یمدآ  هجوت 
هحفص 581] تسا [ . فاطعنا  هحماسم و  هنوگ  ره  زا  وا  ندوب  رود  مالسلاهیلع و  ماما  ندوب  يدج  تیاهن  زا  هیانک  ترابع  نیا  گنلپ .)

هظعوم دیحوت و  رد  هبطخ 084-

هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  و  هحفص 582 ] تسا [ . هدومرف  نایب  ار  يدنوادخ  لالج  تافص  زا  تفص  تشه  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
هناگی و وا  تسین . ییادـخ  اتکی  دـنوادخ  زج  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  و  هل . هیاغ  رخالا ال  هلبق و  ءیـش  لوالا ال  هل : کیرـش  هدـحو ال 

یمدآ نهذ  رگا  درادن . یتیاغ  تیاهن و  هک  يرخآ  دوجوم  تسوا  تسین و  وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  لوا  دوجوم  نآ  تسوا  تسا . کیرشیب 
دننام هک  سپ ، شیپ و  شـشک و  يهطلـس  زا  دناوتب  دنک و  كرد  ار  یمک  دادتما  قوف  تقیقح  دـناوتب  هک  دـنک  ادـیپ  دـشر  رادـقم  نیمه 

رخآ لوا و  قوف  تینادحو و  هب  یقیقح  تداهـش  سدـقا و  دوجو  نآ  تفایرد  دوش ، اهر  دراد ، دوجو  نهذ  رد  یمومع  تباث و  ياهبلاق 
ناکم و نامز و  ياهبلاق  یلومعم ، ياهنهذ  هک  تسا  نیا  رد  راک  لاکـشا  درکیم . نامگ  هک  دـید  دـهاوخ  نآ  زا  رتناـسآ  ار  وا  ندوب 

هار دننکیم و  یقلت  نهذ  زا  ندش  رانک  رب  لباقریغ  کیکفت و  لباق  ریغ  ییازجا  دننام  دوشیم ، هتخاس  تاسوسحم  زا  هک  ار  يداعبا  رگید 
يدـتمم تایعقاو  رد  طقف  رخآ ، لوا و  دـندنبیم ! دوخ  يور  هب  تسا ، رتکیدزن  اهناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  هک  یتقیقح  تخانـش  يارب  ار 

هحفص ماسجا [ ) تاصتخم  ضراوع و   ) تاینامسج ماسجا و  تافص  زا  ماجنا ، زاغآ و  تسا . روصت  لباق  دنتـسه ، ماجنا  زاغآ و  ياراد  هک 
دوجوم نیا  یلاع و  تیوه  نیا  تفایرد  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  تساـهنآ . یتاذ  تاـصتخم  زا  تیدودـحم  هک  تسا  [ 583

مدع زا  اذل  تسا . هدرکن  تابثا  وا  يارب  ار  دوخ  ترورض  روما ، نیا  دراد و  جایتحا  ینادجو  تینارون  یحور و  بیذهت  افـص و  هب  سدقا ،
هل ماهوالا  عقتال  دریگیم . هجیتن  ار  راکنا  لباقریغ  ياهشزرا  لوصا و  تبثم و  لیالد  هب  ییانتعایب  ای  راکنا  تقیقح ، نآ  تفایرد  ناـکما 

يهلیـسو هب  يرـشب  ماهوا  بولقلا . راصبالا و  هب  طـیحت  ـال  ضیعبتلا و  هئزجتلا و  هلاـنت  ـال  هیفیک و  یلع  هنم  بولقلا  دـقعت  ـال  هفـص و  یلع 
هیزجت و يارب  تسا . زجاع  كاپ  تاذ  نآ  يهرابرد  یتیفیک  تیبثت  يارب  ینهذ  زکرمت  زا  نایمدآ  ياـهلد  ناوتاـن و  وا  كرد  زا  فیـصوت 
هک نیا  للع  زا  یکی  دـیاش  دـنرادن . وا  رب  هطاـحا  يرـشب  ياـهلد  نامـشچ و  تسین و  یهار  وا  لـالج  تافـص  سدـقا و  تاذ  رد  ضیعبت 

يهشیدـنا لقع و  هک  دـشاب  بلطم  نیا  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  ماهوا  یناوتان  دـنوادخ ، فیـصوت  ناکما  مدـع  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
دـشر لقع  اریز  دنک . فیـصوت  ار  دنوادخ  هک  دیآیمنرب  نآ  ددـص  رد  زگره  تسا ، هتفای  دـشر  حور  کی  مادختـسا  رد  هک  وجتقیقح ،

اهناسنا هنوگ  نیا  زغم  رد  رگا  اذـل ، تسا . هدرک  تابثا  ار  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوب  ریذـپانناکما  هک  دراد  ياهدـننک  عناق  لیالد  هتفاـی ،
، روبزم تیلاعف  رگا  دننک . كرد  ار  تیلاعف  نآ  ندوب  مهوت  دنناوتیم  هک  دوب ، دـهاوخ  لیخت  مهوت و  امتح  دـیایب ، دوجو  هب  یتیلاعف  نینچ 
اهورین و هک  تهج  نادـب  دـیایب ، دوجو  هب  هتفرگ ، رارق  نانآ  يهتفاین  دـشر  حاورا  مادختـسا  رد  نانآ  يهشیدـنا  لقع و  هک  یمدرم  زغم  رد 
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تیوه ياراد  هدوب و  طولخم  رگیدکی  اب  یناعم ، یعادت  میسجت و  لیخت و  هشیدنا ، لقعت ، دننام  مدرم ، هنوگ  نیا  يزغم  عونتم  ياهتیلاعف 
لیلد دوب . دهاوخ  تامهوت  يهلیسو  هب  فیصوت  هحفص 584 ] اهزغم [ ، هنوگ  نیا  رد  تالیخت  ماهوا و  يهبلغ  تهج  هب  اذل ، دنتسین ، نیعم 
نیا هب  هن  تسا . يدـنوادخ  تافـص  تقیقح  كرد  زا  رـشب  یناوتان  دـنکیم ، تابثا  ار  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوب  ریذـپانناکما  هک  رگید 

تفـص ناونع  هب  هک  ار  ياهملک  ره  ای  میمهفیمن ، ار  يزیچ  چیه  میربیم ، راک  هب  يدنوادخ  تافـص  ناونع  هب  هک  یتاملک  زا  ام  هک  ینعم 
دوخ رد  ار  تردـق  ملع و  تیوه  میناوتیم  ام  تسا . دـنوادخ  زا  هملک  نآ  موهفم  ضیقن  ای  دـض  بلـس  دوصقم ، مینکیم ، لامعتـسا  یهلا 
نیا هک  تسا  هدومرف  فیـصوت  یتافـص  اب  ار  دوخ  دنوادخ  مینک . یقلت  يدنوادخ  تردـق  ملع و  زا  يزیچان  يهنومن  ار  نآ  مینک و  كرد 

، اهنآ يهرابرد  ام  ینهذ  میهافم  زا  لالجلا  وذ  دـنوادخ  تاص  تاذ و  ولع  تهج  هب  لاح ، نیع  رد  تسا . ینـشور  یناـعم  ياراد  تاـفص 
. تسا دیشروخ  رون  ربارب  رد  فیعض  يرون  دننام  تسرد  يدنوادخ ، تافـص  تاذ و  تیعقاو  ربارب  رد  تاملک  نآ  میهافم  هک  مینادب  دیاب 

دوخ ناگدنب  هار  ود  زا  دنوادخ  [ . 199 .« ] دننکیم فیصوت  هک  هچ  نآ  زا  تزع ، يادخ  وت ، راگدرورپ  تسا  هزیکاپ  : » دیامرفیم دنوادخ 
تافـص نآ  ظافلا  اب  طقف  ام  دهاوخیمن  دنوادخ  املـسم  نتـشیوخ . تافـص  نایب  مکی . هار  دنکیم : راداو  شیوخ  تافـص  ندـیمهف  هب  ار 

نآ كرد  يهلیـسو  هب  برقت  سنا و  يارب  هنومن ، لاـمجا و  روط  هب  هچ  رگا  يدـنوادخ ، تافـص  زا  یمیهاـفم  كرد  اـب  اـم  میوـش . انـشآ 
تـسوا : » دننام تسا . هدهاشم  لباق  هک  يدـنوادخ ، تافـص  رثا  نایب  مود . هار  مینیزگیم . يرود  اهیتشز  زا  میوشیم و  کیرحت  تافص 

هب رظن  اب  تافص ، نیا  تقیقح  هچ  رگا  مینکیم ، هدهاشم  ار  تافـص  نیا  یناعم  ام  [ . 200 .« ] رگتروص هدننک و  عادبا  هدننیرفآ و  دنوادخ 
عطاوسلا و يـالاب  اوربتعا  عفاونلا و  ربعلاـب  هللا  داـبع  اوظعتاـف  اـهنم : و  هحفـص 585 ] تسین [ . كرد  لباق  اـم  يارب  تاذ ، اـب  اـهنآ  طاـبترا 
زا دیریگب و  دنپ  عفان  ياهتربع  زا  دنوادخ ، ناگدـنب  يا  هبطخ ): نیا  يهلمج  زا  و  . ) ظعاوملا رکذـلاب و  اوعفتنا  غلاوبلا و  ردـنلاب  اورجدزا 

ظعاوم ندوب و  ادخ  دای  هب  رکذ و  زا  دیریذپب و  ار  اهيدـیلپ ) زا   ) تیعونمم غلاب  اسر و  ياهدـیدهت  دـیزودنیب و  تربع  یهلا  نشور  تایآ 
شوپرـس دـنامیمن . یـسک  يارب  رذـع  ياج  هک  دراد  روفو  يدـح  هب  ایند  نیا  رد  نشور  مئالع  تایآ و  تربع و  لماوع  دـیوش . دـنمهرهب 

دشاب هتشاد  دناوتیمن  نیا  زج  یتلع  چیه  تربع ، دنمدوس  لماوع  همه  نآ  نتفرگ  هدیدان  نشور و  میالع  تایآ و  نیا  يهمه  رب  نتـشاذگ 
اهيرایـشهان و اـهیتسم و  يهمه  یـساسا  تلع  تسا  نیا  دـنکیم . یگدـنز  يزاـجم  دوخ  اـب  هدرک و  مگ  ار  شایقیقح  دوخ  یمدآ  هک 

دروـلا یلا  هقایـسلا  رومـالا و  تاـعظفم  مکتمهد  هینمـالا و  قئـالع  مکنم  تعطقنا  هینملا و  بلاـخم  مـکتقلع  دـق  ناـکف  قیاـقح . ندـناشوپ 
هک دییامن  یگدنز  نانچ  ای   ) ییوگ اهلمعب . اهیلع  دهشی  دهاش  اهرشحم و  یلا  اهقوسی  قئاس  دیهـش :) قئاس و  اهعم  سفن  لک  ف( دوروملا ،

نیرتهدننک و تحاران  و  تسا . هدش  هدیرب  امش  زا  اهوزرآ  اهدیما و  قیالع  هتفرورف و  امـش  یگدنز  رد  گرم  ياهلاگنچ  دینک ) ساسحا 
هک يزور  دیاهدش . دراو  تسا ) يدنوادخ  هاگـشیپ  هک   ) رـشحم يهصرع  هب  هتفرگ و  نتخات  امـش  رـس  رب  تایح  نایاپ  ثداوح  نیرتدیدش 

هاگـشیپ هب  ار  هحفـص 586 ] وا [  هک  تسا  ياهدـننار  ياهدـنهد . تداهـش  تسا و  ياهدـننار  هک  تـسا  لـکوم  ياهتـشرف  یناـسنا  ره  يارب 
هک دیمهف  ناوتیم  یلاع  هجوت  کی  اب  داد . دهاوخ  تداهش  يو  يویند  تایح  نوئـش  يهمه  رب  هک  تسا  يدهاش  دناشکیم و  يدنوادخ 

کی دـننام  ار  دوخ  دـنک و  شومارف  شایگدـنز  راگزور  رد  ار  گرم  يهبـساحم  هک  دوشیم  عورـش  یعقوم  ناـسنا  کـی  یقیقح  گرم 
دراد یعالطا  شتایح  زاغآ  هاگیاج  هدنروآ و  دوجو  هب  لماوع  زا  هن  تروص  نیا  رد  دنیبب . تعیبط  هت  رـسیب و  نابایب  رد  هدش  اهر  رادناج 

يهدـنهد نایاپ  هک  یگرم  دـهدب . ماـجنا  دـیاب  ناـبایب  نآ  رد  هک  يراـک  زا  هن  تسه و  شراـظتنا  رد  ناـبایب  نآ  رد  هک  یتشونرـس  زا  هن  و 
تمکح هیلاع و  تیـشم  زا  هک  تایح ، تیعقاو  هب  رظن  اب  اما  تسین . هجوت  لـباق  صخـش  نآ  دوخ  يارب  تساـنعمیب ، ریـسفتیب و  یگدـنز 

جیاـتن اذـل ، تسا . یتسه  گـنهآ  رد  لـخاد  هبـساحم و  دروم  یتسه  ریجنز  رد  دـیدرت ، نودـب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  يدـنوادخ  يهغلاـب 
، تمایق زور  رد  دهاش  لکوم ، تمایق ، درک . دهاوخ  هدهاشم  دهاوخن ، ای  دهاوخب  دنادن ، ای  دنادب  هچ  ار ، گرم  یگدنز و  یقلت  یگنوگچ 
. دناهداد ماجنا  يویند  یگدـنز  رد  هک  هچ  ره  هب  تداهـش  يارب  تسا  يدـهاش  باسح و  يارب  اهناسنا  ندـناشک  هب  لکوم  تسا  يرومام 
( نآ تبیه  تمظع و  يهراـبرد  اـیند  نیا  رد   ) مدرم هک  يزور  تسا  زور  نآ  دـش و  هدـیمد  روص  رد  : » دـیامرفیم احیرـص  نآرق  زا  ياهیآ 
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دناشکیم و دناریم و  باسح  يارب  ار  وا  هک  تسا ، يرومام  وا  هارمه  دیآیم و  زور ) نیا  رد   ) یناسنا ره  دندوب و  هدـش  دـیدهت )  ) هدـعو
يهیآ رد  هدننار ، هدنناشک و  رومام  تیوه  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  [ . 201 .« ] داد دهاوخ  تداهـش  وا  يارب  هک  تسا  يدهاش 
تسا ناسنا  نورد  دوخ  دربیم ، دناریم و  ار  ناسنا  هک  يرومام  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اذل ، تسا . هدشن  صخشم  هحفص 587 ] هفیرش [ 

روم يهلمج  دننام  تایاور ، یضعب  زا  یلو  تسوا . لمع  يهمان  ای  تداهـش و  هب  لکوم  کلم  ای  يو ، ياضعا  دهدیم ، تداهـش  هک  نآ  و 
يارب وا  ندرب  رد  يدـنوادخ  روماـم  دوجو  تمکح  دنتـسه . قوـف  راـک  ود  روماـم  کـلم  ود  هک  دـیآیمرب  نینچ  هغالبلاجـهن ، رد  ریـسفت 
مهتم هچ  رگا  دوشیم . تاعارم  هاگداد  هب  مهتم  ندرب  يارب  رومام  دوجو  رد  ایند ، نیا  رد  هک  تسا  تمکح  نامه  هیبش  ـالامتحا  باـسح ،

، باسح يارب  تمایق  زور  رد  ناسنا  ندرب  رد  هتـشرف ، کی  تیرومام  دسریم  رظن  هب  یلو  درادن ، هاگداد  هب  دوخ  ياپ  اب  نتفر  زج  ياهراچ 
اضعا و يهلیـسو  هب  وا  دوخ  هک  نیا  اب  يرـشب ، لامعا  تاـکرح و  يهمه  يارب  اـیند  نیا  رد  هک  دریگیم  همـشچرس  یهلا  نوناـق  ناـمه  زا 

دیکات رب  هوالع  دوب ، دهاوخ  تداهـش  يارب  ناسنا  اب  يدهاش  هک  نیا  دراد . دوجو  ینابهگن  دهدب ، ماجنا  ار  اهنآ  دـناوتیم  دوخ  ياهورین 
تداهش تسا  هداد  ماجنا  هک  هچ  نآ  هب  شیاضعا ، تداهش  لامعا و  يهمان  اب  ناسنا ، دوخ  تسوا . دوخ  يارب  يرشب ، تشذگرس  تابثا  هب 

هحفص 588] دهدیم [ . تداهش  یتسه  ياهدادیور  ریجنز  رد  ار ، تشذگرس  يهمه  ساکعنا  زین  دهاش  نآ  داد . دهاوخ 

يراکزیهرپ تافص  هبطخ 085-

رئارسلا ملع  دق  هحفص 589 ] دناهدومرف [ . نایب  تروشم  اوقت و  هب  مدرم  هظعوم  قح و  تافص  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
رب اناد و  مدرم  نورد  ياهیناهنپ  هب  ناحبس  دنوادخ  . ) ءیش لک  یلع  هوقلاو  ءیـش ، لکل  هبلغلا  ءیـش و  لکب  هطاحالا  هل  رئامـضلا ، ربخ  و 

هطلـس توق و  دوجوم و  ره  رب  قـلطم )  ) يهبلغ يزیچ و  ره  هب  قـلطم )  ) يهطاـحا تسا . هاـگآ  درذـگیم ، مدرم  ياـهنطاب  رد  هک  هچ  نآ 
، شیپ سپ و  جراخ ، لخاد و  ریز ، الاب و  هدرپ ، تشپ  هدرپ و  يور  هدرپ و  نطاب ، رهاظ و  میهافم  تسا . وا  نآ  زا  ءایـشا  يهمه  رب  هقلطم ) )

یـضعب تسا . یتسه  حوطـس  زا  یعاونا  ربارب  رد  ناسنا  ياهيریگعضوم  يهدننک  وگزاب  میهافم ، هنوگ  نیا  يهمه  ادرف ، زورما و  زورید و 
لباق رگید  یـضعب  دنتـسه و  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم و  طابترا  هدـهاشم و  لباق  زورما  جراخ و  الاب و  هدرپ ، يور  رهاـظ و  دـننام  اـهنآ ، زا 

میهافم زا  رتالاب  نتـشیوخ ، نم  رب  یمدآ  يروضح  ملع  هک  نانچ  دنتـسین . حرطم  هجوچیه  هب  سدقا  تاذ  يارب  روما  نیا  دنتـسین . هدهاشم 
هن نطاب ، هن  دراد و  رهاظ  هن  هک  تسا ، سدـقا  دوجو  نآ  رون  غورف  تسا ، تفاـیرد  لـباق  ناـسنا  يارب  ادـخ  زا  هک  هچ  نآ  هتبلا  تسا . قوف 

تروص و لاعتم ، دنوادخ  يارب  هحفـص 590 ] ادرف [ ... زورما و  زورید و  هن  ریز و  ـالاب و  هن  جراـخ ، لـخاد و  هن  هدرپ ، تشپ  هدرپ و  يور 
زا ار  روـما  نآ  هـک  ياهدـننک  صخـشم  زرم  الـصا  ینعی  تـسین . حرطم  نوریب  نورد و  هدرپ و  تـشپ  هدرپ و  يور  نطاـب ، رهاـظ و  ینعم ،

اهنآ رد  نیعم  عضوم  کی  زا  هتـشاد و  هبلغ  هطاحا و  ءایـشا  حوطـس  يهمه  رب  دنوادخ  اریز  درادن . دوجو  ادخ  يارب  دنک ، ادـج  رگیدـکی 
قلطم يهبلغ  يانعم  ندـش  نشور  بجوم  هک  تسا  مزـال  تقیقح  ود  هب  هجوت  ءایـشا ، يهمه  رب  يدـنوادخ  يهبلغ  كرد  يارب  درگنیمن .

. تسا سدـقا  تاذ  نآ  دوـجو  بوـجو  قـلطم و  لاـمک  يدـنوادخ و  تمظع  تفاـیرد  مکی . تقیقح  تـسا . ءایـشا  يهـمه  رب  يدـنوادخ 
تقیقح قیدصت  تفایرد و  سدقا . تاذ  نآ  ربارب  رد  دشاب ، هدوب  هک  ياهلوقم  ره  زا  یتسه ، ملاع  تادوجوم  ضحم  میلـست  مود . تقیقح 

، هلهم مایا  یف  مکنم  لماعلا  لمعیلف  دنکیم . تباث  ار  یتسه  ملاع  تادوجوم  يهمه  میلـست  ترورـض  دشاب ، هدوب  لماک  دح  رد  رگا  مکی ،
. هتماقا رادل  هنعظ  راد  نم  دوزتیل  همدق و  هسفنل و  دهمیل  همظکب و  ذخوی  نا  لبق  هسفنتم  یف  هلغـش و  نا  وا  لبق  هغارف  یف  هلجا و  قاهرا  لبق 
اب وا  لجا  هک  نآ  زا  شیپ  دـیامن ، لمع  تسا . هدـش  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  راـگزور  رد  دـیاب  دـنک ، لـمع  دـهاوخیم  هک  امـش  زا  سک  ره 

یتحار هب  هک  ینامز  رد  دـنک  لمع  شلاغتـشا . نامز  ندیـسرارف  زا  شیپ  رطاخ  تغارف  نارود  رد  دـنک  لـمع  و  دـیآ . شغارـس  هب  تعرس 
هدامآ درادرب ، تیدـبا  زاغآ  رد  دـیاب  هک  یمدـق  ییاهن و  تشونرـس  يارب  و  دوش . هتفرگ  شـسفنت  يارجم  هک  نآ  زا  شیپ  دـشکیم  سفن 

تیدودحم رد  یلقاع  چیه  هحفـص 591 ] درادرب [ . هشوت  دوخ  يدبا )  ) تماقا هاگیاج  يارب  دنک ، چوک  نآ  زا  دـیاب  هک  ياهناخ  زا  و  دوش .
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سمل هدهاشم و  لباق  ناسنا  ناگدید  ربارب  رد  امئاد  هک  سوسحم ، يرما  رد  دیدرت  اریز  دنک . دیدرت  دـناوتیمن  تردـق  لاوز  رمع و  نامز 
هاتوک و ناسنا  رمع  نامز  هک  دننادیم  ایلوا  ایصوا و  مالـسلامهیلع و  نینموملاریما  ءایبنالامتاخ و  هک  روط  نامه  تسین . ریذپناکما  تسا ،
هب يراب   » ناوریپ ناهلبا و  نادیلپ و  ایقـشا و  خیرات و  تیغاوط  تسانف ، لاوز و  هب  ور  دشاب ، هدوب  هک  ياهزادـنا  ره  هب  تردـق ، زا  یعون  ره 
هک تسا  موس  عوضوم  دـنکیم ، ادـج  رگیدـکی  زا  ادـیدش  ار  هورگ  ود  نیا  هک  هچ  نآ  دـنمهفیم . ار  روـبزم  عوـضوم  ود  مه  تهج » ره 

اههزیگنا و اهنامرآ و  حوطـس و  تخانـش  يارب  دـسریم  رظن  هب  گرزب .» فدـه  هب  ور  تسا  یتکرح  یگدـنز  : » هک نیا  زا  تسا  ترابع 
. تخاشن ار  تسا » دـصقم  مادـک  هب  ور  یگدـنز  تکرح   » عوضوم دـیاب  طقف  عامتجا ، درف و  ورملق  ود  ره  رد  مدرم ، یگدـنز  ياهتیفیک 

کی ناـمز و  زا  هظحل  کـی  یتح  فدـه ، نآ  تمظع  هب  رظن  اـب  دـنک ، یقلت  گرزب  فدـه  کـی  هب  ور  یتـکرح  ار  یگدـنز  یـسک  رگا 
يوه و تردق و  بارـش  تسم  هک  تهج  نادب  نادـیلپ ، ایقـشا و  هک  یتروص  رد  دـنکیمن . فلت  هدوهیب  مه  ار  تردـق  زا  زیچان  يهدـیدپ 

یفده يوس  هب  تسا  یتکرح  یگدنز  هک  اهناسنا  نآ  يارب  دـنرادن . یگدـنز  نایاپ  زاغآ و  تمکح  اب  يراک  هجوت و  دـناشیوخ ، سوه 
يهبـساحم رد  همه ، همه و  ندرم ، اـت  تاـیح و  تاـیعقاو  نیرتریگمـشچ  نیرتگرزب و  اـت  هتفرگ  تاـیح  يهدـیدپ  نیرتزیچاـن  زا  گرزب ،

هباتک و نم  مکظفحا )  ) مکظفحتسا امیف  سانلا . اهیا  هللا  هللااف  داد . دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  جیاتن  هرورـضلاب  امتح و  هک  دریگیم  ماجنا  یقیقد 
ملع مکراثآ و  یمس  دق  یمع . هلاهج و ال  یف  مکعدی  مل  يدس و  مککرتی  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هناحبس  هللا  ناف  هقوقح ، نم  مکعدوتـسا 

يهرابرد ادخ ) زا  دیسرتب   ) دیریگب رظن  رد  ار  ادخ  ار ، ادخ  مدرم ، يا  ءیش .) لکل  انایبت  باتکلا   ) مکیلع لزنا  مکلاجآ و  بتک  مکلامعا و 
هداهن تعیدو  هب  امـش  دزن  هک  یقوقح  هب  لمع  تاعارم  رد  تسا و  هتـساوخ  نآرق  هب  لمع  ظـفح و  رد  امـش  زا  هک  هچ  نآ  هحفص 592 ] ] 

دنوادخ تسا . هدومنن  اهر  يروک  لهج و  رد  ار  امش  هتشاذگناو و  ناتدوخ  لاح  هب  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امش  ناحبـس  دنوادخ  اریز  تسا ،
. تسا هدوـمن  تبث  ار  امـش  ياـهلجا  هتـسناد و  ار  امـش  لاـمعا  يهمه  هدوـمرف و  نیعم  رـش ) ریخ و  زا   ) ار امـش  لاـمعا  راـثآ  يهمه  زیزع 
هک اهنآ ، زا  یکی  زج  هک  دراد ، باتک  شش  یتسه  ملاع  هداتـسرف . امـش  يارب  تسا ) زیچ  همه  يهدننک  نایب   ) هک ار  نآرق  لاعتم  دنوادخ 

ناهج مکی . باتک  تساـهنآ . قبط  رب  هشیدـنا  لـمع و  هیجوت  میظنت و  نتفرگارف و  ندـناوخ و  لـباق  یگمه  باـتکلاما ، زا  تسا  تراـبع 
یـسفنا باتک  باتک ، نیا  یتاذ  ینورد  ناهج  مود . باتک  تسا . یتاذ  نورب  ناهج  دوشیم ، هدیمان  زین  یقافآ  باتک  هک  باتک  نیا  یتسه 

يرهاظ حوطس  طقف  ياهفرح ، ناسانـش  ناور  تسا . قیمع  حوطـس  يرهاظ و  حوطـس  ياراد  یقافآ ،» باتک   » دننام تسا و  هدش  هدیمان  زین 
ناور و لقادح  ای  حور  هک  اهنآ  یلصا  يانبم  تدحو  هب  هجوت  نودب  هتخیسگ و  روط  هب  مه  نآ  ار ، باتک  نیا  باوبا  لوصف و  زا  یـضعب 

رـشب يارب  ماظع  ناربماـیپ  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  ینامـسآ  بتک  ینامـسآ  بتک  موس . باـتک  دـنهدیم . میلعت  دـنناوخیم و  تسا ، نم 
دنتـسه و هک  نانچ  نآ  ار  ناهج  ناسنا و  باتک  نیا  تسا . باتک  نیا  یـسفنا ، یقافآ و  باتک  ود  يانعم  تخانـش  ساـسا  تسا . هداتـسرف 

رملق ود  يهزور  دنچ  نانامهم  هک  ینانیـشن  كاخ  يارب  دش ، رادروخرب  نآ  زا  ناوتیم  هک  نانچ  نآ  ناهج ، دیاب و  هک  نانچ  نآ  ار  ناسنا 
هاگدید رد  فیرحت  نودـب  يدامتم ، راصعا  نورق و  نآرق ، اصوصخم  ینامـسآ ، باتک  هحفـص 593 ] دهدیم [ . میلعت  دناناهج ، ناسنا و 

نیا تسا . مالسلامهیلع  یسیع  لیجنا  یـسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  دننام  هتـشذگ ، ینامـسآ  بتک  يهمه  عماج  هتفرگ و  رارق  رـشب 
نایب دنک ، بانتجا  دیاب  يزیچ  هچ  زا  دهدب و  ماجنا  دیاب  هچ  دوجوم  نیا  هک  نیا  ار و  وا  ياهدادعتسا  رشب و  داسف  حالـص و  يهمه  باتک ،
لمع نآ  تایلک  تایئزج و  مامت  هب  هدناوخ و  ار  نآرق  هک  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دننام  يدرف  هک  مینیبیم  رگید  فرط  زا  تسا . هدرک 
ناونع هب  نآرق ، هک  ار  قیاقح  نآ  هک  دـنکیم  تباث  حوضو  لامک  اب  هدـیدپ  نیا  تسا . هدیـسر  تیناـسنا  ییاـهن  دـشر  لاـمک و  هب  هدرک ،

هک تسا  نیا  يدعب  یعطق  يهجیتن  تسا . هتـشادرب  رد  ار  قوف  يهجیتن  اریز  تسا ، قیاقح  نیرتیلاع  تسا ، هتفگ  دیاب  هک  نانچ  نآ  ناسنا 
حرطم اطخ  هابتـشا و  طیرفت و  طارفا و  نیرتمک  نودـب  ار  تسه  هک  ناـنچ  نآ  ناـهج  تسه و  هک  ناـنچ  نآ  ناـسنا  لیـصا  تیعقاو  نآرق 

نآ دنکیم و  وحم  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دـنوادخ ، : » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  ياهیآ  تابثا  وحم و  باتک  مراهچ . باتک  تسا . هدرک 
ضارقنا ره  يارب  : » دیامرفیم دنوادخ  هیآ ، نیا  زا  لبق  ياهیآ  رد  [ . 202 .« ] باتکلاما تسوا  دزن  رد  دنکیم و  تابثا  دهاوخب ، هک  ار  هچ 
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طقف هیآ ، نیا  رد  هچ  رگا  اریز  تسا . یباتک  یتابثا ، وحم و  ره  يارب  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  [ . 203 .« ] تسا یباتک  ینایاپ  و 
مه یتاـبثا  ره  تسا ، يزیچ  یلبق  تاـبثا  زا  سپ  يوـحم ، ره  هک  ناـنچ  هک  مینادیم  یلو  تسا ، هدوـمرف  ررقم  ار  یباـتک  يوـحم  ره  يارب 

دوریم هحفص 594 ] لامتحا [  دشاب . هدوب  قباس  يزیچ  وحم  هب  قوبسم  تسا ، نکمم  دشابن و  وحم  مزلتسم  هک  دشاب  یعادبا  تسا  نکمم 
و : » دیامرفیم ياهیآ  رد  دـنوادخ  داجیا . مومع  يانعم  هب  تابثا  هن  دـنکیم ، نایب  ار  هدـش  وحم  نامه  ياج  هب  یئیـش ، تابثا  طقف  هیآ ، هک 

تابثا تایآ  نیا  عومجم  زا  [ . 204 .« ] تسا هدش  تباث  لجوم  باتک  رد  هک  يدنوادخ  نذا  اب  رگم  دسریمن  ارف  گرم  یـسفن  چیه  يارب 
یهلا لصا  رارق و  کی  هب  دنتسم  دریگیم ، تروص  یتسه  ناهج  رد  هک  ییاهینوگرگد  داسف و  نوک ، لوحت ، تکرح ، دوخ  هک  دوشیم 

يارواـم تسا  یتـقیقح  قوف ، تاـعوضوم  رد  باـتک  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  دوشیم . هدـیمان  تاـبثا  وحم و  حول  باـتک و  هک  تسا ،
هدـشن هدوشگ  رـشب  يارب  عبنم  لصا و  یهلا  باتک  نیا  باتکلاما  مجنپ . باتک  تسا . هدـشن  هداد  حیـضوت  ام  يارب  نآ  تیهام  هک  یعیبط ،
تابثا وحم و  باتک  هک  تسا  یتباث  ینوناق  هب  هیبش  باتکلاما  مینکیم . تیافک  اسران  هیبشت  کی  هب  طقف  باتکلاما ، حیـضوت  رد  اـم  تسا .

زا تمسق  نآ  يهدننک  نایب  تبسن  باتکلاما ، اب  یهلا  ینامسآ  باتک  تبـسن  دنتـسه . نوناق  نآ  ياههدیدپ  تایعقاو و  یـسفنا ، یقافآ و  و 
، ناسنا یلماکت  ياهندش  قرط  رد  یهلا ، تیشم  نایب  دشاب  هدوب  حرطم  دناوتیم  رشب  يارب  نوگانوگ  حوطـس  نتـشاد  اب  هک  تسا ، قیاقح 

زغم زا  هک  ییاهباتک  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دناوخیم . دسیونیم و  رـشب  هک  تسا  ییاهباتک  مشـش . باتک  دراد . دوجو  باتکلاما  رد 
رد هچ  دنتـسه ، هک  نانچ  نآ  تایعقاو ، زا  معا  تسا . هددوب  تایعقاو  يهئارا  روظنم  هب  هدمآ ، ذغاک  يور  وا  تسد  اب  هدرک و  شوارت  رـشب 

، دیاب هک  نانچ  نآ  ناسنا  هب  ات  دروایب ، هحفص 595 ] تسد [  هب  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا  هک  یتایعقاو  نآ  ناهج و  ورملق  رد  هچ  ناسنا و  ورملق 
هباحم - هناسل یلع  - مکیلا یهنا  هسفنل و  هیـضر  يذـلا  هنید  - هباتک نم  لزنا  امیف  - مکل هل و  لمکا  یتح  انامزا ، هیبن  مکیف  رمع  و  دـبای . قفوت 
باذع يدی  نیب  مکرذنا  دیعولاب و  مکیلا  مدق  هجحلا و  مکیلع  ذـختا  هرذـعملا و  مکیلا  یقلا  هرماوا و  هیهاون و  و  ههراکم . لامعالا و  نم 

يارب هک  ار  ینید  داتـسرف ، شباتک  زا  هچ  نآ  رد  لجوزع  دـنوادخ  هک  نیا  ات  داد ، رمع  ییاهنامز  امـش  نایم  رد  ار  دوخ  ربماـیپ  و  دـیدش .
ار یلامعا  نآ  و  دومرف . مالعا  تشاد ، تسود  هک  ار  یلامعا  نآ  شلوسر  نابز  اب  دومرف و  لیمکت  امش  ربمایپ و  يارب  دوب ، هدیدنـسپ  دوخ 

امش رب  ار  ترذعم  هار  دومرف و  غالبا  شربمایپ ) يهلیـسو  هب   ) ار دوخ  رماوا  یهاون و  دومرف . مالعا  امـش  يارب  تشاد ، تهارک  اهنآ  زا  هک 
دیدهت تسا ، امش  يور  شیپ  هک  یتخس  باذع  يهرابرد  تخادنا و  شیپ  ار  اهيدیلپ ) زا   ) راطخا درک . ذاختا  امـش  رب  ار  تجح  و  تسب .

اهناسنا شخب  تاجن  هک  یهلا  نید  لماک  غالبا  يارب  نامز ، نیا  دوبن . مک  دـنارذگ ، نیملـسم  نایم  رد  مرکا  ربماـیپ  هک  ار  یناـمز  دومرف .
لاح لماش  يدـنوادخ  تیـشمو  فطل  رگا  دوب ، لاس  هس  تسیب و  دودـح  رد  هک  نیا  اب  نامز ، نیا  دوب . یفاک  تسا ، ناـشداعبا  يهمه  رد 

عناوم گرزب و  ياهدادیور  ثداوح و  همه  نآ  اب  شداعبا ، يهمه  رد  یمالـسا ، فیلاکت  ماکحا و  دـیاقع و  يهمه  غالبا  دـشیمن ، ربمایپ 
دودـح ات  ار  اهنآ  نیخروم  زا  یـضعب  هک  ناوارف  عافد  گنج و  دوجو  اب  دـندوب و  هدرک  داجیا  ربمایپ  هار  رـس  ناقفانم  راـفک و  هک  دـیدش 

ماکحا و یسانش و  یتسه  قرط  یقالخا و  یقوقح و  نیناوق  نیرتریگارف  مرکا  ربمایپ  دوب . ریذپانناکما  دناهدرمـش ، یگنج  يهعقاو  داتـشه 
نآ يهمه  لماش  تاروتسد ، هحفـص 596 ] نیا [  يهعومجم  تسا . هدومرف  غیلبت  العا  دح  رد  ار ، یگدنز  داعبا  يهمه  رد  یهقف ، فیلاکت 

نایب ترـضح  نآ  نابز  اب  مرکا ، ربمایپ  رمع  نامز  لوط  رد  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هنع  یهنم  ای  هبرومام  تهارک ، دروم  ای  بوبحم و  هک  هچ 
هلفغلا و اـهیف  مکنم  نوکت  یتلا  ماـیالا  ریثک  یف  لـیلق  اـهناف  مکـسفنا ، اـهل  اوربـصا  مکماـیا و  هیقب  اوکردتـساف  تسا . هدـش  ماـمت  تجح  و 

سفن دـیبایرد و  ار  ناترمع  راگزور  يهیقب  سپ  هملظلا . بهاذـم  صخرلا  مکب  بهذـتف  مکـسفنال ، اوصخرت  ـال  هظعوملا و  نع  لـغاشتلا 
تلفغ رد  هک  ناوارف  ياهزور  نآ  ربارب  رد  لمحت  ياهزور  نیا  دـییامن . راداو  راـگزور  نیا  رد  اوقت ) سفن و  بیذـهت   ) لـمحت هب  ار  دوخ 

هب  ) سفن ياهییاهر  اریز  دینکن ، اهر  دهاوخیم ) هک  هچ  نآ  هب   ) ار دوخ  سفن  تسا . كدنا  دیاهدومن ، ضارعا  زردنا  دنپ و  زا  هتفرورف و 
شیپ ار  ناراکمتس  هار  دوش ، اهر  سفن  رگا  هک  هلئسم  نیا  لیلد  ددرگیم . نومنهر  ناراکمتس  ياههار  هب  ار  امـش  دهاوخیم ) هک  هچ  نآ 

. درادن اهنآ  عابـشا  يارب  شـشوک  زیارغ و  ندناسر  تیلعف  هب  زج  يراک  یعیبط ، دوخ  زا  تسا  ترابع  هک  سفن ، هک  تسا  نیا  دریگیم ،
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هک دراد  يدـنب  دـیق و  لصا و  هنوگ  ره  اب  ریذـپانیتشآ  يهزرابم  کی  امئاد  هکلب  دسانـشیمن ، دوخ  راـک  رد  يدـنب  دـیق و  لـصا و  چـیه 
نوناق مظن و  يو ، ییوجعقاو  ییارگقح و  هشیدنا و  لقع و  دننام  ناسنا ، ینورد  يهیامرـس  رگید ، فرط  زا  دنک . راهم  ار  نآ  دـهاوخیم 

یگدنز تاررقم  قوقح و  هک  نانچ  دشاب . هدوب  یعیبط  دوخ  دیدش  ياههبرـض  هت و  رـسیب و  جاوما  لمحتم  دـناوتیمن  هک  دراد  یمکحم 
یناسفن ياهاوه  لایما و  هک  دـشاب ، هدوب  ناسنا  زا  درف  دـنچ  ای  کی  دـیدش  ياههبرـض  ینافوط و  جاوما  لمحتم  دـناوتیمن  اهناسنا  رگید 

هچ نامه . ینکـشنوناق  نامه و  یعیبط ) دوخ   ) سفن ندـش  اهر  نیاربانب ، دسانـشیمن . ار  ینوناق  لـصا و  چـیه  دروآیم و  دوجو  هب  يو ،
ملظ هک  تسا  یتلع  سفن ، ییاهر  هجیتن ، رد  نارگید . قوقح  هچ  دـشاب و  یناسنا  تیدوجوم  داعبا  يهمه  هب  طوبرم  هحفص 597 ] نوناق [ 

بکترم سفن  کی  هک  یملظ  نیرتتشز  نیرتحیقو و  دروآ . دـهاوخ  دوخ  لابند  هب  یعطق  لولعم  دـننام  ار  نارگید  نتـشیوخ و  يهرابرد 
هک دنک  یقلت  نینچ  دوخ  هب  دزادـنیب و  رگید  لماوع  یناسنا و  تعیبط  ندرگ  هب  ار  ملظ  دـنک و  هیجوت  ار  دوخ  راک  هک  تسا  نیا  دوشیم ،
اب هزراـبم  هک  تسا  زیارغ  دوخ  ندرک  یچیق  تقیقح  رد  تاـصتخم ، زا  يریگولج  تسا و  زیارغ  نآ  تاـصتخم  زا  یناویح ، زیارغ  تیلاـعف 

نامایب هزابم  کی  دهاوخب ، هک  یـصتخم  ره  زورب  يارب  سفن  ندرک  اهر  الوا ، هک : دنادیمن  اهتحاقو  يهدننک  هیجوت  نیا  تسا ! تعیبط 
تیدوجوم يهمه  يدوبان  بجوم  هک  درادربرد ، تسا ، ییوجعقاو  ییارگقح و  هشیدـنا و  لقع و  نامه  هک  ار ، دوخ  تیمها  اب  تعیبط  اب 

سپ دـندوب ، سفن  ینوناق  تاصتخم  دـنازوسیم ، ار  نیناوق  لوصا و  يهمه  هک  زیارغ  راهمیب  ياهتیلاعف  نیا  رگا  ایناث ، دـش . دـهاوخ  وا 
ناهدالا مکب  مجهیف  اونهادت  و ال  تسیچ ؟ دریگیمارف ، ار  یمدآ  نورد  اهتیلاعف  نآ  عابشا  زا  سپ  هک  ینامیشپ  هرهلد و  بارطـضا و  نآ 

یبرچ نغور و  يانعم  هب  نهد ، زا  هنهادم ، لصا  دـناشکیم . تیـصعم  باکترا  هب  ار  امـش  هک  دـینکن  ینابز  برچ  قلمت و  هیـصعملا . یلع 
فرط اب  شیوخ  ياههتـساوخ  عضو و  قیبطت  نآ ، زا  فدـه  دوریم و  راک  هب  یـسولپاچ  ساـسایب و  شزاـس  قلمت و  رد  هملک  نیا  تسا .

یبایزرا زا  یناوتان  یتیصخشیب و  زا  یشان  تشز ، يهدیدپ  نیا  دوشیم . هتفگ  زین  یسولپاچ  ینابز و  برچ  یـسراف ، رد  هک  تسا ، لباقم 
شزاس سفن و  تاوهـش  تـالیامت و  حـبق  نتفرگ  هدـیدان  ياـنعم  هب  دـشاب ، هدوب  نتـشیوخ  سفن  اـب  هنهادـم ، رگا  تساـهشزرا . لوصا و 

یتیصخشیب تحارص  لامک  اب  نتشیوخ ، سفن  اب  یـسولپاچ  هنهادم و  اب  یمدآ  دوشیم . هدیمان  زین  یبیرف  دوخ  هک  تسا ، نآ  اب  ساسایب 
هب دشاب ، هدوب  نارگید  اب  هنهادـم  رگا  هحفـص 598 ] دنکیم [ . فارتعا  سفن  ربارب  رد  ار  دوخ  ندـمآرد  وناز  هب  دـنکیم و  نالعا  ار  دوخ 
 . دنکیم لتخم  مه  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مظن  تسا ، هدـش  بکترم  سفن  هب  قلمت  رد  هک  اهيراکبان  اهیتشز و  نآ  يهمه  هفاضا 

حیحـص و ار  اهغورد  دوش و  مروتم  دـنک و  رواب  ار  اهیـسولپاچ  اهقلمت و  نآ  تیـصخش ، فعـض  تهج  هب  لباقم ، فرط  رگا  اصوصخم 
هـسفنل سانلا  حصنا  نا  هللا ، دابع  لوقعم  تایح  اب  نتـسیز  طیارـش  زا  ياهراپ  دـنک . یقلت  تقیقح  ار  اهيراکبیرف  عقاو و  ار  اهعقاو  فالخ 

رب مدرم  نیرتعـیطم  نتــشیوخ ، يهراـبرد  مدرم  نیرتهاوـخریخ  ادــخ ، ناگدــنب  يا  هـبرل .  مهاــصعا  هـسفنل  مهــشغا  نا  هـبرل و  مهعوـطا 
دوخ حور  تیلعف  ییافوکـش و  زج  يزیچ  نامز ، ره  رادقم و  ره  اب  لکـش و  ره  رد  يدـنوادخ ، تعاطا  ادـخ  زا  تعاطا  . 1 شراگدرورپ .
ملع اب  وا  دـنکیم . هضرع  خـماش  ماقم  نآ  هب  ار  دوخ  یتسه  فیلکت ، هنوگره  ماجنا  تعاطا و  لاـح  رد  یمدآ  تسین . يرگید  زیچ  یمدآ 

تیلعف هب  ار  نآ  یتسیاش  یتسیاب و  دـنکیم و  افوکـش  ار  دوخ  یتسه  ادـخ ، اـب  طاـبترا  ماـگنه  رد  نآ ، ندادرارق  هزیگنا  تقیقح و  نیا  هب 
هـضرع هب  وا  قایتشا  شـشوج  دوش ، هدوزفا  دنوادخ  يزاینیب  تمظع و  هب  تبـسن  وا  یهاگآ  هب  هک  هرادنا  ره  رگید ، فرط  زا  دـناسریم .

. ] هبرل مهاصعا  هسفنل  مهشغا  نا  و  دوشیم . رتدایز  سدقا  تاذ  نآ  هب  اهنآ  میلـست  نتـشیوخ و  تیدوجوم  حوطـس  داعبا و  يهمه  ندرک 
هظحالم اب  ادخ  تیـصعم  زا  زیهرپ  . 2 دشابیم . شیادخ  هب  نانآ  نیرتراک  تیـصعم  نتـشیوخ ، يهرابرد  مدرم  نیرتنئاخ  و  هحفص 599 ]

ناسنا هب  تسا ، قلطم  ضایف  هک  لاعتم ، دـنوادخ  زا  اهنآ  يهمه  هک  تسا  یعطق  حور ، لیاضف  تاریخ و  حـلاصم و  يهرابرد  هبناـج  همه 
شالت اب  ناسنا  دیاب  ادتبا  رد  ینعی  دراد . لماک  تلاخ  نآ  يهیفصت  بیذهت و  اب  حور ، ندرک  هدامآ  رد  ناسنا ، دوخ  هچ  رگا  دوشیم . اطع 

ره نیاربانب ، دـشاب . هدوب  ینابر  تاضویف  نتفرگ  يهداـمآ  یهاوخدوخ ، تاـکیرحت  نتـشاذگ  اـپ  ریز  یناـسفن و  ياـهيوه  زا  تشذـگ  و 
تمحر تاکرب و  ياهرد  هدرک و  مورحم  یهلا  تاضویف  زا  ار  دوخ  تقیقح  رد  دنک ، تفلاخم  يدنوادخ  تاروتـسد  اب  یمدآ  هک  هزادـنا 
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نایز زا  زیهرپ  . 3 دروآ . دراو  دوخ  رب  ناـیز  هک  تسا  یـسک  راـکنایز  هسفن . نبغ  نم  نوبغملا  و  تسا . هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  يدـنوادخ 
، دوش دراو  حور  رب  نایز  تراسخ و  رگا  اما  دوب . دـهاوخ  میمرت  لباق  دـشاب ، هدـشن  ررـضتم  حور  هک  یمادام  ینایز ، ره  دوخ  هب  ندـناسر 

تینوبغم تراسخ و  نآ  زا  حور  دوخ  تسخن  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخن  میمرت  ناربج و  لباق  دـشاب ، هدوب  مه  زیچان  هچ  رگا  ینایز ، چـیه 
.4 هحفص 600 ] دشاب [ . ملاس  وا  يارب  وا  نید  هک  تسا  یسک  هدنرب  دوس  هطبغ و  يهتسیاش  هنید . هل  ملس  نم  طوبغملا  و  دنک . ادیپ  تاجن 

کی ینعم ، کی  هب  هطبغ ، تسا . هدـش  يرگید  بیـصن  هک  تسا  يزاـیتما  نتـشاد  هب  دـیدش  يوزرآ  ندروخ ، هطبغ  ياـنعم  نید  تمـالس 
رارق يرادربهرهب  دروم  دناوتیم  نارگید ، زاتمم  تیدوجوم  رب  لالخا  محازت و  تین  ای  محازت و  نودب  هک  تسا  ياهدنزاس  ینورد  تیلاعف 

نییعت ار  نآ  دـناوتیم  یهلا  نید  طقف  هک  لوقعم ، تایح  ریـسم  رد  تکرح  زا  تسا  ترابع  تسا ، ندروخ  هطبغ  لـباق  هک  هچ  نآ  دریگب .
یگدـنز ینعم  رپ  رایـسب  ناهج  نیا  رد  یهاگآ  لامک  اب  تسا ، هدـش  قفوم  تایح  یلاـع  فدـه  هیجوت  ریـسفت و  هب  هک  صخـش  نآ  دـنک .

یقشلا و  هریغب » ظعو  نم  دیعسلا  و  . » تسین دوخ  تایح  فده  ریـسم و  ادبم و  رد  یکیرات  ماهبا و  هب  التبم  مه  هظحل  کی  یتح  دنکیم و 
اوه زا  هک  تسا  یسک  نآ  یقش  و  دریگب . تربع  ظعو و  دوخ  يارب  نارگید  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تداعـس  هرورغ . هاوهل و  عدخنا  نم 

لباق مدرم  یگدنز  نایرج  رد  اهیگتـسیاب  قیاقح و  ینیع  مسجت  رورغ  بیرف  زا  زیهرپ  نارگید و  زا  تربع  . 5 دروخ . بیرف  دوخ  رورغ  و 
هیجوت میظنت و  يارب  ياهدـنزومآ  ياهسرد  دـناوتیم  نارگید  یگدـنز  يهعلاطم  اذـل ، اوه . رد  هن  لایخ و  ملاـع  رد  هن  دوشیم ، هدـهاشم 
دربشیپ رد  هلیسو  نیرتهب  دنناوتیم  هک  دنتسه  ییاههاگشیامزآ  اهباتک و  دننام  رگیدمه ، ربارب  رد  اهناسنا  يهمه  دشاب . هدوب  ام  یگدنز 

ذیاذل نیرتدنیاشوخ  زا  يرادروخرب  نیع  رد  دشابن و  نتشیوخ  کلام  هک  تسا  یسک  یقش  دنـشاب . رگیدکی  دیفم  براجت  لقعت و  مهف و 
نشیوخ تردق  رایتخایب  يهدرب  تردق ، زا  يرادروخرب  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  یقـش  دشاب . هدوب  تذل  لماوع  شوگ  هب  هقلح  يهدرب  ، 

یهاوخدوخ رورغ و  نجل  رد  هدرک و  شایعیبط  دوخ  مروت  يارب  ياهلیـسو  ار  تفرعم  هحفص 601 ] ملع و [  هک  تسا  یسک  یقـش  تسا .
ار لوقعم  يانعم  چیه  یتسه ، ناهج  رد  دوجوم  طباور  قیاقح و  اهگنر و  لاکشا و  يهمه  ندید  اب  هک  تسا  یسک  یقش  تسا . هتفرورف 

ینیشنمه تسا و  كرش  ایر  كدنا  هک  دینادب  و  نامیالل . هاسنم  يوهلا  لها  هسلاجم  و  كرـش » ءایرلا  ریـسی   » نا اوملعا  و  دنیبیمن . نآ  رد 
ياهبیـسآ زا  ياهراپ  ناتـسرپيوه  اب  ینیـشنمه  كرت  ایر و  زا  زیهرپ  . 6 تسا . ناطیـش  روضح  نامیا و  یـشومارف  هاگیاج  ناتـسرپاوه  اب 

اجب هـک  ار  یلمع  هـک  تـسین  نآ  زا  رتـالاب  حور  کـی  يارب  يررـض  چـیه  . 1 زا : دـناترابع  ایر  زا  یـشان  یعاـمتجا  ياـهنایز  یحور و 
.2 دوش . یبوبر  ماقم  هب  تناـها  يهلیـسو  كرـش و  رد  وا  طوقـس  بجوم  دـشاب ، هدوب  وا  حور  يـالتعا  بجوم  هک  نآ  ياـج  هب  دروآیم ،

ياهررض . 4 ینورد . شیوشت  بارطضا و  . 3 تسا . لوصا  اهشزرا و  يهمه  طوقـس  دیآیم ، دوجو  هب  يراکایر  زا  هک  یکرـش  يهجیتن 
دریگیم دوخ  هب  ینوناق  لصا و  لکـش  اجیردت  هک  تقیقح ، رب  نآ  نتـشاد  مدقم  يزاس و  تروص  رهاظ و  شیارآ  جاور  دننام  یعامتجا ،

رد هک  یـشور  هیجوت  يارب  ناتـسرپيوه ، دـهد . هولج  روفنم  ار  تقیقح  اسب  هچ  دـنکیم و  انتعایب  لایخیب و  قیاقح  يهرابرد  ار  مدرم  و 
ار یلاع  تاساسحا  هشیدنا و  لقع و  نارگیزاب ، نیا  اب  ینیـشنمه  دنهدیم . نت  لوقعمان  تاهیجوت  هنوگ  همه  هب  دـناهتفرگ ، شیپ  یگدـنز 

سوه يوه و  ربارب  رد  یناـسنا ، ياههیامرـس  یتسه و  ملاـع  نیناوق  مظن و  يهمه  دـنکیم . کـیرات  هریت و  ار  نورد  ياـضف  دـیاسرفیم و 
تیصخش ياراد  رگا  دننکیم ، تسلاجم  سوه  يوه و  لها  اب  هک  یناسک  هحفص 602 ] دنوشیم [ . هدیرپ  گنر  ناتسرپيوه ، ياهيزاب 

هجنکـش رجز و  دنـشاب ، هدوب  دنمورین  تیـصخش  ياراد  رگا  تخاب . دنهاوخ  نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ  اجیردت  دـیدرت  نودـب  دنـشاب ، یناوتان 
دوخ ناتسرپيوه ، اب  نانآ  ینیشنمه  دننکن ، هجنکـش  رجز و  ساسحا  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  نانآ  تیـصخش  تردق  رگا  و  دید . دنهاوخ 

فرش یلع  بذلکلا  همارک و  هاجنم و  افـش  یلع  قداصلا  نامیالل . بناجم  هناف  بذکلا  اوبناج  دش . دهاوخ  یقلت  نانآ  شور  هیجوت  یعون 
وگغورد تمارک و  تاجن و  يهرانک  رب  وگتـسار  ناسنا  تسا . نامیا  زا  رود  هناگیب و  غورد ، اریز  دـینک ، بانتجا  غورد  زا  هناـهم . هاوهم و 

نیا زا  هک  نیا  طرـش  هب  دـشاب ، ناسنا  تمظع  يهنیمز  دـناوتیم  غورد  رایتخا  غورد  زا  بانتجا  . 7 تسا . یتسپ  طوقـس و  زا  یهاگترپ  رد 
بانتجا يارب  دیوگن و  غورد  ییوگغورد ، هب  ییاناوت  اب  ناسنا ، هک  تسا  زایتما  کی  نیا  دنک . هدافتسا  روما  ریبدت  ییوگتـسار و  رد  هنیمز 
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دیوگب و ار  تیعقاو  دوش ، يورایور  تایعقاو  اب  دزادنیب و  راک  هب  ار  تیـصخش  يورین  هدارا و  تردق  هشیدنا ، لقع ، حـیقو ، تفـص  نیا  زا 
راکنا خیرات  رد  ار  يرشب  لماکت  یقرت و  تابساحم ، زا  یضعب  يانبم  رب  ام  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  دشاب . هتشاد  ار  تایعقاو  ندینـش  لمحت 

هک تسا  هدیسر  لامک !! تمظع و  زا  ياهجرد  هب  راصعا ، نورق و  دادتما  رد  ناسنا ، هک  میوش  رکنم  ار  دشر  لمات و  نیا  میناوتیمن  مینک ،
غورد رب  ار  دوخ  یگدنز  يانبم  هکلب  هدش و  بکترم  ار  اهغورد  زا  ناوارف  یعاونا  دربب ، راک  هب  ار  غورد  يهملک  هک  نیا  نودـب  دـناوتیم 

هدهاشم هحفـص 603 ] ناوارف [  روط  هب  ناسنا ، ینعی  لماکت ! لصف  رـس  راـتفگ  رد  هتفاـی ! لـماکت  اـبیز و  غورد  کـی  تسا . هدرک  راوتـسا 
، بلطم نیا  درک ! هرادا  ناوتیمن  تسا ) هتـسارآ  تسایـس  يهدش  تسکـشرو  يهملک  اب   ) هک غورد  نودب  ار  رـشب  دیوگیم : هک  دوشیم ،

تعیبط هب  غورد  دانسا  اب  انمـض ، دزاسیم . يدبا  عبنم  ییوگ ، عقاو  فالخ  يارب  دنکیم و  یفرعم  يرورـض  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  غورد 
نیا رد  وج ، قح  یمیمـص و  وگتـسار و  مدرم  هجیتن ، رد  تسا . قح  يهدننک  نایب  نوناق ، اریز  دـنکیم . دادـملق  قح  يواسم  ار  نآ  یمدآ ،
امک  » نامیالا لکای  دسحلا  ناف  اودساحت ، و ال  دنوشیم . یقرت  تفرشیپ و  زا  رشب  دوکر  ثعاب  دننکیم و  لمع  نوناق  قح و  فلاخم  ایند ،
رظن هـب  تداـسح  زا  زیهرپ  . 8 ار . مزیه  شتآ  هک  ناـنچ  دروـخیم ، ار  ناـمیا  دـسح  اریز  دـیزرون ، تداـسح  زگره  بطحلا .» راـنلا  لـکات 

. نآ یبایزرا  تاذ و  تنایص  عوضوم  رد  فارحنا  تسکـش و  مکی . يهشیر  دشکیم : رـس  مهم  يهشیر  ود  زا  فیثک  تفـص  نیا  دسریم 
اهیهابت و نایم  رد  دوش ، فارحنا  راچد  دروخب و  تسکـش  تسا ، لوصالالصا  شلیدعت  میظنت و  هک  روبزم ، عوضوم  رد  یمدآ  هک  یتقو 
هک رگید  يهشیر  کـی  مود . يهشیر  تسا . دـسح  اـهنآ  نیرتكاـنرطخ  زا  یکی  دـش . دـهاوخ  روهطوـغ  یناوارف  عوـنتم و  ياـهيرامیب 

دوخ و تاذ  زا  نورب  نیناوق  لوصا و  تخانـش  رد  دوسح ، ینعی  تسا . یتاذ  نورب  دوـشیم ، هثیبـخ  تفـص  نیا  شرتـسگ  زورب و  بجوـم 
رگید غوبن و  زورب  بجوم  ـالثم  هک  ینیناوـق  لوـصا و  نآ  هک  دـنکیم  ناـمگ  دوـشیم و  فرحنم  دروـخیم و  تسکـش  اـهنآ  یباـیزرا 

هب امتح  دناهتـشاذگن ، وا  رایتخا  رد  ار  تازاـیتما  هک  نیا  تسراـک و  اـطخ  اـهنآ  يهمه  همه و  تسا ، هدـش  رگید  صاخـشا  رد  تازاـیتما 
تسد هب  هک  یتازایتما  دنارورپیم !! لد  رد  دوسح  يهرابرد  نیناوق  لوصا و  نآ  هک  تسا  هدوب  ياهنیک  هحفص 604 ] تموصخ و [  تهج 

میـسقت هدـمع  مسق  هس  هب  دـنوشیم ، نارگید  رظن  رد  ای  دوخ  يارب  هجوت  لباق  صخـشت  ياراد  هلیـسو  نادـب  اهناسنا  دـسریم و  اهناسنا 
لقع و رعاشم و  رگا  طیارش  نیا  رد  تسا . رایتخا  شالت و  ششوک و  هب  دنتسم  هک  زایتما ، يهدنروآ  دوجو  هب  لماوع  مکی . مسق  دوشیم :

هتشاد دوخ  نورد  رد  تداسح  ساسحا  نیرتمک  دیابن  دشاب ، هتـشاد  هجیتن  راک و  نوناق  زا  یعالطا  كدنا  دشابن و  لتخم  یـسک  يهشیدنا 
، دروم نیا  رد  تسا . هدـش  لیان  زایتما  بسک  هب  هداد و  رارق  هجیتن  راک و  ینوناـق  يارجم  رد  ار  دوخ  ضورفم  زاـیتما  بحاـص  اریز  دـشاب .

راک رب  ینتبم  ياهشزرا  يهمه  دوشن ، تاعارم  رگا  هک  دزرویم  توادـع  ینوناق  اب  وا  هکلب  تسین ، صخـش  کی  هجوتم  دوسح  تداسح 
ناوتیمن ار  مسق  نیا  تسا . هدشن  هبساحم  ياهدادیور  يرایتخاریغ و  لماوع  هب  دنتـسم  تازایتما  مود . مسق  تفر . دهاوخ  نیب  زا  رایتخا  و 

ییوگروز و هار  زا  هک  یتازایتما  موس . مسق  دنتـسه . يرایتخاریغ  لماوع  هورگ  زا  اریز  دروآ ، باسح  هب  زایتما  لماوع  عون  کـی  ناونع  هب 
چیه اهنت  هن  هک  تسا  يرامیب  یعون  تداسح ، هک  دوشیم  تابثا  ثحبم ، نیا  عومجم  زا  دـیآیم . تسد  هب  یگماکدوخ  یتسرپتردـق و 
تاذ تنایـص  زا  تسا  ترابع  هک  مه  ار  یعبنم  لصا و  نآ  هکلب  دـنکیمن ، نامرد  ار  يدرد  چـیه  اهنت  هن  دـهدیمن و  ماجنا  ار  یتبثم  راک 

و ال درب . رـس  هب  هجنکـش  رجز و  رد  هدـش ، لتخم  نم  تیـصخش و  کی  اب  ار  رمع  لوط  يهمه  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  دـنکیم و  دوباـن 
زا بانتجا  . 9 هحفـص 605 ] تسا [ . نامیا  يهدننک ) وحم  و   ) هدنـشارت توادع  اریز  دیزرون ، توادـع  رگیدـکی  اب  هقلاحلا . اهناف  اوضغابت 

نیناوق لوصا و  يانبم  رب  یعمج  هتسد  یگدنز  یتسیزمه و  ترورض  هک  یعماوج  همه  رد  اصوصخم  رـشب ، خیرات  لوط  رد  دیاش  توادع 
هب اـهناسنا  تبحم  مـعط  ندیـشچ  يزوـتهنیک و  توادـع و  ضغب و  زا  يرود  يارب  تاروتـسد ، اههیـصوت و  نیرتـشیب  تـسا ، هدـش  تباـث 

تبحم ملس و  افص و  حلـص و  داجیا  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  ياهفده  نیرتیـساسا  ماظع ، ناربمایپ  ینامـسآ و  بتک  تسا . هدوب  رگیدکی 
رظن رد  ار  هثیبخ  تفـص  نیا  یعطق  جـیاتن  راثآ و  هک  دوشیم  نشور  ینامز  ریـسفت  دروم  يهلمج  يانعم  دـناهدرک . یفرعم  اهناسنا  نایم  رد 
يارب شـشوک  تروص ، نیا  رد  تسا »! نم  یتسه  محازم  فرط ، یتسه  : » دـیوگیم هاـتوک  يهلمج  کـی  رد  هثیبـخ ، تفـص  نیا  میریگب .
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، تسا هدمآ  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  هدنـشارت ،»  » ریبعت دـش . دـهاوخ  یقلت  يرورـض  یهیدـب و  رما  کی  نآ ، ندرک  وحم  ندیـشارت و 
رظن رد  دـیاب  ینعم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  درک . كرد  ار  نآ  تیمها  ناوـتیمن  یحطـس  رظن  اـب  هـک  درادرب ، رد  ار  یمهم  رایـسب  ياـنعم 
نیا دـشارتیم . ار  نیفرط  زغم  ناور و  عونتم  شزرا  اب  ياههدـیدپ  هک  تسا  یـشارت  يهلیـسو  رگید  اـی  زیت  غیت  دـننام  توادـع ، هک  تفرگ 

، هنازوت هنیک  هاگن  ره  دنتـسه . یناسنا  تایح  یـساسا  رـصانع  هک  ییاهیبایابیز  تاساسحا و  فطاوع ، زا  دـناترابع  شزرا  اب  ياههدـیدپ 
دفاکـشیم و تسا ، هتفرگ  رارق  هاگدید  نآ  رد  هک  ار  اههدیدپ  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  یکلهم  ریت  دشابن ، برخم  لمع  اب  هارمه  هچ  رگا 

امیقتـسم اههاگن ، نآ  عاعـش  ییوگ  هک  دنکیم  ذوفن  فرط  ناور  زغم و  قامعا  رب  يردق  هب  هنازوتهنیک  ياههاگن  یهاگ  دنکیم . یـشالتم 
فرط تیدوجوم  حوطـس  يهمه  ندیـشارت  يارب  دـناوتیم  یمدآ  تسا . هدوـبن  ناـیم  رد  ياهطـساو  چـیه  هتفرگ و  هناـشن  ار  یناـسنا  حور 
موهفم هک  نانچ  یمدآ ، هک  دریگیم  همـشچرس  مهم  لـصا  نیا  زا  بلطم  نیا  دـنک . دـیدشت  تیاـهنیب  اـت  ار  يزوت  هنیک  دوخ ، تموصخ 

ات فطاوع ، تاساسحا و  دـننام  ار ، دوخ  ینورد  تارثات  دـناوتیم  نینچمه ، دـنک ، كرد  دوخ  نهذ  رد  دـناوتیم  ار  تیاـهنیب  يدـیرجت 
فـطاوع و نینچمه ، ینیع . تـیعقاو  هـن  تـسا ، یمدآ  ناور  اـی  زغم  تارثاـت  نـیا  شـشوج  هحفـص 606 ] عبنم [  دـنک . دـیدشت  تیاهنیب 

طوبرم دوشیم ، تیاهنیب  تدـش  ياراد  دـنکیم و  زواجت  یعقاو  ياههزیگنا  دودـح  زا  یمدآ ، نورد  رد  هک  تارثات ، رگید  تاساسحا و 
، توادع ضغب و  تدش  تفگ : ناوتیم  هجیتن  رد  تارثات . تاساسحا و  فطاوع و  نآ  یعقاو  ياههزیگنا  هن  تسا ، یناسنا  ناور  ای  زغم  هب 

نآ رد  یناور ، دـیلپ  تلاح  نیا  دـیازفیب . تیاهنیب  ات  دـناوتیم  تسا ، دـیلپ  یناور  اـی  يزغم  تیلاـعف  زا  هدـش  بلقنم  یفنم  تارثاـت  زا  هک 
زورب بجوم  دـنزادرپب ، ضغب  يزوـتهنیک و  هب  رگید  یعمج  اـب  اـهناسنا  زا  یعمج  ینعی  دریگب ، دوـخ  هب  یعمج  هتـسد  لکـش  هک  ماـگنه 

اهناسنا نایم  توادـع  ضغب و  لماوع  درادـن . ار  نآ  ییوگزاب  ییاـناوت  یمـالک  هملک و  چـیه  هک  دوشیم  اـهناسنا  رد  هرهچ  نیرتحـیقو 
ود دریگیم . ماجنا  سوسحمان  سوملمان و  روط  هب  اهناسنا ، نایم  توادع  ضغب و  داجیا  رد  دیلپ  دوجوم  نیا  تیلاعف  ناطیش ، مکی . لماع 
هب نامیا  هک  دنتسه  یناسک  مکی . هورگ  دنرادن : ییانتعا  مدآ  دالوا  نایم  رد  نآ  يهنیک  ضغب و  داجیا  اهاوغا و  ناطیش و  هب  مدرم  زا  هورگ 

دوخ یـسح  هاگدـید  رد  هک  ار  هچ  ره  تسین ،) سپ  منیبیمن   ) ملع فلاـخم  يهنیمز  کـی  ياـنبم  رب  دـنرادن و  تعیبط  يارواـم  تاـیعقاو 
. دـشاب هدوب  لوبق  لباق  تیعقاو ، ناونع  هب  نانیا  يارب  دـناوتیمن  ناطیـش ، یعیبط و  دوخ  یهلا ، نادـجو  لـقع ، دـنوشیم ! رکنم  دـننیبیمن ،

يارب يراک  عوضوم  ناطیش  ات  تشاد ، دهاوخن  دوجو  تیصعم  زا  عانتما  تعاطا و  هب  مازتلا  دشابن ، حرطم  یتیـصعم  تعاطا و  هک  یماگنه 
يزاین تسا و  هتفرگ  هدهع  هب  مه  ار  ناطیـش  راک  نانآ ، یعیبط  دوخ  هک  دنتـسه  یناراک  تیـصعم  ناراکهبت و  مود . هورگ  دنک . ادیپ  دوخ 

يدام تازایتما  يهصرع  رد  نانآ  ياهتیصخش  امئاد  هک  هورگ ، ود  ره  يارب  يزوت ، هنیک  توادع و  ضغب و  دنرادن . یناطیش  ياهاوغا  هب 
هب ای  نانآ ، ناـیم  زا  تاـیح ، دـض  يهدـیدپ  نآ  هحفـص 607 ] ندـش [  یفتنم  تسا . نیداینب  يهدـعاق  کـی  دـسریم ، مداـصت  محازت و  هب 

ياهتیلاعف ناطیش و  ياهاوغا  تسا . محازت  نادیم  زا  نتفر  رانک  بجوم  هک  یناوتان ، فعـض و  ای  تسا و  عفانم  بلج  اهرفیک و  يهلیـسو 
ریغ ياهناسنا  رب  تبحم  نوچ  تسا و  تیمها  ياراد  حرطم و  نانآ  يارب  تیـصعم  تعاـطا و  هک  تسا  یناـسک  هجوتم  دـیلپ ، دوجوم  نیا 

ار گرزب  تعاطا  نیا  دنهاوخیم  یعیبط  روط  هب  و  تسا ، تیصعم  اهناسنا  اب  توادع  ضغب و  تعاطا و  يونعم ، يدام و  یگدنز  محازم 
. دیآیمرب نانآ  ياوغا  ددـص  رد  دریگیم و  ار  هورگ  نیا  غارـس  ناطیـش  اذـل ، دـننک ، بانتجا  توادـع  ضغب و  تیـصعم  زا  دـنروآ و  اجب 
. فلا درک : میسقت  هدمع  تمسق  ود  هب  ناوتیم  دوشیم ، اهناسنا  نایم  توادع  ضغب و  بجوم  هک  ار  ییاهینادان  اهتلاهج ، مود . لماع 
ضغب و تسیچ . تسکـش  تیمورحم و  ملا و  درد و  تذـل  دراد . ییانعم  هچ  ناسنا  هچ . ینعی  یگدـنز  دـنادیمن  الـصا  هک  قلطم . یناداـن 
. صقان ياهییاناد  ب . دنتسین . قیمع  هبناج و  همه  ابلاغ  تیفیک  رظن  زا  یلو  دندایز ، رایسب  تیمک  رظن  زا  هچ  رگا  نینچ ، نیا  ياهتوادع 

تـسا نکمم  هوالع  هب  دـنک . فیعـضت  دـیدشت و  دـناوتیم  ار  توادـع  ضغب و  لماع  صقان ، ياهییاناد  زا  یـشان  ياهتوادـع  ضغب و 
زا اجیردـت  ای  ناهگان  ار  وا  دـتفیب و  نایرج  هب  شاینورد  قیمع  تاساسحا  دـنادب و  ار  ضغب  میخو  بقاوع  توادـع  ضغب و  نیا  بحاـص 

تمـسق نیا  رد  اههنیک  اهتوادع و  نیرت  كانتـشحو  نیرتدیدش و  دـیلپ . ضارغا  اب  طولخم  ياهییاناد  ج . دـنک . رود  هثیبخ  تفـص  نیا 
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. تسوا ضغبم  هک  یفرط  فعـض  تاکن  دوخ و  تردـق  یبایزرا  رب  اناوت  اناد و  تسا  یـصخش  زوتهنیک  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  تسا .
صرح و موس . لماع  تساهدادیور . نتفرگ  يزاب  هب  اهيریگعضوم و  تالولعم و  للع و  اب  ییانـشآ  ثحبم ، نیا  رد  ییاناد  زا  ام  دوصقم 

تشذگرس ياهيزیرنوخ  اهیشک و  قح  زا  یمهم  شخب  هک  يداصتقا ، ياهتموصخ  اهتوادع و  حالطـصا  هب  ایند . دیفم  داوم  رد  عمط 
، تسا هدرک  فرص  تردق  لیصحت  هب  یناسنا  عون  هک  یقشع  مرازه  کی  رگا  تردق . هب  قشع  مراهچ . لماع  دهدیم .  لیکشت  ار  يرـشب 
، تعیبط ملاع  رب  هطلـس  تایقرت و  اهتفرـشیپ و  نردوآ  هحفـص 608 ] تسد [  هب  يارب  اـهنت  هن  درکیم ، فرـص  دوخ  عون  مه  تخانـش  هب 

ابلاغ هک  هدش ، فرـص  ياهتردق  جیاتن  هکلب  دوبن ، دنمزاین  تایح  ياهيژرنا  فرـص  تردـق و  همه  نآ  هب  لوقعم ، یناگدـنز  کی  يارب 
تایح ریـسم  رد  اراوگ ، یگدـنز  کی  ندروآ  دوجو  هب  رد  تسا ، هدـش  کلهتـسم  اهناسنا  نایم  توادـع  ضغب و  زا  رپ  تایح  يهیهت  رد 
روصت لباق  توادع  ضغب و  ناداتعم  يارب  اهنآ ، تمظع  روصت  هک  دادیم  ماجنا  ار  ییاهراک  اهناسنا ، یحور  حطـس  ندرب  الاب  لوقعم و 

ضغب و اب  یهاوخدوخ  طابترا  یگنوگچ  يهرابرد  مزـال  حیـضوت  يارب  اـهیهاوخ . دوخ  مشـش . لـماع  اـهتداسح . مجنپ . لـماع  تسین .
يهمادا ظـفح و  يارب  تاذ  شـشوک  اـی  تاذ  تنایـص  مکی . عون  مینک : ناـیب  لاـمجا  روط  هب  ار  یهاوخدوخ  عون  ود  میروـبجم  توادـع ،

. دراد هک  یعیبط  تیوه  اب  تاذ ، هب  تبغر  هقالع و  زورب  مود . عون  تسا . تایح  نوناـق  نیرتمکحم  یهاوخدوخ ، زا  هجرد  نیا  نتـشیوخ .
نآ تیریدـم  زا  رادـناج  نیرتيوـق  اـت  هتفرگ  فیعـض  يهچروـم  زا  هک  تسا  یعیبـط  دوـخ  ناـمه  تاذ ، یعیبـط  تیوـه  هک  تسا  موـلعم 

، یعیبط دوخ  رازگتمدـخ  رظن  رد  هک  تسا  يدوجوم  ره  اب  ضغب  تموصخ و  زاـغآ  یعیبط ، دوخ  هب  هقـالع  تبحم و  دنتـسه . رادروخرب 
دوخ هب   » هقالع تبحم و  تسا . یعیبط  دوخ  هب  تبحم  هقالع و  لولعم  دوخ ، زج  اب  یعیبط  دوخ  تموصخ  ضغب و  تسا . نآ  محازم  عنام و 

نآ نداد  رارق  راشف  تحت  هکلب  ناگتفای  دشر  یعیبط  دوخ  هب  ییانتعایب  هلئـسم ، نیا  لیلد  نیرتنشور  تسا . يوناث  يهدیدپ  کی  یعیبط »
، دشاب دناوتیم  ناسنا  لوقعم  يهقالع  تبحم و  دروم  هک  ینتـشیوخ  اما  دوشیم . یـشان  یناسنا » يالعا  دوخ   » تیوقت تکرب  زا  هک  تسا ،
رد نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  هک  ار ، یتسه  يالعا  فده  هدرک و  یقلت  رادـفده  یتسه  زا  یئزج  ار  دوخ  هک  تسوا ، یقیقح  نتـشیوخ 

هحفص اوبذکاف [  رکذلا . یسنی  لقعلا و  یهسی  لمالا  نا  اوملعا  و  دنکیم . بیقعت  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  تکرح  اب  يدنوادخ ، يهبذاج 
بیذکت ار  وزرآ  دراپـسیم . یـشومارف  هب  ار  يدنوادخ  رکذ  هدـناشوپ و  ار  لقع  وزرآ  دـینادب  و  رورغم . هبحاص  رورغ و  هناف  لمالا  [ 609

یعون زا  تسا  ترابع  هدـمآ ، تالمج  نیا  رد  هک  ییوزرآ  اهوزرآ  كرت  . 10 تسا . هدروخ  بیرف  شبحاص  هدنبیرف و  وزرآ  اریز  دـینک ،
مه هدـنیآ  يارب  یناوتان  نیمه  تسا  نکمم  تسا و  یلعف  ییاناوت  زا  رود  هدوب و  يرورـض  ریغ  تاـعوضوم  هدـش ، هتـساوخ  هک  نتـساوخ ،

زورید و يریجنز  تیعقاو  دـنکیم و  یگدـنز  موهوم  ياـهادرف  رد  هراومه  ارگوزرآ  ناـسنا  تفگ  دـیاب  تهج  نیمه  هب  دـنک . ادـیپ  همادا 
لقع تلفغ  يراکـشومارف و  مکی . تیـصاخ  وزرآ  یـساسا  تیـصاخ  هس  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  شقن  وا  یگدنز  رد  زورما ،

تارودـقم و ياـنبم  رب  یمدآ  باـن  لـقعت  هک  نیا  هب  رظن  اـب  هیـضق ، نیا  تسا . زارد  رود و  ياـهوزرآ  لوا  تیـصاخ  دوـخ ، ياـهراک  رد 
هبـساحم تاعارم و  ار  روبزم  ینابم  اهوزرآ ، نتـساوخ  لیامت و  هک  نیا  هب  رظن  اـب  دـنکیم و  تیلاـعف  یگدـنز  ياهترورـض  تاـناکما و 

رکذ زا  ار  ناسنا  هیاپیب ، ياهوزرآ  مود . تیـصاخ  دوشیم . بوسحم  لقع  لالتخا  لماوع  زا  یکی  روبزم  يانعم  هب  وزرآ  اذـل ، دـنکیمن ،
اب هچ  دـشاب و  ظافلا  يهلیـسو  هب  هچ  يدـنوادخ ، رکذ  دـنک . شومارف  ار  ادـخ  ناسنا  هک  دوشیم  نآ  بجوم  دـنکیم و  لفاغ  يدـنوادخ 

یتـسه تاـیعقاو  رد  تکرح  زا  تسا  تراـبع  نآ  رـصنع  نیرتیـساسا  هک  تسا ، قلطم  لاـمک  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  یبـلق ، يروآداـی 
رد ساـسایب ، ياههتـساوخ  موـهوم و  ياـهادرف  هب  ینورد  لاغتـشا  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  تـسا . یناـبر  عورف  هاـگهولج  هـک  گرزب ،

ار نآ  نایانیب  ناگدـید  هحفـص 610 ] طـقف [  هک  تسا  یناـبر  غورف  نآ  نتفرگ  هدـیدان  تلفغ و  نآ و  نوناـق  یتسه و  زا  ضارعا  تقیقح 
هب ار  دوخ  يرایـشه  هشیدـنا و  رعاشم و  دـننکیم ، يرپس  اهوزرآ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  یناسک  تسا  یبیرف  دوخ  موس . تیـصاخ  دـنیبیم .

رگا تایعقاو ، كرد  لماوع  نآ  اب  صاخـشا ، نیا  دـننکیم ، مورحم  ار  دوخ  اهنآ  یعیبط  تازاـیتما  زا  هچ  رگا  دـنهدیمن ، تسد  زا  یلک 
تـسکش اب  اهراب  هک  صاخـشا  نآ  اصوصخم  تسین .  راوتـسا  تایعقاو  یقطنم  هیاپ  رب  ناـنآ  ياـهوزرآ  هک  دـنمهفیم  صقاـن  روط  هب  هچ 
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، تسکـش اب  اهنآ  ندـش  هجاوم  اهنآ و  یگیاپیب  هب  هجوت  ضرف  اب  اهوزرآ  رب  هیکت  نیاربانب ، دـناهدش . يورایور  اهنآ  یچوپ  اهزورآ و 
رد ییارگ  وزرآ  وزرآ و  تاـصتخم  تسا . یقیقح  دوخ  اـب  یگدـنز  زا  تیمورحم  بجوم  هک  تساـهیبیرف  دوـخ  دراوـم  نیرتراکـشآ  زا 
دب هب  دـنک ، ینالوط  ار  وزرآ  هک  سک  ره  .« » لمعلا ءاسا  لمالا  لاـطا  نم  . » تسا یلمع  دـب  بجوم  زارد  رود و  ياـهوزرآ  هغالبلاجهن 1 .

دننام ار ، نایارگ  وزرآ  غارـس  دوز  ای  رید  هک  تسا  ياهدـنیآ  زا  تلفغ  بجوم  زارد ، رود و  ياـهوزرآ  . 2 [ . 205 .« ] دوش راچد  يرادرک 
نما لالقالا و  رذح  لاملا و  عمج  نمم  کلبق  ناک  نم  تیار  دـق  کسفن و  نم  سانلا  داوس  کنرغی  الف  . » تفرگ دـهاوخ  اهناسنا ، رگید 

ار سک  نآ  ياهدید  دوخ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دهدن . تبیرف  دنریگب ، ار  وت  نوماریپ  هک  مدرم  هوبنا  .« » لجا داعبتسا  لما و  لوط  - بقاوعلا
رد ار  دوخ  روما  بقاوع  زا  گرم ، ندرمـش  دـیعب  زارد و  يوزرآ  تهج  هب  دیـسرت و  نآ  ندـش  مک  زا  تخودـنا و  ار  ایند  لانم  لام و  هک 

اذـل تسا ، نیعم  تاناکما  دودـحم و  يرمع  ياراد  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  دـننام  اـهوزرآ  قیقحت  هک  تهج  نادـب  . 3 [ . 206 .« ] دید ناما 
يا .« » نولجوم ایوسا )  ) ءایوثا - ایندـلا هذـه  نم  نولمات  ام  -و  مکنا هللا ، دابع  [ » هحفـص 611 دشاب [ . هدوب  باسحیب  دودحمان و  دـناوتیمن 

، دشاب هچ  ره  وزرآ ، قلعتم  . 4 [ . 207 .« ] دیراد تقوم  یتماقا  دینکیم  وزرآ  ایند  نیا  زا  هک  هچ  نآ  ره  امـش و  ایند  نیا  رد  ادخ ، ناگدـنب 
هک دـینارذگیم  ار  وزرآ  راگزور  یناگدـنز ، نیا  رد  امـش  دیـشاب ، رایـشه  .« » لجا هئارو  نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و  . » تسا زیچان  ریقح و 

مکیلع فاخا  ام  فوخا  نا  . » دنکیم يریگولج  قح  يانبم  رب  راتفگ  راتفر و  زا  زارد  رود و  ياهوزرآ  . 5 [ . 208 .« ] دراد لابند  هب  ار  لجا 
هک یـساره  فوخ و  نیرتدـیدش  .« » هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  اماو  قحلا ، نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا ، لوط  يوهلا و  عاـبتا  ناـنثا :

درادیم و زاـب  قح  زا  يرادروخرب  زا  ار  یمدآ  اوه  زا  يوریپ  اـما  وزرآ . يزارد  اوه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  يارب  مراد  امـش  يهراـبرد 
یناسنا تیصخش  دنوشیم و  زوریپ  فیعـض  سوفن  رب  زارد  رود و  ياهزورآ  . 6 [ . 209 .« ] دراپسیم یشومارف  هب  ار  ترخآ  وزرآ  يزارد 

هک سک  ره  .« » هلجاب رثع  هلما  نانع  یف  يرج  نم  . » دـنکیم نادرگ  رـس  رود ، ياهنامز  رد  هدرتسگ  ياـهامن  تیعقاو  زا  ییاـههیاس  رد  ار 
نیا رد  دـهز  رـصنع  هس  زا  یکی  اهزورآ  ندوب  هاـتوک  . 7 [ . 210 .« ] دـیآرد ياپ  زا  لجا  يهلیـسو  هب  دراپـسب ، شیوزرآ  هب  ار  دوخ  راسفا 
اهیا . » تسا تامرحم  زا  دیدش  زیهرپ  يراددوخ و  موس  رنصع  تساهتمعن . زا  يرادروخرب  عقوم  رد  رکش  ساپس و  مود  رنـصع  تسایند .

و تسا . وزرآ  ندرک  هاتوک  دهز  مدرم ، يا  [ » هحفص 612 مراحملا [ ». دنع  عروتلا  معنلا و  نع )  ) دنع رکشلا  لمالا و  رصق  هداهزلا  سانلا ،
نایلاس ناراگزور و  تشذگ  . 8 [ . 211 .« ] تامرحم اب  ییورایور  عقوم  رد  دـیدش  يراکزیهرپ  اهتمعن . زا  يرادروخرب  ماـگنه  رد  رکش 

نادبالا و قلخی  رهدـلا  . » دـنکیم ادـیپ  رمتـسم  دـیدجت  رتهزات و  دوشیم  اهوزرآ  یلو  دوشیم ، ینامـسج  ياهورین  شهاک  بجوم  رمع ،
هب لاغتشا  اب  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  . 9 [ . 212 .« ] دزاسیم ون  هب  ون  ار  اهوزرآ  دناسوپیم و  ار  اهندب  راگزور  تشذگ  .« » لامالا ددـجی 

نودب هک  یناسک  زا  شابم  .« » لمالا لوطب  هبوتلا  یجری  لمعلا و  ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال  . » تسین عمج  لباق  زارد  رود و  ياهوزرآ 
مهم يهتکن  کی  هب  ثحبم ، نیا  ناـیاپ  رد  [ . 213 .« ] دزادـنایم ریخات  هب  وزرآ  لوط  اب  ار  هبوت  تسا و  هتخود  ترخآ  هب  دـیما  مشچ  لمع 
دیق نودب  قلطم و  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  تالمج  زا  یضعب  رد  وزرآ ، ینعی  لما  يهملک  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  مینکیم و  هراشا 

ياهنامز رد  هچ  رگا  لوقعم ، ياهنامرآ  تاریخ و  نتـساوخ  ياـنعم  هب  وزرآ ، هک  یتروص  رد  تسا . هتفرگ  رارق  خـیبوت  دروم  ینـالوط » »
رورـش و نانآ  يوزرآ  دروم  هک  ینایارگوزرآ  نآ  هک  ناـنچ  دـنکیم . یحور  دـشر  زا  فشک  بولطم و  دـشاب ، هدوب  مه  ینـالوط  رایـسب 

راگاسان حور  یلـصا  نوناق  اب  هک  دنتـسه  یفرحنم  ياهنم  ياراد  دـنناشوپن ، اهنآ  هب  لمع  يهماـج  هچ  رگا  تس ، تاـیانج ا  اهيدـیلپ و 
هک تسا ، لوقعمان  ياهنتـساوخ  نامه  دوشیم ، بوسحم  یناور  ای  يزغم  فارحنا  یعون  مومذم و  هک  ییاهوزرآ  زا  دوصقم  اذـل ، تسا .
هب ای  تسا و  لوقعم  تیفیک  تیمک و  اب  یمدآ ، یگدـنز  تدـم  زا  رود  ینامز  رد  یتاعوضوم  نتـساوخ  زا  یـشان  ای  اهنآ ، ندوب  لوقعمان 

لیالد رگید  لقع و  لیلد  هب  رظن  اب  ریسفت ، نیا  دنوشیم . هتساوخ  وزرآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  تاعوضوم  نآ  دوخ  ندوب  تسیاشان  تهج 
هحفص 613] تسا [ . یمالسا  ربتعم 

نارای هظعوم  هبطخ 086-
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تافص دناهدیـسر و  ییالاو  ماقم  هب  یقیقح  نافرع  لیبس  رد  هک  ناگتفای ، دشر  یقتم و  مدرم  تافـص  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
، هللا دابع  هحفص 614 ] دیوگیم [ . نخـس  دوخ  ندوب  تجح  تمـصع و  نادناخ  ماقم  زا  سپـس  دیامرفیم . نایب  ار  فرحنم  قساف و  مدرم 

همویل يرقلا  دعا  هبلق و  یف  يدـهلا  حابـصم  رهزف  فوخلا . ببلجت  نزخلا و  رعـشتساف  هسفن ، یلع  هللا  هناعا  ادـبع  هیلا  هللا  دابع  بحا  نم  نا 
سفن تخانـش  رد  ار  وا  ناحبـس )  ) دنوادخ هک  تسا  ياهدنب  یبوبر  هاگـشیپ  رد  ادخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  زا  ادخ ، ناگدنب  يا  هب . لزانلا 

. دیـشوپ دوخ  رب  میب  زا  یکاشوپ  دومن و  نت  رب  هودـنا  زا  یـسابل  يدـنوادخ ) تیانع  دروم  ناـسنا  نیا  . ) دـیامرف يراـی  نآ  نتخاـس  دوخ و 
يدیدرت تشگ . هدامآ  دش ، دهاوخ  دراو  وا  رب  نامهم  دننام  هک  يزور  نآ  يارب  تخورفارب و  شلد  رد  تیاده  غارچ  هک  دش  نینچ  هجیتن 

هب نودب  یـسانشدوخ ، تسین . ریذپناکما  نتـشیوخ  تخانـش  نودب  تسا ، تبثم  نافرع  یـساسا  فده  هک  يزاسدوخ ، هک  نیا  رد  تسین 
نآ یحالطصا  يانعم  یملع ، یسانشدوخ »  » زا دوصقم  اج  نیا  رد  تفرگ . دهاوخن  ماجنا  تسه ، هک  نانچ  نآ  دوخ ، یملع  ندروآ  تسد 
زا عالطا  نینچمه  يدام و  يایند  ینامـسج و  دـبلاک  زا  دوخ ، رثات  ریثات و  یگنوگچ  اهتیلاعف و  تافـص و  زا  عالطا  دوصقم  هکلب  تسین ،

میلعت و يهلیـسو  هب  دـیاب  تسخن  هک  تسا  نیا  يزاـسدوخ  رب  یـسانشدوخ  مدـقت  زا  دوصقم  هک  ناـنچ  تسا . نآ  ياـهورین  اهدادعتـسا و 
حور یلاع  ياهتیلاعف  لوصا و  هدع  کی  هب  اجیردـت  درب و  یپ  حور  تمظع  هب  يرادـقم  رگنـشور ، ياهتبقارم  يرگننورد و  تیبرت و 
لاعتم دنوادخ  هک  اهدادعتـسا ، اهورین و  نآ  زا  حور  يرادروخرب  هک  دوش  لصاح  نیقی  داقتعا و  هحفص 615 ] نیا [  ات  درک ، ادیپ  ییانشآ 
ناسنا هک  تسا  یـسدقم  ینارگن  نآ  يزاسدوخ ، یـسانشدوخ و  هب  مادقا  يهزیگنا  نیرتیـساسا  دراد . مظن  نوناق و  تسا ، هدومرف  تیانع 

الاب هب  رـس  هشیمه  هک  حور  یلـصا  تعیبط  دـنکیم . ساسحا  دوخ  نورد  رد  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  يهرابرد  دـشاب ، هک  لاح  ره  رد  رایـشه 
قباطم یلمع ، يوپاکت  رگید و  فرط  زا  دیاب  هک  نانچ  نآ  يهرابرد  الاو ، هودنا  سدقم و  ینارگن  دـیدش  کیرحت  فرط و  کی  زا  دراد ،

رپ رتنشور و  کـلاس  ناـسنا  بلق  رد  ار  تیادـه  غارچ  اجیردـت ، سدـقم ، ینارگن  حور و  تعیبـط  زا  لـصاح  ياهيرادـیب  اـهیهاگآ و 
. تسا رما  ملاع  زا  هک  دیآیمرب  حور  یلصا  تعیبط  زا  دوشیم ، هتخورفارب  کلاس  نورد  رد  هک  غارچ ، نیا  یلصا  يورین  دنکیم . رتغورف 
اهیهاوخدوخ و تالیامت و  ینافوط  ياهداب  زا  یهلا  غارچ  نیا  نتـشاد  نوصم  ظوفحم و  دـهدب ، ماـجنا  دـیاب  کـلاس  ناـسنا  هک  هچ  نآ 

ساسحا یتسه . گرزب  يهصرع  رد  دوخ  یتسه  هب  یهاگآ  يرادیب و  تفرعم 1 . نایرج  میظنت  فلتخم  لحارم  تسا . نآ  زا  يرادربهرهب 
.2 تشادرب . تایح  هار  رـسر  زا  ار  تایح  ياقبا  عناوم  مئاد  روط  هب  دنارذگ و  هدننک  دوبان  محازم و  لماوع  نایم  زا  ار  تایح  دـیاب  هک  نیا 

یتسه ساـکعنا  درجم  زا  هک  دـهدیم ، هجیتن  ار  يرتیلاـع  یهاـگآ  یتـسه ، گرزب  يهصرع  رد  نتـشیوخ  یتـسه  هب  یهاـگآ  يرادـیب و 
يارب حور ، یلـصا  تعیبط  . 3 دراذـگیم . ماـگ  هچ ،»؟ ینعی   » و ارچ »؟  » يهلحرم هب  هدوـب و  رتـالاب  یتـسه  گرزب  يهـصرع  رد  نتـشیوخ 

رد یهلا  حور  رهوج  مکی . لماع  دراد : دوجو  یـساسا  رایـسب  لماع  ود  تیلاعف ، نیا  يارب  دنکیم . يدازآ  ییاهر و  ساسحا  دوخ  تیلاعف 
نآ نم  يارب  دریگب ، رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  رادـیب ، ناسنا  هک  تسا  سدـقم  ینارگن  نآ  مود . لماع  تسا . رگلامک  رگنالاب و  هک  ناسنا 
هک دشاب  رادروخرب  یتقیقح  زا  دـیاب  لمع  نیا  لامک . ریـسم  هب  دورو  يارب  لمع  يهدـیدپ  . 4 هحفـص 616 ] دراد [ . دوجو  دیاب  هک  نانچ 

تاریخ يهلیسو  هب  دیاب  امتح  نددیرگ ، هنوگ  نیا  دنک . تبثم  نافرع  ریسم  رد  ندیدرگ  يهتسیاش  بیذهت و  فیطلت ، ار  کلاس  نم  دناوتب 
اهناسنا نادـجو  لـقع و  کـمک  هب  هک  سانـشناسنا ، نویقـالخا  نیتسار و  ياـمکح  یهلا و  ناربماـیپ  يهلیـسو  هب  هک  دـشاب  یتـالامک  و 

لمع ره  درک . هدافتـسا  ناوتیم  يدوهـش  یفـسلف و  یملع ، دـعب  هس  ره  زا  لـمع ، يهلحرم  هب  لوصو  يارب  تسا . هدـش  غـالبا  دـناهتفاتش ،
رتنشور یغارچ  دروآیم ، دوجو  هب  ندـیدرگ  رد  هک  دوخ ، تبثم  يهجیتن  يهفاضا  هب  افـص ، صولخ و  يانبم  رب  باـن ، تفرعم  هب  دنتـسم 

رد مه  شریذـپ و  رظن  زا  مه  یناسنا ، تایح  يارب  تقیقح  نآ  دـش و  هداد  صیخـشت  یتقیقح  رگا  دـنکیم . هداـمآ  يدـعب  يهلحرم  يارب 
هدـشن تابثا  وا  يارب  هک  تسا  نیا  رد  يرـشب  درد  دـنکیم .  تیوقت  ار  لمع  تفرعم و  لاب  ود  ره  دـش ، یلقت  يدـج  اعقاو  لـمع ، نادـیم 
نتفرگ یخوش  يواـسم  هدـش ، تباـث  ناـسنا  کـی  يارب  هک  یتـقیقح  ره  نتفرگ  یخوش  تفرگ . یخوش  هب  ناوتیمن  ار  تقیقح  هک  تسا 
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ره اریز  دوشیم . یمدآ  نورد  ییانـشور  بجوم  تقیقح ، شریذـپ  ندرک و  یقلت  يدـج  تسا . تقیقح  ناـمه  يهزادـنا  هب  تاـیح  دوـخ 
درا تیـصخش و  يارب  ار  یتیعقاو  هدیـشکرس و  هک  تسا  تیـصخش  دوخ  زا  یجوم  دـننام  نآ ، اـب  تیـصخش  يهطبار  هب  رظن  اـب  یتـقیقح ،

هبـساحم و لوصحم  هک  یتفرعم  دنکیم . تیوقت  ار  نآ  تفایرد  كرد و  يورین  رتحیحـص ، ترابع  هب  دـنکیم . يرایبآ  ار  نآ  دـنکیم و 
هب ور  تیـصخش  رد  ینوگرگد  بجوم  دـشاب ، هدوب  یبسن  روما  هدـش  تفایرد  قیاقح  يهمه  هک  دـنچ  ره  تسا ، یباـیتقیقح  رد  شـالت 

یمدآ تیـصخش  نتم  لمع ، تفرعم و  تدحو  تسا . تیـصخش  ییافوکـش  زا  یجاهتبا  نایرج ، نیا  رد  لصاح  تفرعم  دوب . دهاوخ  دشر 
هک اـج  نآ  اـت  دربیم ، رتـالاب  ار  تیـصخش  رهوگ  تمظع  دوشیم و  رتكاـنبات  رمتـسم  تفرعم  غورف  زا  هک  دـیامنیم  يرهوـگ  دـننام  ار 

تدحو هب  یهلا  فراع  تیصخش  نتم  رد  لمع ، تفرعم و  هک  هزادنا  ره  هحفص 617 ] دوشیم [ . ضحم  لقع  ینارون و  یمدآ  تیصخش 
تایح فده  هک  رادقم  ره  دریگیم و  رارق  روبزم  تیـصخش  طابترا  دروم  قیاقح ، تایعقاو و  دوخ  هک  هزادـنا  ره  دوشیم و  لیان  رتیلاع 

یحطس نآ ، عطاقم  نامز و  شـشک  یمک و  ياهدومن  يهمه  یـسدنه و  داعبا  دیامنیم ، رتراکـشآ  فراع  يارب  ار  دوخ  يهرهچ  لوقعم ،
تخس کیدزن و  دوخ  رب  ار  رود  سپ  دیدشلا . نوه  دیعبلا و  سفن  یلع  برقف  دهدیم . ناشن  رتهب  ار  اهنآ  ندوب  هلیـسو  تقیقح و  ندوب 

هک نیا  اب  دـباییم ، رد  ار  اـهلمعلاسکع  اـهلمع و  تـالولعم و  لـلع و  يریجنز  ياـههقلح  فراـع  هک  یتقو  تفرگ . ناـسآ  دوخ  رب  ار 
نآ تسا ، هدرک  تیبثت  تعیبط  حطس  رد  ار  یـصاخ  نامز  نیعت و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  روبزم ، روما  يریجنز  ياههقلح  یجیردت  نایرج 
رد تعیبط  حطـس  رد  هک  یجاوما  ناونع  هب  اهنآ ، يهمه  تیعقاو  تفایرد  زا  عناـم  تعیبط ، حطـس  رد  یناـمز  ياهتیـصوصخ  اـهنیعت و 

تیوقت بجوم  هکلب  درادـن ، یتاـفانم  چـیه  جاوما  نآ  یفـسلف  یملع و  تخانـش  اـب  اـهنت  هن  يدوهـش ، تفاـیرد  نیا  دوشیمن . دـنانایرج ،
يزاسدوخ یـسانشدوخ و  رد  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ  هک  فراع  نآ  يارب  دوشیم . زین  روبزم  تخانـش  ود  يهرابرد  زیگناجاهتبا  ییانـشور 

دننام ار  هدـنیآ  فراع  صخـش  دوب . دـهاوخن  حرطم  تسا ، هدرتسگ  اهنآ  يور  رب  تایعقاو  هک  ینامز ، رود  لصاوف  تسا ، هدرک  کـمک 
هب طوبرم  تایعقاو  يهمه  هکلب  دـنکیم ، رانکرب  فراـع  نامـشچ  ولج  زا  ار  ناـمز  باـجح  اـهنت  هن  یهلا  ناـفرع  رون  اریز  دـنیبیم ، زورما 

لماوع رد  . ) رثکتساف رکذ  و  رصقاف )  ) رصباف رظن  دنکیم . راکـشآ  وا  يارب  یلاع  تدحو  کی  رد  رگیدمه و  هب  هتـسویپ  ار ، وا  تیدوجوم 
فراع هاگن  هحفـص 618 ] تخادرپ [ . ناوارف  رکذ  هب  داـتفا و  ادـخ  داـی  هب  دیـسر . ییاـنیب  ماـقم  هب  تسیرگن و  یتسه ) تمکح  تربـع و 

دوشیم عابـشا  ینورد  تیاده  رون  اب  دنک ، رارقرب  طابترا  یتسه  ياهدومن  ندـید  يارب  یکیزیف  رون  اب  هک  نآ  زا  شیپ  تقیقح  رد  ینابر ،
یتسه يازجا  ياهدومن  یکیزیف  رون  اب  سپس  دنیبیم ، ار  نیرفآ  یتسه  هب  هتسباو  یتسه  لالج  هوکـش و  تسخن  رون ، نامه  يهلیـسو  هب  و 

ياههاگیاج هک  دش  باریس  نیریش  اراوگ و  يرهن  زا  اددج . الیبس  کلـس  الهن و  برـشف  هدراوم . هل  تلهـس  تارف  بذع  نم  يوترا  و  ار .
هتسردوخ و زا  نافراع  تفرگ . شیپ  رد  راومه  نشور و  یهار  دیماشآ و  ار  اراوگ  بآ  نیتسخن  دومن . لیهست  وا  يارب  ار  رهن  نآ  هب  دورو 
اههاگیاج و تلوهس   » زا دوصقم  دوزفیب . نانآ  یگنشت  رب  مه  دندش و  باریس  مه  هک  دندیماشآ  نافرع  زا  اراوگ  یتبرش  هتـسویپ ، لامک  هب 
. درادـن وپاکت  شـالت و  هب  يزاـین  یناـفرع  لاـمک  دـشر و  يارب  یگداـمآ  لیـصحت  هک  تسین  نآ  اراوگ ،» يهناـخدور  رب  دورو  تامدـقم 

نیرتتخـس هک  تسا  هدش  نشور  راکـشآ و  نانآ  يارب  يردـق  هب  یحور  لامک  شزرا  تمظع و  هک  تسا  نیا  ع )  ) نینموملاریما دوصقم 
ناگماکدوخ تسرپایند و  مدرم  يراگزاسان  اهیتخس ، يهمه  زا  رتراوگان  تسا . هدش  لمحت  لباق  ناشآ و  نانآ  يارب  اهوپاکت  اهشالت و 

دق دنمهفب . ار  نافرع  یتوکلم  تمظع  دـنناوتیمن  هک  تسا  هتـسراو  ياهناسنا  نیا  اب  یهلا ، نافرع  هار  ناکلاس  یتوکلم  تلاح  زا  ربخیب 
 ] تفـص زا  هک  دوب  نیا  زا  و  دنکرب . دوخ  زا  ار  تاوهـش  ياهنهاریپ  هب . درفنا  ادحاو  امه  الا  مومهلا ، نم  یلخت  تاوهـشلا و  لیبارـس  علخ 

یناور و يزغم و  ياوق  يهمه  ندرک  جیسب  زا  تسا  ترابع  مامتها  تفرگ . هرانک  اوه  لها  ياهاوه  رد  تکرش  زا  ییانیبان و  هحفص 619 ]
هب مامتها  عقوم  رد  یمدآ ، نم  ییوگ  تسا . هتفرگ  رارق  مامتها  دروم  هک  یعوضوم  لیـصحت  يارب  تامولعم ، اههتخودـنا و  همه  هب  لـسوت 

. تسا هتفای  تسد  دوخ  تایح  فده  هب  تقیقح  رد  دبای ، قیفوت  نآ  لیحصت  هب  رگا  دنیبیم و  نآ  رد  ار  دوخ  تایح  فده  عوضوم ، کی 
عوضوم هب  قیفوت  مدع  دراوم ، نیا  رد  دیامنیم . تایح  دوخ  يواسم  ار  عوضوم  هک  تسا  دیدش  يردـق  هب  عوضوم  کی  هب  مامتها  یهاگ 
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ره دـیزرو و  مامتها  نآ  هب  دـیاب  هک  هچ  نآ  تسین . لمحت  لباق  تایح  يهمادا  هک  يروط  هب  دـنکیم ، تاـم  ار  تاـیح  دوخ  گـنر  روبزم 
یهلا يهلمج  نیا  رد  هک  تسا ، ناسنا  يدـجو  نایرج  لصا  تسا ، هتـسیاش  نآ  هب  لوصو  يارب  وپاکت  شـالت و  هجوت و  مغ و  مه و  هنوگ 

هک تسا  دوجو  یلـصا  نایرج  نیا  هب  مامتها  اب  طـقف  یمدآ  میدرگیمرب ». وا  يوس  هب  اـعطق  مییادـخ و  نآ  زا  اـعطق  اـم  : » تسا هدـش  ناـیب 
دازآ طابترا  ءایـشا  يهمه  اب  دهدب و  تاجن  دزیگنایمرب ، ار  وا  مامتها  هک  اههتـساوخ ، يهدـننک  یـشالتم  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نم  دـناوتیم 
تهج هب  یناـسنا ، تاـیح  هک  یتروـص  رد  درک . دـهاوخ  هیجوـت  دوـخ  ياـضتقم  هب  ار  یمدآ  تاـیح  اههتـساوخ  زا  کـی  ره  دـنک . رارقرب 
کی ياهتـساوخ ، ره  قباطم  هظحل ، ره  هجیتن ، رد  و  دوش . عیزوت  اههتـساوخ  زا  کی  ره  هب  دـناوتیمن  تسین ، هیزجت  لباق  هک  نم  تیریدـم 

لوقعم تایح  نداد  تاجن  تسا ، تیمها  لباق  ناسنا  يارب  هک  هچ  نآ  نیا ، رباـنب  دـشاب . هتـشاد  رگید  ياـهنم  زا  هتخیـسگ  لقتـسم و  نم 
باوبا قیلاغم  يدـهلا و  باوبا  حـیتافم  نم  راص  يوهلا و  لها  هکراشم  یمعلا و  هفـص  نم  جرخف  تسا . نآ  يهدـننک  هابت  لـماوع  زا  دوخ 
تیانع دروم  ناـسنا  نیا  . ) تفرگ هراـنک  هحفـص 620 ] اوـه [  لـها  ياوـه  رد  تکرـش  زا  ییاـنیبان و  تفـص  زا  هک  دوـب  نـیا  زا  و  يدرلا .
یغامد ياوق  ندرک  زکرمتم  تشگ . یهارمگ  رد  تکاله  ياهرد  يارب  ییاهلفق  تیاده و  ياهرد  ندوشگ  يارب  ییاهدیلک  يدنوادخ )
یجراخ ناهج  يهتخیـسگ  هقرفتم و  لماوع  ربج  شوختـسد  یمدآ ، تاساسحا  تاکاردا و  لـقعت ، هشیدـنا ، ساوح ، درذـگیمن  یناور  و 

لها اب  دناوتیمن  ناسنا  نینچ  درب . ورف  تاماهبا  رد  ار  يو  تساهیکیرات ، اب  طولخم  هک  رذگدوز ، دودحم و  رایسب  ياهییانشور  هدش و 
هشیدـنا و رد  رارقتــسا  مدـع  يوـه ، لـها  صتخم  نیرتراکــشآ  اریز  دــشاب ، هتــشاد  تکراـشم  ناـنآ  ياـهنامرآ  یناـسفن و  ياـهيوه 
، نایانیب هک  یتروص  رد  دنهدب . رارق  هجوت  دروم  يدج  روط  هب  ار  تایح  دنناوتیمن  زگره  اذل ، تسا . يرورض  لیـصا و  ياهيریگفده 

تسد اب  هک  ییاهدیلک  دننام  دنناوتیم  هدوب و  رادروخرب  ینورد  تینارون  زا  نآ ، تیدبا  هب  ور  ریسم  تایح و  ندرک  یقلت  يدج  تهج  هب 
هقیرط و رـصبا  دق  دننک . تکرح  هدـش ، هتخاس  نارگید  نتـشیوخ و  يور  رب  تیادـه  ياهرد  ندرک  زاب  يارب  لازی ، لزی و ال  مل  دـنوادخ 

دوخ ریـسم  رد  درک و  ادیپ  شهار  هب  ییانیب  اهنتماب . لابحلا  نم  اهقثواب و  يرغلا  نم  کسمتـسا  هرامغ و  عطق  هرانم و  فرع  هلیبس و  کلس 
هب تاجن  لیاسو  زا  تخیـسگرب و  تاوهـش  رد  نتفرورف  زا  و  تخانـش . نشور  نیهارب  رب  ار  دوخ  يراگتـسر  ناـشن  تخادرپ و  تکرح  هب 
هک یلـصا  فده  اب  ییانـشآ  ینورد و  ییانیب  اب  هک  یـسک  دز . گنچ  اهنآ  نیرتمکحم  هب  هدنرادهگن  ياهبانط  زا  اهنآ و  نیرتراوتـسا 

نیرتمکحم نیرتیلاع و  دنکیم ، باختنا  لوقعم  تایح  يالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  هک  ار  یلیاسو  دزادرپب ، تکرح  هب  دراد ، شیپ  رد 
. درادـن ود  نآ  هب  یهار  سوه  يوه و  هک  تسا ، یهلا  هحفـص 621 ] نادجو [  درخ و  رب  ینتبم  اهنآ  باختنا  لیاسو و  نیا  تسا . لیاسو 

یلع نیقیلا  نم  وهف  دشاب . هدوب  هبـساحم  نودب  فده  ینابرق  هلیـسو ، ناونع  هب  دناوتیمن  لاح ، ره  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
وا نیقی  يهجرد  هلصا . یلا  غرف  لک  رییصت  هیلع و  دراو  لک  رادصا  نم  رومالا ، عفرا  یف  - هناحبـس هسفن هللا- بصن  دق  سمـشلا ، ءوض  لثم 

دراو وا  رب  هک  یلکشم  ره  لح  زا  روما  نیرتگرزب  رد  تشاد ، اپ  رب  ادخ  يارب  طقف  ار  دوخ  سفن  تشگ و  غورف  رپ  دیـشروخ  رون  دننامه 
هب ندـش  نشور  يارب  هدوب و  کـیرات  تقیقح  زا  ناـگناگیب  يارب  هک  یتـسه  ملاـع  قیاـقح  دوخ . لـصا  هب  یعرف  ره  ندـنادرگرب  دوـش و 

داهن رد  هک  ییاهدیـشروخ  دـنهدیم . ناشن  دوخ  نورد  زا  ییاهدیـشروخ  فراع ، ياهناسنا  يارب  دـندنمزاین ، دوخ  زا  جراخ  ياـهغارچ 
نتشیوخ تیدوجوم  نتشاد  اپ  رب  يارب  القت  ششوک و  دنهدیم . ناشن  نافرع  لها  يارب  ار  تادوجوم  نآ  قیاقح  دنشخردیم ، تادوجوم 

ناسنا نآ  دـشاب . هدوب  اـجیب  رورغ  ربک و  بجوم  دـناوتیمن  دـناسریم ، ییافوکـش  هب  ار  يداد  ادـخ  ترطف  هک  تهج  نادـب  ادـخ ، يارب 
هدیـسر نانیمطا  نما و  ماقم  هب  نآ  ياـههزیگنا  یگدـنز و  ثداوح  يهمه  ربارب  رد  تسا ، هتفاـی  قیفوت  ادـخ  يارب  نم  ماـقم  هب  هک  فراـع 
فـشک تاملظ و  رد  تسا  یغارچ  تاولف . لیلد  تالـضعم ، عافد  تامهبم ، حاـتفم  تاوشغ ،)  ) تاوشع فاـشک  تاـملظ ، حابـصم  تسا .

رـسیب و ي   ) اهنابایب رد  تسا  ییامنهار  وا  اهيراوشد . يهدننک  فرطرب  اهماهبا و  ندوشگ  يارب  يدیلک  تاهبـش . اهیکیرات و  يهدننک 
ییانشور هب  دناوتیمن  هحفص 622 ] زگره [  یبوبر ، تیبذاج  ماقم  هب  هتسویپ  تعیبط و  قیالع  زا  هتسراو  ناسنا  نینچ  تایح .) لئاسم  هت و 
اهناـسنا رگید  ینورد  یکیراـت  هب  یتـیمها  هک  یلاـح  رد  دـناوخ ، رونم  نشور و  ار  ینورد  ناوتیم  اـیآ  دزروب . تعاـنق  نتـشیوخ  نورد 
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دیوگیم و نخس  ملسیف . تکسی  مهفیف و  لوقی  دنکیمن ؟ یهجوت  نانآ  تالکشم  تاماهبا و  اهیکیرات و  ندرک  عفترم  يارب  دهدیمن و 
رد يزاـبلغد  زا  زیهرپ  ییوـگ و  تحارــص  مـیهفت  ع ،)  ) نینموـملاریما روـظنم  دـنامیم . ملاـس  دـنکیم و  توکــس  و  دـنامهفیم . ار  نآ 

يروط هب  شنانخس  رد  ار  ظافلا  هک  تسا  یسک  فراع  ناسنا  تسا . تاحالطـصا  رد  يرگـشیارآ  یفاب و  ظفل  زا  بانتجا  اهوگوتفگ و 
نیمه زا  دشاب . هدوبن  ناگمه  مهف  لباق  لکـشم و  هسفن  یف  ینعم ، هک  نیا  رگم  دـنتفین ، خالگنـس  هب  اهنآ  مهف  رد  مدرم  هک  دـنک  باختنا 

ندروآ نییاپ  هب  تایحطـش  درک . یبایزرا  تسین ، مهف  لباق  مه  تفرعم  بابرا  يارب  یتح  هک  ار  تایحطـش  يهدـیدپ  ناوتیم  هک  تساـج 
، مالـسلا مهیلع  نیرهاط  يهمئا  ماظع و  ناربمایپ  نانخـس  رد  ام  دـماجنایم . تسادـخ ، اب  زاین  زار و  هک  یناحور ، ياـهتفایرد  نیرتیلاـع 

ریسفت لیوات و  اب  ناوتیم  ار  نانخس  نیا  رگا  اریز  دراذگ ، رانک  تفرعم  ورملق  زا  دیاب  ار  تایحطش  منیبیمن . تایحطـش  يهلوقم  زا  يزیچ 
لیوات و نیا  يداع . لاح  رد  ای  دنـشاب ، هدش  هتفگ  لاح  دجو و  يدوخیب و  رکـس و  لاح  رد  اهنآ  هک  درادن  یتوافت  چیه  درک ، حیحـصت 
. هضرا داتوا  هنید و  نداعم  نم  وهف  هصلختساف . صلخا هللا  دق  تسا . يوریپ  لباق  هتشاد و  تیمسر  لکشم  نانخس  هنوگره  يهرابرد  ریـسفت 

دننام يدـنوادخ و  نید  نداعم  زا  هتفای ) دـشر  نیا  . ) دزاسیم لیان  نیـصلخم  ماقم  هب  ار  وا  ناحبـس  دـنوادخ  دزرویم و  ادـخ  هب  صالخا 
یضعب هک  بلطم  نآ  ندوب  ساسایب  تالمج ، نیا  اب  هحفـص 623 ] تسوا [ . نیمز  رد  اهشزرا  يهدنرادهگن  لماوع  زا  مکحم  ياهخیم 

لامک اب  دش ،» لطاب  تعیرـش  دمآ ، تقیقح  هک  یتقو  : » هک دـناهدرک ، دـییات  نافرع  ریهاشم  زا  یـضعب  یتح  ای  دـناهتفگ  نافرع  نایعدـم  زا 
حرطم قـیمع  روـط  هـب  نتـشیوخ  يارب  ار  تعیرـش  نـید و  یقیقح  ياـنعم  قوـف ، يهـلمج  ناگدـنیوگ  رگا  اریز  دوـشیم . تاـبثا  حوـضو 

هب اعطق  دـندرکیم ، كرد  یبوخ  هب  تیعقاو ، يارب  هتـسیاش  تیعقاو  زا  تسا  ترابع  هک  ار ، تقیقح  ياـنعم  رگید ، فرط  زا  دـندرکیم و 
فیلاـکت و هب  طوـبرم  ياـهلمع  اـهتین و  نیرتزیچاـن  زا  کـی  ره  ینید و  تاداـقتعا  نیرتزیچاـن  زا  کـی  ره  هک  دندیـسریم  هجیتـن  نیا 

روهطوغ نآ  رد  تسا ، قلطم  لامک  هب  هتـسباو  هک  دوخ ، كاپ  ناج  هب  یهاگآ  عقوم  زا  ناـسنا ، تسا و  تقیقح  زا  یجوم  ینید ، فیاـظو 
دناظافلا و يهلوقم  زا  رهاظ  رد  هک  هملک ، ود  نیا  تقیقح  رد  ربکاهللا ، دیوگیم : لامک  هگلزنم  ورهر  ناسنا  کی  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا .
هک یحور  رد  رگم  دینشنیمن ، ورف  هدیشک و  رس  نآ  يهدنیوگ  نورد  رد  هک  تسا  تقیقح  زا  یجوم  دنتسه ، صخـشم  موهفم  ود  ياراد 

هدومن و مزلم  يرگداد  لدـع و  رب  ار  دوخ  هسفن . نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا  ناـکف  لدـعلا ، هسفن  مزلا  دـق  تسا . هللا  ءاـقل  تیدـبا و  یهار 
تیدوجوم نوناـق  تخانـش  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  دـشابیم . دوخ  سفن  زا  لاـیما  اوه و  یفن  نتـشیوخ ، يهراـبرد  يو  لدـع  نیتـسخن 

. درادـن ار  تبثم  نافرع  ياعدا  قح  تسا ، هتفاین  قیفوت  روبزم  لمع  تخانـش و  هب  زونه  هک  یـسک  نیاربانب ، نآ . ندرب  راـک  هب  نتـشیوخ و 
قحلا فصی  دنک !؟ تلادع  نارگید  يهرابرد  دناوتیم  هنوگچ  دزروب ، تلادع  نتشیوخ  يهرابرد  تسا  هتسناوتن  زونه  هک  یسک  هک  نانچ 

و  ) ریخ يارب  دـیامنیم . قح  رب  لـمع  فیـصوت و  ار  قح  هحفـص 624 ] اهدـصق [ . الا  هنظم  و ال  اهما . الا  هیاغ  ریخلل  عدـی  ـال  هب ، لـمعی  و 
تـسد زا  ار  دـشر  ریخ و  نامگ  دروم  چـیه  و  دراد . ار  نآ  هب  لوصو  دـصق  نطاب  رد  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، اهر  ار  یتیاهن  چـیه  لاـمک )

هب ار  قح  فیـصوت  تردق  نتـشیوخ ، تیدوجوم  نوناق  یتسه و  نوناق  اب  ییانـشآ  دراد . ار  نآ  هب  ندیـسر  دـصق  هک  نیا  رگم  دـهدیمن ،
دسریم هجیتن  يالعا  دح  هب  یعقوم  روبزم  ییانـشآ  ود  دناسریم . رمث  هب  قح  يهرابرد  ار  یمدآ  تارکفت  تاساسحا و  دروآیم و  دوجو 
يدراوم رد  لامک  ریخ و  نامگ  ای  لامتحا  یتح  دـیامرفیم : ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  ع )  ) نینموملاریما دریگب . ماجنا  نآ  قباطم  لـمع  هک 

تیلعف هب  بجوم  تسا و  قح  دروم  نآ  رد  تکرح  هک  دـنک  لـصاح  نیقی  اـت  دنیـشنیمن  دوـشیم و  فراـع  ناـسنا  كرحم  یگدـنز ، زا 
لامتحا عوضوم  هک  تسا  يدـج  الاب و  یلیخ  تهج  نادـب  نامگ ، اـی  لاـمتحا  نیا  شزرا  دوب . دـهاوخ  وا  ییوجلاـمک  دادعتـسا  ندیـسر 

یلامک ریخ و  ره  هک  تسا  نیا  حور  تیصاخ  نیرتیـساسا  تسا . فراع  حور  یعقاو  ياذغ  هک  تسا  لامک  نونظم )  ) نامگ و  لمتحم ) )
، هماما هدـئاق و  وهف  همامز ، نم  باـتکلا  نکما  دـق  دوشیم . هدوزفا  رتـالاب  تـالامک  تاریخ و  رب  نآ  یگنـشت  تیفرظ و  دـباییمرد ، هک  ار 
ربهر و نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتخاس  طلـسم  دوخ  راهم  رب  ار  یهلا  باتک  هلزنم . ناـک  ثیح  لزنی  هلقث و  لـح  ثیح  لـحی 

یبوبر يهمان  نآ  هک  ییاج  ره  دیآیم و  دورف  اج  نامه  رد  دنک ، لولح  ینامسآ  باتک  نآ  تاروتـسد  راب  هک  اج  ره  رد  تسوا . ياوشیپ 
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دیص يارب  یـصوصخم  ياهماد  هک  تسا  عماوج  نادایـص  زا  یهورگ  اب  دروم ، نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما نایب  دنیزگیم . لزنم  دنک ، لوزن 
ار اـهنآ  مدرم  هک  ار ، يرگید  ياـههاگهیکت  تازاـیتما و  هک  دـنراد  دوـجو  یناوارف  رایـسب  اـههورگ  دـننکیم . هیهت  ناـحول  هداـس  ندرک 

هداس ياـپ  شیپ  ار  اـهنآ  دوخ ، یناویح  دـصاقم  هب  لوصو  يارب  دـنروآیمرد و  عونتم  ياـهروت  هحفـص 625 ] تروص [  هب  دـناهتفریذپ ،
اـهتیمک و اـب  اـهنیا ، يهمه  همه و  نتـسب ، دوـخ  هب  ناـفرع  شنم  یتـح  اـضق  يرادمتـسایس ، رنه ، هفـسلف ، مـلع ، دـننارتسگیم . ناـحول 

ریبک نوهی  مئاظعلا و  نم  سانلا  نموی  تسا . هدوب  عـالطایب  ناـیاونیب  راکـش  يارب  یلیاـسو  فلتخم ، طیارـش  رد  نوگاـنوگ ، ياـهتیفیک 
فطل تـمحر و  دــهدیم . هوـلج  زیچاـن  ناـنآ  رب  ار  گرزب  ناـهانگ  هدوـمن و  نـمیا  گرزب  ياـهاطخ  اــی  ثداوـح  زا  ار  مدرم  مـئارجلا .

بکترم ار  هریبک  یناهانگ  درف ، رگا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  دوخ  تیـصخش  رد  یمدآ  هک  تسا  ییاـهیبارخ  يزاـسزاب  يارب  يدـنوادخ ،
، دوش بکترم  دـهدیم ، ماـجنا  ار  وا  تیـصعم  هک  ییادـخ  هب  ییاـنتعایب  اـب  دنـشاب ، هریغـص )  ) کـچوک هچ  رگا  ار ، یناـهانگ  اـی  دوش و 

سفن لتق  یبوبر و  خماش  ماقم  هب  يرجت  كرـش و  دننام  دـشاب . هدوب  يزاسزاب  لباق  ات  دـنامیمن  یمدآ  تیـصخش  نامتخاس  رد  یحلاصم 
. تسا هتفرگارف  تسا ، نآ  زا  ییزج  مه  ناسنا  هک  ار  یتسه  يهمه  يراـگدرورپ ، يهیلج  هیفخ و  فاـطلا  تمحر و  کـلذریغ . تلعیب و 

اعدا عجطـضا . اـهنیب  عدـبلا و  لزتعا  لوقی : عقو و  اـهیف  تاهبـشلا و  دـنع  فقا  لوقی : [ . 214 .« ] تسا هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نـم  تـمحر  »
زا هک  دـیوگیم  دروخیم و  هطوغ  تاهبـش  ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد  دوـشین ) اـهنآ  بکترم   ) هدوـمن و فـقوت  تاهبـش  رد  هک  دـنکیم 

ییاعدا نینچ  اب  اهناسنا ، راکبان  نادایص  هحفـص 626 ] تسا [ . هدیمرآ  اهتعدب  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دنکیم ، يریگهرانک  اهتعدب 
، دـنوشیم بکترم  نانآ  یحیرـص  ناـهانگ  هب  هجوت  زا  مدرم  نهذ  ندرک  فرـصنم  یپ  رد  میوشیمن ، مه  تاهبـش  بکترم  زگره  اـم  هک 
دنوشیم و رکنم  تعدـب ) ، ) تسا نید  زا  هک  ار  هچ  نآ  ندرک  جراخ  نید و  رد  تسین ، نید  زا  هک  ار  هچ  نآ  ندرک  لخاد  نانآ  دنتـسه .

ناـنآ يارب  هک  هچ  نآ  تسا و  رود  ناـنآ  هاگدـید  زا  نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  نید ، هک  یتروص  رد  دـننکیم . هئربت  تحاـقو  نیا  زا  ار  دوخ 
هک دنهدیمن  نآ  هب  یتیمها  هجوت و  اذل ، دـننارتسگیم . مدرم  ياپ  شیپ  رد  هک  تسا  یماد  یـشورفدوخ و  ناکد  دراد ، تیمها  تلاصا و 

، ناویح بلق  بلقلا  ناسنا و  هروص  هروصلاف  تسا . نآ  زا  جراخ  مکح  هدیقع و  نیمادـک  تسا و  نید  رد  لخاد  مکح  ای  هدـیقع  نیمادـک 
بلق نوچ  یبلق  یلو  تسا ، یناسنا  تروص  شتروص  ءایحالا ! تیم  کـلذ  و  هنع . دـصیف  یمعلا  باـب  ـال  هعبتیف و  يدـهلا  باـب  فرعی  ـال 

. دیامن يوریپ  تیاده  دشر و  زا  و  دوش ) دراو  نآ  زا  هک   ) دسانشیمن ار  تیاده  دشر و  يدورو  رد  راکبان  نیا  تسا . شنورد  رد  یناویح 
دومن و رد  هباشت  ناگدـنز . نایم  رد  ياهدرم  تسوا  دزروب و  عانتما  نآ  هب  دورو  زا  ات  دـنادیمن  ار  ییانیبان  يدورو  رد  اـمنناسنا ) نیا   ) زین
زا ار  رهاظ  ینعم و  زا  ار  تروص  دناهتـسناوتن  زونه  هدوب و  لـحارم  زاـغآ  رد  هک  تسا  تقیقح  ناگدـنیوج  نآ  هار  دـس  هراومه  تروص ،

. تسا هدیـسرن  ياهجیتن  هب  ناشـشوک  یعـس و  هدروخ و  ار  ناتریـسوید  هتـسارآ  ياهتروص  بیرف  تهج ، نیمه  هب  دـننک . کیکفت  نطاب 
تالمج رگید  يهنیرق  اـب  اـما  دوشیمن . ادـیپ  ناگدـنز ) ناـیم  رد  یناـگدرم   ) ریبعت نیا  زا  رتبساـنم  نادایـص  نآ  يهراـبرد  يریبعت  چـیه 

تهج هب  نانآ ، دیلپ  يهشال  ینوفع  يوب  هک  رضم ، يذوم و  ناگدرم  هکلب  هدیـسوپ ، فرطیب و  ناگدرم  هن  تفگ : دیاب  ع )  ) نینموملاریما
کی نورد  رد  نادـجو  درخ و  هک  یتـقو  درازآیم . ار  وجنشلگ  ياـهناسنا  ماـشم  ناـشنورد ، رد  نادـجو  و  هحفـص 627 ] لقع [  ندرم 

ایند نیا  رد  ینیبنشور  ییانیب و  اب  دناوتب  ات  تسین ، وا  دوجو  رد  تلالض  تیاده و  لطاب و  قح و  صیخـشت  يارب  یلماع  دش ، دوبان  ناسنا 
درخ و لوقعم ، تایح  ای  یقیقح  تایح  یـساسا  نکر  اریز  تسا ، یقیقح  تایح  زا  ریغ  یـشیامن ، تایح  ای  تایح ، شیاـمن  دـنک . تکرح 
هیلع و هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  نع  اهوذخ  سانلا ، اهیا  درادن . دوجو  لوقعم  تایح  یقیقح و  تایح  ود ، نآ  نتفر  اب  تسا و  یمدآ  نادجو 
ص)  ) ناربمایپ متاخ  زا  ار  تیاور  نیا  مدرم ، يا  ناه ، لابب .» سیل  انم و  یلب  نم  یلبی  تیمب و  سیل  انم و  تام  نم  تومی  هنا  : » ملـس هلآ و 
ود دنریمیمن ، نانآ  هک  نیا  تسین .» هدیسوپ  دسوپیم  ام  زا  هک  یـسک  تسین و  هدرم  دریمیم ، ام  زا  هک  یـسک  : » تسا هدومرف  هک  دیریگب 

یتروص رد  دـنهدیم ، همادا  دوخ  یلاع  تایح  هب  زاب  ایند ، نیا  زا  لاقتنا  زا  سپ  نیموصعم ، نآ  كاپ  حاورا  مکی . لاـمتحا  دراد : لاـمتحا 
ماود اـقب و  تسین ،» هدرم   » زا دوصقم  مود . لاـمتحا  دنتـسه . اراد  ار  دوـخ  يوـیند  تیدوـجوم  خزرب ، ملاـع  رد  اـهناسنا ، رگید  حاورا  هک 
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، شموصعم ترتع  وا و  دوخ  هدروآ و  مدرم  داـشرا  تیادـه و  يارب  يدـنوادخ  بناـج  زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  یقیاـقح  بتکم و 
یتجح وا  رب  امـش  هک  ار  یـسک  دـیرادب  روذـعم  انا - وه  -و  هیلع مکل  هجح  ـال  نم  اورذـعا  و  دـناهتفرگ . هدـهع  هب  ار  نآ  غـالبا  تلاـسر و 

تاـکرح و يهمه  تارکفت و  هحفـص 628 ] رادرک و [  راتفگ و  تسادـخ . تجح  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما ، دـیرادن .
نیا ع ،)  ) نینموملاریما تایح  داعبا  زا  علطم  ضرغیب و  فصنم و  درف  چیه  تسا . لاعتم  دنوادخ  هب  وا  دیدش  شیارگ  هب  دنتسم  شتانکس 

، نیاربانب تسا . راوگرزب  نآ  یگدنز  رساترس  روبزم ، نانخـس  قدص  دهاش  لیلد و  نیرتهب  تسا . هدرمـشن  دیعب  ترـضح  نآ  زا  ار  نانخس 
تزکر دـق  رغـصالا ! لقثلا  مکیف  كرتا  و  دـهد . هئارا  ع )  ) نینموملاریما هیلع  یتجح  دوخ  ياـهراک  هیجوت  يار  دـناوتیمن  یـصخش  چـیه 
مکتیرا یلعف و  یلوق و  نم  فورعملا  مکتـشرف  یلدع و  نم  هیفاعلا  مکتـسبلا  مارحلا و  لالحلا و  دودح  یلع  مکتفقو  نامیالا و  هیار  مکیف 

ربمایپ كاپ  نامدود  امش  نایم  رد  ایآ  و  رکفلا . هیلا  لغلغتت  رصبلا و ال  هرعق  كردی  يارلا ف ال  اولمعتـست  الف  یـسفن ، نم  قالخالا  مئارک 
لالح و دودـح  هب  ار  امـش  مدومن و  بصن  مکحم  امـش  نایم  رد  ار  ناـمیا  مچرپ  مداـهنن ؟ تعیدو  هب  ناشتیادـه ) زا  يرادروخرب  يارب   ) ار

قالخا مدرتسگ و  امـش  يارب  مرادرک  راتفگ و  زا  وکین  طاسب  مدـناشوپ و  امـش  رب  تیفاـع  ساـبل  دوخ  يرگداد  زا  و  متخاـس . هاـگآ  مارح 
ناوتاـن نآ  رد  ذوفن  زا  تارکفت  دـباییمن و  رد  ار  نآ  ياـفرژ  ناـتشنیب  هک  دراوم  نآ  رد  سپ  مدومن . هئارا  امـش  هب  ار  نتـشیوخ  يوـکین 

یسایس یقالخا ، یقوقح ، رظن  زا  نیملسم ، یعامتجا  یگدنز  تیریدم  رد  ترضح  نآ  لک  عجرم  دیربن . راک  هب  اجبان )  ) رظن يار و  تسا ،
زا تسا  ذوخام  ربکا ،) لقث  رغصا و  لقث   ) نآرق اب  ترتع  نراقت  تسا . هدوب  دیجم  نآرق  یعامتجا ، نوئـش  رگید  مومع و  روط  هب  تفرعم  و 

ادـخ و باتک  مداهن . تعیدو  هب  لقث  ود  امـش  نایم  نم  : » تسا هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تنـس ، لها  هعیـش و  نایم  رد  رتاوتم  ثیدـح 
نیرتبسانم هک  دسریم  رظن  هب  لقث ، هرابرد  دش ». دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک ، کسمت  هحفـص 629 ] ود [  نآ  هب  هک  یمادام  ار . مترتع 

ود نآ  هک  تسا  نیا  روبزم ، تقیقح  ود  يهرابرد  نآ ، ندرب  راک  هب  تلع  تسا . رتراگزاس  نآ  يوغل  يانعم  اب  هک  دشاب ، هدوب  نزو  ینعم ،
مالـسا و ینیگنـس  نزو و  هک  تفگ  ناوتیم  نینچمه  دنتـسه . نیملـسم  مالـسا و  هاگ  هیکت  ربماـیپ ) موصعم  ترتع  هللا و  باـتک   ) تقیقح

مهحنمت هیما ، ینب  یلع  هلوقعم  ایندـلا  نا  ناظلا  نظی  یتح  تسا . یکتم  ص )  ) مرکا ربمایپ  موصعم  ترتع  هللا و  باـتک  هب  نیملـسم  تاـیح 
اهنومعطتی شیعلا  ذـیذل  نم  هجم  یه  لب  کلذـل . ناظلا  بذـک  اهفیـس و  اهطوس و ال  همالا  هذـه  نع  عفری  ـال  اهوفـص و  مهدروت  اـهرد و 

هب ار  دوخ  عفانم  ایند  تسا ، هیما  ینب  راصحنا  رد  هتـسباو و  ایند  هک  درادـنپ  نینچ  هدـننک  نامگ  هک  هاـگ  نآ  اـت  هلمج ! اـهنوظفلی  مث  ههرب ،
تما نیا  زا  ناراکهبت  نیا  ریـشمش  هنایزات و  دـیامنیم و  دراو  دوخ  فاص  تازایتما  هب  ار  نانآ  و  دـشخبیم . هیماینب ) راکبان  هورگ   ) ناـنآ

زیچ ای  ناهد  بآ  ناـنوچ  ناـنآ ، دارم  راـگزور  هکلب  دـیوگیم . غورد  ساـسایب  رادـنپ  نینچ  يهدـننک  ناـمگ  تشگ . دـهاوخن  هتـشادرب 
سپـس دندرگیم و  رادروخرب  راب  تذل  شیع  زا  وحن  نیا  هب  ینامز  نانآ  دوش . هتخادـنا  نوریب  ندـیوج  زا  سپ  هک  تسا  اذـغ  زا  يرقحم 

اهنآ طوقـس  اهندـمت و  زورب  تشذگرـس  رد  قـیقحت ، لـها  هک  یهجوـت  لـباق  تاـقیقحت  رباـنب  تخادـنا . دـنهاوخ  نوریب  ار  نآ  يهـمه 
هار هب  راصعا  نورق و  تیغاوط  هقلامع و  هنعارف و  هک  ییاهيراکهبت  اهیگماکدوخ و  هک  درک  جارختـسا  ناوتیم  ار  نوناق  نیا  دناهدرک ،

هحفص زین [  يدیلپ  یتشز و  زا  فرطیب  حابم و  تایعقاو  ناونع  هب  یتح  هتفرگن و  دوخ  هب  یگتـسیاش  تلاصا و  يهبنج  زگره  دناهتخادنا ،
فیرظ و رایـسب  ياههگر  دـننام  اهیگماکدوخ ، ربارب  رد  هک  اهيراکادـف ، اهيرگداد و  اهتمظع و  سکعلاـب ، تسا . هدـشن  یقلت  [ 630

ياههیام نیرتلیـصا  ناونع  هب  تسا ، هدوب  شزرایب  ای  شزرا  مک  داوم  رگید  گنـس و  لاـغز  نت  اـهدرایلیم  هوبنا  ناـیم  رد  ساـملا  زیچاـن 
تخات و يراوگان  یلخت و  تسا . هدوب  تالامک  تاریخ و  هب  اهناسنا  كرحم  لماع  رمتـسم ، تباـث و  روط  هب  هدـش و  یقلت  یمدآ  تاـیح 

معط ندیـشچ  ماگنه  رد  هدیدمتـس  ناسنا  کی  ییوگ  تسا . دیدش  دنت و  دشاب ، هدوب  یکدنا  نامز  مه  رگا  هماکدوخ ، ناتـسرپتردق  زات 
یهلا وترپ  اب  میلـس ، لقع  یمالـسا و  ربتعم  عبانم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . ساسحا  ینایلاس  ای  یلاس  يواـسم  ار  ياهظحل  ره  متس ،

ار ادخ  ع )  ) نینموملاریما ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  دـنکیم . یفرعم  دـیدش  دـشاب ، هدوب  هظحل  کی  هچ  رگا  یتح  ار ، ملظ  رفیک  دراد ، هک 
، تساـهناسنا تاـیح  نتفرگ  يزاـب  هب  زا  یـشان  هک  ار ، ملظ  يهدـیدپ  تیمها  هـک  تسادـخ  طـقف  اری  دـنادیم ، راکمتـس  یقیقح  مـصخ 
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، اذـل تسا ، نامز  تیمک و  قوف  یمدآ  ناور  رب  ضراع  تیفیک  هک  تهج  نادـب  درد ، لاح  رد  مه  تذـل و  لاح  رد  مه  یمدآ ، دـنادیم .
، درد تیـصوصخ  لاوحا ، نیا  يهمه  اب  تسین . حرطم  یمدآ  يارب  هدیدپ ، ود  ره  تفایرد  تلاح  رد  نآ ، تعرـس  يدـنک و  نامز و  رورم 
زا هظحل  کی  ییوگ  هک  داشفیم  ار  زغم  حور و  ناـنچ  نآ  دـیآیم ، دراو  رگیدـکی  هب  یناـسنا  دارفا  زا  هک  ملظ  زا  یـشان  درد  اـصوصخم 
درد فـیفخت  رد  يراـک  اـهنت  هن  تشذـگ ،» دـهاوخ  هظحل  نآ   » هک نیا  لاـمتحا  خـلت ، تلاـح  نآ  رد  اذـل ، تسا . تیدـبا  يواـسم  ناـمز 

نینموملاریما هک  نیا  سپ  دیاین . تسا ، هتفرگ  رارق  ملظ  يهبرـض  ریز  هک  یـصخش  رظن  رد  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دهدب ، ماجنا  دناوتیمن 
ریشمش هنایزات و  و  تسا ... نانآ  راصحنا  رد  هیماینب و  يهتسباو  ایند  هک  درادنپ  نینچ  هدننک  نامگ  هک  هاگ  نآ  ات  : » دیامرفیم مالسلاهیلع 

هحفص 631] دنـشاب [ : هورگ  ود  هدننک  نامگ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دش ». دهاوخن  هتـشادرب  ناناملـسم  تما  زا  ناسنا  دض  ناراکهبت  نآ 
هک نیبهتوک ، مدرم  مود . هورگ  دـندوب . هجنکـش  رجز و  رد  هیمالآ  ياهریـشمش  اـههنایزات و  تابرـض  ریز  هک  دنـشاب  یناـسک  مکی . هورگ 

هحفص 632] دنرادن [ . ناراکمتس ، يدوبان  اصوصخم  اههورگ ، طوقس  زورب و  نامز و  تشذگ  هب  یهاگآ  فارشا و  تردق 

مدرم تکاله  نایب  رد  هبطخ 087-

رهد يرابج  مصفی )  ) مصقی مل  هللا  ناف  دـعب ، اما  هحفـص 633 ] دیامرفیم [ . نایب  ار  مدرم  كاله  للع  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
زگره ناحبـس  دنوادخ  يدـنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  سپ  ءالب . لزا و  دـعب  الا  ممالا  نم  دـحا  مظع  ربجی  مل  ءاخر و  لیهمت و  دـعب  الا  طق 

زا کی  چیه  يهتسکش  ناوختـسا  دناهدوب و  روهطوغ  نآ  رد  هک  یـشیاسآ  تلهم و  زا  سپ  رگم  تسا ، هدادن  تسکـش  ار  ینارود  نارابج 
، مالـسلاهیلع نینموملاریما  دـسریم  رظن  هب  شیامزآ . یگدـنز و  يانگنت  رد  نانآ  نداد  رارق  زا  سپ  رگم  تسا ، هدومرفن  ناربج  ار  اهتما 

هدع نآ  يارب  تسا ، نافعضتسم  نایاونیب و  نداد  تاجن  نارگمتـس و  ندرک  دوبان  رد  يدنوادخ  تنـس  يهدننک  وگزاب  هک  ار  نانخـس  نیا 
تدم يهدـهاشم  زا  دـندوب و  هدـمآ  گنت  هب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  يرگنایغط  رابکتـسا و  زا  هک  تسا  هدومرف  شنایرکـشل  مدرم و  زا 
تنـس هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـندیدیم . رات  هریت و  ار  ایند  نانآ ، لاگنچ  ریز  رد  نافعـضتسم ، ییاونیب  یگراچیب و  ینـالوط 

دـشابن و دـقتعم  اهشیامزآ  اهتقـشم و  هب  نایاونیب  افعـض و  نتخادـنا  ناگماکدوخ و  نارگمتـس و  هب  نداد  تلهم  يهرابرد  يدـنوادخ ،
نودب یناسنا و  تمارک  هب  انتعا  نودـب  نانآ  هک  ییاهمتـس  عاونا  ناملاظ و  ینالوط  ياهيراکمتـس  يهدـهاشم  زا  دـنادن ، ار  نآ  يهفـسلف 
تریح رد  دنوشیم ، بکترم  تسا ، نیمز  يور  رد  يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هحفـص 634 ] نیرتگرزب [  هک  تایح ، تمظع  هب  هجوت 
نامه تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  هک  ياهفسلف  تسام ، يهشیدنا  روخ  رد  هک  هزادنا  نآ  هب  تنس ، نیا  هیجوت  ریـسفت و  يارب  اذل  دوریم . ورف 
بطخ نم  متربدتـسا  ام  بتع و  نم  متلبقتـسا  ام  نود  یف  و  دوشیم . نشور  روبزم  یهلا  تنـس  نایرج  اب  هک  تسا  تایح  شزرا  تمظع و 

، دیاهتـشاذگ رـس  تشپ  هک  یگرزب  ثداوح  نآ  رد  دـیوریم و  اـهنآ  يوس  هب  ور  هک  ییاهیتخـس  تقـشم و  رد  مدرم  امـش  يارب  ربتعم .
نانآ لوقعم  تایح  يارب  هک  تسا  یباـتک  قاروا  ناراـگزور  ثداوح  رایـشه ، ياـهناسنا  يارب  دراد . دوجو  تربع  هبرجت و  يارب  یلماوع 

ياهدادـیور هک  ماـگنه  نآ  رد  دنـشاب . هتـشاد  ار  نآ  ندـناوخ  دـصق  هک  یناـسک  يارب  باـتک  نیا  تسا  ینعم  رپ  هچ  تسا . هدـش  هتـشون 
نیا یلـصا  لـماع  غارـس  رگا  دـنک ، بلج  دوخ  هب  شزومآ  يارب  ار  اـم  دـناوتن  دنتـسه ، رادـیاپ  نیناوـق  لوـصا و  هاـگرولبت  هک  هدـنزومآ ،

اج نیا  رد  تسین . يرگید  زیچ  نآ  لوصا  تایح و  زا  تلفغ  يرایشوهان و  زج  لماع  نیا  دید  میهاوخ  میریگب ، ار  یشوپمشچ  یلایخیب و 
ساوح و نتشاد  اب  اهناسنا ، یلو  دشاب ، هدنزومآ  ایند  نیا  رد  یگدنز  ياهدادیور  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دنک  مهوت  یسک  تسا  نکمم 
و دیامرفیم : مهوت  نیا  عفد  يارب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  دنزودنین ؟ تربع  هبرجت و  دوخ  يارب  اهدادیور  نآ  زا  لقعت ، هشیدنا و  يورین 

رادروخرب درخ  زا  یبلق  بحاص  ره  هک ) دـینادب  [ ) هحفص 635 ریـصبب [ . رظان  لک  عیمـسب و ال  عمـس  يذ  لک  بیبلب و ال  بلق  يذ  لک  ام 
دـننیبیمن و دـنمهفیمن و  تهج  نآ  زا  صاخـشا  نـیا  تـسین . اـنیب  يرظاـن  ره  هدوـبن و  اونـش  یـشوگ  يهدـنراد  ره  هـک ) ناـنچ   ) تـسین

ياههتـساوخ فادـها و  هب  ار  روبزم  لـیاسو  یناویح ، زیارغ  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  تهج  هب  نم ،)  ) ناـنآ ینورد  ریدـم  هک  دنونـشیمن 
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یعیبـط روط  هب  تخانـش  كرد و  لـیاسو  زا  هک  یـسک  ره  هک  دوـب  نینچ  رگا  تسا . هتـشاد  لومـشم  تسا ، زیارغ  نآ  عابـشا  هک  شیوـخ 
لوط یمامت  رد  هک  يزیگنافسا  تیلقا  رد  تفرعم  باحصا  نارظنبحاص و  دوجو  دشیم ، دنمهرهب  تفرعم  زا  هرورضلاب  دوب ، رادروخرب 

یبن و ال رثا  نوصتقی  ال  اهنید ! یف  اهججح  فالتخا  یلع  قرفلا  هذـه  اطخ  نم  بجعا  یل ال  اـم  و  اـبجع ! اـیف  دوبن . دوشیم ، هدـید  خـیرات 
يراکاطخ زا  ارچ  اتفگش و  تاوهشلا . یف  نوریسی  تاهبـشلا و  یف  نولمعی  بیع . نع  نوفعی  بیغب و ال  نونموی  یـصو و ال  لمعب  نودتقی 

رادرک زا  هن  دـننکیم و  تیعبت  يربمایپ  رثا  زا  هن  نانیا  مشابن . تفگـش  رد  دـنراد ، دوخ  نید  رد  هک  ییاهلالدتـسا  فالتخا  اب  اـههقرف  نیا 
رد ریـس  دننکیم و  تاهبتـشم  رد  لمع  دنزرویم . تفع  يراددوخ و  یبیع  زا  هن  دنروآیم و  یبیغ  هب  نامیا  هن  دـنیامنیم . يوریپ  یـصو 
هک دننکیم  هیکت  نانچ  لیلد  نآ  هب  نانآ  دنهدیم . هئارا  یلیلد  دناهتفر ، شیپ  هک  یهار  تابثا  يارب  کی  ره  دنراک و  اطخ  نانآ  تاوهش .
زا یـشان  هراومه  هدـننک  هابت  فالتخا  دـننکیم . ضارعا  شایـصو  لمع  زا  نتفرگ  وگلا  زا  درادیم و  زاب  یهلا  لوسر  تیعبت  زا  ار  اهنآ 

تامولعم و نآ  زا  رظن  عطق  اب  ار ، ینوناق  لصا و  چـیه  هک  تسا ، یـصخش  ياهيریگفدـه  اههتـساوخ و  اب  دودـحم ، تاـمولعم  تلاـخد 
لوقعم تایح  يارب  دـناوتیم  ناسنا  هک  یقرط  نیرتشخب  ناـنیمطا  هحفص 636 ] دسانشیمن [ . تیمـسر  هب  اهيریگفده ، اههتـساوخ و 

. دـنادب تسه ، هک  نانچ  نآ  ار ، وا  يدوجو  رارـسا  اهداهن و  قیاقح و  يهمه  هک  دـشاب  یئادـبم  زا  دـیاب  دـنک ، باـختنا  اـیند  نیا  رد  دوخ 
، تعیبط اب  يو  طابترا  رد  ار  ناسنا  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  يهمه  هک  دشاب  دنتـسم  ادبم  نامه  هب  دیاب  هدش  باختنا  قیرط  نینچمه ،

ناگدنهد ناشن  هک  دننادیم  رگنهبناج  همه  نارظنبحاص  يهمه  دراذگب . وا  رایتخا  رد  دنادب و  ادـخ  اب  نتـشیوخ و  اب  ناعونمه ، رگید  اب 
. دـناهدش ثوعبم  اهناسنا  نایم  رد  قلطم  ياناد  ناـبرهم و  میکح و  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دنتـسه  یهلا  نـالوسر  شخبتاـیح ، قیرط  نیا 

ادـیپ كرد و  يارب  هک  عوضوم ، کی  يهرابرد  رفن ، دـنچ  ای  ود  هک  تفرگ  رظن  رد  نینچ  ناوتیم  ار  فالتخا  یفیـصوت  فیرعت  فالتخا 
، رظن يهدـنروآ  تسد  هب  هدـننک و  كرد  هک  دـنروایب ، تسد  هب  رظن  كرد و  مسق  دـنچ  ای  ود  تسا ، هدـش  حرط  نآ  يهرابرد  رظن  ندرک 
، فده دوخ  رد  فالتخا  . 2 فده . رد  داحتا  اب  هلیسو ، باختنا  رد  فالتخا  فالتخا 1 . عاونا  دشاب . هدوب  لوبقمان  يرگید  يارب  لوبقم و 

نایم زا  فدـه ، نییعت  رد  فـالتخا  . 3 دوش ؟ هداد  رارق  فدـه  دـناوتیم  تسا ، رنه  هک  نیا  ناونع  هب  طـقف  يرنه ، تیلاـعف  اـیآ  ـالثم ، هک 
لکـش رد  فالتخا  تقیقح و  رد  داحتا  زا  تسا  ترابع  هک  يروص ، فالتخا  . 4 تسا . هدش  حرط  ندوب  فدـه  يارب  هک  یفلتخم  قیاقح 

رد اه  يریگ  عضوم  زا  یـشان  فالتخا  . 7 هحفـص 637 ] تیعقاو [ . کی  يدوجو  للع  رد  فالتخا  . 6 ریسفت . رد  فالتخا  . 5 تروص . و 
یسایس یعامتجا ، یبتکم ، ینید ، تاداقتعا  زا  یشان  فالتخا  . 9 یگدنز . رد  ینامرآ  ياهشیارگ  زا  یـشان  فالتخا  . 8 اهتیعقاو . ربارب 

نیا زا  کی  چیه  یلک ، روط  هب  نآ . ياههدیدپ  یگدـنز و  رد  براجت  تامولعم و  تیفیک  تیمک و  زا  یـشان  فالتخا  . 10 کلاذ . ریغ  و 
دراو اهناسنا  هب  يررض  دشابن ، يروحم  دوخ  هب  دنتسم  هک  یمادام  دشاب ، هدوب  دیدش  مه  هزادنا  ره  موس ، عون  فالتخا  زج  هب  تافالتخا ،

بجوم دوـخ  هک  دوـشیم  یهتنم  لوـقعم  ییاـهیگنهامه  هب  اـعطق  دوـش ، بیقعت  لـماک  تریـصب  اـب  تاـفالتخا  نیا  رگا  هکلب  دـنکیمن .
نایب اب  نانآ  تسا . یتسه  تمکح  تایح و  یلـصا  فده  نداد  ناشن  ماظع ، ربمایپ  تلاسر  فدـه  دوشیم . يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ 

هب تافالتخا  يهیقب  دوش ، لمع  شخب  تایح  تلاسر  نیا  هب  رگا  دننکیم . یفتنم  هشیر  زا  ار  هدننک  هابت  تافالتخا  تمکح ، فدـه و  نیا 
( وکین  ) فورعم اورکنا . ام  مهدـنع  رکنملا  اوفرع و  ام  مهیف  فورعملا  تسا . دـیفم  تایح  یعومجم  مظن  تفرعم و  شرتسگ  لـماع  ناونع 

یناسنا يـالاو  قـالخا  هب  قلخت  بذـهت و  زا  مدرم  ياـهنم  هک  تهج  نادـب  دـننادب . شتـشز  ناـنآ  دوخ )  ) هک تسا  يزیچ  ناـنآ  رظن  رد 
هدولآ و دوـشیم ، هداد  رارق  كـالم  اـهییابیز  اـهیتشز و  اـهلطاب و  اـهتقیقح و  اهيدـب و  اـهیبوخ و  يارب  هک  نم  نآ  ـال  دـنرانکرب ،

یلع تامهبملا )  ) تامهملا یف  مهلیوعت  مهـسفنا و  یلا  تلـضعملا  یف  مهعزفم  تسا . دشر  زا  رود  ضحم و  تعیبط  هب  طولخم  یناملظ و 
. تامکحم بابسا  و  هحفـص 638 ] تاقثوم [ ،) تاقیث و  و   ) تاقث يرعب  يری  امیف  اهنم  ذخا  دق  هسفن ، ماما  مهنم  ءيرما  لک  ناک  مهئارآ ،
ره ییوـگ  دـنرادیم . زاربا  دوـخ  هک  تسا  یتاـیرظن  ءارآ و  مـهم ، روـما  رد  ناـشعجرم  و  دنتـسه . ناـشدوخ  تالکـشم  رد  ناـشهاگهانپ 

هدز و گـنچ  ناـنیمطا  دروم  ياـهبانط  هب  دوخ  تاـیرظن  رد  هک  درادـنپیم  نینچ  یـصخش  ره  تسا . نتـشیوخ  ماـما  ناـنآ  زا  یـصخش 
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نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  یعوـن  نآ  هب  نم ، نتفرگ  رارق  كـالم  حیـضوت  يارب  تسا ! هدروآ  تسد  هب  یمکحم  ياهزیواتـسد 
اهیتسیابن اهیتسیاب و  اهيدـب و  اهیبوخ و  يارب  نم  عون  ود  هب  رظن  اب  ار ، نم  نداد  رارق  كالم  عون  ود  دـیاب  دـناهدومرف ، حرطم  ناـنخس 

رارق اهیتسیابن  اهیتسیاب و  اهيدـب و  اـهیبوخ و  همه  كـالم  ضحم ، یعیبط  دوخ  تیوه  اـب  نم ، مکی . عون  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم 
نارادـناج همه  رد  هک  تسا  ضحم  یعیبـط  تاـیح  تیریدـم  لـماع  ناـمه  ضحم ، یعیبـط  دوخ  تیوه  اـب  نم ، زا  دوصقم  دوشیم . هداد 

روبزم يهدـیدپ  ود  ریـسم  رد  تایعقاو ، قیاـقح و  همه  ندـینادرگ  دوخ و  زج  رب  هطلـس  مروت و  زج  نم ، نیا  هک  تهج  نادـب  دراد . دوجو 
رب ار  اـیاضق  نیناوق و  اـهیتسیابن و  اـهیتسیاب و  اهيدـب و  اـهیبوخ و  يهمه  يروحم ، نم  نیا  اذـل ، دـنکیمن ، تکرح  هطلـس ،) مروت و  )

تسالاب و هب  ور  یتکرح  رد  هراومه  لامک ، يوس  هب  ایوپ  دوخ  تیوه  اـب  نم ، مود . عون  دـنکیم . تاـبثا  یفن و  دجنـسیم و  دوخ  ياـنبم 
صتخم درگنب . دوخ  رد  هدرک و  فقوت  ياهنیآ  لـباقم  رد  هظحل  کـی  دـناوتیمن  یتح  دـچیپب . دوخ  رود  هب  هظحل  کـی  یتـح  دـناوتیمن 

اهیبوخ و كالم  ار  ضحم  یعیبط  دوخ  دناوتیمن  زگره  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  لامک  يوس  هب  ایوپ  دوخ  تیوه  اب  نم  رد  هک  یساسا 
تاذ زا  جراخ  لامک  دـشر و  تاجرد  لیاسو و  هک  دـنادیم  همه  زا  رتهب  نم  نیا  دوخ  اریز  دـهدب . رارق  اهیتسیابن  اهیتسیاب و  اهيدـب و 

مسیناگرا نامه  تیریدم  زج  ار  يزیچ  چیه  و  دنکیم . تیلاعف  یصخش  ررض  عفد  تذل و  بلج  يهلیـسو  ود  اب  هک  تسا  یعیبط  دوخ  نآ 
مدـقم طباوض  رب  ار  طباور  هحفـص 639 ] هک [  یناـسک  مینیبیم  هک  تساـج  نیمه  زا  دریذـپیمن . دسانـشیمن و  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک 

يهجیتن ود  دش ، حرطم  هک  یلک  يهدعاق  نیا  زا  دنهدیم . رارق  یتایح  نوئـش  همه  كالم  ار  ضحم  یعیبط  دوخ  تیوه  اب  نم  دـنرادیم ،
نم صتخم  نداتفا ، هار  دوخ  لابند  هب  ندرک و  ضرف  اوشیپ  هار  دوخ  لوا . هجیتن  دـیآیم : تسد  هب  یناسنا  لئاسم  رد  تیمها  اب  هداعلاقوف 

ندوب و نتـشیوخ  اما  شزاغآ  هک  تسا  یتسرپيوه  زا  یـشان  طـباوض ، رب  طـباور  ندوب  مدـقم  مود . هجیتن  تسا . ضحم  یعیبط  تیوه  اـب 
هحفص 640] تسا [ . نیناوق  لوصا و  اهشزرا و  يهمه  يدوبان  شنایاپ 

تثعب زا  شیپ  مدرم  هبطخ 088-

داریا یمالسا  تما  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  ع )  ) نینموملاریما غالبا  و  ص )  ) مظعا لوسر  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
( یظلت  ) ظلت رومالا و  نم  راشتنا  نتفلا و  نم  مازتعا  ممالا و  نم  هعجه  لوط  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  هحفص 641 ] دناهدومرف [ .

رانم تسرد  دـق  اهئام ، نم  راروغا  اهرمث و  نم  سایا  اهقرو و  نم  رارفـصا  نیح  یلع  رورغلا ، هرهاـظ  رونلا ، هفـساک  ایندـلا  و  بورحلا . نم 
اهراثد فوخلا و  اهراعـش  هفیجلا و  اهماعط  هنتفلا و  اهرمث  اـهبلاط . هجو  یف  هسباـع  اـهلهال ، همهجتم  یهف  يدرلا . مـالعا  ترهظ  يدـهلا و 

رد ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  نوبساحم . اهیلع  نونهترم و  اهب  مکناوخا  مکوابآ و  یتلا  کیت  اورکذا  هللا و  دابع  اوربتعاف  فیسلا .
هار هب  يارب   ) يدـج دـصق  اـههنتف  هدـش و  ینـالوط  اـهتما  باوخ  هک  ینارود  رد  داتـسرف ، یحو ) تلاـسر و  عاـطقنا  نارو   ) ترتف نارود 
هدش هریت  ایند  رون  دوب . رو  هلعش  اهگنج  شتآ  هتخیسگ و  مه  زا  هدنکارپ و  روما  هک  ینارود  رد  دنتشاد و  داسف ) جرم و  جره و  نتخادنا 

( ایند رد  تایح  تخرد  ي   ) اهگرب دوب . هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  يابیرف  يهرهچ  ایند  هدومن و  هطاحا  هحفص 642 ] ار [  اج  همه  یکیرات  و 
رگنشور ياهلعـشم  اهملع و  دوب . هدومن  شکورف  نارود  نآ  رد  ایند  تمحر )  ) بآ طلـسم و  اهلد  رب  نآ  ندش  روراب  زا  يدیمون  درز و 

يور هب  دادیم و  ناـشن  شلها  هـب  يذوـم  نـشخ و  يهرهچ  زور  نآ  ياـیند  دوـب . هدرک  زورب  كـاله  تاـمالع  هداـتفا و  راـک  زا  تیادـه 
يور مدرم  هک  هچ  نآ  ساره و  سرت و  شکاشوپ  هشـال ، شماـعط  هنتف ، زور  نآ  ياـیند  يهویم  تسیرگنیم . رفتنم  سوبع و  شاهدـنیوج 

ورگ رد  ناتناردارب  ناردـپ و  هک  دـیروایب  دای  هب  ار  تالاح  نآ  دـیریگب . تربع  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دوب . ریـشمش  دنتـسبیم ، دوخ  رب  ساـبل 
نادـنزرف ام  اتفگـش ، مالـسا . روهظ  زا  لبق  تیلهاج  رد  برع ، تشذگرـس  تسا  نیا  دـنتفرگ . رارق  هبـساحم  دروم  اهنآ  يانبم  رب  اهنآ و 

شالت هنوگ  چیه  زا  اهنآ ، تخانش  هار  رد  میریذپیم و  میلست  لامک  اب  تسا ، نایرج  رد  یتاذ  نورب  ناهج  رد  هک  ار  نیناوق  يهمه  مدآ ،
لادـتعا مدـع  هب  مکح  اروف  میرگنیم و  وا  هب  هرخـسم  رظن  اب  دـیوگب ، ینخـس  نیناوق  نآ  فالخ  رب  یـسک  رگا  میرادیمن . غیرد  وپاکت  و 
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نآ ام  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  میریگب ، رارق  لاوئـس  دروم  یتاذ  نورب  ناهج  نیناوق  هب  تیمها  للع  زا  هک  یتقو  میهدیم . وا  یناور  ای  يزغم 
ام لاح ، نیا  اب  تفرگ . یخوش  هب  ار  نیناوق  نآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  نیارباـنب ، میاهدرک . تفاـیرد  هبرجت  عبتت و  ءارقتـسا و  اـب  ار  نیناوق 

! مینکیمن یقلت  شزرا  اهنآ  يهرابرد  ار  دوخ  تادـهاشم  میـشیدنایمن و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  ام  ناور  زغم و  هک  ینیناوق  نآ  يهرابرد 
ام میتـسین ؟ لـئاق  ار  ینورب  نیناوق  تیمها  ناور ، زغم و  هب  طوبرم  نیناوق  زا  معا  نورد ، رب  مکاـح  نیناوـق  هب  هک  تسیچ  تلع  مینیبـب  دـیاب 

رگید درک و  یهاوخدوخ  دیابن  رگید  هک  میریذپب  دیاب  اروف  میرگنب ، تربع  يهدـید  اب  ناگتـشذگ  یگدـنز  نایرج  هب  رگا  مدآ ، نادـنزرف 
لدبم ام  یعیبط  دوخ  هک  دوب  دهاوخ  نداد  ماجنا  لباق  یعقوم  فیلکت ، نیا  تفرگ . يزاب  هب  ناوتیمن  یلوایکام  شور  اب  ار  مدرم  یگدـنز 

ام يرمعل  و  دوش . زوریپ  هدرک و  هزرابم  هحفـص 643 ] یهاوخ [  دوخ  يرامیب  اب  دناوتیم  هک  تسا  نم  نیا  طقف  اریز  دوش ، یناسنا  نم  هب 
مهبالـصا یف  متنک  موی  نم  مویلا  متنا  اـم  و  روهدـلا )  ) نورقلا باـقحالا و  مهنیب  مکنیب و  اـمیف  تلخ  ـال  دوهعلا و  مهب  ـال  مکب و  تمداـقت 

. تسا هداتفین  هلصاف  اهنرق  نانآ  امش و  نایم  و  تسا . هدیشکن  لوط  رایـسب  نانآ  امـش و  نایم  اهنامز  اهنارود و  متایح ، هب  دنگوس  دیعبب .
يهـمه رد  دـعاوق  نیرتیهیدـب  زا  یکی  هدـعاق ، نـیا  دـیتسین . رود  دـیدوب ، ناـنآ  ياـهتشپ )  ) بالـصا رد  هـک  زور  نآ  زا  امـش  زورما  و 

هک نانچ  نامز ، تدـم  نامه  تشذـگ  اب  دـشاب ، هدرک  ظفح  یتدـم  رد  ار  دوخ  تیعوضوم  يدوجوم ، رگا  هک  تسام ، یملع  ياـهورملق 
نیا اـب  هک  تسا  لاـس  رازه  لـهچ  دودـح  رد  لقادـح  رـشب ، دـباییمن . رییغت  زین  نآ  نیناوق  ماـکحا و  دوشیمن ، نوـگرگد  نآ  تاـصتخم 

يدام تاصتخم  لوصا  تدم ، نیا  رد  نیاربانب ، دنکیم . یگدنز  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  اوق و  يدام و  يازجا  يوضع و  تالیکـشت 
زورب دـهدیم . همادا  دوـخ  راـک  هب  تسا ، هدرک  هطاـحا  ار  ناـسنا  هک  مه  یناـهج  نیناوـق  نآ  نـینچمه ، تـسا . هدرکن  يرییغت  وا  یناور  و 

هب طوبرم  دـیاقع  لوصا و  یلو  دـناهدوب ، توافتم  رگیدـکی  اب  عونتم و  هک  لاح  نیع  رد  اهنآ ، طوقـس  ـالتعا و  اهندـمت و  اـهگنهرف و 
بجوم هک  یلماوع  نامه  رگا  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  كرد  لباق  للم  ماوقا و  يهمه  ياهناسنا  يارب  اهنآ ، داوم  طیارـش و  اههزیگنا و 

نآ مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دنکیم . زورب  روما  نامه  دیایب ، دوجو  هب  رگید  یماوقا  يارب  دوب ، هدـش  صتخم  یماوقا  يارب  روما  نآ  زورب 
. دـهدیم روتـسد  دوب ، هتخادـنین  هلـصاف  راصعا  نورق و  اهنآ  نایم  رد  هک  یناگتـشذگ  رگید  ناردـپ و  زا  يریگتربع  هب  ار  هاگآان  مدرم 

ناشراک جیاتن  هنوگچ  دندرک و  هچ  نانآ  هک  دنتسنادیم  دندوب و  هدرک  هدهاشم  ار  دوخ  زین  ناردپ  نآ  دندوب و  هدید  ار  دوخ  ناردپ  نانآ 
مکعامـسا نودب  مویلا  مکعامـسا  ام  هومکعمـسم و  اذ  انا  اه  الا و  ائیـش  لوسرلا  مکعامـسا )  ) مکعمـسا ام  هللا  و  هحفـص 644 ] دندید [ . ار 

هب دـنگوس  ناوالا .)  ) نامزلا اذـه  یف  اهلثم  متیطعا  دـق  الا و  نامزلا ، کلاذ  یف  هدـئفالا  مهل  تلعج  راصبالا و ال  مهل  تقـش  ـال  سمـالاب و 
ای  ) زا ریغ  زورما  امـش  ياهشوگ  مناونـشیم . امـش  هب  ار  نآ  نم  نونکا  هک  نیا  رگم  دیناونـشن ، امـش  هب  ار  يزیچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ادخ ،

، تشگن كرد  يهدامآ  ییاهلد  دـشن و  زاب  ییاـهمشچ  ناـمز  نآ  رد  ناگتـشذگ  نآ  يارب  تسین و  امـش  زورید  ياـهشوگ  زا ) رتتسپ 
اب ربتعم  یتایاور  تسا . هدـش  اطع  زین  امـش  هب  مهف ) يارب  اهلد  نتخاس  هدامآ  اهمشچ و  ندـش  زاب   ) نامه لـثم  ناـمز  نیا  رد  هک  نیا  رگم 
هب دنتـسم  مرکا  ربمایپ  يهلیـسو  هب  ای  هدومرف ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هچ  نآ  هک  دـنکیم  تابثا  ار  تقیقح  نیا  نوگانوگ  نیماـضم 
رد ترـضح  نآ  شور  هک  تسا  یهیدـب  اذـل ، تسا . هدوب  تقیقح  قح و  يانبم  رب  ینورد ، لماک  يافـص  تهج  هب  اـی  تسا و  هدوب  یحو 
الف اهناطب ، اوخر  اهماطخ ، الئاج  هیلبلا  مکب  تلزن  دـقل  و  تسا . هدوب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دوخ  دـننام  مالـسا ، قیاـقح  هب  مدرم  ندرک  هاـگآ 

شراسفا هک  تسا  هدمآ  دورف  امش  يارب  یشیامزآ  الب و  اعطق  و  دودعم . لجا  یلا  دودمم ، لظ  وه  امناف  رورغلا ، لها  هیف  حبصا  ام  مکنرغی 
، دبیرفن ار  امش  دنروهطوغ ، نآ  رد  ناگدروخ  بیرف  هک  هچ  نآ  مدرم  يا  تسا . تسس  شدنبمکش  و  تسا ) نتفرگ  لباقریغ  و   ) برطضم

شیامزآ دروم  هک  یمدرم  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  رد  التبا  شیامزآ و  ره  نیعم . یتدم  ات  هدش  هدیـشک  تسا  ياهیاس  هدـنبیرف  روما  اریز 
رارق دـیدش  يهقـالع  دروـم  زورما  هدوـبن ، لـیامت  دروـم  زورید  هک  هچ  نآ  دروآیم . دوـجو  هـب  یتارییغت  دـناهتفرگ ، هحفـص 645 ] رارق [ 

تمواـقم تهج ، نیمه  هب  دـنکیم . هولج  میـالم  اـن  هورکم و  زورما  دوب ، دـیدش  يهقـالع  دروـم  زورید  هک  هچ  نآ  سکعلاـب ، دریگیم و 
لوط رد  اـهشیامزآ  ماـگنه  رد  ناگدـمآرد ، ياـپ  زا  ترثـک  هب  هجوت  اـب  تسین . هتخاـس  یـسک  ره  زا  اـهینوگرگد  نآ  ربارب  رد  یقطنم 
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هدـید زیچاـن ، لـماوع  ربارب  رد  ندـش  هـتفیرف  تمواـقم و  نداد  تـسد  زا  فاـطعنا و  تعرـس  زا  یگدنمرــش ، ساـسحا  زج  یهار  خـیرات ،
هحفص 646] دوشیمن [ .

يدنوادخ تافص  نایب  رد  هبطخ 089-

فورعملا دمحلا هللا  هحفـص 647 ] تسا [ . هدومرف  داریا  وا  تاقولخم  تمظع  هدننیرفآ و  مدـق  نایب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هتخانش هدیرفآ . هشیدنا  نودب  ار  یتسه  ملاع  هدش و  هتخانش  تیور  نودب  هک  ار  دنوادخ  نآ  ساپـس  هیور . ریغ  نم  قلاخلا  هیور و  ریغ  نم 

چیه دوشیم . هدـهاشم  ناهج  رد  مکاح  نوناق  مظن و  رد  تاـیآ  نیا  یقاـفآ . تاـیآ  مکی . هار  تسا : ریذـپناکما  هار  دـنچ  زا  ادـخ  ندـش 
تابث نتـشاد  اـب  یتسه ، رد  مکاـح  نوناـق  مظن و  تسین . نآ  رد  دـیدرت  ياراـی  دـشاب ، رادروخرب  یهاـگآ  زا  هک  طرـش  نیا  هب  ار ، يدـحا 
نوناق مظن و  يهدـننکارجا  عضاو و  العا و  لامک  دوجو  يراج ، يهناخدور  کـی  دـننام  ریغتلا ، مئاد  تادوجوم  يهصرع  رد  زیگناتفگش 

كرد و لباق  درذـگیم ، نآ  رد  هک  هچ  نآ  ناسنا و  نورد  يهعلاطم  یـسررب و  اب  تایآ  نیا  یـسفنا . تاـیآ  مود . هار  دـنکیم . تاـبثا  ار 
، دریذپب ار  سفن  درجت  دناوتن  یسک  رگا  یتح  میـشاب . هتـشاد  هجوت  نورد  رد  سفن  درجت  هب  هک  تسا  یفاک  ادخ  تفرعم  يارب  تسا . مهف 
هک هنوگ  نامه  دمهفب  دـهبد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  درجم  تایعقاو  یلک و  میهافم  ددـع و  دـننام  يدـیرجت ، ياهتیلاعف  دـناوتیم  لقاال 

چیه هب  زین  يدام  ندـب  اب  اهنآ  طابترا  تسین ، راگزاس  تاـیدام  هحفـص 648 ] هدام و [  نوناق  تیوه و  اب  تایعقاو ، اـهتیلاعف و  نآ  دوخ 
هدربورف دوخ  رد  ار  ناـهج  هک  ییـالاو  غورف  ینورب . ملاـع  توکلم  موس . هار  تسین . یعیبـط  یملع  نیناوق  لوـصا و  اـب  ریـسفت  لـباق  هجو 

رد دـنوادخ ، هک  تسا ، ملاع  نیا  توکلم  دـنکیم ، زیگناتفگـش  هجوت و  لـباق  ار  نآ  دـباتیم و  یتسه  يهرهچ  رب  هک  یغورف  اـی  تسا ،
ود رد  هک  ینورد  ناهج  ياهدومن  اهتیلاعف و  ربارب  رد  ینورد . ملاع  توکلم  مراهچ . هار  تسا . هداد  روتـسد  ار  نآ  هب  هجوت  دیجم  نآرق 

اههشیدنا قوف  قیاقح ، نیا  میمانب . یتوکلم  ار  اهنآ  میناوتیم  هک  مینکیم  هدـهاشم  نورد  رد  ار  یقیاقح  دراد ، دوجو  ناور  زغم و  ورملق 
. تسا کلذ  ریغ  لایما و  اهوزرآ ، دـیرجت ، میمـصت ، هدارا ، مسجت ، یناعم ، یعادـت  تالیخت ، قوف  تساـهنآ و  يهدـنهد  لیکـشت  داوم  و 
، نینچمه دهدب . ماجنا  ررض  زا  رارف  ییوجتذل و  يرگادوس و  قوفام  ار  فیلکت  یمدآ  دوشیم  بجوم  هک  فیلکت ، نیرب  ساسحا  دننام 

جاربا تاذ  ءامـس  ذا ال  امئاد ، امئاق  لزی  مل  يذلا  تسام . نورد  یتوکلم  قیاقح  زا  رگید  یکی  ینورد ، تیفرظ  قباطم  قلطم  لامج  كرد 
و دامتعا . وذ  قلخ  داهم و ال  تاذ  ضرا  جاجوعا و ال  وذ  جف  جاجف و ال  وذ  لبج  جاس و ال  رحب  جاد و ال  لیل  جاترا و ال  تاذ  بجح  و ال 

یبـش هن  هتـسب و  ییاـهباجح  هن  تسا و  هتـشاد  دوـجو  اـهجرب  ياراد  ینامـسآ  هن  هک  یلاـح  رد  تسا . هدوـب  مئاد  تاذ و  هب  مئاـق  لزا  زا 
هن نتفرگ و  رارق  يارب  هدرتـسگ  ینیمز  هن  جـک و  هدـیچیپ و  یهار  هن  خارف و  ییاـههار  ياراد  یهوـک  هـن  نکاـس و  ییاـیرد  هـن  کـیرات و 

تارییغت و قوـف  موـهفم ، نآ  تقیقح  هک  نیا  دراد ، ار  ادـخ  موـهفم  زا  یتفاـیرد  هک  یناـسنا  ره  هاـگ .) هیکت  اـی   ) تردـق ياراد  یقوـلخم 
دـشر ياهزغم  اما  تسا . كرد  لباق  وا  هحفـص 649 ] يارب [  دـشاب ، هدوب  مه  لامجا  روط  هب  هچ  رگا  تسا ، نامز  ناکم و  اهیگتـسباو و 

لوصح نامز ، عازتنا  اشنم  هک  دـننادیم  دـننکیم ، تکرح  لیلد  ياـنبم  رب  دـنراد و  راـک  رـس و  قیقحت  هشیدـنا و  اـب  هک  هدـیزرو  هتفاـی و 
اشنم نامز  يارب  ای  دنامیمن ، یعوضوم  نامز  يارب  دوش ، یـضقنم  یتسه  رد  یجیردت  لصحت  تکرح و  رگا  و  تسا . تکرح  یجیردت و 
لاعتم دنوادخ  دراد . دوجو  نایمدآ  ام  زغم  رد  هک  جنـس ، نامز  رازبا  تاینامز و  نامز و  يهدننیرفآ  تسوا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعازتنا 
ثراو زا  دوصقم  نآ . ثراو  قلخ و  يهدننک  عادـبا  دـنوادخ  تسوا  هثراو . قلخلا و  عدـتبم  کلذ  دراد . دوجو  دابالا  دـبا  ات  لازالا  لزا  زا 

زاغآ و هک  نانچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسا . ریذپانناکما  ادخ  يهرابرد  ینعم  نیا  اریز  تسین . ثرا  یقوقح  يانعم  هب  ادـخ ، ندوب 
هب هک  نانچ  و  تسادخ . نآ  زا  زین  نآ  ییاهن  تشونرس  یتسه و  نایاپ  نانچمه ، تسا ، سدقا  تاذ  نآ  زا  یتسه  شنیرفآ  عادبا و  ءاشنا و 

تلع زا  یعیبط  لولعم  کی  یعیبط و  لک  زا  یعیبط  ءزج  کی  ندمآ  دوجو  هب  دننام  يدنوادخ ، يهدارا  تردـق و  زا  یتسه  ندـمآ  دوجو 
هب هچ  وا ، هاگراب  هب  تادوجوم  يهمه  عوجر  اـب  ناـنچمه ، دـشاب ، هدوب  يدـنوادخ  تیدوجوم  رد  يرییغت  بجوم  هک  تسا ، هدوبن  یعیبط 
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هدروآ دوج  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يرمالا  سفن  نامه  هب  اهنآ  عوجر  ياـنعم  هب  هچ  و  تفر ». دـنهاوخ  نیب  زا  تادوجوم  يهمه   » ياـنعم
ملاع داسف  نوک و  طاـسبنا و  ضاـبقنا و  لوحت و  تکرح و  هک  ناـنچ  دـمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  سدـقا  تاذ  نآ  رد  يرییغت  نیرتمک  دوب ،

سمـشلا و و  هقزار . قلخلا و  هلا  و  دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  سدـقا  تاذ  رد  يریثات  نیرتکچوک  زین  تقلخ  ماجنا  زاغآ و  نایم  رد  یتسه 
رد وا  ياضر  ریـسم  رد  هام  باتفآ و  نآ . قزار  قلخ و  دوبعم  تسوا  و  دـیعب . لک  نابرقی  و  دـیدج ، لک  نایلبی  هتاـضرم : یف  ناـبئاد  رمقلا 
اب ار  تقیقح  نیا  يرشب ، تشذگرـس  رد  هبناج  همه  عبتت  هحفـص 650 ] کیدزن [ . ار  يرود  ره  دنیامنیم و  هنهک  ار  ياهزات  ره  دـنتکرح .

یناسنا لیصا  زیارغ  زا  یکی  شتـسرپ ، رتیحالطـصا ، ترابع  هب  تسا . ناسنا  تعیبط  زا  یئزج  شتـسرپ ، هک  دنکیم  تابثا  لماک  حوضو 
ياهتیفیک شتـسرپ و  دروم  تاعوضوم  عونت  تسا ، هدـش  هلئـسم  نیا  رد  صاخـشا  یـضعب  دـیدرت  ای  راـکنا و  بجوم  هک  هچ  نآ  تسا .

هدـش نایب  لـیذ  بیترت  هب  یتاذ ، نورد  یعوضوم و  ورملق  ود  ره  رد  عونت ، هب  ضارتعا  دـننکیم . زورب  شتـسرپ  عقوم  رد  هک  تسا  یناور 
رگیدکی اب  فالتخا  همه  نیا  دوبعم  باختنا  رد  ع )  ) مدآ دالوا  تسیابیمن  دوب ، اهناسنا  رد  لیـصا  يهزیرغ  کی  شتـسرپ ، رگا  . 1 تسا :

ندوب ساسایب  لیلد  ار ، شتـسرپ  دروم  تاـعوضوم  رد  فـالتخا  میهاوخب  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد  دنـشاب . هتـشاد 
اریز میرادرب . نآ  تایلمع  نادجو و  نآ و  ياهتیلاعف  لقع و  زا  تسد  هناعطاق  تحارـص و  لامک  اب  دـیاب  مینک ، یقلت  شتـسرپ  يهدـیدپ 

باختنا دوخ  يارب  ار  یصوصخم  ماکحا  ایاضق و  تاعوضوم و  للم ، ماوقا و  يهمه  دارفا  رد  ام ، ینورد  یـساسا  گرزب و  رـصنع  ود  نیا 
فالتخا همه  نآ  هدـیدپ ، نیا  يهرابرد  مدرم  یناور  تیفیک  تسیابیمن  دوب ، اهناسنا  رد  لیـصا  يهزیرغ  کی  شتـسرپ  رگا  . 2 دننکیم .

یهاتوک هک  تفگ  دیاب  ضارتعا  نیا  خساپ  رد  دـشاب . شتـسرپ  یتسین  یتسه و  دـح  رد  یهاگ  فالتخا ، نیا  هک  يروط  هب  دـشاب . هتـشاد 
زا یهورگ  هنومن ، ناونع  هب  تسا . تافالتخا  اهتوافت و  یلـصا  لماع  نوناق ، نآ  هب  حیحـص  لمع  ناور و  زغم و  نوناق  میظنت  رد  اهناسنا 

تیلباق تیوه و  يهرابرد  هک  نیا  نودـب  دنـشارتیم ، نانآ  يارب  گنهرف  هعماج و  طیحم و  هک  دنتـسرپیم  ار  یـصوصخم  ياـهتب  مدرم 
هن اذل ، درادن . نآ  رد  یتلاخد  الاو  رایتخا  هشیدـنا و  یهاگآ و  هک  تسا  يدـیلقت  شتـسرپ  نامه  نیا  دنـشاب . هدرک  يرکف  اهنآ  شتـسرپ 

دوجو هب  ناـنآ  یحور  یعـضو  رد  شتـسرپ ، نیا  تهج  هب  لاـمک ، دـشر و  هب  ور  تارییغت  هن  دـنباییمرد و  شتـسرپ  هنوـگ  نیا  زا  یتذـل 
نیا تسا . ریذـپناکما  درف  يارب  هک  تیفیک  تـیمک و  نآ  اـب  لاـمک ، ریـسم  رد  نـتفرگ  رارق  زا  تـسا  تراـبع  یقیقح  شتـسرپ  دـیآیم .

یفخت ام  مهنیعا و  هنئاخ  مهسفنا و  ددع  مهلامعا و  مهراثآ و  یـصحا  و  هحفص 651 ] تسا [ . حور  یقیقح  ییافوکش  جاهتبا و  شتـسرپ ،
اهنآ سوفن  ددع  لامعا و  راثآ و  و  تایاغلا . مهب  یهانتت  نا  یلا  روهظلا ، ماحرالا و  نم  مهعدوتسم  مهرقتـسم و  ریمـضلا و  نم  مهرودص 

هاگرارق هب  وا  تسا . هاگآ  دناهدومن ، یفخم  دوخ  ياههنیس  رد  هک  هچ  نآ  هب  ملاع و  نانآ  ياهمشچ  تنایخ  هب  و  تسا . هدومرف  باسح  ار 
هاگ نآ  ات  ایند  نیا  رد  روهظ  ناردام و  ماحرا  هاگرذگ  زا  تسا ) هعیدو  روط  هب  تیعقوم  نآ  رد  ناشتنوکـس  هک   ) نانآ يارذگ  تیعقوم  و 

یتیمها اب  رایـسب  جیاتن  هب  اهناسنا  هیجوت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  فدـه ، دـسریم  رظن  هب  تساناد . دـسرب ، نایاپ  هب  نانآ  ياهتیاغ  هک 
تیـصعم و زا  زیهرپ  جیاتن ، نیا  يهلمج  زا  دروآیم . دوجو  هب  يرـشب  ناور  زغم و  رد  يدـنوادخ  ملع  تیمومع  هب  داقتعا  ملع و  هک  تسا 

تعـستا هتمحر و  هعـس  یف  هئادـعا  یلع  هتمقن  تدتـشا  يذـلا  وه  تسا . راوگان  ياهدـماشیپ  ثداوح و  ربارب  رد  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و 
وا باذع  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  وا  هاداع . نم  بلاغ  هاوان و  نم  لذم  هقاش و  نم  رمدـم  هزاع و  نم  رهاق  هتمقن ، هدـش  یف  هئایلوال  هتمحر 

یـسک ره  رب  زوریپ  تسا . هدرتسگ  شباذـع  تدـش  نیع  رد  شناتـسود  رب  وا  تمحر  دـیدش و  شنانمـشد  رب  شتمحر ، شرتسگ  نیع  رد 
وا اب  هک  تسا  یـسک  ره  يهدننک  لیلذ  و  دزیخرب . وا  اب  عازن  هب  هک  تسا  یـسک  ره  يهدننک  كاله  دیآرب و  وا  رب  هبلغ  ددص  رد  هک  تسا 

تـسد هب  ار  تردـق  نیا  یـسک  رگا  دـیآرد . وا  اـب  تموصخ  رد  زا  هک  تسا  یـسک  ره  هحفـص 652 ] رب [  هدـننک  هبلغ  و  دـیامن . تفلاخم 
تردق وا  دنک ، هرادا  لماک  روط  هب  یناور ، يزغم و  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  اهورین و  تافـص و  یمامت  اب  ار ، دوخ  تیدوجوم  هک  دورایب 

مهیلع ایـصوا  ءایبنا و  رگم  درادـن ، ار  مدرم  قلطم  تیریدـم  قح  سک  چـیه  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اذـل ، تساراد . ار  مدرم  يهمه  تیریدـم 
رگیدـکی اب  رثات  ریثات و  طالتخا و  قوفام  يدـنوادخ ، تافـص  لاح ، ره  هب  دـناهدش . لیان  نتـشیوخ  تیریدـم  يالاو  ماقم  هب  هک  مالـسلا ،
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، درک دـهاوخ  یتسه  دـض  ناراکهبت  بیـصن  هک  دـیدش ، نارکیب و  باذـع  اب  یمحازت  چـیه  وا ، تیاـهنیب  هعـساو و  تمحر  ینعی  تسا .
باذع درادن . وا  تیاهنیب  يهعـساو  تمرح  اب  یمحازت  چیه  درک ، دهاوخ  بیـصن  هک  مه  ینارکیب  دیدش و  باذـع  سکعلاب ، و  درادـن .
طاسب ندرتسگ  رد  هک  نانچ  يدنوادخ ، تمحر  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  ناراکهبت  بیصن  دص  رد  دص  قاقحتسا  يور  زا  يدنوادخ 

يدنوادخ تمحر  زین  مدرم  ياههشیدنا  تاکرح و  لامعا و  جـیاتن  نداد  ناشن  تقلخ و  يهمادا  رد  نینچمه ، هدوب ، یـساسا  لماع  تقلخ 
تمظع و زا  یعالطا  ملع و  دـنهدیم ، رارق  ادـخ  اب  تفلاـخم  عازن و  تیعقوم  رد  ار  دوخ  هک  یناـسک  تیرثکا  تسا . هدرتسگ  زیچ  همه  رب 
هب دناهتخاس ، دوخ  رامیب  دودحم و  نهذ  رد  هک  ییادخ  اب  تقیقح  رد  نانیا  دـنرادن . یتسه  ملاوع  يهمه  رب  يدـنوادخ  يهرطیـس  هطلس و 

يهمه هک  يدـنوادخ  تخانـش  هب  هک  تسا  هدـش  عورـش  عقوم  نآ  زا  ادـخ ، اـب  ناـنادان  نیا  عازن  تفلاـخم و  دـنزیخیمرب . عازن  هزراـبم و 
ریاس ردام و  ردـپ و  ییادـتبا  فراعم  زا  دـیلقت  هب  هدادـن و  تیمها  تسوا ، رایتخا  رد  اـهنآ  يدـبا  تشونرـس  تشذگرـس و  تیدوجوم و 

هدـیزرو تعانق  دناهتـشاد ، تکرـش  گرزب ، يهلئـسم  نینچ  رد  وا ، يزغم  ياوق  ندـناسر  تیلعف  هب  اـی  ندروآ و  دوجو  هب  رد  هک  یناـسک 
نامه یتسه ، ملاع  هک  دنراد  يدج  عقوت  هدرک و  هضرع  یتسه  ملاع  رب  ار  دوخ  ینهذ  ياهنامرآ  هک  دنوشیم  ادیپ  مه  یـصاخشا  تسا !

رد اهنآ  نابحاص  تسا . هدـش  هدـید  ناوارف  يدـنوادخ ، لعف  هدارا و  يهرابرد  اـهرظنراهظا  هنوگ  نیا  ددرگب ! دـناوخیم ، ناـنآ  هک  روط 
نم دنزیخیمرب . داقتنا  عازن و  هب  هحفـص 653 ] دهدیم [ ، ماجنا  دهاوخیم و  دنوادخ  هک  هچ  نآ  اب  و  دنیآیمرب ! يدنوادخ  میلعت  ددـص 

زا هک  سک  ره  و  دیامن . شتیافک  دنک ، وا  هب  لکوت  هک  سکره  هازج . هرکش  نم  هاضق و  هضرقا  نم  هاطعا و  هتلاس  نم  هافک و  هیلع  لکوت 
. دهدیم ششاداپ  دروآ ، ياج  هب  ار  شساپس  هک  سک  ره  و  دیامرف . شیادا  داد ، ضرق  وا  هب  سک  ره  و  دیامرف . شیاطع  دنک ، تلئسم  وا 

يهمه نانع  اهمامز و  : » ریز یهلا  یـساسا  يهلئـسم  شریذپ  زا  تسا  ترابع  تسا ، لوقعم  تایح  یـساسا  نکر  هک  یقیقح ، لکوت  لکوت 
عقوم رد  اهنت  هن  یحور ، يالاو  تلاـح  نیا  [ . 215 .« ] دنکیم دادمتـسا  وا  تردق  زا  تادوجوم ، يهمه  تسا و  يدـنوادخ  تسد  هب  روما 
روبزم يهدـیدپ  زا  یگدـنز ، تالاح  يهمه  رد  اهناسنا ، هنوگ  نیا  هکلب  دـنکیم ، زورب  هتـسراو  هاـگآ و  ياـهناسنا  رد  اـهراک  هب  مادـقا 

ماظن هب  رظن  اب  هک  تسا  نیا  شروظنم  دیوگیم ، هللاءاشنا  داد ، دهاوخ  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  یهاگآ ، يور  زا  هک  یـسک  دـنرادروخرب .
، دوریم وا  زغم  رد  هدـشن  هبـساحم  ییاهدادـیور  زورب  ناکما  هظحل  ره  تسا و  نایرج  رد  یتسه  ملاع  زا  زاـب  یماـظن  رد  هک  تعیبط ، زاـب 
دراپسیم و يدنوادخ  تیـشم  هب  ار  هیـضق  دتفین ، دیدرت  هب  یتسه  ملاع  مظن  رد  دروخن و  هبرـض  اهدادیور  نآ  زورب  عقوم  رد  هک  نآ  يارب 

عـضو رد  رییغت  داجیا  ناکما  اب  هظحل ، ره  هک  دنکیم  هیکت  یقلطم  رداق و  دـنوادخ  رب  یقیقح  لکوت  عقوم  رد  یمدآ  هللاءاشنا . دـیوگیم 
یگدـنز رد  ار  ناسنا  يریگعضوم  تیعقوم و  دـناوتیم  هدـشن ، هحفـص 654 ] هبـساحم [  ثداوح  ندرک  رادوـمن  ناـسنا و  یناور  يزغم و 

ياهشالت ترورـض  دروم  رد   ) ینالـضع يرکف و  شـالت  لـحارم  ندـنارذگ  یقیقح ، لـکوت  کـی  يهمدـقم  اـی  طرـش  دـنک . نوگرگد 
يرکف و تیلاعف  هنوگ  ره  هدش و  راک  تامدقم  دراو  لقاع  ناسنا  هک  تسا  هدش  عورـش  عضوم  نآ  زا  لکوت  تقیقح  رد  تسا . ینالـضع )
، اهنآ نایم  طابترا  جیاتن و  تامدـقم و  يهمه  ندرک  راذـگاو  لکوت ، نیا  يهفاضا  هب  تسا . هداد  ماجنا  تسا ، زاین  دروم  هک  ار  ینالـضع 

لکوت دوشیم . یـشان  نآ  نوئـش  یتسه و  ملاـع  رب  يدـنوادخ  يهبناـج  همه  یمئاد و  يهطلـس  ملع و  شریذـپ  زا  هک  تسا  رگید  یلکوت 
هب ار  نکمم  ياهشـشوک  اـهیهاگآ و  يهمه  لـکوتم ، ناـسنا  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تساـهراک . رد  شمارآ  ناـنیمطا و  بجوم  یقیقح ،

بابـسا تامدـقم و  رد  يریـصقت  زین  دوخ  دـنادیم و  دوخ  راک  رظان  ار  ادـخ  لـکوت  يهلیـسو  هب  هک  تهج  نادـب  درک ، مادـقا  درب و  راـک 
ربکت و یهاوخدوخ و  زا  یقیقح  لکوت  دوشیم . راک  هب  تسد  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  لامک  اب  اذـل ، تسا ، هدادـن  ماجنا  راـک  يراـیتخا 

لاوئـس دـیامرف . شیاطع  دـنک ، تلئـسم  وا  زا  هک  سک  ره  و  هاطعا . هلاس  نم  و  دـنکیم . يریگولج  اهراک ، رد  تیقفوم  عقوم  رد  توخن ،
زیچ و همه  رایتخا  هک  وا ، يهقلطم  تردـق  ملع و  هب  نامیا  اب  ادـخ ، هب  لماک  هجوت  زا  تسا  ترابع  دـنوادخ ، زا  تلئـسم  لاوئـس و  يانعم 

نیا ضورع  تسا . یمتح  رما  کی  هدننک ، تلئـسم  رظن  رد  هقلطم  تیلع  زا  لیاسو  بابـسا و  يهمه  طوقـس  دراد . تسد  رد  ار  سک  همه 
تلاح یعون  زورب  اـی  تسا و  دـنوادخ  زا  تلئـسم  دروم  هک  تسا  یجاـیتحا  ندـش  هدروآرب  اـی  دراد : لاـبند  هب  یعطق  يهجیتن  ود  تلاـح ،
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عقوم رد  ضحم ، میلـست  تلاح  تسا . یعیبط  جایتحا  ندـش  هدروآرب  زا  رتالاب  شتمظع ، هحفـص 655 ] فطل و [  هک  تسا  یحور  طاسبنا 
رتشیب دشاب ، رایتخا  يانعم  هب  يدازآ  اب  هارمه  رتشیب  هچ  ره  میلست ، نیا  تسا . تلاح  نآ  یناحور  رایسب  تاصتخم  زا  یکی  تلئـسم ، اعد و 

هک هچ  نآ  تسا . سدقا  تاذ  نآ  هب  ندرک ! نیعم  فیلکت  زا  ریغ  دنوادخ ، زا  تلئسم  هک  دش  هجوتم  دیاب  دنکیم . کمک  یحور  دشر  هب 
. وا يارب  فیلکت  نییعت  هن  تسا ، دنوادخ  زا  تلئـسم  دناهدومرف ، غالبا  ار  نآ  ناشیاهتلاسر  رد  یهلا  ربمایپ  دـباییمرد و  نادـجو  لقع و 

تلاح هن  دنک ، یقلت  وا  اب  طابترا  تالاح  زا  یکی  ار  دـنوادخ  زا  تلئـسم  اعد و  هک  دوش  لیان  یحور  یگتـسراو  نآ  هب  دـناوتب  ناسنا  رگا 
اب طابترا  ندرک  رارقرب  زا  دـناوتیم  یناسنا  نینچ  یتسه ، نوناق  مظن و  رد  لالتخا  ندرک  دراو  ضقن و  تساوخرد  تلاـح  هن  يراـکبلط و 

ناهج ماظن  تسین . هتـسب  ماظن  اب  یتسه  نیناوق  رب  موجه  جایتحا ، ندش  هدروآرب  اب  تلئـسم ، اعد و  تباجتـسا  درب . یتوکلم  ياههرهب  ادـخ 
حور هب  تسا ، هداد  یگدـنزوس  تیـصاخ  شتآ  يارب  هک  يدـنوادخ  ینعی  تسا . زاـب  تعیبط ، يارواـم  اـب  نآ  طاـبترا  هب  رظن  اـب  تعیبط ،

تیـصاخ اب  ار  شتآ  یعیبط  تیـصاخ  دنک ، رارقرب  يدنوادخ  يهقلطم  تردـق  اب  حیحـص  طابترا  رگا  هک  تسا  هداد  ار  تردـق  نآ  ناسنا 
، اذل دنکیم . ادیپ  بان  دیدش و  شمارآ  تلاح  یمدآ  ناور  زغم و  اعد ، شیاین و  تلاح  رد  دنکیم . بلـس  تسا ، نآ  زا  رتيوق  هک  حور ،

شیاین تلئسم و  یناحور  تلاح  زورب  زا  شیپ  هک  دباییم  رد  دوخ  دصقم  يارب  ار  ییاههار  دتفایم و  حیحص  نایرج  هب  رکف  رکذ ، نیا  زا 
تیشم اب  هزرابم  تلئسم ، شیاین و  هب  ندروآ  يور  يونعم و  يدام و  تایح  يهرادا  رد  شالت  ششوک و  راک و  ندرک  اهر  تشادن . غارس 

نداد و ضرق  دـیامرف . شیادا  داد ، ضرق  وا  هب  سک  ره  و  هاـضق . هضرقا  نم  و  تسا . هدوـمرف  یفرعم  لاـعف  ار  دوـخ  هک  تسا  يدـنوادخ 
ادا امـش  هب  ار  نآ  ربارب  دـنچ  دـنوادخ  دـیهدب ، نسح  ضرق  دـنوادخ  هب  رگا  [ » هحفـص 656 تسا [ . هدـمآ  نآرق  رد  ادـخ  هب  ندرک  يرای 

دهاوخ اطع  ربارب  دـنچ  نانآ  يارب  دـنوادخ  دـنداد ، نسح  ضرق  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  و  [ . » 216 .« ] دیـشخب دهاوخ  ار  امـش  دومرف و  دهاوخ 
ار امـش  دنوادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـنوادخ هب  ندرک  يرای  هب  طوبرم  تایآ  و  [ . 217 .« ] دومرف

اعطق دـنک و  کمک  ار  ادـخ  هک  ار  یـسک  دـنکیم  کمک  دـنوادخ  و  [ . » 218 .« ] دومرف دـهاوخ  تباث  ار  امـش  ياهمدـق  هدومرف و  يرای 
تسا ترابع  رکش  دهدیم . ششاداپ  دروآ ، ياج  هب  ار  شساپس  هک  سک  ره  و  هازج . هرکـش  نم  و  [ . 219 .« ] تسا زیزع  يوق و  دنوادخ 

، تاریخ نآ  زا  یکی  اب  دـنوادخ ، هک  عقاوم  نآ  رد  اـصوصخم  اـهنآ . هب  هجوت  عقوم  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  تـالامک  تاریخ و  دانـسا  زا 
دوخ یتح  ار ، تاریخ  طابترا  هک  یلاـع ، ياهيرایـشه  تـالاح  رد  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشاب . هداد  رارق  تیاـنع  دروم  ار  دوخ  يهدـنب 

رد يرازگرکـش ، زا  یناوتان  ساسحا  زا  سپ  مینکیم ، كرد  ادخ  اب  تسا ، يونعم  ياهتمعن  نیرتتمظع  اب  زا  یکی  هک  ار  يرازگرکش 
ره و  : » تسا هدومرف  نایب  ار  دوخ  يرازگرکـش  هکرابم  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  ناحبـس ، دـنوادخ  میوشیم . روهطوغ  یهلا  غورف  زا  ییاـیرد 

لاعتم دنوادخ  هک  نیا  يانعم  [ . 220 .« ] تساناد هحفص 657 ] رازگرکش و [  دنوادخ  دنک ، ریخ ) یبابحتسا  یعربت و  تعاطا   ) عوطت سک 
لامعا ربارب  رد  هک  ار  یشاداپ  دراد ، دوخ  ناگدنب  رب  هک  یتبحم  تدش  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا ، نتـشیوخ  يهدنب  رازگرکش 

شناگدنب زا  ادخ  نتفرگ  ضرق  يهرابرد  دیامرفیم . يرازگرکـش  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  دننام  دیامرفیم ، تیانع  شناگدـنب  يهحلاص 
هب تبـسن  ار  ناگدـنب  يراکوکین  ناسحا و  دـنوادخ ، دـشاب . هتـشاد  شتاقولخم  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  دـنوادخ  تسا . نینچ  زین 

ناگدنب زا  دوخ  نتفرگ  ضرق  ار ، رگیدکی  هب  نداد  ضرق  نینچمه ، تسا . هداد  رارق  یبوبر  ماقم  هب  يراکوکین  ناسحا و  دننام  رگیدـکی ،
نآ هک  تسا  نیا  دـننام  دـنهدیم  ماـجنا  شناگدـنب  هک  ياهحلاـص  لاـمعا  نیارباـنب ، تسا . هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  يادا  هدومرف و  یفرعم 
نم مکـسفنا  اونز  هللا ، دابع  دوشیم . نانآ  رازگساپـس  زین  دنوادخ  دـنهدیم و  دـنوادخ  هب  ناگدـنب  هک  تسا  ییاهتمعن  هحلاص ، لامعا 

هسفن یلع  نعی  مل  نم  هنا  اوملعا  قایسلا و  فنع  لبق  اوداقنا  قانخلا و  قیض  لبق  اوسفنت  و  اوبساحت ، نا  لبق  نم  اهوبـساح  اونزوت و  نا  لبق 
نازیم اب  امـش  ياهسفن  هک  نآ  زا  شیپ  ادـخ  ناگدـنب  يا  ظعاو . رجاز و ال  اـهریغ ال  نم  هل  نکی  مل  رجاز ، ظـعاو و  اـهنم  هل  نوکی  یتح 

و دیروآرد . هبـساحم  هب  ار  اهنآ  ناتدوخ  دنروآرد ، هبـساحم  هب  ار  ناتیاهسفن  هک  نآ  زا  شیپ  و  دیجنـسب . ار  دوخ  دوش ، هدیجنـس  لدـع 
تکرح دوخ  رایتخا  هب  دیوش ، هدنار  تشونرـس  فرط  هب  دیدش  هارکا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دـینزب و  سفن  دـیوش ، گنت  ولگ  هک  نآ  زا  شیپ 
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ظـعاو و دوخ  سفن  زا  هک  دـنکن ) هحفـص 658 ] يرای [  دوخ  هب  ای   ) دـهدن یتیمها  دوخ  هب  هک  یـسک  ره  دـینادب  و  دیـشاب . عیطم  دـینک و 
چیه تسین . يزاب  ناکم  یتسه  ملاع  ياهدنهد . دنپ  هن  دوب و  دهاوخ  یعنام  هن  شسفن  ریغ  زا  وا  يارب  دشاب ، هتـشاد  اهیگدولآ ) زا   ) یعنام

. تسین ام  شریذـپ  ملع و  هب  طوبرم  مه  اهنآ  تیعقاو  هک  ناـنچ  دـنکیمن . تکرح  نوناـق ، زا  راـنک  رب  یتسه ، ملاـع  نیا  يازجا  زا  کـی 
يزاب و هلـسفس  یفاب و  هطلاغم  دراد و  تیعقاو  شطباور  ازجا و  اب  یتسه  ناهج  میریذپن ، ای  میریذپب  هاوخ  مینادـن ، هچ  مینادـب و  هچ  ینعی ،

نیا يازجا  زا  یکی  دراد . قرف  ناهج  ییاسانش  اب  ناهج  هک  مینکن  شومارف  زگره  ار  حیحص  الماک  راعـش  نیا  درادن . نآ  هب  یهار  یخوش 
هک نیا  دوشیم . هدـیمان  ناسنا  هک  تسا  دوجوم  نیمه  تسا ، نآ  زا  لماک  ياهخـسن  ییاـهنت  هب  هک  نآ  ءزج  نیرتمهم  هکلب  یتسه ، ملاـع 
«، دـیهدب رارق  هبـساحم  هنزاوـم و  دروـم  ار  دوـخ  دـیریگب ، رارق  هبـساحم  هنزاوـم و  دروـم  هـک  نآ  زا  شیپ  : » دـیامرفیم ع )  ) نینموـملاریما

نیا تسا ، رادینعم  ناـهج  رد  رادینعم  يدوـجوم  ناـسنا  هک  نیا  شریذـپ  اریز  دـیامرفیم . هک  تسا  ناـسنا  يهراـبرد  هلمج  نـیرتیعطق 
ار راـک  نیا  رگا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  قیقد  يهبـساحم  هنزاوم و  تحت  تاـعطق ، دوجوم ، نیا  هک  دروآیم  دوـخ  لاـبند  هب  مه  ار  شریذـپ 
دـنک و هحماسم  راـک  نیا  رد  رگا  و  دروآ . دـهاوخ  تسد  هب  تسا ، یبوبر  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  هک  ار  نآ  يهویم  داد ، ماـجنا  شدوخ 

شتکرح دیما و  راموط  هدش و  رید  رگید  یلو  درک ، دـهاوخ  ار  راک  نیا  لازی ، لزی و ال  مل  رگباسح  دـنارذگب ، هبـساحمیب  ار  دوخ  تایح 
هحفص 659] تسا [ . هدش  هدیچرب 

حابشا هبطخ  هبطخ 090-

هفوک دجـسم  رد  ناگتـشرف ، فیـصوت  يدـنوادخ و  فیـصوت  رد  تسا ، فورعم  حابـشالاهبطخ  هب  هک  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
لک هاوس و  صقتنم  طعم  لک  ذا  دوجلا ، ءاطعالا و  هیدکی  دومجلا و ال  عنملا و  هرفی  يذل ال  دـمحلا هللا  هحفص 660 ] تسا [ . هدومرف  داریا 

ناسحا زا  تاقولخم   ) نتخاس عونمم  هک  تسار  يادـخ  دـمح  مسقلا . دـیزملا و  دـئاوع  معنلا و  دـئاوفب  نانملا  وه  هالخ و  ام  مومذـم  عناـم 
ره اریز  دزاسیمن ، رقف  راچد  ار  وا  تاقولخم ، رب  ناـسحا  شـشخب و  و  دـیازفایمن . وا  رب  يزیچ  تاـقولخم ) رب  یتیاـنعیب   ) دومج و  دوخ )
هب هک   ) عفانم یناوارف  اهتمعن و  دیاوف  اب  هک  تسوا  و  تسا . خـیبوت  دروم  وا  زج  ياهدـننک  عنم  ره  دریذـپیم و  ناصقن  وا  زج  ياهدنـشخب 
زا ار  دوخ  ملع  رگا  ایآ  دوشیم ؟ هتـساک  امـش  ملع  زا  نارگید  هب  ملع  لذـب  اب  ایآ  دـیامنیم . يرگناسحا  دـیامرفیم ) تیاـنع  شناگدـنب 

تیدوجوم زا  دوشیم ، رداص  ناسنا  زا  هک  یـشزرا  اب  ياهتیلاعف  زا  کـی  چـیه  دوشیم ؟ هدوزفا  امـش  ملع  رب  دـیدرک ، هقیاـضم  نارگید 
تخانش يهلیسو  هب  یهلا ، يهلئـسم  کی  تخانـش  دراوم  زا  یکی  مه  نیا  دیازفایمن . نآ  رب  نآ ، يرادهگن  ظفح و  دنکیمن و  مک  ناسنا 

یسک ره  هحفـص 661 ] تخانـش [ ». ار  شیادخ  تخانـش  ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  : » دیوگیم هک  تسا  روهـشم  ثیدح  دافم  هب  سفن ،
یلو دریگیم ، رارق  شنزرـس  ریقحت و  دروم  اـعطق  دزروب ، عاـنتما  نآ  نداد  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  يزیچ  نداد  دادعتـسا  یعیبط ، روط  هب  هک 

هیلا و نیبغارلا  لیبس  جـهن  مهتاوقا و  ردـق  مهقازرا و  نمـض  قئالخلا ، هلایع  تسا . كاسما  اطع و  رد  رایتخا  لاـمک  ياراد  ناـنم ، دـنوادخ 
شرادـید و ناقاتـشم  هار  هدومرف و  ردـقم  ار  ناـنآ  ياـههشوت  نیمـضت و  ار  ناـنآ  يزور  دـنیوا ، لاـیع  دـننام  قیـالخ  هیدـل . اـم  نیبلاـطلا 
: تسا مهم  رایـسب  يهتکن  ود  ادـخ ، اب  اـهناسنا  يهطبار  رد  لاـیع  يهملک  ندرب  راـک  هب  رد  تسا . هدومن  هراومه  ار  شفاـطلا  ناگدـنیوج 

تـسود رایـسب  ار  اهناسنا  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  تایاور  رد  تسا . شتاقولخم  رب  يدـنوادخ  تبحم  نایب  مکی . يهتکن 
دوجو رگیدـکی  اب  اـهناسنا  ناـیم  هک  یعیبط ، یفطاـع  تبغر  هقـالع و  اـهناسنا ، رب  يدـنوادخ  رهم  دادو و  تبحم و  زا  دوصقم  درادیم .

باذجنا و نآ  الاو ، لوقعم و  تبحم  زا  دوصقم  مینکیم . زاربا  رگیدکی  هب  اهناسنا  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یمیهافم  هکلب  تسین . دراد ،
چیه هک  تسین  دـیدرت  ياـج  دوشیم . رادـیدپ  نآ  ياـهشزرا  يدوـجو و  راـثآ  بوـبحم و  تقیقح  تخانـش  زا  سپ  هک  تسا  نتـساوخ 
چیه نیاربانب ، دوش . رادروخرب  یساسا  طرش  نیا  زا  وا ، تبحم  ات  درادن ، ار  دوخ  بوبحم  يهبناج  همه  لماک و  ییاسانـش  ییاناوت  یناسنا ،

تاـقولخم رب  ادـخ  تبحم  طـقف  دیـسر . دـهاوخن  لـماک  ـالعا و  يهجرد  هب  دنـشاب ، هک  یتیعقوم  عضو و  ره  رد  مدرم ، هب  مدرم  زا  یتـبحم 
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. تسا رگیدـکی  نتـشاد  تسود  هب  اهناسنا  کیرحت  قیوشت و  مود . يهتکن  تساهنآ . تیعقاو  ماـمت  رب  ینتبم  لیـصا و  هک  تسا  شیوخ 
یفرطیب یتح  دنتسه . يدنوادخ  رهم  دروم  هک  تسا  یتاقولخم  اب  تموصخ  تقیقح  رد  زوجم ، تلع و  نودب  اهناسنا ، اب  تموصخ  اریز 

يهداج زا  فارحنا  دنتـسه ،» يدـنوادخ  رهم  دروم  اـهناسنا  : » دـش هتفگ  هحفـص 662 ] هک [  هچ  نآ  قباـطم  زین  اـهناسنا  هب  ییاـنتعایب  و 
زا رتشیب  هتفرگ ، رارق  تلئـسم  دروم  هک  هچ  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  شیاشخب  و  لاـسی . مل  اـمب  هنم  دوجاـب  لئـس  اـمب  سیل  و  تسا . تقیقح 

ياضتقم هب  دیامرفیم ، تیانع  شناگدنب  هب  هک  ار  هچ  ره  ناحبـس ، دنوادخ  هک  تهج  نادب  تسا . هدـشن  تلئـسم  وا  زا  هک  تسین  يدروم 
يواست درادن . یتوافت  شناگدنب  تلئسم  مدع  تلئسم و  اب  یهلا  ضیف  نایرج  اذل ، تسا ، شناگدنب  رب  وا  ضحم  دوجو  يهقلطم  تیـضایف 

وا ندوب  ضحم  داوج  هقلطم و  تیضایف  هب  رظن  اب  دنرادن ، وا  زا  یتلئسم  هک  نانآ  دننکیم و  تلئسم  هک  نانآ  رب  یهلا ، دوجو  ضیف  نایرج 
، تسا هدـمآ  ناوارف  ثیداحا  تایآ و  رد  هک  نانچ  تلئـسم ، اعد و  تیـصاخ  هب  رظن  اب  اما  تسا . سدـقا  تاذ  نآ  هب  ناگدـنب  قلطم  زاین  و 

ضیف زا  تیمورحم  هک  نیا  نودب  دوش ، رادروخرب  دنوادخ  زا  يرتشیب  ضیف  زا  دناوتیم  تلئسم  شیاین و  عون  نیا  اب  ناسنا  تفگ  ناوتیم 
نانآ يهرابرد  ناسحا  ضیف و  زا  يدنوادخ ، كاسما  هب  دنتـسم  دننکیمن ، يدنوادخ  هاگراب  زا  یتلئـسم  اعد و  هک  نانآ  يارب  يدـنوادخ 

وا رب  يزیچ  هک  تسا ، یلوا  هدعب . ءیـش  نوکیف  دعب  هل  سیل  يذـلا  رخالا  هلبق و  ءئیـش  نوکیف  لبق  هل  نکی  مل  يذـلا  لوالا  دـشاب . هدوب 
هک یمیهافم  دشاب . وا  زا  دعب  يدوجوم  هک  تسین  وا  زا  دعب  يزیچ  هک  تسا ، يرخآ  دشاب و  يدوجوم  وا  زا  شیپ  هک  تسا  هتفرگن  تقبس 

نیتسخن يهطقن )  ) يهظحل زا  تسا  تراـبع  یقیقح . یناـمز  لوا  . 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ددـعتم  دوـشیم ، زاربا  رخآ  لوا و  يهملک  ود  اـب 
دادیور نیلوا  مکی . يانعم  دشاب : هتـشاد  ار  ینعم  ود  زا  یکی  دناوتیم  زاغآ )  ) لوا نیا  دیمان . نامز  یقیقح  لوا  ار  نآ  ناوتیم  هک  ینامز 

کی هک  يدادـتما  نیلوا  مود . ياـنعم  تسا . هدروآ  دوجو  هب  هحفـص 663 ] ار [  نامز  اشنم  هدـش و  زاغآ  یتسه  ناهج  رد  هک  تکرح ، زا 
دنکیم و ادـیپ  ققحت  نامز  رد  هک  یثداوح  زا  یـضعب  هثداح . کی  يارب  ینامز  لوا  . 2 تسا . هدرک  عازتنا  ینیع  تکرح  زا  هدـننک  كرد 

دننام يرابتعا . يداد و  رارق  یناـمز  لوا  . 3 سیردت . یقیقح  زاغآ  دـننام  [ 221 . ] تـسا یقیقح  لوا  ياراد  دریگیم ، رارق  نآ  راـبیوج  رد 
يدوجو لوا  زا  دوصقم  يدوـجو . لوا  . 4 صاخـشا . زا  ياهدـع  نایم  كرتشم ، يهمـشچ  کی  زا  بآ  هب  صاصتخا  قح  قلعت  نامز  نیلوا 
کلـسم ربانب  لوا ، لقع  دـننام  دـناهدرک . ادـیپ  تیعقاو  تسا ، تکرح  هک  نامز ، اـشنم  زاـغآ  زا  شیپ  هک  تسا  تادوجوم  اـی  دوجوم  نآ 

عدارلا و  دوب . دـهاوخ  نامز  نایاپ  تادوجوم و  يهمه  رخآ  زا  سپ  هدوب و  اـهلوا  نیا  يهمه  زا  شیپ  لاـعتم ، دـنوادخ  ءاـشم . يهفـسالف 
تاذ تسا . هدومن  عونمم  دوخ  كرد  ندـید و  زا  ار  نامـشچ  ياهکمدرم  هک  تسا  يدـنوادخ  هکردـت . وا  هلانت  نا  نع  راـصبالا  یـسانا 
ندید لباق  نامـسآ  ای  نیمز  رد  اهنآ ، يهلیـسو  هب  ات  درادن ، هار  سدـقا  تاذ  نآ  هب  يدومن  تیفیک و  چـیه  تسین و  مسج  یبوبر  سدـقا 

هدید اریز  دوشیمن . هدـید  نیب  لکـش  نیبدومن و  ياهمشچ  نآ  اب  ندـید ، هب  طوبرم  یکیزیف  نیناوق  هب  رظن  اب  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب . هدوب 
نآ يهلیسو  هب  دنوادخ ، اما  تساهتیدودحم . اهنیعت و  نیا  يهمه  قوف  دنوادخ  تسا و  ینامز  یناکم و  یکیزیف و  نیعت  مزلتـسم  ندش 
رگا هک  تسا  ییانیب  نامه  نیا  تسا . تیور  دوهـش و  لـباق  تسا ، هحفـص 664 ] هداهن [  تعیدو  هب  ام  نورد  رد  ار  نآ  يورین  هک  ییاـنیب 
یتح هکلب  درک ، دهاوخن  دوهـش  تیور و  ار  ادخ  اهنت  هن  دـنک ، شهابت  ندوب  رذـب  تلاح  نامه  رد  دـناسرن و  تیلعف  هب  ار  نآ  ناسنا  کی 

لاحلا و هنم  فلتخیف  رهد  هیلع  فلتخا  ام  دوب . دهاوخن  مهف  لباق  وا  يارب  تایدام  هدام و  رازفلع  رد  ندـیطلغ  قوف  یتمظع  شزرا و  چـیه 
هن و  دنک . داجیا  وا  يارب  یفلتخم  تالاح  نایرج  نآ  هک  تسا  هتشاد  نایرج  ادخ  رب  نامز  رهد و  هن  لاقتنالا . هیلع  زوجیف  ناکم  یف  ناک  ال 

يدنوادخ و تمظع  كرد  هب  ار  وا  هک  دراد  رارق  رـشب  هاگدید  رد  یقیاقح  دشاب . ریذپناکما  وا  يارب  لاقتنا  هک  دوب  نیزگیاج  یناکم  رد 
قوف رد  ار  نآ  نتفرگ  رارق  هک  وا ، دوخ  سفن  دـننام  دـنکیم . لیان  ناـکم ، رد  رارق  يرهد و  دادـما  تکرح و  هنوگ  ره  زا  وا  ندوب  رتـالاب 

فارـشا یتسه  يهمه  رب  دراد ، هک  ییالاو  ساسحا  اب  لقع ، هک  دنیبیم  حوضو  لامک  رد  یبوخ و  هب  وا  دـباییمرد . یبوخ  هب  روبزم  روما 
، ام يالاو  ساسحا  ای  لقع  رگا  دـنکیم . رداص  یـسانش  یتسه  ینیبناهج و  ماکحا  نآ ، يهرابرد  دـباییم و  التعا  نآ  رب  دـنکیم و  ادـیپ 

هدام اب  ار ، یتسه  يهمه  هک  تشادن  ار  التعا  فارـشا و  نیا  ییاناوت  هجو  چیه  هب  دوب ، اهنآ  رد  روهطوغ  تکرح و  ناکم و  نامز و  ریـسا 
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ینیبناـهج و هـب  دنتـسم  یلک  ماـکحا  هداد و  رارق  دوـخ  هاگدـید  رد  ار ، نتـشیوخ  یتـح  شیاـضف ، ناـکم و  رهد و  ناـمز و  تـکرح و  و 
ام هتیادـه و  رونب  ءیـضتسا  هب و  متئاف  هتفـص  نم  هیلع  نآرقلا  کلد  امف  لئاسلا : اـهیا  رظناـف  دـنک . رداـص  اـهنآ  يهراـبرد  یـسانشیتسه 
هللا یلا  هملع  لکف  هرثا ، يدهلا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هنـس  یف  هضرف و ال  کیلع  باتکلا  یف  سیل  امم  هملع  ناطیـشلا  کفلک 

هبورـضملا ددـسلا  ماحتقا  نع  مهانغا  نیذـلا  مه  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نا  ملعا  و  کیلع . هللا  قح  یهتنم  کلذ  ناف  هحفص 665 ] هناحبس [ ،
املع و هب  اوطیحی  مل  ام  لوانت  نع  زجعلاب  مهفارتعا  - یلاعت - هللا حدمف  بوجحملا ، بیغلا  نم  هریسفت  اولهج  ام  هلمجب  رارقالا  بویغلا ، نود 

نوکتف کلقع  ردق  یلع  هناحبـس  هللا  همظع  ردـقت  کلذ و ال  یلع  رتصقاف  اخوسر . ههنک  نع  ثحبلا  مهفلکی  مل  امیف  قمعتلا  مهکرت  یمس 
زا و  امن . يوریپ  تسا ، هدرک  تلالد  نآ  هب  ار  وت  نآرق  هک  يدنوادخ  تافیصوت  زا  اهنت  شیدنیب . رگنب و  هدننک ، لاوئـس  يا  نیکلاهلا . نم 

يارب هن  هک  اهزیچ  نآ  زا  دیامنیم ، فیلکت  وت  رب  ار  نآ  نتسناد  ناطیش  هک  ار  يزیچ  ره  و  روایب .  تسد  هب  ییانـشور  ینآرق ، تیاده  رون 
هب ار  نآ  ملع  وـت  دراد ، دوـجو  نآ  زا  يرثا  هدـننک  تیادـه  يهمئا  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس  رد  هن  هدـش و  بوـسحم  نآرق  رد  ياهـضیرف  وـت 

رارقا هک  دنتسه  یناسک  ملع  رد  خسار  ياهناسنا  هک  نادب  و  وت . يهدهع  رب  يدنوادخ  قح  تیاهن  هک  تسا  نیا  راذگاو . ناحبس  دنوادخ 
سپ تسا . هتخاس  زاینیب  هدـش ، هدز  یبیغ  قیاقح  نانآ و  نایم  هک  يدودـح  اهدـس و  زا  زواجت  زا  ار  ناـنآ  هدیـشوپ ، ياـهبیغ  يهمه  هب 

اهر ندیشوپ و  مشچ  هدومرف و  حدم  دنرادن ، یملع  يهطاحا  هچ  نآ  هب  لوصو  زا  دوخ  ینادان  هب  فارتعا  تهج  هب  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ 
( هدننک لاوئـس  يا  . ) تسا هدیمان  خوسر  تسا ، هدومرفن  فیلکت  نآ  تقیقح  زا  ثحب  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  رد  قمعت  نتخاس 

یلقع نیزاوم  اب  ار  ناحبس  دنوادخ  تمظع  زروب و  تیافک  تسا ، هدومرف  زیوجت  وت  يارب  ار  نآ  ملع  لیصحت  دنوادخ  هک  يدح  نامه  هب 
قوف تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیامنیم . ناگدش  كاله  هورگ  زا  ار  وت  اطخ  نیا  هک  نکم ، يریگهزادنا  هحفص 666 ] دوخ [ 

تافـص تخانـش  ربارب  رد  نآ  لـیاسو  ییاـسران  یناـسنا و  تفرعم  تیدودـحم  مـکی . لـصا  دـناهدومرف : دزـشوگ  ار  مـهم  یلک  لـصا  ود 
. یتاذ نورد  هار  لوا . هار  دوب : دهاوخ  هار  ود  زا  یکی  زا  دنوشب ، يدنوادخ  تافص  تخانـش  ورملق  دراو  دنهاوخب  اهناسنا  رگا  يدنوادخ 
. مکی عون  دـش : میهاوخ  يورایور  تامولعم  عون  ود  اب  میوش ، دراو  تاذ  نورد  هار  زا  يدـنوادخ  تافـص  تخانـش  يارب  میهاوخب  ام  رگا 
شناد و زا  هذوخام  میهافم  دننام  دنتسه . اههزیگنا  وریپ  اوه و  رد  اپ  دودحم و  هتسباو و  لولعم و  هک  نامدوخ ، تافـص  زا  هذوخام  میهافم 
هک يدنوادخ  یتاذ  یتافـص  هاوخ  دشاب . هدوب  يدنوادخ  تافـص  تاصتخم  تیوه و  يهدنهد  ناشن  دناوتیمن  میهافم  هنوگ  نیا  هشیدنا .

، يدـنوادخ لعف  زا  هک  یلعف  تافـص  هاوخ  کلذریغ و  تردـق و  ملع و  دـننام  دنتـسین ، تخانـش  كرد و  لـباق  ندوب  تاذ  نیع  تهج  زا 
بذهت هک  الاو ، نیرب و  ياهساسحا  زا  یشان  تامولعم  مود . عون  دوشیم . عازتنا  کلذریغ  نداد و  يزور  ندناریم و  ندرک و  هدنز  دننام 

كاپ ياهنورد  رد  تسا و  ینارون  ياهدوهـش  تامولعم ، نیا  دـیآیم . دوجو  هب  ام  نورد  رد  هللا  بادآ  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  و 
يهلیلج تافص  زا  ییاههنومن  اهدوهش ، نیا  يهلیـسو  هب  دناوتیم  یمدآ  دنکیم . زورب  اهیهاوخدوخ  لهج و  زا  هتـسراو  اهیگدولآ و  زا 

یتح تافص ، نآ  تاصتخم  تیوه و  يهمه  هب  ذوفن  ناکما  یلو  دنک ، رونم  ار  دوخ  تایح  اهنآ ، اب  سنا  اب  دنک و  تفایرد  ار  يدنوادخ 
اب ام  هک  تسا  نیا  هار  نیا  زا  يدنوادخ  تافـص  تخانـش  زا  روظنم  یتاذ . نورب  مود . هار  درادن . دوجو  تامولعم  زا  مود  عون  يهلیـسو  هب 

تخانش زا  الثم ، میـسانشب . ار  يدنوادخ  تافـص  میناوتیم  یتسه ، ملاع  رد  همکاح  طباور  ازجا و  یتسه و  ملاع  تخانـش  ورملق  هب  دورو 
ملاع هک  دنوادخ  تافص  دوجو  تابثا  يارب  طقف  ریسفت ، نیا  مینک . كرد  ار  ردقم  تفص  هحفص 667 ] میناوتیم [  ملاع  یضایر  يهرهچ 
نآرق هب  عوجر  ترورض  مود . لصا  يدنوادخ . تافـص  تاصتخم  تیوه و  يهمه  تفایرد  يارب  هن  تسا ، بسانم  دهدیم ، ناشن  یتسه 
لاعتم دنوادخ  هب  هک  مینیبیم  ار  تافـص  زا  ناوارف  یماسقا  مینکیم ، هعجارم  دیجم  نآرق  هب  يدـنوادخ ، تافـص  تخانـش  يارب  هک  یتقو 
كرد ار  یمیهافم  ینورد ، تراهط  طرـش  هب  الاو ، ساسحا  اب  تاـملک ، نیا  زا  اـم  میحر . ناـمحر و  بر ، دـننام  تسا . هدـش  هداد  تبـسن 
دوجو اهناسنا  ام  رد  هک  یلومعم ، ياهفدـه  اههزیگنا و  هب  یگتـسباو  زا  ناحبـس ، دـنوادخ  هب  اهنآ  دانتـسا  اـب  ار  میهاـفم  نیا  مینکیم .

، دراد ترورـض  اـهناسنا  اـم  دوجو  رد  روبزم ، میهاـفم  رد  هک  یتاـصتخم  اـهتیوه و  نآ  قوـف  ار  اـهنآ  نینچمه ، میرادیم . هزنم  دراد ،
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میربیم راک  هب  ار  ینعمیب  درجم  ظافلا  هن  ادخ ، هب  نداد  تبسن  تلاح  رد  میهافم ، تاملک و  نآ  ندرب  راک  هب  رد  بیترت ، نیدب  مینادیم .
ساوح و ذوفن  ناـکما  مدـع  ملع و  تیدودـحم  هب  فارتـعا  میباـییمرد . يروضح  اـی  یلوصح  ملع  اـب  ار  میهاـفم  نآ  تقیقح  ماـمت  هن  و 

یعالطا یتسه  تمظع  زا  هک  دـنمدرخ ، اناد و  ناسنا  ره  نایب  زا  هک  تسا ، عیاش  رما  کی  هدرپ ، تشپ  قیمع  تایعقاو  هب  يرـشب  يهشیدـنا 
نم اربملا  رکفلا  لواح  و  هتردق . عطقنم  كردتل  ماهوالا  تمترا  اذا  يذلا  رداقلا  وه  دوشیم . هدـهاشم  حوضو  لامک  اب  تسا ، هدرک  ادـیپ 
یف لوقعلا  لخادم  تضمغ  هتافص و  هیفیک  یف  يرجتل  هیلا ، بولقلا  تهلوت  هتوکلم و  بویغ  تاقیمع  یف  هیلع  عقی  نا  سواسولا  تارطخ 

هحفص تهبج [  ذا  تعجرف  - هناحبـس - هیلا هصلختم  بویغلا ، فدس  يواهم  بوجت  یه  و  اهعدر . هتاذ ، ملع  لوانتل  تافـصلا  هغلبت  ثیح ال 
دنوادـخ نآ  تسوا  هتزع . لالج  ریدـقت  نم  هراطخ  تایورلا  یلوا  لابب  رطخت  هتفرعم و ال  هنک  فاتـسعالا  روجب  لانی  هناـب ال  هفرتعم  [ 668
ياـهرطخ زا  اربـم  يهشیدـنا  دـیامن و  وا  تردـق  تیاـهن  تخانـش  كرد و  يوس  هب  تفرـشیپ  دـصق  يرـشب  ماـهوا  هک  یماـگنه  هک  اـناوت 

تریح هب  طولخم  دیدش و  قایتشا  اب  اهلد  رگا  دنک و  ادیپ  طابترا  سدـقا  تاذ  نآ  اب  یهلا  توکلم  بویغ  قامعا  رد  دـهاوخب  اههسوسو 
تفارظ تقد و  تیاهن  رد  لوقع  قرط  دـنتفیب و  نایرج  تکرح و  هب  يدـنوادخ  تافـص  تیفیک  تحاـس  رد  اـت  دـندرگ  وا  يوک  راپـسهر 
ماهوا نآ  يهمه   ) دندرگ نومنهر  يدنوادخ  تاذ  هب  ملع  هب  دنناوتیمن  تافـص  تخانـش  ماقم ، نآ  رد  هک  دنیامن  یماقم  هب  ذوفن  يهدارا 
یبوبر ماقم  هب  یبایهار  ییاهر و  يارب  بویغ  ياهیکیرات  ياههکلهم  رد  هک  یلاح  رد  دیامنیم . دودرم  ار  اهلد ) لوقع و  اههشیدـنا و  و 

هب يدنوادخ و  تفرعم  نطاب  هب  لوصو  ناکما  مدع  هب  فارتعا  هک  یلاح  رد  دندرگیمرب ، هدروخ  یناشیپ  رب  در  تسد  دـننکیم ، تکرح 
. دنکیمن روطخ  نادنمـشیدنا  نورد  هب  يدـنوادخ  لالج  يریگهزادـنا  زا  يروصت )  ) يهرطاخ کی  یتح ) . ) دـنیامنیم قیرط  زا  فارحنا 

نیا هب  دـسر  هچ  دـنرادن ، ار  یهلا  بیغ  ملاوع  يوس  هب  نتفرگ  جوا  ياوه  زگره  هسوسو ، هب  هدولآ  ياههشیدـنا  نابحاص  هک  تسا  ملـسم 
هب لوصو  زا  تهج  نادب  هسوسو ، زا  هزنم  ياههشیدـنا  اما  دنـسرن . یهلا  بیغ  قامعا  هب  یلو  دـننک ، دوعـص  يرادـقم  دـننک و  تکرح  هک 

لیکـشت ایاضق ، رد  هطبار  ود و  نآ  تاقلعتم  لومحم و  عوضوم و  تروص  هب  هک  هشیدنا ، داوم  هک  دناناوتان ، یهلا  توکلم  بویغ  قامعا 
. دـنوشیم تفاـیرد  لیـصحت و  تسا ، هدرک  هیهت  ار  اـهنآ  دوخ ، تسد  رکف و  اـب  رـشب ، هک  يرازبا  رگید  ساوح و  يهلیـسو  هب  دوـشیم ،
ام يهشیدنا  داوم  هحفـص 669 ] تایوتحم [  اب  كرد  لباق  دـنراد ، هک  یتمظع  تهج  هب  یهلا ، توکلم  بویغ  قامعا  هک  تسین  يدـیدرت 

یهلا توکلم  بویغ  قامعا  هب  دورو  زا  يرـشب  ياههشیدـنا  لوقع و  هک  لاح  درادـن . دوجو  اهنآ  نیب  ام  یهباشت  تیخنـس و  اریز  تسین ،
كرد و تیمها  اـب  رایـسب  يهلیـسو  ود  دوب . دـنهاوخ  رتناوتاـن  ناوتاـن و  یبوـبر  سدـقا  تاذ  تفاـیرد  زا  یلوا  قـیرط  هب  سپ  دـناناوتان ،
یمک و نیناوق  رد  مکح  میظنت و  هدـش و  باختنا  ياهفدـه  يارب  لیاسو ، میظنت  هب  لقع  لد . لقع و  زا  تسا  ترابع  مدآ  دالوا  تفایرد 

شاهفیظو هک  تسا  یـشزرا  اب  سدـقم و  تقیقح  نآ  لد ، اما  دزادرپیم . یـصخش  یئزج و  دراوم  هب  هدـش  تاـبثا  تاـیلک  قیبطت  یفیک و 
اب هک  مه  هزادـنا  هک  هرخـالاب  لد ، لـقع و  تساهيدـب . زا  یهن  یکین و  هب  روتـسد  لـطاب و  قـح و  دوهـش  شخب و  شمارآ  ياـهتفایرد 

یلعف ای  تفص  هک  يدنوادخ ، تافص  هنک  كرد  زا  دنشاب ، هدوب  فیرظ  فیطل و  گرزب و  هک  مه  ردق  ره  ود  نآ  تیلاعف  هدوب و  تمظع 
، تسین ام  ياهلد  لوقع و  تفایرد  كرد و  لباق  هجو  چـیه  هب  یبوبر  سدـقا  تاذ  هک  هنوگ  نامه  دـناناوتان . تسا ، سدـقا  تاذ  نآ  زا 

قوف هک  تسا  يدنوادخ  تاذ  هب  طوبرم  تهج  کی  زا  تافص ، تیوه  اریز  تسین . كرد  لباق  ام  يارب  زین  تاذ  نآ  تافـص  تیوه  دوخ 
هک یهلا  تافص  يدوجو  دومن  لوصحم و  مکی . عوضوم  تسا : ریذپناکما  عوضوم  ود  كرد  ام  يارب  تسام . یبلق  ياهتفایرد  لقعت و 

ریذپناکما یحور  بیذهت  اب  هک  تافص ، نآ  زا  یغورف  يدوهش  تفایرد  مود . عوضوم  نوناق . ملظت و  دننام  مینیبیم . یتسه  يهصرع  رد 
ام بئاجع  هتردق و  توکلم  نم  انارا  هلبق و  ناک  دوبعم  قلاخ  نم  هیلع ، يذتحا  رادقم  هلثتما و ال  لاثم  ریغ  یلع  قلخلا  عدـتبا  يذـلا  تسا .

ترهظف هتفرعم . یلع  هل  هجحلا  مایق  رارطـضاب  انلد  اـم  هتوق ، كاـسمب  اـهمیقی  نا  یلا  قلخلا  نم  هجاـحلا  فارتعا  هتمکح و  راـثآ  هب  تقطن 
هتجحف اتماص ، اقلخ  ناک  نا  و  هیلع ، الیلد  هل و  هجح  قلخ  ام  لک  راصف  هتمکح ، مالعا  هتعنـص و  راثآ  اهتثدحا  هحفص 670 ] یتلا [  عئادبلا 

قیبطت هسیاقم و  نآ  اب  هک  يرادـقم  ریغ  هب  دـشخب و  مسجت  ار  نآ  هک  یلاـثم  ریغ  رب  ار  قلخ  همئاـق . عدـبملا  یلع  هتلـالد  هقطاـن و  ریبدـتلاب 
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شتردق و توکلم  زا  ام  يارب  ناحبـس  دنوادخ  دومرف . عادبا  دشاب ، هدش  هتخاس  وا  زا  شیپ  يدوبعم  قلاخ  زا  هک  يرادقم ) لاثم و   ) دـیامن
ترورض هب  دیامنیم ، ظفح  دوخ  یبوبر  توق  اب  ار  نآ  هک  هچ  نآ  هب  جایتحا  هب  قلخ  فارتعا  زا  شتمکح و  يایوگ  راثآ  ياهیتفگش  زا 

تعنـص و راثآ  هک  زیگنا  تریح  عیدـب و  یقیاقح  تجح ) نتخاس  نشور  يارب  . ) تسا هدومرف  ییامنهار  دوخ  تخانـش  يارب  تجح  ماـیق 
. تسا هتشگ  لیلد  تجح و  وا  تمظع ) تابثا و   ) يارب تسا ، هدیرفآ  هک  هچ  ره  هجیتن  رد  هدش . راکشآ  هدروآ  دوجو  هب  شتمکح  میالع 

ایوگ قلخ  نآ  يهرابرد  يدنوادخ  تجح  تسا ) هتفر  راک  هب  نآ  داجیا  رد   ) هک يریبدت  ببـس  هب  دشاب ، نابزیب  دماج و  قولخم  هچ  رگا 
، قلخ موهفم  مینادب . مه  ار  شنیرفآ )  ) قلخ موهفم  دیاب  عادبا ، تخانش  يارب  تساپ . رب  یعادبا  يهدننک  داجیا  تابثا  يارب  وا  ییامنهار  و 
اب یتسه  يهصرع  هب  ءیش  کی  ندرک  دراو  مکی . دروم  دوریم : راک  هب  دروم  ود  رد  تسا ، شنیرفآ  موفهم  رب  قیبطت  لباق  یسراف  رد  هک 

یتح دراد . تقلخ  رما  يارب  ياهلیـسو  يهبنج  هک  دوشیم  قالطا  یناسنا  یعیبط و  للع  نآ  يهراـبرد  ینعم  نیا  هب  قلخ  ياهلیـسو . يهبنج 
یقیقح تیقـالخ  تقلخ و  قلخ و  تسین ، وا  دوخ  هب  طوبرم  یناـسنا  غوبن  دادعتـسا و  هک  نآ  تهج  هب  یتعنـص ، یملع و  اـی  يرنه  رثا  نآ 

هب ینعم ، نیا  هب  عادـبا ، داد . ماـن  عادـبا  تیعـضو ، نیا  اـب  قلخ ، تسا . قلطم  روط  هب  یتسه ، يهقباـسیب  ءیـش ، داـجیا  مود . دروم  تسین .
هک یلیـالد  هلمج  زا  دـشاب . هدوب  یقیقح  عدـبم  دـناوتیمن  يدوـجوم  هحفـص 671 ] چـیه [  دـنوادخ  زج  دوشیم و  هداد  تبـسن  دـنوادخ 

.1 دش : نایب  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  تسا  یلیالد  تسا ، هدومرف  هماقا  دوخ  يهرابرد  اهناسنا  ام  تفرعم  يارب  هناطلـس ، لج  دنوادخ 
يهلیـسو هب  مه  دـید و  ناوتیم  باـن  درخ  كاـپ و  بلق  يهلیـسو  هب  مه  هک  یتـسه ، ملاـع  رد  يدـنوادخ  تردـق  توکلم  روـهظ  زورب و 

دوخ يدنوادخ ، تردق  توکلم  دوهش  عنام  دشاب . هدوبن  يزغم  ياهيرگیزاب  یناسفن و  تسپ  ضارغا  اب  هدولآ  هک  ییاهشنیب  اهشناد و 
هاگآ ناسنا  چیه  یتسه . ناهج  رد  يدنوادخ  تمکح  راثآ  ياهیتفگش  . 2 تسا . شاهنادرخبان ، ياهیتسرپدوخ  اهییارگیتسپ و  اب  رشب 

رب یتح  مکاـح ، نیناوق  اـهنآ و  ناـیم  دوجوم  طـباور  یتسه و  ملاـع  يازجا  ناـقتا  ساـسحا  زا  یـشان  تریح  زا  دـناوتیمن  يدـنمدرخ  و 
مهلـصافم قاـقح  محـالت  کـقلخ و  ءاـضعا  نیاـبتب  کهبـش  نم  نا  دهـشاف  دـشاب . هدوب  مورحم  یتسه ، ملاـع  رد  دادـیور  نیرتکـچوک 

نم نیعباتلا  وربت  عمـسی  مل  هناک  کلدن و  هناب ال  نیقیلا  هبلق  رـشابی  مل  کتفرعم و  یلع  هریمـض  بیغ  دقعی  مل  کتمکح ، ریبدتل  هبجتحملا 
كولحن مهمانصاب و  كوهبـش  ذا  کب ، نولداعلا  بذک  نیملاعلا !) برب  مکیوسن  ذا  نیبم  لالـض  یفل  انک  نا  ات هللا  : ) نولوقی ذا  نیعوبتملا 

نا دهـشا  و  مهلوقع . هئارقب  يوقلا ، هفلتخملا  هقلخلا  یلع  كوردق  مهرطاوخب و  تامـسجملا  هئزجت  كوازج  مهماهواب و  نیقولخملا  هیلح 
کتانیب و ججح  دهاوش  هنع  تقطن  کتایآ و  تامکحم  هب  تلزنت  امب  رفاک  کب  لداعلا  کب و  لدع  دقف  کقلخ  نم  ءیـشب  كاواس  نم 
. افرـصم ادودحم  نوکتف  اهرطاوخ  تایور  یف  افیکم و ال  اهرکف  بهم  هحفـص 672 ] یف [  نوکتف  لوقعلا ، یف  هانتت  مل  يذلا  هللا  تنا  کنا 

اهلصفم يهتـسویپ  يازجا  هب  وت و  ياههدـیرفآ  نیاـبتم  عونتم و )  ) ياـضعا هب  ار  وت  هک  یـسک  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  اراـگدرورپ ) )
تسا هتسبن  وت  تفرعم  هب  ار  شلد  نطاب  دیامن ، هیبشت  تسا ، هدیشوپ  وت  تمکح  ریبدت  اب  هک  هریغ ) اهناوختـسا و  لصو  یقالت و  هاگیاج  )

دوخ ناورشیپ  زا  ار  راکبان )  ) ناوریپ نتـسج  يرازیب  نادان ) نیا   ) ایوگ و  تسا . هتـسویپن  تسین  یلثم  وت  يارب  هک  نیا  رب  نیقی  هب  ار  شلد  و 
.« میدرکیم ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  امـش  هک  میدوب  راکـشآ  یهارمگ  رد  اـم  ادـخ ، هب  دـنگوس  : » تفگ دـنهاوخ  هک  تسا ، هدینـشن 

تامهوت ببس  هب  ار  تاقولخم  شیارآ  دندومن و  هیبشت  دوخ  ياهتب  هب  ار  وت  هک  دنتفگ  غورد  دنتشگ  فرحنم  وت  زا  هک  نانآ  ادنوادخ ) )
اب و  دـندومن . هیزجت  ینامـسج  ءایـشا  يهیزجت  دـننام  ار  وت  دوخ ) ساـسایب   ) تاروصت اـههرطاخ و  ببـس  هب  دـنداد و  تبـسن  وت  هب  دوـخ 

یسک هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  و  دندرک .) يریگهزادنا  و   ) دندیجنس نوگانوگ  ياوق  ياراد  قولخم  اب  ار  وت  شیوخ ، لوقع  ياههحیرق 
ياـیوگ دـهاوش  نشور و  تاـیآ  هب  دـنک ، لودـع  وت  زا  هک  یـسک  درک و  لودـع  وت  زا  دـید ، يواـسم  تتاـقولخم  زا  يزیچ  اـب  ار  وـت  هک 
يارجم رد  هک  یتشگن  دودحم  يرـشب )  ) لوقع رد  هک  يدنوادخ  نآ  ییوت  گرزب ) يادخ  يا  . ) تسا هدیزرو  رفک  وت  نشور  ياهتجح 

نآ ياـههرطاخ  يرکف  تاـنایرج  رد  نم  نم ) يادـخ  يا  وـت  هک  مهدیم  تداهـش  و  . ) يوـش تیفیک  ياریذـپ  لوـقع  نآ  تارکفت  شزو 
رد هک  یتیمها  اب  هداعلاقوف  بلطم  هحفص 673 ] يریگب [ . رارق  اهینوگرگد  تیعقوم  رد  يدرگ و  دودحم  ات  ياهتشگن ، هرـصاحم  لوقع 
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تفرعم يهجرد  هب  ههبشم ،)  ) ناگدننک هیبشت  ياهلد  دیامرفیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نیا  تسا ، هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج 
چیه هک  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  هجوت  هدـننک  هیبشت  رگا  اریز  تسا ، حـضاو  رایـسب  بلطم  نیا  لیلد  تسا . هدیـسرن  یبوبر  ماقم  نآ  هب  نیقی  و 
نامه رد  درادن ، دوجو  تسا ، هدـش  هیبشت  سدـقا  دوجو  تاذ و  نآ  هب  هک  هچ  نآ  یبوبر و  سدـقا  دوجو  تاذ و  نایم  یهباشت  تیخنس و 

زاینیب وا  دناهتـسباو . وا  هب  ءایـشا  يهمه  یلو  تسا ، تاذـلاب  لقتـسم  وا  تسا . فرحنم  یهلا  تفاـیرد  هار  زا  هک  دـمهفیم  هجوت  يهظحل 
يزغم و لمع  نیرتحـیبق  نیرتتسپ و  باکترا  هیبشت ، یتسرپتب و  كرـش و  دنتـسه . قلطم  دـنمزاین  ءایـشا  وا  هب  يهمه  یلو  تسا ، قلطم 
، دناتاقولخم هک  دنمزاین ، یناف و  دودحم و  ءایشا  اب  تسا ، ناحبس  دنوادخ  هک  تادوجوم ، نیرتتمظع  اب  نیرتلماک و  قیبطت  رد  یحور 
ام ردـق  دزادـنایم . راک  زا  دـنکیم و  چوپ  تسا ، یبایادـخ  یـسانشادخ و  هک  ار  دوخ  دادعتـسا  نیرتتمظع  اب  لمع ، نیا  اب  یمدآ  تسا .
ذا بعـصتسی  مل  هتیاغ و  یلا  ءاهتنالا  نودرـصقی  مل  هتلزنم و  دودح  دعتی  ملف  هتهجول  ههجو  هریبدـت و  فطلاف  هربد  هریدـقت و  مکحاف  قلخ 

نیتم و ار  نآ  تخاس و  ررقم  شقلخ  رب  هزادـنا  ناحبـس  دـنوادخ  هتئیـشم ؟ نع  رومـالا  تردـص  اـمنا  فیکف و  هتدارا ، یلع  یـضملاب  رما 
زا کی  چیه  . ) تخاس هناور  شدصقم  يوس  هب  داد و  ماجنا  نآ  يهرابرد  یفیطل  ریبدت  داد و  رارق  ریبدـت  دروم  ار  شقلخ  و  دومرف . مکحم 

تکرح هب  روتـسد  درکن و  تیافک  شاهدش  نییعت  تیاغ  هب  لوصو  زا  رتمک  هب  دومنن و  زواجت  دوخ  ررقم  تیعقوم  دودـح  زا  شتاقولخم )
هحفص یتروص [  رد  دننک ) یچیپرـس  يدنوادخ  روتـسد  زا  دنناوتیم  هنوگچ  تاقولخم  . ) دومنن یقلت  راوشد  ار  يدنوادخ  يهدارا  قباطم 
ریبدت تقد و  تیاهن  رد  ءایـشا  يریگهزادنا  هک  تقیقح ، نیا  صیخـشت  دـناهدش . رداص  يدـنوادخ  تیـشم  زا  طقف  روما  يهمه  هک  [ 674

شیازفا شرتسگ و  هب  ور  هراومه  ناهج ، ناسنا و  روملق  ود  رد  نوگاـنوگ ، مولع  تفرـشیپ  اـب  تسا ، تفاـطل  تیاـغ  رد  اـهنآ  رد  یلجتم 
اب دـشیم ، یقلت  ینوناق  ياهشور  رگید  یـضایر و  ریـسفت  لباقریغ  مهبم و  نوناـق ، تابـساحم  هاگدـید  زا  زورید  هک  هچ  نآ  تسا . هدوب 

زورید مه  تسا . هدش  رگید  ینوناق  ياهشور  هنوگ  ره  یضایر و  ریـسفت  لباق  حضاو و  الماک  زورما  مولع ، یجیردت  شیازفا  تفرـشیپ و 
قرف ناهج  ییاسانش  اب  ناهج ، هک  تسا  هدش  هتفریذپ  ایند  یملع  تاماقم  يهمه  زا  نیداینب ، لصا  کی  ناونع  هب  بلطم ، نیا  زورما ، مه  و 
مینک هضرع  مه  ار  يرگید  نیداینب  لصا  میناوتیم  هک  تسا  رگید  ناوارف  تادـهاشم  براجت و  نیداـینب و  لـصا  نیمه  هب  هجوت  اـب  دراد .

هک دوشیم  یـشان  یبلطم  زا  لصا ، ود  ره  نیا  دراد . قرف  دـشاب ، هدوب  نآ  لک  ای  ناهج  زا  یئزج  میهاوخیم  ام  هک  هچ  نآ  اـب  ناـهج ، هک 
هداد رارق  دوخ  فیطل  ریبدت  هاگیلجت  ار  اهنآ  هدرک و  ررقم  هزادنا  شتاقولخم  رب  ناحبـس  دنوادخ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ای میهاوخب  ار  ریبدت  هزادنا و  نآ  ام  هک  نیا  زا  معا  هن و  ای  دـنک  ادـیپ  هطاحا  وا  ریبدـت  هزادـنا و  هب  ام  شنیب  شناد و  هک  نیا  زا  معا  تسا ».
لالدتـسا هب  جاـتحم  لـمات و  لـباق  ار  یهلا  يرگداد  لدـع و  هن  ناـسنا ، هک  تسا  قوف  لـصا  ود  نینموملاریما و  يهدومرف  هب  هجوـت  اـب  هن .

اهیلا لآ  رکف  هیور  الب  ءایشالا  فانصا  ءیشنملا  دروآیم . تاقولخم  ملاع  ینوناقیب  میظنیب و  باسح  هب  ار  دوخ  تالوهجم  هن  دنادیم و 
هرماب و هقلخ  متف  رومالا ، بئاجع  عادـتبا  یلع  هناعا  کیرـش  روهدـلا و ال  ثداوح  نم  اهدافا  هبرجت  اـهیلع و ال  رمـضا  هزیرغ  هحیرق  ـال  و 
ار ءایـشا  فانـصا  هک  يدـنوادخ  ءیکلتملا . هانا  ءیطبملا و ال  ثیر  هحفـص 675 ] هنود [  ضرتعی  مل  هتوعد . یلا  باـجا  هتعاـطل و  نعذا 
نآ هک  يزیرغ  يهحیرق  زا  يریگکمک  نودب  و  دومرف . یتسه ) يهقباسیب  داجیا   ) ءاشنا دیامن ، عوجر  وا  هب  يرکف  نایرج  هک  نیا  نودب 

روـما عادـبا  رد  ار  وا  هـک  یکیرـش  نودـب  هدوـمن و  هدافتـسا  ناراـگزور  ثداوـح  زا  هـک  ياهـبرجت  نودـب  دـشاب و  هتـشاد  دوـخ  نورد  ار 
رما ذافنا  رد  تفگ . تباجا  ار  وا  توعد  ناعذا و  ار  وا  تعاطا  تشگ و  مامت  وا  رما  اـب  تقلخ  هاگتـسد  دـشاب ، هدرک  یتناـعا  زیگناتفگش 

دنوادـخ يارب  ریبدـت  تابثا  رد  ایآ  لاوئـس . وجهناهب . يدوجوم  یتسـس  تمواقم و  هن  دـش و  عنام  ياهدـننک  گـنرد  فقوت  هن  يدـنوادخ 
رد ایوج  تکرح  زا  تسا  ترابع  مییوگیم ، هشیدـنا  ار  نآ  یـسراف  رد  هک  رکفت ، خـساپ . درادـن ؟ دوجو  یـضقانت  رکفت ، یفن  اب  ناـحبس 

. تسا لوقعمان  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  یتکرح  نینچ  هک  تسا  نیقی  لوهجم . کی  فشک  ای  ندرک  ادـیپ  يارب  مولعم  ياهدـحاو  زا  نهذ ،
نتخاس ررقم  ریدـقت و  زا  تسا  ترابع  هک  نآ  مهفم  هب  رظن  اب  ریبدـت ، اما  درادـن . دوجو  خـماش  ماقم  نآ  هب  یلوهجم  کیرات و  چـیه  اریز 

دتفیب و تکرح  هب  دیایب و  دوجو  هب  شاهطوبرم  نیناوق  يارجم  رد  مظنم و  اعومجم  هک  ماجنا ، زاغآ و  هب  رظن  اب  نایرج ، کی  ای  ءیش  کی 
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اب تسادخ . هب  دانتسا  لباق  تاقولخم  يهبـساحم  ریدقت و  هک  نانچ  تسا . ناحبـس  دنوادخ  هب  دانـسا  لباق  دسرب ، روظنم  فده  تیاغ و  هب 
رد ار  نآ  هک  يزیرغ ، يهحیرق  زا  کمک  نودـب  و  : » دـیامرفیم هک  میمهفب  ار  هلمج  نیا  ياـنعم  میناوتیم  دـش ، حرطم  هک  كـالم  نیمه 

. تسا هداهن  تعیدو  هب  اهناسنا  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یقوذ ، تفایرد  لماع  زا  تسا  ترابع  يزیرغ  يهحیرق  دـشاب ». هتـشاد  دوخ  نورد 
ناسنا رد  تسا و  یناسنا  سفن  يزغم و  نامتخاس  عومجم  هب  طوبرم  یناعم ، یعادـت  لـیخت و  روصت ، لـماوع  دـننام  يزیرغ ، يهحیرق  نیا 
زگره تسا و  هحفـص 676 ] ملاع [  تایعقاو  يهمه  رب  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسین . حیحـص  يدنوادخ  تافـص  يهرابرد  یلو  دراد ، دوجو 

هک دیمهف  میهاوخ  دیدرت ، نیرتمک  نودـب  میریگب ، رظن  رد  ار  هبرجت  زا  فدـه  هبرجت و  يانعم  رگا  نینچمه ، درادـن . عقاو  فلاخم  یکرد 
رد هک  یتالوهجم  ای  لوهجم  فشک  يارب  يزیچ  شیامزآ  یـسررب و  زا  تسا  ترابع  هبرجت  اریز  تسا . هبرجت  زا  زاـینیب  يدـنوادخ  ملع 

دروم تالمج  رد  هک  رگید  یبلطم  تسین . راگزاس  هثداح  ای  ءیـش  نیرتزیچاـن  هب  لـهج  اـب  يدـنوادخ ، قلطم  ملع  دراد و  دوجو  زیچ  نآ 
رایـسب ددـعتم و  ناحبـس ، دـنوادخ  زا  کیرـش  قلطم  یفن  دـیحوت و  لیالد  تسا . یبوبر  خـماش  ماقم  زا  کیرـش  یفن  دراد ، دوجو  ریـسفت 

هک تسا  ناـمه  مکی . لـیلد  مینکیم : هراـشا  اـهنآ  هب  رـصتخم  روـط  هب  هک  تسا ، لـیالد  نآ  يهمه  زا  رتنشور  لـیلد  ود  تسا .  نشور 
دـساف نیمز  اهنامـسآ و  دوب ، هناـگی  يادـخ  زا  ریغ  ینایادـخ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  رگا  : » تسا هدومرف  غـالبا  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

وا يهدارا  فالخ  رب  يرگید  يهدارا  مدع  هب  دودحم  لمع ، رد  ادـخ ) ود  لقادـح   ) نانآ زا  کی  ره  يهدارا  رگا  اریز  [ . 222 .« ] دندشیم
هب ار  دوخ  يهدارا  دـناوتن  دـشاب ، قلطم  تیاهنیب و  دـیاب  وا  تردـق  هک  نیا  اب  ادـخ ، کـی  هک  تسا  یناوتاـن  حیرـص و  صقن  دـشاب ، هدوب 

، نایادخ نآ  رد  یناوتان  صقن و  موزل  يهفاضا  هب  دنک ، دودحم  ار  يرگید  يهدارا  دناوتن  کی  چـیه  رگا  دـناسرب . لمع  ققحت و  يهلحرم 
دیاب لاح  تسین . رگید  نایادـخ  ای  ادـخ  يهدارا  دروم  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  تسا  هدرک  هدارا  هک  يدـنوادخ  يهلیـسو  هب  یتاقولخم 
دوخ يهدارا  تسناوت  دهاوخ  هنوگچ  هتشادن ، ار  راک  نآ  زا  يریگولج  ییاناوت  هتفرگ و  رارق  هدش  ماجنا  راک  ربارب  رد  هک  يدنوادخ  دید ،

يهلیـسو هب  هدش  ماجنا  راک  نآ  فلاخم  میقتـسم  روط  هب  ای  هک  دنک  يراک  هب  مادقا  دناسرب و  تیلعف  هب  هدـش ، ماجنا  راک  نآ  فالخ  رب  ار 
هحفص ای [  ادخ  رگا  هک : تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ياهلمج  رد  مود . لیلد  میقتـسمریغ . روط  هب  ای  دشاب و  هدوب  رگید  يادخ 

نانچمه تسا ، هداتفین  یقافتا  نینچ  نونکات  دـندشیم . ثوعبم  نایادـخ  نآ  فرط  زا  مه  یناربمایپ  تشاد ، دوجو  يرگید  نایادـخ  [ 677
ره هکلب  تسا ! هتفرگ  هدهع  هب  نایادـخ  نآ  زا  یکی  ار  ناربمایپ  لاسرا  یلو  دراد ، دوجو  ادـخ  دـنچ  هک : تسا  هتفگن  يربمایپ  نونکات  هک 

نیب هتردقب  مءال  اهدودح و  جـهن  اهدوا و  ءایـشالا  نم  ماقاف  تسا . هدرک  توعد  ادـخ  کی  هب  نامیا  هب  طقف  هدـش ، ثوعبم  هک  ار  يربمایپ 
اهرطف اهعنـص و  مکحا  قئالخ  ایادب  تائیهلا ، زئارغلا و  رادقالا و  دودـحلا و  یف  تافلتخم  اسانجا  اهقرف  اهنئارق و  بابـسا  لصو  اهداضتم و 

ءایشا نآ  دادتما  نایم  دوخ  تردق  اب  و  تخاس . نشور  راومه و  اراهنآ  دودح  درک و  تسار  ءایـشا  زا  ار  اهیجک  اهعدتبا ! دارا و  ام  یلع 
ای  ) اههزادنا دودح و  رد  نوگانوگ  یسانجا  ار  اهنآ  سپس  و  تسویپ . مه  هب  اهنآ  سوفن  اب  ار  اهندب )  ) بابـسا دومرف و  رارقرب  یتمیالم 
ار اهنآ  دوخ ، يهدارا  يانبم  رب  دـینادرگ و  مکحم  ار  اهنآ  تخاس  هک  قیالخ  زا  یتاعونـصم  داد . رارق  لاکـشا  عیاـبط و  و  اـهتشونرس )

يدنوادخ يهدارا  تردق و  ذوفن  نایب  درک ،» تسار  ءایشا  زا  ار  اهیجک   » ترابع زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دومرف . عادبا  دیرفآ و 
یطابترا رد  تادوجوم  نداد  رارق  تاقولخم ، ياـهیجک  ندرک  تسار  زا  روظنم  تسا . ءایـشا  يهوقلاـب  ياـههبنج  اهدادعتـسا و  میظنت  رد 

قیلعت ـالب  مظن  و  دـندشیم . لـتخم  ماوق  مظن و  تهج  زا  تادوجوم  تفرگیمن ، تروص  طاـبترا  نآ  رگا  هک  تسا ، رگیدـکی  اـب  ینوناـق 
، هقلخ لامعاب  نیدعاصلا  و  هحفـص 678 ] هرماب [ ، نیطباهلل  للذ  اهجاوزا و  نیب  اهنیب و  جـشو  اهجارفنا و  عودـص  مح  اهجرف و ال  تاوهر 

نم ادـصر  ماقا  اهباوبا و  تماوص  قاتترالا  دـعب  قتف  و  اهجارـشا . يرع  تمجتلاف )  ) تمحتلاف ناخد ، یه  ذا  دـعب  اـهادان  اـهجارعم و  هنوزح 
دنوادخ و  هرمال . هملـستسم  فقت  نا  اهرما  و  هدـئار )  - هدـئاب  ) هدـیاب ءاوهلا  قرخ  یف  رومت  نا  نم  اهکـسما  اهباقن و  یلع  بقاوثلا  بهـشلا 

و داد . مایتلا  رگیدمه  اب  ار  نآ  زاب  يهنهپ  ياهفاکـش  و  دومرف . میظنت  قیلعت  دیق و  نودب  ار  نامـسآ  حوطـس  ياهيدنلب  یتسپ و  ناحبس ،
رما هک  یناگتشرف  يارب  ار  نامسآ  زا  ندمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  یتخس  و  دومرف . يدنبهکبش  طباور  يهلیـسو  هب  ار  اهنآ  لاثما  اهنآ و  نایم 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 209 

http://www.ghadirestan.com


يدود تروص  هب  نامـسآ  هک  نآ  زا  سپ  تخاس . یفتنم  دنربیم ، الاب  ار  وا  قلخ  لامعا  هک  یناگتـشرف  دـنروآیم و  نییاپ  ار  يدـنوادخ 
دومن و زاب  نآ  دادـسنا  زا  سپ  ار  نامـسآ  فثاکتم  هتـسب و  ياهرد  و  تسویپ . مه  هب  نآ  ياهبانط  ياههریگتـسد  ات  داد  ادـن  ار  نآ  دوب ،

هگن بارطضا  زا  شیوخ  تردق  اب  اوه  فاکش  رد  ار  اهنامسآ  و  دومرف . ررقم  اهنآ  ذفانم  قرط و  رب  ناشخرد  ناگراتس  زا  ییاهنابهدید 
یملع هار  هنوگ  چیه  نآ ، نداتفا  نایرج  هب  تقلخ و  زاغآ  یگنوگچ  فشک  يارب  دنوش . وا  رما  میلـست  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  و  تشاد .
يارب میناوتیم  لوا  يهعفد  زا  مییوگب : ات  تسا  هدشن  رارکت  زگره  نآ  نایرج  تقلخ و  عورـش  هک  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  میرادن . یعطق 

ياهثداح چیه  دیوگیم : هک  تسا  نارکفتم  همه  لوبق  دروم  يرورض و  نوناق  نآ  هب  دنتسم  میتفگ ، هک  نیا  میزودنیب . هبرجت  مود  يهعفد 
تسا نکمم  هحفـص 679 ] دراد [ . رارکت  شیامن  هک  تسا  رگیدـمه  لاثما  دوشیم ، عقاو  هک  هچ  نآ  دوشیمن و  رارکت  یتسه  ناـهج  رد 
ذاختا اهنآ  زا  نوناق  هک  یملع  لـئاسم  يهمه  اریز  درک ، یقلت  یملع  مه  ار  نوناـق  کـی  یتح  ناوتیمن  نوناـق ، نیا  ياـنبم  رب  دوش  هتفگ 

صخـشم و ياهدادـیور  يانبم  رب  یملع  نوناق  چـیه  اریز  تسا ، نشور  لاوئـس  نیا  خـساپ  دوشیم . ینتبم  هباشم  ياهدادـیور  رب  دوشیم ،
اهدادـیور نآ  دروم  رد  تباث  تیعقاو  زا  فشک  دوش ، لماک  ءارقتـسا  هک  يدـح  اـت  اهدادـیور ، ددـعت  رارکت و  هکلب  تسین ، ینتبم  ارذـگ 

امهارجا اهلیل و  نم  هوحمم  هیآ  اهرمق  اهراهنل و  هرـصبم  هیآ  اهـسمش  لعج  و  تسا . تباث  تیعقاو  نامه  يهدننک  وگزاب  نوناق ، دنکیم و 
ددع ملعیل  و  امهب . راهنلا  لیللا و  نیب  زیمیل  راهنلا ، لیللا و  نیب  زیمیل  امهجرد ، جرادـم  یف  امهریـسم )  ) امهریـس ردـق  امهارجم و  لقانم  یف 

عمسلا یقرتسم  یمر  اهبکاوک و  حیباصم  اهیرارد و  تایفخ  نم  اهتنیز ، اهب  طان  اهکلف و  اهوج  یف  قلع  مث  امهری ، داقمب  باسحلا  نینسلا و 
باتفآ اهدوعس . اهسوحن و  و  اهدوعم )  ) اهدوعص اهطوبه و  اهرئاس و  ریسم  اهتباث و  تابث  نم  اهریخست  لالذا  یلع  اهارجا  اهبهـش و  بقاوثب 

رد ار  ود  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  دوشیم . دـیدپان  یهاـگهاگ ) هک   ) اـهبش زا  یتیآ  ار  هاـم  و  داد . رارق  شزور  رگنـشور  ناـشن  ار  ینامـسآ 
، ود نآ  يهلیسو  هب  ات  دومرف  ردقم  دوخ  ياههجرد  قرط  رد  ار  ود  نآ  ریـس  وا  تخادنا . نایرج  هب  دوخ  ياهرادم  رد  ینوناق  ياهتیعقوم 
ار کلف  نامسآ  ياضف  رد  سپس  دوش . هتـسناد  باسح  اهلاس و  ددع  ود ، نآ  تکرح  عضو  اب  و  دیامن . زیامتم  رگیدکی  زا  ار  زور  بش و 

ناهنپ یناگراتس  ییابیز ) نیا  لماع  . ) تخاس طوبرم  هحفص 680 ] نآ [  هب  ار  نامسآ  ییابیز )  ) تنیز داد و  رارق  تسا  ناگراتس  رادم  هک 
، ذـفان ياهباهـش  يهلیـسو  هـب  و  دـنوشیم .) هدـید  هـک   ) ناوزرف یناگراتـس  زا  تـسا  ییاـهغارچ  دنـشابیم و  رد  دـننام  هـک  اههدـید  زا 

ناگراتـس تابث  زا  میلـست  يارجم  رد  ار  ناگراتـس  داد و  رارق  فدـه  دـنیامنیم ، نداد ) شوگ  هناـیفخم   ) عمـس قارتسا  هک  ار  یتادوجوم 
تابثا دیدج  رصع  ناسانشهراتس  زا  یـضعب  تخادنا . نایرج  هب  اهنآ  دعـس  سحن و  دوعـص و  لوزن و  رایـس و  ناگراتـس  تکرح  تباث و 
تکرح زا  دیجم  نآرق  دنکیم . تکرح  دراد  رارق  نآ  رد  ياهراتس  هک  اضف ، زا  ياهطقن  هب  ور  مارآ ، تکرح  کی  اب  دیشروخ ، هک  دندرک 
دنوادخ زا  يریدقت  تکرح  نیا  دنکیم و  تکرح  تسا ، هدـش  نییعت  نآ  يارب  هک  يرقتـسم  هب  ور  دیـشروخ  و  . » دـهدیم ربخ  دیـشروخ 

، لاعتم دنوادخ  هک  هلئـسم  نیا  دیجم ، نآرق  تایآ  رد  هغالبلاجهن و  زا  دراوم  رگید  ریـسفت و  دروم  تالمج  رد  [ . 223 .« ] تساناد زیزع و 
اهنآ ییابیز  شیامن  اهنآ ، دوخ  يدوجو  تمکح  يهفاضا  هب  دنوشیم ، هدید  ناگراتس  لکش  هب  ام  يارب  هک  ییاضف  تارک  شنیرفآ  رد 

. تسا هدمآ  هدومرف ، يریگفده  دنشاب ، هتـشاد  ییابیز  يهدننک  كرد  ینارادناج  هک  یتارک  رگید  دیاش  نیمز و  يهرک  نانکاس  يارب  ار 
رظن زا  یبآ ، گنر  يهنیمز  رد  ناگراتـس  شقن  میتسارآ ». ناگراتـس  تنیز  اب  ار  اـیند  نامـسآ  اـم  : » هدـمآ تاـیآ  زا  یـضعب  رد  هک  ناـنچ 

اـصوصخم تسین . يرنه  یعیبط و  سوسحم  ياهییابیز  زا  کی  چیه  اب  هسیاقم  لباق  دـنکیم ، داجیا  ناسنا  رد  هک  یحور  طاسبنا  تمظع 
هنارکیب ساسحا  دـنوشیم ، هدـهاشم  نآ  رد  ناگراتـس  هک  ییاضف  زرم  طـخیب و  شرتسگ  ندوب و  دودـحمان  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب 

هحفـص هاگآ [  ياهناسنا  بیـصن  ار  یفیـصوت  قوف  طاسبنا  تذل و  دزیگنایمرب و  ناسنا  رد  يدودح  ات  ار  تیاهنیب  هب  شیارگ  ییوج و 
تبسن ناگراتس  هب  ار  ود  نآ  هدمآ و  عمج  تروص  هب  دعس ، سحن و  يهملک  ود  ریسفت ، دروم  تالمج  رخآ  رد  دنکیم . ساسح  و  [ 681

، دـشاب هدوب  رگیدـکی  اـب  ییاـضف  تارک  یعیبط  تاـکرح  تاـطابترا و  زا  یـشان  دوس  ررـض و  دعـس ، سحن و  زا  دوصقم  رگا  تسا . هداد 
هدوب اهسیون  هخـسن  تافاضا  زا  حالطـصا  ود  نیا  تفگ  دیاب  دـشابن ، حیحـص  حالطـصا  ود  رد  لامتحا  نیا  رگا  درادـن .  دوجو  یلاکـشا 
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تبقتعا ام  راهن و  قراش  هیلع  رذ  وا  لیل ، هفدـس  هتیـشغ  ام  راـحبلا و  جاوما  هیلع  تنـضح  فادـصالا و  هتعدوا ) - هتعوا  ) هتبعوا اـم  و  تسا .
لک رقتسم  هفش و  لک  کیرحت  هملک و  لک  عجر  هکرح و  لک  سح  هوطخ و  لک  رثا  و  رونلا . تاحبـس  ریجایدلا و  قابطا  هیلع  تبقتحا ) )

هئشان وا  هغضم . مد و  هعاقن  وا  هفطن ، هرارق  وا  هقرو ، طقاس  وا  هرجـش ، رمث  نم  اهیلع  ام  هماه و  سفن  لک  مهامه  هرذ و  لک  لاقثم  همـسن و 
ریبادـت رومـالا و  ذـیفنت  یف  هتروتعا  ـال  هضراـع و  هقلخ  نم  عدـتبا  اـم  ظـفح  یف  هتـضرتعا  ـال  هفلک و  کـلذ  یف  هقحلی  مل  هلالـس . قلخ و 

و هلها . وه  ام  هنک  نع  مهریـصقت  عم  هلـضف ، مهرمغ  هلدـع و  مهعـسو  هددـع و  مهاصحا  هملع و  مهذـفن  لـب  هرتف ، ـال  هلـالم و  نیقولخملا 
حوطـس تاـقبط و  هک  ار  هچ  نآ  هدـیبات و  نآ  رب  زور  رگنـشور  دیـشروخ  اـی  هدوـمن ، هطاـحا  ار  نآ  بش  یکیراـت  هک  ار  هچ  نآ  دـنادیم 

هحفص 682] ره [  ناسون  یتکرح و  ره  سح  ار و  یمدق  ره  ناشن  رثا و  دنادیم  وا  و  دنرذگیم . ابقاعتم  نآ  رب  رون  تانایرج  اهیکیرات و 
ره فیعض  رایسب  ياهادص  ار و  ياهرذ  ره  نزو  دنادیم  و  ار . ياهدیرفآ  ره  هاگرارق  ار و  یبل  ره  کیرحت  هدنیوگ و  نهذ  رد  ار  ياهملک 

هاـگیاج هفطن و  نتفرگ  رارق  ار و  هداـتفا  گرب  اـی  ، نیمز يور  رب  ار  یتـخرد  يهوـیم  ره  دـنادیم  و  ار . تمه ) اـب   ) هدـننک هـمهمه  صخش 
نیا يهمه  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ( ) تقلخ يارب  دوخ  عبانم  زا   ) ار هدش  هدیـشک  يهدام  دـیدج و  تقلخ  و  ار . هغـضم  نوخ و  زکرمت 

یتاقولخم يرادهگن  رد  هدیـسرن و  یتقـشم  چیه  تقلخ  هاگراک  رد  روما  نیا  شنیرفآ  رد  ناحبـس  دنوادخ  هب  تساناد .) تانایرج  روما و 
يارجا رد  و  هدادن . يور  وا  يارب  وا ) يهطلـس  ملع و  زا  جراخ  هدشن و  هبـساحم   ) ياهضراع هنوگ  چـیه  تسا ، هدومرف  عادـبا  ار  اهنآ  هک 

طیحم ذفان و  اهنآ  يهمه  رب  وا  ملع  هکلب  تسا . هتـشگن  ضراع  وا  رب  یتسـس  فعـض و  تلالم و  هنوگ  چیه  تاقولخم  ياهریبدـت  روما و 
هطاحا ار  اهنآ  يهمه  وا  ناسحا  لضف و  هدـش و  هدرتسگ  اهنآ  يهمه  رب  شداد  لدـع و  هدومن و  شرامـش  ار  اهنآ  يهمه  ددـع  هدوب و 

ملع دروـم  رد  دنرـصاق . تـسا ، نآ  يهتـسیاش  وا  هـک  هـچ  نآ  تـقیقح  هـب  لوـصو  زا  تاـقولخم  نآ  يهـمه  هـک  یلاـح  رد  تـسا . هدرک 
رد دراد . ذوفن  تسا ، هتفرگ  رارق  نایمدآ  نورد  قامعا  رد  هک  یناهن  ياـهزار  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  . 1 هک : تفگ  ناوتیم  يدنوادخ 
هک اهناسنا ، نورد  قیمع  حوطـس  هب  دیآیم ، تسد  هب  اهتضایر  يهلیـسو  هب  هک  یمولع  نآ  دنرادن و  یملع  نینچ  اهناسنا  هک  یتروص 

روط نامه  تسا ، هتفای  ققحت  یتسه  يهلـسلس  رد  هک  هچ  نآ  رب  يدـنوادخ ، ملع  . 2 دـنکیمن . ذوفن  دراد ، رارق  اج  نآ  رد  یناهن  ياهزار 
نآ جاوما  هک  درادن  نآ  هب  يزاین  اهوگوتفگ ، اهادص و  هب  يدـنوادخ  ملع  . 3 یتسه . يهلـسلس  رد  هتفاین  ققحت  ياهدادیور  رب  هک  تسا 

دوجو یباجح  چیه  لاعتم  دـنوادخ  يارب  . 4 هحفـص 683 ] تسا [ . دنمزاین  نآ  هب  ندینـش  رد  نایمدآ ، شوگ  هک  دسرب  يدح  هب  اهادـص ،
ماجنا یتسه  ملاـع  رد  يدادـیور  چـیه  . 5 اـهباجح . يور  زا  هک  دنراکـشآ  هنوـگ  ناـمه  اـهباجح ، تشپ  زا  تاـیعقاو  يهمه  درادـن و 

يدنوادخ ملع  رد  اهییانشور  اهیکیرات و  . 6 دراد . یهاگآ  نآ  بناوج  يهمه  تاصتخم و  تیوه و  زا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دریگیمن ،
ملع ءایـشا و  نیباـم  ياهلـصاف  چـیه  . 8 درادـن . هـبرجت  رکفت و  لالدتـسا و  هـب  یجاـیتحا  يدـنوادخ  مـلع  . 7 دراذـگیمن . يرثا  نیرتـمک 
تاذ نآ  هب  یتقـشم  تفلک و  دندومرف ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روما ، يهمه  هب  يدـنوادخ  ندوب  ملاع  رد  درادـن . دوجو  يدـنوادخ 

لمحت هب  روبجم  اـعطق  دـننک ، ادـیپ  ملع  روـما  نآ  زا  یتـیعقاو  نیرتـمک  هب  دـنهاوخب  اـهناسنا  رگا  هک  یتروـص  رد  تسا . هدیـسرن  سدـقا 
دادعتلا لیمجلا و  فصولا  لها  تنا  مهللا  دنتسه . ینالـضع  ياهوپاکت  يرکف و  ياهیـسررب  شواک و  عاونا  ءارقتـسا و  هبرجت و  تامحز 

تیوه ریسفت  رد  ناوارف .) ياهتمعن  ياراد  . ) لامج لالج و  تافص  زا  ناوارف  تیمک  ابیز و  فیصوت  يهتـسیاش  ییوت  ایادخ ، راب  ریثکلا .
نآ رد  قـقحم ، رکفتم  کـی  رگا  تسا . هدـش  هـتفگ  یناوارف  رایـسب  بلاـطم  نونکاـت  اـهنآ ، فـیرعت  لوـقعم و  سوـسحم و  ياـهییابیز 

سوسحم هچ  ار ، ییابیز  دناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  نیا  هب  درک  دهاوخ  لصاح  نیقی  دنک ، یفاک  مزال و  تقد  تافیرعت  تاریسفت و 
بطق زا  هاوخ  ار ، ییابیز  طابترا  هک  نیا  رگم  دراذگن . یقاب  عوضوم  رد  یماهبا  یلاوئس و  چیه  هک  دهدب  حیضوت  يروط  هب  لوقعم ، هچ  و 

شـشوک و تیاهن  رد  ققحم ، رکفتم و  صخـش  ینعی  درادب . روظنم  تسادخ ، هک  لامج  قلاخ  اب  تاذ ، نورب  بطق  زا  هاوخ  تاذ و  نورد 
ای نیراـگن  ییاـهدومن  لوقعم ، يهقطنم  رد  هچ  سوـسحم و  ورملق  رد  هچ  اـهییابیز ، يهمه  هک  دیـسر  دـهاوخ  هجیتـن  نیا  هب  دوـخ  یعس 

یبلطم دنتسه . ادخ  هب  هتسباو  ینعی  قلطم ، لامک  هب  هتسباو  هک  دنهدیم  ناشن  ار  یلامک  دوخ ، تیفافـش  اب  هک  دنتـسه  زیگناتجهب  قیاقح 
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يهدنهد ناشن  ابیز و  وکین و  يدـنوادخ  هحفـص 684 ] ءامـسا [  يهمه  هک  تسا  نیا  تسا ، بسانم  نآ  هب  رکذت  ثحبم  نیا  رد  هک  رگید 
ادخ سپ  وکین ، ءامسا  تسا  ادخ  نآ  زا  و  : » هلمج نآ  زا  دراد . حیرـص  تلالد  بلطم ، نیا  هب  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  دنتـسه . ابیز  یناعم 

( یـشخب لامک   ) دوجو نیرتهب  يوش  وزرآ  رگا  وجرم . مرکاف )  ) ریخف جرت  نا  لوماـم و  ریخف  لـموت  نا  [ . 224 .« ] دیناوخب ءامـسا  نآ  اب  ار 
اهناسنا یناور  ياههدیدپ  زا  هدیدپ  ود  دـیما  وزرآ و  نتـسب . دـیما  يارب  يدوجو  نیرتهب  دوش ، هتـسب  وت  رب  دـیما  رگا  ندـش و  وزرآ  يارب 

ییاهعوضوم ناشیاهدیما  اهوزرآ و  هک  یناسک  تسا . نآ  هاگدید  تیصخش و  تمظع  یتسپ و  عبات  تمظع ، یتسپ و  رظن  زا  هک  دنتـسه ،
، دـناتمظع اب  یلاع و  ياهدـیما  اهوزرآ و  ياراد  هک  ییاـهناسنا  دنتـسه . زیچاـن  تسپ و  رقحم ، یتیـصخش  ياراد  تسا ، زیچاـن  تسپ و 

يهدننک وگزاب  دناوتیمن  دشابن ، یمدآ  اههتساوخ  فادها و  يهدننک  وگزاب  هک  یمادام  رکفت ، زرط  دنراد . تمظع  اب  گرزب و  یتیصخش 
لامک يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يوزرآ  زا  رتهب  هتفای ، دـشر  تیـصخش  کی  يارب  يدـیما  وزرآ و  چـیه  دـشاب . هدوب  تیـصخش  یگنوگچ 

. هبیرلا عضاوم  هبیخلا و  نداعم  یلا  ههجوا  كاوس و ال  دحا  یلع  هب  ینثا  كریغ و ال  هب  حدما  امیف ال  یل  تطـسب  دق  مهللا و  تسین . قلطم 
ساپـس ار  وت  زج  يدحا  میاتـسب و  ار  وت  زج  مناوتیمن  يدومرف ، تیانع  يدرتسگ و  نم  رب  هچ  نآ  هب  تایبوبر ) ياهتمعن  زا  ، ) ادنوادخ
شیاتس سپ  تسوا ، زا  اهتمعن  يهمه  نوچ  منکیمن . هیجوت  دیدرت  تمهت و  عضاوم  يدیمون و  عبانم  هب  ار  مشیاتس  ساپـس و  نم  میوگ .

رکش و راوازـس  لاعتم ، دنوادخ  زج  ایند ، رد  يدحا  چیه  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هحفص 685 ] هتبلا [  تسین . راوازس  ار  وا  زج  ساپس ، و 
لیلد نیا  هب  درک ، يرازگرکـش  دیابن  ادخ  ربارب  رد  ار  یـسک  دـیوگیم  هک  یـسک  تسا . ربج  هب  داقتعا  هیرظن ، نیا  يهمزال  تسین . ساپس 

زا ياهدع  دراد . ربج  هب  شیارگ  اعطق  دشاب ، ییوگساپس  رکـشت و  راوازـس  هک  دهدیمن  یـسک  هب  ار  یتمعن  دوخ  رایتخا  هب  سک  چیه  هک 
، دننکیم رگیدکی  زا  اهناسنا  هک  یساپس  دمح و  تسادخ و  نآ  زا  دروم ، کی  یتح  يانثتـسا  نودب  اهدمح ، مومع  دنیوگیم : نیرـسفم 

يرگید زیچ  تالآ ، لیاسو و  زج  اهناسنا  تسا و  هناگی  دنوادخ  زا  اهییوکین  اهتمعن و  يهمه  اریز  دنهدیم ، ماجنا  ادخ  هب  تقیقح  رد 
رگید رب  ساپـس  دمح و  زیوجت  اب  یتافانم  نیا  تسادخ و  نآ  زا  دمح  سنج  زا  ییاهدمح  دنیوگیم : نارـسفم  زا  رگید  ياهدـع  دنتـسین !!
لباق تسا ، دودرم  یمالسا  عبانم  هاگدید  زا  ربج  هک  نیا  رایتخا و  هب  هجوت  اب  مود ، يهیرظن  درادن . دننکیم ، اهيراکوکین  هک  ییاهناسنا 

نایمدآ و یحادـم  زا  ار  منابز  اراگدرورپ ، راـب  نیقولخملا . نیبوبرملا  یلع  ءاـنثلا  نییمدـالا و  حـئادم  نع  یناـسلب  تلدـع  و  تسا . رتلوبق 
- یناسنا ياهفده  ریسم  رد  هک  اهناسنا ، يرایتخا  تازایتما  اهیبوخ و  رکذ  يدنادرگرب . وت  كولمم  تیبرت و  دروم  تاقولخم  یناوخانث 
، اهناسنا قیوشت  دماجنایم . یهابت  هب  هک  تسا  ساسایب  یحادـم  قلمت و  یـسولپاچ و  زا  ریغ  تسا ، هتفرگ  رارق  يرادربهرهب  دروم  یهلا ،
هب مدرم  تیرثکا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . تیادـه  داشرا و  ياههار  زا  یکی  تاریخ ، رب  تقبـس  وپاـکت و  نادـیم  رد  ناـنآ  نداد  رارق  يارب 
هب رگید  هک  دننک  تفایرد  نانچ  ار  اهيراکوکین  تاریخ و  ترورض  یگتـسیاش و  تمظع و  هک  هاگ  نآ  ات  دنراد ، زاین  کیرحت  قیوشت و 
ههل اقحتسم  هحفـص 686 ] ری [  مل  کل و  وه  يذـلا  دـیحوتلاب  كدرفا  نم  ماقم  اذـه  مهللا و  دنـشاب . هتـشادن  زاین  یـشاداپ  قیوشت و  چـیه 

( يدومرف تیانع  نم  هب  هک   ) شیاین تیعقوم  نیا  نم ، يادخ  يا  کلـضف . الا  اهتنکـسم  ریجی  کیلا ال  هقافیب  كریغ و  حدامملا  دماحلا و 
یسک وت  زج  اهحدم  اهشیاتس و  نیا  يارب  و  دنادیم . وت  صاصتخا  رد  تسوت ، نآ  زا  هک  ار  تافص  تاذ و  دیحوت  هک  تسا  یـسک  ماقم 

زا رـس  دـناوتیم  ناسنا  دـنکن . ناربج  وت  ناسحا  لـضف و  زج  ار  زاـین  نآ  دولوم  ییاونیب  هک  مراد  وت  هب  جاـیتحا  نم  دـنیبیمن و  راوازـس  ار 
ریـسم راپـسهر  دناوتیم  توکلم  هب  هراظن  الاب و  هب  شرگن  اب  ناسنا ، دنک . یهاگن  مه  شرـس  يالاب  هب  دنک و  دنلب  يراوخ  كاخ  كاخ و 
ندرک رارقرب  دهدب . رارق  طابترا  رد  تیاهنیب  دودحمان و  قلطم و  لامک  نآ  اب  ار  دوخ  دودـحم  نم  دـناوتیم  ناسنا  دوش . لامک  يهبذاج 

دراد رب  رد  مهم  رایـسب  یجیاتن  یطابترا  نینچ  دوشیم . هدـیمان  شیاین  یهانتی ، قلطم ال  لامک  اب  قاتـشم  دودـحم و  نم  کی  نیبام  طابترا 
یمظع تیالو  يالاو  ماقم  هک  قلطم ،  دیحوت  يالاو  ساسحا  رد  عورـش و  یگدنز  يالعا  فدـه  هب  دورو  یچوپ و  زا  نتفای  تاجن  زا  هک 

هحفص 687] دباییم [ . نایاپ  تسا ،

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  هبطخ 091-
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هحفص 688] تسا [ . هدومرف  داریا  دننک ، تعیب  يو  اب  دنتساوخ  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  هک  ینامز  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هجحملا تماغا و  دق  قافالا  نا  و  لوقعلا . هیلع  تبثت  بولقلا و ال  هل  موقت  ال  ناولا ، هوجو و  هل  ارما  نولبقتسم  اناف  يریغ ، اوسمتلا  ینوعد و 

نآ رب  اهلد  هک  دراد  ییاهگنر  اههبنج و  هک  میوریم  يرما  لابقتـسا  هب  ام  اریز  دـینک ، سامتلا  يرگید  زا  دـینک و  اهر  ارم  ترکنت . دـق 
رد هک  ییاهنافوط  اب  تسا . هتخانشان  هوشم و  تسار  هار  هتفرگارف و  ربا  ار  هدنیآ  ياضف  قافآ  درادیمن . تابث  نآ  رب  لوقع  درواین و  بات 
نم زا  ریغ  يرادمامز  ناتدوخ  يارب  دیورب  تشاد . دیهاوخن  ارم  يرادـمامز  لمحت  امـش  مراد ، تلادـع  هب  نم  هک  یقـشع  اب  میراد و  شیپ 

یقرف دارفا  نایم  يواست ، موزل  دراوم  رد  نآ ، میسقت  رد  مناوتیمن  نم  درک و  دهاوخ  اپ  رب  اهلاجنج  لاملاتیب ، يواسم  میسقت  دینک . ادیپ 
، لاملاتیب يهرابرد  هک  ماهدینـش  ماهدرک و  هدهاشم  مرکا  ربمایپ  زا  نم  هک  یتقو  تسا . هدومرف  لمع  هللالوسر ، هک  هنوگ  نامه  مراذـگب .

توافت نانآ  نایم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  دنرادن ، رگیدکی  اب  یقرف  ریگمشچ ، امنریقح و  مدرم  کلام و  هدرب و  مجع ، برع و  دیفس ، هایس و 
يارب دـیورب  امـش  تخادـنا ؟ دـهاوخن  هار  هب  نافوط  عامتجا  رد  هیوست ، نیا  داـجیا  ناگتـشذگ ، زا  یـضعب  شور  هب  رظن  اـب  اـیآ  مراذـگب ؟

مکتبجا نا  ینا  اوملعا  مریگ و  شیوخ  راـک  يهلاـبند  مریگ  شیپ  ربـص  منیـشنب و  هحفـص 689 ] مه [ : نم  و  دینک . ادیپ  رادـمامز  ناتدوخ 
قبط مهدب ، امـش  هب  رما  نیا  رد  تبثم  خساپ  رگا  اعطق  دینادب : و  بتاعلا . بتع  لئاقلا و  لوق  یلا  غصا  مل  ملعا و  ام  مکب  تبکر  مکتببحا ) )

اهقلمت و نآ  داد . مهاوخن  شوگ  يرگتمالم  چـیه  تمالم  هدـنیوگ و  چـیه  نخـس  هب  درک و  مهاوخ  لمع  امـش  اب  منادیم ، هک  هچ  نآ 
یلع يارب  هجو  چیه  هب  تسا ، هدوب  خیرات  نایوجهطلس  نابلطتردق و  یمئاد  يهریـس  ناونع  هب  هک  اهندز ، اناسنا  او  دایرف  اهیـسولپاچ و 
تایح يارب  هک  نیا  هن  درادـب ، ياپ  رب  ار  تلادـع  دـنک و  ناشحالـصا  ات  دـنیبیم  هعماج  نویدـم  ار  دوخ  وا ، درادـن . ییانعم  بلاطیبا  نب 

نمل و مکعوطا  مکعمـسا و  یلعل  مکدحاک و  اناف  ینومتکرت  نا  و  دشاب . هتـشاد  مدرم  زا  قیدصت  اضما و  نتفرگ  هب  زاین  دوخ  یهلا  لوقعم 
رتعطیم رتاونش و  نم  دیاش  و  دوب . مهاوخ  امش  زا  یکی  دننام  نم  دینک ، اهر  ارم  رگا  و  اریما . ینم  مکل  ریخ  اریزو ، مکل  انا  مکرما و  هومتیل 

ریما ات  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاـب ، ریزو  امـش  يارب  نم  و  دیراپـسب . وا  هب  ار  دوخ  يرادـمامز  رما  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  نآ  هب  امـش  يهمه  زا 
ندناسر اهناسنا و  نایم  رد  تلادع  يارجا  ندیـشخب و  ققحت  يارب  طقف  ماقم ، هنوگ  ره  يرادـمامز و  تموکح و  تیعورـشم  مشاب . امش 

. دشاب تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  تلادع ، تیعورشم  هک  نیا  هن  دنراد ، دوخ  داهن  رد  ار  شدادعتسا  هک  تسا  یلامک  دشر و  هب  نانآ 
تلادع و هب  تنایخ  نیرتحیقو  نداد ، رارق  ماقم  يهلیـسو  ار  نآ  تلادـع و  اب  یخوش  تسا . مدرم  یعامتجا  یگدـنز  تایح  بآ  تلادـع ،

هحفص 690] دنوش [ . روهرهب  تلادع  زا  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  تسا  ییاهناسنا 

هنتف زا  ربخ  هبطخ 092-

، دعب اما  هحفـص 691 ] دـیامرفیم [ . نایب  ار  هیماینب  يهنتف  هدومرف و  هاگآ  دوخ ، تلیـضف  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
. اهبلک دتـشا  و  اهتملظ )  ) اهبهیغ جام  نا  دعب  يریغ  دحا  اهیلع  ءيرتجیل  نکی  مل  هنتفلا و  نیع  تاقف  یناف  سانلا  اهیا  هیلع ، ءانثلا  هللا و  دمح 

يرامیب رش  داتفا و  بارطضا  ناسون و  هب  هنتف  نآ  تملظ  هک  نآ  زا  سپ  مدنک ، ار  هنتف  مشچ  نم  مدرم ، يا  يدنوادخ ، يانث  دح و  زا  سپ 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  نیا  لیلد  تشادـن . ار  هنتف  نآ  هب  ندـش  کیدزن  تارج  نم  زا  ریغ  سک  چـیه  درک . ادـیپ  تدـش  نآ  بلک » »

نیا يارب  دـناهداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار ، اهنآ  عفر  يارب  ریگیپ  يهزرابم  نآ و  ياـههشیر  لـماوع و  ندرک  راکـشآ  اـی  هنتف  ندرک  یفتنم 
چیه دـندوب و  ناملـسم  هلبق و  لها  رهاظ  رد  دـیگنج ، نانآ  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نیطـساق  نیقراـم و  نیثکاـن و  يهمه  هک  تسا 

حولهداس و مدرم  تسنادیمن . نینموملاریما  زج  مرکا ، ربمایپ  زا  سپ  ار ، مالـسا ) نایعدـم  ای   ) نیملـسم اب  گنج  ماکحا  زور ، نآ  ات  سک ،
لیکشت اهنارود  يهمه  رد  ار  هعماج  ره  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هنافساتم  هک  دنتـسه ، فیعـض  تیـصخش  ياراد  هک  یناسک  رگنحطس و 

دوجو هب  اهنآ  هحفص 692 ] رد [  نونج  هبـش  يرامیب  هدیزگ و  ار  اهنآ  راه  گس  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  دننام  مه  اههنتف ، رد  دنهدیم ،
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هک تفگ  دیاب  تسا ، هدرک  تبث  ام  يارب . ار  يرشب  تشذگرس  هک  خیرات ، تاحفص  رد  حیحـص  عبتت  قیقد و  رظن  کی  اب  یلو  تسا . هدمآ 
، رشب هک  هزورما  تسا . هدرک  التبم  ار  ناسنا  عون  ینب  یفلتخم ، ياهتیفیک  اب  شیب ، مک و  هدوب و  رـشب  ریگنماد  هراومه  ریگاو  يرامیب  نیا 
اب نتـشیوخ و  اب  داضت  یگناگیب و  دوخ  زا  يرامیب  هب  نانچ  دربیم ، رـس  هب  یقرت  التعا و  ییافوکـش و  جوا  رد  تعنـص ، ملع و  هاگدـید  زا 
اب داضت  نرق  یگناـگیب و  دوخ  زا  نرق  ار  دوخ  نرق  ماـن  یتحاراـن ، ساـسحا  نودـب  تحارـص و  لاـمک  اـب  هک  تسا  هدـش  راـتفرگ  نارگید 

يدهت هئف  نع  هعاسلا و ال  نیب  مکنیب و  امیف  ءیش  نع  ینولاست  هدبیب ال  یسفن  يذلا  وف  ینودقفت ، نا  لبق  ینولاساف  تسا . هدیمان  نتشیوخ 
زا اتوم . مهنم  تومی  نم  التق و  اهلها  نم  لتقی  نم  اهلاحر و  طحم  اهباکر و  خانم  اهقئاس و  اهدـئاق و  اهقعانب و  مکتابنا  الا  هئم  لضت  هئم و 

، تسوا تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  مورب .) امـش  ناـیم  زا  نم  دـینک ، مگ  ارم   ) دـیهدب تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم 
دـص دنک و  تیادـه  ار  سک  دـص  هک  یهورگ  يهرابرد  هن  تمایق و  زور  ات  ناتینونک  تیدوجوم  نایم  يزیچ  چـیه  زا  دیـسرپ  دـیهاوخن 

بکارم و دورف  هاگیاج  شکرحم و  هدننار و  شاهدـننک و  غیلبت  توعد و  زا  داد  مهاوخ  عالطا  ار  امـش  هک  نیا  رگم  دـنک ، هارمگ  ار  سک 
. درم دـهاوخ  یعیبط ) لجا  اب   ) یـسک هچ  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  یـسک  هچ  مدرم  نآ  لها  زا  هک  امـش  هب  مهدیم  عالطا  و  نآ . ثاثا  راب و 
، هدش لقن  رتاوت  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هک  یبیغ ، رابخا  یهاگآ و  نیا  رهاوظ و  يهدرپ  تشپ  زا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  یهاگآ 

راـبخا زا  يدراوم  نیا ، زا  شیپ  هحفـص 693 ] تسا [ . نآ  يهسفلف  ییانب و  ریز  لوصا  خـیرات و  زا  ترـضح ، نآ  عالطا  لـیالد  نیرتهب  زا 
شکرابم رـس  رب  هک  یتبرـض  يهرابرد  ربخ  . 1 مینکیم : هراـشا  يرگید  دراوم  هب  ثحبم ، نیا  رد  میاهدـش . رکذـتم  ار  ترـضح  نآ  یبـیغ 

ربخ . 3 مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  لتق  يهراـبرد  ربخ  . 2 درک . دـهاوخ  باـضخ  ار  شکراـبم  شیر  شرـس ، نوخ  درک و  دـهاوخ  تباـصا 
هتشک يهرابرد  ربخ  . 5 دش . دنهاوخ  هدیـشک  راد  هب  هک  نانآ  جراوخ و  ياههدـش  هتـشک  يهرابرد  رابخا  . 4 فسوی . نب  جاجح  يهراـبرد 

هار هب  اهيزیرنوخ  زات و  تخاـت و  هک  نیا  لوغم و  ربخ  . 6 دوشیم . هتشک  تیز  ياهگنـس  دزن  رد  هک  نیا  هنیدم و  رد  هیکز  سفن  ندش 
نم ریثـک  لـشف  نیلئاـسلا و  نم  ریثـک  قرط  ـال  بوطخلا ، بزاوح  رومـالا و  هئارک  مکب  تلزن  ینوـمت و  دـقف  دـق  وـل  و  تخادـنا . دـنهاوخ 
یتح مکیلع ، ءالبلا  مایا  هعم  نولیطتـست  اقیـض ، مکیلع  ایندـلا  تناک )  ) تقاض قاس و  نع  ترمـش  مکبرح و  تصلق  اذا  کلذ  نیلوسملا و 

لاوئـس زا  يریثک  دیآ ، دورف  امـش  رب  تخـس  رایـسب  ياهدادـیور  راوگان و  روما  دـینک و  مگ  ارم  امـش  رگا  و  مکنم . راربالا  هیقبل  هللا  حـتفی 
دورف دوخ  رد  ار  امش  هک  يراکیپ  گنج و  هک  تسا  یماگنه  نیا  دنروخب و  تسکش  نیلوئـسم  زا  يریثک  دنزادنیب و  نییاپ  رـس  ناگدننک 

امـش رب  هک  ار  شیامزآ  التبا و  ياهزور  ددرگ و  گنت  امـش  يارب  ایند  دـنزب و  الاب  ار  شیاـهاپ  كاـشوپ  دـنک و  عمج  ار  دوخ  تسا ، هدرب 
. دیامرف بیصن  يزوریپ )  ) شیاشگ امش  ناراکوکین  يهدنام  یقاب  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  ات  دینک . ساسحا  ینالوط  رایسب  درذگیم ،
، نیبقح وگعقاو ، هاوخعقاو ، نیبعـقاو ، يربـهر  هک  یموـق  رـس  رب  اـیند  راوگاـن  هدـننکجیگ و  ثداوـح  هک  ماـگنه  نآ  رد  هحفـص 694 ] ] 

نویدـم ار  دوخ  هک  ياهدـنهد  خـساپ  هن  دز و  دـهاوخ  جوم  اهلد  رد  یلاوئـس  هن  دروایب ، نتخات  دـشابن ، نانآ  ناـیم  رد  وگقح  هاوخقح و 
، تاربدـم نفرعی  تالبقم و  نرکنی  تهبن ، تربدا  اذا  تهبـش و  تلبقا  اذا  نتفلا  نا  دـشاب . علطم  الماک  عقاو  قح و  زا  دوخ  دـنادب و  هعماج 
ور هک  یتقو  دنشابیم و  هابتشا ) لماع   ) هبتشم دنروآیم ، يور  هک  یماگنه  اههنتف  دینادب ) . ) ادلب نئطخی  ادلب و  نبصی  حایرلا ، موح  نمحی 

. دنوشیم هتخانـش  ندش  نادرگ  يور  تشگرب و  عقوم  رد  دناسانـشان و  راکنا و  دروم  ندمآ  ماگنه  رد  دنزاسیم . رادـیب  دـننادرگیمرب ،
نیا رد  دنرذگیم . تباصا  نودب  يرهش  زا  و  دنزویم ) دنوشیم و  دراو  رهش  کی  رد   ) دنسریم يرهش  هب  دندرگیم ، اهداب  دننام  اههنتف 

، عورـش ماگنه  رد  هنتف  لوا . لصا  تسا : هدـش  هراـشا  ياهنتف  ياـهبوشآ  تاـکرحت و  رد  ریگارف ، مهم و  رایـسب  لـصا  ود  هب  هلمج ، دـنچ 
ندوب هنتف  تاصتخم  اهتمالع و  يردق  هب  دروآیمرب ، رس  هعماج  کی  رد  ياهنتف  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  تسا  هابتشا  لماع  هتخانـشان و 
ماجنا يراک  هک  دنانآ  زا  رترهام  رتهاگآ و  اههنتف ، ناگدنروآ  دوجو  هب  اریز  دنمهفب . ار  نآ  دنناوتب  ناگمه  هک  دشاب  نشور  حضاو و  نآ 

نیرتمهم و اذـل ، دـننک . غارفتـسا  ار  نآ  هداد و  ناشن  دوخ  زا  تمواقم  تلاـح  نآ ، ياـهدومن  زورب  نیتسخن  زا  هعماـج ، مدرم  هک  دـنهدب ،
مادختسا . 1 هحفـص 695 ] تسا [ : زیچ  دـنچ  دـنهدیم ، ماـجنا  دوـخ  راـک  قـیمعت  شرتـسگ و  يارب  نارگهنتف ، هـک  يراـک  نیرتیـساسا 
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مد . 3 هعماج . نآ  مدرم  يارب  اهراعش  نیرتهب  مادختـسا  . 2 دنـشاب . هدش  هتخانـش  صالخا  یگزیکاپ و  یبوخ و  هب  هعماج  رد  هک  ییاههفایق 
رد مکاح  ینیبناهج  يرنه و  یملع ، یعامتجا ، یـسایس ، یقوقح ، لوصا  هعماج و  يهتـشذگ  تیعقوم  . 4 یناسنا . يهیلاـع  لوصا  زا  ندز 

راداو ار  ناحولهداس  هک  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  بناج  هب  قح  يهفایق  ندـیبوک  نآ  رد  ناـنچ  دـنبوکیم و  قلطم  ناـمایب و  ناـنچ  ار  نآ 
هار و ره  زا  تکرح ، هدارا و  داجیا  . 5 دنتفیب . دیدرت  هب  هتـشذگ  نارود  يدادرارق  یعیبط و  نیناوق  لوصا و  نیرتیهیدب  يهرابرد  دننکیم 

نایاپ ماگنه  رد  هنتف  مود . لصا  دشاب . هتـشادن  ار  هلیـسو  نآ  ندرک  ینابرق  شزرا  روظنم  فده  هچ  رگا  تسا . نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  ای 
هعماج رد  هک  ییاـههنتف  . 2 ارذـگ . ياههنتف  . 1 دراد : دوجو  هنتف  عوـن  ود  تسا  هدـننک  رادـیب  هدـش و  هتخانـش  ندـش ، نادرگیور  نتفاـی و 

گنهرف يهمه  جیردت  هب  هک  يروط  هب  دنکیم . لیمحت  هعماج  رب  هدـیقع ، بتکم و  ناونع  هب  ار  دوخ  لوصا  رـصانع و  دـنکیم و  بوسر 
، اههنتف ربارب  رد  مدرم  ماسقنا  ود . میدش . رکذتم  لوا  لصا  ریسفت  رد  هک  ياهناگ  جنپ  روما  کی . هنتف  ود  تاکرتشم  دریگیم . ارف  ار  هعماج 
اب . ) تسا هروغ » شمـشک و   » ساسا رب  نانآ  يریگفدـه  میمـصت و  هدارا و  یگدـنز و  يانبم  هک  ناحولهداس ، . 1 فلتخم : ياههورگ  هب 

دنرادروخرب و یگدنز  رد  دـیفم  ياهیهاگآ  زا  يدودـح  ات  هک  ینامدرم  . 2 دوشیم ). ناشدرـس  هروغ  کی  اب  ناشمرگ و  شمـشک  کی 
رد دـناوتیم  هروغ  اـی  شمـشک و  زا  یغاـب  یلو  دـننک ، نوگرگد  ار  ناـنآ  عضو  دـناوتیمن  هروغ  کـی  شمـشک و  هحفـص 696 ] کی [ 

رـصانع اههنتف ، زورب  رد  هک  دنانآ  زا  رترایـشه  رترادیب و  هک  دنراد  دوجو  رگید  یعمج  . 3 دـشاب . هدوب  رثوم  نانآ  عضو  ندرک  نوگرگد 
، تسا هدروآ  دوخ  اب  هنتف  هک  ییایاضق  بیکرت  لیلحت و  هب  دنناوتیم  يدایز  دودح  ات  هکلب  دـنزابب ، ار  دوخ  تیـصخش  يرایتخا  یتفرعم و 

تالوحت ثداوح و  زا  طقف  دنتـسین و  دنتـسم  تباث  نوناق  لصا و  هب  هک  تهج  نآ  زا  ارذـگ ، ياـههنتف  هنتف 1 . عون  ود  تازیامت  دـنزادرپب .
تراهم اب  هک  تهج  نآ  زا  یبوسر ، ياههنتف  هک  یتروص  رد  دننکیم . كرت  ار  هعماج  يهنحص  دوز ، ای  رید  اذل ، دننک ، هدافتسا  دنناوتیم 

دوخ رایتخا  رد  ار  هعماج  مدرم  ناور  زغم و  ینالوط  ییاهنامز  دـنناوتیم  دـنهدیم ، ناشن  تباـث  نوناـق  لـصا و  يهتـسباو  ار  دوخ  لـماک 
ياههنتف نتخانـش  زا  تسا  رتناسآ  دـنرادروخرب ، یهاگآ  درخ و  زا  يدودـح  اـت  هک  یمدرم  يارب  ارذـگ ، ياـههنتف  نتخانـش  . 2 دنریگب .

.3 دـنکیم . توهبم  ار  اهناسنا  نیرترایـشه  یتح  یناسنا ، تباث  نیناوق  لوصا و  هب  یگتـسباو  شیامن  تهج  هب  یبوسر ، ياههنتف  یبوسر .
تـسا نکمم  دنیآیمرد ، هعماج  تباث  گنهرف  تروص  هب  هک  اسب  هچ  دننکیم و  بوسر  هعماج  رد  نامز  تشذگ  اب  هک  یبوسر  ياههنتف 

ءایمع هنتف  اـهناف  هیما ، ینب  هنتف  مکیلع  يدـنع  نتفلا  فوخا  نا  ـالا و  دـنریگب . رارق  هیفـصت  دروم  اوقت  اـی  گرزب و  ياهتیـصخش  زورب  اـب 
، دیشاب رایشه  هحفـص 697 ] اهنع [ . یمع  نم  ءالبلا  اطخا  اهیف و  رـصبا  نم  ءالبلا  باصا  اهتیلب و  تصخ  اـهتطخ و  تمع  هملظ :) و   ) هملظم
ای  ) تلـصخ هدـننک : کـیرات  کـیرات و  روـک و  تسا  ياهنتف  اریز  تـسا . هـیماینب  يهـنتف  نـم ، رظن  رد  امـش  يارب  اـههنتف  نیرتكاـنفوخ 

دـیآ و دورف  وا  رب  الب  دـشاب ، انیب  هنتف  نآ  رد  هک  سک  ره  و  نامیا ) اب  ياهناسنا  نید و  نایاوشیپ   ) صوصخم شیـالب  ریگارف و  شاهشقن )
يهنتف يارب  مهم  صتخم  ود  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  دـسریمن .) وا  هب   ) دـنکیم مـگ  ار  وا  ـالب  دـشاب ، اـنیبان  هـنتف  نآ  رد  هـک  سک  ره 

نآ دوبن . دنتسم  ینوناق  لصا و  چیه  هب  هیماینب  يواعد  اریز  تسا . هدننک  کیرات  کیرات و  روک و  مکی . صتخم  دناهدش : رکذتم  هیماینب 
تسا یعطق  اذل  درادن ، یلـصا  انبم و  چیه  عوضوم  هس  نیا  نوچ  دوب و  ییوجهطلـس  یگماکدوخ و  يوه و  دوب ، حرطم  نانآ  يارب  هک  هچ 
يهمه ریگارف  مود . صتخم  دوب . دهاوخ  هدننک  کیرات  کیرات و  روک و  دنک ، ادیپ  همادا  دـیایب و  دوجو  هب  ییانبمیب  يانبم  رب  هک  ياهنتف 

ییاهراعش زا  اثلاث ، دندرکیم ، هدافتسا  بناج  هب  قح  رهاظ  هب  ياههفایق  زا  انیاث ، دنتـشاد ، تسد  هب  ار  تردق  الوا ، اریز  تسا . هعماج  مدرم 
و دندرکیم . هدافتسا  تخادنا ، هار  هب  صاع  نب  ورمع  تامیلعت  اب  نیفص  ياهزور  رد  هیواعم  هک  نآرق ، يهرابرد  راعـش  دننام  دنـسپماوع ،

مکب نولازی  ال  اهرد ، عنمت  اهلجرب و  نیزت  اهدیب و  طبخت  اهیفب و  مذعت  سورـضلا : بانلاک  يدعب ، ءوس  بابرا  مکل  هیماینب  ندجتل  هللا  میا 
راصتناک الا  مهنم  مکدحا  راصتنا  نوکی  یتح ال  مکنع  مهوالب  لازی  و ال  مهب . رئاض  ریغ  وا  مهل ، اعفان  الا  مکنم  نوکی ) ال   ) اوکرتی یتح ال 

هحفـص يری [ . ملع  يده و ال  رانم  اهیف  سیل  هیلهاج ، اعطق  هیـشخم و  ءاهوش  مهتنتف  مکیلع  درت  هبحـصتسم . نم  بحاصلا  هبر و  نم  دبعلا 
( ندیـشود عقوم  رد   ) قلخ دب  رتش  دننام  تفای ، دیهاوخ  دوخ  يارب  يدب  ياسور  ناکلام و  ار  هیماینب  نم  زا  سپ  ادخ ، هب  دـنگوس  و  [ 698
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. دیامنیم يریگولج  شندیـشود  ریـش  زا  دنکیم و  عفد  شیاهاپ  اب  دنزیم و  شتـسد  اب  دـنکیم و  یمخز  شیاهنادـند )  ) شناهد اب  هک 
دشاب و هتشاد  نانآ  يارب  يدوس  هک  نیا  رگم  دنراذگن ، امش  زا  ار  یسک  ات  درک  دنهاوخ  راتفر  امش  اب  متفگ ، هک  یعـضو  نامه  هب  هیماینب 

ياهدرب يزوریپ  دننام  نانآ  رب  امش  زا  یکی  ماقتنا ) ای   ) يزوریپ هک  یعقوم  ات  ددرگن  لیاز  امش  زا  نانآ  يالب  و  دناسرن . اهنآ  هب  يررض  ای 
هن ددرگیم . دراو  امش  رب  تیلهاج  عضو  اب  هتسد  هتسد  كانتـشحو و  حیبق و  روط  هب  هیماینب  يهنتف  دشاب . شعوبتم  رب  یعبات  شکلام و  رب 

ار نایرج  نیا  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  ینالوط  خـیرات  رد  رـشب ، دوش . هدـید  هک  ياهناـشن  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  یتیادـه  يهراـنم 
هب ریجنز و  راتفرگ  نوناق ، ياج  هب  دنزیم ، زابرـس  لداع  رادمامز  هنالداع و  نیناوق  شریذـپ  زا  هک  یتقو  هک  تسا  هدرک  هدـهاشم  هراومه 

بوخ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترابع  رد  رگا  دـنکیم ! رارکت  ار  نایرج  نیمه  زاب  لاح ، نیا  اب  دوشیم . بابرا  راتفرگ  رادـمامز ، ياـج 
رد مدرم ، هک  تفگ ، ناوتیمن  قوف  يهلمج  زا  رتاسر  رتهب و  يدادبتـسا  ياهتموکح  يهرابرد  یفیـصوت  چیه  دید  دیهاوخ  دـینک ، تقد 

يزیچ هچ  دنروخب ، تسکش  مکح  لاجر  زا  رگا  هک  دوخ ، نانعلاقلطم  ناکلام  ربارب  رد  دنتـسه  یناگدرب  دننام  يدادبتـسا ، ياهتموکح 
زج راکبان ، درخباـن و  کـلام  زا  هدرب  کـی  دـنروایب ، تسد  هب  يزوریپ  رگا  دوخ ؟ راـکبان  درخباـن و  کـلام  زا  هدرب  تسکـش  زا  رتیعیبط 

اهنم تیبلا  لها  نحن  دروایب ؟ تسد  هب  دـناوتیم  يرگید  يزوریپ  هچ  دـیایب ، دورف  يدرف  يهلک  هب  هک  اصع ، بحاص  کـی  تسد  ياـصع 
. میتسین هدـننک  توعد  هنتف  نآ  رد  ام  میتسه و  تاجن  رد  هنتف  نآ  زا  ربماـیپ  نادـناخ  اـم  هحفـص 699 ] هاعدب [ . اهیف  انـسل  و  هاجن )  ) هاجنمب

هیماینب تموکح  زا  تیامح  هب  هدننک  توعد  ام  مکی . لامتحا  دوریم : لامتحا  ود  میتسین ، هدننک  توعد  هنتف  نآ  رد  ام  هک  نیا  يهرابرد 
، تسا فیعـض  تهج  کی  زا  لامتحا ، نیا  درادـن . يرثا  اریز  مینکیمن ، توعد  شیوخ  زا  يوس  هب  هنتف  نآ  رد  ام ، مود . لاـمتحا  میتسین .
، ناشیرادـمامز لـیاوا  رد  مالـسلاهیلع ، یبـتجم  نسح  ماـما  هن  دومرف و  توکـس  هیواـعم  يهنتف  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دوـخ  هن  اریز 

رارق يدوبان  ضرعم  رد  ار  مالـسا  هک  هیواعم ، نب  دیزی  يهنتف  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هن  دنتـشاد و  هیواعم  اب  هلباقم  تردق  هک  یمادام 
اب خـیرات  هک  نانچ  هکلب  تسین ، هیماینب  يهنتف  بیاصم  ایالب و  زا  یناور  ینامـسج و  تاجن  ربمغیپ ، نادـناخ  تاـجن  زا  دوصقم  دوب . هداد 
زا دوصقم  نیاربانب ، دوب . ربمغیپ  نادـناخ  هجوتم  هیماینب  يهنتف  تابرـض  نیرتدـیدش  نیرتمهم و  دـهدیم ، ناشن  تیعطق  حوضو و  لاـمک 

دراو تمصع  نادناخ  يالاو  تیحور  نید و  هب  یبیسآ  هک  دندوب  نآ  زا  رتناوتان  هیماینب  ياههنتف  هک  تسا  یحور  ینید و  تاجن  تاجن ،
فیـسلا و ال الا  مهیطعی  هربصم ال  ساکب  مهیقـسی  اـفنع و  مهقوسی  افـسخ و  مهموسی  نمب  میدـالا : جـیرفتک  مکنع  هللا  اـهجرفی  مث  دـننک .

مویلا بلاط  ام  مهنم  لبق  ال  روزج ، رزج  ردق  ول  ادحاو و  اماقم  یننوری  ول  - اهیف ام  ایندـلاب و  - شیرق دوت  کلذ  دـنعف  فوخلا ، الا  مهـسلحی 
ار هیماینب  يهنتف  دنوادخ  تشوگ . زا  تسوپ  ندرک  ادج  دننام  دنکیم ، عفد )  ) ادج امش  زا  ار  هنتف  نآ  دنوادخ  سپـس  هینوطعی ! الف  هضعب 
زج دیامن . باریـس  ار  نانآ  خلت  يهساک  اب  دنارب و  ار  نانآ  تنوشخ  لامک  اب  دنک و  لیلذ  ار  نانآ  هک  دـنکیم  فرطرب  یـسک  يهلیـسو  هب 
نآ ایند و  هک  تشاد  دـهاوخ  تسود  شیرق  ماگنه  نیا  رد  ار . سرت  زج  نانآ  رب  دـناشوپن  دـهدن و  هحفص 700 ] يزیچ [  نانآ  رب  ریـشمش 
زا يرادقم  زورما  هک  ار  هچ  نآ  ات  دنیبب  ارم  - ینابرق رتش  کی  حبذ  نامز  يهزادنا  هب  هچ  رگا  - هاتوک ینامز  و  دـهدب )  ) تسا نآ  رد  ار  هچ 

ار وا  تسا ، هدنایرگ  ار  یناسنا  هک  یـسک  یهلا : نوناق  تسا  نیا  میریذپب . نانآ  زا  دنزرویم ، عانتما  نآ  ماجنا  زا  نانآ  مهاوخیم و  ار  نآ 
ورمع هیواعم و  هک  نیا  ینعی  تسا . راکـشومارف  یتسه  يانعمرپ  ناهج  رد  یگدنز  يهلئـسم  نیرتیتایح  يهرابرد  ناسنا  دنایرگ . دنهاوخ 

ار هانگیب  ياهناسنا  سدقم  ياهنوخ  ایند ، نیا  رد  هزور  دنچ  ماقم  ظفح  يارب  هدرک و  ملع  مالـسا  ربارب  رد  ار  یتسرپداژن  هک  صاع ، نب 
كرات رب  هک  ریـشمش  نامه  مود  يهبل  اب  راکمتـس ، للم  ماواق و  اهدـص  سیدـج و  دومث و  داع و  موق  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  دـنتخیر ،

هاج و ای  لانم  لام و  یتقو  هک  تسا  کچوک  ردـق  نآ  ناسنا  دیـسر ! اجک  هب  ناشراگزور  تبقاع  دـندوب ، هدروآ  دورف  هانگیب  ياهناسنا 
انثتـسم شنکاو » شنک و   » و تیلع »  » نوناق هلمج  زا  یتسه ، ناـهج  رد  مکاـح  نیناوق  يهمه  زا  ار  دوخ  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  وا  اـیند  ماـقم 

هحفص 701] دنادیم [ .

مرکا لوسر  لضف  رد  هبطخ 093-
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ار مدرم  سپـس  هدومرف ، وگزاب  ار  وا  نامدود  ادـخ و  لوسر  تلیـضف  فیـصوت و  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
یهتنیف و هل  هیاغ  يذلا ال  لوالا  نطفلا ، سح )  ) سدح هلانی  ممهلا و ال  دـعب  هغلبی  يذـلا ال  هللا  كرابتف  هحفص 702 ] دیامرفیم [ . هظعوم 

ماقم هب  اهيرایـشه  سدـح  دـسریمن و  وا  هب  اهتمه  ياهيزاورپ  رود  يدـنلب و  هک  يدـنوادخ  تسا  كرابم  سپ  یـضقنیف . هل  رخآ  ال 
هک یموهفم  دوش . ضرقنم  ات  درادـن  دوجو  وا  يارب  يرخآ  دـبای و  نایاپ  ات  تسین  وا  يارب  یتیاغ  هک  لوا  دـنوادخ  ددرگن . لیان  وا  خـماش 

يارب يزاغآ  ادتبا و  چیه  هک  یلزا ، میدـق و  قلطم و  قباس  زا  تسا  ترابع  تسا ، حیحـص  ادـخ  هب  نآ  دانـسا  عقوم  رد  لوا ، يهملک  يارب 
هک رخآ ، يهملک  اذـل ، تسین . روـصت  لـباق  زین  یناـیاپ  نینچمه  تسین ، يزاـغآ  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  هک  ناـنچ  تسین . روـصت  لـباق  نآ 
یف مهعدوتساف  درادن . ینایاپ  هک  تسا  يدمرـس  يدبا و  هکلب  تسین ، نآ  یفرع  يوغل و  يانعم  دوریم ، راک  هب  سدقا  تاذ  نآ  يهرابرد 

مهنم ماق  فلس ، مهنم  یضم  املک  ماحرالا ، تارهطم  یلا  بالصالا  مئارک  مهتلسانت )  ) مهتخسانت رقتسم ، ریخ  یف  مهرقا  عدوتـسم و  لضفا 
بالـصا دومرف . تیبثت  هاـگرارق  نیرتهب  رد  داـهن و  تعیدو  هب  هاـگتعیدو  نیرترب  رد  ار  ناربماـیپ )  ) ناـنآ هحفـص 703 ] فلخ [ . هللا  ندـیب 

غیلبت يارب  تشذـگ ، رد  هدومن و ) غالبا  ار  دوخ  تلاسر   ) نانآ زا  یکی  هک  یعقوم  ره  تخاس . لقتنم  ماحرا  نیرتکاپ  هب  ار  ناـنآ  يهفیرش 
تیمها اب  هداعلاقوف  یبصنم  تسوا ، ناگدنب  ادخ و  نایم  تطاسو  یعون  هک  توبن ، بصنم  دومن . مایق  نانآ  زا  ینیـشناج  يدـنوادخ  نید 

یعطق دنتـسه . مالـسلاهیلع  مدآ  دالوا  يونعم  يدام و  داسف  تواقـش ، حالـص ، تداعـس ، نایب  رد  يدـنوادخ  طیاسو  ناونع  هب  ءایبنا  تسا .
زا ار  ءایبنا  ناحبس ، دنوادخ  اذل ، یحور . یناور و  رظن  زا  مه  دنشاب و  بیعیب  هزیکاپ و  یعیبط  رظن  زا  مه  دیاب  ییاهناسنا  نینچ  هک  تسا 

ءاضعا و گنر و  رد  اهنآ  ریثات  دننام  مه  قالخا ، رد  تثارو  لماوع  ریثات  اریز  تسا . هدروآ  دوجو  هب  بیعیب  هزیکاپ و  ناردام  ناردـپ و 
« هنیمز داجیا  لماع  ناونع  هب   » هچ رگا  میتفگ  هک  نیا  تسا . ناگمه  لوبق  دروم  هنیمز ، داـجیا  لـماع  ناونع  هب  هچ  رگا  کـلذریغ ، مادـنا و 
، تثارو لـماوع  هک  تـسا  نـیا  دـیآیم ، تـسد  هـب  یموـمع  تادـهاشم  زا  تـثارو و  هـب  طوـبرم  شناد  زا  هـچ  نآ  هـک  تـسا  نـیا  يارب 
میلعت و طیحم و  ریثات  تروص ، نیا  ریغ  رد  دراد . ار  هنیمز  داـجیا  ییاـناوت  طـقف  هکلب  تسین ، سک  چـیه  تشونرـس  یعطق  يهدـننکنییعت 

یمدآ تیصخش  هک  ییوجلامک ، نیقلت و  ریثات  اهنآ و  ریثات  رد  هک  یلاح  رد  دوش . یفتنم  یلک  هب  دیاب  اههزیگنا  لماوع و  رگید  تیبرت و 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، یلا  یلاعت  هناحبـس و  هللا  همارک  تضفا  یتح  تسین . دـیدرت  هنوگ  چـیه  ياـج  دـنک ، نوگرگد  دـناوتیم  ار 

ریخ هترتع  هءانما . اهنم  بختنا )  ) بجتنا هءایبنا و  اهنم  عدـص  یتلا  هرجـشلا  نم  اسرغم ، تامورالا  زعا  اتبنم و  نداـعملا  لـضفا  نم  هجرخاـف 
هاگ نآ  ات  لانی . رمث ال  لاوط و  عورف  اهل  مرک ، یف  هحفص 704 ] تقسب [  مرح و  یف  تتبن  رجشلا ، ریخ  هترجش  رسالا و  ریخ  هترـسا  رتعلا و 

لوصا نیرتزیزع  هدننایور و  نداعم  نیرترب  زا  ار  سدقم  دوجو  نآ  تشگ . یهتنم  ص )  ) دمحم هب  یلاعت  هناحبس و  يدنوادخ  تمارک  هک 
دوخ يانما  هدروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  شناربمایپ  هتفاکـشب و  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتخرد  هلمج  نآ  زا  دروآ . نوریب  نتـشاک  يارب  اههشیر  و 

دجم و مرک و  رد  تسا . هدیـسر  دشر  هب  هدش و  هدییور  مرح  رد  هک  اهتخرد  نیرتهب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترتع  تسا . هدـیزگرب  نآ  زا  ار 
ناـمحرلا لـیلخ  میهاربا  ترـضح  تخرد ، زا  روـظنم  لوـصو . لـباق  ریغ  تـسا  يرمث  دـنلب و  تـسا  ییاـههخاش  تـخرد  نآ  يارب  فرش 

هدییور مرح  رد  تخرد  نآ   » دـیوگیم هک  رگید  يهلمج  دنتـسه . وا  كرابم  لسن  زا  راوگرزب  نآ  زا  سپ  ناربمایپ  هک  تسا ، مالـسلاهیلع 
ترضح هک  مالسلاهیلع ، میهاربا  ترضح  تخرد  زا  گرزب  ياهقاس  ای  لاهن و  ای  تسا و  مرکا  ربمایپ  دوخ  كرابم  دوجو  ای  روظنم  تسا ،»

، هعمل قرب  دنز  هرون و  عطس  باهش  هووض و  عمل  جارس  يدتها . نم  هریصب  یقتا و  نم  ماما  وهف  دییور . مرح  رد  تسا و  مالـسلاهیلع  مشاه 
نم هوابع )  ) هوابغ لمعلا و  نع  هوفه  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  لدـعلا ، همکح  لصفلا و  همـالک  دـشرلا و  هتنـس  دـصقلا و  هتریس 

 ] هک تسا  یغارچ  دشاب . هتفای  تیاده  هک  یـسک  يارب  تسا  ییانیب  يهلیـسو  و  دزروب . اوقت  هک  تسا  یـسک  ياوشیپ  ترـضح  نآ  ممالا .
دیلوت قرب  نآ  ناـعمل  هک  تسا  ياهنز  شتآ  و  تسا . راکـشآ  زراـب و  شروـن  هک  تسا  ياهراتـس  هدیـشخرد و  شییانـشور  هحفص 705 ]

رد ار  وا  ناحبس  دنوادخ  تسا . ضحم  لدع  وا  مکح  لطاب و  قح و  يهدننک  ادج  وا  مالک  دشر و  شتنس  لادتعا و  شتریس  تسا . هدومن 
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هک تسا  ینآرق  تاـیآ  ریظن  بـلطم  نـیا  داتـسرف . اـهتما  یندوـک  لـهج و  لـمع و  زا  عـماوج  شزغل  نارود  رد  ناربماـیپ و  زا  ياهلـصاف 
، ریسفت دروم  تالمج  رد  دنتـسه . هلـضاف  تافـص  ياراد  هک  دهدیم  رارق  یمدرم  صاصتخا  رد  ار  يدنوادخ  ياهتجح  زا  يرادروخرب 

ریسفت تساوقت ». اب  مدرم  يهدننک  تیاده  نآرق  : » تسا هدمآ  هرقب  يهروس  رد  هک  نانچ  تسا . نایقتم  ياوشیپ  مرکا  ربمایپ  دیامرفیم  ماما 
مالـسلا و مهیلع  همئا  هنو  دنتـسه ، يدـنوادخ  ناگداتـسرف  هک  ناربمایپ  هن  تسا و  هللامالک  هک  نآرق  هن  هک  تسا  نینچ  تالمج  هنوگ  نیا 
: میاهتفگ اهراب  هک  نانچ  اریز  دننکیمن . لامک  دشر و  يوک  راپـسهر  رابجا  هب  ار  ياهعماج  درف و  چیه  مادک ، چـیه  يرـشب ، نایبرم  رگید 
هک دنتـسه  ییاهغارچ  يدنوادخ  ياهتجح  تسا ، هدمآ  يدـعب  تالمج  رد  هک  روط  نامه  نیاربانب ، دزاسیمن ». لماکت  اب  رابجا  ربج و  »

يارب دـنوشیم ، بصن  اههاگرذـگ  رد  هک  نازورف  ياهلعـشم  اهغارچ و  هک  تسا  یهیدـب  دـناهدش . بصن  اهناسنا  تاـیح  هاگرذـگ  رد 
ياـهتجح دـنوش . هاگرذـگ  نآ  رد  تکرح  دراو  دـنریذپب و  دوخ  دـصقم  يارب  یهار  ار  هاگرذـگ  نآ  هک  دـننکیم  يرگنـشور  یمدرم 

رگید یهورگ  رد  نایبرم ، رگید  مالـسلا و  مهیلع  ماظع  يهمئا  ءایبنا و  هچ  یهلا و  ینامـسآ  بتک  رگید  دیجم و  نآرق  رد  هچ  يدـنوادخ ،
دورو تامدقم  ینعی  دناهدروآ . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  اهنآ  زا  هدافتسا  يهنیمز  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ  نآ  دنتـسه . رثوم  مه  اهناسنا  زا 
لصا کی  یتح  دشابن ، راک  رد  یتیدبا  رگا  هک  دناهدیمهف  دناهدرک و  یط  دناهدش ، بصن  نآ  رد  اهلعشم  اهغارچ و  هک  ار  یهاگرذگ  هب 
یهار نیرتنما  نیرتیقطنم و  دـننارتسگیم ، مدرم  ياـپ  شیپ  ناربماـیپ  هک  یهار  دـناهدیمهف  درک و  تاـبثا  ناوتیمن  ار  یناـسنا  شزرا  و 

یگدنز رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شور  لادتعا  تریس  هحفص 706 ] ددرون [ . رد  ار  نآ  دناوتیم  رادفده  رشب  هک  تسا 
يارب مدرم  ندرک  هدامآ  یصخش و  یحور  يالتعا  هار  رد  ترضح ، نآ  یعاسم  شـشوک و  شالت و  هک  نیا  اب  تسا . هدوب  ضحم  لادتعا 
ماـجنا دوخ  بیذـهت  يارب  هک  ییاهتقـشم  ندرک  مک  موزل  يهراـبرد  مه  هک  دوب  داـیز  يردـق  هب  یهلا ، لاـمک  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق 

هک تسا  ملـسم  اـما  تسا ، هدـمآ  هیآ  دروخیم ، مدرم  يارب  هک  لـمع  اـب  ماوت  فساـت  ترـسح و  يهراـبرد  مه  و  دـش ، لزاـن  هیآ  دادیم 
تیمها دوخ  رد  ییاناوت  دوجو  تردق و  لامتحا  هب  ناسنا  هک  نیا  تسا . توافتم  اهناسنا  تیعقوم  تیفرظ و  تردق و  هب  هجوت  اب  لادتعا ،

هک تسا ، لدتعم  تمکح  یعون  دنک ، شـشوک  شالت و  درادرب ، یمدق  دناوتیمن  هلحرم  نآ  زا  شیب  دنک  نیقی  هک  هلحرم  نآ  ات  دهدب و 
لمحت اب  یعامتجا ، یصخش و  لامک  هار  رد  مرکا ، ربمایپ  تسا . هللاءایلوا  مالسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  دننام  گرزب ، ياهناسنا  يهتـسیاش 

قیرطلاف هنیب ، مالعا  یلع  هللا ، مکمحر  اولمعا ، دربیم . الاب  ار  دوخ  لادتعا  دـح  دـیازفایم و  دوخ  تیفرظ  شرتسگ  رب  تاقـشم  تامحز و 
نـسلالا هحیحـص و  نادبالا  هیراج و  مالقالا  هروشنم و  فحـصلا  غارف و  لهم و  یلع  بتعتـسم  راد  یف  متنا  مالـسلا و  راد  یلا  وعدـی  جـهن 

تسار و قح  قیرط  میالع  راکـشآ . ییانـشور  رد  دـینک  لمع  دانک ! تمحر  امـش  هب  دـنوادخ  هلوبقم . لامعالا  هعومـسم و  هبوتلا  هقلطم و 
هک دـیتسه  ییایند )  ) ياهناـخ رد  نونکا  امـش  دـیامنیم و  توعد  يورخا ) تشهب  ملاـس و  یگدـنز   ) مالـسلاراد هب  ار  امـش  تسا . نشور 

تـسا زاب  ناتلامعا  ياههمان  یتغارف ، دیراد و  یتلهم  زورما  دینک . یـضار  نتـشیوخ  زا  دوخ ) يوکین  تاین  لامعا و  اب   ) ار ادـخ  دـیناوتیم 
زاب و اهنابز  دنحیحـص و  ملاس و  اهندب  دننایرج و  رد  دنـسیونیم ، ار  امـش  لامعا  هحفـص 707 ] ياههمان [  هک  ییاهملق  و  هدشن ) هتـسب  )

يوس هب  اجیردت  ار  ام  یتسه  دنـسریم و  هار  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  رمع  نایلاس  ددرگیم . لوبقم  لامعا  دوشیم و  هتفریذپ  هبوت  دازآ و 
مالـسلاراد هب  ار  ع )  ) مدآ دالوا  هار ، نیا  مینکن . اهر  ار  یهلا  تسار  هار  تسا . تیدبا  يارب  ياهچیرد  هک  يزور  دنناشکیم ، نیـسپاو  زور 

زا فارحنا  جورخ و  تسا . شخبتایح  دنوادخ  هب  هتسباو  هک  تسا ، هنیب  هب  دنتسم  تایح  هبیط و  تایح  نامه  مالـسلاراد ، نیا  دناسریم .
فدـه و هب  طوبرم  تایعقاو ، اـهشزرا و  يهقطنم  رد  یمدآ  يدوجو  تیوه  اریز  تسا ، نتـشیوخ  تیدوجوم  اـب  راکـشآ  ياهزراـبم  هار ،

یهار دصقم  فده و  نآ  هب  لوصو  یناویح . یناسفن  ياهاوه  لایما و  هن  تسا ، هدرک  نییعت  یمدآ  يارب  یتسه  نیناوق  هک  تسا  يدـصقم 
( نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  ماظع  يایبنا   ) ینورب ناربمایپ  و  اهنادـجو ) لوقع و   ) ینورد ناربماـیپ  يهلیـسو  هب  دـنوادخ ، هک  دراد ، نیعم 

هحفص 708] تسا [ . هدومرف  راومه  اهناسنا  ياپ  شیپ 
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نوبطاح هریح و  یف  لالض  سانلا  هثعب و  هحفص 709 ] دیامرفیم [ . نایب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلیضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
( لابلب  ) ءالب رمالا و  نم  لازلز  یف  يرایح  ءالهجلا . هیلهاجلا  مهتفختـسا  ءایربکلا و  مهتلزتسا  ءاوهالا و  مهتوهتـسا  دـق  هنتف ، یف  نوطباخ ) )

ربمایپ ناحبس  دنوادخ  هنـسحلا . هظعوملا  همکحلا و  یلا  اعد  هقیرطلا و  یلع  یـضم  هحیـصنلا و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  غلابف  لهجلا ، نم 
رد ار  نانآ  یناـسفن  ياـهاوه  دـندوب . فرحنم  شوشم و  بوشآ  رد  هارمگ و  تریح  يداو  رد  مدرم  هک  داتـسرف  یلاـح  رد  ار  ص )  ) مرکا

( تیصخشیب  ) حور کبـس  رـس و  کبـس  ار  نانآ  کیرات  تیلهاج  دوب . هتخادنا  ناشهاگـشزغل  رد  توخن  ربک و  هتخاس و  روهطوغ  دوخ 
مرکا ربمایپ  لهج . زا  یـشان  يراتفرگ  رد  دندنارذگیم و  تریح  رد  ار  رمع  تایح ) تایعقاو  رد   ) بارطـضا لزلزت و  رد  نانآ  دوب . هدومن 

اب تمکح و  هب  ار  مدرم  دومرف و  تکرح  یهلا  يهقیرط  هب  و  دـناسر . ـالعا  دـح  هب  ناـنآ  يهراـبرد  ار  زردـنا  دـنپ و  یهاوـخریخ و  (ص )
هب تراگدرورپ ، هار  هب  نک  توعد  : » دهدیم روتـسد  نینچ  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هحفص 710 ] دومرف [ . توعد  هنـسح  يهظعوم 

. دراد دوجو  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  مهم  بلطم  دـنچ  [ . 225 .« ] نک هلداجم  هار  نیرتهب  اب  ناـنآ  اـب  هنـسح و  يهظعوم  تمکح و  يهلیـسو 
يهبطخ رد  هک  یتروص  رد  هنـسح . يهظعوم  دننام  تسا ، هدش  هداد  رکذت  هلیـسو ، ناونع  هب  تمکح ، هفیرـش ، يهیآ  نیا  رد  مکی . بلطم 
تاماقم اب  نافرع ، تمکح و  ندوب  فدـه  تسا . ناسآ  هلئـسم  نیا  لح  هار  تسا . هدـش  حرطم  یفدـه  يهبنج  اـب  تمکح ، ریـسفت ، دروم 

، یملع تخانـش  دعب  راهچ  زا  هلـصاح  تفرعم  مود . بلطم  درادن . رتیلاع  ماقم  اب  هسیاقم  رد  ود  نآ  ندوب  هلیـسو  اب  یتافانم  چیه  رتنییاپ ،
لقع هن  درخ ،)  ) میلـس لقع  يهلیـسو  هب  لوقعم  تایح  رد  نآ  زا  يرادروخرب  یقـالخا و  تخانـش  يدوهـش و  تخانـش  یفـسلف ، تخاـنش 

ضحم تاساسحا  ساسا  رب  مالـسا  سدقم  نید  رگا  تساهناسنا . داشرا  يارب  هار  نیلوا  تمکح ، دوشیم . هدیمان  تمکح  يرظن ، یئزج 
نآ تسناوتیم  هن  دنک و  هیصوت  تمکح  يهلیسو  هب  توعد  هب  تسناوتیم  هن  دوب ، راوتـسا  یفـسلف  یملع و  ریغ  ینورد و  ياهتفایرد  و 

، مدرم مومع  يارب  هک  تسوکین ، زردنا  دنپ و  اهناسنا  داشرا  يارب  مود  هار  موس . بلطم  دنک . جـیورت  ار  مهف  روعـش و  لقع و  ملع و  همه 
جایتحا هنسح  يهظعوم  هب  اهناسنا  يهمه  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  تسا . رثوم  یماع  مدرم  ات  دنتـسه  یملع  تاماقم  ياراد  هک  یناسک  زا 

تسین يزیچ  راب ، کی  یحابـص  دنچ  ره  رد  لقادح  یهاگآان ، یـشومارف و  تلفغ و  يهدیدپ  اریز  تسا . هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  دنراد ،
تردق زا  هدام  هب  وا  باذجنا  لماوع  دنکیم و  یگدنز  هدام  ملاع  رد  یمدآ  اریز  تسا ، یعیبط  رما  کی  نیا  دنک . اهر  ار  رـشب  نابیرگ  هک 

رترادهنماد رتقیمع و  شریثات  دـشاب ، هدوب  دنتـسم  رتنشور  رتتباث و  قیاقح  لوصا و  هب  زردـنا  دـنپ و  هزادـنا  ره  تسا . رادروخرب  یمهم 
هک تسا  یعطق  دـشاب ، اسر  اـبیز و  تاـنایب  اـب  هدوب و  دنتـسم  هحفـص 711 ] تادـهاشم [  براـجت و  هب  هک  هزادـنا  ره  نینچمه ، دوـشیم .

بلطم تسا . هدننک  هظعوم  یحور  دشر  اوقت و  نامیا و  مدرم ، رد  هنسح  يهظعوم  ریثات  يارب  رگید  طرـش  داد . دهاوخ  يرتیلاع  يهجیتن 
اب ندینـش  یگدامآ  لاح ، يهمه  رد  مدرم ، يهمه  هک  تسا  یهیدـب  تسا . قرط  نیرتهب  اب  هلداجم  اهناسنا ، داشرا  يارب  موس  هار  مراـهچ .
ار یگدامآ  مدع  دسریم . تجاجل  دح  رـس  ات  یهاگ  تمواقم ، نیا  تمواقم و  دـح  رـس  ات  یگدامآ  مدـع  نیا  یهاگ  تسا . قرط  نیرتهب 
هب یگدامآ ، مدـع  رگا  یلو  درک . فطعنم  قیاقح  شریذـپ  ندینـش و  يارب  ار  هدامآان  صخـش  درب و  نیب  زا  قیاقح  يابیز  نایب  اب  ناوتیم 

لوبق دروم  لوصا  قیاقح و  هب  دانتـسا  زا  تسا  ترابع  هک  قرط ، نیرتهب  اب  هلداجم  تواـقم ، يهیلوا  لـحارم  رد  دـسرب ، تمواـقم  يهجرد 
ادـیپ ییانـشآ  اهنآ  اب  یگزات  هب  تسا  نکمم  هک  رگید  تایعقاو  تالوبقم و  نآ  هب  هجوت  اب  اجیردـت ، دوشیم و  عقاو  رثوم  لـباقم ، فرط 

بجوم هک  يدیلپ  تجاجل و  زا  ياهجرد  هب  تمواقم  ندیسر  هتبلا  دتفایم . وپاکت  تکرح و  هب  دریگیم و  رارق  قح  ریـسم  رد  دشاب ، هدرک 
داشرا اذل ، تسا . ییانثتـسا  ابیرقت  لکـشم و  رایـسب  دسرب ، یمتح  طوقـس  هب  شاب و  صخـش  نآ  یلماکت  ندـیدرگ  يهدـنورپ  ندـش  متخ 
تیمها اب  رایـسب  يهفیظو  زا  تسد  هدش و  دیمون  ییادتبا ، ياهتمواقم  هیلوا و  ياهیگدامآ  مدع  يهدهاشم  اب  دـیابن  نایبرم  ناگدـننک و 

هحفص 712] دنرادرب [ . دوخ  یگدنزاس 
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هلبق و ءیـش  الف  لوالا  هللادمحلا  هحفـص 713 ] دیامرفیم [ . نخـس  ص )  ) مرکا ربمایپ  ادخ و  يهرابرد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هدوبن و وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  لوا  دنوادخ  تسار ، يادخ  دمح  هنود . ءیـش  الف  نطابلا  و  هقوف ، ءیـش  الف  رهاظلا  و  هدعب . ءیـش  الف  رخالا 
رد دیاب  هک  ياهتکن  تسین . وا  زا  رتکیدزن  يزیچ  هک  ینطاب  درادن و  دوجو  وا  قوف  يزیچ  هک  يرهاظ  دـشابن . وا  زا  دـعب  يزیچ  هک  يرخآ 

چیه هک  دـشاب ، هدوب  بلاـغ  ياـنعم  هب  تسا  نکمم  قوف ، يهلمج  رد  رهاـظ  هملک  هک  تسا  نیا  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  قوف  يهلمج  ریـسفت 
يزیچ چـیه  هک  يروط  هب  تسا ، ءایـشا  يهمه  رب  سدـقا  تاذ  قلطم  يهطاحا  نطاب ، زا  روظنم  ینعم ، نیاربانب  تسین . وا  زا  رتبلاغ  يزیچ 

تایآ و يهلیسو  هب  وا  ندوب  راکشآ  هک  دشاب  لوادتم  يانعم  نامه  رهاظ ، زا  دوصقم  دوریم  لامتحا  تسین . ءایـشا  نآ  هب  وا  زا  رتکیدزن 
تفرـص دـق  تسا . زیچ  همه  زا  رت  یفخم  هک  تسا ، یبوبر  سدـقا  تاذ  نطاب ، زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  تسا . تردـق  تایلجت  مئالع و 

هب لذا  هلذـلا و  هب  زعا  انارقا ، هب  قرف  اناوخا و  هب  فلا  رئاوثلا ، هب  افطا  نئاغـضلا و  هب  هللا  نفد  راصبالا . همزا  هیلا  تینث  راربـالا و  هدـئفا  هوخن 
دنوادـخ تسا . هدـش  فطعنم  اهنآ  هب  اینب  مدرم  ياهتریـصب  ياهراهم  هتـشگ و  وا  يوس  هب  ناراـکوکین  ياـهلد  هحفـص 714 ] هزعلا [ .

و دومرف . شوماخ  وا  يهلیـسو  هب  ار  اهتموصخ  اهتوادع و  دیدش و  ياهناجیه  تخاس و  نوفدـم  ار  اههنیک  وا  دوجو  تکرب  هب  ناحبس 
زا ار  يراوخ  یتسپ و  دومن . قرفتم  ار  رافک  ناتـسدمه  وا  يهلیـسو  هب  و  تخاس . ردارب  ار  مه  زا  ادـج  ياهناسنا  وا  نینزاـن  دوجو  نمی  هب 
نآ زا  سپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دوبن  نینچ  تیعقاو  دومرف . لیلذ  ار  اجبان )  ) تزع وا  تردق  اب  زیزع و  وا  تکرب 

سپ دیاب  مدرم ، امش  هک  دیامرفب  ابیز  يهباطخ  کی  زا  سپ  دنک و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  اروف  دش ، ثوعبم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک 
هب ادـتبا و  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  روط  نیا  نایرج  هکلب  دـیوش . ردارب  رگیدـمه  اـب  دـیراذگب و  راـنک  ار  اـهيزوتهنیک  اـهتموصخ و  نیا ، زا 
هک دـندیمهف  جرخ  سوا و  هاگ  نآ  درک . انـشآ  تایح  یقیقح  معط  اب  ار  نانآ  مکمک  كرد و  لباق  ناـنآ  يارب  ار  تاـیح  ياـنعم  جـیردت 

تاـیح هب  هدوب و  رتمورحم  لوقعم  تاـیح  زا  یمدآ  هچ  ره  دـنزروب . تموصخ  رگیدـکی  اـب  دـنناوتیمن  یقیقح  تاـیح  ياراد  ياـهناسنا 
دنوادخ دریگیم . رارق  رتشیب  يهدنـشک  داضت  محازت و  یگدنکارپ و  یگتخیـسگ و  ییادج و  ضرعم  رد  دـشاب ، رتکیدزن  ضحم  یعیبط 
نازیزع نیمه  نآ  زا  یقیقح ، تایح  هک  درک  تابثا  حرطم و  هعماج  مدرم  يارب  ار  امن  لیلذ  ياهناسنا  مرکا ، ربماـیپ  يهلیـسو  هب  ناـحبس ،

هتمـص نایب و  همالک  دـننادیم . گنن  راع و  ار  اهنآ  يور  هب  ندرک  هاگن  هکلب  دریگیمن ، ار  ناشغارـس  یـسک  اهنت  هن  هک  تساـمن ، لـیلذ 
ناوتب ات  دشاب  ییانعم  ياراد  دناوتیمن  دوخ ، هب  دوخ  توکس ، ایوگ . تسا  ینابز  وا  توکس  تسا و  قح  يهدننک  راکشآ  شنخـس  ناسل .
یبلاق ای  دوش و  یقلت  یتیعقاو  هک  دنکیمن  زورب  دوجو  يهصرع  رد  يزیچ  توکس ، عقوم  رد  اریز  درک . هحفص 715 ] يرادربهرهب [  نآ  زا 
دشاب یناعم  ياراد  دناوتیم  یعقوم  توکس  دنتسه . یناعم  نداد  ناشن  يارب  ییاهبلاق  هک  ظافلا ، دننام  تسا . تیعقاو  يهدنهد  ناشن  هک 

توکس ناگدننیب ، ینعی  دنک . تلالد  دنیبیم ، ای  تسا  هدینش  هک  هچ  نآ  زاوج  مدع  ای  زاوج  هب  شتوکس ، اب  دناوتب  تکاس  تیـصخش  هک 
. تسا فاعم  تالکـشم  راوشد و  یلئاـسم  يهراـبرد  توکـس  مه  یهاـگ  دـننک . یقلت  یتیاـضران  اـی  تیاـضر  تمـالع  ار  تیـصخش  نآ 

. ] تسا نخـس  نیرتاـیوگ  توکـس ، هنوـگ  نیا  تسا . لـئاسم  نآ  هب  دورو  زا  يراددوـخ  موزل  هب  رما  ياـنعم  هب  دراوـم ، نیا  رد  توـکس ،
هحفص 716]

شباحصا باب  رد  هبطخ 096-

لهما نئل  و  هحفص 717 ] تسا [ . هدومرف  داریا  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  دوخ و  باحـصا  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
، دهدب تلهم  راکمتـس  هب  دنوادخ  مه  رگا  هقیر . غاسم  نم  اجـشلا  عضومب  هقیرط و  زاجم  یلع  داصرملاب  هل  وه  هذخا و  توفی  نلف  ملاظلا 

ریـسم رد  ریگوـلگ  ياهداـم  عـضوم  رد  نـیمک و  رد  راکمتـس  هاگرذـگ  رد  دـنوادخ  ددرگیمن و  توـف  وا  زا  يدـنوادخ  رفیک  نـتفرگ و 
لمع نیبام  يهلـصاف   ) تلهم ناـیم  یقرف  هک  تسا  نیمه  رـشب  دارفا  زا  یـضعب  ياـهینادان  نیرتتشز  زا  یکی  تسا . ناـهد  بآ  ندربورف 

ياـههریاد رد  مدرم  بلغا  هک  تسا  نـیا  تـقیقح  دـنراذگیمن . يدـنوادخ  يهطلـس  تموـکح و  يهـطیح  زا  جورخ  و  نآ ) رفیک  مـلظ و 
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ره هچ  رگا  دننکیم . یگدنز  دناهدیـشک ، دوخ  رود  هب  زیچان  ياههتـساوخ  دودحم و  تامولعم  اب  هک  اههدیدپ ، تاعوضوم و  زا  یکچوک 
ناتـسرپيوه و نآ  نانیا ، زا  رتتسپ  دشاب . هدوب  تکرح  هدام و  نوناق و  دوجو و  تعـسو  هب  یمیهافم  نانآ ، يهدودحم  تامولعم  زا  کی 
ار لاثم  نیا  هک  نیا  زج  تسین  ياهراچ  اج  نیا  رد  دنربیم . رس  هب  نآ  رد  هک  دنسانشیم  ار  تیعقوم  هظحل و  نامه  طقف  هک  دناناراکمتس 

یـشومارف هب  مه  ار  نیفرط  دوخ  یتح  سک و  همه  زیچ و  همه  یمدآ ، هک  دـیآیم  دوجو  هب  یـساسح  يهظحل  یـسنج  لـمع  رد  هک  مینزب 
دوـخ نینچمه ، دـنرادن ، يرگید  زیچ  نیعم ، تلاـح  نآ  رد  نتفرورف  زج  یـسنج ، لـمع  رد  نیفرط ، هک  ناـنچ  هحفص 718 ] دراپـسیم [ .

تسا و هدـمآ  شیپ  نانآ  يهتـساوخ  قفاوم  هک  دـننیبیم  تیعقوم  نامه  هظحل و  نامه  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  مامت  ناراکمتـس  ناروحم و 
ناروحمدوخ روحمدوخ و  ناراکمتـس  دـنمهفب . دـننک و  كرد  ار  دوخ  هب  کیدزن  رود و  قیاقح  تاـیعقاو و  اـهنویلیم  دـنناوتیمن  زگره 

یهاـگ لـمعلاسکع ، لـمع و  لولعم و  تلع و  نیباـم  تسا  نکمم  هک  دـننکیمن  كرد  دـنمهفیمن و  ار  تلهم  ياـنعم  زگره  راـکمتس ،
، دهدیم ناراکمتـس  هب  هک  یتلهم  رد  يدـنوادخ ، يهغلاب  تمکح  دـشاب . ینالوط  یلیخ  یتح  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینامز  ياههلـصاف 

نکمم ندرک  هاگآ  نیا  تسا . هداد  ماجنا  هک  يروج  متـس و  تحاـقو  هب  راکمتـس  ندرک  هاـگآ  دـننام  دـشاب . يددـعتم  روما  تسا  نکمم 
لقعت كدنا  زا  رگا  دنیبب و  ار  ناراکمتـس  رگید  زواجت  يدعت و  بقاوع  جیاتن و  راکمتـس  دیاش  هلمج : نآ  زا  دـشاب . هتـشاد  یلماوع  تسا 

، تقیقح نیا  تفایرد  اب  و  دراذـگیمن » ناراکمتـس  رگید  نم و  نایم  یتواـفت  چـیه  دوجو ، ملاـع  نوناـق  : » دـیوگب دـشاب ، هدوب  رادروخرب 
ناربج ار  اهنآ  دوش و  نامیـشپ  تسا ، هتـشاد  اور  ادخ  تاقولخم  رب  هتـشذگ  رد  هک  ییاهمتـس  زا  درادرب و  دوخ  ياهيراکمتـس  زا  تسد 

اریز تسا . كدـنا  دوشیم ، هداد  نامز  يارذـگ  راـبیوج  رد  هک  اـهتلهم  يهمه  اـیند ، نیا  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق  مهم  هتکن  نیا  دـنک .
هاتوک دـشاب ، ینالوط  رایـسب  مه  رگا  ار  ياهدـنیآ  ره  مینکیم ، لایخ  ماخ  ياهناسنا  ام  هک  یگدـنیاپ  نآ  فالخ  رب  ناـمز ، روبع  تعرس 
لماـک یهاـگآ  دـهاوخیم  هک  تسا ، سوسحم  رب  لوقعم  هیبشت  کـی  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  يهلمج  رد  نیمک ، زا  دوصقم  دـنکیم .
لامک اب  صخـش ، کی  تکرح  زا  عالطا  ندروآ  تسد  هب  يارب  یـسک  هک  نانچ  ینعی  دهد . حیـضوت  ناراکمتـس  لامعا  رب  ار  يدـنوادخ 

، ناراکمتس تتکرح  يهرابرد  مه  يدنوادخ  یهاگآ  ملع و  دروآیم ، تسد  هب  عالطا  دریگیم و  نیمک  شکرد ، ياوق  يهمه  اب  تقد و 
ناراکمتـس تاکرح  يهرابرد  یهاگآ  ملع و  ندروآ  تسد  هب  دراد ، هک  يراـک  اـهنت  دـنوادخ  ییوگ  هک  تسا  لـماک  ماـمت و  يردـق  هب 

لطاب یلا  مهعارـسال  نکل  مکنم و  قحلاب  یلوا  مهنـال  هحفـص 719 ] سیل [  مکیلع ، موقلا  ءالوه  نرهظیل  هدـیب ، یـسفن  يذـلا  اما و  تسا .
. تشگ دنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  مدرم  نآ  تسا ، وا  تردق  تسد  هب  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  دنگوس  دیـشاب ، رایـشه  مهلطاب .)  ) مهبحاص
. دنراد ناشریما  لطاب  زا  تیامح  دـییات و  رد  نانآ  هک  یتعرـس  تهج  هب  هکلب  دنتـسه ، امـش  زا  رتهتـسیاش  قح  هب  نانآ  هک  تهج  نآ  زا  هن 
هب یهاگآ  اب  هک  ار  رادفدـه  دـیفم و  ياهشـشوک  يهمه  ایند ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  مدآ  نادـنزرف  یگدـنز  ياـقب  يارب  میکح  دـنوادخ 

تین اب  هاوخ  دریگب و  ماجنا  یهلا  یناسنا و  تین  اب  هاوخ  دناسریم . هجیتن  هب  دوشیم ، ماجنا  اهنآ  زا  حیحـص  يرادربهرهب  طوبرم و  نیناوق 
نیا ثداوح  یعیبط  يانبم  تسا  نیا  داسف . هار  رد  نیناوق  هب  ملع  اهشـشوک و  نآ  زا  يرادربهرهب  تین  اب  یتح  يدام و  دـصاقم  هب  لوصو 
يارب ای  دـناسرب و  هجیتن  هب  ریخ  تین  تروص  رد  طقف  ار  راک  شالت و  هک  تسین  نینچ  يدـنوادخ  تیـشم  نآ . رد  اهناسنا  تاـیح  اـیند و 

نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دریگن . تروص  یـشالت  راک و  هچ  رگا  دـنک ، تیاـفک  صـالخا  بوخ و  تین  طـقف  دوصقم ، هب  ندیـسر 
جـنر و هچ  ره  هچ  رگا  دـننکیم . تکرح  ایند  یعیبط  حطـس  رد  یعیبط ، یگدـنز  نوناق  يانبم  رب  هیواـعم  نارادـفرط  هک  دـیامرفیم  هبطخ 

لطاب فده  رب  دـننکیم و  تکرح  لطاب  يانبم  رب  هرخالاب  دنـسرب ، دوخ  دـصقم  هب  دـننک و  يرپس  هک  مه  ار  یهار  ره  دنـشکب و  تقـشم 
ششوک راک و  هب  فده ، هب  لوصو   » نوناق دض  رب  نوچ  تسا ، ضحم  قح  امش  ماما  دیاقح و  رب  هک  نیا  هب  هیکت  اب  امش ، یلو  دنـسریم ،

ملظ فاخا  تحبصا  اهتاعر و  ملظ  فاخت  ممالا  تحبـصا  دقل  و  تسامـش . راظتنا  رد  یعطق  تسکـش  اذل  دینکیم ، تکرح  دراد » جایتحا 
هک یتقیقح  نیرتمهم  نیلوا و  مکانمیب . دوخ  تیعر  ملظ  زا  نم  دنسرتیم و  دوخ  يارما  ملظ  زا  مما  ماوقا و  يهمه  هحفص 720 ] یتیعر [ .

چیه تسا و  داسف  مزلتـسم  فدارتم و  تردـق ، هک  تسا  هدـیقع  نیا  نـالطب  دوشیم ، راکـشآ  اـم  يارب  قوف  يهلمج  رد  حیحـص  رکفت  اـب 
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نتـشاد اـب  هک  تسا ، هدـید  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـن  هب  ار  يدـنمتردق  خـیرات ، هـک  تـسا  نـیا  تـقیقح  درادـن . مـه  ییانثتـسا 
ياوـشیپ نیا  هاگدـید  زا  تردـق ، تسا . هدـیزرلن  سرت  زا  شلباـقم  رد  يدرف  چـیه  دوـخ ، راـگزور  رد  تردـق  نیرترثوـم  نـیرتگرزب و 
يهلیـسو ار  تردق  ناحبـس  دنوادخ  هک  نانچ  قلطم . قلاخ  دنوادخ  يارب  هک  تسا  حرطم  هنوگنامه  دنادیم ، ادـخ  زا  ار  نآ  هک  گرزب ،

رارق يرادربهرهب  هجوت و  دروم  دید  نیمه  زا  ار  تردق  زین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، هداد  رارق  رادفده  ياهتکرح  لامک و  ریخ و 
یناداـن و تهج  هب  نم ، يرادـمامز  ورملق  مدرم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  مسرتیم ،» متیعر  ملظ  زا  نم  : » دـیامرفیم هک  نیا  اـما  تسا . هداد 
ار رگنحطـس  مدرم  دـندنبب . ارتفا  نم  هب  دـنهدب . رارق  متـس  دروم  ارم  نم ، قح  هب  لهاجت  ای  لـهج  تهج  هب  دـنراد ، هک  ییاـهيروحمدوخ 
ره زا  نم  ترفن  نم و  تلادع  هب  نانیمطا  تهج  هب  دـننک . ملظ  نم  هب  رگید ، مدرم  یـضعب  نم و  نایم  اجبان  ياههسیاقم  اب  دـننک . فرحنم 
هب ار  امش  اورفنت . ملف  داهجلل  مکترفنتسا  دنرادب . اور  اهمتس  نم  دوخ  هب  متـس ، اب  يزوتهنیک  تلادع و  هب  قشع  ياج  هب  يراکمتـس ، هنوگ 
ناج دورولاعونمم  هقطنم  و  دـننادیمن ، ار  دوخ  تایح  شزرا  دـنزرویم و  هحماسم  دوخ  ناج  زا  عافد  رد  هک  یناسک  مدرک . جیـسب  داهج 

رد دـننکیم ، انتعایب  نتـشیوخ  ناج  تایح و  هب  زین  ار  نارگید  هجیتن ، رد  دـنراذگیم و  زاـب  ناـج  تاـیح و  دـض  ره  دورو  يارب  ار  دوخ 
مکتوعد اوعمست و  ملف  مکتعمسا  و  هحفـص 721 ] دننکیم [ . هدنرد  تاناویح  زا  رتتسپ  ییاهامن  ناسنا  يهچیزاب  ار  ناج  تایح و  عقاو ،

یناهن و ار  امش  و  دیدینشن . مدناوخ ، ناتشوگ  هب  هدنزاس )  ) نانخس دیداتفین و  هار  هب  اولبقت . ملف  مکل  تحصن  اوبیجتـست و  ملف  ارهج  ارس و 
تایح لوصا  زج  نانآ ، يارب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دیتفریذپن . مدومن ، تیحـصن  ار  امـش  و  دیدادن . تبثم  خساپ  مدرک ، توع  راکـشآ 

، وا دـیوگیم !؟ هچ  سانـشناسنا  نینموملاریما  هک  دـندیمهفیمن  اعقاو  نانآ  ایآ  تفگیمن . رگید  يزیچ  نآ  يـالاو  ياـهنامرآ  لوقعم و 
یگدـنز ياهیتسپ  اهیتشز و  يهرابرد  درکیم و  وگوتفگ  نانآ  اـب  تسا ، لوقعم  تاـیح  ناـمه  هک  هنادنمتداعـس ، یگدـنز  يهراـبرد 
گنهرف رد  ندـش  بوکخیم  هناروحم و  دوخ  هنـالهاج و  یگدـنز  حـیبق  بقاوع  یتسرپماـقم و  یتـسود ، لاـم  سوه ، يوـه و  هب  هتـسباو 

هب ور  يهرهچ  اـصوصخم  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  تیوـه  هچ  رگا  دوـمرفیم . هظعوـم  دادیم و  رادـشه  ناـنآ  هب  ناگتـشذگ ، یبوـسر 
نآ يارب  هک  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یمالک  ینهذ و  یحور و  حوطـس  نآ  یلو  دوبن ، تخانـش  لباق  مدرم  نآ  يارب  وا  یعیبط  ياروام 

نانخـس و مهف  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  نتخانـش  زا  یکدـنا  مدرم  عـقاو ، رد  دنتخانـشیم . دـندیمهفیم و  یبوـخ  هب  دوـب ، حرطم  مدرم 
تقیقح رد  یلو  دیدوهشم ، رهاظ  رد  هک ) دید  ار  مدرم  امـش  ریظن  ناوتیم  ایآ  . ) بابراک دیبع  بایغک و  دوهـشا  دندوب . روذعم  وا  توعد 

، ماهتفرگ شیپ  رد  هک  يریـسم  نم و  هب  یهجوت  امـش  یناور  يزغم و  ياوق  زا  کی  چـیه  ناگدرب . نطاب  رد  دـیناکلام و  رهاـظ  رد  دـیبیاغ .
تاـجومت دورو  زا  یعناـم  تسا و  زاـب  امـش  ياـهشوگ  درگنیم و  نم  هب  تسا و  زاـب  امـش  ياـهمشچ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادـن .

هحفـص نونجم [  رتش  دننام  تسین ، نم  ریـسم  فدـه و  نم و  يوج  تسج و  رد  امـش ، ناور  زغم و  نوچ  لاح ، نیا  اب  درادـن ، نم  نانخس 
شاهـچب رادـید  يارب  هلیوـط ، فرط  هـب  دوـب ، هـتفرگ  شیپ  هـک  یهار  زا  درکیم ، تـلفغ  نیرتـمک  نوـنجم  تـقو  ره  هـک  دــیتسه ، [ 722

هدیدن ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رامـشتشگنا ، رفن  دنچ  زا  شیب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نارود  رد  تفگ  ناوتیم  اذـل  تشگیمرب .
هظعوملاب مکظعا  اهنم و  نورفنتف  مکحلا  مکیلع  ولتا  دندوب . يو  زا  نامدرم  نیرترود  تقیقح ، رد  یلو  مالسلاهیلع ، یلع  دزن  نانیا  دندوب .

رد هک  نیا  نودب  ، ) میامنیم تظعوم  ار  امش  اسر  دنپ  اب  و  دیزیرگیم ! اهنآ  زا  مناوخیم ، امش  يارب  ار  اهتمکح  اهنع . نوقرفتتف  هغلابلا 
، یمدآ هک  دروآیم  دوجو  هب  یمدآ  ناج  رد  ار  وپاکت  نآ  تمکح ، دیوشیم . هدنکارپ  دیریگیم و  ار  دوخ  هار  کی  ره  دـنک ) ریثات  امش 

يانعم دنناوتب  هعماج  کی  تیبرت  میلعت و  داشرا و  تاماقم  رگا  هک  دننک  نامگ  اهیـضعب  دـیاش  دـنیبیم . هدرم  ار  دوخ  وپاکت ، نآ  نودـب 
رظن هب  حیحـص  بلطم  نیا  دنک . رارف  تمکح  زا  هک  دش  دهاوخن  ادیپ  یـسک  دنامهفب ، دوخ  يهعماج  مدرم  هب  ار  نآ  ترورـض  تمکح و 

تمکح سک  ره  هک  تسین  نانچ  یلو  تسا ، تمکح  یعقاو  كرد  مدع  هب  دنتسم  مدرم  زا  یـضعب  رارف  هک  تسا  تسرد  اریز  دسریمن ،
نینموـملاریما رگم  درک . دــهاوخ  يراـیبآ  نآ  اـب  ار  شتاـیح  هدرک و  لـمع  نآ  هـب  هتفریذــپ و  ار  نآ  اــمتح  درک ، كرد  ار  نآ  شزرا  و 

رد راوگرزب  نآ  اعطق  دیامرف !؟ میلعت  هنوگچ  دهد و  حیضوت  هنوگچ  دوخ  نامز  يهعماج  مدرم  هب  ار  تمکح  هک  تسنادیمن  مالـسلاهیلع 
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زا ناـنآ  زیرگ  بجوـم  هک  هچ  نآ  دوـمرفیم . لـمع  تـسنادیم و  ار  هار  نـیرتیقطنم  دوـخ ، ناـمز  يهعماـج  مدرم  يارب  تـمکح  مـیلعت 
. ] دسانـشیمن تیمـسر  هب  یناویح  زیارغ  یناـسفن و  ياـهاوه  عابـشا  زج  ار  يراـک  هک  دوب ، يویند  یگدـنز  هب  قشع  ناـمه  دوب ، تمکح 

و مکـسلاجم . یلا  نوـعجرت  ابـس ، يداـیا  نیقرفتم  مکارا  یتـح  یلوـق  رخآ  یلع  یتآ  اـمف  یغبلا  لـها  داـهج  یلع  مـکثحا  و  هحفص 723 ]
نادنزرف دننام  هدیسرن ، نایاپ  هب  منخس  هک  منیبیم  ار  امش  منکیم ، کیرحت  نارگنایغط  اب  داهج  يارب  ار  امش  و  مکظعاوم . نع  نوعداختت 

بیرف ار  رگیدـکی  يزاـب ) هطلاـغم   ) اـب ماهدومن ، امـش  يارب  هک  یظعاوم  رد  و  دـیدرگیمرب . دوـخ  سلاـجم  هب  دـیوشیم و  هدـنکارپ  اـبس 
رگیدمه دیوشیم و  هدنکارپ  هدشن ، مامت  منخس  زونه  منکیم . کیرحت  داهج  هب  لوقعم ، تایح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  امـش  دیهدیم .

یگدنکارپ دراوم  رد  هک  تسا  یلثم  دیوشیم ،» هدنکارپ  ابـص  نادنزرف  دـننام  . » دـینکیم لافغا  ماهداد ، امـش  هب  هک  ییاهدـنپ  يهرابرد  ار 
نوعجرت هودغ و  مکموقا  دنوشیم . رود  رگیدـکی  زا  قرفتم و  يدـنزرف ، يردارب و  دـننام  دـنویپ ، لماع  دوجو  اب  هک  دوشیم  هدز  یمدرم 

هب نامک  تشپ  دننام  هدـیمخ  ناهاگماش  میامنیم ، ناتحالـصا  نادادـماب  موقملا . لضعا  موقملا و  زجع  هیحلا ،)  ) هینحلا رهظک  هیـشع ، یلا 
هرگ فاطعنا و  لباقریغ  دوش ، حالـصا  تسیاـبیم  هک  هچ  نآ  هتـشگ و  ناوتاـن  هدـننک  حالـصا  بیترت ) نیا  هب   ) و دـیدرگیمرب . نم  يوس 

زا تـسا ، هدرک  تـبث  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  زا  خــیرات  هـک  اـهيراتفرگ ، بیاـصم و  يهـمه  نآ  ربارب  رد  ییابیکــش  تـسا . هدروـخ 
اهجـنر و یخلت  درادرب . رد  یکاـخ  يهرک  رد  ار  اـهناسنا  یگدـنز  هک  تسا  یگرزب  تمکح  داـعم و  ادـبم و  تاـبثا  لـیالد  نـیرتنشور 
، تسخن هک  تسا  كرد  لباق  یعقوم  تسا ، یتسه  رب  وا  يهراـظن  ادـخ و  دوجو  لـیلد  ییاـهنت  هب  هک  ناـسنا  هحفـص 724 ] نآ [  ياهدرد 
ندوب و سفنلافیعـض  یلاوتم و  نتخاب  دوخ  ندوب و  گنراگنر  سپـس ، مینک . تفایرد  ار  ناگرزب  گرزب  نآ  تیـصخش  تمظع  اب  تابث 
وا نورد  رد  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  تمظع  زا  ياهجرد  رد  ترـضح  نآ  تیـصخش  تاـبث  میریگب . رظن  رد  ار  ناتفـص  تسپ  نآ  ینوـبز 

نامه تروشم  عقوم  رد  تدابع ، بارحم  رد  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نامه  گنج ، نادیم  رد  هک  تسا  هدـمآ  دوج  هب و  یقلطم  تباث 
رد هعماج ، نافعضتسم  نایاونیب و  ربارب  رد  هک  تسا  نامه  فارـشا  ناریگمـشچ و  اب  ییورایور  رد  يدارفنا ، يهشیدنا  ماگنه  رد  هک  تسا 

، درکیمن اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اهجـنر ، اهدرد و  نیا  اب  يرهاظ . تسکـش  رد  هک  تسا  ناـمه  يزوریپ 
دراد و اـهناسنا  ياـیحا  يهراـبرد  یگرزب  نید  هچ  هک  تـسنادیم  وا  دنتـسه . راـصعا  نورق و  ياـهناسنا  يهـمه  وا ، یقیقح  فرط  اریز 

لادـتعا زا  مدرم  نآ  دومرفیم . لمحت  ار  اهتقـشم  نیرتخـلت  نیرتتخـس و  اذـل ، دـشاب . نانآ  یحور   ) يدوبان طوقـس و  رظان  دـناوتیمن 
. دندوب هدـش  التبم  یناور  فارحنا  هب  هدوب و  رود  هب  دیـشوکیم ، مدرم  نآ  سوفن  رد  نآ  داجیا  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یناور ،

كرحم هدنناسر و  تیلعف  هب  لماوع  اب  ناسنا ، کی  ینورد  ياهدادعتـسا  تیلاعف  یگنهامه  زا  تسا  ترابع  یناور  لادتعا  یناور  لادـتعا 
لماوع اب  طابترا  رد  ار ، دوخ  یعیبط  نایرج  رگا  یناور ، ياهدادعتسا  زا  کی  ره  رتنشور ، ترابع  هب  نورب .) زا  هچ  نورد و  زا  هچ   ) اهنآ
تیلاعف يهقطنم  رد  داهن ، ای  دادعتـسا  نآ  دنک ، يرپس  یبوخ  هب  ینورب ، ملاع  زا  هچ  ینورد و  يهقطنم  زا  هچ  اهنآ ، يهدـنناسر  تیلعف  هب 
ناوتیم رکف . تمالس  ینعی  یناور  لداعت  هک  دنتـسه  نآ  رب  یناور  مولع  نارظنبحاص  زا  رگید  یـضعب  تسا . رادروخرب  لادتعا  زا  ناور 

يرتهب يرکف  تمالـس  زا  یناسنا  نینچ  دـشاب ، هدوب  رتیقطنم  ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  اب  طابترا  رد  یناسنا  تارکفت  هک  هزادـنا  ره  تفگ 
نیرتمک هک  تسا  نآ  رد  فیرعت  نیا  تیمها  لـیلد  تسا . دـنمهرهب  يرتهب  یناور  لادـتعا  زا  هجیتن ، هحفـص 725 ] رد [  هدوب و  رادروخرب 

مظن زا  هاگآان ،) ای  هناهاگآ   ) سوسحمان ای  سوسحم  روط  هب  ار  رکف  یناور ، ياـهداهن  اهدادعتـسا و  ياـهتیلاعف  تاـنایرج و  رد  لـالتخا 
رکف زا  دوصقم  میریگب  رظن  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  درادیم . زاب  دوخ  یعیبط  ناـیرج  زا  ار  رکف  ینعی  دـنکیم ، فرحنم  یقطنم 

عومجم هکلب  تسین . دـنکیم ، لمع  تاذ  نورد  تاذ و  نورب  زا  ذوخام  ماخ ، داوم  يانبم  رب  هک  یمـسر ، يهشیدـنا  اـهنت  فیرعت ، نیا  رد 
کلذریغ فده و  هلیـسو و  يهنزاوم  هلیـسو ، باختنا  یناعم ، یعادت  میـسجت ، هدراو ، تاساسحا  لماش  یتح  هک  تسا  يزغم  ياهتیلاعف 

، ییایفارغج طیحم  تایـضتقم  ینورد و  عضو  نییاپ  دـح  ـالاب و  دـح  هب  رظن  اـب  ناـسنا ، زا  درف  ره  هکلب  فنـص ، ره  یناور  عضو  تسا . زین 
هبئاغلا مهنادبا ، هدهاشلا  موقلا  اهیا  تسا . توافتم  نارگید  اب  هک  یناور ، لادتعا  دوخ  هب  تبـسن  وا ، یخیرات  یگنهرف و  یقوقح ، یقالخا ،
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نآ رد  عماوج ، نآ  مدرم  اب  ترـضح  نآ  ییوراـیور  بیاـغ . ناـشدوخ  زا  ناـشلوقع  رـضاح و  ناشیاهندـب  هک  یمدرم  يا  مهلوقع . مهنع 
بجوم هک  تسا  مدرم  یناور  فارحنا  تیعـضو ، نیا  لیلد  دوب . هداتفا  راک  زا  یلوقع  اب  لاعف  لک و  لقع  کی  ییوراـیور  تسرد  نارود ،

کین صیخشت  تردق  یلو  دوش ، هدید  رـضاح و  یگدنز  فلتخم  ياههنحـص  رد  اهناور ، هنوگ  نیا  نابحاص  یعیبط  تیدوجوم  دوشیم 
زا لقع  لیطعت  يهمادا  دنـشابن . اراد  ار  هدـنیآ  يهرابرد  هشیدـنا  لیـصاریغ و  لیـصا و  رادـیاپ ، تقوم و  زییمت  نتـشیوخ ، رب  طلـست  دـب ، و 

یمدآ تیدوجوم  يهنـصح  زا  زاسراک  لقع  هجیتن ، رد  دنکیم . درط  نآ  تیریدم  یمدآ و  تیدوجوم  زا  ار  نآ  دوخ ، یعیبط  ياهتیلاعف 
هتـشاد اهنآ  اب  يراک  یمدآ  لقع  هک  نیا  نودب  دـنکیم ، روبع  شنامـشچ  لباقم  زا  ییزج  تاسوسحم  هک  هنوگ  نامه  دوشیم . دـیدپان 

نانآ لوقع  هک  نیا  نودب  دریگیم ، رارق  دناهتخادنا ، راک  زا  ار  دوخ  لوقع  هک  اهناسنا ، نآ  هاگدید  رد  تایعقاو  قیاقح و  نارازه  دـشاب ،
يهلمج رد  مالسلاهیلع  هحفـص 726 ] نینموملاریما [  هک  تسا  نامه  یناور  فارحنا  نیا  للع  زا  یکی  دریگب . هرهب  تایعقاو  نآ  زا  دـناوتب 
بجوم هک  تسا ، ینورد  تیریدم  زا  نم  طوقـس  تامالع  زا  یکی  نیا  دـنافلتخم . ناشتالیامت  و  مهواوها . هفلتخملا  دـیامرفیم . يدـعب 

درخ و ياـضما  هب  هک  نیا  نودـب  دـهدب ، رارق  دوخ  ریثاـت  تحت  ار  ناور  دـناوتب  ینورد ، ینورب و  ناـهج  زا  یلماـع ، هزیگنا و  ره  دوـشیم 
اب یگدـنز ، ياههنحـص  رد  يزورما ، يایند  عماوج  مدرم  میتسه . ورهبور  اـیند  عماوج  بلغا  رد  یعـضو  نینچ  اـب  هزورما ، دـسرب . نادـجو 

عـضو کی  اب  دـننک ، رارقرب  طابترا  اهنآ  اـب  دـنناوتیم  هک  یلماوع  يهمه  ربارب  رد  دـناتکرح و  رد  رـضاح و  ینیـشام ، مظن  نیرتلـماک 
نآ يهرابرد  هک  یتالاوئـس  يارب  یخـساپ  دـیهاوخب  رگا  یلو  دـنریگیم . رارق  لماوع  نآ  اب  رثات  ریثات و  نایرج  رد  يدام ، يهدـش  باسح 

یهورگ ياههناسر  يزورما ، حالطـصا  هب  هک  یحطـس ، بلاطم  هدع  کی  زج  هک  دـینادب  نیقی  دـینک ، تفایرد  نانآ  زا  عاضوا  اههنحص و 
تـسایس تیریدـم و  رگا  ناشیا . رما  يالتبا  يهلیـسو  يا  مهوارما . مهب  یلتبملا  درک . دـیهاوخن  تفایرد  دـناهدرک ، نیقلت  ناـنآ  رب  هعماـج 

هکلب دـشیمن . نارود  نآ  دـیلپ  مدرم  يهیحان  زا  جـنر ، تقـشم و  هب  ـالتبم  زگره  دوب ، یلواـیکام  یناـبم  قباـطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
رد رگوپاکت  سانـشناسنا و  ناسنا و  هعماج ، کی  مکاح  رگا  دـندشیم . ترـضح  نآ  فرط  زا  جـنر  تقـشم و  هب  ـالتبم  مدرم  سکعلاـب ،
زج هعماج ، کی  مکاح  رگا  دوب و  دهاوخ  مدرم  فرط  زا  هجنکش  تقشم و  جنر و  هب  التبم  دشاب ، عامتجا  مدرم  يارب  لوقعم  تایح  داجیا 

دنشاب و لوقعم  تایح  ریسم  رد  هاوخ  امومع ، مدرم ، دشاب ، هتشادن  تسایس  تیریدم و  زا  یفده  یتسرپتردق ، یهاوخدوخ و  سح  عابشا 
دنهاوخ ناسنا  دض  مکاح  فرط  زا  هجنکـش  تقـشم و  جـنر و  هب  التبم  دـننک ، تکرح  دوخ  یعیبط  تایح  هحفص 727 ] ریـسم [  رد  هاوخ 

گرم زا  رتخـلت  تسرپتردـق ، هاوخ و  دوخ  مکاح  تیریدـم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  لوقعم ، تایح  ناهاوخ  مدرم  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـش .
ینفراص هیواعم  نا  هللا  تددول و  هنوعیطی . مه  هللا و  یصعی  ماشلا  لها  بحاص  هنوصعت و  متنا  هللا و  عیطی  مکبحاص  درک . دنهاوخ  ساسحا 

تیـصعم ار  وا  امـش  دـنکیم و  تعاطا  ار  ادـخ  امـش  ریما  مهنم ! الجر  یناطعا  مکنم و  هرـشع  ینم  ذـخاف  مهردـلاب ، رانیدـلا  فرـص  مکب 
امش يهرابرد  هیواعم  متـشاد  تسود  ادخ ، هب  دنگوس  دنیامنیم . تعاطا  ار  وا  نانآ  دنکیم و  ینامرفان  ار  ادخ  ماش  لها  ریما  و  دییامنیم .

. دادیم نم  هب  ار  نانآ  زا  يدرم  تفرگیم و  نم  زا  ار  امـش  زا  رفن  هد  مهرد : هب  رانید  فرـص  درکیم ، فرـص  يهلماعم  نم  اب  شناراـی  و 
راوگرزب نآ  يهلیسو  هب  هک  یتیلقا  يانثتسا  هب  هتبلا  ار ، نارود  نآ  مدرم  تلاذر  یتسپ و  تیاهن  تالمج ، نیا  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما 

ناـیب نآ ، ناـیاپ  اـت  خـیرات  زاـغآ  زا  ار  مدرم  زا  هتـسد  نآ  تلاذر  یتـسپ و  راـبتعا ، کـی  هب  هکلب  دـیامرفیم . وگزاـب  دـندوب ، هتفاـی  تیبرت 
لامک اب  تقیقح و  قح و  يهبذاج  رد  هک  ناشیامنهار ، ربهر و  هک  تسناد  دنهاوخ  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  رگا  ای  دننادیم و  هک  دـیامرفیم 

یتسپ و لامک  اب  لاح ، نیا  اب  دربب . الاب  هاگراب  نآ  ات  ار  نانآ  دریگب و  ار  ناـنآ  تسد  دـناوتیم  تسا ، يدـنوادخ  هاـگراب  هب  ور  صـالخا 
رد هک  نیا  اب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نارای  دـنزیرگیم . وا  يهدـنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  زا  دـننکیم و  تیـصعم  ار  ربهر  نآ  تثابخ ،

هدرک نشور  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نورد  هک  ار  ینابر  غورف  دندیدیم و  وا  زا  ار  یناسنا  ياهتمظع  همه  نآ  دندوب و  راوگرزب  نآ  رـضحم 
- یناسنا لالج  تمشح و  همه  نآ  ربارب  رد  لاح ، نیا  اب  دندرکیم ، هدهاشم  دوب ، هدیبات  مالسلاهیلع  یلع  یگدنز  يهمه  رب  نآ  يهعـشا  و 

يانثتـسا هب  هیواعم ، ناراـی  هک  یتروص  رد  دـنتخادنایم . هار  هب  ناـگرزب  گرزب  هحفـص 728 ] نآ [  اب  تفلاخم  يرـصنع و  تسـس  یهلا ،
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. دندرکیم يوریپ  يو  زا  مکاح  ریما و  ناونع  هب  دننیبب ، هیواعم  زا  صاخ  یتمظع  هک  نیا  نودـب  ارثکا ، صاع ، نبورمع  دـننام  هاگآ  یتیلقا 
ار نانآ  تعاطا  سح  هک  دوب  هدرک  نیبشوخ  هیواعم  هب  نانچ  ار  تیرثکا  نآ  هیواعم ، فلتخم  ياههناسر  يزورما ، حالطصا  هب  تاغیلبت و 
، رما تقیقح  هب  لهج  يور  زا  هک  هیواعم ، نارای  شزرا  تهج ، کی  زا  هک  تسا  ملسم  دوب . هتخیگنارب  يرـصنع ، تسـس  ییورود و  نودب 

همه نآ  اب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نیا  اب  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  هورگ  نآ  شزرا  زا  رتالاب  دندرکیم ، هیواعم  زا  تعاطا 
نیبام قرف  دندرکیم . رات  هریت و  ار  لماک  ناسنا  نآ  نشور  زور  لاح ، نیا  اب  دنتخانـشیم ، دندیدیم و  یناسنا  لالج  لامج و  تمـشح و 

هدش و لافغا  هک  یمرجم  دوشیم و  مرج  بکترم  دـنادیم و  هک  تسا  یمرجم  نیبام  قرف  هیواعم ، مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نارای 
ای دهدیم . ماجنا  تبثم  تین  اب  يراک  تسا ، هدـش  لافغا  هک  هچ  نآ  نداد  ماجنا  اب  مود ، مرجم  هک  نیا  يهفاضا  هب  دوشیم . مرج  بکترم 

ناوخا ءاقللا و ال  دـنع  قدـص  رارحا  ال  راصبا ، ووذ  یمع  مالک و  ووذ  مکب  عامـسا و  ووذ  مص  نیتنثا : ثالثب و  مکنم  تینم  هفوکلا ، لـها 
ینایانیبان وگنخس ! ییاهلال  راد ! شوگ  ینایاونشان  ماهدش : التبم  تلصخ  ود  تلـصخ و  هس  هب  امـش  زا  نم  هفوک ، لها  يا  ءالبلا . دنع  هقث 

ماگنه رد  دـیتسه  نیتسار  نادرم  دازآ  هن  دـیاهدرک ): ـالتبم  ود  نآ  اـب  ارم  تسا و  امـش  رد  هک  رگید  يهدـیهوکن  تلـصخ  ود  ! ) رادمـشچ
دندوب و اراد  نارود  نآ  يهفوک  مدرم  هک  تلـصخ  جـنپ  زا  کی  ره  شیامزآ . عقوم  رد  نانیمطا  لباق  نرادارب  هن  و  نانمـشد . اب  ییورایور 

فیصوت رد  هک  نانچ  هحفص 729 ] اریز [  تسا . لادتعا  زا  يرود  یناور و  فارحنا  تامالع  زا  دادیم ، جنر  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زا دادعتـسا  نآ  دـهد ، ماجنا  دوخ  ینوناق  دـح  رد  ار  دوخ  صتخم  راک  هک  يدادعتـسا  ره  لدـتعم ، ناور  کـی  رد  میتفگ ، یناور  لادـتعا 

، اهدادعتـسا یعومجم  لک  رگا  اذل ، دنرگیدکی ، اب  طابترا  لاح  رد  ینورد  ياهدادعتـسا  يهمه  هک  تهج  نادب  تسا . رادروخرب  لادـتعا 
مه سکعلاب  تسا . لدتعم  زین  یعومجم  لک  نآ  ياهدادعتسا  زا  کی  ره  دوشیم  مولعم  دنهدب ، ماجنا  لدتعم  ار  دوخ  ینوناق  ياهتیلاعف 
لاح رد  مه  اهدادعتـسا  يهیقب  هک  تسا  نآ  لـیلد  داد ، ماـجنا  حیحـص  ار  دوخ  ینوناـق  تیلاـعف  دادعتـسا ، کـی  رگا  ینعی  تسا . حـیحص 

يهقطنم هب  شوگ  هار  زا  دـیاب  هک  ار  یقیاقح  ینعی  رادشوگ . دـیتسه  ینایاونـشان  مدرم ، امـش  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . لادـتعا 
نتـشاد اب  دید و  دنهاوخن  مه  مشچ  نتـشاد  اب  نانآ ، طابترا ، نوناق  ربانب  دینکیمن . شوگ  لاناک  دراو  دینک ، لقتنم  هدارا  كرد و  لقعت و 

يامن بطق  نتشاد  اب  دناهرهبیب و  درخ  زا  لقعت ، يوضع  لیاسو  نتـشاد  اب  بیترت ، نیمه  هب  دوب . دنهاوخ  لال  ییوگنخـس ، تردق  نابز و 
برطـضم یگدنز  نافوط  رپ  نارکیب و  سونایقا  رد  ناشدوجو  یتشک  دنهدیمن ، نادب  یتیمها  هک  تهج  نادب  نورد ، یتشک  رد  نادجو 

یناکل هللا  رخآ و  نم  تقرفت  بناج  نم  تعمج  املک  اهتاعر ! اهنع  باغ  لبالا  هابـشا  ای  مکیدیا ! تبرت  تسا . تکرح  رد  دـصقم  نودـب  و 
هدولآ كاخ  هب  تسپ و  اهلبق . نع  هارملا  جارفنا  بلاطیبا  نبا  نع  متجرفنا  دـق  بارـضلا . یمح  یغولا و  سمح  ول  نا  مکلاخا : امیف  مکب 

هدـنکارپ رگید  فرط  زا  دـنوش ، عمج  یفرط  زا  تقو  ره  تساهنآ . زا  بیاـغ  اـهنآ  ياـهنابراس  هک  ینارتش  لاـثما  يا  ناـتیاهتسد . اـب 
راکیپ دروخ  دز و  دریگب و  تدش  گنج  رگا  هک  مراد ) امـش  يهرابرد  هک  ینامگ  رد   ) منیبیم ار  امـش  ییوگ  ادخ ، هب  دنگوس  دنوشیم .

هک یهیبشت  ود  ندـییاز . عقوم  رد  ار  دوخ  دازون  نز ، ندرک  اـهر  دـننام  دـینک ، هحفـص 730 ] اهر [  دوخ  زا  ار  بلاـطیبا  دـنزرف  دوش ، مرگ 
رصنع تسس  مدرم  نآ  مکی . هیبشت  تسا . هدنزومآ  تمظع و  اب  هداعلاقوف  دناهدومرف ، ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هدـنکارپ رگید  فرط  زا  دـنک ، يروآعمج  فرط  کی  زا  ار  اهنآ  هک  یلماع  ره  دـنرادن . نابراس  هک  دنتـسه  ینارتش  دـننام  يوه ، وریپ  و 
ره ناور  هک  یماگنه  ینعی  یناور . یگدـنکارپ  زا  تسا  ترابع  لکـشت ، عاـمتجا و  زا  یناوتاـن  ینورب و  یگدـنکارپ  نیا  تلع  دـنوشیم .

ینورد ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  يروآعمج  طبض و  زا  دش و  تیصخش  يهیزجت  ای  یتیـصخش  دنچ  يرامیب  هب  التبم  هعماج ، دارفا  زا  کی 
دارفا تیرثکا  يارب  اهنآ ، اب  طابترا  ساسحا  هک  هعماـج ، دارفا  رگید  اـب  ینورب  لکـشت  عمجت و  زا  هک  تسین  يدـیدرت  دـش ، ناوتاـن  دوخ 
داحتا یگنهاـمه و  زا  دـنناوتن  زگره  هک  تسا  هدـش  بجوم  تلع  نیمه  دوب . دـهاوخ  رتناوتاـن  تسا ، ریذـپانناکما  هکلب  راوشد  یلومعم 

یتحار و ساسحا  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  تسا . زیگنا  تفگـش  رایـسب  تفارظ ، ظاحل  زا  هیبشت  نیا  مود . هیبشت  دنوش . رادروخرب  لوقعم 
دیازب هچب  هک  ینز  تاجن  یتحار و  ساسحا  هب  ترـضح ، نآ  نوماریپ  زا  ندش  هدنکارپ  يهلیـسو  هب  گنج ، ماگنه  رد  ار  مدرم  نآ  تاجن 
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رد دوخ  نتفرگ  رارق  لماع  ار  هچب  ناـمیاز ، عقوم  رد  نز  اریز  تسا ، ذـیذل  رایـسب  شخبتحار و  یلیخ  ساـسحا  نیا  تسا . هدومرف  هیبشت 
هدرک رود  دوخ  زا  ار  بارطـضا  درد و  گرم و  لـماع  هک  تسا  نیا  دـننام  دـییاز ، ار  هچب  نآ  هک  نیمه  دـنیبیم و  گرم  یگدـنز و  زرم 

ینا و  دـنک . شمارآ  تاجن و  ساسحا  دوخ ، یقیقح  ربهر  زا  ضارعا  اب  ناسنا  هک  تسا  هدـننک  طقاس  یناور  فارحنا  کی  مه  نیا  تسا .
ریـسم مراگدرورپ و  زا  ینـشور  لیلد  يانبم  رب  اـنیقی  نم  و  اـطقل . هطقلا  حـضاولا  قیرطلا  یلعل  ینا  ییبن و  نم  جاـهنم  یبر و  نم  هنیب  یلعل 

منکیم ادیپ  نوگانوگ  قرط  نایم  زا  ار  نآ  مرادیمرب و  مدـق  حـضاو  قیرط  رد  نم  منکیم و  تکرح  مربمایپ  زا  هحفص 731 ] یمیقتسم [ 
هدرپیب ار  تایعقاو  لـماک  ناـسنا  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیمه  ياـیوگ  ترـضح ، نآ  یگدـنز  زا  یعـالطا  كدـنا  میاـمنیم . باـختنا  و 

وا يارب  قح  هک  ماگنه  نآ  زا  هک  دوب  وا  درکیمن . ادیپ  قیال  مدرم  شزاربا ، يارب  تشاد و  نورد  رد  ار  ملع  زا  ییایرد  هک  دوب  وا  دیدیم .
ییاناوت هک  تسا  یمدرم  اب  تیرثکا  هنافـساتم ، ایند ، نیا  رد  لاح ، نیا  اـب  دوب . هدرکن  ددـیرت  یقح  چـیه  يهراـبرد  زگره  دوب ، هدـش  هئارا 

شتاـقولخم يارب  كرد  مهف و  نداد  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ینعم  نآ  هب  هـن  دـنرادن . اهتیـصخش  اهدادـیور و  زا  ار  قیاـقح  مامـشتسا 
تالوقعم و كرد  تقشم  لمحت  مدع  تاسوسحم و  رد  ندش  روهطوغ  اب  هک  دنتسه  اهناسنا  دوخ  نیا  هکلب  تسا ، هداد  تروص  یضیعبت 

اوعبتا مهتمـس و  اومزلاف  مکیبن  تیبلها  اورظنا  دناهدش . مورحم  تیناسنا  يهدننک  هریخ  ياهتمظع  كرد  زا  یناویح ، ذـیاذل  زا  نتـشذگ 
اورخاتت الم  اولـضتف و  مهوقبـست  و ال  اوضهناف . اوضهن  نا  اودبلاف و  اودـبل  ناف  يدر ، یف  مکودـیعی  نل  يدـه و  نم  مکوجرخی  نلف  مهرثا 

نانآ دـینک . يوریپ  نانآ  رثا  زا  دیـشاب و  مزتلم  دـناهدرک ، باختنا  تایح  رد  هک  یتهج  هب  ناـتربمایپ و  ناـمدود  هب  دـیرگنب  اوکلهتف . مهنع 
بلط زا  ناتربمایپ  تیبلها  رگا  دنادرگ . دنهاوخنرب  تکاله  تلالض و  هب  ار  امـش  زگره  درک و  دنهاوخن  نوریب  تیاده  زا  ار  امـش  زگره 

زا و  دیوشیم . هارمگ  هک  دیریگم ، تقبـس  نانآ  زا  دینک . تکرح  مه  امـش  دندرک ، تکرح  رگا  دیتسیاب و  مه  امـش  دنداتـسیا ، زاب  يزیچ 
هحفص همه [  ياراد  خیرات ، قیدصت  هب  مالـسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  نامدود  زا  نیموصعم ، همئا  دیتفایم . تکاله  هب  هک  دینامن ، بقع  نانآ 

نادـنمتردق راگزور و  تیغاوط  هجوت  دروم  تهج  نآ  زا  نیموصعم  يهمئا  دـناهدوب . لماک  ناسنا  کی  يارب  مزـال  تازاـیتما  هنوگ  [ 732
. دنتـسنادیم يرادـمامز  يربهر و  يهتـسیاش  ار  ناراوگرزب  نآ  تیمها ، اب  ياهتیـصخش  ياراد  ناوارف و  یمدرم  هک  دـناهدوب  ناشنارود 
هک تشاد  تیمها  ردق  نآ  هکلب  دوبن ، ياهداس  يهلئـسم  دندرکیم ، یگدنز  يو  نارود  رد  هک  یماما  هب  اهتیـصخش ، مدرم و  نآ  داقتعا 

يهمئا تمظع  میقتـسم ، روط  هب  دوخ ، تیغاوط  نآ  زا  یخرب  هک  نیا  يهفاـضا  هب  دـنک . لـتخم  ار  نارود  نآ  تیغاوط  عـضو  تسناوـتیم 
هب یفعـض ، تاکن  ناتـسرپتردق ، نآ  هک  درکیم  باجیا  عضو  نیا  امهریغ . دیـشرلانومام و  هیواـعم و  دـننام  دنتـسنادیم ، ار  نیموصعم 

نادنمـشناد همه  نآ  دیـشرلانومام ، يوق ، لامتحا  هب  هک  ناـنچ  دـننک . ریقحت  ار  نیموصعم  يهمئا  اـت  دـنروایب  تسد  هب  ییاـههناهب  ناونع 
نآ دـیما  هب  داد ، رارق  مالـسلاو ، هولـصلا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  اضرلایـسوم ، نب  یلع  ماما  يورایور  درک و  عمج  ار  یجراخ  یلخاد و 

نیموـصعم يهمئا  هک  دـنک  تاـبثا  نارود  نآ  مدرم  هب  هاـگنآ  دریگب و  نادنمـشناد  نآ  يهلیـسو  هب  ترـضح  نآ  زا  یفعـض  يهـتکن  هـک 
رب مالـسلاهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  دنیوگیم  خیراوت  يهمه  یلو  دنرادن . نانآ  اب  یتوافت  چـیه  دنتـسه و  نارگید  دـننام  مالـسلامهیلع ،

قالخا تافـص و  هب  فاصتا  رد  ناراوگرزب ، نآ  دـندرک . ناـعذا  ترـضح  نآ  يرترب  هب  ناـنآ  يهمه  درک و  هبلغ  نادنمـشناد  نآ  يهمه 
ندرک ادیپ  يارب  تردق  هنوگ  همه  ياراد  هک  نانآ ، نامنـشد  دـندوب . العا  دـح  رد  دراد ، ترورـض  لماک  ناسنا  کی  يارب  هک  ياهلـضاف 

مالسلامهیلع همئا  ریقحت  يارب  هدرک و  ادیپ  ار  تاکن  نآ  هک  تشاد  ترورـض  نانآ  يارب  دندوب و  ناراوگرزب  نآ  يهرابرد  فعـض  تاکن 
دقل دـنهدب . تبـسن  نانآ  هب  ار  هلـضاف  قالخا  تافـص و  نآ  فالخ  دروم  کی  یتح  دنتـسناوتن ، هجو  چـیه  هب  دـننک ، سکعنم  هعماـج  رد 

. مامایق ادجـس و  اوتاب  دـق  اربغ و  اثعـش  نوحبـصی  اوناک  دـقل  مکنم ! مههبـشی  ادـحا  يرا  امف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  تیار 
يزعملا بکر  مهنیعا  نیب  ناک  هحفـص 733 ] مهداعم [ ! رکذ  نم  رمجلا  لثم  یلع  نوفقی  و  مهدذخ )  ) مهدودخ مههابج و  نیب  نوحواری 

ءاجر باقعلا و  نم  افوخ  فاصعلا ، حیرلا  موی  رجشلا  دیمی  امک  اودام  مهبویج و  لبت  یتح  مهنیعا  تلمه  هللا  رکذ  اذا  مهدوجـس ! لوط  نم 
دولآ رابغ  وم و  هدیلوژ  ربمایپ  باحـصا  دشاب . نانآ  هب  هیبش  هک  منیبیمن  امـش  زا  ار  یـسک  ماهدید . ار  ص )  ) دـمحم باحـصا  نم  باوثلل !
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رد ناگتفای  دـشر  نآ  دـنداهنیم . نیمز  رب  ابوانتم  ار  دوخ  ياهتروص  اهیناشیپ و  دـندناسریم . حبـص  هب  مایق  هدجـس و  لاح  رد  ار  بش 
دننام یگدـمآرب  ناشنامـشچ  ناـیم  دـندادیم ، ماـجنا  هک  يدوجـس  لوط  زا  دنتـشگیم . روهلعـش  رگخا  دـننام  ناـشداعم  يروآداـی  لاـح 

ناشیاهنابیرگ هک  دـیرابیم  کشا  نانچ  ناشنامـشچ  زا  دـشیم ، هدروآ  ناشدای  هب  ادـخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـشیم . رادومن  زب  ياـهوناز 
نانآ يرارقیب  همه  نیا  دتفایم . بارطضا  هب  دزوب ، دنت  داب  هک  يزور  رد  تخرد  هک  نانچ  دنداتفایم . بارطضا  هب  دوخ  دشیم و  سیخ 

میراذـگب و رانک  ار  تهج » ره  هب  يراب  ، » میرگنب ناهج  نیا  رد  قیمع  ییاـنیب  كدـنا  اـب  رگا  شاداـپ . دـیما  دوب و  رفیک  زا  سرت  تهج  هب 
، ناهج نیا  رد  يدعب  دوجو  هب  فارتعا  نودب  هک  دـید  میهاوخ  حوضو  لامک  اب  میهدـن ، هار  دوخ  هب  ار  لئاسم  قامعا  رد  ذوفن  زا  تشحو 
رد دناوتیمن  ار  زیچ  چیه  یمدآ  هک  تسا  کیرات  هریت و  نانچ  ناهج  دوشیم . ناهج  نیا  ندوب  فافش  بجوم  هک  نآ ، ندوب  دبعم  مان  هب 

نودـب دوخ و  هب  دوخ  یتسه ، هک  دـمهفیم  دـنک ، دوعـص  تفرعم  ملع و  یلاع  ياههلق  هب  دـشاب  هتـسناوت  هک  یهاگآ  ناسنا  ره  دـنیبب . نآ 
هن دراد و  ار  ندوب  هاگهیکت  یگتـسیاش  هن  تسا و  تخانـش  لـباق  هن  هک  تسا  ياهدـکتملظ  دـباتب ، نآ  رب  تعیبط  يارواـم  زا  هک  یغورف 
رب هک  تسا  تهج  نادب  درادن ، ار  ندوب  هاگهیکت  تیلباق  روبزم ، غورف  نودب  ناهج ، هک  نیا  دـیناسر . تابثا  هب  نآ  رد  ناوتیم  ار  یـشزرا 

دناوتب اـت  درادـن ، دوجو  تسا ، هحفـص 734 ] ناـیرج [  رد  هک  هچ  نآ  قوفاـم  یتباـث ، تقیقح  چـیه  نوناـق و  لـصا و  چـیه  روبزم ، ضرف 
هک دنادب ، نیرفآ  یتسه  دنوادخ  هب  هتـسویپ  تقیقح  کی  ار  دوخ  یگدنز  ناسنا ، رگا  دـشاب . هدوب  یناسنا  لوقعم  تایح  يارب  یهاگهیکت 

یمئاد طابترا  ساسحا  هب  طورـشم  یقیقح ، لامک  دشر و  هب  لوصو  نوچ  دسرب و  دوخ  لامک  دـشر و  هب  ینعم ، رپ  ناهج  نیا  رد  یتسیاب 
ربارب رد  ار  یناور  تالاح  نیرتیلاع  تدابع ، ماگنه  رد  هورگ ، نیا  دوب . دـهاوخ  ادـخ  دای  هب  هراومه  اذـل ، تسا ، ندوب  وا  دای  هب  ادـخاب و 

ار شاقن  دوخ  هک  یعقوم  دـنیبیم ، ار  نآ  شاقن  هشقن ، کی  يازجا  زا  کی  ره  ندـید  اب  هک  یـسک  اریز  تشاد ، دـنهاوخ  لاـعتم  دـنوادخ 
رگید نینموملاریما و  مرکا و  ربمایپ  یحور  باذـجنا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  دـح  نیرتیلاع  رد  شتفایرد  دـنکیم ، دوهش 

راپـسهر تیدوجوم  يهمه  اب  هدش و  دوخیب  دوخ  زا  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  شنوگانوگ ، لاکـشا  رد  تدابع ، عقوم  رد  نیموصعم ، همئا 
زا میب  فوخ و  هللاءایلوا ، رگید  مالـسلامهیلع و  موصعم  نایاوشیپ  لمع  یمالـسا و  هیلوا  عبانم  زا  یخرب  هب  رظن  اـب  دـندشیم . یبوبر  يوک 

رظن اب  درکیم . ادیپ  تدش  روبزم  يهدیدپ  تدابع ، لاح  رد  تشاد و  دوجو  رمتـسم  نایرج  کی  دننام  یگدنز ، یلومعم  تالاح  رد  ادـخ 
یضعب نیماضم  هب  رظن  اب  اصوصخم  اعد ، ماگنه  رد  مالسلامهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یحور  عضو  زا  يدراوم  رد  رگید و  عبانم  زا  یضعب  هب 

. تسین زامن  زا  رتيرورض  ندوب  ادخ  دای  هب  يارب  یتیعقوم  چیه  دوشیم . ساسحا  طاسبنا  ییافوکـش و  تجهب و  یلاع و  رورـس  اهاعد ، زا 
يهصالخ اجر  فوخ و  دروآیم . دوجو  هب  ار  رورـس  نیرتیلاع  دـهدیم ، تسد  تدابع  لاح  رد  هک  ییافوکـش  تجهب و  لاح  نیارباـنب ،

ریز رارق  هب  تداـبع ، تـالاح  رد  اـصوصخم  ناحبـس ، دـنوادخ  ربارب  رد  یحور  تجهب  طاـسبنا و  اـجر و  میب و  وفخ و  هب  طوبرم  بلاـطم 
یتسه ناهج  رد  ار  دوخ  تایح  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  دنوادخ ، هب  هجوت  ماگنه  رد  ناسنا  یحور  یمومع  عضو  . 1 هحفص 735 ] تسا [ :

اهیگدولآ تافاثک و  زا  نطاب  ریهطت  هب  طورشم  الاو ، یحور  طاسبنا  ایلع و  تذل  تلاح  . 2 دنیبیم . هنوگچ  نیرفآ  یتسه  اب  طابترا  رد  و 
دوجوم کی  زا  تشحو  سرت و  يانعم  هب  ادخ ، زا  فوخ  . 3 تسا . مومع  روط  هب  ناهانگ ، زا  بانتجا  یناویح و  لذر  تافـص  زا  يرود  و 

لاوز زا  سرت  ود . دنزیم . رـس  ناسنا  زا  هک  یناهانگ  يهجیتن  زا  سرت  کی . ادخ : زا  فوخ  ياههزیگنا  . 4 تسین . ملاظ  رگهطلس  دنمورین 
تیمها و زا  یـشان  فوخ  هس . اهنآ . زا  حیحـص  يرادربهرهب  نودـب  تسا ، هدومرف  اطع  ناسنا  هب  ادـخ  هک  یتاناکما  اهدادعتـسا و  يانف  و 

تسا تشهد  يانعم  هب  فوخ  نیا  هتبلا  تسا . نآ  زا  یئزج  زیگناتفگش ، يداعبا  نتـشاد  اب  ناسنا ، هک  یتسه ، ناهج  داعبا  يانعم  تمظع 
فوخ جنپ . تسین . ملاظ  دنمورین  دوجوم  زا  تشحو  سرت و  يهلوقم  زا  هجو  چـیه  هب  هک  نآ ، يانعم  ادـخ و  زا  فوخ  راهچ . تشحو . هن 
نامه تسا . عونتم  ددعتم و  رایـسب  داعبا  ياراد  یناسنا  حور  هک  نآ  هجیتن  یجور . تجهب  طاسبنا و  اجر و  موزل  . 5 یبوبر . خماش  ماقم  زا 

زا یتفص  مسا و  اب  دوخ ، یحور  داعبا  زا  يدعب  ره  اب  دناوتیم  مه  ناسنا  تسا ، دودحمان  يدنوادخ  لالج  لامج و  تافص  ءامـسا و  روط 
وا هک  نیا  تفایرد  اب  لاـثم ، ناونع  هب  دروآیم . دوجو  هب  ار  دوخ  هب  صتخم  یناور  يهدـیدپ  یطاـبترا ، ره  دـنک . رارقرب  طاـبترا  دـنوادخ 
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قیقد يهبـساحم  اهناسنا  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اـهراتفگ و  لاـمعا و  یتسه و  تاـیلک  تاـیئزج و  يهمه  يارب  تسا و  قلطم  لداـع 
دروم يارب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ ، هک  تقیقح  نیا  كرد  اـب  دـیآیم . دوـجو  هب  وا  نارود  رد  يدـنوادخ  باـسح  لدـع و  ساـسحا  دراد ،

 ] لباق یتسه  توکلم  رد  هک  یهلا  غورف  لامج و  كرد  اب  نینچمه  دراد و  تبحم  تمحر و  وا  هب  تسا و  هدیرفآ  دوخ  نداد  رارق  تیانع 
دـشر هزادنا  ره  دشکیم . رـس  ناسنا  نورد  رد  الا  يرورـس و  ایلع و  تذـل  تجهب و  طاسبنا و  دـجو و  تلاح  تسا ، دوهـش  هحفص 736 ]

( طاسبنا ضابقنا و   ) ياجر فوخ و  دشاب ، رتشیب  یـصاعم  زا  وا  بانتجا  رتدایز و  تافاثک  زا  وا  يرود  رتالاب و  ناسنا  کی  یحور  يزغم و 
هحفص 737] دوب [ . دهاوخ  رتانعم  رپ  رتلماک و  رتیلاع و  يو 

هیماینب متس  رد  هبطخ 097-

هولحتسا الا  امرحم  اوعدی هللا  یتح ال  نولازی  هللا ال  و  هحفص 738 ] دیامرفیم [ . هراشا  هیما  ینب  ملظ  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
، دننکن اهر  ار  ادخ  تامرحم  زا  یمارح  هک  داد  دنهاوخ  همادا  دوخ  يهطلـس  هب  هیمالآ  هاگنآ  ات  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  هولح . الا  ادـقع  و ال 

کی هک  یگماکدوخ  يرامیب  تسا  لاـحم  دـنیامن . ضقن  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دـننکن ، اـهر  ار  یناـمیپ  و  دـننک . لـالح  ار  نآ  هک  نیا  رگم 
، یگماکدوخ تیوه  يانعم  الصا  دنادب . قح  يذ  دوجو  يارب  ار  يزیچ  یسک و  هماکدوخ ، صخـش  نآ  زج  دربیم ، ورف  دوخ  ردار  ناسنا 
رد ار  یتیعقاو  دوجو  ناراکبان  نآ  هک  نیا  عقوت  زیچ . اـی  دـشاب ، سک  ریغ ، نآ  هاوخ  تسا . هماـکدوخ  یگدـنز  تکرح  ریـسم  زا  ریغ  یفن 
هک دـنانآ  زا  رترایـشه  دـنمتردق  ناگماکدوخ  تسا . هدوب  يرـشب  عماوج  نایاونیب  افعـض و  یحولهداس  زا  دـنریذپب ، دوخ  يهدارا  ياروام 

تـسخن هک  دـناهتفرگ  دای  یبوخ  هب  نانآ  دـنهدن . هار  لد  هب  یـساره  چـیه  مدرم  مشخ  زا  دـنراذگ و  اـپ  ریز  یگداـس  لاـمک  اـب  ار  نیناوق 
، ار دوخ  ندوب  قلطم  هاگنآ ، دنربب و  الاب  تیدوبعم  دح  رس  ات  حولهداس ، مدرم  يهدش  وش  تسـش و  ياهزغم  رد  ار  ناشدوخ  دیاب  هنوگچ 
رد يدحا  چیه  هک  تسا  يزیچ  هیمالآ  ياهینکـش  نامیپ  هحفـص 739 ] دـننک [ . مضه  لباق  اونیب  مدرم  نآ  يارب  نیناوق ، يهمه  قوف  رد 
رد درک . ضقن  دوب ، هتسب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  هک  ار  ییاهنامیپ  يهمه  خیراوت ، يهمه  قافتا  هب  هیواعم ، درادن . دیدرت  اهنآ 

يهدهاعم هک  دهدب  هزاجا  دوخ  هب  هتـسناوت  هدوب ، خیرات  ناگماکدوخ  رگید  زا  رتیلوایکام  وا  شور  تفگ  دـیاب  هک  ناسنا ، نیا  هک  ییاج 
یتروص رد  تسا . هتشادن  شزرا  يارب  ینامیپ  هدهاعم و  چیه  اعطق  دراذگب ، اپ  ریز  ار  نآ  دنک و  ضقن  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب 

لمع مارتحا و  دندوبن ، یکتم  يداقتعا  نید و  هب  هک  یناسک  یتح  تسا . هدوب  تیناسنا  تنس  نوناق و  هدهاعم ، هب  لمع  خیرات ، رساترس  هک 
نایکابلا موقی  یتح  و  مهتیعر )  ) مهیعر ءوس  هب  ابن  مهملظ و  هلخد  الا  ربو  ردم و ال  تیب  یقبی  یتح ال  و  دندرکیم . تاعارم  ار  هدـهاعم  هب 

و تاهد ) اهرهـش و  رد   ) چگ لگ و  زا  هدـش  انب  يهناخ  چـیه  هک  هاگ  نآ  ات  و  هایندـل . یکـشی )  ) یکبی كاب  هنیدـل و  یکبی  كاب  نایکبی :
ءوس دوش و  اههمیخ  اههناخ و  نآ  دراو  ناشملظ  هک  نیا  رگم  دـننکن ، اهر  ار  اهنابایب ) رد   ) كرک وم و  مشپ و  زا  هدـش  هتخاس  ياـههمیخ 

هب نایرگ  یمدرم  دنوش : میـسقت  نایرگ  يهتـسد  ود  هب  مدرم  هک  ماگنه  نآ  ات  ددرگ . اهنآ  رد  تنوکـس  ندوب  راوگان  بجوم  ناشتیریدم 
دزـشوگ ار  هـیمالآ  تیریدـم  ءوـس  ریـسفت ، دروـم  تـالمج  رد  هـک  مالــسلاهیلع ، نینموـملاریما  ناـشیایند . هـب  ناـیرگ  یمدرم  ناـشنید و 

، نامیپ ضقن  ینکـشنوناق و  یعطق  مزالت  زا  تسا  ترابع  هک  دناهدرک  نایب  ار  عامتجا  يهرادا  رد  یلک  يهدعاق  تقیقح ، رد  دـناهدومرف ،
هک تسا  یعیبط  دوب . دهاوخ  هدوب و  يراج  حیحص و  خیرات  ياهنارود  يهمه  رد  یلک ، هدعاق  نیا  تیریدم . ءوس  ملظ و  ندوب  ریگارف  اب 

، دریگیم هودـنا  یگتفرگ و  ار  نآ  ياج  ددـنبیمرب و  تخر  اهناسنا  نورد  زا  طاسبنا  طاشن و  ـالومعم  تیریدـمءوس ، ملظ و  يهجیتن  رد 
ییاج هب  ار  راک  هیمالآ ، تیریدمءوس  ملظ و  : » دـیامرفیم نینموملاریما  تسا . نآ  تمالع  هحفص 740 ] یفخم [  راکشآ و  ياههیرگ  هک 

.« تشیعم لالتخا  رب  هیرگ  ای  نید و  لاوز  رب  هیرگ  ای  دوب . دنهاوخ  نایرگ  هراومه  دنتـسین ، نانآ  يهدرب  رادفرط و  هک  نانآ  هک  دـناشکیم 
ماقتنا يزوریپ و  هک  نامز  نآات  و  هباتغا . باغ  اذا  هعاطا و  دهـش  اذا  هدیـس ، نم  دـبعلا  هرـصنک  مهدـحا  نم  مکدـحا  هرـصن  نوکت  یتح  و 

رد دـنکیم و  شتعاطا  کلام ، روضح  رد  هک  دـشاب  شکلام  زا  هدـنب  ماـقتنا  يزوریپ و  دـننام  هیماینب )  ) ناـنآ زا  یکی  زا  اهامـش  زا  یکی 
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یتـسه ملاـع  رب  هک  یحور  داـب . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كراـبم  حور  رب  ناـیاپیب  مالـس  دورد و  دـیامنیم . يو  زا  ییوگدـب  وا  باـیغ 
دنناـم ار  مدرم  هک  دوب ، هیمالآ  هناراـکبان  عضو  نیمه  عـالطا ، دراوـم  نآ  زا  یکی  [ 226 . ] تسا علطم  نآ  ياهدادـیور  همه  زا  فرـشم و 

نانآ زا  داد و  رارق  دیزی  يهدرب  ار  هنیدم  مدرم  هبقع ، نب  ملـسم  یتح  تسا ، هدـمآ  خـیراوت  رد  هک  نانچ  درک . دـنهاوخ  یقلت  دوخ  يهدرب 
ناتـسرپيوه دنک . خیبوت  ار  وا  ای  یهن و  راک  نیا  زا  ار ، هبقع  نب  ملـسم  دیزی ، هک  تسا  هدماین  یخیرات  چیه  رد  تفرگ . تعیب  دـیزی  يارب 

ای یقوقح  يهدرب  ار  همه  هلیـسو ،) نارگید  فدـه ، نم   ) دـننکیم يوریپ  نآ  زا  هراومه  هک  یتباث  لصا  رباـنب  ناـسنا ، دـض  تسرپتردـق 
یناسفن سوه  يوه و  يهدرب  یسک  تسا  لاحم  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  ار  یلک  يهدعاق  نیا  دنهاوخیم . دوخ  يهدرب  دننام  لقاال 

نوکی یتح  و  دنکن . یقلت  دوخ  ناگدرب  ار  هحفص 741 ] نیمز [  يور  ياهناسنا  يهمه  دروایب و  تسد  هب  یتردق  نمض  رد  دشاب و  دوخ 
هب اهامـش  نیرتلمحتم  هک  یتقو  ات  و  اوربصاف . متیلتبا  نا  اولبقاف و  هیفاعب  هللا  مکاتا  ناف  انظ ، هللااب  مکنـسحا  ءانغ ) - اـنغ  ) ءاـنع اـهیف  مکمظعا 

، دومرف تیانع  امـش  هب  یتیفاع  دنوادخ  رگا  ناراگزور ) نانچ  رد  . ) دوش ادخ  يهرابرد  اهامـش  زا  نظ  نسح  نیرتشیب  ناگدـنراد  تقـشم ،
ملاع زا  هزادـنا ، نامه  هب  دـشاب ، رتیلاع  شکرد  رتفیرظ و  ناسنا  حور  هچ  ره  دـییامن . لمحت  دـیدش ، ثداوح  هب  ـالتبم  رگا  دـیریذپب و 

اـصوصخم تاـیبدا ، ورملق  هب  هعجارم  كدـنا  دوب . دـهاوخ  تقـشم  تمحز و  رد  تاـیدام ، رد  روهطوـغ  اـمنمدرم )  ) تاـناویح تاـیدام و 
فیرظ و حاورا  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوـخ  هب  میتـفگ  هک  ار  ینعم  نیا  دـنراد ، یناـسنا  گـنهرف  دـتمم  يهقباـس  هک  ییاـهروشک  تاـیبدا 

هتبلا دـندش . لمحتم  ار  ییاهراشف  هچ  دـننک ، تکرح  یناسنا  یلاع  قالخا  يابنم  رب  دنتـساوخیم  یناگدـنز  نیا  رد  هک  یلاع ، ياهكرد 
. ] دـنکیم اهتقـشم  نآ  يهمه  لمحت  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  بلاج  يردـق  هب  العا  لامک  يهبذاج  تمظع  هک  مینک  شومارف  دـیابن 

هحفص 742]

ایند زا  زیرگ  رد  هبطخ 098-

ناک و ام  یلع  هدـمحن  هحفـص 743 ] تسا [ . هدومرف  قیوشت  ایند  نیا  زا  باـنتجا  دـهز و  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
هک هچ  نآ  هب  دوخ  رما  رد  میبلطیم  يرای  وا  زا  و  تسا . هتفای  عوقو  هچ  نآ  هب  میرازگیم  ساپس  ار  ادخ  نوکی . ام  یلع  انرما  نم  هنیعتـسن 

يهمه هک  تسا  نیا  تـسا ،» هدـش  عـقاو  هـک  هـچ  نآ  هـب  مـیرازگیم  ساپـس  ار  ادـخ   » زا مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  روـظنم  دـش . دـهاوخ 
لامعا زا  ام  هک  ار  هچ  نآ  هدوب و  ضحم  ریخ  تسا ، هتفای  ققحت  هتـشذگ  رد  تادوجوم  نایرج  يارب  هک  يدـنوادخ ، يهغلاـب  ياهتیـشم 

دـمح و اذـل ، تسا . هدوب  ضحم  ریخ  نآ  هب  هتـسباو  اهنآ  يهمه  میاهداد ، ماجنا  ینابر  یعیرـشت  ینیوکت و  تایانع  تاقیفوت و  اـب  کـین ،
يهغلاب ياهتیـشم  هک  هنوگ  نامه  تسا  مولعم  هتبلا  تسا . هتفای  ققحت  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ریخ  عون  ود  ره  هراـبرد  اـم  يهفیظو  ساـپس 

، اذل دوب . دهاوخ  ضحم  ریخ  هب  دنتسم  زین  هدنیآ  رد  تسا ، هداد  ماجنا  ضحم  ریخ  يانبم  رب  ار  تادوجوم  نایرج  هتـشذگ ، رد  يدنوادخ ،
اهتین و اهراتفگ و  اهرادرک و  تسا ، هدنیآ  اب  هتـشذگ  توافت  لماع  هک  هچ  نآ  میـشاب . ادـخ  رازگساپـس  دـیاب  تهج  نیا  زا  نونکا  مه 
هب نادـجو و  لقع و  هب  دنتـسم  ای  تفای و  دـنهاوخ  ماـجنا  سوه  يوه و  يور  زا  اـیآ  مینادیمن  هک  تسا  هدـنیآ  رد  اـم  ياهيریگفدـه 

ندیبلط يرای  هنوگ  همه  تفای ، دهاوخ  ققحت  هدنیآ  رد  هک  هچ  نآ  يارب  اذل ، دوب . دنهاوخ  يدـنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  موزل  یگزیگنا 
دنوادـخ نآ  زا  و  نادـبالا . یف  هافاعملا  هلاسن  امک  نایدالا ، یف  هاـفاعملا  هلانـس  و  هحفـص 744 ] تسا [ . مزال  یبوبر  هاگراب  زا  دادمتـسا  و 

ود يهیحان  زا  دـناوتیم  یحور  تحـص  ای  یناور  دوبهب  ار . اهندـب  رد  تیفاع  هک  نانچ  میرادیم ، تلاـسم  ار  ناـیدا  رد  تیفاـع  ناـحبس ،
يرامیب و بجوم  اهیتسرپدوخ  اهیهاوختذـل و  اهيرظنهتوک و  ینعی  ضحم . ینورد  مکی . لماع  دریگب :  رارق  رطخ  ضرعم  رد  لـماع 

هوشم ار  نآ  و  درک . دراو  نید  رد  نید ، مان  هب  نایوج ، دوس  هک  ییاهیکیرات  تاماهبا و  مود . لـماع  دوشیم . یمدآ  یناور  تیفاـع  لاوز 
دریگیم رارق  ناگماکدوخ  زیواتسد  اهطیحم ، اهنامز و  ياضتقم  هب  لاکـشا ، نآ  دراد . نوگانوگ  لاکـشا  فیرحت  نیا  دننکیم . لتخم  و 

. دـیامرفیم تاـبثا  مدرم  يارب  ار  ینید  تیفاـع  تیمها  كراـبم ، يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دروآیم . دوجو  هب  فارحنا  و 
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، اهدیدجت نوبحت  متنک  نا  و  مکداسجا )  ) مکماسجال هیلبملا  اهکرت و  اوبحت  مل  نا  مکل و  هکراتلا  ایندلا  هذـهل  ضفرلاب  مکیـصوا  هللا ، دابع 
اهیلا يرجی  نا  هیاغلا  یلا  يرجملا  یـسع  مک  و  هوغلب . دق  مهناکف  املع  اوما  هوعطق و  دـق  مهناکف  الیبس  اوکلـس  رفـسک  اهلثم  مکلثم و  امناف 

يا امغر ! اهقرافی  یتح  ایندلا  یف  جعزم  هودـحی و  توملا  نم  ثیثح  بلاط  هودـعی و  موی ال  هل  نم  ءاقب  نوکی  نا  یـسع  ام  و  اهغلبی ! یتح 
نامه دینک . اهر  ار  نآ  دیهاوخن  امش  هچ  رگا  تخاس ، دهاوخ  اهر  ار  امش  هک  منکیم  هیصوت  ایند  نیا  زا  ضارعا  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب 

امـش و لثم  هک  تسین  نیا  زج  دـیهاوخیم . هزات  هشیمه  هحفـص 745 ] ار [  ناتماسجا  امـش  هچ  رگا  دناسوپیم ، ار  امـش  ماسجا  هک  ییایند 
ار نآ  هب  لوصو  دـصق  دـندید و  ار  یتمالع  هک  یمدرم  نآ  دـننام  و  دـندومن . يرپس  دـنتفر و  ار  یهار  هک  تسا  ینیرفاسم  دـننام  ایند  لثم 

درک دهاوخ  تکرح  یتدم  هچ  دناریم ، درک ) دهاوخن  نآ  زا  زواجت  هک   ) یتیاغ يوس  هب  بکرم  هک  سک  نآ  دندیـسر . نآ  هب  دندومن و 
لاح نآ  رد  و  درک . دهاوخن  زواجت  نآ  زا  هک  تسا ، ررقم  يزور  يو  يارب  هک  یـسک  يرادیاپ  دوب  دهاوخ  رادقم  هچ  و  دسرب . نآ  هب  هک 

ات دراد  دوجو  ياهدننک  تحاران  لماع  ایند  رد  يو  يارب  و  دناریم . گرم  فرط  هب  ار  وا  هک  تسا  لکوم  يو  يارب  عیرـس  ياهدنیوج  مه 
دینک ضارعا  ایند  نیا  زا  . 1 تسا . هدش  دزـشوگ  ایند  يهرابرد  مهم  رایـسب  یبلاطم  تالمج ، نیا  رد  دراذگ . رـس  تشپ  هارکا  اب  ار  ایند  وا 
نیبام طابترا  يرارقرب  زا  تسا  ترابع  هک  ایند ، نیا  زا  ار  ناتیاهبنارگ  ناج  يالعا  فدـه  درک . دـهاوخ  ضارعا  امـش  زا  دوز  اـی  رید  هک 
ضایف نیتسار  ناگدنیامن  نادجو و  درخ و  هک  دـییوجب  ایند  نآ  زا  هکلب  دـییوجن ، هاگآان ، تایدام  هدام و  تشم  کی  امـش و  یعیبط  دوخ 

لاوز هب  ور  اجیردـت  ار  امـش  يدام  داعبا  يهمه  ماـسجا و  اـیند ، نیا  . 2 دـنهدیم . روتـسد  هیـصوت و  امـش  هب  ار  شندروآ  دوجو  هب  قلطم ،
يور ياهدرپ  دناوتیم  دودحم  یتدم  ات  دودـحم و  ياهزادـنا  هب  تنیز ، رویز و  ياهدومن  شیارآ و  لیاسو  دـناسوپیم . هرخالاب  دربیم و 

شیاریپ شیارآ و  هک  مه  هدرپ  نامه  یتح  دودـحمان . نامز  ات  دودـحمان و  يهزادـنا  هب  هن  دـشکب ، تسا ، نیناوق  هاگرولبت  هک  اهتیعقاو ،
ار دوخ  ریز  دوـشیم و  فافـش  ءاـضعا  رگید ، ياـهدومن  اـهمشچ و  نـالوج  رد  يواـکجنک  تقد و  یمک  اـب  دـشکیم ، اـهتیعقاو  يور 
ار سابل  نیا  رگا  اذل ، دهدیم . ناشن  دراد ، هک  یتیفافـش  اب  ار ، دوخ  ریز  ایر ، سابل  دیوگیم : یماهت  نسحلاوبا  ایر . سابل  دننام  دیامنیم ،
اهئارـض و نم  اوعزجت  اهمیعن و ال  اهتنیزب و  اوبجعت  اهرخف و ال  ایندـلا و  زع  یف  اوسفانت  الف  هحفص 746 ] ياهنهرب [ ». عطق  روط  هب  یـشوپب ،

نینچ ایند  هک  لاح  مدرم ، يا  (. ) ذافن  ) دافن یلا  اهـسوب  اهءارـض و  لاوز و  یلا  اهمیعن  اهتنیز و  نا  عاطقنا و  یلا  اهرخف  اهزع و  ناف  اهـسوب ،
زا دـییامنن و  شوخ  لد  ایند  ياهتمعن  تنیز و  هب  دـیزادرپن و  تسیاـشان  تباـقر  هب  اـیند  رخف  تزع و  ندروآ  تسد  هب  يارب  سپ  تسا )

اهيراوشد و لاوز و  هب  ور  شیاهتمعن  تنیز و  عاطقنا و  هب  ور  ایند  رخف  تزع و  اریز  دیزادنین ، هار  هب  نویش  شیاهیتخس  اهيراوشد و 
یفتنم ار  ایند  ياهتمعن  رخف و  تزع و  لماوع  اهتنیز و  دـیامرفیمن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . يدوبان  انف و  هب  ور  نآ  ياهیتخس 

هب رد  هتـسیاشان  ياهتباقر  هب  دـینکن و  شوخ  لد  اـهنآ  هب  تسا ، لاوز  اـنف و  هب  ور  روبزم  روما  هک  تهج  نادـب  دـیامرفیم  هکلب  دـینک ،
دوز تاراختفا  تزع و  تـالمجت و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـیمدآ ، هک  تسا  زیمآتقاـمح  هچ  یتسار  هب  دـیزادرپن . اـهنآ  ندروآ  تسد 

هدنـشک تباـقر  هب  دریگب ، رارق  یبوـبر  هاـگراب  يهبذاـج  رد  دـیاب  هک  ار  دوـخ  حاورا  تسا ، راوتـسا  تـالیخت  ساـسارب  بلغا  هـک  رذـگ ،
تسا و خلت  هچ  رگا  ایند ، نیگآدرد  ياههدیدپ  ثداوح و  دننک !! راداو  ایند  رذگدوز  ساسایب و  تاراختفا  تزع و  تالمجت و  يهرابرد 

ياهيدـیمون اب  ار  حور  دـیابن  تسانف ، لاوز و  هب  ور  اهنآ  يهمه  هک  تهج  نادـب  لاح ، نیا  اب  تسازگناـج ، رایـسب  اـهنآ  یخلت  یهاـگ 
تحاران ار  مسج  طقف  هک  ایند ، خـلت  ياهیتخـس  اهيراوگان و  اب  هسیاـقم  لـباق  حور  يهجنکـش  رازآ و  یخلت  اریز  دـنک . هدرزآ  هدنـشک 

 ] نیضاملا یلا  اورت  مل  وا  نولقعت ! متنک  نا  ربتعم ، هرصبت و  نیـضاملا  مکئابآ  یف  رجدزم و  نیلوالا  راثآ  یف  مکل  سیل  وا  تسین . دنکیم ،
داسف باکترا  زا  يریگولج  لماع  ناگتـشذگ  راـثآ  رد  امـش  يارب  اـیآ  نوقبی . ـال  نیقاـبلا  فلخلا  یلا  و  نوعجری . ـال  مکنم  هحفص 747 ]

؟ دندرگیمنرب ناگتشذگ  هک  دینیبیمن  ایآ  دینیبیمن ؟ تربع  ییانیب و  لماع  دینک  لقعت  رگا  ناتناکاین  تشذگرس  رد  ایآ  و  درادن ؟ دوجو 
، دراد دوخ  تایح  شزرا  زا  یعالطا  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  يارب  دـنرادن ؟ ییاقب  دـناهدنام ، نانآ  زا  هک  ینانیـشناج  هک ) دـینیبیمن  ایآ   ) و
ره اذـل  دـشاب . هدوب  تاـیح  يهدـنزومآ  باـتک  زا  يرطـس  دـناوتیم  ددـنویپیم ، عوقو  هب  یتـسه  يهحفـص  رد  هک  هچ  نآ  دـیدرت  نودـب 
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هثداح نآ  هاوخ  ددـنویپب و  عوقو  هب  شنامـشچ  ربارب  رد  رـضاح  لاح  رد  هچ  دـشاب و  خـیرات  ياـهنارود  نیرتهتـشذگ  رد  هچ  ياهثداـح ،
يارب دشاب . هدوب  یتایعقاو  شزومآ  يهلیـسو  دناوتیم  نمـشد ، زا  ای  دشاب  تسود  زا  نیریـش ، ای  دشاب  خلت  گرزب ، هاوخ  دشاب و  کچوک 

گرزب ياهزغم  يهمه  تردق  هب  يزغم  دنک و  یگدنز  نآ  نایاپ  ات  خـیرات  زاغآ  زا  رگا  درادـن ، دوخ  تایح  شزرا  زا  یعالطا  هک  یـسک 
هک يدابم  نیناوق و  لوصا و  يهمه  اب  باتک ، کی  دننام  لاح ، رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  اهدادیور ، ثداوح و  يهمه  دشاب و  هتشاد  خیرات 

، ییانشور حوضو و  لامک  اب  نینچمه  دشاب و  هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  تسا ، هتـشاد  تلاخد  اهدادیور  ثداوح و  نآ  ندمآ  دوجو  هب  رد 
اریز تفرگ . دهاوخن  تربع  زاب  دوش ، هتشون  نآ  راکـشآ  حطـس  رد  یلج  طخ  اب  اهدادیور  ثداوح و  نآ  لمتحم  نونظم و  یعطق و  جیاتن 

نورت متـسل  وا  درادـن . غارـس  یعیبط  دوخ  ندرک  مروتم  باوخ و  روخ و  زج  تاـیح  يارب  یـشزرا  ثحب  دروم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ضرف 
بلاـط دوجی و  هسفنب  رخآ  دوعی و  دـئاع  یلتبم و  عیرـص  يزعی و  رخآ  یکبی و  تیمف  یتـش : لاوحا  یلع  نوسمی  نوحبـصی و  ایندـلا  لـها 

ایند لها  دینیبیمن  ایآ  هحفص 748 ] یقابلا [ . یمضی  ام  نییضاملا )  ) یـضاملا رثا  یلع  هنع و  لوفغمب  سیل  لفاغ و  هبلطی و  توملا  ایندلل و 
و دوشیم . هداد  تیلست  يرگید  دنیرگیم و  يو  رب  هک  ياهدرم  حبص ، هب  ار  ماش  دنناسریم و  ماش  اب  ار  حبـص  نوگانوگ ، لاوحا  اب  هک  ار 
ار ياهدـنیوج  دـچیپیم . دوخ  ناج  هب  رگید  یکی  دـناهدش . رـضاح  يو  تدایع  يارب  رامیب  نیلاـب  رب  یهورگ  ـالتبم . تسا  ياهداـتفا  یکی 
هب هدـنام  یقاب  تسین و  تلفغ  دروم  هک  دروخیم  هطوغ  تلفغ  رد  یلفاـغ  تسوا . يوجتـسج  رد  گرم  دـیوجیم و  ار  اـیند  هک  دـینیبیم 
مه بلغا  دنریگیم و  رارق  طابترا  رد  ثداوح  زا  دودحم  ياهدع  اب  اهناسنا  يهمه  هک  تهج  نادـب  دوریم . درذـگیم و  هتـشذگ  لابند 
مان هب  هک  ینورد ، لماع  يهلیسو  هب  دننکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  یطیحم  گنهرف و  زا  یگتخاس  ياهکنیع  يهلیسو  هب  طابترا ، نآ  رد 

ياـهیهاگآ ندروآ  تسد  هب  زا  اذـل ، دـننکیم ، تکرح  دـنکیم ، میظنت  ار  اـهنآ  اـی  دروآیم  دوـجو  هب  ار  اـههزیگنا  یگدـنز  يهفـسلف 
الا دوریم . نیب  زا  مه  يد  رد  دوشیم و  هدییاز  ناراهب  رد  هک  تسا  هشپ  لثم  نامه  نانآ ، لثم  دننکیم . مورحم  ار  دوخ  قیمع  هدرتسگ و 

بجاو ءادا  یلع  هللا  اونیعتـسا  هحیبقلا و  لامعالل  هرواشملا )  ) هرواسملا دـنع  تاینمالا ، عطاق  تاوهـشلا و  صغنم  تاذـللا و  مذاه  اورکذاـف 
يهدننک دوبان  هک  ار  یگرم  تشز ، لامعا  باکترا  عقوم  رد  دیروایب  دای  هب  دیشاب ، رایـشه  هناسحا . همعن و  دادعا  نم  یـصحی  ام ال  هقح و 

اهتمعن و ساپـس  يارب  وا و  بجاو  قح  يادا  يارب  ادخ  زا  دیبلطب  يرای  و  اهوزرآ . يهدننک  عطق  تاوهـش و  يهدننک  هریت  تساهتذل و 
هب ار  وا  هک  یلـصا  نآ  زا  دیاب  دشاب ، هدوب  العا  دصقم  هب  هناهاگآ  تکرحو  رفـس  رد  ایند ، نیا  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  شرامـشیب . ناسحا 

هدننک عناق  فده  ینعم و  ياراد  وا  رفـس  تکرح و  دـش ، هحفـص 749 ] هاگآ [  طاـبترا  نآ  زا  هک  نیمه  دوش . هاـگآ  تسا ، هدروآ  دوجو 
يهمه غارس  هب  هرخالاب  هک  تاوهـش ، يورین  ندش  یفتنم  ذیاذل و  زا  نتـشادرب  تسد  یخلت  هک  دشاب  هجوتم  یـسک  رگا  لاح  دوب . دهاوخ 

نآ عابـشا  ذـیاذل و  نآ  لماوع  لیـصحت  رد  ار  دوخ  حور  ناور و  ناج و  تسا  یعطق  تسا ، راوگان  ردـق  هچ  دـمآ ، دـهاوخ  یناـسنا  دارفا 
هحفص 750] دنکیمن [ . هابت  تاوهش 

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  هبطخ 099-

قلخلا یف  رشانلا  دمحلا هللا  هحفـص 751 ] تسا [ . هدومرف  داریا  وا  تیبلها  ادخ و  لوسر  فیـصوت  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نایم رد  ار  دوخ  لضف  هک  تسار  يادخ  دـمح  هقوقح . هیاعر  یلع  هنیعتـسن  هروما و  عیمج  یف  هدـمحن  هدـی . دوجلاب  مهیف  طسابلا  هلـضف و 
يارب میبلطیم  وا  زا  يرای  شروما و  يهمه  رد  مییوگیم  ار  وا  شیاتـس  داشگرب . نانآ  هب  شیاشخب  يارب  ار  دوخ  تسد  دینارتسگب و  مرم 

نآ يهمه  يارب  ار  يدـنوادخ  دـمح  شنانخـس ، زا  رگید  يدراوم  رد  مه  تالمج و  نیا  رد  مه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  شقوقح . يادا 
نیا دزادرپیم . دـمح  يارب  يدـنوادخ  صخـشم  روما  اهتمعن و  ناـیب  هب  دودـحم ، يدراوم  رد  دروآیم و  ياـج  هب  تسادـخ  زا  هک  هچ 
رگا تسادخ ، هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  يهمه  ندوب  شیاتس  لباق  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  رب  رد  ار  یتیمهااب  رایسب  يهتکن  دمح ، رد  میمعت 

، هوجو زا  یهجو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا و  ضحم  ریخ  وا  اریز  دـشاب . هتـشادن  ام  اب  یطابترا  هچ  رگا  مینک و  كرد  ار  اهنآ  میناوتن  اـم  هچ 
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یهلا فطل  رامشیب  راثآ  زا  يدنوادخ  يرای  قیفوت و  تسا . شیاتس  دمح و  راوازـس  هدوب و  وکین  ریخ و  دشاب ، ضحم  ریخ  نآ  هب  طوبرم 
رب هحفـص 752 ] یهلا [  فطل  لومـش  يهمزال  هتبلا  تسا . یهلا  قوقح  فیلاکت و  يادا  هب  ناسنا ، یعیبط  ياروام  كرحم  شناگدـنب و  رب 

ندرک هداـمآ  زا  تسا  تراـبع  تسا ، نآ  راـثآ  زا  تاریخ  ماـجنا  يارب  يراـی  قیفوت و  هک  فطل ، هکلب  تسین ، رارطـضا  ربج و  شناگدـنب ،
قیفوت فطل و  هب  هیکت  نودـب  رـشب  دـشاب . هحلاص  لامعا  يربج  يرهق و  مزلتـسم  هک  يدـح  هب  هن  ینهذ ، یناور و  تاهیجوت  تایـضتقم و 
یناـبر تاـقیفوت  فطل و  هب  دـقتعم  درواـیب و  تسد  هب  یتردـق  زاـیتما و  رگا  نارگید و  دوخ و  محازم  نادرگرـس و  تسا  يدوـجوم  یهلا 

نآ رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تمظع  درادـن . یعامتجا  يدرف و  تاریخ  رد  تردـق  زایتما و  نآ  فرـص  يارب  یتلع  چـیه  دـشابن ،
نتخاس هیجوت و  يارب  میبلطیم  يرای  ادخ  زا  ام  دیوگیم  وا  دیوجیم . يرای  ادـخ  زا  مدرم ، تیبرت  میلعت و  ندرک و  هاگآ  يارب  هک  تسا 

فطل و ياضتقم  هب  دنوادخ  دنشاب . هتشاد  هقباسم  رد  یباتش  رادینعم  یگدنز  نادیم  نیا  رد  دنهاوخیمن  هک  دشر ، ریـسم  ناگدناماو  نیا 
ققحت زا  هک  یمتح ، ینیوکت  يهدارا  اب  نتـساوخ  هن  هتبلا ، دـهاوخیم . ار  شناگدـنب  یحور  تفرـشیپ  دـشر و  دوخ ، ینابر  تیانع  مرک و 
فطل زا  يرادروخرب  يارب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  دراد . قلعت  تاریخ  يهمه  رب  هک  نتساوخ  نآ  هکلب  دوشیمن ، کیکفت  هدش  هتـساوخ 

رد هک  میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  تهج ، کی  زا  هچ  رگا  دـنک . داجیا  ار  تایـضتقم  دراد و  رب  رد  ار  عناوم  دـناوتیم  هک  اج  نآ  ات  يدـنوادخ ،
نا هریغ و  هلا  نا ال  دهـشن  و  دـیامرفب . اـم  لاـح  لـماش  ار  شفطل  قیفوت و  يدـنوادخ ، قیفوت  فطل و  تایـضتقم  داـجیا  عناوم و  نتـشادرب 
وا زج  هک  میهدیم  تداهـش  و  ادیـشر . یـضم  انیما و  يداف  اعطاق )  ) اقطان هرکذـب  و  اقطان )  ) اـعداص هرماـب  هلـسرا  هلوسر . هدـبع و  ادـمحم 

شرکذ ییایوگ  قح و  راـهظا  يارب  دوخ  رما  اـب  ار  وا  ناحبـس  دـنوادخ  تسا . وا  لوسر  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هک  نیا  هب  تسین و  ییادـخ 
مهف نیتداهش ، زا  روظنم  هحفص 753 ] تسبرب [ . ایند  نیا  زا  تخر  دشر  يالعا )  ) دح رد  درک و  ادا  تناما  لامک  اب  ار  تلاسر  وا  داتـسرف .

زا هدش  نییعت  ریسم  رد  تکرح ، هب  نتـسب  نامیپ  ناحبـس و  دنوادخ  دیحوت  هک  تسا ، لوا  يهلمج  نوممـض  هب  مکحم  داقتعا  شریذپ و  و 
زاربا هناگی  دنوادخ  ضایف و  قلاخ  دوخ  زا  دیاب  یناسنا ، دوجو  دسافم  حلاصم و  تایعقاو و  هک  تهج  نادب  و  تسا . هناگی  دنوادخ  فرط 
تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  يامظع  تلاسر  هک  مود ، يهلمج  نوضم  هب  مکحم  داقتعا  شریذپ و  مهف و  اذل ، دوش ،

هب يافو  دباییم . ترورـض  دنکیم ، غالبا  یحو  يهلیـسو  هب  ادخ ، فرط  زا  سدقم ، يهطـساو  نآ  هک  هچ  نآ  هب  لمع  رد  نامیپ  نتـسب  و 
رات و هک  مه  ار  یعامتجا  تایح  دـنکیم ، لوقعم  تایح  دراو  ار  یمدآ  هداد و  تاجن  یچوپ  زا  ار  یگدـنز  هک  هنوگنامه  نامیپ ، ود  نیا 

رمث هب  زا  تسا  ترابع  تثعب  تمکح  دنکیم . رتلآدیا  رتیلاع و  رتیقطنم و  تسا ، عامتجا  يهدـنهد  لیکـشت  دارفا  ياهنامیپ  زا  شدوپ 
لطاب قح و  دیاب  هک  تسا  یعطق  دسرب ، رمث  هب  ناسنا  تیصخش  هک  نیا  يارب  تیدبا . هب  ور  تعیبط  هاگرذگ  رد  ناسنا  تیصخش  ندیـسر 

ملاع هب  طوبرم  هچ  تسا ، قح  دشاب ، هتشاد  ار  تیدوجوم  یگتسیاش  هک  یتیعقاو  ره  دزیهرپب . لطاب  زا  دنک و  تیعبت  قح  زا  ات  دسانـشب ، ار 
لقع هک  مینادیم  تسا . لـطاب  دـشاب ، روبزم  یگتـسیاش  فلاـخم  هک  هچ  نآ  یناـسنا . تیوه  هب  طوبرم  هچ  دـشاب و  ماـع  روـط  هب  یتـسه 

يرورـض اذل  دنک . تفایرد  كرد و  دـشاب ، هتـشاد  نانآ  تیدوجوم  اب  یطابترا  هک  ار  اهلطاب  اهقح و  يهمه  دـناوتیمن  یناسنا  دودـحم 
اهقح يهمه  اب  ار  نانآ  شنیما ، ناربمایپ  يهلیـسو  هب  دهاوخیم ، ار  قح  يانبم  رب  نایرج  دوخ ، تاقولخم  زا  هک  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا 

دشر و هب  مدرم  لاصیا  تمکح و  باتک و  میلعت  هیکزت و  دیجم ، نآرق  رد  دهاوخب . نانآ  زا  ار  قح  يانبم  رب  تکرح  هاگ  نآ  دنک و  انـشآ 
هتسیاش و تایح  ندمآ  دوجو  هب  یلک  روط  هب  اتکی و  دنوادخ  شتسرپ  قرط  يهئارا  اهناسنا و  شود  زا  تیلهاج  نیگنس  ياهراب  نتشادرب 
فدـه و ناونع  هب  دـناسریم ، رمث  هب  تیدـبا  هب  ور  تعیبـط  هاگرذـگ  رد  ار  یناـسنا  تیـصخش  زا  يدـعب  کـی ، ره  هک  روما ، نیا  لاـثما 

فلخ و  هحفص 754 ] دنتـسه [ . قح  اذل  دنراد ، ار  تیعقاو  یگتـسیاش  روبزم  روما  هک  تهج  نادب  تسا . هدش  حرطم  ءایبنا  تثعب  تمکح 
زا سک  ره  هک  تخاس ، نیـشناج  ار  قح  مچرپ  ام  نایم  رد  و  قحل . اهمزل  نم  قهز و  اـهنع  فلخت  نم  قرم و  اهمدـقت  نم  قحلا ، هیار  اـنیف 

، تشگ وا  زا  يوریپ  مزتلم  هک  سک  ره  درک و  طوقس  تکاله  رد  داتفا ، بقع  نآ  زا  سک  ره  تشگ و  جراخ  نید  زا  تفرگ . یـشیپ  نآ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ، ربمایپ  ترتع  هللا و  باتک  ریـسفت ، دروم  تالمج  رد  قح  مچرپ  زا  دوصقم  دمآ . لیان  یعقاو  تداعـس  هب 
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اذاف ماق . اذا  عیرـس  مایقلا ، ءیطب  مالکلا ، ثیکم  اهلیلد  مالـسلامهیلع . وا  موصعم  نادـنزرف  نینموملاریما و  دوخ  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا 
مـضی مکعمجی و  نم  مکل  هللا  علطی  یتح  هللا  ءاش  ام  هدـعب  متثبلف  هب ، بهذـف  توملا  هءاج  مکعباصاب ، هیلا  مترـشا  و  مکباـقر ، هل  متنلا  متنا 

اب درک ، مایق  هک  یتقو  دـنکیم و  مایق  يرابدرب  لمحت و  اب  لیلد  نآ  تسا . مچرپ  نآ  لیلد  تیـصاخ  نخـس  رد  گنرد  تناـتم و  مکرـشن .
هراـشا وا  يوـس  هب  ناتناتـشگنا  اـب  وا  تیعقوـم  میظعت  يارب  دروآ و  دورف  وا  يارب  ندرگ  امـش  هک  یماـگنه  دزادرپیم . وپاـکت  هـب  تـعرس 

ات درک ، دیهاوخ  گنرد  دـهاوخب  ادـخ  هک  ینامز  ات  ایند  نیا  زا  وا  نتـسب  مشچ  زا  سپ  دربیم . ار  وا  هدـمآ و  شغارـس  هب  گرم  دـیدرک ،
امنهار و تافـص  دیامن . لدبم  لکـشت  هب  ار  امـش  یگدنکارپ  عمج و  ار  امـش  هک  دیامن  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  دنوادخ  هک  هاگنآ 

تناتم ياراد  نتفگ ، نخـس  رد  امنهار ، لیلد و  نآ  ینعی  مـالکلا ، ثیکم  . 1 هحفـص 755 ] تسا [ : رارق  نیا  زا  قح  مچرپ  يهدننک  ریـسفت 
روطخ شنهذ  زا  ار  هچ  ره  ای  دـیوگب ، دـنادب ، ار  هچ  ره  هک  تسا  یفاک  نیمه  درف ، کـی  تقاـمح  تاـبثا  يارب  دـنکیم . گـنرد  تسا و 

رگا دنتـسین و  قباطم  اهتیعقاو  اب  هشیمه  زغم  رد  یجاتنتـسا  ياه  نایرج  ینهذ و  ياهتیلاعف  هظفاح و  تاـیوتحم  درواـیب . ناـبز  هب  دـنک ،
ملق نابز و  هلیسو  هب  تسا ، نایرج  رد  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  هچ  ره  هک  دراذگب ، دازآ  ار  يزغم  ياهورین  رگید  نهذ و  هظفاح و  یـسک ،

دـیفم و داوم  هنوگ  همه  هوک  نآ  درادرب و  ناـشف  شتآ  هوک  يهلق  يور  زا  ار  ياهرخـص  هک  تسا  یـسک  دـننام  تقیقح  رد  دزیرب ، نوریب 
دـنکن و زورب  ملق  ناـبز و  يهلیـسو  هب  رتشیب  هزادـنا  ره  هک  دراد  دوجو  یمدآ  نرود  رد  یقیاـقح  یهاـگ  دزیرب . نوریب  دوخ  زا  ار  کـلهم 

ياهورین نداـتفا  ناـیرج  هب  بجوم  رـس ، زاربا  زا  يراددوخ  دوشیم . رتینعم  رپ  رتهتخپ و  دـشاب ، هدوب  مه  یمدآ  تیـصخش  تیمها  دروم 
زا هک  تهج  نادـب  ملق ، ای  نابز  اب  یتقیقح  نایب  یهاگ  تسا . رـس  نآ  زا  هدافتـسا  لباق  جـیاتن  يداـبم و  لوصا و  مهف  يارب  یناور  يزغم و 
هک ار  دوخ  تیوه  تمظع  اذل ، دوشیم ، رادومن  هدننک  دودحم  ياهصرع  رد  دودحم ، ياهلیـسو  اب  درذگیم و  هدننک  دودـحم  ياهنالاد 

امتح مینک ، تاعارم  ار  نخـس  يهدنونـش  تایـصوصخ  رگید  تیفرظ و  میهاوخب  اـم  رگا  دـهدیم . تسد  زا  تسا ، هتـشاد  ناور  زغم و  رد 
تبکن و راچد  ار  ناسنا  دوخ  اهنت  هن  لقعت ، ریبدـتیب و  مـالک  هشیدـنایب و  نخـس  مینک . يراددوخ  نانخـس  زا  دـص  رد  دون  زاربا  زا  دـیاب 
، دـنک نوگرگد  ار  نآ  ياهشزرا  هابت و  ار  هعماج  نآ  گنهرف  دـشکب و  شتآ  هب  ار  ياهعماج  تسا  نکمم  اـهنت  هن  دـنکیم و  يزورهیس 
هب للم  ماوقا و  ياهيراکادـف  یعاـسم و  لذـب  اـب  هک  ار  راـصعا  نورق و  لوط  رد  هدـش  لیـصحت  ياـهشزرا  تمظع و  تسا  نکمم  هکلب 

حالـصا يربهر و  يارب  مایق  دـنکیم . مایق  يرابدرب  لمات و  اـب  اـمنهار  لـیلد و  نآ  ینعی  ماـیقلاءیطب ، . 2 دـنک . طقاس  تسا ، هدـمآ  تسد 
اب زیچان ، یتردـق  اب  كدـنا ، تاعالطا  اب  یمک ، تدـم  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  ياهداس  راک  کی  بـالقنا ، تضهن و  داـجیا  هعماـج و 
مک ای  تردق  ندوبن  تهج  هب  هک  یتامادقا  اسب  هچ  دـهدب . ماجنا  اهناسنا  سومان  لام و  ناج و  هحفص 756 ] هب [  ییانتعایب  یتیفرظیب و 

یتیعقوم ره  رد  قح ، هک  تسین  نانچ  دـناهدروآ . دوجو  هب  ار  يداضتم  جـیاتن  هکلب  دناهدیـسرن ، هجیتن  هب  اهنت  هن  اهنآ ، نایدـصتم  یتیفرظ 
رد یـشمارآ  تناتم و  هچ  هک  مینیبیم  ماظع  نیحلـصم  ءایبنا و  تایح  خـیرات  رد  هک  نانچ  دـشاب . مدرم  نایم  رد  ارجا  میهفت و  مهف و  لباق 

ناـمز و تشذـگ  هـب  نارگید ، دـیاقع  ارآ و  تخانـش  كرد و  يارب  يراـبدرب ، لـمحت و  يارب  تـیفرظ  دناهتـشاد . ماـیق  تلاـسر و  يارجا 
نوگاـنوگ جاوما  هب  ار  دوخ  لـمات  نودـب  هک  یـسک  سکع ، رب  تسا . دـنمزاین  نارگید  تاـیرظن  دـیاقع و  صحفت  عـبتت و  يارب  شـشوک 

ناکرا درک . دهاوخ  روهطوغ  دوخ  رد  ار  وا  اهيراوگان ، بئاصم و  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هتشادن  هدنیآ  هب  یشرگن  چیه  دنزب و  اهدادیور 
کیکفت لباق  تسا و  هتسویپ  مه  هب  تخس  هک  ادرف ، زورما و  زورید و  مان  هب  نامز ، زا  يراج  يهطقن  هس  زا  رذگ  اب  یمدآ ، تایح  یساسا 

هک هچ  نآ  زورید و  هب  ییانتعایب  اب  یمدآ ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهدیم . همادا  دوخ  نایرج  هب  دریگیم و  لکش  دنتسین ، رگیدکی  زا 
زورما ياهدادیور  للع  هتساوخان ، ای  هتساوخ  هتشاذگ ، اج  هب  یمدآ  تیصخش  رد  ار  دوخ  رثا  هک  لاح  نیع  رد  و   ) هتـسویپ عوقو  هب  نآ  رد 

نآ رد  هک  هچ  نآ  زورما و  يهرابرد  یلایخیب  اب  دنکیم . هابت  ار  دوخ  تایح  یـساسا  نکر  نیلوا  تسا ،) هدرک  يراذـگهیاپ  مه  ار  ادرف  و 
و دنکیم . دوبان  ار  دوخ  تایح  یساسا  نکر  نیمود  تسادرف ، ياهدادیور  للع  زورید و  ثداوح  يهدنهد  حیـضوت  هک  دیآیم ، دوجو  هب 
رد یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ  تایـضتقم  عامتجا و  طـیحم و  ياهدادـیور  جاوما  هب  نتـشیوخ  ندرپس  ادرف و  زورید و  هب  تیمها  ندادـن  اـب 
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!، يدنسرخ نیع  رد  یلایخیب و  لامک  اب  وا  هجیتن ، رد  دربیم . نیب  زا  ار  دوخ  تایح  یساسا  نکر  نیموس  ادرف ،) زورید و  زا  هدیرب   ) زورما
تایح شیامن  هک  اهادرف ، اهزورما و  اـهزورید و  رد  هدـش  هیزجت  تاـکرح  رد  تیـصخش ، تیوه  يهدیـشاپ  مه  زا  هتخیـسگ و  يازجا  اـب 

نیا اـب  و  دـنکیم . هحفـص 757 ] يرپس [  نتـشیوخ ، يهدـننک  تابثا  يهدارا  نودـب  هدـنراد و  اـپرب  ناـکرا  نودـب  ار  دوخ  راـگزور  دراد ،
یـسک دـهدیم . رارق  تسرپتردـق  ناروحمدوخ  رایتخا  رد  تنم ، لوبق  اب  یتح  یتسد و  ود  ار  دوخ  تایح  ناکرایب ، هدارایب و  تاکرح 

تفارظ و تهج  هب  یمدآ ، یگدـنز  هک  یلاح  رد  دوشیم . يرپس  طاـیتحایب  هبـساحمیب و  وا  یگدـنز  دـشیدنایمن ، روما  بقاوع  رد  هک 
اهزورما اهزورید و  رد  اهنآ ، رد  عقاو  ثداوح  ياهرذب  هک  تسا ، هدنیآ  يهبساحم  دنمزاین  لماوع ، اههزیگنا و  ربارب  رد  دیدش  تیساسح 

هک نآ  زا  سپ  دزادرپیم ، وپاکت  هب  تیدـج  لامک  تعرـس و  اب  درک ، مایق  اـمنهار  لـیلد و  یتقو  ینعی  ماـق ، اذا  عیرـس  . 3 دوشیم . هتشاک 
یگدـنز خـیرات  رد  نایرج  نیا  دـنادیمن . زیاج  ار  گنرد  فقوت و  دـش ، هدامآ  مایق  لیاسو  رگید  تردـق و  ینعی  لیمکت ، ماـیق  تامدـقم 

تعرـس و مایق و  رد  يرابدرب  لمات و  نخـس ، رد  تناتم  تفـص  هس  ره  ینعی  تسا . هدش  هدـهاشم  لماک  روط  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
، مکعباصاب هیلا  مترـشا  مکباقر و  هل  متنلا  متنا  اذاف  تسا . هدش  هدید  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یگدـنز  رد  الماک  وپاکت  رد  تیدـج  لامک 

دورف وا  يارب  ندرگ  امـش  هک  یماگنه  مکرـشن . مضی  مکعمجی و  نم  مکل  هللا  علطی  یتح  هللاءاش  ام  هدـعب  متثبلف  هب ، بهذـف  توملا  هءاـج 
وا نتـسب  مشچ  زا  سپ  دربیم . ار  وا  هدمآ و  شغارـس  هب  گرم  دیدرک ، هراشا  وا  يوس  هب  ناتناتـشگنا  اب  وا  تیعقوم  میظعت  يارب  دیروآ و 

عمج و ار  امش  هک  دیامن  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  درک ، دیهاوخ  گنرد  دهاوخب  ادخ  هک  ینامز  ات  ایند  نیا  زا 
رگا دننامیمن ، هدیشوپ  هشیمه  يارب  یهلا  گرزب  ياهتیصخش  هک  تسا  نیمه  تایح  نوناق  دیامن . لدبم  لکـشت  هب  ار  امـش  یگدنکارپ 

، دشیم هدوزفا  ناسانشیلع  هرامش  رب  جیردت  هب  هحفص 758 ] درذگب [ . دح  زا  نانآ  ياههرهچ  ندرک  یفخم  يارب  یغیلبت  ياهشالت  هچ 
شاک يا  فیح و  غیرد و  فسا و  زج  ياهجیتن  ترضح ، نآ  رمع  راگوزر  ندیسر  رس  هب  تهج  هب  هک  یسانشیلع ، نآ  زا  هدیاف  هچ  یلو 
داـعبا اهبیـشن  زارف و  زا  یعاونا  رد  يداـمتم  ناـیلاس  هک  نیااـب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نارود  مدرم  تشادـن . ناـنآ  يارب  يرمث  نتفگ 
نایلاس هک  ینامدرم  نانوچ  دندرکیمن ! هدامآ  زین  كرابم  دوجو  نآ  یبسن  تخانـش  يارب  یتح  ار  دوخ  دندیدیم ، ار  وا  تایح  نوگانوگ 
ناشن نانآ  يارب  ار  دوخ  شزرا  تمظع و  تیدوجوم و  ینوگانوگ  لاکـشا  اهدومن و  اب  نتـشیوخ  نآ  دنتـسه و  نتـشیوخ  اب  رمع  يدامتم 

هب نتشیوخریغ  تایعقاو  يهرابرد  اما  دشاب ، هدوب  مه  یبسن  روط  هب  هچ  رگا  دنیآیمنرب ، نتشیوخ  تخانش  ددص  رد  لاح ، نیا  اب  دهدیم ،
مکعمجی و نم  مکل  هللا  علطی  یتح  دـناهدیرفآ !! ناـنآ  دوخ  ار  اـهنآ  ییوگ  هک  دـنروآیم  تسد  هب  هناـج  همه  قیقد و  تاـمولعم  يردـق 
. دیامن لدبم  لکـشت  هب  ار  امـش  یگدنکارپ  عمج و  ار  امـش  هک  دیامن  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  مکرـشن . مضی 
، مالـسلاهیلع نینموملاریما  دوصقم  هک  دندقتعم  ییوخ  یمـشاه  ینارحب و  مثیم  نباو  دیدحلایبا  نبا  دـننام  هغالبلاجـهن ، فورعم  ناحراش 

روـهظ یمزج  يهدـعو  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نیا  لـیلد  تسا . فیرـشلاهجرف ، یلاـعت  هللالـجع  يدـهم  ترـضح 
لوسر ترـضح  زا  هعیـش ،) تنـس و  لها   ) نیقیرف زا  هک  رتاوت ، قوف  تسا  یتایاور  تسا ، هداد  ار  هجرف  یلاـعت  هللالـجع  يدـهم  ترـضح 

هب لزت  نا  یـسع  ربدملا  ناف  ربدم ، نم  اوسایت  لبقم و ال  نیع )  ) ریغ یف  اونعطت )  ) اوعمطت الف  تسا . هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نآ هب  دوخ  هک  دیشابن  یسک  يرادمامز  هب  دنمقالع  سپ  هحفص 759 ] اعیمج [ . اتبثت  یتح  اعجرتف  يرخالا ، تبثت  و  هیمدق )  ) هیتمئاق يدحا 

یصخش ياپ  ود  زا  یکی  هک  اسب  هچ  اریز  دیشابن . زین  تسا ، هدینادرگ  تشپ  هک  یسک  زا  دیماان  درواین و  يور  دیهاوخیم ، يو  زا  هک  هچ 
رقاب دـمحم  موحرم  زا  ییوخ  یمـشاه  هللابیبح  ازریم  جاح  موحرم  ققحم  دـنامب . تباث  شرگید  ياـپ  دزغلب و  تسا ، هدـینادرگ  تشپ  هک 

هک دینکن  عمط  امش  درکن ، تفالخ  يدصت  هب  مادقا  یسک  تفالخ ، يهتسیاش  ياهناسنا  زا  رگا  : » تسا هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  یـسلجم 
نینچ مالسلامهیلع ، ام ، يهمئا  رثکا  نامز  رد  هک  نانچ  دشاب . هدوب  لتخم  تفالخ  طیارـش  تسا  نکمم  اریز  دریذپب ، ار  نآ  لاح  ره  رد  وا 
هاـنگ باـکترا  تهج  هب  نید ، زا  فرحنم  صاخـشا  تسین ،» لـبقم  هک  یـسک   » زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب  دوب .
موجن لثمک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، لآ  لثم  نا  الا  دیشاب ». دنمهقالع  صاخشا  هنوگ  نیا  تفالخ  يارب  هک  تسین  زیاج  اریز  دنتسه ،
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تیبلها لثم  دیشاب ، هاگآ  نولمات . متنک  ام  مکاتا )  ) مکارا عئانـصلا و  مکیف  هللا  نم  تلماکت  دق  مکناکف  مجن ، علط  مجن  يوخ  اذا  ءامـسلا :
لامعا لضف و  منیبیم  هک  نانچ  دیامن . عولط  رگید  ياهراتـس  دـنک ، بورغ  نانآ  زا  ياهراتـس  هاگ  ره  تسا . ناگراتـس  لثم  ص )  ) دـمحم
تقیقح تمظع  هک  یهاگآ  ناسنا  ره  تسا . هداد  ناشن  امش  هب  دیدرکیم ، وزرآ  هک  ار  هچ  نآ  هتشگ و  لیمکت  امـش  يهرابرد  يدنوادخ 

يرادـیب و زاغآ  نامه  زا  هکلب  دـنک . نییعت  یتیاهن  دـح و  نآ  يارب  دـناوتیمن  هک  تسا  یعطق  دـنادب ، ار  نآ  عونتم  رایـسب  داعبا  تاـیح و 
يوه هک  نیا  رگم  دنیبیم . لزنم  رازه  دص  دوخ  يورایور  دنکیم ، تکرح  تعیبط  دوخ  تسد  اب  هک  تعیبط ، يهراوهگ  زا  ندـمآ  نوریب 
دشاب هتشاد  یفافش  ياهراوید  هک  یکچوک  قودنص  رد  ار  وا  یعامتجا ، هحفص 760 ] یطیحم و [  لماوع  ای  ناسنا ، یناویح  دوخ  سوه  و 

تقیقح و ریـسفت  حیـضوت و  يهرابرد  دنک . كرد  ار  تایح  زا  يرگید  دعب  توهـش ، مشخ و  باوخ و  روخ و  زج  دراذگن  دـهدب و  ياج 
فلتخم ناسنا ، دوخ  رد  داضتم ، ياهكرد  طیارـش  ینهذ و  تالاح  عونت  اهرظن و  يردـق  هب  نآ ، ياهیگتـسیاب  یگنوگچ  تایح و  داعبا 
یگدنز قفا  رد  یکیرات  ماهبا و  زج  دنتـسه ، مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ماظع و  ناربمایپ  هک  یهلا ، نایامنهر  نودب  اتقیقح ، هک  تسا 

. دـننکیمن ساسحا  دوخ  رد  یهلا  نایامنهار  هب  يزاین  هک  دـننکیم  یگدـنز  اـیند  نیا  رد  ییاـهناسنا  هتبلا  دوشیمن . هدـید  يزیچ  ناـسنا 
یگدنز رد  یقفا  الصا  اهناسنا  نیا  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  یلو  دنهدیم ، لیکشت  دارفا  نیمه  ار  اهناسنا  ریگمشچ  رایسب  رایـسب  تیرثکا 

هعلاطم و يارب  هظحل ، کی  یتح  یگدـنز ، تاناویح ، هنوگ  نیا  يارب  کیرات . اـی  تسا  نشور  قفا  نآ  دـننیبب  هدرک ، دـنلب  رـس  اـت  دـنرادن 
هچ دنتـسیک و  نیموصعم  همئا  و  دـنیوگیم ؟  هچ  دنتـسیک و  ناربمایپ  هک  دنـسرب  يرطف  قطنم  يهجیتن  نیا  هب  ات  دوشیمن ، حرطم  تخانش 

، نانآ دوجو  دننادب  هک  یناسک  يارب  یلو  دنانامـسآ ، ناگراتـس  دننام  نیموصعم  يهمئا  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنیوگیم ؟
یمدآ یگدنز  يارب  دننادب  اعقاو  هک  یناسک  يارب  تسا و  تکرح  رد  یتیمها  اب  رایسب  دصقم  هب  ور  اوتحم ، رپ  مظعم و  رایسب  یتشک  دننام 
یعقاو ياـمنهار  زا  يوریپ  دـنوش و  رورغم  دوخ  زیچاـن  كرد  لـقع و  هب  اـهیکیرات  نآ  رد  رگا  دراد و  دوـجو  اـهیکیرات  اهییانـشور و 

هحفص 761] دش [ . دهاوخ  لدبم  اهیکیرات  هب  یگدنز  ياهییانشور  دننکن ، يوریپ 

راوگان ثداوح  زا  ربخ  هبطخ 100-

لبق لوالا  دمحلا هللا  هحفـص 762 ] دـیوگیم [ . نخـس  اههنتف  نافوط  رد  گرزب  ثداوح  ای  محالم  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يهمه زا  شیپ  لوا  هک  تسار  يادـخ  دـمح  هل . رخآ  نا ال  بجو  هتیرخآب  هل و  لوا  نا ال  بجو  هتیلواب  رخآ و  لک  دـعب  رخالا  لوا و  لک 

وا يهقلطم  تیرخآ  دیامنیم و  باجیا  ار  وا  نتـشادن  لوا  هک  تسا  وا  يهقلطم  تیلوا  و  تسا . اهرخآ  يهمه  زا  دعب  رخآ  و  تسا . اهلوا 
، تسین ود  نآ  یلومعم  يانعم  هب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نانخـس  رد  رخآ ، لوا و  يانعم  دـنکیم . باجیا  ار  وا  نتـشادن  رخآ  هک  تسا 
زا سپ  وا ، یلازی  ياقب ال  اهمدـقم و  يهمه  رب  وا  دوجو  مدـقت  تادوجوم و  يهمه  رب  سدـقا ، تاذ  نآ  يهقلطم  يهطاحا  ياـنعم  هب  هکلب 
نم و  ناسللا . بلقلا  نالعالا و  رسلا  اهیف  قفاوی  هداهش  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  تسا . یتسه  يهلـسلس  هب  قحال  رخاتم و  تادوجوم  يهمه 

شنابز اب  شبلق  قفاوم و  شرهاظ  اـب  نآ  رد  یمدآ  ناـهن  هحفـص 763 ] هک [  یتداهـش  تسین . وا  زج  ییادـخ  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش 
لـالجلاوذ دـنوادخ  تینادـحو  روط ، ناـمه  درادـن ، یعقاو  رکنم  يدـنوادخ  دوجو  هک  ناـنچ  تفگ  ناوتب  تئرج  هب  دـیاش  دـشاب . دـحتم 

، وا تینادـحو  يدـنوادخ و  دوـجو  هب  تداهـش  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچ  نآ  دریگب . رارق  یعقاو  دـیدرت  راـکنا و  دروـم  دـناوتیمن 
رـس بلق  قامعا  زا  دـیاب  تداهـش  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روط  نامه  ینعی  دـشاب . هدوب  ود  نآ  هب  داقتعا  یعقاو  يهجیتن 

یعقاو رکنم  وا  تینادـحو  ادـخ و  دوجو  میتفگ  هک  نیا  دنـشاب . هتـشاد  قفاوت  رگیدـکی  اب  تداهـش  نآ  رد  ناـسنا  نورب  نورد و  دـشکب و 
ترطف اب  ار  وا  دینک و  یلاخ  یمهو  يایاضق  اههطـسفس و  تالیخت و  زا  ار  ددرم  رکنم و  صخـش  نهذ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  درادـن ،

نآ رد  هک  ینوناق  مظن و  اب  ینورب و  ینورد و  ناهج  اب  دوش ،) هتخیگنا  وا  رد  تجاجل  هک  دینک  يراک  هک  نیا  ندب   ) نشور نهذ  فاص و 
رد یتایآ  يانعم  تسا  نیا  دنکن . تکرح  شریذـپ  هب  دـیدرت  زا  دـیدرت و  هب  راکنا  زا  هک  تسا  لاحم  دـینک ، انـشآ  دراد ، نایرج  ورملق  ود 
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ایحا نآ  يهلیسو  هب  دوکر )  ) توم زا  سپ  ار  نیمز  داتسرف و  نامسآ  زا  بآ  هک  تسیک  یسرپب  نانآ  زا  رگا  و  : » دیامرفیم هک  دیجم  نآرق 
هنوعمست ام  دنع  راصبالاب  اومارتت  ینایصع و ال  مکنیوهتسی  یقاقش و ال  مکنم  رجی  ال  سانلا ، اهیا  [ . 227 .« ] هللا تفگ : دنهاوخ  اعطق  درک ،

يا عماسلا . لهج  غلبملا و ال  بذـک  ام  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  یمـالا  یبنلا  نع  هب  مکئبنا  يذـلا  نا  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  وف  ینم .
 ] عقوم نآ  رد  و  دیامنن . مگرد  رـس  ریحتم و  ار  امـش  نم ، اب  ینامرفان  و  دشابن . نم  بیذکت  ثعاب  نم ، صخـش )  ) اب امـش  تموصخ  مدرم ،

اریز دـینزن .) کمـشچ   ) دـیزادنین مشچ  رگیدـکی  هب  دیونـشیم ، نم  زا  ار  یبیغ ) رابخا  دـننام   ) زیگنا تفگـش  ياـهربخ  هک  هحفص 764 ]
هدننک غیلبت  نآ  هن  تسا . ص )  ) یما ربمایپ  زا  مهدیم ، امـش  هب  هک  يربخ  دیرفآ ، ار  اهناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس 

منیبیم و ار  وا  مطاـبترا . رد  ادـخ  اـب  تـالاح  يهمه  رد  نم  تسا . هدوب  ناداـن  ع ))  ) نینموـملاریما دوـخ   ) هدنونـش هن  تسا و  هتفگ  غورد 
، نم اب  ینامرفان  دـیهدن و  هار  دوخ  هب  دـیدرت  نم  راـتفگ  رد  سپ  منادیم . یبوخ  هب  ناـیوگغورد  اـب  ار  وا  تموصخ  یتخـس  مباـییمرد و 
، امـش راکنا  دـیدرت و  تلع  دـیاهدیدن . یهلا  - یناسنا لوصا  فـالخ  نیرتکـچوک  نم  رادرک  رد  هک  ناـنچمه  دـنکن . ناـتهفالک  جـیگ و 

قعن دق  لیلض  یلا  رظنا  یناکل  دینکن . هسیاقم  دوخ  اب  ار  ناکاپ  راک  دیابن  هک  دینادیمن  دینکیم و  ناتدوخ  نم و  نایم  هک  تسا  ياهسیاقم 
اهبایناب اهءانبا  هنتفلا  تضع  هتاطو ، ضرالا  یف  تلقث  هتمیکش و  تدتـشا  هترغاف و  ترغف  اذاف  نافوک . یحاوض  یف  هتایارب  صحف  ماشلاب و 

هقـشاقش و تردـه  و  هقاس )  ) هعنی یلع  ماق  هعرز و  عنیا  اذاف  اهحودـک . یلایللا  نم  اهحولک و  مایالا  نم  ادـب  اهجاوماب و  برحلا  تجاـم  و 
هارمگ تخـس  هک  ار  یـصخش  منیبیم  ناـنچ  نم  مطتلملا . رحبلا  ملظملا و  لـیللاک  نلبقا  هلـضعملا و  نتفلا  تاـیار  تدـقع  هقراوـب ، تقرب 

دوش و زاـب  شناـهد  هک  هاـگنآ  اـت  تسا . هتفرگ  هفوک  فارطا  رد  دوخ  ياـهمچرپ  يارب  یهاـگیاج  هدیـشک و  هدـبرع  ماـش  رد  هک  تسا ،
نادنزرف بوشآ ، هنتف و  ماگنه  هحفص 765 ] نآ [  رد  و  دنک . ینیگنس  نیمز  رب  وا  ياهماگ  ددرگ و  تخـس  شعانتما  تردق و  تمواقم و 

زا ددرگ و  راکـشآ  سوبع  نشخ و  ياهرهچ  نارود  نآ  ياهزور  زا  دـشکب و  رـس  دوخ ، جاوما  اب  گنج  دزگب و  شیاهنادـند  اـب  ار  دوخ 
هب وا  ياههقشقش  دتسیاب و  دوخ  لامک  دح  رد  دسرب و  لامک  هب  شاهتـشاک  هک  ماگنه  نآ  رد  دیامن . زورب  اهنآ  ياهمخز  رثا  شیاهبش 

دنوش هدامآ  هتسب و  هدننک  ناوتان  تخس و  ياههنتف  ياهمچرپ  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دریگب ، ندیشخرد  وا  قارب  يهحلـسا  دیآرد و  ادص 
زا تسا  هیاـنک  هارمگ ، نیا  و  : » دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  دـنروایب . يور  دـنیآد و  تکرح  هـب  مطـالتم  ياـیرد  کـیرات و  بـش  دـننام  و 

. تسوا ریغ  زا  رتلماک  کلملادبع  رد  تسا ، هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  اهتمالع  اهتفـص و  نیا  اریز  ناورم . نب  کلملادـبع 
وا وا و  يهرعن  هدـبرع و  يانعم  تسا  نیا  درک و  مایق  ماش  رد  درک ، توعد  دوخ  تسایر  شریذـپ  هب  ار  مدرم  هک  یعقوم  کلملادـبع ، اریز 

ییارما اب  یهاگ  تشک و  ار  بعـصم  تفر و  هک  قارع ، قوس  هب  دوخ  تکرح  اب  یهاگ  درک . ریگیاج  هفوک  رد  ار  دوخ  ياهمچرپ  هک  دوب 
هک دوب  نامز  نیا  رد  دش و  یهتنم  فسوی  نب  جاجح  هب  رما  هک  نیا  ات  وا ، زا  ریغ  ناورم و  نب  رشب  شردارب  دننام  درک ، بصن  هفوک  رد  هک 

رایـسب رایـسب  مدرم ) یگدـنز   ) رما هک  دوب  عقوم  نیا  رد  تسا و  هدرک  ینیگنـس  نیمز  رب  وا  ياـهماگ  هدـش و  دـیدش  شتردـق  تمواـقم و 
و فصاع ! نم  اهیلع  رمی  فصاق و  نم  هفوکلا  قرخی  مک  و  [ . 228 .« ] دش مکارتم  ثعشا  نب  نمحرلادبع  جراوخ و  اب  اههنتف  دش و  تخس 

دفاکشب دردب و  ار  هفوک  هک  زودنت  ياهداب  اسب  هچ  و  هحفص 766 ] دوصحملا [ ! مطحی  مئاقلا و  دصحی  نورقلاب و  نورقلا  فتلت  لیلق  نع 
رد  ) هک یـسک  نآ  دنوش .) خاش  هب  خاش   ) دنچیپب رگیدکی  هب  هورگ  ود  ینامز  كدنا  رد  درذـگب و  هفوک  زا  هدـنهج  دـنمورین و  ییاهداب  و 

نینموـملاریما دوـصقم  هـک  تـسا  لـتمحم  ددرگ . دوباـن  فیعـض )  ) هدـش ورد  دوـش و  ورد  تـسا ) دـنمورین   ) تـسا هداتـسیا  بوـشآ ) نآ 
نیا دـنوریم . نیب  زا  نانآ  ناناوتان )  ) ياههدـش ورد  هک  دـنوشیم  ورد  هنوگ  نامه  اهنآ  يایاوقا  هک  تساههنتف ، یلک  لصا  مالـسلاهیلع ،
نامه ساد  اب  زین  نادـنمتردق  دـنوشیم ، دوبان  اههنتف  رد  ناناوتان  رگا  تسا . هتـشاد  نایرج  زین  هیماینب  سابعینب و  ياهگنج  هرابرد  رما 

هک نوناق  نآ  اصوصخم  دننکیم ، شومارف  ار  یتسه  نیناوق  يهمه  هک  دنوشیم  تردق  تسم  نانچ  ناتـسرپتردق  دـنوشیم . ورد  اههنتف 
هحفص 767] دراد [ ». یلمعلاسکع  یلمع  ره  : » دیوگیم

اهیتخس هنیمز  رد  هبطخ 101-
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عمجی موی  کلذ  و  هحفص 768 ] تسا [ . هدومرف  داریا  زور ، نآ  رد  مدرم  لاوحا  تمایق و  زور  رکذ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک تسا  يزور  تماـیق )  ) زور نآ  و  قرعلا . مهمجلا  دـق  اـمایق ، اـعوضخ ، لاـمعالا ، ءازج  باـسحلا و  شاـقنل  نیرخـالا  نیلوـالا و  هیف  هللا 

عمج ناشلامعا  يازج  ناشباسح و  یـسررب  يارب  دناهدرک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  هدـمآ و  رخآ  لوا و  رد  هک  ار  یتاقولخم  يهمه  دـنوادخ 
، ار زور  نآ  رد  باسح  داعم و  تیعقاو  یسک  رگا  هتشگ . يراج  ناشناهد  ات  قرع  دنمایق . عوضخ و  لاح  رد  زور  نآ  رد  اهناسنا  دنکیم .

نیناوق میتفگ ، هک  ناـنچ  اریز  دوش . رکنم  ار  یملع  نیناوق  يهمه  تسخن  هک  تسا  رتـهب  دوش . رکنم  دـنیبیمن ، ار  اـهنآ  هک  لـیلد  نیا  هب 
هجو چیه  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج  دنوشیم و  عازتنا  تعیبط  ملاع  رد  ءایشا  نایم  طباور  نایرج  زا  هک  یلک ، ییایاضق  زا  دناترابع  یملع 

لـئاسم و تاـعوضوم  اریز  دـنادب ، یفتنم  ار  يزغم  یناور و  مولع  يهمه  دـیاب  یـصخش  نینچ  زین  دنتـسین . سمل  هدـهاشم و  لـباق  طـباور 
هار زا  مه  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  یحول )  ) یباـتک طبـض  هار  زا  مه  تماـیق ، زور  رد  هبـساحم  لـمع  تسین . هدـهاشم  لـباق  اـهنآ  نیناوق 

ياقب ترورض  لیلد  نیرتیساسا  تسا . هدش  هحفص 769 ] رداص [  ناسنا  زا  هک  یتاکرح  نانخس و  اهراک و  يهمه  ینیع  ندرک  سکعنم 
لامعا و يهلیـسو  هب  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یتیفیک  اب  سفن ، تیدبا  تمایق ، زور  رد  باسح  يارب  اهنآ  جـیاتن  یناسنا و  تاکرح  لامعا و 

سفن کـی  دراد . دوخ  رد  ار  شتاـکرح  لاـمعا و  يهمه  دراد ، هک  يدرجت  تهج  هب  یناـسنا ، سفن  تسا . هتخودـنا  دوخ  يارب  تاـکرح 
دوجو هب  سفن  رد  صاـخ  یتیفیک  لکـش  هب  تماـیق  زور  رد  ار  دوخ  يهجیتن  لـمع ، نآ  دراد و  دوخ  رد  ار  لـتق  لـمع  تقیقح  رد  لـتاق ،

. ضرالا مهب  تفجر  و  دـب . کین و  هنوگ  ره  ندـش  یقتنم  زا  تسا  ترابع  تمایق ، زور  راکنا  ای  ندرک  شومارف  یعیبط  يهجیتن  دروآیم .
دهاوخ قافتا  گرزب  ناهیک  رد  هک  ار  یـساسا  ینوگرگد  لامجا ، روط  هب  يزورما ، یملع  ثحابم  دـیزرل . دـهاوخ  نانآ  ياپ  ریز  نیمز  و 

زور يهمدـقم  رد  ریز ، ثداوح  ینآرق ، تاـیآ  هب  رظن  اـب  دـنکیمن . ناـیب  لـماک  روط  هب  ار  نآ  تیفیک  هچ  رگا  دـنکیم . ینیبشیپ  داـتفا ،
سپـس هدش و  یجالح  يهبنپ  دننام  چوپ ، اههوک  ود . نیمز . دیدش  يهلزلز  كرحت و  کی . تسویپ . دـهاوخ  عوقو  هب  زور  نامه  تمایق و 

. جنپ هام . دیـشروخ و  ییانـشور  نتفر  نیب  زا  راهچ . نآ . ندش  هدیچیپ  مه  هب  ندش و  تسـس  نامـسآ و  نتفاکـش  هس . دنوشیم . یـشالتم 

. هکئالم دوعـص  لوزن و  يارب  نآ ، رد  اهرد  ندمآ  دوجو  هب  نامـسآ و  ندش  زاب  شـش . اهنآ . ندش  هدـنکارپ  ناگراتـس و  ندـش  کیرات 
دـیدش و تشحو  تشه . دـنوشیم . هدـنز  یمود  رد  دـننکیم و  یهت  بلاـق  مدرم  يهمه  یکی  رد  هک  میظع ، رایـسب  يهحیـص  ود  تـفه .
دنزیرگب و ناشنادـنزرف  ردام و  ردـپ و  ردارب و  زا  دـنرادرب و  دوخ  راشع )  ) تاناویح نیرتزیزع  زا  تسد  هک  اج  نآ  ات  اهناسنا ، بارطـضا 

نیمز هن . دننک . ادیپ  یتسم  هب  هیبش  تلاح  ریحت ، بارطـضا و  تدـش  زا  مدرم  دـننک و  عضو  ار  دوخ  لمح  هلماح ، هحفص 770 ] ياهنز [ 
رد مه  هب  اب  اهنآ ، ندـش  رو  هلعـش  اهایرد و  بآ  ندیـشوج  هد . دزیریم . نوریب  اهنآ ، زا  ریغ  ناگدرم و  زا  دراد ، دوخ  نورد  هک  هچ  ره 

دجو نم  الاح  مهنسحاف  دتفایم . قافتا  رگید  یضعب  زا  شیپ  دیدش ، ياهینوگرگد  نیا  زا  یضعب  نیریش . روش و  ياهبآ  عاونا  نتخیمآ 
زا رتهب  دنک ،  ادیپ  شـسفن  يارب  یـشیاشگ  شیاهاپ و  نتـشاذگ  يارب  یلحم  هک  یـسک  لاح  زور  نآ  رد  اعـستم . هسفنل  اعـضوم و  هیمدقل 

عاضوا ندروخ  مهرب  تهج  هب  یتخـس  نیا  ایآ  دـنکیم . فیـصوت  تخـس  رایـسب  ار  تمایق  زور  ینآرق ، تایآ  دوب . دـهاوخ  نارگید  لاح 
هدامآ نآ  نایب  دوخ و  تیعقاو  يهدـهاشم  يارب  هک  تساهناسنا ، يدام  ياهورین  داعبا و  رب  راشف  ندـش  دراو  تهج  هب  ایآ  تسا ؟ یناهیک 

هک یتواقش  تداعس و  رد  فالتخا  تهج  هب  صاخشا ، هیلقن ، لیالد  زا  یـضعب  هب  هجوت  اب  مه  لقع و  مکح  هب  رظن  اب  مه  هتبلا ، دنوشیم ؟
هک یتایآ  يهلمج  زا  دنتـسه . فلتخم  تمایق  زور  ياهیتخـس  اب  طابترا  رد  هدش و  تمایق  دراو  دناهتخودنا  دوخ  يارب  يویند  یگدنز  رد 

، جـهتبم افوکـش و  يزور  نانچ  رد  ییاهتروص  : » تسا ریز  هیآ  دـنکیم ، نایب  تمایق  زور  ياهیتخـس  اب  طابترا  رد  ار  صاخـشا  توافت 
رد ار  اهنآ  ياهدنبوک  هثداح  هک  دنراد  نانیمطا  سوبع . هدیچیپ و  مه  رد  زور ، نآ  رد  ییاهتروص  دنتسه و  ناشراگدرورپ  فطل  رظتنم 

، هلوحرم همومزم  مکیتاـت  هیار ، هحفـص 771 ] اـهل [  درت  ـال  همئاـق و  اـهل  موقت  ـال  ملظملا ، لـیللا  عطقک  نتف  [ . 229 .« ] دیبوک دـهاوخ  مه 
یهورگ چیه  هک  کیرات  بش  مکارتم  ياهتملظ  دننام  ییاههنتف  مهبلس . لیلق  مهبلک ، دیدش  موق  اهلها  اهبکار . اهدهجی  اهدئاق و  اهزفحی 
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اههنتف نآ  يهدـننار  دـنروآیم ، يور  امـش  هب  لماک  رازبا  لیاسو و  اب  اههنتف  نآ  ددرگنرب . اهنآ  زا  یمچرپ  دـنکن . مایق  اهنآ  اب  هزرابم  هب 
هک دنتـسه  یمدرم  اههنتف  نآ  لها  دـیامنیم . دـیدشت  نایرج  رد  ار  اهنآ  تسا ، اههنتف  نآ  راوس  هک  یـسک  دـنکیم و  کیرحت  ار  اـهنآ 

نینموملاریما هک  ییاـههنتف  يهراـبرد  تسا . كدـنا  دـنربیم ، ناگدشهتـشک  حالـس  ساـبل و  زا  هک  یتـمینغ  تخـس و  ناشترارـش  رازآ و 
اب مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  : » دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  تسا ، هداد  ربخ  اـهنآ  زا  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع ،

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  نامزلا  رخآ  رد  هک  دـهدیم  ربخ  یگرزب  ياهدادـیور  اههنتف و  زا  تالمج ، نیا 
نولوهجم ضرالا  یف  نیربکتملا ، دنع  هلذا  موق  هللا  لیبس  یف  مهدهاجی  [ . 230 .« ] تسا هداد  ربخ  گرزب  ياهدادیور  اههنتف و  نیا  زا  هلآ 

رد هورگ  نآ  دنیامنیم . تسپ  راوخ و  ناربکتم  دزن  رد  هک  دنگنجیم  نانآ  اب  ادخ  هار  رد  نارگداهج  زا  یهورگ  نوفورعم . ءامـسلا  یف  و 
زا هدـمع  فالتخا  نیا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناحراش  نایم  رد  نارگداهج  نیا  يهرابرد  دـنفورعم . نامـسآ  رد  لوهجم و  نیمز  يور 

رظن فالتخا  دروم  دنوشیم ، روهلمح  هحفص 772 ] کیرات [  بش  تاملظ  دننام  هک  اههنتف ، نآ  دوخ  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  تهج  نآ 
نارگداهج يهمه  رد  جیار  تافـص  نامه  ياراد  اهنآ ، ربارب  رد  نارگداهج  هک  تسا ، نامزلارخآ  ثداوح  نامه  اههنتف ، زا  روظنم  تسا .

.2 دننکیم . یقلت  لیلذ  تسپ و  ار  نانآ  راصعا ، نورق و  ناربکتسم  هک  دنتسه  اهناسنا  نامه  ادخ ، هار  نارگداهج  . 1 دنتسه . ادخ  هار  رد 
مشخ و باوخ و  روخ و  ناگدرب  نآ ، دارفا  هک  ياهعماـج  رد  دوخ  ندرک  حرطم  ددـص  رد  زگره  اریز  دناهتخانـشان ، نیمز  يور  رد  ناـنیا 
رد نانآ  . 3 تسا . لوهجم  نیبرهاظ  مدرم  يارب  نانآ  نطاب  دـشاب ، هدـش  هتخانـش  ناـنآ  يرهاـظ  يهرهچ  مه  رگا  دـنیآیمنرب . دـناتوهش 
نم شیج  نم  کلذ ، دنع  هرصب  ای  کل  لیوف  دنسانشیم . ار  نانآ  ناگتـشرف ، دننام  سدقم ، تادوجوم  ادخ و  ینعی  دنافورعم ، نامـسآ 

ياهتمقن زا  یهاپس  زا  عقوم  نآ  رد  هرصب  يا  وت  رب  ياو  ربغالا ! عوجلا  رمحالا و  توملاب  کلها  یلتبیس  سح و  هل و ال  جهر  ال  هللا ! مقن 
راتفرگ دولآكاخ  یگنسرگ  خرس و  گرم  هب  هرـصب ، يا  وت  لها  يدوز  هب  یتکرح و  سح و  هن  دراد و  يرابغ  درگ و  هن  هک  يدنوادخ !

رد درک ، دـهاوخ  ـالتبم  ار  نآ  مدرم  هرـصب و  هک  روبزم ، تشونرـس  هک  دوشیم  مولعم  عـقوم » نآ  رد   » تراـبع هب  رظن  اـب  تشگ . دـنهاوخ 
هحفص 773] دوب [ . دهاوخ  نامزلارخآ  ياههنتف 

دهز هب  قیوشت  رد  هبطخ 102-

هحفـص تسا [ . هدومرف  داریا  نامزلارخآ  ملاع و  ناسنا  تفـص  ایند و  رد  ییاسراپ  هب  مدرم  بیغرت  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
عجفت نکاسلا و  يواثلا  لیزت  لیلق  امع  هللا  اهناف و  اهنع ، نیـضرعملا )  ) نیفداصلا اهیف ، نیدـهازلا  رظن  ایندـلا  یلا  اورظنا  ساـنلا ، اـهیا  [ 774

زا هک  دـیرگنب  ایند  رد  نایاسراپ  دـید  زا  ار  ایند  مدرم ، يا  رظتنیف . اهنم  تآ  وه  ام  يردـی  ربداف و ال  اهنم  یلوت  ام  عجری  ال  نمـالا ، فرتملا 
يهماکدوخ و  دیاسیم . لیاز  ار  نآ  رد  هتفرگ  مارآ  نکاس  ینامز ، كدـنا  زا  سپ  ایند  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  اریز  دـناهدومن . ضارعا  نآ 

ددرگیمنرب و دـیامن ، ناـسنا  هب  تشپ  هدـش و  نادرگیور  اـیند  نیا  زا  هک  هچ  نآ  دربیم . ورف  درد  رد  تسا ، نآ  زا  نمیا  هـک  ار  رگناـیغط 
ایند اب  طابترا  نودب  تسا  لاحم  هک  میاهدش  قلخ  يروط  اهناسنا  ام  دریگب . رارق  راظتنا  دروم  ات  دمآ ، دهاوخ  هک  هچ  نآ  دوشیمن  هتسناد 

تـسا دایز  رایـسب  قرف  دنک . یگدنز  ایند  نیا  رد  ندب ، نودب  یمدآ ، سفن )  ) ناور تسا  لاحم  هک  روط  نامه  مینک . یگدـنز  نآ  داوم  و 
نیرترـصحنم هک  ایند ، نیا  رد  تاـیح  ندرک  لـتخم  ناـیم  تسا و  هدـنز  یقیقح  ياـنعم  هک  يویند ، دـیفم  داوم  هب  ياهلیـسو  شرگن  ناـیم 

هک هچ  نآ  تسا : رارق  نیدب  تمیها  اب  يهلئـسم  نیا  رد  یمالـسا ، - ینالقع یلک  يهدعاق  هحفـص 775 ] تسا [ . يدبا  تایح  يارب  همدقم 
لالتخا بجوم  هک  نآ  لیصحت  رد  هحماسم  هکلب  درادن ، دهز  اب  یتافانم  نآ  لیـصحت  اهنت  هن  تسا ، تایح  یلـصا  تیوه  ظفح  هب  طوبرم 
تفایرد لباق  تیوه  نآ  تایح ، یلصا  تیوه  تخانـش  زا  روظنم  تسا . بولطم  مالـسا  رد  هک  تسا  یقیقح  دهز  فالخ  دوشیم ، تایح 

زا يدرف  ره  هک  ناـنچ  دـهد . صیخـشت  یبوـخ  هب  ار  نآ  تـالمجت  اهترورـض و  دـبایرد و  ار  نآ  یتـیعقوم ، ره  رد  يدرف ، ره  هک  تـسا 
اب ار  اهنآ  ای  و  تسا ) دهز  دض  هک   ) دتـسرپیم ار  ایند  دـیفم  داوم  وا  هک  دـمهفیم  یبوخ  هب  شایناور ، يزغم و  لادـتعا  ضرف  اب  ناسنا ،
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ینعی يزاسدوخ . هک  دنکیم  راکـشآ  هنوگ  نامه  مالـسا ، رد  ار  دوخ  یقیقح  يانعم  دهز ، ار . شندب  ياضعا  هک  دـهاوخیم  تیفیک  نآ 
ات هک  لامک ، دـشر و  ریـسم  رد  یعیبط  دوخ  نداد  رارق  ياج  هب  دوش و  یقلت  يزوس  دوخ  يانعم  هب  دـیابن  مالـسا  رد  يزاسدوخ  هک  ناـنچ 

مینک و لتخم  ار  يدادادخ  رهوج  نآ  تایح ، هک  تسین  نآ  دهز  يانعم  نانچمه ، درک  دوبان  ار  نآ  دیابن  تسا ، هدش  هدیشک  یهلا  هاگراب 
رگا تسا ! دهز  فلاخم  ایند  دیفم  يرورض و  داوم  هب  نتخادرپ  هک  مهوت  نیا  هب  میهدب ، رارق  ناگماکدوخ  ناتـسرپتردق و  يهمقل  ار  نآ 

یمدآ تایح  تیوه  هک  نیا  شریذپ  تخانش و  اب  دندیمهفیم و  ار  تایح  یتیعقوم  تیوه  هک  دیـسریم  يدح  هب  اهناسنا  تیبرت  میلعت و 
عقوـم نآ  دیــشوک ، نآ  دربـشیپ  تنایــص و  رد  دــیاب  تـسا و  زاـب  متــسیس )  ) ماـظن ياراد  تاـیح ،) تاذ  نورب  تاذ و  ورملق  هـب  رظن  اـب  )

( برـشم  ) بوشم اهرورـس  دسریم . اجک  هب  دیاب ، هک  نانچ  نآ  ریـسم  رد  ناسنا ، دراد و  انعم  هچ  تسه  هک  نانچ  نآ  ناسنا ، میدیمهفیم 
اب ایند  يداش  هحفص 776 ] اهنم [ . مکبحـصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی  ام  هرثک  مکنرغی  الف  نهولا ، فعـضلا و  یلا  اهیف  لاجرلا  دلج  نزحلاب و 

امـش يارب  اـیند  نیا  رد  هک  هـچ  نآ  یناوارف  دـهدن  ناـتبیرف  سپ  تـسا . یتسـس  یناوتاـن و  هـب  ور  نآ  رد  نادرم  تردـق  هـتخیمآ و  هودـنا 
، سک چیه  يارب  زگره و  ایند ، نیا  رد  مدآ  دالوا  یگدنز  تسا . كدنا  دوب ، دهاوخ  امش  هارمه  اهنآ  زا  هک  هچ  نآ  اریز  تسا . دنیاشوخ 

لاـبند هب  ییاـهشین  اـیند ، ياـهشون  هک  دـنادیم  مه  درف  نیرتهاـگآان  یتـح  درذـگیمن . عونتم  ياـهیخلت  يراـتفرگ و  هودـنا و  نودـب 
دنهاوخیم هک  یناسک  تفر . دهاوخ  يدوبان  فعض و  هب  ور  دوز  ای  رید  هدوب ، تقوم  دوشیم ، ناسنا  بیـصن  هک  ییاهتردق  دروآیم و 

تهج هب  دننک ، رانک  رب  مومع  روط  هب  اهیـشوخان  اهيرامیب و  اهزاین و  خلت  معط  ندیـشچ  زا  ار  دوخ  اهیتسم ، اهيرایـشهان و  دـیدشت  اب 
شالت ندیـسرن  هجیتن  هب  اریز  دننکیم . ساسحا  دوخ  رد  رتدـیدش  یتحاران  دـیدش ، یتسم  يرایـشهان و  نانچ  ندروآ  تسد  هب  زا  یناوتان 

یللع لولعم  اهدرد ، ساسحا  مدـع  اـی  ییاـنتعایب و  دروآیم . لاـبند  هب  ار  يرجز  هجنکـش و  دوخ ، روبزم ، فدـه  ندروآ  تسد  هب  يارب 
تیدوجوم لـالتخا  بجوـم  هک  نآ  طرـش  هب  يراوگاـن ، درد و  تسا . يراوگاـن  درد و  ماود  . 1 زا : دـناترابع  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا 

تذل و زا  ار  ناسنا  ساسحا  دـناوتیم  هک  تسا  يرایـشهان  حالطـصا  هب  سح و  نادـقف  . 2 دریگیم . رارق  ییاـنتعایب  دروم  دوشن ، یمدآ 
دناوتیمن یگدنز  رساترس  اریز  تسا . دودحم  تقوم و  دوش ، یشان  هک  مه  ياهلیـسو  ره  زا  يرایـشهان ، ساسحا و  مدع  دنک . بلـس  درد 

دنمزاین لماکت  دشر و  هب  اعطق  هک  تذـل ، ملا و  هودـنا و  يداش و  لماوع  ریثات  زا  نتف  رارف  . 3 دوش . روهطوغ  سح  نادقف  يرایشهان و  رد 
یتسس فعض و  هب  ور  یتردق  ره  تسا  هدمآ  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  تسا . یلاعتم  سفن  تردق  صاوخ  زا  یکی  ییانتعایب ، نیا  تسا .

رادروخرب هحفـص 777 ] یلقعت [  كدنا  زا  رگا  فیعـض ، مه  دنمتردق و  مه  ینعی  تسا . یناگمه  كرد  لباق  یلک  يهیـضق  نیا  دوریم .
يدوباـن كالهتـسا و  هب  ور  ءانثتـسا  نودـب  اهتردـق  ناـنچمه  دـنوریم . یتـسین  هب  ور  يروـص  ياـهییابیز  هک  ناـنچ  دـننادیم  دنـشاب ،

هدهع زا  دنمتردق  رگا  نتفر ، عقوم  رد  تیلوئـسم و  لماع  ندمآ ، عقوم  رد  تردـق ، هک  تسا  مهم  رایـسب  ینعم  نیا  كرد  یلو  دـنوریم ،
رساترس رد  رادتقا  ینیریش  دناوتیم  نآ ، يهظحل  دنچ  هک  تسا  راوگان  يردق  هب  یخلت  نیا  تسا . خلت  رایسب  دشاب ، هدماینرب  نآ  تیلوئسم 
رـصباف ربتعا  ربتعاف و  رکفت  ارما  هللا  محر  دوشیم . ساسحا  تردق  اب  عادو  تاظحل  نامه  رد  طقف  یخلت  نیا  دنک . لدـبم  یخلت  هب  ار  رمع 

تیمک و یهاگآ ، شیازفا  اـب  تفاـی . ییاـنیب  هتخودـنا  تربع  زا  تخودـنا و  تربع  دیـشیدنا و  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ  رـصقا ،) )
وچ ناج  ياضتقا  دوشیم . یهلا  ناسنا  دـباییم و  شیازفا  یمدآ  تیدوجوم  تیـصخش و  يهرابرد  یتسه و  ناهج  رد  حور  ریثاـت  تیفیک 
نم نئاک  وه  ام  ناکف  دوب  یهللا  شیب ، نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاگآ  ریثات  ار  حور  تسا  يوق  شناج  دوب  رت  هگآ  هک  ره  تسا  یهگآ  لد  يا 

. ناد بیرق  تآ  لک  تآ و  عقوتم  لک  ضقنم و  دودـعم  لک  لزی و  مل  لیلق  امع  هرخالا  نم  نئاک  وه  اـم  ناـک  نکی و  مل  لـیلق  نع  ایندـلا 
زا سپ  دراد ، دوجو  ترخآ  زا  هک  هچ  نآ  ییوگ  و  تسا . هتـشادن  دوجو  ییوـگ  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  دراد ، دوـجو  اـیند  زا  هک  هچ  نآ 
رد کیدزن و  ياهدنیآ ، ره  هدنیآ و  تسا ، راظتنا  دروم  هچ  ره  ریذپنایاپ و  یشرامش ، لباق  ره  تسا . يدبا  گرم ) زا  سپ   ) ینامز كدنا 

ناور زغم و  هحفـص 778 ] دندش [ ، دیدپان  یتسه  يهصرع  زا  هک  نیمه  یناسناریغ ، یناسنا و  راثآ  اههدیدپ و  يهمه  تسا . ندیـسر  لاح 
راگدای هب  ناسنا  زا  هک  یتفرعم  ملع و  اهنت  يرآ ، تسا . هتـشادن  دوجو  الـصا  هک  دـنکیم  یقلت  نانچ  ار  یتسین  راـید  راپـسهر  نآ  یمدآ ،
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. تسایند نیا  مدرم  نایم  رد  وا  یگدنز  يهمادا  بجوم  دیآیم ، دوجو  هب  مدرم  عورشم  يهدافتسا  يارب  هک  یتاحلاص  تایقاب  ای  دنامیم و 
.« تسا يدـبا  گرم ) زا  سپ   ) یناـمز یکدـنا  زا  سپ  دراد ، دوجو  ترخآ  زا  هک  هچ  نآ  ییوگ  و  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

نیا نآ  تلع  دیاش  دنتـسه و  لاوز  لباقریغ  یگـشیمه و  روما  نآ  ییوگ  دـنکیم ، رارقرب  طابترا  يورخا  روما  اب  یمدآ  هک  یماگنه  ینعی 
: تسا عون  ود  رب  نامز  رابیوج  زا  جورخ  دـنک . رارقرب  طابترا  يورخا  روما  اب  دـناوتیمن  دوشن ، جراخ  نامز  رابیوج  زا  ات  یمدآ ، هک  تسا 

ینورد ملاـع  ینیع و  ملاـع  تکرح  زا  ناـمز ، كرد  هک  تقوم ، ياـهيرامیب  زا  یـضعب  عقوم  اـی  عقوم  دـننام  اـیند ، نیا  رد  تقوم  جورخ 
دـنانامز و قوفاـم  هک  تسا  يورخا  تاـیعقاو  فرط ، نآ  هب  گرم  زا  دریگیم . ماـجنا  گرم  اـب  هک  يدـبا  جورخ  دوشیم . ریذـپانناکما 
رد هک  هچ  ره  ندیـسرارف و  لاح  رد  يراظتنا ، دروم  ره  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  دناهتـشادن . یثودح  الـصا  ییوگ  هک  دناتباث  نانچ 

یتسین هب  یتسه  زا  ياهنیمز  رد  هک  ار ، تکرح  یتاذ  ياضتقم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تقیقح  رد  تسا ». کیدزن  تسا ، ندیسرارف  لاح 
لباق ره  مود . دومن  یتسین .) هب  یتسه  زا  ءایشا  يهمه  تکرح   ) یلومعم لوحت  تکرح و  مکی . دومن  دیامرفیم : نایب  دومن  دنچ  رد  تسا ،

هرخالاب دسرارف ، هک  تسا  راظتنا  دروم  تکرح ، دادتما  رد  هچ  نآ  موس . دومن  دسریم . نایاپ  هب  هرخالاب  تسا ، تکرح  رد  هک  یـشرامش 
ءرملاب یفک  هردق و  فرع  نم  ملاعلا  هحفـص 779 ] تسا [ . کیدزن  دسریم ، ارف  تسا و  هدنیآ  هک  هچ  نآ  ره  مراهچ . دومن  دسریم . ارف 

ار دوخ  شزرا  هک  تسا  یفاک  درم  یناداـن  يارب  نیمه  دسانـشب . ار  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هک  تسا  یـسک  ملاـع  هردـق . فرعی  ـالا  ـالهج 
ضرف اب  هنیآ ، دینکم . رواب  تسا ، لهاج  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هب  درادـن و  یهاگآ  دوخ  هب  هک  یـسک  زا  ار  ملع  ياعدا  دـهدن . صیخـشت 

دماج هنیآ  اریز  تفگ . ناوتیمن  مه  لهاج  نآ  هب  هکلب  تسین ، ملاع  اهنت  هن  نتـشیوخ ، رد  یتسه  ملاـع  تادوجوم  يهمه  ندرک  سکعنم 
اب هزورما  دشاب . حیحص  هنیآ  نآ  هب  تسا ، لهج  هک  شلباقم  موهفم  باستنا  ملع ، تیلعف  مدع  تروص  رد  ات  درادن ، ملع  دادعتـسا  تسا و 

رکفتم و دنمـشناد و  ملاع و  هک  ناوارف  یمدرم  زغم  رد  اهنآ ، طـباور  ازجا و  ینیع و  ناـهج  ياـهدومن  تاـساکعنا  زیگناتریح  تفرـشیپ 
، دننادیمن ار  دوخ  شزرا  هزادنا و  اهنت  هن  دنرادن و  یعالطا  نتشیوخ  زا  اهنت  هن  اهنآ ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دنوشیم ، هدیمان  فوسلیف 
، میـشیدنیب تعیبط ) ياهدومن  دـعبام   ) کیزیفاتم لئاسم  لحنیال و  ثحاـبم  رد  میناوتیمن  اـم  هک  نیا  ناونع  هب  ار  نتـشیوخ  زا  زیرگ  هکلب 

یلا هللا  هلک  ادـبعل و  یلاـعت  هللا  یلا  لاـجرلا  ضغبا  نم  نا  و  تسا !! هدرک  قفوم  نآ  هب  ار  ناـنآ  ملع ، دوخ  هک  دـننادیم ، يرنه  دوخ  يارب 
هل لمع  ام  ناک  لـسک ! هرخـالا  ثرح  یلا  یعد  نا  لـمع و  ایندـلا  ثرح  یلا  یعد  نا  لـیلد . ریغب  ارئاـس  لـیبسلا ، دـصق  نع  ارئاـج  هسفن ،

هتشاذگاو وا  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  ياهدنب  نآ  ادخ  دزن  رد  نادرم  نیرتضوغبم  زا  اعطق  و  هنع ! طقاس  هیف  ینو  ام  ناک  هیلع و  بجاو 
اهر  ) هدـنب نیا  رگا  تسا . تکرح  رد  تسا ، هار  لیلد  هک  يربهر  نودـب  زواجتم و  قح  هار  زا  دوخ ) لاـح  هب  هدـش  اـهر   ) هدـنب نیا  تسا .

لسک و هحفـص 780 ] دوش [ ، هدناوخ  يورخا  راکتـشک  هب  رگا  و  دـتفایم . راک  هب  دوش ، هدـناوخ  يویند  راکتـشک  هب  دوخ ) لاح  هب  هدـش 
یلهاـک یتسـس و  نآ  رد  هک  هچ  نآ  بجاو و  وا  يارب  يوـیند ،) روـما   ) تسا هدرک  لـمع  نآ  يارب  هک  هچ  نآ  ییوـگ  ددرگیم . هدرـسفا 

تذل تسا ، یعطق  میقتسم  طارـص  زا  فارحنا  شلابند  هب  هک  رذگدوز ، چوپ و  تذل  نآ  تسا . طقاس  وا  زا  يورخا ،) روما   ) تسا هدیزرو 
درخ و نادجو و  ندرک  بوکرـس  اب  هک  یناسک  دنکیم . هناگیب  نتـشیوخ  زا  ار  وا  دبیرفیم و  ار  یمآ  هک  تسا  ساسایب  ییاهر  ساسحا 

ساسحا اب  دـنراذگیم و  اپ  ریز  ار  یعامتجا  يدرف و  داسف  حـلاص و  رب  ینتبم  ياهدـیابن  اهدـیاب و  يدـنوادخ ، تاروتـسد  هب  ییانتعایب  اب 
رـس هب  يدـیدش  تواقـش  یکیرات و  رد  دـننکیم ، یقلت  نامرآ  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  نآ  دـننیبیم و  اهر  ار  دوخ  ییاهر ، بذاـک  تذـل 

ای هورگ  ای  درف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . یگدـنز  يارب  ینوناقیب  یعنـصت  لیمحت  اهدـیابن ، اهدـیاب و  هب  ییاـنتعایب  يهمزـال  اریز  دـنربیم .
، لاعتم دنوادخ  دنک و  هصالخ  یناویح  یعیبط  تکرح  نتـساوخ و  ساسحا و  نامه  رد  ار  یگدنز  اهدیابن ، اهدـیاب و  هب  انتعایب  يهعماج 
نامز ال کلذ  و  تسا . هدش  بسک  رایتخا  اب  هک  تسا  ییاهتیمورحم  نیرتدب  زا  هک  دـنکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار ، هعماج  ای  ناسنا  نینچ 
حـیباسملاب و ال اوسیل  يرـسلا ، مالعا  و  يدـهلا » حـیباصم  کئلوا  دـقتفی ، مل  باغ  نا  فرعی و  مل  دهـش  نا  ، » همون نموم  لک  الا  هیف  وجنی 

دنکیمن ادیپ  تاجن  هک  تسا  ینامز  نامزلارخآ )  ) نآ و  هتمقن . ءارض  مهنع  فشکی  هتمحر و  باوبا  مهل  هللا  حتفی  کئلوا  رذبلا ، عییاذملا 
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. دننکن شیوجتسج  دوش ، بیاغ  رگا  و  دوشن . هتخانش  دشاب ، رضاح  عمج  نایم  رد  رگا  دنکیم . یگدنز  مانمگ  هک  ینموم  ره  رگم  نآ  رد 
داسفا و يارب  مدرم  نایم  رد  هن  نانآ  یهلا .) ياهفده  يوس  هب   ) بش رد  تکرح  يارب  امنهار  تمالع  تیادـه و  ياهغارچ  دنتـسه  نانآ 

دنتـسه یناقمحا  هن  دنکیم و  زورب  مدرم  زا  هک  دنتـسه  یتارکنم  يهدننک  شاف  هن  دنتفایم و  تکرح  هب  نانآ  هحفص 781 ] ندز [  مه  هب 
عفترم نانآ  زا  ار  دوخ  باذع  تدش  زاب و  نانآ  يور  هب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنیوگب . وغل  نانخس  هک 

یگدنز تاناسون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  یناوتان  زا  یشان  مکی ، مسق  دوشیم : میـسقت  هدمع  مسق  ود  رب  یمانمگ ، اب  یگدنز  دیامنیم .
زا یـشان  تسا  نکمم  یمانمگ  زا  مسق  نیا  تسا . کلذریغ  ایوقا و  اب  ههجاوم  نشخ و  دـنت و  ثداوح  لماوع و  اب  ییوراـیور  یعاـمتجا و 

یمانمگ نینچ  هجوتم  یتیلوئـسم  دـشاب ، هدوب  يربج  لـماوع  هب  دنتـسم  رگا  یماـنمگ ، مسق  نیا  دـشاب . هدوب  هدارا  یناوتاـن  سفن و  فعض 
يارب هیامرـس  نآ  زا  تسناوتیم  هک  دوب  دهاوخ  ياهیامرـس  لوئـسم  یـصخش ، نینچ  دشاب ، يرایتخا  تامدقم  هب  دنتـسم  رگا  یلو  تسین ،

، دوشیم هتفای  دـشر  ياهناسنا  بیـصن  هک  یمانمگ  مسق  نیا  مود ، مسق  دـنک . يرادربهرهب  نارگید  دوخ و  يونعم  يدام و  ياـهزاین  عفر 
سامت مدرم  اب  يدام  عفن  يارب  اـهنت  هن  ینعی  تسین . تعفنم  بلج  يارب  دوخ ، ناـعونمه  اـب  ناـسنا  طاـبترا  هک  تسا  ییاوزنا  تلزع و  نآ 
نازیرگ زین  مدرم  نایم  رد  ندـش  حرطم  زا  هکلب  دـنکیمن ، رارقرب  طابترا  مدرم  اب  نتـشیوخ  زا  يداـم  ررـض  عفد  يارب  اـهنت  هن  دریگیمن و 

حـلاصم و رب  ینتبم  ياهرثات  ریثات و  عطق  تسین ، نیمزریز  راغ و  رد  یگدـنز  يریگهشوگ و  هعماـج ، رد  نتـسیز  ماـنمگ  زا  دوصقم  تسا .
هدیـشک يروحم  دوخ  هب  دنادن ، هچ  دـنادب و  هچ  الـصا  دـهاوخن و  هچ  دـهاوخب و  هچ  طابترا  نآ  اب  یمدآ ، هک  تسا ، ضحم  يدام  عفانم 

ياراد دناگرزب و  یلیخ  هک  ییاهناسنا  دـنرادن : يراک  اهناسنا  زا  فنـص  ود  اب  قافتا ) هب  بیرق  تیرثکا  دوصقم   ) مدرم بلاغ  دوشیم .
ياهجرد رد  نینموملاریما ، تیصخش  تمظع  هک  تسا  ملسم  دنرقحم . کچوک و  یلیخ  هک  ییاهناسنا  دنتسه و  یلومعم  قوف  تیـصخش 

هناعطاق هحفـص 782 ] ناوتیم [  اذـل  دوب . رود  هب  رایـسب  دوخ  نارود  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  تخانـش  ییاـناوت  زا  هک  دوب  ـالتعا  زا 
نیرتنشور زا  یکی  دناهتخانـشن . ار  وا  ینعی  تسا ، هتـسیز  لوـهجم  ماـنمگ و  دوـخ ، ناـمز  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تـفگ 

رد ع )  ) یلع هک  نیمزرـس  نآ  مدرم  اصوصخم ، زور ، نآ  يهعماج  مدرم  يارب  ناگرزب  گرزب  نآ  تیـصخش  هک  تساـنعم  نیمه  لـیالد ،
رس رب  تبرض  ندش  دراو  عقوم  رد  هک  يروط  هب  دندرک ، تحاران  تخس  ار  وا  هکلب  دوب ، لوهجم  اهنت  هن  دوب ، هدوشگ  ایند  هب  مشچ  اج  نآ 
هیف افکی  نامز  مکیلع  یتایـس  ساـنلا ، اـهیا  مدـش ». لـیان  مفدـه  هب  مدرک و  ادـیپ  تاـجن  هبعک ، يادـخ  هب  دـنگوس  : » دـندومرف ناـشکرابم 

: لئاق نم  لج  لاق  دق  مکیلتبی و  نا  نم  مکذعی  مل  مکیلع و  روجی  نا  نم  مکذاعا  دـق  هللا  نا  سانلا ، اهیا  هیف . امب  ءانالا  افکی  امک  مالـسالا ،
هک هنوگ  نامه  دوشیم ، هدـنادرگرب  نآ  رد  مالـسا  هک  دـسریم  ارف  امـش  يارب  ینامز  مدرم ، يا  نیلتبمل .) انک  نا  تایال و  کـلذ  یف  نا  )
هک نآ  زا  ار  امـش  یلو  دنک ، ملظ  امـش  هب  هک  نآ  زا  هدومرف  رانک  رب  ار  امـش  دنوادخ  مدرم ، يا  دوشیم . هدـنادرگرب  شتایوتحم  اب  فرظ 

شیاـمزآ اـم  تسا و  یتاـیآ  رما  نیا  رد  : » تـسا هدوـمرف  هدـنیوگ ) نیرتـگرزب   ) دـنوادخ و  تـسا . هتخاـسن  رود  دـنک ، شیاـمزآ  ـالتبم و 
دیاقع لوصا و  مکی ، تمسق  دوشیم : میسقت  هدمع  تسمق  هس  رب  هعومجم  نیا  يازجا  میریگب ، رظن  رد  ار  مالسا  عومجم  رگا  میاهدننک ».

شیانعم ناسنا ، کی  یتح  هعماج  کی  ای  عماوج  زا  تمـسق ، نیا  لاوز  تسا . یناسنا  كاپ  صلاخ و  ترطف  هب  یکتم  هک  تسا ، نآ  یلقع 
زا نآ  یگدـنز  هیجوت  رد  ار  دوخ  رثات  هدـش و  دـیدپان  ناور  نهذ و  هاگآ  دوخ  يهنحـص  زا  دـیاقع  لوصا و  نآ  ياههشیر  هک  تسین  نآ 

رشب یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياهترورض  يهدننک  وگزاب  هک  تسا  ماکحا  زا  هتسد  نآ  مود ، تمسق  هحفص 783 ] تسا [ . هداد  تسد 
زا تمسق  نیا  لاوز  يانعم  اهدهعت . هب  لمع  بوجو  دننام  درادن . ینیعم  تیعقوم  نامز و  هب  صاصتخا  ماکحا ، نآ  ندوب  يرورـض  هدوب و 

عماوـج یتـح  هک  دریگیم ، تروـص  یـصخش  ررـض  عـفد  دوـس و  بلج  یگزیگنا  هب  ماـکحا ، نآ  هب  لـمع  هک  تـسا  نـیا  مالـسا  يازجا 
یتح تامحز و  لمحت  ذیاذل و  زا  تشذگ  هب  هک  تسا  یفیلاکت  ماکحا و  نآ  موس ، مسق  دنهدیم . ماجنا  مه  یمالسا  دض  یمالـساریغ و 
لیاز یلک  هب  تسا  نکمم  مالـسا  يهعومجم  يازجا  زا  تمـسق  نیا  هزور . زامن و  دننام  تسا ، دنمزاین  ناج  زا  تشذـگ  اهيراکادـف و  هب 

مالـسا ياوتحم  ياراد  دسرب ، تیعقوم  نآ  هب  رگا  هعماج  تروص ، ره  رد  دنامب . یقاب  اهنآ  زا  یتافیرـشت  مسا و  طقف  تسا  نکمم  دوش و 
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، درادن دوجو  ادخ  رد  ندرک  ملظ  تلع  دنکیمن ». ملظ  امش  هب  ناحبس  دنوادخ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دوب . دهاوخن 
نتـشیوخ يارب  دوس  بلج  تلع  هب  . 2 تسا . قلطم  زاینیب  ینغ و  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  ینیقی  تسا و  جایتحا  زا  یـشان  . 1 ملظ : اریز 

.3 درادب ! اور  یملظ  هار  نیا  رد  ات  دنک ، بلج  دوخ  يارب  ار  يدوس  دهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظع  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینیقی  تسا و 
یتروص رد  تسا ! یهاوخدوخ  زا  یشان  . 4 تسا . ءایشا  همه  رب  قلطم  ملاع  ءانثتسا ، نودب  دنوادخ ، هک  یتروص  رد  تسا ! لهج  هب  دنتسم 

ار نآ  یهاوخدوخ  اـب  هک  تسین  تاذ  نآ  رد  یتراـقح  ساـسحا  تسا و  قلطم  روط  هب  تـالامک ، همه  دـجاو  يدـنوادخ  سدـقا  تاذ  هک 
ناوتب هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یتح  تسا و  زیچ  همه  زا  رتگرزب  وا  اریز  درادـن . دوجو  زین  وا  دوخ  زا  رتگرزب  ساـسحا  دـنک و  ناربج 

رب هب  درادن ، دوجو  ياهوقلاب  صقن و  چـیه  تسا و  دوجوم  تالامک  يهمه  هک  سدـقا ، تاذ  نآ  يارب  یلک ، روط  هب  درک . فیـصوت  ار  وا 
ندرک شیامزآ  زا  ار  امش  دنوادخ  یلو  [ » هحفـص 784 درادن [ . جایتحا  نارگید  هب  دوخ  نآ  يهرطیـس  نیقلت  نآ و  زا  عافد  دوخ و  نداهن 

ملظ امـش  يارب  دنوادخ  امـش ، رب  اهتقـشم  اهيراوگان و  اهتبیـصم و  دورو  اب  هک  دیربم  نامگ  مدمرم ، يا  ینعی  تسا .» هتـشادن  رود  هب 
هحفص 785] تسامش [ . یحور  بیذهت  هیفصت و  شیامزآ و  يارب  اهنآ  يهمه  هکلب  درادیم ، اور 

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هبطخ 103-

ناف دعب ، اما  هحفص 786 ] تسا [ . هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  تیلهاج و  نارود  توبن و  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
، هاصع نم  هعاطا  نمب  لتاقف  ایحو . هوبن و ال  یعدی  اباتک و ال  ارقی  برعلا  نم  دحا  سیل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم ، ثعب  هناحبـس  هللا 
، هیف ریخ  اکلاه ال  الا  هتیاغ ، هقحلی  یتح  هیلع  میقیف  ریسکلا  فقی  ریسحلا و  رـسحی  مهب ، لزنت  نا  هعاسلا  مهب  ردابی  مهتاجنم و  یلا  مهقوسی 

دنوادـخ يدـنوادخ ) ياـنث  دـمح و  زا  سپ  . ) مهتاـنق تماقتـسا  و  مهاـخر )  ) مهاـحر ترادتـساف  مهتلحم ، مهاوب  مهتاـجنم و  مهارا  یتح 
لوزن توبن و  ياعدا  هک  دوب  یـسک  هن  دناوخب و  یباتک  هک  دوبن  برع  زا  يدحا  چیه  هک  یلاح  رد  دومرف  ثوعبم  ار  ص )  ) دمحم ناحبس 

هب دندومنیم ، ینامرفان  ار  وا  هک  یناسک  اب  دـندرکیم ، تعاطا  ار  وا  هک  یناسک  يرای  هب  تثعب ) زا  سپ  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  دـیامن . یحو 
دـسرارف و ناشگرم ) ای   ) تمایق هک  نآ  زا  شیپ  نانآ  تاـجن  يارب  راوگرزب  نآ  دـناریم . يراگتـسر  فرط  هب  ار  ناـنآ  تساـخرب . راـکیپ 

نآ حالصا  يارب  دوخ  تیرومام  رب  ص )  ) مرکا هحفص 787 ] ربمایپ [  دومرفیم . یتسدشیپ  دتفیب ، راک  زا  هتسکش  دنک و  ناوتان  ار  فیعض 
نانآ يراگتسر  هک  هاج  نآ  ات  دوبن ، يو  رد  يریخ  هک  ار  هدش  هابت  نآ  رگم  دناسرب ، شییاهن  فده  هب  ار  وا  ات  دومرفیم  یگداتسیا  ناسنا 

ربمایپ داتفا . راک  هب  ناشحالـس )  ) ناشهزین تفرگ و  ندـیدرگ  ناشبایـسآ  ات  دـناشنیم . ناشدوخ  تیعقوم  هب  و  دومرفیم . هدارا  ناـنآ  هب  ار 
نآ اـب  و  تسا . نآ  رد  یهلا  ماـکحاو  دـیاقع  يهمه  ماهدروآ و  نآرق  نم  دـیوگب : هک  درکن  تعاـنق  نیا  هب  یهلا ، ناـسنا  نآ  ص ،)  ) مرکا
نم زا  دنـشکب و  تمحز  دنیایب و  نم  لابند  هب  دیاب  هک  دـنامدرم  نیا  دوشیم و  ماجنا  نم  يهفیظو  منکیم ، نایب  مدرم  يارب  نم  هک  یتنس 
معط ندیـشچ  لامک و  دشر و  لیـصحت  هار  رد  تامحز ، لمحت  يریگیپ و  شالت و  هک  تسا  تسرد  دـنهاوخب ! ار  دوخ  داشرا  تیادـه و 
نیا هعماـج ، نیا  دارفا  رگا  هک  تسین  نآ  بـلطم  نـیا  يهمزـال  یلو  تـسا ، یتاـیح  رما  نیرتيرورـض  مدرم ، دوـخ  يارب  لوـقعم ، تاـیح 

يهناخ رد  دنورب و  نایبرم  ناملعم و  ایـصوا و  ناربمایپ و  دندرکن ، تفایرد  دـیاب  هک  نانچ  ار  نآ  تیمها  ای  دـندرکن و  كرد  ار  ترورض 
همین رد  ار  نانآ  تشاد و  مدرم  تیاده  هب  رارـصا  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  دنریگب . ار  نانآ  غارـس  یمدرم  نینچ  ات  دنمارایب  تحار  رکف  اب  دوخ ،
نانآ رد  يریخ  دـیما  هدرک و  فرـص  اهیگماکدوخ  رد  ار  دوخ  يدوجو  ياههیامرـس  يهمه  هک  یناراـکهبت  نآ  رگم  درکیمن . اـهر  هار 

يهلمج زا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  اـهدایق . یف  تقـسوتسا  اهریفاذـحب و  تلوت  یتـح  اـهتقاس  نم  تنک  دـقل  هللا ، میا  و  دوـب . هدـنامن  یقاـب 
هطلـس تلذ  ریز  رد  دـندنادرگ و  تشپ  یگمه  تیلهاج  رکـش  نآ  هک  هاگنآ  ات  ماهدوب ، هعماـج  زا  تیلهاـج  ناگدـننک ) درط   ) ناگدـننار

هک تـسا  هدرکن  هحفـص 788 ] يدـیدرت [  دنـشاب ، هک  یهورگ  هـقرف و  ره  زا  یمالـسا ، نیخروـم  اـملع و  زا  کـی  چـیه  دـندش . عـمتجم 
نیرتمک نودـب  ار  اهيراوگان  تامحز و  نیرتخـلت  نیرتشیب و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
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ار یمالسا  فراعم  يهیامرس  هک  متسه  یسک  نم  : » دیوگب یناملسم  کی  رگا  لاح  نیا  اب  تسا . هدومرف  لمحت  یگتـسخ  ساسحا  سرت و 
تفعض و ال ام  تسا . ریز  تالمج  شخساپ  دنریگب !!» هرهب  نم  زا  دنیایب و  هیامرـس ، نیا  زا  يرادروخرب  يارب  دیاب  مدرم  مراد و  رایتخا  رد 

یتنایخ مسرتیمن و  ماهدـشن و  ناوتان  نونکا  نم  هترـصاخ ! نم  قحلا  جرخا  یتح  لطابلا  نرقبـال  هللا ، میا  تنهو و  ـال  تنخ و  ـال  تنبج و 
نب یلع  نامه  نم  مدروآ .  رد  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  هک  نیا  ات  مفاکـشیم ، ار  لطاب  اعطق  ادخ ، هب  دنگوس  و  ماهدـش . تسـس  هن  ماهدرکن و 

زا هک  یتردق  اب  مراد ، ندب  رد  ناج  ات  دینادب  دیـسانشب . ارم  دیناوتیم  یبوخ  هب  دیزرویم ، نم  هرابرد  هک  لهاجت ، لامک  اب  هک  مبلاطیبا ،
. مراد میادـخ  رادـید  هب  دـیدش  تبحم  قایتشا و  نم  دروآ . مهاوخ  نوریب  لطاب  يولهپ  زا  ار  قح  هتفاکـش ، ار  لطاب  مراد ، رایتخا  رد  ادـخ 
. دراد رگید  ییانعم  ایند  نیا  زا  روبع  زا  سپ  ادخ  رادید  یلو  موشیم ، لیان  میادخ  رادید  هب  مه  یناگدـنز  نیمه  رد  نم  هک  تسا  تسرد 

يارب ار  دوخ  يهعـشا  دیناشوپب ، باجح  اهرازه  ریز  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ذفان  كانبات و  يردق  هب  قح  غورف  هک  دـینادب  ار  تیعقاو  نیا 
، دیناشوپب لطاب  میخض  رایـسب  مکـش  رد  ار  نآ  رگا  دید و  مهاوخ  ار  نآ  نم  دیناشوپن . ار  قح  نم ، ربارب  رد  اذل ، داد . دهاوخ  ناشن  نایانیب 

هحفص 789] دش [ .  دهاوخ  نونمهر  دوخ  يوس  هب  ارم  قح  نآ  ذفان  عاعش 

ربمایپ تافص  هبطخ 104-

هحفـص دـیامرفیم [ . نایب  ار  مرم  يهظعوم  هیماینب و  دـیدهت  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تافـص  زا  یـضعب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دوجا همیش و  نیرهطملا  رهطا  الهک و  اهبجنا  الفط و  هیربلا  ریخ  اریذن  اریشب و  ادیهش و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم ، هللا  ثعب  یتح  [ 790

رد هک  يربمایپ  دومرف . ثوعبم  هدـننک  دـیدهت  هدـنهد و  تراشب  دـهاش و  ار  ص )  ) دـمحم لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  همید . نیرطمتـسملا 
نیرتیخـس اـطع  ثیح  زا  ناـکاپ و  نیرتكاـپ  قـالخا  ثیح  زا  مدرم و  نـیرتبیجن  یلاـسگرزب  نارود  رد  مدرم و  نیرتـهب  یلفط  نارود 

رب تما  نیا  ندوب  انبم  وگلا و  اهتما ، رگید  هب  یمالـسا  تما  تداهـش  زا  دوصقم  دـناهدوب . ناـسحا  دوج و  عقوت  دروم  هک  دوب  یـصاخشا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندوب  دیهـش  دـهاش و  زا  روظنم  تسا  نکمم  دـنروهطوغ . طیرفت  طارفا و  رد  هک  تسا  مما  نآ  يهمه 
راتفگ و تانکـس و  تاکرح و  لامعا و  دـیاقع و  يهمه  دـیاب  هک  دـشاب ، یمالـسا  تما  هب  ترـضح  نآ  ندوب  انبم  وگلا و  يانعم  هب  ملس ،
تانکـس و تاکرح و  لامعا و  دـیاقع و  زا  علطم  هاگآ و  يانعم  هب  تسا  نکمم  زین  دـشاب . راوتـسا  اـنبم  وگلا و  نآ  رب  ناـنآ ، ياههشیدـنا 
 ] رگا هک  تسا ، شناگدـنب  هب  يراگدرورپ  فاطلا  تایانع و  يهدـنهد  تراشب  ترـضح  دـشاب . هدوب  یمالـسا  تما  ياههشیدـنا  راتفگ و 
هک ترخآ ، يارس  رد  دنزادنیب ، راک  هب  لامک  دشر و  لیصحت  هار  رد  ار  دوخ  شزرارپ  رایـسب  ياههیامرـس  دننک و  شتعاطا  هحفص 791 ]
زا هک  تسا  یناسک  يارب  تسا  هدـننک  دـیدهت  ترـضح  نآ  دوب . دـنهاوخ  فاطلا  تایانع و  نآ  لومـشم  درادـن ، نآ  هب  یهار  انف  لاوز و 
نآ دنـشکیم . یهابت  هب  ار  دوخ  شزرارپ  ياههیامرـس  هجیتن ، رد  دنریگیم و  هدیدان  ار  وا  تاروتـسد  دننکیم و  یچیپرـس  دنوادخ  رماوا 

، خیرات تداهـش  يهفاضا  هب  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب  تسا . هدوب  مدرم  نیرتهب  یناوج ، رد  یناوج و  لبقام  یکدوک ، نارود  رد  ترـضح 
تلاـسر راـهظا  يارب  ار  دوخ  يهریـشع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، ربماـیپ  هک  زور  نآ  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  ناوـتیم 

هب نابز  راوگرزب  نآ  یناوج  تیلوفط و  يهقباـس  هب  رظن  اـب  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  درک ، هضرع  ناـنآ  هب  ار  دوخ  تلاـسر  عمج و  دوخ  یهلا 
ار ناشلاوما  درکیم و  نوگرگد  ار  ناـنآ  تیدوجوم  يهمه  دوب ، هدومرف  حرطم  ترـضح  نآ  هک  ییاـعدا  هک  نیا  اـب  دـندوشگن . ضارتعا 

نیرخآ اـت  ترـضح ، نآ  تلاـسر  لوط  رد  نینچمه ، دربیم . نیب  زا  ار  ناـنآ  یعاـمتجا  ماـقم  هاـج و  بیذـکت و  ار  ناشدـیاقع  لیدـعت و 
قالخا فالخ  يهثداح  نیرتمک  دنتسناوتن  دوب ، هدرک  ور  ریز و  ار  هعماج  نآ  ياهتیثیح  نوئـش و  يهمه  هک  شکرابم ، یگدنز  تاظحل 

نم الا  اهفالخا  عاضر  نم  متنکمت  اهتذـل و ال  یف  ایندـلا  مکل  تلولحا  امف  دـننک . تحار  ار  دوخ  دنـشکب و  خر  هب  راوگرزب  نآ  زا  یناسنا 
دوجوم و ریغ  ادـیعب  اهلالح  دوضخملا و  ردـسلا  هلزنمب  ماوقا  دـنع  اـهمارح  راـص  دـق  اهنیـضو ، اـقلق  اـهماطخ ، ـالئاج  اـهومتفداص  اـم  دـعب 
زا ندـیکم  ییاـناوت  تشگن و  نیریـش  دوـخ  ذـیاذل  رد  امـش  يارب  اـیند  هـیماینب ، يا  دودـعم . لـجا  یلا  ادودـمم  ـالظ  هللا ، و  اـهومتفداص .
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رد هحفص 792 ] دوب [ ، بارطـضا  رد  شنالاپ  گنت  نالوج و  رد  شراهم  هک  دیدیـسر  نآ  هب  یعقوم  رد  رگم  دیتشادن . ار  نآ  ياهناتـسپ 
، ادخ هب  دنگوس  و  دوجوم . ریغ  سرتسد و  زا  رود  شلالح  راخیب و  راب و  رپ  دوب  يردس  تخرد  دننام  یماوقا  دزن  رد  نآ  مارح  هک  یلاح 

لامتحا دراد : دوجو  لامتحا  ود  تالمج  نیا  ریـسفت  رد  دوب . دودـعم  یتدـم  ات  هدرتسگ  ياهیاس  هک  یلاح  رد  دیدیـسر ، اـیند  نآ  هب  اـمش 
تاوهـش و رد  اریز  دـنرادن ، ار  هعماج  تیریدـم  يرادـمامز و  یگتـسیاش  هک  دنتـسنادیم  ناشبلق ، قامعا  رد  هیماینب ، هک  نیا  اب  ایآ  مکی .

ناشیونعم يدام و  ياهفده  نیرتهب  هب  ار  مدرم  دـنناوتیم  هک  دـنراد  دوجو  هعماج  رد  يرتهتـسیاش  نادرم  دـنروهطوغ و  اهیگماکدوخ 
!؟ دـندوب مرخ  داش و  درذـگیم ، هعماج  رد  هک  هچ  نآ  زا  یمالـسا و  يهیلاع  لوصا  زا  یهاگآ  نتـشاد  اب  لاح و  نیا  اب  اـیآ  دـننک ، هیجوت 

یتسم هلئسم ، نآ  تفریذپ . هطوبرم  دراوم  يهمه  رد  یلک  يهیـضق  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  هلئـسم  کی  طقف 
نیا اب  مود . لامتحا  تسا . هدرک  بیـصنیب  نادجو  درخ و  اهیهاگآ و  زا  ار  خیرات  ناتفـص  هیماینب  هیماینب و  يهمه  هک  تسا  ریدـخت  و 

هب دـنتفای و  تسد  گرزب  رما  نآ  هب  هنوگچ  دنتـشادن ، ار  يرادـمامز  قاقحتـسا  ناـنآ  ینعی  دوـب ، نینچ  هیماینب  یناور  يزغم و  عـضو  هک 
هعماج رد  ییالخ  هک  تسا  هدومرف  حوضو  لامک  اب  تالمج  نیمه  رد  ار  لاوئس  نیا  خساپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندیـسر ؟ يرادمامز 
تـسا هدش  لتخم  نآ  مارح  لالح و  هب  لمع  هک  ياهعماج  رد  دریگب . تسد  هب  ار  نآ  هک  دوبن  یبحاص  يادمامز  يارب  هک  دـمآ ، دوجو  هب 

تدم هیبشت  تسا . هدوبن  یمهم  راک  هیماینب  يدصت  دهدب ، تیمها  يرادمامز  رما  هب  دریگب و  يدج  ار  هفیظو  ساسحا  هک  تسین  یسک  و 
اب ایند ، نیا  زا  ناشیعیبط  تیدوجوم  نتفر  اب  هک  دنتـشادن  یتاحلاص  تاـیقاب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دودـحم ، یتدـم  اـت  هیماینب  تساـیر 

هطلـسم و مهیلع  مکوفیـس  هفوفکم و  مکنع  هداقلا  يدـیا  هطوسبم و  اهیف  مکیدـیا  هرغاش و  مکل  ضرالاف  دـننامب . یقاب  يونعم  تیدوجوم 
يور رد  امـش  ياهتسد  یلاخ و  امـش  يارب  ضراعم  زا  نیمز  هک  دـیتفای  یلاـح  رد  ار  اـیند  امـش  هضوبقم . مکنع  هحفـص 793 ] مهفویس [ 

هدش هتفرگ  زاب  امش  زا  نانآ  ریشمش  طلـسم و  نانآ  رب  ناتریـشمش  هدش و  تشادزاب  امـش  زا  ناربهر  ياهتسد  زاب و  يراک  ره  يارب  نیمز 
دیتفرگ و هطلس  ریز  ار  هعماج  امـش  ياهنیمز ، نینچ  رد  درکن . تمواقم  امـش  ربارب  رد  یـسک  دوب و  ضراعمیب  امـش  يارب  نیمز  يور  دوب .
زا هعماج  یقیقح  نایاوشیپ  ناربهر و  تسد  هک  دش  ثعاب  يرادمامز ، رما  يهرابرد  نانآ  ییانتعایب  تایعقاو و  زا  مدرم  تیرثکا  یهاگآان 

هسفن و قح  یف  مکاحلاک  انئامد  یف  رئاثلا  نا  و  ابلاط . قح  لکل  ارئاث و  مد  لکل  نا  الا و  دش . طلسم  نانآ  رب  امش  ياهریشمش  هاتوک و  امش 
. تسا هدـننکبلط  یقح  ره  يارب  یهاوخنوخ و  ینوخ  ره  يارب  هک  دیـشاب  هاـگآ  بره . نم  هتوفی  ـال  بلط و  نم  هزجعی  ـال  يذـلا  هللا  وه 
دزاسن و ناوتان  ار  وا  یبولطم  چیه  هک  تسا  يدنوادخ  هاوخنوخ  نآ  و  تسا . نتشیوخ  يهرابرد  هدننک  مکح  دننام  ام  ياهنوخ  هاوخنوخ 

نآ تداهـش  تیمولظم و  دهاش  نوچ  تسا و  یتسه  ملاع  رد  ياهثداح  ره  دهاش  دوخ  وا  دوش . توف  وا  زا  دناوتیمن  ياهدـننک  رارف  چـیه 
كاپ نوخ  هک  تهج  نآ  زا  درادن . ار  وا  تموکح  زا  رارف  ییاناوت  یلتاق  ملاظ و  چـیه  نیاربانب ، تسا ، لالجلاوذ  دـنوادخ  دوخ  هللاءایلوا ،

ماقتنا و تواضق و  ییانشور  تیعطق و  تسادخ و  ادهش  نآ  یقیقح  هاوخ  نوخ  سپ  تسا ، هدش  هتخیر  نیمز  رب  ادخ  هار  رد  نادیهـش  نآ 
چیه هب  یـصخش  نینچ  دـنکیم . یهاوخنوخ  ماقتنا و  تواـضق و  دوخ  يهراـبرد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ناحبـس ، دـنوادخ  یهاوخنوخ 
یقح ره  يارب  : » دـیامرفیم ع )  ) ماما تسا . نتـشیوخ  راـیتخا  رد  دسانـشیم و  دـنیبیم و  ار  دوخ  هحفـص 794 ] اریز [  درادـن ، زاین  يزیچ 
تهج نادـب  یتسه . يهصرع  رد  ینوناق  تیعقاو  کی  زا  رگم  دوشیمن ، یـشان  ءافیالامزال ، قح  هک  تسین  يدـیرت  تسا ». ياهدـننکبلط 

رد اـهتیعقاو  نتفرگ  رارق  اـهنآ ، نیرتمهم  زا  هـک  تـسا  یتاـصتخم  ياراد  یتـیعقاو  ره  تساـهتیعقاو و  هـب  دنتـسم  اـهقح  يهـمه  هـک 
يارجا یقیقح  لفکتم  هک  قوقح ، يهمه  نایم  رد  دش . دهاوخن  عیاض  تقلخ  هاگراک  رد  یقح  چیه  اذل  تسا ، تالولعم  للع و  يهلـسلس 

الا مکودـع ! راد  یف  مکریغ و  يدـیا  یف  اهنفرعتل  لیلق  امع  هیماینب ، ای  هللااب ، مسقاف  تسا . رتتمظع  اب  همه  زا  تایح  قح  تسادـخ ، اهنآ 
يدوز هب  هیماینب ، يا  ادخ  هب  منکیم  دای  دنگوس  هلبق ! ریکذتلا و  یعو  ام  عامـسالا  عمـسا  نا  الا  هفرط ! ریخلا  یف  ذفن  ام  راصبالا  رـصبا  نا 
اهمشچ نیرتانیب  دیـشاب ، هاگآ  دوب . دهاوخ  ناتنمـشد  يهناخ  رد  امـش و  زا  ریغ  یناسک  تسد  رد  شیرادمامز  ایند و  نیا  هک  دید  دیهاوخ 
هرخالاب دریذپب . ار  نآ  دونشب و  ار  رکذت  هک  تسا  یشوگ  اهشوگ  نیرتاویش  دیـشاب ، هاگآ  دنک . ذوفن  ریخ  رد  شهاگن  هک  تسا  یمـشچ 
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ماقم ایند و  لاقتنا  رد  تفرگ و  ار  هیماینب  نابیرگ  كدنا ، یتدم  زا  سپ  لمعلاسکع ،) لمع و  ای  لولعم  تلع و  ای   ) هجیتن همدقم و  نوناق 
نینموملاریما تسا . هدرک  تبث  رتـمک  ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  دروآ  يور  ناـنآ  هب  تبکن  تراـقح و  تلذ و  ناـنچ  ساـبعینب ، هب  ناـنآ  زا 

ياهيوه ندـید  لابند  هراومه  هک  یمـشچ  نآ  دـنک . ذوفن  ریخ  رد  شهاگن  هک  تسا  یمـشچ  اهمشچ  نیرتاـنیب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع 
نینچ تسا ، يدام  رذـگدوز  ذـیاذل  يوج  تسج و  رد  طقف  هک  ینورد  ساسحا  هشیدـنا و  نآ  ددرگیم و  اهنآ  قباطم  لـمع  یناـسفن و 

رد شرگن  هحفـص 795 ] درادن [ . غارـس  ندید  يارب  يزیچ  یناگدنز  ایند و  نیا  زا  تسا و  ورک  تقیقح  رد  یـساسحا ، هشیدنا و  مشچ و 
رد تکرح  یبایعقاو و  رد  رکفت  تفرـشیپ  بجوم  هک  یقیاقح  نآ  رد  هاـگن  تسا . ریخ  رد  شرگن  یتسه ، ناـهج  رد  دوجوم  یهلا  تاـیآ 

اههولج و رد  یتسه ، نوناق  تخانـش  تفایرد و  رد  هشیدنا  ساسحا و  نتخادـنا  راک  هب  هک  نانچ  تسا . ریخ  رد  هاگن  تسا ، لوقعم  تایح 
اریز تسا . یگدنز  يالعا  فده  هب  لوصو  يهمدقم  نیرتیساسا  هک  تسا ، ریخ  رد  هشیدنا  ساسحا و  شعونتم ، رایـسب  رایـسب  ياهدومن 

رکذت هک  تسا  یشوگ  اهشوگ ، نیرتاونـش  : » دیامرفیم ع )  ) ماما تسا . ریخ  تسا ، هدومرف  ررقم  اهناسنا  رب  ادخ  هک  یگدنز  العا  فده 
رد امکح ، هللاءایلوا و  ایـصوا و  ماظع و  ناربمایپ  دیدش  شالت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنک .» لمع  دریذـپب و  دونـشب و  ار  لامک  ریخ و  يهرابرد 
هچ نآ  تسا . هدش  هتفگ  هدنزاس  دـیفم و  نانخـس  هنوگ  همه  دراد ، دوجو  نانآ  یگدـنز  فدـه  رد  هک  یلامک  ریخ و  هب  مدرم  لاصیا  هار 

، سانلا اهیا  تسا . ریخ  يهدارا  تفرعم و  زا  زیرگ  زا  یشان  هک  تسا  هدنزاس  نانخـس  نآ  هب  ندادن  شوگ  تسا ، یگدنامبقع  بجوم  هک 
دوخ هک  یظعاو  غارچ  يهلعـش  زا  مدرم ، يا  ردـکلا . نم  تقور  دـق  نیع  وفـص  نم  اوحاتما  ظعتم و  ظـعاو  حابـصم  هلعـش  نم  اوبحـصتسا 

ظعو و تمظع  هک  یناظعاو  دشاب . هدش  هیفـصت  یگریت  زا  هک  دیکـشب  ياهمـشچ  لالز  بآ  زا  دـیریگب و  غورف  تسا  هتفریذـپ  ار  شظعو 
نابز رب  هک  ینانخـس  زرط  زا  دنراد ، عالطا  دنرگنیم ، نانآ  هب  دیما  مشچ  اب  هک  ییاهناسنا  يدج  زاین  زا  دـننادیم و  ار  نآ  یعقاو  فدـه 

دـننک و داشرا  اعقاو  ار  مدرم  دـنیوگیم  هک  هچ  نآ  اب  دـنناوتیم  دوشیم ، قبطنم  ناشنانخـس  اب  هک  ییاـهرادرک  يهلیـسو  هب  دـنروآیم و 
رگنـشور كانبات و  يردق  هب  دناهتفرگ ، تسد  هب  ماقم  یلاع  نایبرم  نیا  هک  یلعـشم  غورف  یهاگ  دنهدب . ناشن  نانآ  هب  ار  میقتـسم  طارص 

قیاقح لالز  بآ  عبانم  ياراد  ار  ناـملعم  ناـیبرم و  نارکفتم و  ياـهزغم  رگا  هحفـص 796 ] دـنکیم [ . نشور  ار  نایمدآ  نورد  هک  تسا 
هک یلالز  بآ  دننام  مه  دریگیم . دوخ  هب  ار  اهزغم  نآ  رد  دوجوم  صاوخ  مزاول و  دشوجیم ، اهزغم  نآ  عبانم  زا  هک  یلالز  بآ  مینادب ،

عبانم زا  هک  هچ  نآ  دنکیم . روبع  دیفم  ای  یمـس  نوگانوگ  داوم  زا  دوخ ، هار  رـس  رد  دـتفایم و  نایرج  هب  هوک  مکـش  رد  یعبنم  نورد  زا 
هک یتروص  رد  دوشیم . طولخم  نانآ  یناور  تاـصتخم  زغم و  تاـیوتحم  اـب  دـتفایم ، ناـیرج  هب  ناـملعم  ناـیبرم و  نارکفتم و  ياـهزغم 

رگا درب . دـهاوخ  هدافتـسا  لالز  بآ  نآ  زا  اهناسنا  ینورد  غاب  ياهلاهن  عرازم و  دـشاب ، دـیفم  قیاقح  یناور  تاصتخم  زغم و  تایوتحم 
دهاوخ یهابت  هب  ار  اهلاهن  عرازم و  نآ  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، هدوب  مومـسم  ردـک و  هدولآ و  نانآ  یناور  تاـصتخم  يزغم و  تاـیوتحم 
نادان هک  دینیبن  نآ  رد  ار  حالـص  زگره  دـییامنن . نتـشیوخ  تلاهج  هب  هیکت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  مکتلاهج . یلا  اونکرت  ال  هللا ، دابع  دیـشک .

اب غباون  اهدادعتـسا و  هچ  هک  دـنادیم  ادـخ  طـقف  دـینک . داـمتعا  هیکت و  دوـخ  ياـهینادان  هب  هک  دـینیبن  نآ  رد  ار  حالـص  زگره  دـینامب .
مورحم دوخ  غوبن  دادعتـسا و  يهیامرـس  نداتفا  راک  هب  زا  ار  تیرـشب  يهعماج  هکلب  ار ، دوخ  يهعماج  تلاهج ، رب  هیکت  تهج  هب  تمظع ،

.1 هلمج : نآ  زا  تسا . عونمم  ادیدش  مالسا ، هاگدید  زا  ار  اهنآ  يهمه  هک  دراد  یعاونا  للع و  تلاهج  رب  دامتعا  هیکت و  دنتفر . دندرک و 
تلاهج رب  فیلکت ، عفد  ای  عفر  يارب  اذـل ، دـش . دـهاوخ  وا  هجوتم  یفیلاکت  ای  فیلکت  دوش ، ملاـع  رگا  هک  نیا  زا  یـشان  تلاـهج  رب  هیکت 

رب هـیکت  . 2 تسین . ریذـپناکما  فیلکت  هب  نداد  تیمها  نودـب  یگدـنز ، يـالعا  فدـه  هب  لوـصو  هک  دـنادیمن  دـنامیم و  یقاـب  دوـخ 
ار اهنآ  دـناوتن  دوش و  نشور  دـشیم ، بکترم  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  حـبق  یتشز و  تسا  نکمم  دوش ، ملاع  رگا  هک  نیا  يارب  تلاـهج ،
ار دوخ  دیاب  دنک  ملع  لیـصحت  دـهاوخب  رگا  . 3 دوش . راچد  یناسفن  ياوه  ملع و  شکاـشک  زا  یـشان  ینورد  بارطـضا  هب  دـنک و  كرت 

تـسین رـضاح  هک  تسا  شزرا  اب  يردق  هب  وا  يارب  یناویحریغ ،) ای  ناویح   ) دـشاب هحفـص 797 ] هچ [  ره  دوخ ، هک  یتروص  رد  دنـشکب .
ياهخساپ نتفرگ  اهنآ و  يهرابرد  لاوئـس  میظنت  تالوهجم و  ندرک  ادـیپ  لمحت  . 4 دـنک . لمحت  دوخ  نآ  يهرابرد  ار  یتناـها  نیرتمک 
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یلا عضوم  نم  هرهظ  یلع  يدرلا  لقنی  راه ، فرج  افشب  لزان  لزنملا  اذهب  لزانلا  ناف  مکئاوهال ، اوداقنت  و ال  درادن . ار  اهنآ  يارب  بسانم 
نینچ هب  هک  یـسک  اریز  دیـشابن . دوخ  ياهاوه  عیطم  و  براقتی . ام ال  برقی  قصتلی و  ام ال  قصلی  نا  دیری  يار ، دعب  هثدـحی  يارل  عضوم ،

زا سپ  هک  ییار  تهج  هب  ار  دوخ  تکاله  صخـش ) نیا  . ) تسا هدرب  ار  نآ  لیـس  هک  هداتفا  ياهناـخدور  يهبل  هب  دـنک ، طوقـس  یتیعقوم 
نآ دنابـسچب  دهاوخیم  هناراکبان ) تاکرح  نآ  اب  درخبان  نآ  . ) دـشکیم دوخ  شود  هب  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  دروآیم ، دوجو  هب  ییار 

نیناوق لوصا و  يهمه  زا  نخیـسگ  ینعی  يوه ، زا  يوریپ  تشگ . دـهاوخن  کیدزن  هک  ار  هچ  نآ  دـنک  کـیدزن  و  دبـسچیمن . هک  ار  هچ 
ماـقم و هاـج و  لـماش  هک  یلاـیخ ، یتذـل  کـی  يارب  اـی  دودـحم ، یعیبـط  تذـل  کـی  هـب  لوـصو  يارب  لوـقعم ، تاـیح  يهدـننک  مـیظنت 

نتخیسگ دنک و  هولج  تیمهایب  هچ  رگا  ینوناق ، لصا و  ره  زا  ندرک  یلاخ  هناش  ینعی  يوه ، زا  يوریپ  تسا . کلذریغ  یتسرپترهش و 
هتخیـسگ اب  تسا و  لوقعم  تایح  زا  ياهتـشر  نتخیـسگ  تقیقح  رد  يوه ، زا  يوریپ  دـیامن . زیچان  رظن  اب  هچ  رگا  ینوناق ، لـصا و  ره  زا 

ره رد  یـصخش ، نینچ  دریگب . ار  نآ  يولج  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  هک  تسا  یتکاله  یگرم و  لوقعم ، تاـیح  زا  هتـشر  کـی  ره  ندـش 
، یـصخش نینچ  دروآیم . ناـغمرا  هب  وا  يارب  یتکـاله  دـنکیم ، زاربا  هک  ییار  ره  دراد  تیعقوـم  نآ  هب  صوـصخم  یتکـاله  یتـیعقوم ،

تاقوا هحفـص 798 ] يهمه [  درادـن ، جـالع  وا  ضرم  هک  يراـمیب  نآ  هک  ناـنچ  دـشکیم ، تکـاله  راـب  ار  دوخ  یگدـنز  لوط  یماـمت 
ناگدـنز زا  یکی  دـشکیم و  سفن  ناگدـنز  نایم  رد  وا  لاح  نیا  اب  دـشکیم . شود  هب  دـبلاک ، ماـن  هب  ار ، دوخ  گرم  توباـت  یگدـنز ،

طوبرم نیناوق  لوصا و  يرادـقم  زا  يربج  تیعبت  هب  ساسحا ، تکرح و  سفنت و  يارب  وا  دوخ  هک  ناـنچ  تسا  یعیبط  دوشیم . بوسحم 
روط هب  یعامتجا  یگدـنز  نیناوق  لوصا و  زا  تسا  روبجم  دراد ، هعماج  مدرم  اـب  هک  یطاـبترا  تهج  هب  نینچمه ، تسا ، مزلم  یگدـنز  هب 

رظنراهظا دهدب ، يار  دنک ، تلاخد  روما  رد  نارگید  دـننام  مه  وا  هک  دوشیم  بجوم  يربج  یمازلا  تیعقوم  ود  نیا  دـنک . يوریپ  يربج 
وا يارب  ینوناق  یلـصا و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  نوئـش  زا  کی  چیه  دنکیم ، دایقنا  ياوه  زا  هک  تهج  نادب  یلو  ددنبب ، دهعت  دـنک ،

نوئـش يهرادا  يارب  تسا  روبجم  میدرک ، هراشا  هک  روط  نامه  فرط ، نآ  زا  یلو  دـنادیمن . مزـال  ار  اـهنآ  زا  تیعبت  هتـشادن و  تلاـصا 
مربا مدق  ام  هیارب  ضقنی  مکوجـش و ال  یکبی ) ال   ) یکـشی نم ال  یلا  اوکـشت  نا  هللا  هللااف  دنک . تکرـش  هیراج  تایعقاو  رد  دوخ ، یگدـنز 
دوخ يار  اب  دناوتن  دنک و  لیاز  امـش  زا  ار  هودنا  دناوتن  هک  دیربب  یـسک  شیپ  تیاکـش  هک  نیا  زا  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  مکل .

درد و راهظا  تیمها  ندرک  دزشوگ  يارب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  تهج  نادب  تسا . هتـشگ  مکحم  امـش  يارب  هک  دنکـشب  ار  يزیچ 
دزن رد  درد ، زا  هوکـش  هلان و  اریز  تسا . تسیاـشان  رایـسب  راـک ، نیا  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، هدومرف  رارکت  اـب  ار  هللاهلـالج  ظـفل  جـنر ،

تـسا تیمها  اب  يردق  هب  نآ  شزرا  تاعارم  تاذ و  مارتحا  دنکیم . تسپ  لیلذ و  ار  نآ  دهاکیم و  ناج  تمیق  ردق و  زا  لهاان ، صخش 
لمحت هب  روتـسد  انمـض  هدومرف و  یهن  نالهاان  هب  هعجارم  زا  تیناسنا ، ملاـع  گرزب  يانـشآ  درد  نآ  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  هک 

ام تالکشم  اهدرد و  هحفـص 799 ] دنهاوخیمن [ ، ای  دنناوتیمن ، هک  یناسک  هب  عوجر  زا  یهن  هک  دوریم  يوق  لامتحا  دـیامرفیم . درد 
ات دنرادن ، غارـس  نایمدآ  ياه  ناج  يارب  یتمیق  نانآ  هک  دشاب  مومع  روط  هب  تردق  نابحاص  نارادمامز و  هب  رظان  ادکوم  دننک ، عفترم  ار 

هظعوملا و یف  غالبالا  هبر : رما  نم  لمح  ام  ـالا  ماـمالا  یلع  سیل  هنا  دـنرادرب . یمیدـق  ناـنآ  تالکـشم  اـهدرد و  ندرک  عفترم  قیرط  رد 
يهدهع رب  هک  تسا  نیا  تقیقح  اهلها . یلع  نامهـسلا  رادـصا  اهیقحتـسم و  یلع  دودـحلا  هماقا  هنـسلل و  ءایحالا  هحیـصنلا و  یف  داهتجالا 

رب تنـس و  يایحا  یهاوخریخ و  رد  شـشوک  تیاهن  هظعوم و  غالبا  تسین : تسا ، هدـش  دـهعتم  ادـخ  رما  زا  نآ  زج  يزیچ  اوشیپ  صخش 
. دهدب ماجنا  دیاب  ماما  هک  فیاظو  نآ  يهمه  ناشنابحاص . هب  اهبیصن  اهمهس و  ندناسر  جارخا و  اهنآ و  ناقحتـسم  رب  دودح  نتـشاداپ 

يدنوادخ یحو  یگدنریگ  يهتسیاش  هک  ادخ ، لوسر  زا  عامس  قیرط  زا  ای  نآرق ، قیرط  زا  ای  دانتسا ، نیا  دشاب  دنتـسم  ادخ  هب  تسا  مزال 
هب هللاقالخا  هب  قلخت  هللابادآ و  هب  بدات  زا  یـشان  ینورد ، يافـص  يهجیتن  رد  هک  تایعقاو ، اب  طابترا  ماهلا و  ثیدحت و  هار  زا  ای  تسا ،

ماقم نیرتالاب  هچ  رگا  دسریمن ، العا  يهجرد  نیا  هب  املع  زا  کی  چیه  نیموصعم ، يهمئا  زا  ریغ  هک  تسا  یهیدب  تسا . دـیآیم ، دوجو 
نودـب یهلا ، قرط  رب  دوشیم  دنتـسم  ماـکحا  يهمه  عیـشت ، ملاـع  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب . هدوب  اراد  ار  دوـخ  راـگزور  یملع 
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ار هفیظو  جنپ  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  تسا . عونتم  ددعتم و  یهلا  فیاظو  نیا  مالسلامهیلع . همئا  زا  داهتجا  رظن و  تلاخد 
یماهبا نیرتمک  دوش و  غیلبت  شطیارش  يهمه  اب  زردنا  نپ و  هک  تسا  نیا  هظعوم  رد  غالبا  يانعم  هظعوم . رد  غالبا  . 1 تسا : هدومرف  نایب 

ياههرطق هک  تسا  ییایرد  هب  هیبش  اهناسنا ، ياهنم  یهاوخ . ریخ  رد  ششوک  تیاهن  . 2 هدنونش . يارب  هن  دشاب و  هتشاد  هدنیوگ  يارب  هن 
، نینچمه تسا ، رثوم  نآ  هحفـص 800 ] يازجا [  يهمه  رد  دوشب ، ایرد  زا  یئزج  رد  تکرح  نیرتمک  هک  نانچ  دنرگیدکی . هب  لصو  نآ 

کی زا  نارگید  يهرابرد  یهاوخریخ  تقیقح ، نیاربانب  تسا . هدش  دراو  اهناسنا  يهمه  هب  دوشیم ، دراو  ناسنا  کی  هب  هک  ياهثداح  ره 
یشیدنادب و تقیقح  رد  نارگید ، يهرابرد  یهاوخدب  یشیدنادب و  هک  نانچ  تسا . نتـشیوخ  هرابرد  ندیـشیدناریخ  یهاوخریخ و  تهج 
، شیاوتحم هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تنـس  تنـس ، زا  دوـصقم  تنـس . ياـیحا  . 3 تسا . نتـشیوخ  يهرابرد  یهاوخدب 

ریرقت لعف و  لوق و  لماش  نآ  یمومع  ياـنعم  هب  تنـس ، تسا . نآ  يونعم  يداـم و  دـعب  ود  رد  اـهناسنا ، تاـیح  داـسف  حالـص و  يهئارا 
هدافتسا لماک ، روط  هب  نآرق  زا  ناوتیمن  نآ  نودب  تسا و  ینامـسآ  باتک  نیبم  رـسفم و  ینعم ، کی  هب  تنـس ، تسا . نیموصعم  يهمئا 

رارق دننام  دارفا ، نایم  توافت  نودب  دنتسه ، دح  لومـشم  هک  یناسک  يهمه  رب  دودح  يارجا  اهنآ . ناقحتـسم  رب  دودح  يهماقا  . 4 درک .
جارخا . 5 تسا . نیملـسم  هعماج  ياوشیپ  يهدـهع  رب  یهلا و  فیلاکت  نیرتیـساسا  زا  قوقح ، ربارب  رد  يواسم  روط  هب  مدرم  يهمه  نداد 
یگدنز زاین  نیرتیـساسا  يهدننک  فرطرب  تسا ، هعماج  ربهر  يهدهع  رب  هک  یهلا ، فیلکت  نیا  شنابحاص . هب  هاهنآ  ندناسر  اهمهس و 

دنع نم  ملعلا  راثتسم  نع  مکسفناب  اولغـشت  نا  لبق  نم  هتبن و  حیوصت  لبق  نم  ملعلا  اوردابف  وا . يدام  تشیعم  زا  ترابع  هک  تسا ، یناسنا 
زا یملع  يهدافتـسا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دکـشخب و  نآ  یندـییور  هک  نآ  زا  شیپ  ملع  نتفرگ  يارب  دـینک  یتسدـشیپ  مدرم ، يا  سپ  هـلها .
زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  دوریم  لامتحا  دیوش . لوغـشم  اههنتف  ثداوح و  رد  ندروخ  هطوغ  هب  فرـصنم و  ملع  ناگدـنراد 

نانچ یمدآ  تیدوجوم  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب . ناسنا  زا  يدرف  ره  تیدوجوم  ملع ، هخاش  هحفص 801 ] ای [  يهشیر  ای  تخرد  ندیکشخ 
، ملع زا  روظنم  رگا  دـشاب . هدوب  ملع  يریگارف  هداـمآ  یلاـسنهک ، هب  دورو  زا  سپ  اـصوصخم  یگدـنز و  ياـهنارود  يهمه  رد  هک  تسین 
(، یقیقحت تاـعوضوم  رد   ) يدـیلقت ياههتخودـنا  هن  دـشاب ، هدوـب  ناـسنا  دوـخ  یناور  يزغم و  غباـنم  زا  هدنـشوج  یقیقحت و  ياـهشناد 

نیرتیتایح ندروآ  تسد  هب  يارب  یتسدـشپ  هک  دراد  یترورـض  نانچ  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  تصرف ، ندرمـش  تمینغ  یتسدـشیپ و 
، دشاب خیرات  دادتما  رد  ملع  ياهراسهمشچ  ای  اههخاش و  اههقاس و  ای  اههشیر  ندیکـشخ  روظنم  هک  دوریم  يرگید  لامتحا  تایح . لماع 
رکنملا و نع  اوهنا  و  دوش . دوکر  هب  لدـبم  ملع  نایرج  هک  نآ  زا  شیپ  اـهناسنا ، لاـح  هب  دـیفم  مولع  يریگارف  هب  دـینک  یتسدـشیپ  ینعی 

امـش هک  تسین  نیا  زج  اریز  دـیوش ، رود  نآ  زا  زین  دوخ  دـینک و  یهن  تشز  راک  زا  ار  مدرم  و  یهانتلا ! دـعب  یهنلاب  مترما  امناف  هنع ، اوانت 
ارچ هک  ار  نـیا  تـلع  دـیابن  زگره  دـینک . باـنتجا  تـشز  روـما  باـکترا  زا  دوـخ  هـک  نآ  زا  سپ  مدرم ، ندرک  یهن  هـب  دـیاهدش  روماـم 

باتک باتک ، میزادـنیب . اهباتک  نآ  دوخ  ندرگ  هب  دـنروآیمن ، دوجو  هب  رثا  اهناسنا  رد  اههتـشون ، رگید  ردـق  هب  یقـالخا ، ياـهباتک 
تسیک و هدـنیوگ  هک  تسا  نیا  دوش ، عـقاو  تقد  دروـم  دـیاب  هک  هچ  نآ  دـشاب . هدوـب  تاـیوتحم  نیرتیلاـع  ياراد  تسا  نکمم  تسا و 
ار نآ  هک  یـسک  هب  هن  تسا . هتفگ  هک  هچ  نآ  هب  رگنب  هک : تسا  هدش  تباث  هدعاق  نیا  دییوگب : امـش  تسا  نکمم  تسا ؟ مادک  هدنـسیون 
نآ رد  دـشاب . هتـشادن  اهنآ  رد  ریثات  هدـنیوگ  تصخـش  هک  تسا  یتاـیعقاو  يهراـبرد  یلو  تسا ، حیحـص  هدـعاق  نیا  يرآ ، تسا . هتفگ 
زا ار  مدرم  دـناوتیمن  یتشز  کی  بکترم  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، هحفـص 802 ] رثوم [  اهنآ  رد  هدنیوگ  لمع  مدـع  لمع و  هک  تایعقاو 

تردـق نآ  دونـشیم ، اـهیتشز  بکترم  ناـسنا  کـی  زا  ار  یتشز  راـک  تارـضم  هک  ياهعماـج  اـی  درف  هک  نیا  رگم  دـنک . رود  یتشز  نآ 
هک دـناتیلقا  رد  يردـق  هـب  ياهعماـج  دارفا و  نـینچ  یلو  دـنک ، کـیکفت  شنخـس  زا  ار  تیـصخش  دـناوتب  هـک  دـشاب  هتـشاد  ار  یگنهرف 

هحفص 803] دنشاب [ . هدوب  هدعاق  كالم  دنناوتیمن 

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  هبطخ 105-
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خیبوت ار  دوخ  باحصا  سپس  دنکیم و  مالسا  ربمایپ  زا  يرکذ  دهدیم و  حیـضوت  ار  مالـسا  تلیـضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک تسار  يادخ  ساپس  هبلاغ . نم  یلع  هناکرا  زعا  هدرو و  نمل  هعئارش  لهـسف  مالـسالا  عرـش  يذلا  دمحلا هللا  هحفص 804 ] دیامرفیم [ .
رب هبلغ  ددص  رد  هک  یسک  ربارب  رد  ار  مالسا  ناکرا  و  دومن . لیهست  دوش ، نآ  دراو  هک  یسک  يارب  ار  نآ  نیناوق  داهن و  انب  ار  مالسا  عرش 

رتمکحم و شناکرا  لمع و  شریذپلباق و  شنیناوق  يهمه  هک  تسا  ینادواج  نید  نآ  مالسا  تخاس . ریذپانتسکـش )  ) زیزع دیآرب ، نآ 
اب عامجا ) لقع و  تنـس ، نآرق ،  ) مالـسا يهناگ  راهچ  عباـنم  يهمه  دـسرب . نآ  هب  نارگناریو  بیرخت  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظع  اـب 

يانبم هک  ار  لصا  نیا  یقلتخم  تانایب  اب  دـیجم ، نآرق  دـناهدرک . یفن  اهناسنا  زا  ار  تقاـط  قوفاـم  فیلکت  تیعطاـق ، تحارـص و  لاـمک 
، شرودقم دح  رد  زج  هب  ار  یـسک  چیه  دـنوادخ  : » هلمج نآ  زا  تسا . هدومرف  دزـشوگ  تسا ، راوتـسا  رودـقم  دـح  تلوهـس و  رب  مالـسا 

مدع تلع  هک  تهج  نادـب  [ . 232 .« ] شرودقم دـح  رد  رگم  ار  یـسک  میزاسیمن  فلکم  ام  [ » هحفص 805 [ . ] 231 .« ] دنکیمن فلکم 
اما تسا . یلک  مکح  قادـصم  دـنچ  ای  کی  نایب  تقیقح ، رد  روبزم ، تاـیآ  تفگ  ناوتیم  اذـل  تسا ، فیلکت  ندوب  تقاـط  قوف  لـعج ،

رفعج ماما  زا  تسا ». ناسآ  لهس و  ام  تعیرش  : » هلمج زا  تسا . ربتعم  ددعتم و  تایاور  تهج  هب  مالسا ، تعیرش  تلوهس  رب  تنـس  تلالد 
هب ربتعم  عبانم  رد  نومضم ، نیا  اب  یثیداحا  دینکن ». راب  تهارک  ناتدوخ  يارب  ار  تدابع  : » تسا هدش  لقن  مالـسلاامهیلع  قداص  دمحم  نب 

تایاور و هاگدـید  زا  دـشاب ، نارگید  رب  جرح  ررـض و  بجوم  هک  ناسنا ، يارب  زیاج )  ) حابم روما  نآ  نینچمه ، تسا . هدـمآ  ناوارف  روط 
. تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رارـضال  ررـضال و  فورعم  رایـسب  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا . عونمم  یمالـسا  هقف 

هزرابم هب  نآ  اب  دنهاوخب  هک  یناسک  ربارب  رد  ار ، سدـقم  نید  نیا  ناکرا  دـیامرفیم  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
اـههضراعم و اـب  هاوه  شروهظ ، زاـغآ  زا  مالـسا ، نید  تفگ  ناوـتب  دـیاش  تسا . هداد  رارق  تسکـش  لـباقریغ  مکحم و  زیزع و  دـنزیخرب ،
ار نایرج  نیا  قیقد  رظن  کی  اب  رگا  تسا . هدوب  هجاوم  نوگانوگ  ياهیفاب  بتکم  اهيرازگ و  تعدـب  گرزب و  کچوک و  ییاـههزرابم 
تلوهـس و لاح ، نیا  اب  دشاب . هدـشن  ور  هب  ور  یمـصخ  اب  مالـسا  هک  تسا  هدوبن  نامز  زا  ياههرب  چـیه  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، يریگیپ 

دسافم حلاصم و  يانبم  رب  هک  شفیلاکت  ماکحا و  ندوب  ینالقع  تلوهس و  فرط و  کی  زا  شدیاقع  لوصا و  ندوب  يرطف  هنادنسپدرخ و 
رد نآ  شرتسگ  لماع  هدوب و  دوخ  زا  مالـسا  يدـج  دـنمورین و  عافد  نماـض  رگید ، فرط  زا  تسا ، هدـش  ررقم  اـهناسنا  يونعم  يداـم و 
 ] نمل ارون  و  هنع . مصاخ  نمل  ادهاش  هب و  ملکت  نمل  اناهرب  و  هلقع )  ) هلخد نمل  املـس  هقلع و  نمل  انما  هلعجف  تسا . هدش  خیرات  هاگرذگ 
هک یسک  يارب  و  داد . رارق  ینمیا  بجوم  دومن  لصو  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  ار  نآ  و  لقع . نمل  امهف  هب و  ءاضتـسا  هحفص 806 ]
اب نآ  يهرابرد  هک  یـسک  يارب  يدـهاش  و  تفگ . نخـس  مالـسا  اب  هک  یـسک  يارب  ناـهرب  و  افـص . حلـص و  لـماع  تشگ  لـخاد  نآ  رد 
هک یـسک  يارب  یمهف  و  داد . رارق  دومن ، نآ  زا  ییانـشور  بلط  هک  یـسک  يارب  يرون  ار  مالـسا  دـنوادخ ، تخادرپ . جاجتحا  هب  نارگید 

لماع ار  مالسا  ناحبـس  دنوادخ  . 1 تسا . یعطق  مالـسا ، هب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تالمج  رد  هدراو  تاصتخم  دانتـسا  دـیزرو . لقعت 
، تسا یمالسا  فیلاکت  ماکحا و  هب  لمع  لولعم  شیاسآ ، نما و  نیا  داد . رارق  درک ، لصو  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  شیاسآ  نما و 

ناسنا کی  ینعی  دراد . دوجو  تانکـس ) تاکرح و  هنوگره  نخـس و  هشیدنا و  رادرک و   ) یمدآ یگدنز  ياههدیدپ  ازجا و  يهمه  رد  هک 
يارب افص  حلص و  لماع  مالسا  . 2 دنکیمن . یگتخیسگ  ساسحا  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  نیناوق  عضاو  شنیرفآ و  ادبم  زا  زگره  ناملسم 

ره ناج  هب  هکلب  یمدآ  ناـج  هب  دـیدش  رایـسب  مارتحا  هب  دنتـسم  مالـسا ، رد  افـص  حلـص و  هب  مارتحا  دوش . لـخاد  نآ  رد  هک  تسا  یـسک 
ینعی عابتالامزال . تسا  یناهرب  دیوگب ، ینخس  نآ  ماکحا  دیاقع و  قطنم  يهلیـسو  هب  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  مالـسا  . 3 تسا . يرادناج 

هنیب يانبم  رب  دنکیم ، يریگفده  دشیدنایم و  دهدیم و  ماجنا  یلمع  دیوگیم و  ینخس  یمالـسا  تاررقم  دیاقع و  وترپ  رد  هک  یـسک 
، مراهچ صتخم  نیا  دزادرپب . جاجتحا  هب  نارگید  اب  نآ  يهرابرد  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسا  يدهاش  مالسا  . 4 دهدیم . ماجنا  ناهرب  و 
، مومع روط  هب  ار  مالسا  ندوب  هنادنـسپدرخ  ییانـشور و  موس ، صتخم  اریز  تسا . موس  صتخم  ربارب  رد  رتدودحم  یـصتخم  تقیقح ، رد 

ربارب رد  ار  مالسا  یعافد  تردق  تمظع  مراهچ ، صتخم  رد  دهدیم . رکذت  ناناملسم  ریغ  يارب  هچ  ناناملـسم و  هحفص 807 ] يارب [  هچ 
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هک نانچ  دریگب . ییانـشور  یناسنا  سدـقم  نید  نیا  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  تسا  يرون  مالـسا  . 5 دیامرفیم . حرطم  ناناملـسم  ریغ 
.« اوقت اب  مدرم  يارب  تسا  ياهدـننک  تیادـه  تسین . نآ  رد  یکـش  چـیه  نآرق )  ) باتک نآ  : » تسا هدومرف  نآرق  ریثات  طرـش  رد  دـنوادخ 

مالـسا و هب  شیارگ  اب  ناسنا ، دنک . لقعت  هک  دراذگیم  یـسک  رایتخا  رد  ار  ندـیمهف  يارب  تایعقاو  مهف و  نیرتیلاع  مالـسا  . 6 [ . 233]
تفایرد زا  تسا  ترابع  هک  نیرب ، مهف  هب  و  دـنکیم . رارقرب  طاـبترا  تاـیعقاو  نیرتیلاـع  اـب  نآ ، تاروتـسد  هب  لـمع  دـیاقع و  شریذـپ 

. تسا مورحم  تایعقاو  رب  یلاع  فارشا  زا  تقیقح  رد  تسا ، مورحم  نیرب  مهف  زا  هک  یـسک  ره  دوشیم . لیان  تایعقاو ، يهرابرد  رتیلاع 
هب راداو  ار  یمدآ  نامـشچ  رگا  دونـشیم . ار  یتـسه  گـنهآ  دزادـنیب ، راـک  هب  ار  یمدآ  شوگ  نیرب  مهف  رگا  نآ  تاـصتخم  نیرب و  مهف 

یتسه ملاع  دنک ، يرایبآ  ار  هشیدنا  رگا  دباییمرد . دشخردیم ، تعیبط  يهصرع  رد  هک  ار  تعیبط  قوف  كانبات  رایسب  غورف  دنک ، ندید 
هب لامک  ریخ و  کیرحت  يارب  زج  دنک ، یهارمه  ار  هدارا  رگا  دریذپیم . دـنکیم و  كرد  حـضاو  ناهرب  اب  تسا ، نآ  رد  هک  ار  هچ  ره  و 

. تسا هدش  عقاو  دیاهدز ، سدـح  هک  هنوگنامه  دـیاهدز و  سدـح  ناترمع  هاگرذـگ  رد  ار  یثداوح  نونکات  امـش  امتح  دـتفایمن . نایرج 
نودب ار  یتیعقاو  ناسنا  هکلب  دـیآیمن ، دوجو  هب  ناسنا  زغم  رد  ینوناق  نایرج  اب  یقطنم ، رکفت  یـسدح ، ياهتفایرد  رد  هک  تسا  ملـسم 

یتایعقاو اب  مامـشتسا ، يهلیـسو  هب  نونکات  امـش  زین  هحفـص 808 ] دـباییمرد [ . صاخ  ییانـشور  کی  اب  مزال  ینوناـق  تامدـقم  زا  روبع 
، لقعت لیخت ، هشیدـنا ، دـننام  یلومعم ، ینهذ  تانایرج  اههدـیدپ و  زا  کی  چـیه  اـب  مامـشتسا ، هک  تسا  ملـسم  دـیاهدرک . رارقرب  طاـبترا 

دوجو نینچمه ، تسین ، دیدرت  لباق  سدح  يهدیدپ  دوجو  هک  نانچ  لاح ، نیا  اب  تسین . فیرعت  ریـسفت و  لباق  تاماهلا ، یناعم و  یعادت 
زا کی  چـیه  هک  تسا  ملـسم  تسین . راکنا  کـش و  لـباق  تسا ، یمـسر  یقطنم  قوف  ياـهتفایرد  عاونا  زا  یکی  هک  مامـشتسا  يهدـیدپ 

، دنکیم زیامتم  تفایرد  كرد و  عاونا  رگید  زا  ار  ود  نآ  هک  هچ  نآ  دنکیمن . زورب  یمدآ  زغم  رد  تلع  نودب  زگره  مامشتسا ، سدح و 
تامدـقم زا  هک  دـنکیمن  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  سدـخ  ماگنه  رد  دـصقم  هب  همدـقم  زا  لاقتنا  تعرـس  ای  هک  تسا  نیا 

هب هک  تسا  هداد  رارق  ییورین  یمدآ  زغم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  اـی  تـسا ، هدیـسر  دـصقم )  ) هجیتـن هـب  هدرک و  روـبع  يددـعتم 
تفایرد زا  تسا  ترابع  مامـشتسا  اما  دـباییم . رد  ار  دـصقم  نآ ، تفایرد  اـی  همدـقم  هب  دورو  اـب  ریـسم ، زا  تکرح  نودـب  نآ ، يهلیـسو 

مهف تبـسن  دـننک . تفایرد  يروما  نانچ  زا  ار  تیعقاو  نآ  دـنناوتیمن  یلومعم  ياهزغم  هک  يروما  زا  نآ ، ینیع  تفایرد  دـننام  یتیعقاو ،
طابترا اهنآ  اب  یگدـنز  رد  یمدآ  هک  یلومعم  تایعقاو  هب  تسامامـشتسا  سدـح و  تبـسن  یتسه ، ملاـع  یلک  قیاـقح  يداـبم و  هب  نیرب 

مزع و نمل  هرـصبت  مسوت و  نمل  هیآ  ربدـت و  نمل  ابل  و  دـیآیم . دوجو  هب  لـمع  هب  نورقم  تفرعم  زا  طـقف  نیرب  مهف  نیا  دـنکیم . رارقرب 
تمالع و  دیشیدنا . هک  سک  نآ  يارب  يزغم  و  ربص . نمل  هنج  ضوف و  نمل  هحار  لکوت و  نمل  هقثو  قدص ، نمل  هاجن  ظعتا و  نمل  هربع 

يارب تربـع  و  تسا . تاریخ ) يارب   ) میمـصت مزع و  ياراد  هک  یناـسنا  يارب  ییاـنیب  و  درب . راـک  هب  فیطل  مهف  تسارف و  هک  یـسک  يارب 
ار دوخ  روما  يهمه  هک  یسک  يارب  یتحار  و  دنک . لکوت  هک  یـسک  يارب  نانیمطا  هدننک و  قیدصت  يارب  تاجن  و  دریذپب . دنپ  هک  یـسک 
هب هبطخ ، نیا  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  ياهیلاع  تافـص  رثکا  دشاب . ابیکـش  هک  یـسک  يارب  رپس  هحفص 809 ] و [  دراپـسب . ادخ  هب 

يانبم رب  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  ناهرب  . 1 دننام : دنتـسه . تفایرد  كرد و  ملع و  لماوع  يهلوقم  زا  دهدیم ، تبـسن  یقیقح  ناناملـسم 
مهف . 4 دریگب . ییانشور  مالسا  زا  دهاوخب  هک  یسک  يارب  رون  . 3 دتسیاب . مصخ  ربارب  رد  هک  یسک  يارب  تداهش  . 2 دیوگب . نخس  مالسا 

، رانملا فرـشم  جئالوالا ، حضاو )  ) حضوا جهانملا و  جلبا  وهف  دـشیدنیب و ... هک  یـسک  يارب  زغم  . 5 دنک . لقعت  هک  هک  یـسک  يارب  نیرب 
مالـسا ياههار  سپ  ناسرفلا . فیرـش  هقبـسلا ، سفاـنتم  هبلحلا ، عماـج  هیاـغلا ، عیفر  رامـضملا ، میرک  حـیباصملا ، ءیـضم  داوجلا ، قرـشم 

ناشخرد نآ  ياههداج  تسا . اههاگلعشم  نیرتدنلب  نآ  هاگلعـشم  رانم  تسا . اهلخدم  نیرتحضاو  نآ  ياهلخدم  اههار و  نیرتنشور 
(. لامک يارب  وپاکت  رد   ) تقبـس يارب  عماج  لـیاسو  عیفر و  یتیاـغ  ياراد  تمارک ، اـب  شیوپاـکت  نادـیم  تسا . نازورف  نآ  ياـهغارچ  و 

اههار و نیرتنشور  مالسا  ياههار  هک  تهج  نادب  دنشابیم . فیرش  شناراوس  تسا و  دیدش  تباقر  دروم  نآ  رد  تقبس ) شاداپ   ) هزیاج
ره هجیتن ، رد  تساهلعـشم و ،... نیرتنازورف  نآ ، ياهلعـشم  تسا و  قرط  نیرتحضاو  یهلا ، نید  نیا  فیلاکت  دـیاقع و  هب  دورو  قرط 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 249 

http://www.ghadirestan.com


نخـس يارب  هک  تسا  یعطق  دیآرب ، سدقم  نید  نیا  شریذپ  تخانـش و  ددـص  رد  میلـس  درخ  زا  يرادروخرب  لد و  يافـص  اب  هک  یـسک 
هب ار  اهناسنا  مالـسا ، دروایب . دهاش  نآ  زا  دـناوتیم  ياهناراکبان ، تموصخ  ره  ندرب  نیب  زا  يارب  تشاد و  دـهاوخ  مکحم  ناهرب  نتفگ ،
اذل تسا ، ادبم  نیرتیلاع  یناسنا ، دوجو  ادبم  نوچ  دیوگیم  مالسا  هحفص 810 ] دنکیم [ . تیاده  یتمظع  اب  رایسب  تیاغ  العا و  فده 

نیدـلا و موی  كدیهـش  نوماملا و  کنیما  وهف  سباحل ، املع  رانا  سباقل و  اسبق  يروا  یتح  تسا . تایاغ  نیرتیلاـع  زین  وا  دوجو  تیاـغ 
يهدنریگ بلاط و  يارب  ار  مالـسا  سدـقم  نید  راونا  زا  ياهلعـش  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  هاگ  نآ  ات  همحر . قحلاب  کلوسر  و  همعن . کثیعب 

، ربمایپ نآ  اراگدرورپ ) راب  . ) تخاس نشور  تسا ، هدـش  فقوتم  تلالـض  تریح و  رد  هک  یـسک  يارب  داشرا  تمـالع  و  تخورفارب . رون 
یتمحر هک  وت  قح  رب  لوسر  و  تسا . ناـیناهج  يارب  یتمعن  هک  تسوت  بناـج  زا  ثوعبم  تماـیق و  زور  رد  وت  دـهاش  وت و  نوماـم  نیما و 

قافآ يهمه  رد  ناسنا  هب  یتسه و  ملاع  تاـیاغ  يداـبم و  لوصا و  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ناـیملاع . يارب  تسا 
دندیـشکیمن و هدرپ  نارگید  دوخ و  نامـشچ  يور  تسرپتملظ ، ناتفـص  شافخ  رگا  هک  تخورفارب ، تفرعم  ملع و  رون  یناسنا  عماوج 

یتملظ هچ  مکارتم . تاملظ  رد  هن  دندرکیم ، یگدنز  راونا  رد  يرـشب  عماوج  زورما ، دـیدرت ، نودـب  دنتـشاذگیم ، دوخ  لاح  هب  ار  مدرم 
نیا رگا  تسین . حرطم  یتسرپتعفنم  يانبم  رب  زج  يراتفر  چـیه  یهاوخدوخ و  زج  یقطنم  چـیه  يزورما ، رـشب  يارب  هک  نیا  زا  رتکیرات 

وج رد  نآ  يهعاشا  هک  تفای ، میهاوخ  نتـشیوخ  هب  ناسنا  لهج  رد  ار  نآ  ياههشیر  مینک ، لیلحت  تسرد  ار  ییازتملظ  ییارگتملظ و 
ضرع ادخ  هب  شیاین  یتوکلم  تلاح  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپس ، تسا . هماکدوخ  ناتسرپتردق  نامرآ  نیرتیلاع  اهناسنا ، تایح 
تنایخ اطخ و  نیرتمک  لامتحا  دیوگیم  هک  یلقع  یعطق  لیلد  يهفاضا  هب  تسوت ». نومام  نیما و  یمارگ ، ربمایپ  نآ  اهلا ) راب  : ») دـنکیم

فلتخم و لاکشا  اب  نومضم ، هحفـص 811 ] نیا [  ینآرق ، تایآ  رد  تسا ، قدصم  قداص و  نآ  تلاسر  شریذـپ  زا  عنام  تلاسر ، رما  رد 
مهللا [ . 234 .« ] دوشیم لزان  وا  هب  هک  ییحو  زج  دـیوگیمن  نخـس  يوه  يور  زا  ربماـیپ  نآ  و  : » هلمج زا  تسا . هدـمآ  ددـعتم  دراوم  رد 
فرـش هلزن و  کیدل  مرکا  و  هءانب ! سانلا )  ) نینابلا ءانب  یلع  لعا  مهللا  کلـضف . نم  ریخلا  تافعـضم  هزجا  کلدع و  نم  امـسقم  هل  مسقا 

نیلاض و ال نیثکان و ال  نیبکان و ال  نیمدان و ال  ایازخ و ال  ریغ  هترمز  یف  انرشحا  و  هلیضفلا . ءانسلا و  هطعا  هلیـسولا و  هتآ  هلزنم و  كدنع 
نآ هب  دوخ  لـضف  ناوارف  ریخ  زا  یـشاداپ  و  اـمرف . اـطع  رفاو  یظح  راوگرزب  نآ  يارب  دوخ  تلادـع  زا  ادـنوادخ ، نینوـتفم . ـال  نیلـضم و 
رد ینابزیم  فاطلا  نیرتهب  اـب  ار  وا  هدـب و  رارق  ناگدـننکانب  يهمه  ياـنب  زا  رتـالاب  ار  وا  ياـنب  ادـنوادخ ، اـمرف . تیاـنع  تلاـسر  بحاـص 
ام و  زاس . شرادروخرب  تلیـضف  تمظع و  زا  امرف و  تیانع  هلیـسو  وا  هب و  نادرگب . فیرـش  ار  وا  تلزنم  ماقم و  و  امرفب . مارکا  تهاگراب 

یگدننکهارمگ یهارمگ و  ینکـشدهع و  فارحنا و  تمادن و  هب  يراتفرگ  نودب  ییاوسر و  هب  ءالتبا  نودـب  امرف ، روشحم  وا  هورگ  رد  ار 
ار وا  گرزب  حور  لاصتا  فشک و  ار  هدننک  اعد  ضحم  يافـص  قدص و  یبوخ  هب  هک  ینارون ، شیاین  اعد و  نیا  اههنتف . رد  يروهطوغ  و 

هلمج نآ  زا  تشاد . هجوت  اهنآ  هب  دـیاب  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  یتیمها  اـب  رایـسب  بلاـطم  دـنکیم ، تاـبثا  حوضو  لاـمک  اـب  توکلم ، اـب 
.1 دـننام : تسا . مرکا  لوسر  يهیلاـع  تافـص  يهدـننک  ناـیب  اـهنآ  زا  يرادـقم  هک  تساـعد ، هحفـص 812 ] تـالمج [  دوخ  تاـیوتحم 

نیرتيدج هک  شیاین ، اعد و  تلاح  رد  تمایق و ... زور  رد  یهلا  دهاش  . 3 تلاسر . غالبا  نتفرگ و  رد  نومام  نیما و  . 2 رون . يهدنزورفرب 
، رایتخایب ياهحول  دننام  صولخ ، لامک  اب  هدننک ، اعد  یحور  یناور و  حوطـس  تیدوجوم و  همه  تسا ، یهلا  ناسنا  کی  یحور  تالاح 
طوطخ و سامتلا  نتساوخ و  زا  تسا  ترابع  دنزیم ، رـس  هحول  نآ  زا  لاح  نآ  رد  هک  یلمع  اهنت  دوشیم . قلطم  تسدربز  شاقن  میلـست 

يهحول نآ  زا  يزیچ  چـیه  ضحم ، یهلا  تلاـح  نیا  رد  شیوخ . بولطم  تاـیح  يارب  قلطم ، تسدربز  شاـقن  زا  شقن ، ناوـلا  لاکـشا و 
نب یلع  دننام  ياهدننکاعد  هک  ياهملک  ره  تفگ  دـیاب  اذـل  دوشیمن .  رادومن  وا ، تیدوجوم  مامت  زج  شاقن ، تسد  ریز  رد  هدـش  میلـست 
دق و  درادـن . نآ  هب  یهار  ضحم  یعیبط  يهدارا  مهوت و  لیخت ، تسوا و  تیدوجوم  مامت  قراوب  زا  ياهقراب  دروآیم ، نابز  رب  بلاـطیبا 

هدـنع و مکل  دـی  هیلع و ال  مکل  لضف  نم ال  مکمظعی  مکناریج و  اـهب  لـصوت  مکواـما و  اـهب  مرکت  هلزنم  مکل  یلاـعت  هللا  همارک  نم  متغلب 
و نوفنات ! مکئابآ  ممذ  ضقنل  متنا  و  نوبـضغت ! الف  هضوقنم  هللا  دوهع  نورت  دـق  و  هرما . هیلع  مکل  هوطـس و ال  مکل  فاخی  ـال  نم  مکباـهی 
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یف هللا  روـما  متملـسا  مکتمزا و  مهیلا  متیقلا  مکتلزنم و  نم  هملظلا  متنکمف  عـجرت ، مکیلا  ردـصت و  مـکنع  درت و  مـکیلع  هللا  روـما  تناـک 
و هحفص 813 ] مهل [ ! موی  رشل  هللا  مکعمجل  بکوک ، لک  تحت  مکوقرف  ول  هللا ، میا  تاوهشلا و  یف  نوریسی  تاهبشلاب و  نولمعی  مهیدیا .
مارتحا و امش  ناگیاسمه  و  دنوشیم . مارکا  تهج  نآ  هب  امش  ياهزینک  یتح )  ) هک دیاهدیـسر  ياهجرد  هب  لاعتم  دنوادخ  تمارک  زا  امش 

ناـنآ يارب  امـش  زا  یتمعن  هنوگ  چـیه  و  دـیرادن . يرترب  ناـنآ  رب  امـش  هک  دـننکیم  میظعت  ار  امـش  یناـسک  دـنریگیم و  رارق  قلعت  دروم 
دوجو نانآ  يارب  امـش  زا  یتیمکاح  دنرادن و  امـش  تردـق  زا  یـسرت  هک  تسا  هتـسشن  یناسک  ياهلد  رد  امـش  زا  یتبیه  تسا و  هدیـسرن 

ناتناردپ دهع  نتـسکش  زا  امـش  هک  یلاح  رد  دینکیمن ، یبضغ  امـش  دوشیم و  هتـسکش  يدنوادخ  ياهدهع  هک  دینیبیم  امـش  و  درادـن .
. دومنیم عوجر  امش  يوس  هب  دشیم و  رداص  امش  زا  تشگیم و  دراو  امش  رب  يدنوادخ  روما  هتشذگ  رد  دیزرویم . عانتما  فاکنتـسا و 

نانآ تسد  هب  ار  یهلا  روما  دـیتشاذگ و  نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهنانع  دـیتخاس و  طلـسم  دوخ  تلزنم  ماقم و  هب  ار  ناراکمتـس  نونکا 
ناگراتـس يهمه  ریز  رد  ار  امـش  نانآ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  و  دنیامنیم . تکرح  تاوهـش  رد  دننکیم و  اهههبـش  هب  لمع  نانآ  دـیدرپس .

ار امـش  هک  یتلذ  للع  یخرب  دیـسر . دهاوخ  ارف  نانآ  يارب  هک  يزور  نیرتدب  يارب  درک ، دهاوخ  عمج  ار  امـش  دنوادخ  دنزاسب ، هدـنکارپ 
ياهنامیپ ضقن  ربارب  رد  دیوشیمن و  كانبـضغ  امـش  دوشیم و  ضقن  يدنوادخ  ياهنامیپ  امـش ، نامـشچ  ربارب  رد  . 1 تسا : هتفرگارف 

رد تسا ، مادـک  نامیپ  نآ  يهدـننک  هابت  يهجیتن  تسیچ و  يدـنوادخ  ناـمیپ  تیمها  دـیمهفیمن  اـیوگ  دـینکیمن ! تمواـقم  يدـنوادخ 
يرورپنـت و اـب  فرط و  کـی  زا  ناـتدوخ ، رب  فعـض  نـیقلت  اـب  . 2 دـیزرویم . عاـنتما  ناتناردـپ  ياـه  ناـمیپ  ضقن  زا  امـش  هک  یتروص 
اب دیدرپس . اهنآ  تسد  هب  ار  دوخ  راهم  دیدرک و  هریچ  دوخ  رب  ار  ناراکمتس  رگید ، فرط  زا  نآ ، تابیط  ایند و  هب  لیامت  یبلطشیاسآ و 
مه درخبان  ناراکهبت  نآ  هحفـص 814 ] دننکن [ ! هلمح  امـش  ياهنیمزرـس  اهرهـش و  هب  شناهاوخ  اوه  هیواعم و  هک  دیراد  عقوت  لاح  نیا 

، ار امـش  دنوادخ  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  هرخالاب  اریز  دوب ، دنهاوخ  يرـشب  تاعامتجا  نیدایم  زاتهکی  هشیمه  يارب  هک  دننکن  نامگ 
هحفص 815] دوب [ . دهاوخ  ناشتسیاشان ) ياهرادرک  ماقتنا   ) زور نیرتدب  نانآ ، يارب  درک و  دهاوخ  فیلات  عمج و  اهیگدنکارپ ، زا  سپ 

نیفص مایا  زا  یکی  رد  هبطخ 106-

نع مکزاـیحنا  مکتلوـج و  تیار  دـق  و  هحفـص 816 ] دوـمرف [ . داریا  نیفـص  ياـهزور  زا  یـضعب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
. مظعالا مانـسلا  مدقملا و  فنالا  فرـشلا و  خـیفای  برعلا و  میماهل  متنا  ماشلا و  لها  بارعا  و  هاغطلا )  ) ماغطلا هافجلا  مکزوحت  مکفوفص ،

بارعا تسپ و  نشخ و  مدرم  هک  مدـید  مدـید . ناتفوفـص  زا  ار  امـش  ندـش  رانکرب  سپـس  رازراـک و  زاـغآ  رد  ار  امـش  زاـت  تخاـت و  نم 
ناتماقدـنلب ورـشیپ و  ياـههرهچ  فرـش و  ناـگرزب  برع و  نادرمناوج  امـش  هک  یلاـح  رد  دـندادیم . تسکـش  ار  امـش  ماـش  نیـشنهیداب 

رود دندوب و  یناسک  هچ  نینموملاریما  نارای  مکی . هتکن  داد : رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  مهم  يهتکن  هس  تالمج  نیا  ریـسفت  رد  دیراوگرزب .
هک تسا  لاحم  تسا . ندـش  همیمـض  بذـج و  لیامت ، بجوم  تیخنـس ، هک : تسا  یلک  نوناق  نیا  دـندوب ؟ هتفرگ  یناسک  هچ  ار  هیواـعم 
اب ار  ناشرمع  زا  یتاظحل  دـنناوتب  اهرـسای  نب  رامع  رکبیبا و  نب  دـمحم  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  ینرقسیوا ، رتشاکلام ، يرافغرذوبا ،

یتسرپدوخ و زج  هیواعم  دوجو  رد  هتفای  بذهت  كاپ و  ياهناسنا  نآ  اریز  دننارذگب . وا  لایما  اب  تقفاوم  اب  هیواعم و  تیـصخش  تخانش 
ذوـفن و لـباقریغ  ياهدـس  ار  روـبزم  روـما  ناـنآ  دـننیبیمن . يرگید  زیچ  دـناتیناسنا ، دـض  اـهنآ  يهمه  هک  ییارگداژن ، یهاوخماـقم و 
. دـنکیم يریگولج  اهنآ  قباطم  لمع  یناسنا و  ياهشزرا  لوصا  يهدـهاشم  زا  هک  دـننیبیم  هحفص 817 ] ياهریت [  رایـسب  ياهباجح 
دزابب و ار  دوخ  ناویح ، زا  رتتسپ  ناراکهبت  اب  ییوراـیور  رد  دـیابن  تسا ، یناـسنا  ياـهتمظع  تازاـیتما و  ياراد  هک  یـسک  مود . هتکن 

هدهع هب  اهگنج  رد  ار  نایهاپـس  يالعا  یهدنامرف  الومعم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  موس . هتکن  دنک . یلاخ  ناراکهبت  نآ  يارب  ار  نادیم 
تفاـییمرد و ار  گرم  یگدـنز و  زرم  رد  نتفرگ  رارق  تیمها  هظحل ، ره  رد  رازراـک ، يهصرع  رد  روـضح  اـب  راوـگرزب ، نآ  تفرگیم .

لیلقت يارب  ار  دوـخ  شـالت  شــشوک و  يهـمه  دــیدیم و  مـشچ  اـب  ار  اــهناسنا  تاــیح  عرازم  رب  گرم  نارب  ياــهساد  ندــمآ  دورف 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 251 

http://www.ghadirestan.com


نع مهنولیزت  مکوزاح و  امک  مهنوزوحت  هرخاب  مکتیار  نا  يردـص  حواح  یفـش و  دـقل  و  دومرفیم . لوذـبم  نیحورجم  ناگدشهتـشک و 
اهضایح نع  یمرت  هدورطملا ، میهلا  لبالاک  مهارخا  مهالوا  بکرت  حامرلاب ، اوجش )  ) ارجش لاصنلاب و  اشح )  ) اسح مکولازا ، امک  مهفقاوم 

، راک رخآ  رد  مدید  هک  نیا  زا  تفای . افـش  ماهنیـس  شورخ  بارطـضا و  و  درک ) رییغت  عضو  ینامز ، كدـنا  زا  سپ  ! ) اهدراوم نع  داذـت  و 
ياههاگیاج زا  ار  نانآ  و  دندوب . هتخاس  قرفتم  ناتفوفص  زا  ار  امش  نانآ  هک  نانچ  دیدرکیم ، رانک  قرفتم و  ناشفوفص  زا  ار  نایماش  امش 

. اههزین اب  ندز  اهریت و  اب  يراتشک  تفرگ ) جوا  راتـشک  دیدومن ، دیدشت  ار  رازراک  . ) دندوب هدنار  ار  امـش  نانآ  هک  نانچ  دیدناریم . دوخ 
زا هـک  ياهنــشت  نارتــش  دــننام  تـشگیم ، يرگید  هورگ  رب  راوــس  رارف  رد  لوا  هورگ  و  دــنداد ) حــیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هـک  نـیا  اــت  )

ياـهناسنا يرهاـظ  تسکـش  ساـسحا  عقوم  رد  هک  یـشورخ  بارطـضا و  دـنوش . هدـنار  ناشیاهروخـشبآ  زا  درط و  دوـخ  ياههچـضوح 
یعقاو تسکـش  اب  ياهتـسراو  ناسنا  چـیه  تسا . ینعم  رپ  رایـسب  دـیآیم ، دوجو  هب  لـماک  ياـهناسنا  نورد  هحفص 818 ] رد [  هتـسراو ،

، لاـح نیا  اـب  دـنکیم . قلطم  زوریپ  ار  یمدآ  یگتـسراو ، ماـقم  هب  لوصو  اریز  تسا . يرهاـظ  ناـنآ  رب  دراو  تسکـش  دوشیمن و  ورهبور 
مدرم هک  نیا  يارب  دوـشیم . لـماک  ياـهناسنا  ینورد  ياـههلان  شروـش و  شورخ و  بارطـضا و  بجوـم  مه  يرهاـظ  تسکـش  نـیمه 

تیقفوم و يزوریپ ، تسکـش و  كالم  هک  دـننادیمن  دـننکیم و  كرد  ود  نآ  يرهاظ  میهافم  اب  ار  يزوریپ  تسکـش و  كالم  یلومعم 
ینیع يهجیتـن  رمث و  هب  لـطاب ، ندرک  دوباـن  هب  مادـقا  قح و  زا  عاـفد  نآ  هاوخ  تسا . لـطاب  ندرک  وحم  قح و  زا  عاـفد  رد  تیقفوم  مدـع 

هحفص 819] هن [ . ای  دسرب 

گرزب ياههثداح  هبطخ 107-

یلجتملا دمحلا هللا  هحفـص 820 ] تسا [ . هدومرف  داریا  اهنآ  رد  گرزب  ثداوح  اهرازراک و  نایب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
رب شنـشور  ناهرب  اب  هدومن و  یلجت  یقالخ  رب  شتاقولخم  يهلیـسو  هب  هک  تسار  يادـخ  ساپـس  هتجحب . مهبولقل  رهاـظلا  هقلخب و  هقلخل 
زا تسا ، گنهامه  لاح  نیع  رد  عونتم و  رایسب  نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  یتسه ، ناهج  رد  مظن  تیمکاح  تسا . هتشگ  راکشآ  نانآ  ياهلد 

مظن و يهمه  قوف  هک  یتمظع  رگید و  فرط  زا  دوشیم ، هدـهاشم  ناـهج  نیا  رد  هک  یفیـصوت  لـباقریغ  هوکـش  تمظع و  فرط و  کـی 
يهدیدپ اما  دـنک . شریذـپ  لباق  لاعتم  ضایف  قلاخ  هاگیلجت  ناونع  هب  ار  تاقولخم  ملاع  دـناوتیم  تسا ، یمدآ  دوجو  رد  یتسه  هوکش 

هک دـهدب  هار  دوخ  هب  ار  هناقمحا  مهوت  نآ  یـسک  رگا  تسا . یتسه  ناهج  رد  الع ، لج و  قح ، یلجت  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  مظن 
یمظن رگا  اریز  دـنکیم ، دادـملق  ساسایب  چوپ و  ار  مولع  يهمه  هناهاگآان ، ای  هناهاگآ  دـنک ، یقلت  دـیدرت  دروم  ای  راکنا  ار  هدـیدپ  نیا 

زا رشب ، تسا  هدش  ثعاب  هک  تسا  یتاذ  ساسحا  کی  مظن ، يانبم  رب  تانئاک  تکرح  ساسحا  درادن . دوجو  ینوناق  دشاب ، هتـشادن  دوجو 
ار هتکن  نیا  دنزب . يدـج  شالت  هب  تسد  ینایرج  دوجوم و  ره  نوناق  ندرک  ادـیپ  يارب  نتـشیوخ ، اب  ینیع و  ناهج  اب  طابترا  خـیرات  زاغآ 
هحفـص 821] قلاخ [  اب  یتهباشم  تیخنـس و  چـیه  دـنراد ، نوناق  زا  هک  يرولبت  مظن و  لامک  اـب  تاـقولخم ، نیا  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب 

هنوگچ دـنرادن ، ضایف  قلاخ  اب  یتهابـش  تیخنـس و  چـیه  تاـقولخم  هک  لاـح  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  اذـل  دـنرادن . ضاـیف 
ناتخرد و رد  نابغاب  يهولج  زا  روظنم  اریز  تسا ، نشور  لاوئـس  نیا  خـساپ  دنـشاب ؟ هدوب  ناـیمدآ  يارب  يدـنوادخ  هاـگیلجت  دـنناوتیم 

ییاهلگ ناتخرد و  نآ  خنـس  مه  نابغاب  تیوه  هک  تسین  نآ  تسا ، هدـینایور  ار  اهنآ  تقد  لامک  اـب  هتـشاک و  ار  اـهنآ  هک  ییاـهلگ 
نابغاب نآ  ياهيریگفدـه  ياهنامرآ و  هدراو و  یملع  ياهتمظع  يهولج  روظنم ، هکلب  تسا . هدـنارورپ  هتـشاک و  ار  اـهنآ  هک  تسا 

ياراد تسا  يداوم  رـصانع و  یتسه ، ملاع  يرهاظ  حطـس  هک  نیا  اب  رگید ، فرط  زا  تسوا . تافـص  زا  يرادقم  يهدننک  نایب  هک  تسا ،
یتسه ناهج  رد  فیـصوت  لباقریغ  یهوکـش  تمظع و  لاـح ، نیا  اـب  تاـبکرم ، هب  ازجا  زا  داـسف و  هب  نوک  زا  لوحت  تکرح و  دادـتما و 

نآ رد  ار  یناـبر  يهدـننکهریخ  غورف  درگنب ، نآ  رد  شیـالآیب  يهدـید  كاـپ و  بلق  اـب  یـسک  رگا  تسا  لاـحم  هـک  دوـشیم  ساـسحا 
يهولج هک  تسا  روهدید  مشچ  بلق و  یکاپ  نورد و  يافـص  میدرک ، هراشا  هک  نانچ  تفایرد ، دوهـش و  نیا  طرـش  اهنت  دنکن . هدـهاشم 
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رارق تفایرد  رکفت و  دروم  اعقاو  رگا  هک  تسا  یمدآ  دوجو  رد  رگید  یتمظع  دنیبب . یتسه  ملاع  نیا  رد  توکلم ، مان  هب  ار ، ادـخ  تمظع 
يهلمج رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوشیم . كرد  حوضو  لامک  اـب  یبوبر ، دیـشروخ  عاعـش  اـب  یمظع  تقیقح  نآ  ترواـجم  دریگب ،

اهیفاب و حالطـصا  اب  هک  دنوش  ادیپ  یـصاخشا  مه  رگا  تسا ». هدش  راکـشآ  قیالخ  ياهلد  رب  شنـشور  ناهرب  اب  و  : » دـیامرفیم يدـعب 
، اهنآ راکنا  هک  تسا  یلیالد  نایمدآ ، ياهلد  يارب  یلو  دـنزادنیب ، راک  زا  هدرک و  روک  ار  دوخ  نهذ  دـنناوتب  يزغم ، ياهيزاب  جـنرطش 
هک تسین  نانچ  اریز  تسین ، اـهیناسآ  نیا  هب  نادـجو ، رگید  حالطـصا  هب  اـی  لد  ندرک  روک  تسین . ریذـپناکما  نتـشیوخ  راـکنا  اـب  زج 
هب لاعشا  نآ  دنک و  لاغشا  ار  نورد  ياضف  هراومه  یتسهناهج ، دوخ و  اب  ندرک  رهق  تاحالطصا و  اب  يزاب  اههطـسفس و  یناملظ  جاوما 

لـیلد و راـکنا  هک  نیا  تلع  هحفـص 822 ] دزادـنیب [ . راک  زا  دـنک و  روک  مه  ار  نادـجو  اـی  لد  یتح  هک  دـشاب  هدرتسگ  قیمع و  يردـق 
هک دراد ، دوخ  يزاسزاب  ندـنام و  كاپ  يارب  يدـج  شالت  هراومه  یمدآ ، لد  هک  تسا  نیا  تسا ، نتـشیوخ  راـکنا  مزلتـسم  لد ، تجح 

، رمتـسم يزاسزاب  ییارگون و  اب  یمدآ ، لد  دـهدب . رارق  طابترا  رد  تایعقاو  اب  ار  دوخ  يزغم ، یلومعم  ياـهورین  زا  شیب  یلیخ  دـناوتیم 
نیمه دـنکیم . نیمـضت  ار  تاـیح  يهمادا  دفاکـشیم و  یگدـنز  رد  ار  اهتسکـش  ساـسحا  اهيدـیمون و  دـنمورین  رایـسب  جاوما  يهنیس 

، ینالوط تدم  ات  میهافم ، اب  يزاب  جنرطـش  ظافلا و  اب  يزاب  اهیفاب و  حالطـصا  دراذگیمن  هک  تسا  نادجو  ای  لد  يزاسزاب  ییارگون و 
یبـیرفدوخ و هک  نیا  رگم  دـنک . راـت  هریت و  تسا ، تاـیعقاو  رظاـن  شهاگدـصر  نیرتمکحم  نیرتیلاـع و  رد  لد ، هـک  ار ، نرود  ياـضف 

شیپ رد  تسا ، هتفرگ  شیپ  فرحنم  هدولآ و  نهذ  هک  ار  هار  نامه  نادجو ، ای  لد  هک  دشاب  ینالوط  يوق و  يردـق  هب  نتـشیوخ  اب  هزرابم 
مص و ناذآ  یمع و  بولق  نم  هیلا ، هجاـحلا  ثیح  کـلذ  غـضی  همـساوم ، یـضما )  ) یمحا همهارم و  مکحا  دـق  هبطب ، راود  بیبـط  دریگب .

کلذ یف  مهف  هبقاثلا ، مولعلا  دانزب  اوحدـقی  مل  همکحلا و  ءاوضاـب  اوئیـضتسی  مل  هریحلا ، نطاوم  هلفغلا و  عضاوم  هئاودـب  عبتتم  مکب ، هنـسلا 
ياهمهرم ددرگیم . یحور  تباـبط  هب  نادـنمزاین  لاـبند  هب  تخـس  دوخ  بط  اـب  هک  تسا  یبیبط  هیـساقلا . روخـصلا  همئاـسلا و  ماـعنالاک 

زا دـشاب ، زاین  هک  دروم  ره  رد  ار  دوخ  يهناقذاح  ياوادـم  بیبط  نیا  هدرک . مرگ  ار  ندرک  غاد  لیاسو  هدومن و  مکحم  ار  دوخ  شخبافش 
ياههاگیاج تلفغ و  دراوم  يوجتـسج  رد  دراد . رامیب ) يارب   ) ياهدـش هیبعت  ياود  اـب  لـال ، ياـهنابز  رک و  ياـهشوگ  روک و  ياـهلد 

نیا هحفص 823 ] نایم [  رد  نانآ  دناهتخورفین . ياهلعش  كانبات  مولع  ياههنز  شتآ  زا  هتفرگن و  تمکح  راونا  زا  یغورف  هک  تسا  تریح 
یسررب دروم  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  تالمج  نیا  رد  دنچ  یبلاطم  دنتخـس . رایـسب  ياههرخـص  هدنرچ و  ینیااپ  راهچ  دننام  تاملظ 

مهو هئارا  ار  يریگـشیپ  قرط  مه  تسا ، ناراـمیب  يوجوتسج  رد  تسد  هب  اود  هک  یهلا  بیبـط  نآ  نینموملاریما ، مکی . بلطم  داد : رارق 
. موس بلطم  دنیایب . وا  غارـس  هب  نارامیب  هک  دنیـشنیمن  دنکیم و  يدرگیپ  ار  نارامیب  یهلا ، بیبط  مود . بلطم  دـنکیم . اوادـم  ار  ضرم 
رب تساهيدیلپ ، یـصاعم و  باکترا  زا  یـشان  هک  یحور ، ياهيرامیب  دـنکیم . وپاکت  یـساسا  ياهيرامیب  يهجلاعم  يارب  یهلا ، بیبط 

. مود مسق  دـیمان . ناوتیم  زین  یحور  ياهيرامیب  لوصا  ار  اهنآ  هک  یـساسا  ياهيرامیب  مکی . مسق  دـنوشیم : میـسقت  یـساسا  مسق  ود 
لوصا هب  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دنتـسه . لوصا  نآ  ياهلولعم  يهلزنم  هب  هک  یلومعم ، یعرف و  ياهيرامیب 

. دروآیم راب  هب  ار  نابز  یگنگ  شوگ و  ییاونـشان  هک  اهلد ، ییانیبان  . 1 زا : دناترابع  لوصا  نیا  دـیامرفیم . هراشا  یحور  ياهيرامیب 
هب لوصو  يارب  میقتسم  قیرط  رد  تکرح  زا  هک  تسا ، زیگنابارطضا  دیدرت  تلاح  نامه  تریح ، زا  روظنم  تریح . يرامیب  . 3 تلفغ . . 2

ینایاپراهچ دـننام  نانآ  . » دوشیم هدـید  هدـنزومآ  سب  یتقیقح  ریـسفت ، دروم  تالمج  رخآ  رد  دـنکیم . يریگولج  هبیط  تایح  فادـها 
اهتن هن  هرخص ، يارب  هرخص  ندوب  تخس  ناویح و  ندوب  ناویح  هک  تسا  نیا  هلمج  ود  نیا  تلع  دناتخس ». رایسب  ییاههرخـص  هدنرچ و 

يهجرد هب  يرایتخا ، طوقـس  صقن و  نودـب  ناـسنا  هک  یتروص  رد  تسا . دوجوم  ود  نآ  ملاـس  یعیبط  تیوه  نیع  هکلب  تسین ، يراـمیب 
، تسین ریذـپناکما  بلط  لاـمک  نتـشیوخ  اـب  هزراـبم  نودـب  هک  يراـیتخا  طوقـس  صقن و  نیا  دـنکیمن . لزنت  اراـخ  گنـس  تیناوـیح و 

دق دـشخب . دوبهب  ار  نآ  دـناوتیم  هحفـص 824 ] تمکح [  یهاـگآ و  تفرعم و  ملع و  یناـبر  ياود  طـقف  هک  تسا  يراـمیب  نـیرتتخس 
ياهزار اهمسوتمل . همالعلا  ترهظ  اههجو و  نع  هعاسلا  ترفسا  و  اهلهال )  ) اهطباخل قحلا  هجحم  تحضو  رئاصبلا و  لهال  رئارسلا  تباجنا 
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هتشادرب و دوخ  يور  زا  هدرپ  تمایق  حضاو و  تسا  هدش  فرحنم  هداج  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  قح  يهداج  راکـشآ و  نایانیب  يارب  یفخم 
ییانشآ رب  دوش ، هدوزفا  لد  ییانیب  رب  هک  هزادنا  ره  تسا . هتشگ  رهاظ  تسا ، ذفان  تسارف  ياراد  هک  یـسک  يارب  گرزب  زور  نآ  تمالع 

یگدنز و حوطـس  اهدومن و  يهدرپ  تشپ  زا  ار  یقیاقح  هدـش  هیفـصت  هتفای و  بذـهت  ياهناسنا  هک  نیا  دوشیم . هفاضا  یناهن  ياهزار  اب 
یلومعم مدرم  یناوتان  لولعم  دننزیم ، زابرـس  یناهن  ياهزار  زاربا  زا  نالدانیب  هک  نیا  راکنا . لباقریغ  تسا  یتقیقح  دننیبیم ، یتسهناهج 

. دوش فرحنم  قح  يهداج  زا  لهج ، هب  دانتـسا  اب  دناوتیمن  سک  چیه  دیوگیم  ریـسفت  دروم  هلمج  تسا . رارـسا  نآ  لمحت  ندینـش و  زا 
الصا هک  دنشاب  یناسک  ای  دناهدش ، فرحنم  سپس  هتـشاذگ و  نآ  يهداج  رد  ماگ  قح  هب  تفرعم  یهاگآ و  اب  هک  دنـشاب  یـصاخشا  هاوخ 
هیکت هک  تسا  دیدش  يردق  هب  نآ  هب  مازتلا  ترورض  قح و  حوضو  اریز  درک . تکرح  قح  يهداج  رد  دیاب  هک  نیا  هب  دناهتشادن  یهجوت 

ره دوشیم و  کیکفت  لطاب  زا  قح  یناور ، يزغم و  لادتعا  ضرف  اب  دناهتفگ : امکح  اذل  تسین . ندینش  لباق  نآ  يهرابرد  قلطم  لهج  هب 
نیلوا اب  یتسه و  ملاع  تادوجوم  اب  سامت  درجم  هب  لدتعم ، ناور  زغم و  کی  دراذگیم . شیامن  هب  ار  دوخ  لطاب ، قح و  يهداج  زا  کی 

یچوپ و زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یفاک  نوناق  مظن  كرد و  دوشیم . هجاوم  نوناق  مظن و  اـب  دوخ ، یناور  ینامـسج و  تیدوجوم  اـب  طاـبترا 
یناهج رد  ناـسنا  ندوب  رادینعم  قیدـصت  هب  دنتـسم  ییارگچوپ ، یچوپ و  هحفـص 825 ] زا [  يرانک  رب  يانعم  دـنک . راـنک  رب  ییارگچوپ 
تمالع تسا . هدـش  دزـشوگ  تسایک  تسارف و  اب  ياهناسنا  يارب  تمایق  زور  تمالع  ندوب  راکـشآ  يدـعب ، يهلمج  رد  تسا . رادینعم 

ریسفت لباق  هجوچیه  هب  ایند  نیا  دشابن ، یتیدبا  داعم و  رگا  . 1 زا : دناترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  فلتخم  یلاکشا  ياراد  تمایق  زور 
رپ زیگناتفگش و  نایرج  نیا  يهبساحم  يارب  يزور  رگا  هک  تسا ، تمایق  تامالع  زا  یکی  یتسه ، رساترس  ندوب  يدج  تسین . هیجوت  و 

بلج اب  هلماعم  نودـب  نآ ، ماجنا  فیلکت و  فیرـش  ساـسحا  . 2 دوشیمن . هدید  نآ  يارب  یقطنم  تلع  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ینعم 
رد ار  فیلکت  هفیظو و  فده  تمکح و  هک  تسا ، ینورد  تمظع  اب  رایـسب  لماع  کی  زا  یـشان  فیرـش ، ساسحا  نیا  نایز . عفد  دوس و 

نیمه لمع ، ساسحا و  نیرترضم  نیرتهدنبیرف و  نیرتچوپ و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یتمایق  زور  رگا  دنادیم . تایدام  هدام و  قوف  ایند  نیا 
نارگید يهرابرد  اـهناسنا  یـضعب  هک  تسا  ییاـهروج  ملظ و  تماـیق ، ندوب  يرورـض  میـالع  زا  رگید  یکی  . 3 تسا . لمع  ساـسحا و 

يازـس هب  دیاب  يزور  شکقح ، ناروناج  ناراکهبت و  نیا  ناراکتیانج و  هک  دیوگیمن  یمدآ  تفایرد  كرد و  نیرتلیـصا  ایآ  دـننکیم .
، تاعاس قیاقد و  نیمه  رد  هک  تسالاو  ساسحا  تفایرد و  نیا  اب  یتسه . توکلم  هوکـش و  قیمع  ساسحا  رکفت و  . 4 دنسرب !؟ ناشلامعا 
ام درک . كرد  ناوتیم  ار  نآ  نارکیب  عبنم  راسهمشچ ، کی  زا  یحطس ، نایرج  يهدهاشم  زا  هک  نانچ  درک . هدهاشم  ناوتیم  ار  تیدبا 

هعماس ءایمع و  هرظان  ابیغ و  ادوهش  امون و  اظاقیا  حابرا و  الب  اراجت  حالص و  الب  اکاسن  حابـشا و  الب  احاورا  حاورا و  الب  احابـشا  مکارا  یل 
حالـصیب و یناگـشیپ  تدابع  بلاقیب و  یحاورا  حوریب و  ییاهبلاق  منیبیم : ار  امـش  هک  نم  رب  تسا  هدش  هچ  ءامکب ! هقطان  و  ءامص ،

یناگدـنیوگ رک و  ینازاب  شوگ  انیبان و  یناگدـننکهاگن  بیاغ و  ینارـضاح  هتفخ و  ینایامن  رادـیب  دوسیب و  هحفص 826 ] یناناگرزاب [ 
رثاتم دنتخانـشیم ، هدوب و  هدـید  ار  وا  یهلا  كاپ  ياهتین  رادرک و  راتفگ و  يهمه  هک  یبرم ، نآ  يربهر  زا  دنتـسناوتیم  مدرم  نآ  لال .

گرزب یبرم  نآ  تیبرت  میلعت و  هب  انتعایب  لایخیب و  نانچ  لاح ، نیا  اب  دنـشاب . هتـشاد  ینامـسج  دـبلاک  رد  هتفای  لاـمک  یحور  دـنوش و 
! دـنرادن دوخ  يهعماج  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تایـصوصخ  مان و  اب  یتیـصخش  الـصا  ییوگ  هک  دـندرکیم  یگدـنز  تیرـشب 

بلاقیب یحاورا  حوریب و  ییاهبلاق  تروص  هب  هک  دوب  هتخادـنا  یهایـس  راگزور  هب  ار  نانآ  بلاـطیبا ، دـنزرف  ياـهيربهر  زا  ضارعا 
هن لقعت ، يارب  یلقع  هن  دنتـشادن . ار  حور  تاصتخم  زا  کـی  چـیه  هک  دـندوب  هدیکـشخ  ناـنچ  ناـنآ ، زا  یهورگ  ینعی  دـندوب . هدـمآرد 
هیار دندرکیم ! دیلقت  حاورا  اب  ماسجا  زا  هک  دندوب  حوریب  ییاهدبلاک  ناسنیدـب ، هیلاع ، تاساسحا  يارب  یبلق  هن  هشیدـنا ، يارب  يرکفت 

یقبی الف  هلـضلا . یلع  مئاق  هلملا ، نم  جراخ  اهدـئاق  اهعابب . مکطبخت  اهعاصب و  مکلیکت  اهبعـشب ، تقرفت  اـهبطق و  یلع  تماـق  دـق  لـالض 
نم نموملا  صلختست  دیصحلا و  سود  مکسودت  میدالا و  كرع  مککرعت  مکعلا ، هضافنک  هضافن  وا  ردقلا ، هلافثک  هلافث  الا  مکنم  ذئموی 

رب هک  تسا  یهارمگ  مچرپ  دیاهتفرگ ) رارق  نآ  رد  امـش  هک  هنتف  نیا  . ) بحلا لیزه  نیب  نم  هنیطبلا  هبجلا )  ) هبحلا ریطلا  صالختـسا  مکنیب 
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دهاوخ اجیردـت  دوخ  يهنامیپ  اـب  ار  امـش  هنتف )  ) مچرپ نیا  تسا . هدـنکارپ  عماوج  رد  نآ  ياـهئ  هورگ  اههتـسد و  هداتـسیا و  دوخ  بطق 
يزور نانچ  رد  و  تسا . یهارمگ  رب  رصم  جراخ و  مالسا  تلم  زا  هنتف )  ) مچرپ نیا  ورـشیپ  ربهر  دز . دهاوخ  شتـسد  اب  ار  امـش  و  تفرگ .

يهدنامهت دننام  ياهدنامهت  رگم  دنام  دـهاوخن  هحفص 827 ] امش [  زا  عماوج ) رد  شیاههورگ  اههتـسد و  ندش  هدنکارپ  هنتف و  ماکحتـسا  )
، دـنکیم درآ  و  یغابد . تسوپ  دـننام  دـلامیم ، تخـس  ار  امـش  هنتف  نآ  تسا .) ینتخیر  نوریب  هک   ) راب فرظ  رد  يزیچان  يهیقب  گـید .
رد زیر . ياههناد  نایم  زا  ار  تشرد  يهناد  غرم  ندـیزگرب  دـننام  دـنیزگیمرب ، امـش  ناـیم  زا  ار  نموم  ناـسنا  و  هدـش . ورد  تـالغ  دـننام 

بـصن دوخ  بطق  رب  تلالـض  مچرپ  تسا : هدـمآ  نینچ  نامزلارخآ  مئالع  اههنتف و  ثداوح و  دروم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ناـنخس 
تخات يارب  اهیگماکدوخ ، تافارحنا و  ناراداوه  نایماح و  هکلب  دشاب ، رذگدوز  تانایرج  کی  اهیهابت  هک  تسین  نانچ  ینعی  دوشیم .

هب هاگ  نآ  دننکیم . عضو  ار  يدیاقع  دنزاسیم و  اهيژولوئدیا  حالطـصا  هب  یتح  دننکیم . دـنلب  اهمچرپ  زاب و  ینادـیم  دوخ ، ياهزات  و 
. دننکیم فرحنم  لامک  دشر و  یگدنیوج  لادتعا و  زا  ار  نایمدآ  حاورا  وشوتسـش و  ار  اهزغم  يژولوئدـیا ، هفـسلف و  ملع ، بتکم ، مان 

لئاسم يهرابرد  ار  ياهدـع  دـهدیمن . رارق  ریثات  تحت  لاونم  کی  هب  ار  اهناسنا  يهمه  دـنکیم ، عیاش  ار  تافارحنا  هنوگ  نیا  هک  ياهنتف 
، هنتف نیا  ورشیپ  ربهر  دنکیم . هابت  دهدیم و  رارق  ریثات  تحت  یلک  هب  ار  رگید  یضعب  دنکیم ، هفالک  ار  یهورگ  دنکیم ، رتساسح  قوف 
، ندیچرب نیا  دنیچیمرب . هعماج  نایم  زا  ار  هتسجرب  ياهناسنا  تسخن  نامزلارخآ  ياههنتف  تسا . تلالض  رب  مئاق  مالـسا و  تلم  زا  جراخ 
اب اههنتف ، نآ  نادـنمتردق  ای  دـنوریم و  نیب  زا  اجیردـت  هعماج  نتم  زا  نتفر  راـنک  يریگهشوگ و  اـب  ناـنآ  دوخ  اـی  هک  تسا  ینعم  نیا  هب 

هدامآ دوخ  يارب  ار  زات  تخات و  نادـیم  ات  دـننکیم  فذـح  هعماج  زا  ار  نانآ  نامیا ، اب  گرزب و  ياهتیـصخش  نآ  اب  ناـمایب  يهزراـبم 
لکل باتک و  لجا  لکلف  نوکفوت ؟ ینا  نوتوت و  نیا  نم  و  بذاوکلا ؟ مکعدخت  بهایغلا و  مکب  هیتتو  بهاذملا ، مکب  بهذت  نیا  دـننک .

ناتنادرگرـس اـهنابایب  نیمادـک  رد  اـهیکیرات  و  دربیم ؟ اـجک  هب  ار  امـش  فـلتخم  ياـههار  نیا  مدرم ) يا  [ ) هحفـص 828 باـیا [ . هبیغ 
فرحنم میقتسم  طارص  زا  دصق  نیمادک  هب  و  دنروآیم ؟ نتخات  امش  رب  هار  نیمادک  زا  و  دبیرفیم ؟ ار  امـش  هنوگچ  اهغورد  و  دزاسیم ؟
یفلتخم یناعم  ياراد  بهذم ، يهملک  یتشگرب . یبایغ  ره  يارب  تسا و  یباتک  یگدنز ) عون  هثداح و  ره  رد   ) یتدم ره  يارب  دـیوشیم ؟
ماهفتـسا اـب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تسا . ناـمرآ  ناونع  هب  دـصقم ، يوس  هب  تکرح  اـهنآ ، يهمه  یلک  عماـج  تفگ  ناوتیم  تسا .

اجک هـب  ار  امـش  لآدـیا ، راـتفر  ناوـنع  هـب  یناور ، يزغم و  ياـهتکرح  نـیا  منیبـب  دـییوگب  هـک  دـنکیم  لاوئــس  مدرم  نآ  زا  یخیبوـت ،
يارب العا  فده  کی  یمدآ  هک  تسا  نیا  لقع  تباث  يهدـعاق  دیـشیدنایم . رگید  يروط  ادرف  دـینکیم . رکف  يروط  زورما  دـناشکیم ؟
ناونع هب  یهاگ  هک  یبسن ، ياهفدـه  باختنا  اب  ار  دوخ  ینالـضع  یناور و  يزغم و  تاکرح  يهمه  هاگ  نآ  دـنک . نییعت  دوخ  یگدـنز 

ریـسفت و ییاناوت  دنک ، فلخت  ینالقع  تباث  يهدـعاق  نیا  زا  هک  یـسک  تسا  یعطق  دـنک . هیجوت  فدـه  نآ  هب  دـنوشیم ، روظنم  هلیـسو 
، درگنیم هلیـسو  مشچ  اب  ار  ایند  مدرم  يهمه  هک  نانچ  درادـن ، ار  دوخ  یگدـنز  هیجوت  ییاناوت  هک  یـسک  درادـن . ار  دوخ  تاـیح  هیجوت 

يهجیتن یگدـنز ، رد  يریگفدـه ، رد  یگدـنکارپ  دوب . دـهاوخ  ینورب  ياهورین  ینورد و  زیارغ  هاگآان  يهلیـسو  هناـهاگآان  مه  وا  دوخ 
ندروخ بیرف  اهیکیرات و  رد  ندز  اپ  تسد و  ندش و  مگ  نآ ، یساسا  تاصتخم  زا  یکی  هک  تسا ، یگدنز  هیجوت  ریـسفت و  زا  یناوتان 

نایم رد  هک  ینابر  تیصخش  زا  ار  تمکح  دیونشب  مکب . فته  نا  اوظقیتسا  مکبولق و  هورـضحا  مکینابر و  نم  اوعمتـساف  تساهغورد . زا 
رد یـضقانت  چیه  دیوش . رادـیب  درک ، هحفـص 829 ] ادـص [  ار  امـش  رگا  و  دـینک . رـضاح  وا  زا  شریذـپ  يارب  ار  ناـتیاه  لد  تسا و  اـمش 

ار ناسنا  فرط  کی  زا  هک  دنریگب  هدـهع  هب  لماکت  ریـسم  رد  ار  مدرم  نداد  رارق  ییاهناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رتحیرـص  يرـشب  تامولعم 
زا دـننادب و  روک  تعیبط  فدـهیب  هاـگآان و  زیخوتسج  تـالوصحم  زا  یکی  ار  وا  دـننک و  یقلت  نارادـناج  رگید  زا  رتهدـیچیپ  یناویح 
رد تکرح  يارب  تیبرت  میلعت و  میناسرب ! یناسنا  يالعا  تمارک  یـشزرا و  لماکت  هب  میناوتیم  ار  رـشب  نیا  ام  هک  دـننک  اعدا  رگید  فرط 

. دیآیمنرب زین  دننکیم ، یفتنم  ار  نآ  یعقاو  يانعم  رنه ، يارب  رنه  راعـش  اب  هک  يرنه  غباون  زا  هتـسد  نآ  يهدـهع  زا  لوقعم  تایح  ریـسم 
روط هب  دوریمن . شیپ  زا  قیاقح  تایعقاو و  يهرابرد  يراک  دزیگنارب ، ار  مدرم  یتفگـش  طقف  هک  يرنه  راثآ  تشم  کـی  نتخاـس  اـب  اریز 
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رد یمدـق  نیرتمک  دـهدیم ،) ناشن  وا  یخیراـت  براـجت  یناـسنا و  یناور  يزغم و  تیوه  هک  روط  ناـمه   ) يرکفتم بتکم و  چـیه  یلک 
هک راعـش  نیا  هزورما  دـشاب . رادروخرب  ینابر  دـعب  زا  هک  نیا  رگم  تشادرب  دـهاوخن  یـشزرا  تیثیح  تمارک و  اب  ناـسنا  تفرـشیپ  قیرط 

رایسب تشذگرـس  زا  عالطا  نتـشاد  اب  هک  دوشیم  هدید  یـسک  رتمک  هدوش و  هدوسرف  دهدب  ماجنا  تیرـشب  يارب  يراک  دناوتیمن  بهذم 
نیا قوف  راعـش  یگدوسرف  تلع  نیرتیـساسا  دـنکن . هقالع  زاربا  بهذـم  هب  بهذـم ، یتایح  تازایتما  بهذـمیب و  يهعماـج  زیگنافسا 
یلاع ياهشزرا  رکنم  ای  لهاج  یناسنا و  تیبرت  زا  رود  رشب  هک  تسا  هدش  تابثا  لدکاپ  نارکفتم  يهمه  يارب  ریخا  نارود  رد  هک  تسا 

هک بهذم  زا  هدافتـساءوس  تفگ  دیاب  دنکب . ار  هدافتـسا  نیرتدب  دـناوتیم  دـیفم ، يرورـض و  يهلیـسو  ره  زا  رادینعم ، یتسه  رد  تایح 
نودـب زگره  رـشب  هک  نآ  رگید  بلطم  درادـن . نآ  تیهام  هب  یطابترا  چـیه  تسا ، یناـسنا  یگدـنز  هیجوت  ریـسفت و  يارب  هلیـسو  نیرتهب 

یلم نانامرهق  دناوتیم  رشب  لاثم ، ناونع  هب  تسا . توافتم  یبهذم  تاعوضوم  لاکشا  رما ، تیاهن  دنکیمن . یگدنز  یبهذم  ياهشیارگ 
يردق هب  ار  تیناسنا  ناسنا و  دننام  یمیهافم  دناوتیم  وا  دهدب . ءاقترا  یتسرپادـخ  دـح  ات  ار  یتسرپداژن  دتـسرپب . نایادـخ  دـننام  ار  دوخ 

اهدیرجت و نیا  اب  دناسرب و  ییادخ  يهجرد  هب  ار  میهافم  نآ  نارکفتم  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  دناسرب  قلطم  زا  ياهجرد  هب  هدرک و  دـیرجت 
مکل قلف  دقلف  هنهذ ، رـضحیل  هلمـش و  عمجیل  هلها و  دئار  قدصیل  و  دـنک . عابـشا  ار  دوخ  یبهذـم  شیارگ  اهيزاس  هحفص 830 ] قلطم [ 
ياوق دنک و  عمج  ار  نانآ  یگدنکارپ  دیوگب و  تسار  دوخ  ناوریپ  هب  يرادهیالط  ره  و  هغمـصلا . فرق  هفرق  و  هزوحلا )  ) هزرخلا قلف  رمالا 

زا يزیچ  تخرد ، زا  غمص  نتفرگ  دننام  تفاکش و  هرهم  دننام  امـش  يارب  ار  رما  تقیقح  ینابر  صخـش  نآ  دشخب . زکرمت  ار  دوخ  يزغم 
يارب ناـتدوخ  تیدوجوم  اـعقاو  رگا  دزوسیم ، ناـتدوخ  هب  ناـتلد  رگا  دـنزیم  داـیرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  درکن . راذـگورف  ار  نید 

هدـحاو سفن  هک  یناـسنا  حور  مکح  هب  غورد  نآ  جوم  اریز  دـییوگن . غرود  سک  چـیه  هب  ناتـسدریز و  هب  دـییایب  تسا ، حرطم  ناـتدوخ 
: دراد دوجو  لاـمتحا  ود  دـنک ،» عمج  ار ) دوخ  اـی   ) ار ناـنآ  یگدـنکارپ   » يهلمج يهراـبرد  درب . دـهاوخ  ورف  دوخ  رد  مه  ار  امـش  تسا ،

دهاوخیم نازاتشیپ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لامتحا ، نیاربانب  دشاب . ربهر  زاتـشیپ و  دوخ  ياهیگدنکارپ  عمج  دوصقم ، مکی . لامتحا 
تیعر و . ) تسا دوخ  لها  ياهیگدنکارپ  ندرک  عمج  موزل  دوصقم ، مود . لامتحا  دـننک . گنهامه  عمج و  ار  دوخ  ياهورین  داعبا و  هک 
رد حیحص  تیریدم  دشخب ». زکرمت  ار  دوخ  يزغم  ياوق  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دنتـسه ). وا  يور  هلابند  هک  یمدرم 

كدـنا یحطـس و  تاـمولعم  اـهتفایرد و  كرد و  اـب  دـشاب ، هتفاـی  لیکــشت  يدودـحم  دارفا  زا  هعماـج  نآ  هـچ  رگا  یناـسنا ، يهعماـج 
اعدا دنرواین ، هاوخ  دنروایب و  نابز  هب  هاوخ  تقیقح  رد  دنریذپیم ، ار  یعمج  کی  تیریدم  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  تسین . ریذـپناکما 

. میـسانشیم ماظن  کی  رد  ار  ناشعامتجا  هحفـص 831 ] زا [  هلـصاح  تیفیک  کی و  هب  کـی  ار ، عمج  نآ  دارفا  تقیقح  اـم  هک  دـننکیم 
رد هچ  ماهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  نآ  يهرادا  هک  ار  ياهعوـمجم  يازجا  ياهدادعتـسا  داـعبا و  يهمه  متـسه ، عـمج  نـیا  ریدـم  هـک  نـم  ینعی 

زکرمت ندرک و  عمج  دـشاب ، لوقعم  رگا  ییاـعدا ، نینچ  يارب  مسانـشیم . تلع ، زا  يریذـپرثا  ياـهتیعقوم  رد  هچ  هیلوا و  ياـهتیعقوم 
الامتحا دـنادیمن و  ار  يدروم  دـنک  ساسحا  ریدـم  رگا  هک  تسا  نیا  يزغم  ياوق  نآ  زا  یکی  دراد . ترورـض  يزغم  ياوق  یماـمت  نداد 

. دناشکن يدوبان  هب  ار  لکتشم  يهعومجم  دوخ و  دادبتسا ، هب  هقالع  يهلیسو  هب  دنیشنب و  تروشم  هب  نانآ  اب  دننادیم ، نارگید  ای  يرگید 
، اذل تسین . زیچ  همه  كرد  يهدامآ  طیارـش ، هنوگره  اب  لاح و  ره  رد  یمدآ ، نهذ  هک  دـهدب  رارق  لمع  دروم  دـنادب و  ار  نوناق  نیا  زین 

هجرد نیرخآ  ات  دریگیم ، رارق  شتیریدـم  دروم  يهعومجم  هب  طوبرم  يهلئـسم  يورایور  نادـجو  اب  دـنمدرخ و  ریدـم  کی  هک  یماگنه 
تاراسخ اسب  هچ  هک  دوشن ، رورغم  دوخ  غوبن  دادعتـسا و  هب  و  دنک . هدافتـسا  دوخ  یلقع  يرکف و  يراکتبا و  ياهورین  زا  دـشوکب و  دـیاب 

لهجلا بکر  هذـخام و  لطابلا  ذـخا  کلذ  دـنعف  دوریم . شیپ  ریدـم  دوخ  تیریدـم و  تحت  يهعومجم  يدوبان  ات  یهاوخدوخ ، رورغ و 
یلع سانلا  یخاوت  موظک و  دعب  لطابلا  قینف  رده  روقعلا و  عبـسلا  لایـص  رهدلا  لاصو  هیعارلا .)  ) هیعادلا تلق  هیغاطلا و  تمظع  هبکارم و 

ضیفت و  اظیق ، رطملا  اظیغ و  دـلولا  ناک  کلذ  ناک  اذاف  قدـصلا . یلع  اوضغابت  بذـکلا و  یلع  اوباحت  نیدـلا و  یلع  اورجاـهت  روجفلا و 
قدصلا و راع )  ) راغ اتاوما و  هوارقف  الاکا و  هطاسوا  اعابـس و  هنیطالـس  ابائذ و  نامزلا  کلذ  لها  ناک  اضیغ و  مارکلا  ضیغت  اضیف و  مائللا 
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مالـسالا سبل  ابجع و  فافعلا  ابـسن و  قوسفلا  راص  بولقلاب و  سانلا  هحفـص 832 ] رجاشت [  ناسللاب و  هدوملا  تلمعتـسا  بذکلا و  ضاف 
دوخ ياهبکرم  هب  لهج  تفرگ و  ار  دوخ  ینابم  لطاب  هک  تسا  فرحنم ) ياههار  ناـیم  رد  ندـش  مگ   ) عقوم نیا  رد  اـبولقم . ورفلا  سبل 

لطاب رتش  دومن . هلمح  هدنرد  ناویح  دننام  راگزور  و  دشاب . كدنا  قح  فرط  هب  هدننک  توعد  گرزب و  رگنایغط  نایغط و  و  دـش . راوس 
رگیدـکی زا  نآ  هب  دـیقت  نید و  نتـشاد  تهج  هب  دـنداد . مه  هب  تـسد  تـشز  هاـنگ  ماـجنا  يارب  مدرم  دروآرب و  داـیرف  یـشوماخ  زا  سپ 

هب دیقت  قدص و  نتـشاد  تهج  هب  و  دندیزرو . غورد  يانبم  رب  تبحم  رگیدکی  هب  و  دندرک .) رارف  نیدتم  ناسنا  زا  ینعی   ) دـندومن ترجه 
يهدننکلتخم  ) ترارح بجوم  ناراب  دیدش و  یتحاران  بجوم  دنزرف  هک  تسا  یعقوم  نینچ  رد  دندومن . توادـع  قداص ) ناسنا  هب   ) نآ

دندرگیم ییاهگرگ  نامز  نآ  مدرم  و  دهاکیم . تمارکاب  ياهناسنا  زا  دوشیم و  هدوزفا  تسپ  مدرم  رب  ماگنه  نیا  رد  ددرگیم . اوه )
اب بذـک  و  دوشیم . وحم  قدـص  یناگدرم و  نانآ  يارقف  و  ناگدـنرد . نآ  يارب  ییاـههمعط  طـسوتم  مدرم  و  ناگدـنرد . ناشنیطالـس  و 

تموصخ رگیدکی  اب  دوخ  ياهلد  اب  هک  یلاح  رد  دنربیم ، راک  هب  نابز  رد  ار  دادو  تبحم و  نامز  نآ  مدرم  دـتفایم . نایرج  هب  یناوارف 
هدیـشوپ هنوراو  نیتـسوپ  دـننام  مالـسا  نید  یتفگـش و  ثعاـب  ینمادـکاپ  تفع و  ددرگیم و  بسن  روجف  قـسف و  دـنزرویم . هرجاـشم  و 

رب مکاح  نوناق  رد  هرخالاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ناسنا  ود  نیب  ام  ییادـج  نیرتدـیدش  تسا  نکمم  هک  نیا  اب  یناسنا ، دارفا  نایم  دوشیم .
زا تافارحنا  اهیتشز و  تیارس  رد  یگتسویپ ، نیا  ددنویپیم . رگیدکی  هب  ار  نانآ  هک  دراد  دوجو  یگتسویپ  طابترا و  یعون  نانآ ، يهمه 

هتـشاذگ اپ  ریز  نیناوق  لوصا و  زا  یکی  هعماج  کی  رد  رگا  نینچمه  هحفـص 833 ] تسا [ . نشور  الماک  رگید  یلومعم  ناسنا  هب  یناسنا 
هک تسا  یعطق  دتفیب ، تیلاعف  زا  راک  نادجو  هعماج  کی  رد  هک  یتقو  تفرگ . دـهاوخ  رارق  انف  لاوز و  ضرعم  رد  زین  اهنآ  يهیقب  دـش ،

نادجو یـسایس و  نادجو  تیریدـم ، نادـجو  هاگآ ، نادـجو  یقالخا ، نادـجو  یعامتجا ، یگدـنز  نادـجو  دـننام  مه  اهنادـجو ، رگید 
يونعم يدام و  نوئـش  لاصتا  نامه  یگتـسویپ ، طابترا و  نیا  لیلد  دـتفایم . راـک  زا  دوشیم و  فقوتم  دوخ  یقطنم  تیلاـعف  زا  ییاـضق ،

هک تسا  یقالخا  تالالتخا  دروآیم ، دوجو  هب  تیلاـعف  زا  یعاـمتجا  یگدـنز  نادـجو  طوقـس  هک  ياهچیتن  تسا . رگیدـکی  هب  اـهناسنا 
نادـجو طوقـس  دروآیم . راب  هب  ار  تیلاعف  زا  یقـالخا  نادـجو  طوقـس  دوشیم و  اـهيراوخ  هوشر  اـهغورد و  اهدـهعت ، ضقن  زا  یـشان 
یگدنز نادجو  راک و  نادجو  ياضرا  يارب  هبناج  همه  ياهیهاگآ  لیـصحت  اریز  دـهاکیم ، اهیهاگآ  ترورـض  تیمها و  زا  یقالخا ،

هکلب درادـن ، ياهدـیاف  اهنت  هن  یهاگآ  دـش ، طقاس  تیلاعف  زا  لـتخم و  اهنادـجو  نیا  هک  یماـگنه  تسا و  یقـالخا  نادـجو  یعاـمتجا و 
یبایقح و ییارگقح و  نادجو  قح و  درک ، ادیپ  اپ  ياج  دوخ  يارب  لطاب  هک  یتقو  دـشاب . هدوب  مه  هجنکـش  رجز و  بجوم  تسا  نکمم 
نایغط و دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  غورف  شزرا و  تفرعم  ملع و  دوشیم و  عاـمتجا  نادـیم  زاـتهکی  یناداـن  داـتفا ، تیلاـعف  زا  ییوجقح 

قح دایرف  هک  یتقو  اریز  دنوریمن . نیب  زا  الماک  یلو  دنوشیم  مک  تقیقح  قح و  هب  ناگدننکتوعد  دـنکیم . هولج  تمظع  اب  رگنایغط 
تیعبت يرتهماکدوخ  نازاتـشیپ  زا  هک  هعماج  يهماکدوخ  مدرم  نایم  رد  بلطقح ، ياهناسنا  دشاب ، هتـشادن  ياهدـنریگ  هدنونـش و  هنابلط 

. دنوشیم وحم  نیمز  يور  زا  هجیتن  رد  دـننکیم و  هولج  ناگماکدوخ  عفانم  محازم  اجیردـت  دـنوشیم و  یقلت  هناگیب  بیرغ و  دـننکیم ،
تعاجـش و تلادع و  تمکح و  تفع و  هک  تسا  هدرک  باجیا  یتایح  ترورـض  ییوگ  دـننکیم . اهیگنهامه  روجف  قسف و  يارب  مدرم 
اهییوگتـسار و دوشیم و  راوتـسا  بذـک  يهیاپ  رب  اهتبحم  دـنیالایب ! اهتفاثک  یـصاعم و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـنراذگب و  راـنک  ار  اوقت 

. ] دریگیم ارف  ار  هعماج  اهیتسپ  اهيدـیلپ و  دوشیم . هدوزفا  تسپ  مدرم  ددـع  رب  دوشیم . توادـع  ياـنبم  هزیگنا و  اـهيرادرک ، تسار 
درخ و ساسح و  نادجو  لوقعم و  ياهییابیز  اب  حور  نتسارآ  هیلاع و  قالخا  هب  ناسنا  ندرک  فصتم  يارب  تیبرت  میلعت و  هحفص 834 ]
، اهناسنا بیذهت  ياج  هب  تاغیلبت ، دـنوشیم . قیوشت  کیرحت و  هدـنزاس  روما  نیا  دـض  رب  مدرم  هکلب  دوریم . نیب  زا  لیـصا  ياهتبحم 

نتفر هقدـص  نابرق و  راگزور ، نآ  تاصتخم  زا  رگید  یکی  دـنکیمن . ساسحا  دوخ  يارب  نایمدآ  ياهناج  ندرک  مومـسم  زج  ياهفیظو 
نانچ اهنابز  رد  تبحم  يهملک  تسا ! دوخ  تاینمت  لاـمآ و  ياـپ  ریز  رد  رگیدـکی  ندرک  هقدـص  ناـبرق و  ناـبز و  رد  رگیدـکی  هب  مدرم 

زا نیگآرطع  یمیسن  دنروآیمرب ، ار  سفن  نوچ  تسا و  تبحم  زا  دادمتسا  يارب  دنربیم ، ورف  هک  یسفن  ره  مدرم ، ییوگ  هک  تسا  جیار 
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هاگآان لیاسو  ار  رگید  ياهناسنا  يهمه  هک  اـهيروحمدوخ ، باـت  بت و  رد  ناـنآ  ياـهلد  اـما  دـنناشفایم . دوخ  نوماریپ  رد  ار  تبحم 
. ] تسا ینمادـکاپ  ندوب  روآبجعت  اهشزرا ، لوصا  داینب  نتخیرورف  رگید  یعیبط  يهجیتن  کی  دزادـگیم !! دزوسیم و  دـنکیم ، یقلت 

هحفص 835]

دنوادخ ییاناوت  هبطخ 108-

لک هحفـص 836 ] تسا [ . هدومرف  داریا  تمایق  رما  وا و  تمظع  راصحنا  يدـنوادخ و  تردـق  نایب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
عشاخ يدنوادخ  خماش  ماقم  هب  تادوجوم  يهمه  فیعـض . لک  هوق  لیلذ و  لک  زع  ریقف و  لک  ینغ  هب : مئاق  ءیـش  لک  هل و  عشاخ  ءیش 

يهدنـشخب لاعتم ، دنوادخ  تسوا . یلیلذ  ره  شخب  تزع  يدنمزاین و  ره  يهدننک  زاینیب  تسوا . هب  ءایـشا  يهمه  يدوجو  مایق  دنتـسه و 
هب هتـسباو  وا  تیدوـجوم  يهمه  هک  نیا  هب  دـشاب  هتـشاد  ناـمیا  دـنک و  هیکت  یهلا  ياـنغ  هب  دـنمزاین  رگا  تسا . يدـنمزاین  ره  هـب  زاـینیب 

لاـمتحا دـنکیم . ادـخ ، زج  تادوـجوم ، يهمه  زا  يزاـینیب  ساـسحا  تنکـسم ، رقف و  نیع  رد  تسا ، قـلطم  ینغ  هک  تـسا  يدـنوادخ 
يهمه اذل  تسوا ، تفـص  قلطم  يانغ  هک  تسا  دنوادخ  طقف  دنریقف و  اهناسنا  يهمه  هک  تهج  نادـب  هک  تسا  نیا  دوریم  هک  يرگید 

. تسا هدش  اطع  رگید  دوجوم  ره  هب  اهناسنا و  هب  خماش  ماقم  نآ  زا  تسادخ و  نآ  زا  دوشیم ، هدـید  رـشب  رد  هک  ییاهانغ  اهيزاینیب و 
تاملظ نایم  رد  هک  تسا  هاگآ  ناسنا  نیمادک  هحفـص 837 ] تسوا [ . یلد  هتخوس  ره  هاگهانپ  یناوتان و  ره  يهوق  فوهلم . لک  عزفم  و 

دفاکـشیم و ار  تاملظ  نآ  زومرم  قیرط  هب  هک  ار  یفیـصوت  لـباقریغ  يهعـشا  دزاـبن ، ار  دوخ  دـناوتب  رگا  اههشیدـنا ، تـالیخت و  مکارتم 
کش و یلاوتم  جاوما  رد  نتفرورف  اـب  هک  تسا  لـقاع  ناـسنا  نیمادـک  نآ  دـنکن ؟ هدـهاشم  دزاونیم ، ار  تاـملظ  رد  ریحتم  نآ  ناگدـید 
هک نانچ  درک . ادیپ  ار  ییاهناسنا  نینچ  ناوتیمن  يرآ ، دسرن . وا  دایرف  هب  بان  لقعت  زا  ياهراپ  هتخت  دشاب ، هتخابن  ار  دوخ  رگا  اهدیدرت ،

يالاب ناسنا  نآ  درب و  ورف  قیمع  کیرات و  رایـسب  یهاـچ  رد  ار  وا  ناراـگزور  بئاـصم  اـهيراوگان و  هک  درک  ادـیپ  ار  یناـسنا  ناوتیمن 
هقطن و عمـس  ملکت  نم  دنیبن . تسا ، هدش  نازیوآ  هاچ  زا  ندمآرد  يارب  هک  رتینارون  ياهریگتـسد  اب  ینارون ، یبانط  دنک و  هاگن  ار  شرس 
، دشاب شوماخ  سک  ره  دونشب و  ار  شنخس  دیوگ ، ینخس  هک  یسک  هبلقنم . هیلاف  تام  نم  هقزر و  هیلعف  شاع  نم  هرس و  ملع  تکـس  نم 
. تسوا يوس  هب  شتـشگرب  زاب  دـسر ، ارف  شگرم  هک  سک  تسوا و  رب  شیزور  دـنک ، یناگدـنز  هک  سک  ره  دـنادیم . ار  شینورد  زار 
هب وا  ملع  دبایب . هار  ادـخ  ملع  هب  دـنک و  تکرح  دـیایب و  دوجو  هب  اوه  شاعترا  هار  زا  ینخـس  هک  تسا  نانچ  هن  سدـقا  تاذ  نآ  ییاونش 

هتـشادن یعالطا  اهنآ  زا  یـسک  هک  دوش  عمج  اهناسنا  نورد  رد  ییاههدـش  تفایرد  ایاضق و  تسخن  هک  تسا  نانچ  هن  ینورد  ياـهزار 
ادص لیاسو  تامدقم و  يهدندروآ  دوجو  هب  گرزب  دنوادخ  دنک ! ادیپ  ملع  اهزار  نآ  هب  بسانم  یبابسا  يهلیسو  هب  دنوادخ ، یلو  دشاب ،

يرهاظ نامشچ  اراگدرورپ ،) راب  . ) کقلخ نم  نیفصاولا  لبق  تنک  لب  کنع ، ربختف  نویعلا  كرت  مل  تسا . نخس  دوخ  قلاخ  نخـس و  و 
نادب تسا . هدوب  هحفـص 838 ] تقیالخ [  زا  ناگدننک  فیـصوت  زا  شیپ  تسدقا  دوجو  هکلب  دـهدب ، وت  زا  يربخ  ات  تسا ، هدـیدن  ار  وت 

يرهاظ نامـشچ  اـب  ندـید  لـباق  اذـل  تسا ، دومن  ياراد  تاـیفیک  رگید  لاکـشا و  تاینامـسج و  مسج و  قوف  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تهج 
تـسا نکمم  دنیبیم ». ار  وا  نامیا  قایقح  اب  هک  تساهلد  نیا  : » تسا هدومرف  ینامی  بلعذ  لاوئـس  خساپ  رد  هک  روط  نامه  هکلب  تسین ،

اب یعیبط  ساوح  زا  یکی  طابترا  قوف  لد ، دوهـش  تیور و  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـنیبیم ؟ ار  وا  اـهلد  هنوگچ  هک  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا 
يهلقاع يهوق  هک  نانچمه  دباییمرد . ار  دوخ  جوم  نامه  دنزیم و  یجوم  لد  هک  تسا  نانچ  ییوگ  تیور  نیا  تسا . شیوخ  سوسحم 

ار لوقعم  نآ  یلوقعم  تیوه  ای  دوجو  تقیقح  رد  دنکیم ، مکح  يزیچ  هب  ای  دـنکیم ، كرد  ار  یلوقعم  هدرک و  یتیلاعف  هک  یماگنه  ام 
نورد رد  یتیلاعف  دوهـش و  تیور و  هک  تسا  ینعم  نیا  تابثا  طقف  ام  روظنم  هک  تسین  یفخم  دـنادیم . دوخ  جاوما  زا  یجوم  اـی  یتلاـح 

ای تلاح  ادـخ  هک  نیا  هن  دنتـسین ، ینیع  يهدـهاشم  لباق  هجوچـیه  هب  یلو  دنتـسه ، اراد  ار  اـهنآ  بیترت ، هب  لـقع ، لد و  هک  دراد  دوجو 
اطع شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تساـم  یبـلق  جاوـما  تـالاح و  زا  یکی  دـننام  لـالجلاوذ  دـنوادخ  تفاـیرد  یلب ، تساـم . لد  زا  یجوـم 
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، ترضح نآ  دوصقم  دهدب ». ربخ  وت  زا  هک  تسا  هدیدن  ار  وت  اهناسنا  نامشچ  دنوادخ ، : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیامرفیم .
دوجوم نآ  اب  مشچ  طابترا  مدع  تابثا  يارب  یلالدتـسا  يهبنج  هک  يدـعب  يهلمج  تسا . يرهاظ  مشچ  يهلیـسو  هب  ندـید  هب  دنتـسم  ربخ 

هتـشاد دوجو  دـنکیم ، فیـصوت  ار  وا  هک  یتاـقولخم  زا  شیپ  ناحبـس ، دـنوادخ  هکلب  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  تسا ، لـمکا  سدـقا و 
هحفص نم [  کناطلس  صقنی  تذخا و ال  نم  کتلفی  تبلط و ال  نم  کقبسی . هعفنمل و ال  مهتلمعتسا  هشحول و ال  قلخلا  قلخت  مل  تسا ».

تاقولخم كرما . نع  یلوت  نم  کنع  ینغتسی  كءاضق و ال  طخـس  نم  كرما  دری  کعاطا و ال  نم  ککلم  یف  دیزی  كاصع و ال  [ 839
زیرگ يارب  تقبـس  ییاناوت  ینک ، بلط  ار  وا  وت  هک  سک  ره  یتخادنین . راک  هب  ندرب  دوس  يارب  ار  اهنآ  يدیرفاین و  تشحو  عفد  يارب  ار 
یسک دهاکن و  وت  يهطلس  زا  دنک  تیـصعم  ار  وت  هک  یـسک  تسین . اراد  ار  وت  زا  رارف  تردق  یتفرگ ، ار  وا  وت  هک  سک  ره  درادن و  وت  زا 

وت رما  زا  هک  یـسک  و  دـنادرگرب . ار  وـت  رما  دـناوتن  دـیآرد ، بضغ  هب  وـت  ياـضق  زا  هک  یـسک  دـیازفین . وـت  کـلم  رب  دـنک  تتعاـطا  هـک 
يدـنوادخ و قلطم  يزاینیب  نایب ، نیرتغیلب  اب  قوف ، تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تشگ . دـهاوخن  وت  زا  زاینیب  دوش ، نادرگیور 
هک تسا  ناج  تاـصتخم  زا  یکی  نیا  تسا . هدـیرفاین  دوخ  زا  تشحو  عفد  يارب  ار  تاـقولخم  . 1 دیامرفیم : دزـشوگ  ار  ناگدنب  یناوتان 

یگتـسباو ییاهنت ، زا  تشحو  تلع  دروآیمرب . شراگزور  زا  رامد  دـیدش ، تبرغ  ساـسحا  دوشیم و  هدرـسفا  درکن ، ادـیپ  یمدـمه  رگا 
ناج هک  هچ  نآ  نادقف  عقوم  رد  هشیر ، زا  یگتخیسگ  تبرغ و  تشحو و  ساسحا  دشاب ، رتدیدش  رتشیب و  یگتـسباو  هزادنا  ره  اذل  تسا .

ساسحا زا  یشان  تشحو  ساسحا  دشاب ، رتدیدش  رتشیب و  يزاینیب  انغ و  انغتـسا و  هزادنا  ره  تسا . رتدیدش  رتشیب و  تسا ، هتـسباو  نآ  هب 
چیه هب  اذل  تسا ، لامک  تیاهن  رد  قلطم و  رهاق ، ریدق و  ینغ و  دنوادخ  يزاینیب  هک  تهج  نادب  دوب . دهاوخ  رتمک  یگتخیسگ  تبرغ و 

ناحبس دنوادخ  . 2 دتفیب . تشحو  هب  هجیتن  رد  هدرک و  یگتخیسگ  تبرغ و  ساسحا  نآ ، نادقف  زا  ات  تسین  هتسباو  یـسک  چیه  دوجوم و 
، تسوا دوخ  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  دودحم و  تامولعم  زا  هدش  هتخاس  هک  یکنیع  اب  رـشب  تسا . هدیرفاین  ندرب  دوس  يارب  ار  تاقولخم 

هحفـص تسا [ !! هدـیرفآ  تعفنم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تاـقولخم  لـالجلاوذ  دـنوادخ  هک  دربیم  ناـمگ  دزادرپیم و  ییوگخـساپ  هب 
تعفنم دراد ، هک  ياهدننک  هابت  یهاوخدوخ  يانبم  رب  دـشوکیم و  دوخ  زاین  عفر  يارب  دراد ، هک  يدـنمزاین  تعیبط  يانبم  رب  یمدآ  [ 840

ناربج موزل  ساسحا  زا  هک  یهاوخدوخ ، زا  وا  ندوب  هزنم  يدـنوادخ و  قلطم  يانغ  هب  یهجوتیب  ییانتعایب و  لاـمک  اـب  اذـل  تسا . بلط 
دریگن و وت  زا  تقبس  یهاوخب ، ار  یسک  . 3 دهدیم . ادخ  هب  ار  یبلط  تعفنم  تبـسن  دوشیم ، یـشان  یبایتذل  يارب  یبلط  هدایز  ای  صقن 
، یسک يارب  رگا  دشاب و  روصت  لباق  ایند  نیا  رد  یـسک  يارب  نتـشیوخ  زا  رارف  رگا  درک . دناوتن  رارف  وت  تسد  زا  یتفرگ ، هک  ار  سک  ره 
زا رارف  دـشاب ، لقعت  لـباق  شاـقن  زا  رارف  شقن ، يارب  رگا  دـشاب و  ریذـپناکما  تسا ، نیرفآ  یتسه  تیـشم  زا  ياهولج  هک  یتسه ، زا  رارف 
وت يهطلس  زا  دنک ، تیصعم  ار  وت  هک  یـسک  . 4 دوب !! دهاوخ  ریذـپناکما  لقعت و  روصت و  لباق  زین  يدـنوادخ  تیمکاح  بلط و  هدارا و 
رد هک  يرثا  ره  دیآیم و  دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  هک  یلوحت  تکرح و  هنوگ  ره  دیازفین . وت  کلم  رب  دنک  تتعاطا  هک  یـسک  دهاکن و 
نآ هک  هچ  نآ  ره  نینچمه  رثوم و  رثا و  رب  مکاح  نیناوق  لوحت و  تکرح و  نآ  لیاسو  ورین و  تیعقاو و  دـنک ، روهظ  وا  نورد  زا  نوریب ،

يورین نآ  یتح  تسا . يدنوادخ  تیقلاخ  راثآ  زا  روما  نآ  يهمه  تسا و  یهلا  يهقلطم  يهطلـس  يهصرع  دـیآیم ، دوجو  هب  نآ  رد  رثا 
دوخ رگم  تسا ، يدـنوادخ  تاقولخم  زا  زین  تسا  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  یناسنا  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  بجوم  هک  راـیتخا 
یتح دنکیم . يرادربهرهب  اهنآ  زا  رایتخا  ماگنه  رد  هدروآ و  دوجو  هب  دوخ  يارب  یناگدنز  لوط  رد  تیـصخش  هک  یلماوع  رایتخا و  نآ 
لمع ناـمه  تسا ، ناـسنا  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  تسا . يدـنوادخ  تاـقولخم  زا  زین  اـهنآ  رب  همکاـح  نیناوق  لـماوع و  نآ  راـک  يهصرع 

تردق يدنوادخ و  يهطلس  نوچ  دریگیم . ماجنا  راک  یفنم ، تبثم و  بطق  ود  رب  نآ  يهطلس  و  هراظن )  ) یهاگآ اب  هک  تسوا  تیـصخش 
یتاذ یلاـمک و  تافـص  نآ  رد  مدرم  تیـصعم  هن  اذـل ، دـبای ، رییغت  هیزجت  راـک و  نیرتـمک  اـب  هـک  تـسین ، يداـم  روـما  زا  وا  يزاـینیب  و 

دناوتن دیآرد ، بضغ  هب  وت  ياضق  زا  هک  یـسک  . 5 دیازفایم . وا  تردق  هطلـس و  رب  مدرم  تعاطا  هن  دروآیم و  دیدپ  یناصقن  يدـنوادخ 
هک يدوجوم  بضغ  تفلاخم و  دـش . دـهاوخن  زاینیب  وت  زا  دوش ، نادرگ  هحفـص 841 ] يور [  وت  رما  زا  هک  یـسک  دنادرگرب و  ار  وت  رما 
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دوخ يهتساوخ  قباطم  ار  وا  هک  ملق ، اب  دناوتیم  شقن  رگم  دراد ؟ يرثا  هچ  وت  ییاضق  تیشم  ربارب  رد  تسوت ، ینابر  ياضق  زا  يرثا  دوخ 
يدـنوادخ ياضق  ینعی   ) دراد ناکما  هک  دراوم  نآ  رد  نآ ، ندرک  یفتنم  اـیاضق  تهج  رییغت  يارب  دـیآرب ؟ هزیتس  رد  زا  دـنکیم ، میـسرت 

هدیـشک هاچ  هت  هب  ار  وا  هک  تسین  اضق  مکحم  رایـسب  بانط  اب  يزاب  هراچ  هار  دـشاب ،) تهج  رییغت  ای  یفن  لباق  وا  ياـضق  هک  دـشاب  نینچ 
شیپ هک  ینوناق  نافوط  زا  شناج  ات  دـهدب ، تاجن  ار  اهناسنا  رگید  ناج  هک  تسا  هناصلخم  ناهناسحا  اـی  اـضر و  میلـست و  هکلب  تسا ،

رد یبیغ  ره  راکـشآ و  وت  دزن  رد  یناهن  ياهزار  يهمه  هداهـش . كدـنع  بیغ  لک  هینالع و  كدـنع  رـس  لک  دـبای . تاـجن  تسا ، هدـمآ 
هک تسا  نامه  دشاب ، یبیغ  يرما  ای  دریگب و  دوخ  هب  ندوب  زار  يهبنج  ءیـش  کی  دوشیم  بجوم  هک  هچ  نآ  تسا . دوهـشم  وت  هاگـشیپ 

ینوگانوگ لاکشا  هدنوش ، كاردا  هدننک و  كرادا  نیبام  باجح  مومع ، روط  هب  روظنم و  رظان و  نیبام  باجح ، دوشیم . هدیمان  باجح 
هدش ءیش  كرد  عنام  دایز ، يهلصاف  دوشیم  هتفگ  عقوم  نیا  رد  هدننک . كرد  زا  هدش  كرد  ءیـش  يهزادنا  زا  شیب  يرود  دننام  دراد .
ءیش يهدهاشم  زا  عنام  هک  یمسج  تشپ  نتفرگ  رارق  اضف و  یکیرات  دننام  ءیش . رب  طیحم  لماوع  زا  تسا  ترابع  باجح  یهاگ  تسا .
شیب دننام  تسا . ءیش  دوخ  هب  طوبرم  یهاگ  ییاونش و  ای  ییانیب  فعض  دننام  تسا . هدننک  كرد  دوخ  هب  طوبرم  رگید  یهاگ  دوشیم .

، تسا هدـنوش  كرد  هدـننک و  كرد  نیباـم  باـجح  كرد ، یعیبط  لـیاسو  یناوتاـن  هک  روط  ناـمه  ندوب . نشور  اـی  کـیرات  هرادـنا  زا 
هک تسا  یهیدب  دنکیم . موحرم  ءیـش  كرد  زا  ار  هدننک  كرد  هک  دوشیم  یباجح  زین  یناور  فعـض  يزغم و  ياوق  یناوتان  نانچمه ،

نیا هصالخ ، دروآ . دراو  وا  قلطم  ملع  يدنوادخ و  قلطم  يهطاحا  هب  یللخ  دناوتیمن  اهنآ  زا  ریغ  هن  روبزم و  ياهباجح  زا  کی  چـیه 
، هدرپ تشپ  هدرپ و  يور  سپ ، شیپ و  الاب ، نییاپ و  هحفص 842 ] هب [  ءایشا  ماسقنا  اب  ءایـشا ، يهمه  رب  ادخ  قلطم  ملع  هطاحا و  ضرف  هک 

کنع صیحم  الف  یهتنملا  تنا  کل و  دما  الف  دبالا  تنا  دراد . لماک  تافانم  ادـخ  يارب  نطاب  رهاظ و  ماجنا و  زاغآ و  ینامز ، دـعب  لبق و 
چیه هک  یتـسه  يهمه  تیاـهن  ییوت  تسین و  وت  يارب  یتدـم  هک  يدـبا  تقیقح  نآ  ییوـت  کـیلا . ـالا  کـنم  یجنم  ـالف  دـعوملا  تنا  و 
تاذ داهن  رد  وت . يوس  هب  رگم  تسین ، وت  قلطم  يهرطیـس  زا  ییاهر  سپ  تسوت ، هاگراب  تاقولخم  ییاهن  هاگهدـعو  تسین . وت  زا  يزیرگ 
ملاـع يهمه  رب  ینامـسج ، دـبلاک  زا  یـسفق  رد  یکاـخ ، يهرک  زا  ياهشوگ  زا  هک  هنوگ  ناـمه  زیگناتفگـش . سب  تسا  يرهوگ  ناـسنا 

هک هنوگ  نامه  دراذـگیم . نامز  يوسارف  ماگ  نامز ، زا  یتاظحل  رد  نتفرگ  رارق  اـب  روطناـمه ، دـنکیم ، ادـیپ  هطاـحا  فارـشا و  یتسه 
دـشکیم و نوریب  تانئاک  زا  ار  ناـمز  دوش ، هدـهاشم  اـج  کـی  رد  تسد  فک  رد  حـیبست  ياـههناد  دنـشک و  نوریب  حـیبست  زا  نامـسیر 

تفایرد ای  روصت  رد  حیحـصان ، ضرف  رب  رگا  دهدیم . رارق  دودحم  یهاگدـید  رد  تکرح ، زا  یموهفم  اب  یتح  ار ، اهنآ  يهمه  عومجم 
نیا میناوتیم  نونکا  دوب . دهاوخ  انف  لاوز و  ضرعم  رد  مه  دادتما  نآ  دوخ  یتح  دوش ، سکعنم  نهذ  رد  يدادتما  دمرـس ، رهد و  موهفم 
ادـخ هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  هکلب  تسا ، یناکم  ینامز و  دادـتما  تکرح و  نایرج و  قوف  ادـخ  اهنت  هن  هک  میباـیرد  ار  تقیقح 

رد تبـسن  ادخ ، اب  اهنآ  تبـسن  هک  مینک  روصت  ار  یـصاخ  نیعت  شـشک و  ود ، نآ  يارب  هک  یتروص  رد  تسا ، دمرـس  دـبا و  نامه  قوف 
وت زا  يزیرگ  چـیه  هک  یتـسه  يهمه  تیاـهن  ییوت  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوـش !! روـظنم  هدـش  هتفرگ  رب  رد  هدـنریگرب و 

یفخم يروـضح ) ملع  [ ) هحفـص 843 نتـشیوخ [  یهاـگآ  دوخ  راود  نکفارون  زا  ار  دوخ  دزیرگب و  دوـخ  زا  دـناوتب  یـسک  رگا  تسین ».
شتارذ داعبا و  حوطـس و  يهمه  اب  یتسه  يهمه  هک  وا  هاگدـید  زا  دزیرگب و  ادـخ  زا  دـناوتیم  مه  لیخت  ملاـع  رد  یـسک  نینچ  درادـب ،

هک تسین  نینچ  اریز  تسین . یتسه  دادتما  نایاپ  ادخ ، هب  یهتنم  نداد  تبـسن  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  دناشوپب ! ار  دوخ  تسا ،
امومع تانئاک ، يهمه  رب  يدنوادخ  تیمویق  هطاحا و  اریز  تسادـخ . اهنآ  نایاپ  هک  تسا  هتفای  دادـتما  یطخ  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم 
یناعم نطاب ، تسوا  رهاظ ، تسوا  رخآ ، تسوا  لوا ، تسوا  دوشیم  هتفگ  هک  یتقو  اذـل  تساـهنآ . داـعبا  حوطـس و  ازجا و  ماـمت  ریگارف 
یلوط دادتما  یعون  ظفل ، ود  يانعم  رد  اریز  تسین . تسا ، یـصاصتخا  يهمزال  ياراد  کیره  هک  هناگراهچ ، ظافلا  زا  کی  چیه  لوادـتم 

مزلتسم يدنوادخ ، تیمویق  هطاحا و  اب  دادتما  تافانم  يهفاضا  هب  اریز  تسا . ریذپانناکما  لاعتم  دنوادخ  يهرابرد  هک  تسا  هدش  نیمضت 
رهاظ و هن  ادخ ، يارب  نطاب  رهاظ و  ظفل  ود  دوشیم . یـشان  دادتما  رخآ  لوا و  رد  نآ  نداد  رارق  زا  هک  تسا  سدقا  تاذ  نآ  تیدودـحم 
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ءایـشا يهمه  رد  رهاظ  وا  نانچمه ، تسا ، رهاظ  وا  يارب  ءایـشا  يهمه  هک  نانچ  تهج ، کی  زا  هکلب  تسا . نآ  لوادتم  يانعم  هب  نطاب  هن 
زا دنوادخ ، هک  تسا  نیا  شاهمزال  اریز  تسین . حیحـص  نآ  جـیار  يانعم  هب  سدـقا ، تاذ  نآ  هب  ندوب  نطاب  تفـص  نداد  تبـسن  تسا و 

، کلذ ریغ  لباقتم و  میهافم  رگید  دـننام  نطاب ، رهاظ و  رخآ و  لوا و  زا  دوصقم  مییوگب  هک  نیا  رگم  تسا . ءایـشا  نطاـب  رد  تهج  کـی 
لک ریـصم  کیلا  هباد و  لک  هیـصان  كدیب  تسا . داعبا  حوطـس و  يهمه  زا  ءایـشا ، يهمه  رب  يدـنوادخ  يهقلطم  تیمویق  هطاحا و  نامه 

مزالم دراد ، عالطا  نآ  زا  هک  یسک  يارب  زاین ، موهفم  وت . يوس  هب  سوفن  يهمه  تشونرس  تسوت و  تسد  هب  ياهدبنج  ره  رایتخا  همـسن .
ددع ود  هب  جوز  دع  ره  ماسقنا  زا  رتیهیدب  دنمزاین  صخش  يارب  نتشیوخ  ریغ  رب  هیکت  رگید ، ترابع  هب  تسا . نتشیوخ  ریغ  هب  یگتسباو 

، سک ره  هک  تسین  نانچ  ینعی  درادن . روصت  رد  یهیدـب  مزالت  یلو  تسا ، يرورـض  رما  کی  هچ  رگا  روبزم ، ماسقنا  اریز  تسا . يواسم 
هب یتروص  رد  دنک ، روصت  دـیاب  ار  يواسم  ددـع  ود  هب  ماسقنا  ههادـبلاب ، درک ، روصت  هک  لاح  هحفـص 844 ] ره [  رد  ار  یجوز  ددع  ره 

تایح رارمتـسا  اقب و  ناوتیمن  یملع  رظن  زا  دـیآیم . دوجو  هب  نآ  لاـبند  هب  یکتم  هیکت و  روصت  ههادـبلاب  دـنمزاین ، زاـین و  روصت  درجم 
روصت لباق  یعیبط  ياروام  لماع  تلاخد  نودب  ناجیب ، زا  رادناج  ندـمآ  دوجو  هب  هک  نانچ  تسناد . دنتـسم  ناجیب  داوم  هب  ار  رادـناج 

نتفای ناـیاپ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسوت ». يوس  هب  سوفن  يهمه  تشونرـس  و  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  تسین .
هب زین  نانآ  ریـصم  تسا ، يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  روضح  تمایق و  يهصرع  زا  روبع  زا  سپ  زین  خزود ، شتآ  هب  دورو  اب  ناراکهبت  یگدنز 
متخ نییاـپ  رد  دوـشیم  عورـش  ـالاب  زا  هک  یتـقیقح  دـیوگیم : گرزب  درم  نآ  هک  تسا  دنـسپلد  ینـالقع و  ریبـعت  هـچ  تسادـخ . يوـس 

. ددرگیمنرب تسا ، هدرک  روبع  نآ  زا  هک  یلبق ، صقن  هوقلاب و  تلاح  هب  یلامک  تیلعف و  چیه  دـیوگیم  لامک  تیلعف و  نوناق  دوشیمن .
تسا هتسناوت  هک  دراد  تیعقاو  نم  نیا  تسا . یمدآ  یعیبط  دوجو  زا  رتیلاع  رتلماک و  تیصخش ، ای  نم  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  چیه 

هب لوصو  یلماکت و  تکرح  زا  سپ  تایح ، هک  دراد  ناکما  ایآ  دشاب . يواکناور  قالخا و  یکشزپناور و  یسانشناور و  مولع  عوضوم 
کناحبس کناش ! مظعا  ام  کناحبس  دوش !! وحم  یـشالتم و  كاخ  رد  هرابود  ددرگرب و  تایدام ، هدام و  زا  رتالاب  تسا  یتقیقح  هک  نم ،

انع باغ  امیف  کلذ  رقحاام  و  کتوکلم ! نم  ایرن  ام  لوها  ام  و  کتردـق ! بنج  یف  همیظع  لک  رغـصا  ام  و  کقلخ ! نم  يرن  اـم  مظعا  اـم 
. وت ناش  تسا  تمظع  اب  هچ  اراگدرورپ ، هزیکاـپ  هحفص 845 ] هرخالا [ ! معن  یف  اهرغصا  ام  ایندلا و  یف  کمعن  غبـسا  ام  و  کناطلـس ! نم 

كانتشهد هچ  و  وت . تردق  بنج  رد  یگرزب  ره  تسا  کچوک  هچ  و  مینیبیم . وت  تاقولخم  زا  هک  هچ  نآ  تسگرزب  هچ  ادنوادخ ، كاپ 
هچ تسا . هدیـشوپ  ام  زا  هک  وت  تردـق  ياـهتمظع  نآ  ربارب  رد  توکلم  نیا  تسا  رقحم  هچ  و  مینیبیم . وت  توکلم  زا  هک  هچ  نآ  تسا 

سب تسا  ياهلئـسم  يورخا . ياـهتمعن  لـباقم  رد  يوـیند  ياـهتمعن  نیا  تسا  زیچاـن  هچ  و  اـیند . نیا  رد  وـت  ياـهتمعن  تسا  ناوارف 
هک دباییمرد  نآ  زا  رتگرزب  ار  ادخ  رتکچوک و  ار  دوخ  دشاب ، رادروخرب  يرتشیب  لامک  دشر و  زا  هزادنا  ره  یمدآ  هک  زیگناتفگش ،

یتح ار ، یهلا  میهافم  دناهدرک و  فورعم  ندوب  رکفتم  هب  ار  دوخ  هک  یصاخشا  دینیبیم  یهاگ  هک  نیا  دوب . هدرک  كرد  یلبق  لحارم  رد 
ماقم هب  لهج  زا  یـشان  دنهدیم ، رارق  راکنا  دروم  ار  ادخ  دـنریگیم و  ءازهتـسا  هب  درادرب ، رد  ار  ادـخ  يانعم  امیقتـسم  هک  ار  میهافم  نآ 

هب رگا  یمدآ ، لقع  نینچمه ، دوشیم ، لتخم  جـیردت  هب  دوخ ، یعیبطریغ  ياهتیلاعف  اب  ناسنا ، ینامـسج  ياضعا  هک  نانچ  تسا . یبوبر 
اب يزاب  زا  رتینوناقریغ  ینالقع ، تیلاعف  نیمادـک  دوشیم . لالتخا  راچد  جـیردت  هب  هک  تسا  یعطق  دـهدب ، همادا  ینوناقریغ  ياـهتیلاعف 

لوصا و هک  یصاخشا  نآ  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسوا ؟ دوجو  یفن  ای  وا و  رد  دیدرت  يدنوادخ و  نوئش  ندرمش  کبس  یهلا و  میهافم 
ار يدنوادخ  نوئـش  تایهلا و  هک  یناسک  دنربیم . رـس  هب  هزرابم  رد  دوخ  یتسه  اب  دنهدیم ، رارق  ییانتعایب  دروم  ار  یتسه  یلاع  يدابم 

رکنم ای  دـنک و  هزراـبم  دوخ  اـب  هک  یـسک  دنتـسه . نتـشیوخ  رکنم  دنـشیدنایمن ، اـهنآ  يهراـبرد  ینوناـق  روط  هب  دنرامـشیم و  کـبس 
مه کضرا ، نع  مهتعفر  کتاوامـس و  مهتنکـسا  هکئالم  نم  دنک ؟ تکرح  ایند  نیا  رد  میلـس  لقع  اب  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، نتـشیوخ 

( نیهم ءام  نم   ) اوقلخی مل  مراحالا و  اونمضی  مل  بالصالا و  هحفص 846 ] اونکسی [  مل  کنم ، مهبرقا  کل و  مهفوخا  کب و  کقلخ  ملعا 
نیرتاـناد ناگتـشرف  نآ  يدرب ، ـالاب  تنیمز  زا  يدوـمرف و  ناکـسا  دوـخ  ياهنامـسآ  رد  هک  یناگتـشرف  نوـنملا .) بیر   ) مهبعـشتی مـل  و 
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رد ناگتشرف  تیایربک . سدق و  هاگراب  هب  تاقولخم  نیرتکیدزن  وت و  زا  تادوجوم  نیرتكانمیب  و  دنتـسه . وت  یبوبر  ماقم  هب  تاقولخم 
ثداوح و دـناهدشن . هدـیرفآ  هفطن )  ) تسپ یبآ  ياـههرطق  زا  هتفرگن و  رارق  ناـنز  ماـحرا  رد  هدوـمنن و  تنوکـس  اـهدرم  لـسانت  يراـجم 
هک دـیآیمرب  نینچ  ریـسفت  دروم  تالمج  زا  تسا . هدومنن  هدـنکارپ  ار  اهنآ  هتخاسن و  دراو  اـهنآ  رب  یللخ  تعیبط  ملاـع  ياـهيراتفرگ 

دنرتفئاخ اهناسنا و  زا  ناحبس  دنوادخ  هب  دنرتاناد  ناگتشرف  نآ  تسا : هدمآ  نینچ  قوف  تالمج  رد  اریز  دنرترب . اهناسنا  زا  ناگتـشرف 
هب رتشیب  تلیضف  يرترب و  یمالسا ، ربتعم  عبانم  یضعب  هب  رظن  اب  رگید ، فرط  زا  دنتسه . ادخ  هب  اهناسنا  زا  رت  برقم  ادخ و  هب  اهناسنا  زا 

روصق هب  ناگتـشرف  فارتـعا  زا  ناوتیم  هنوـمن ، ناوـنع  هب  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلامهیلع  همئا  ءاـیبنا و  دـننام  ناـیمدآ ، زا  یـضعب 
يارب هک  یگرید  لالدتـسا  درب . مان  دوب ، هدومرف  میلعت  هسدقم  ءامـسا  زا  مالـسلاهیلع ، مدآ  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هچ  نآ  زا  ناشمهف ،

یگنوگچ لولعم  ناگتـشرف  تلیـضف  تمظع و  هک  تسا  نیا  هدـش ، هماقا  هکئالم ، رب  نانآ  يرترب  هتفای و  دـشر  ياهناسنا  تلیـضفا  تابثا 
هکلب ناطیش ، یناویح و  زیارغ  يهیحان  زا  هراومه  دشاب ، هک  سک  ره  ناسنا ، عون  دارفا  هک  یتروص  رد  تسا . نانآ  يرهوج  يافص  تاذ و 

نبدـمحم مالـسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  اصوصخم  لسرم ، يایبنا  زج  هب  تساهیگدولآ . اـطخ و  رد  نداـتفا  ضرعم  رد  نیطایـش ، يهیحاـن  زا 
هدوب و رتتمارک  اب  رتفیرش و  مدرم ، يهمه  زا  یهلا  ناگتشرف  دنراد ، يرترب  یهلا ، ناگتشرف  رب  هک  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع 
رد ار  نکمم  لامک  ریسم  هللاقالخا ، هب  قلخت  هیلاع و  تافص  اب  بذهت  تهج  هب  اهناسنا  رگا  هحفص 847 ] دنراد [ . يرترب  نانآ  يهمه  رب 

لامتحا درادن . دوجو  دوعص  هب  لوزن  زا  لامک و  هب  صقن  زا  یلوحت  تکرح  ناگتشرف  رد  اریز  دننکیم ، ادیپ  يرترب  ناگتشرف  رب  دندرون ،
تاـقولخم رگید  زا  ناگتـشرف  ندوب  رتبرقم  رتاـناد و  زا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دوـصقم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوـجو  مه  يرگید 

رامشیب و ياهتقشم  اهجنر و  لمحت  اب  هک  یناگتفای  دشر  هن  دشاب ، یلومعم  ياهناسنا  تاقولخم و  يهمه  يدنوادخ ، هاگراب  هب  تبسن 
هرثک کیف و  مهئاوها  عامجتـسا  كدنع و  مهتلزنم  کنم و  مهناکم  یلع  مهنا  و  دناهدیناسر . یهلا  روضح  هاگراب و  هب  ار  دوخ  گنراگنر 

مل مهنا  اوـفرعل  مهـسفنا و  یلع  اورزل  مهلاـمعا و  اورقحل  کـنم  مهیلع  یفخ  اـم  هنک  اونیاـع  وـل  كرما ، نع  مـهتلفغ  هـلق  کـل و  مهتعاـط 
هک نآ  اـب  دـنراد و  وت  دزن  رد  هک  یتلزنم  ماـقم و  نآ  اـب  فیرـش  تادوجوم  نآ  و  کـتعاط . قح  كوعیطی  مل  کـتدابع و  قح  كودـبعی 

نانآ تلفغ  هک  نیا  اب  دـنهدیم و  ماجنا  وت  يارب  هک  یناوارف  ياهتعاطا  نآ  هدوب و  وت  ماقم  زکرمتم  هجوتم و  اهنآ  ياههتـساوخ  يهمه 
کچوک ار  دوخ  لامعا  دـننیبب ، تسا  هدیـشوپ  اهنآ  زا  هک  ار  وت  تمظع  ییاهن  تقیقح  رگا  فاـصوا ، نیا  يهمه  اـب  تسا ، مک  وت  رما  زا 

هب دـناهدیتسرپن و  ار  وت  تسوت ، یبوبر  ماقم  يهتـسیاش  هچ  نآ  قباطم  هک  دـنمهفیم  دـنیامنیم و  يریگهدرخ  ناشدوخ  هب  و  دنرامـشیم .
ره یعطق ، یلقن  لیالد  نیرب و  ياـهساسحا  یلقع و  لـیالد  عومجم  هب  رظن  اـب  دـناهدومنن . تعاـطا  ار  وت  تسوت ، تعاـطا  قح  هک  يوحن 

هجیتن رد  هدوب ، رتنوزفا  هحفـص 848 ] العا [  ماقم  نآ  هب  شبرقت  رتشیب و  ادخ  هب  شتفرعم  دشاب ، رتشیب  رـشب  یناحور  یملع و  دشر  هزادنا 
رتینعم رپ  یهلا ، هاگراب  رد  شتاعاطا  تادابع و  رتیلاع و  یناـبر ، روما  رگید  يدـنوادخ و  لاـعفا  تافـص و  ياـهتمظع  اـب  وا  ییانـشآ 

تـسناوت دـنهاوخن  دنـشاب ، هدومیپ  ار  لامک  دـشر و  تاجرد  مه  ردـق  ره  ناگتـشرف ، اهناسنا و  زا  کی  چـیه  لاـح ، نیا  اـب  دوب . دـهاوخ 
امیف اوباجا و ال  یعادـلا  الف  اهیلا ، وعدـی  ایعاد  تلـسرا  مث  دـنروایب . اـجب  تسا ، يدـنوادخ  يهتـسیاش  هک  هچ  نآ  هب  ار  تداـبع  تفرعم و 

توعد ینادواج  يارس  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  يداتسرف  ياهدننک  توعد  سپس  ادنوادخ ، اوقاتـشا . هیلا  تقوش  ام  یلا  اوبغر و ال  تبغر 
ناـشقیوشت هک  هچ  نآ  هب  هن  دـندومن و  تبغر  يدومرف ، بیغرت  هک  هچ  نآ  هب  هن  دـندرک و  تباـجا  ار  هدـننک  توعد  نآ  هن  مدرم  دـیامن .

اپرب هک  دناهتـشاد  دوجو  زیگنافسا ، تیلقا  رد  هچ  رگا  تلیـضف ، اب  هتـسراو و  ییاهناسنا  مدرم  ناـیم  رد  هراومه  دـندش . قاتـشم  يدرک ،
هک نیا  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  اذل  دناهدوب . لاعتم  دـنوادخ  اب  طابترا  يهدـننک  رارقرب  یناسنا و  ياهشزرا  لوصا  يهدـنراد 
زا یـضعب  مومع . روط  هب  اهناسنا  يهمه  هن  تسا ، توعد  هب  مدرم  تیرثکا  ییانتعایب  تسا ، هدـشن  تباجا  تقیقح  قح و  نایعاد  توعد 
هک تیبرت ، میلعت و  نایدـصتم  زیگنافـسا  روـصق  . 1 زا :  تسا  تراـبع  قح  ناـیعاد  توعد  هب  مدرم  تیرثـکا  ییاـنتعایب  لـماوع  لـلع و 

یعیبط یگدـنز  قوقح  يهفاضا  هب  نایمدآ ، ياهناج  قوقح  ناونع  هب  یقوقح  هتفرگن و  يدـج  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  هب  طوبرم  تاـیعقاو 
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قوف هب  نتشاذگ  ماگ  یعیبط و  قوف  ذیاذل  معط  ندیشچ  زا  ار  نانآ  هک  یعیبط ، ذیاذل  هب  مدرم  رثکا  یطارفا  شیارگ  . 2 دنریذپیمن . نانآ ،
كرد زا  ار  ناــنآ  هـک  یطارفا ، ییارگسح  . 4 هحفـص 849 ] شنوگاـنوگ [ . لاکـشا  رد  یهاوخدوخ  . 3 دـنکیم . مورحم  ذـیاذل  يهمه 

ماقم ندرواین  اجب  . 6 یناسفن . ياهسوه  يوه و  زا  تشذگ  اهیتخـس و  لمحت  يارب  تیفرظ  نتـشادن  . 5 دـنکیم . مورحم  قوف  لوقعم و 
ياهفده هب  ندیـسر  يارب  هک  نادنمتردق ، یتسرپ  تردق  . 7 دروایب . ناهد  هب  رایـسب  ار  العا  ماقم  نآ  هب  هطوبرم  ظاـفلا  هچ  رگا  یبوبر ،

دق هفیج  یلع  اولبقا  دـننکیم . روهطوغ  تلاـهج  یهاـگآان و  رد  ار  مدرم  دـناهدرک ، باـختنا  دوـخ  يارب  اـیند  نیا  رد  هک  ياهناـهاوخدوخ 
نذاب عمسی  هحیحص و  ریغ  نیعب  رظنی  وهف  هبلق ، ضرما  هرصب و  یمعا )  ) یشعا ائیشع  قشع  نم  ءو  اهبح ، یلع  اوحلطصا  اهلکاب و  اوحـضتفا 

لاز تلاز  امثیح  اهنم . ءیش  هیدی  یف  نمل  اهل و  دبع  وهف  هسفن ، اهیلع  تهلو  هبلق و  ایندلا  تتاما  هلقع و  تاوهـشلا  تقرخ  دق  هعیمـس ، ریغ 
اب هک  دـندرب  ياهشال  ندروخ  هب  ور  ایند  نیا  رد  مدرم  نآ  ظعاوب . هنم  ظعتی  رجازب و ال  هللا  نم  رجزنی  ال  اـهیلع ، لـبقا  تلبقا  اـمثیح  اـهیلا و 

، دزروب قشع  يزیچ  هب  هک  سک  ره  و  دـندش ) ایند  يهفیج  هقـشاع  ناـنآ  . ) دـندومن قاـفتا  هشـال  نآ  تبحم  هب  دنتـشگ و  اوسر  شندروخ 
یـشوگ اب  درگنیم و  لتخم  یمـشچ  اب  تسا ) هداد  تسد  زا  ار  لد  ییانیب و  هک  قشاـع  نیا  . ) دـیامن راـمیب  ار  شبلق  لـتخم و  ار  شییاـنیب 

هب هتشگ ، ایند ) ای   ) هفیج نآ  هلا  شسفن و  تسا . هدناریم  ار  شبلق  ایند  عیاض و  ار  هتخاب  دوخ  قشاع  نیا  لقع  تاوهش ، دونـشیم . اونـشان 
نآ هک  یفرط  ره  هب  ددرگیم  و  دراد . راـیتخا  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  یـسک  شوـگ ) هب  هـقلح   ) مـالغ هدـمآرد و  هـفیج  نآ  یگدرب 
زا ياهدـنرادزاب ، لماع  چـیه  اب  راوخهشـال  نآ  دروآ . يور  رقحم  دوجوم  نآ  هک  ییوس  ره  هب  دروآ  يور  هحفـص 850 ] ددرگب و [  هفیج 

يارب ادخ  هک  ایند  رهاط  بیط و  داوم  نیمه  دریگیمن . دنپ  ظعاو  چیه  زا  وا  تیـشم  ادخ و  هب  نامیا  يارب  دتـسیایمن و  زاب  ادـخ  تیـصعم 
بلج دوخ  يوس  هب  ار  یمدآ  ياـهتیلاعف  اـهورین و  يهمه  دوش و  یقلت  ییاـهن  فدـه  هک  نیمه  تسا ، هدـیرفآ  شناگدـنب  يرادروخرب 

اب نیرتاـبیز و  هک  هاـگره  دـنکیم . اوـسر  ار  وا  دوـخ ، هب  یمدآ  شتـسرپ  بلج  اـب  دریگیم و  دوـخ  هب  يدوـبعم  تلاـح  جـیردت  هب  دـنک ،
، دوشیم هابت  ءیش  نآ  شتسرپ  اب  یمدآ  حور  سپـس  بلق و  لقع و  تسخن  هک  تهج  نادب  دریگب ، رارق  شتـسرپ  دروم  زیچ  نیرتتمظع 
هک تسا  هدـنامن  یحور  تیـصخش و  نم ، هاـگآ ، ناـج  عـقوم ، نیا  رد  دوـشیم . تراـقح  یتـشز و  هب  لدـبم  تـمظع  ییاـبیز و  نآ  اذـل 

کیرات هاچ  هب  نتـشیوخ  نتخادـنا  زا  یـشان  تقیقح  رد  تیـصخش ، نتفر  تسد  زا  نیا  دـشاب . هتـشاد  تراقح  ماـن  هب  یـصاخ  یگنوگچ 
زا رود  هاگآان و  دـنت و  یتکرح  رد  توهـش ، ناجیه  عقوم  رد  یمدآ  سفن  تسین . ریذـپناکما  هاچ  نآ  زا  ندـمآ  رد  هک  تسا ، یتسرپایند 

نداـتفا ناـیرج  هب  زا  تسا  تراـبع  هک  نآ  ياـنعم  هب  هجوـت  زا  توهـش ، يارب  صتخم  نـیا  دریگیم . رارق  عاـنقا ، خـساپ و  ارچ و  نوـچ و 
. نولهجی اوناک  ام  مهب  لزن  فیک  هعجر ، هلاقا و ال  ثیح ال  هرغلا ، یلع  نیذوخاملا  يری  وه  و  دوشیم . نشور  یبوخ  هب  هاگآان ، نتـساوخ 

هیامرـس نآ  هک  هچ  نآ  هنوگچ  هک  دـنیبیم  وا  نودـعوی . اوناک  ام  یلع  هرخـالا  نم  اومدـق  نونماـی و  اوناـک  اـم  ایندـلا  قارف  نم  مهءاـج  و 
رب ترخآ  يوس  هب  مدـق  دـندوبن و  شرکف  رد  هک  دـمآ  ناشغارـس  هب  ایند  زا  ییادـج  نآ  و  دـمآ . دورف  ناشرـس  رب  دنتـسنادیمن  ناـگتخاب 
هب ندیود  اهناسنا ، شود  رب  ندش  راوس  یناویح ، زیارغ  شـشوج  ایند ، قرب  قرز و  دنداهن . دندوب ، هحفص 851 ] هدش [  هداد  هک  ياهدعو 

رمع لاوز  هب  نیقی  هک  درک  لفاغ  تسمرس و  نانچ  ار  نانآ  ناناوتان ، رب  هطلس  يزوریپ و  ساسحا  اهنآ و  رد  ندروخ  هطوغ  ذیاذل و  لابند 
. دـندرک یقلت  ریذـپانانف  ار  یناگدـنز  دـندید و  يدـبا  ییاـیند  رد  ار  دوخ  درک و  نوریب  ناـشزغم  زا  ار  شوـج  بنج و  تکرح و  ناـیاپ  و 

ایند نیا  يهدرپ  تـشپ  هـب  یهتنم  ییاـههاگلزنم  يهراـبرد  فاـص ، نادـجو  درخ و  ناـنآ ، زا  رتکـیدزن  یهلا و  ناربماـیپ  هـک  ییاههدـعو 
درکیم روطخ  ناشزغم  رد  یگدـنز  راگزور  رد  یهاگ  هک  نیا  دـنمهفیم  ماگنه  نآ  رد  دوشیم . یلمع  دـندوب ، هداد  نانآ  هب  ترخآ ،) )

لاح دنتفریذپیم . ار  راطخا  نآ  ندوب  يدج  دندیشیدنایم و  نآ  رد  یتخل  شاک ، يا  دشاب ،» ییاهربخ  يربخ و  هدرپ  تشپ  هک  دیاش   » هک
اهل تریغت  مهفارطا و  اهل  ترتفف  توفلا ، هرـسح  توملا و  هرکـس  مهیلع  تعمتجا  مهب : لزن  ام  فوصوم  ریغف  تسا . هدـش  رید  تقو  رگید 

و هلقع ، نم  هحص  یلع  هنذاب ، عمسی  هرـصبب و  رظنی  هلها  نیبل  هنا  هقطنم و  نیب  مهدحا و  نیب  لیحف  اجول ، مهیف و  توملا  دادزا  مث  مهناولا ،
دق اهتاهبتشم ، اهتاحرصم و  نم  اهذخا  اهبلاطم و  یف  ضمغا  اهعمج ، الاوما  رکذتی  و  هرهد ! بهذا  میف  هرمع و  ینفا  میف  رکفی  هبل ، نم  ءاقب 
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ءرملا و  هرهظ . یلع  ءبعلا  هریغل و  اهنملا  نوکیف  اهب . نوعتمتی  و  اهیف . نومعنی  هءارو  نمل  یقبت  اهقارف ، یلع  فرشا  و  اهعمج ، تاعبت  هتمزل 
دروآ و نتخات  توف  ترسح  توم و  تارکس  دوب . هدشن  فیصوت  نانآ  يارب  دمآ ، دورف  ناشرس  رب  هچ  نآ  اهب . هنوهر  تقلع )  ) تقلغ دق 

کی ره  نایم  دوزفیب و  نانآ  دوجو  رد  نتفر  ورف  رب  گرم  سپس  داد . رییغت  ار  ناشیاهگنر  درک و  تسس  هحفص 852 ] ار [  نانآ  ياضعا 
شلقع زونه  دونـشیم . شـشوگ  اب  درگنیم و  شمـشچ  اب  شاهداوناخ  نایم  رد  گرم  لپ  رباع  نیا  تخادـنا . هلـصاف  شنخـس  ناـنآ و  زا 

يرپس يزیچ  هچ  رد  ار  شراگزور  درک و  یناف  اجک  رد  هب  ار  دوخ  رمع  هک  دـشیدنایم  تسا . یقاب  دوخ  لاـح  هب  شزغم  تسا و  حـیحص 
دراوم زا  نشور و  لـالح  دراوم  زا  هدیـشوپ . مشچ  لاوما  نآ  بلط  دراوم  یگنوگچ  زا  هدرک و  عمج  هک  ار  یلاوما  دروآیم  داـی  هب  دومن .

هب لاوـما  هـک  تساـهنآ ، زا  تقراـفم  ددـص  رد  نوـنکا  مـه  هدـش و  شریگناـبیرگ  هـک  دـنیبیم  ار  لاوـما  نآ  يروآعـمج  جـیاتن  هبتـشم 
نارگید بیـصن  اههتخودنا  نآ  ییاراوگ  دنوشیم . رادروخرب  دـندرگیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  نانآ  دوشیم و  قلعتم  وا  زا  سپ  ناگدـنامزاب 

ياوق اـضعا و  کـیاکی  جـیردت  هب  تسا . هتـسب  لاوما  نآ  هب  درم  نآ  ياـهورگ  هک  یلاـح  رد  تسوا ، شود  هب  شنیگنـس  راـب  ددرگیم و 
یلاخ دوکر  هب  ار  دوخ  ياج  یپ ، رد  یپ  ياهنوکـس  موجه  اـب  اـهتکرح ، اـهیگدرمژپ و  هب  لدـبم  اـهتوارط  دـتفایم . راـک  زا  ینورد 
نابز دنهدیم . تسد  زا  ار  رگیدکی  اب  عادو  لاجم  ینورب  ینورد و  ياضعا  هک  دسریم  يدح  هب  اهینوگرگد  تعرس  هتفر  هتفر  دنکیم .

رد هک  دونشیم ، ار  دوخ  نوماریپ  نانخس  تسا . ناوتان  مود  فرح  ندروآ  زا  دروآیم و  نابز  هب  ار  نخس  لوا  فرح  تسا . هداتفا  راک  زا 
تاکرح رفـس ، هزات  رفاسم  نیا  ياهمشچ  ییوگخـساپ . رد  ییاناوت  هن  دراد و  دییات  رب  یتردق  هن  یلو  دزادنایم ، نینط  شهاگباوخ  ياضف 

اب يزاسمد  ینابزمه و  يارای  رگید  یلو  دونـشیم ، ار  نانآ  ياهادـص  نانخـس و  شـشوگ  دـنیبیم و  ار  دوخ  نوماریپ  صاخـشا  ياـهبل 
یگدـنز نارود  رد  هک  یگماـکدوخ  رد  يروهطوـغ  تلاـهج و  تدـش  زا  اـهناسنا ، زا  يدارفا  مه  دـیاش  تـسا . هداد  تـسد  زا  ار  اـهنآ 

 ] نازور و روبع  نایرج و  مه  رگا  ای  دـنتفین و  ناشیگدـنز  باتک  ندروخ  قرو  رمع و  نایلاس  تشذـگ  رکف  هب  تاظحل  نآ  رد  دناهتـشاد ،
. دناهدوبن لئاق  یتیمها  تایح  دوخ  لصا  هب  هک  نانچ  دـنهدن . نآ  هب  یتیمها  دـننک ، ساسحا  تاظحل  نآ  رد  ار  تایح  نابـش  هحفص 853 ]

نآ رد  دروآیم ، تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  ار ، شتمظع  اب  ياهورین  اهدادعتـسا و  رگید  ییوجلامک و  هشیدـنا و  تایح و  ناسنا  رگا 
ار ییوج  لامک  هشیدـنا و  تایح و  اهورین و  اهدادعتـسا و  همه  نآ  هک  درک ، دـیاب  هچ  یلو  درکیم . اـهنآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  عقوم ،

شزرا قوف  ياههیامرـس  نآ  يهدوهیب  ندـش  فلت  هب  یتیمها  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یعیبط  اذـل  تسا . هدـش  اراد  شـشوک  شـالت و  نودـب 
رمع رظانم  يهمه  روبع  دـناوتیم  زغم ، جنـسنامز  ینوگرگد  تهج  هب  دربیم ، رـس  هب  راضتحا  لاح  رد  هک  دـنچ  یقیاقد  رد  يو ، دـهدن .

يذلا نا  ینمتی  هرمع و  مایا  هیف  بغری  ناک  امیف  دهزی  هرما و  نم  توملا  دنع  هل  رحـصا  ام  یلع  همادن  هدی  ضعی  وهف  دـنک . اشامت  ار  دوخ 
نادند هب  تسد  شیاههشیدـنا  راتفگ و  رادرک و  جـیاتن  تایعقاو و  روهظ  ینامیـشپ  زا  وا  هنود ! اهزاح  دـق  اهیلع  هدـسحی  اهب و  هطبغی  ناک 

وا هب  اههتخودنا  يهرابرد  هک  یـسک  دـنکیم  وزرآ  و  تشاد . نآ  هب  تبغر  شرمع  راگزور  رد  هک  هچ  نآ  زا  دـنکیم  ضارعا  دزگیم و 
هک تسا  نیا  شیوزرآ  تسا ، هدـش  هتـشادرب  هدرپ  هک  لاح  وا . هن  درکیم  تزایح  ار  اههتخودـنا  نآ  درکیم ، تداسح  دربیم و  کـشر 

يوزرآ هک  دوب  یناسک  نآ  زا  دوب ، هدرک  اـهنآ  يهدرب  ار  دوخ  حور  تیـصخش و  دوخ و  ناور و  ناـج و  زغم و  هک  لاوما  نآ  شاـک  يا 
زاغآ هکلب  تشاد ، دهاوخن  يدوس  وا  يارب  اهنت  هن  يرادـیب  نیا  تسا . هدـش  عورـش  رید  يرادـیب  نیا  هک  اغیرد ، یلو  دنتـشاد . ار  لوما  نآ 

یعقوم رد  یمدآ  هک  خـلت ، رایـسب  تسا  يرفیک  یتسار  هب  دـشچب . ار  اهنآ  معط  دـیاب  وا  تسا و  هدـش  ررقم  وا  يارب  هک  تسا  ییاـهرفیک 
يویند لاوما  ینابرق  تسوا ، تیـصخش  هحفـص 854 ] هک [  ار  دوخ  يهیامرـس  نیرتشزرا  رپ  نیرتتمظع و  اـب  هک  دـمهفب ، دوش و  رادـیب 

شیپ يهقالع  یناویح  چیه  اریز  تسا . تاناویح  زا  ندوب  رتتسپ  تمالع  اهنآ ، يرورض  رادقم  زا  شیب  هب  هقالع  هک  یلاوما  دشاب . هدرک 
غلابی توملا  لزی  ملف  دشاب . هدوب  تاناویح  رگید  یگدنز  محازم  هجیتن  رد  هک  درادن ، نکسم  یندیماشآ و  یندروخ و  هب  يرورـض  دح  زا 

تاکرح يری  مههوجو ، یف  رظنلاب  هفرط  ددری  هعمـسب : عمـسی  هناسلب و ال  قطنی  ـال  هلها  نیب  راـصف  هعمـس ، هناـسل  طـلاخ  یتح  هدـسج  یف 
ات دهدیم ، همادا  وا  ندـب  رد  ار  دوخ  ذوفن  گرم  هک  تسا ) لوغـشم  تارکفت  تالیخت و  نیا  رد  وا  . ) مهمالک عجر  عمـسی  و ال  مهتنـسلا ،
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ینخـس شناـبز  اـب  هن  هتفرگ . رارق  شنادـناخ  ناـیم  رد  نوـنکا  ددرگیم . قـحلم  شـشوگ  هب  یـشوماخ ، هب  ندـییارگ  رد  شناـبز  هک  نیا 
، دنیبیم ار  نانآ  نابز  تاکرح  دنادرگیم . شنادناخ  ياضعا  يور  رد  هاگن  يارب  مشچ  دونـشیم . ار  ییادص  شـشوگ  اب  هن  دـیوگیم و 

یسک يارب  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  غورف  هظحل ، هب  هظحل  هک  بورغ ، هب  ور  رایتخایب  ياههاگن  نیا  دونـشیمن . ار  ناشنخـس  جوم  یلو 
توارط شزرا  قوف  تیبولطم  تذل و  دشاب و  هتشاد  یعالطا  دیآیم ، دوجو  هب  نآ  يهجیتن  رد  هک  ییاهدادیور  لوحت و  تکرح و  زا  هک 

ندـید زا  ییاـنعمرپ  رایـسب  تریح  رد  دـنناوتیم  یـصاخشا  نـینچ  تـسا . هدـنزومآ  رایـسب  دـشاب  هدرک  كرد  اـعقاو  ار  تاـیح  یباداـش  و 
نیا رگا  تسیرگنیم و  ار  یهلا  توکلم  تایآ و  یگدنز ، نارود  رد  رفاسم ، نیا  نامـشچ  رگا  دنور . ورف  تایح ، غورف  زا  سپ  یـشوماخ 

یغیرد هن  تاظحل  نیا  رد  تشگیم ، نانآ  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  نایاونیب ، ياهخوک  تفرعم و  لماوع  ندرک  ادیپ  لابند  نامـشچ ،
 ] رگید هک  دـنکیم ، روبع  شنامـشچ  ولج  زا  ینعم  رپ  یناهج  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ترـسح  غیرد و  نیا  یترـسح . هن  دروآیم و  راب  هب 

نیا دـنراد ، تاـظحل  نیا  رد  نامـشچ  نیا  هک  ییوزرآ  تشاد . دـهاوخن  ار  نآ  زا  گرب  کـی  نتفرگ  تسد  هب  راـیتخا  یتح  هحفص 855 ]
( داز  ) دادزا مث  دندشیم . هتـسب  سپـس  دـندیدیم و  دـندشیم و  زاب  تقیقح  قح و  ندـید  يارب  هک  دـندوب  بابح  ود  شاک  يا  هک  تسا 

نم اودعابت  هبناج و  نم  اوشحوا  دق  هلها ، نیب  هفیج  راصف  هدـسج ، نم  حورلا  تجرخ  هعمـس و  ضبق  امک  هرـصب  ضبقف  هب ، اطایتلا  توملا 
سپس هتروز . نع  اوعطقنا  هلمع و  یلا  هیف  هوملساف  ضرالا ، یف  طحم )  ) طخم یلا  هولمح  مث  ایعاد . بیجی  ایکاب و ال  دعی )  ) دعـسی ال  هبرق .

زا حور  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دوب . هدـش  هتفرگ  شییاونـش  هک  نانچ  دوشیم  هتفرگ  شیاـنیب  دـیازفایم . وا  دوجو  همه  يریگارف  رب  گرم 
. دنیوجیم يرود  وا  زا  هدومن  تشحو  وا  هب  یکیدزن  زا  هداوناخ  ياضعا  دتفایم . شاهداوناخ  نایم  رد  ياهشال  ددرگیم و  جراخ  وا  ندـب 
هب هدرب و  نیمز  رد  شهگلزنم  نیرخآ  هب  هتشادرب ، ار  وا  سپس  دناوخب . ار  وا  هک  یـسک  هب  یباوج  هن  دراد و  ياهدننک  هیرگ  هب  یخـساپ  هن 

زیگناتفگـش يردق  هب  لاح  نیا  اب  یعیبط ، الماک  تسا  ياهدـیدپ  هک  نیا  اب  گرم  دـندرگیم . عطقنم  شرادـید  زا  دنراپـسیم و  شلمع 
راب نیلوا  ییوگ  هک  دـنکیم  یقلت  تریح  یگریخ و  اب  نانچ  ار  نآ  راب ، نیمکی  دـص و  هدـهاشم  ار  نآ  راب  دـص  ناسنا  هچ  رگا  هک  تسا 
راک رد  تیاهنیب  یـشوماخ  ایند ، نیا  زا  ندیـشوپ  مشچ  لجا و  ندیـسر  ارف  اب  هک  نیا  اب  تسا .  هدـش  هجاوم  ياهدـیدپ  نانچ  اـب  هک  تسا 

تـسا نیا  زیگناتفگـش . سب  تسا  یهگاـشامت  هایـس  نادـکاخ  يرآ ، دراد . يروآتهب  هنارعاـش و  يهرظنم  هـچ  لاـح ، نـیا  اـب  تـسین ،
رد نامز ، ياپ  داب  بکرم  درک . دنهاوخ  یط  هحفـص 856 ] ار [  نآ  نامز ، نانز  توس  راطق  اب  یناسنا ، دارفا  يهمه  هک  ییانعمرپ  ترفاسم 

ناحولهداس زا  دناهدرک ، مخ  تشپ  اهلاس  نیگنس  راب  ریز  هک  نانآ  ات  طخ  زبس  ناناوج  زا  ار ، مدآ  نادنزرف  راصعا ، نورق و  یمامت  لالخ 
، ماظع يایبنا  یتح  امکح ، هفـسالف و  نیرتگرزب  ات  مدرم  نیرتیماـع  زا  نادـنمورین ، اـت  ناـیاونیب  زا  رظن ، بحاـص  نارکفتم  اـت  رگنهداـس 
ات دراپسب ، تسا ، هدش  هدیـشک  تیدبا  ات  يویند  تایح  زاغآ  زا  هک  دتمم ، هار  نیب  یهگلزنم  هب  هریت ، كاخ  ریز  رد  هدرک و  لمح  کیاکی 

قحلا هریداقم و  رمالا  هلجا و  باتکلا  غلب  اذا  یتح  دـناهدوشگن . ناهج  نیا  يور  هب  هدـید  یتح  هک  دـسرب  یناـسک  تبون  ناـنآ ، لاـبند  رد 
، اهفسن اهلابج و  علق  اهفجرا و  ضرالا و  جرا  اهرطف و  ءامسلا و  راما )  ) داما هقلخ ، دیدجت  نم  هدیری  ام  هللا  رما  نم  ءاج  هلواب و  قلخلا  رخآ 
هب تقلخ  روما  دـسرب و  نایاپ  هب  ناگدـنب  يهراـبرد  ررقم  مکح  هک  هاـگ  نآ  اـت  هتوطـس . فوخم  هتلـالج و  هبیه  نم  اـضعب  اهـضعب  كدو 

. دوش رداص  شتاـقولخم  دـیدجت  يارب  وا  يهدارا  قبط  يدـنوادخ  رما  ددرگ و  قحلم  اـهنآ  لوا  هب  تاـقولخم  رخآ  شییاـهن و  تاریدـقت 
یشالتم ار  اهنآ  هدنک ، اج  زا  ار  اههوک  و  دنازرلب . ار  نآ  دروآرد و  تکرح  هب  ار  نیمز  دفاکـشب و  ار  نآ  دروآرد و  زازتها  هب  ار  نامـسآ 

هب طوبرم  لئاسم  زا  یـضعب  هحفـص 857 ] دبوکب [ . وا  توطـس  زا  تشحو  لالج و  تبیه  زا  ار  رگید  یـضعب  اههوک  نآ  زا  یـضعب  دزاس .
تمایق تامالع  اقیقحت  دـسر ؟ ارف  نانآ  رب  ناهگان  هک  تمایق ، هب  رگم  دـنرگنیم ، نانآ  ایآ   » تماـیق زاـغآ  ندوب  یناـهگان  تمایق 1 . زور 

نامز ناوتیمن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  [ . 235 .« ] درادن یعفن  نانآ  ندش  رکذتم  هدش ، زاغآ  تمایق  هک  عقوم  نآ  رد  رگید ، تسا . هدمآ 
زورب هک  تسین  نآ  طقف  ندوب ، یناهگان  زا  دوصقم  درک . نییعت  لامجا ، روط  هب  ولو  يژرنا ، هدام و  یجیردت  كالهتـسا  اب  ار  تمایق  زاغآ 

یتح هکلب  دشاب . دروایب ، دوجو  هب  ار  نآ  یتسه  رد  یجیردت  یلع  ربج  هک  رگید ، قرط  ای  تعیبط ، ملاع  نیناوق  تانایرج  هب  دنتـسم  تمایق 
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[ . 236 .« ] مینیبیم کیدزن  ار  نآ  ام  دـننیبیم و  رود  ار  تمایق  زور  ناـنآ   » ندوب کـیدزن  . 2 تسادـخ . راصحنا  رد  زین  نآ  خـیرات  هب  ملع 
دیجم نآرق  لوزن  نامز  ات  تقلخ  زاغآ  زا  هک  ینامز  لوط  يهمه  هب  رظن  اب  ینامز ، کیدزن  تمایق ، ندوب  کیدزن  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
تهج هب  هک  تسا ، یجیردـت  ندیـسر  ارف  زا  یـشان  هک  دـشاب  یکیدزن  نآ  دوصقم ، هک  تسا  نآ  رگید  لاـمتحا  و  دـشاب . هدوـب ، هتـشذگ 

رد هک  ره  هچ و  ره  دوشیم و  هدیمد  روص  رد  هک  تسا  يزور  تمایق )  ») روص خـفن  . 3 دباییم . ققحت  يدوز  هب  ییوگ  نآ ، ندوب  یمتح 
تکرح هب  دوخ  ياهاج  زا  ار  اههوک  ام  هک  زور  نآ  و  [ » هحفص 858 [ . ] 237 .« ] دشکیم دایرف  تشحو  يور  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و 

يزور [ . » 239 .« ] دتفایم هنابرطضم  تکرح  هب  نامـسآ  هک  يزور  [ . » 238 .« ] تسا هدـش  راکـشآ  هک  ینیبیم  ار  نیمز  میدروآیم و  رد 
دعب مهعمج  مهقـالخا و  دـعب  مهددـجف  اـهیف . نـم  جرخا  و  [ . 240 .« ] ددرگیم مشپ  دـننام  اـههوک  هدـش و  بوذ  زلف ، دـننام  نامـسآ ، هک 

ره و  ءالوه . نم  مقتنا  ءالوه و  یلع  معنا  نیقیرف : مهلعج  لاعفالا و  ایابخ  لامعالا و  ایافخ  نع  مهتلاسم  نم  هدـیری  اـمل  مهزیم  مث  مهقرفت ،
سپس دنک . عمج  ار  نانآ  یگدنکارپ ، زا  سپ  دیامن و  ناشدیدجت  نانآ  ندناسوپ  زا  سپ  دروایب . نوریب  تسا ، نیمز  ریز  رد  هک  ار  یـسک 

یهورگ هب  دنک . هورگ  ود  ار  نانآ  دناهداد و  ماجنا  هک  یناهنپ  ياهرادرک  یفخم و  لامعا  زا  لاوئـس  يارب  دنک ، ادج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ 
ترابع یثیدح ، ربتعم  عبانم  دـیجم و  نآرق  تایآ  هب  رظن  اب  مالـسا ، هاگدـید  زا  داعم  دـشکب . ماقتنا  رگید  هورگ  زا  دـیامرف و  ماعنا  نانآ  زا 
يهداعا نتـسناد  دیعب  دیجم ، نآرق  رد  ناوارف  یتایآ  تسین . دیدرت  ياج  ینعم  نیا  رد  دوخ و  ندب  حور و  اب  ناسنا  ندش  روشحم  زا  تسا 

داعم رگا  دـنکیم . تابثا  ار  ینامـسج  ندـب  ددـجم  يهداعا  فلتخم ، تاـنایب  اـب  دـنکیم و  دودرم  داـعم ، يارب  ار  ینامـسج  ندـب  ددـجم 
هچ نآ  : » دومرفیم تایآ  زا  یکی  رد  دنوادخ  لقادـح ، دوبن . اهناسنا  ینامـسج  نادـبا  يهداعا  تیمتح  نایب  هب  يزاین  چـیه  دوب ، یناحور 
هک یتروص  رد  درادن .» اهنآ  هب  یهار  ندش ، یـشالتم  ندیـسوپ و  هک  تساهناسنا  امـش  حاورا  هحفـص 859 ] دش [ ، دهاوخ  روشحم  هک 

، تسا هتفر  نیب  زا  هدیـسوپ و  هدش و  یـشالتم  رهاظ  رد  هک  ار  هچ  نآ  يهداعا  یلاع ، ياهلیثمت  لالدتـسا و  اب  ناحبـس ، دـنوادخ  مینیبیم 
نیا هک  تسیک  دیوگیم : دـنکیم و  شومارف  ار  دوخ  يهیلوا  تقلخ  دـنزیم و  لثم  ام  هب  دـیرگنب ) ار  نادان  ناسنا  نیا  . ») دـیامرفیم نایب 

هب ار  اهنآ  راب  نیلوا  يارب  هک  یـسک  ار  اهنآ  درک  دـهاوخ  هدـنز  نانآ  هب  وگب  دـنک ؟ هدـنز  تسا ، هدیـسوپ  هک  یلاح  رد  ار ، اهناوختـسا 
.« دـناهدش نوفدـم  اهربق  رد  هک  ار  مدرم  يهمه  دزیگنایمرب  دـنوادخ  و  [ . » 241 .« ] تساـناد تاـقولخم  يهمه  هب  وا  تسا و  هدروآ  دوجو 

يارب دنک  ادج  رگیدکی  زا  ار  نآ  سپـس  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوشیمن . نوفدم  اهربق  رد  حاورا  هک  تسا  ملـسم  [ . 242]
يهیلوا يایاضق  زا  ییاهن ، تیلوئـسم  ساسحا  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  دـناهداد ». ماجنا  هک  یناهنپ  ياهرادرک  یفخم و  لاـمعا  زا  لاوئس 

نیا حوضو ، لامک  اب  دـشابن ، تشز  تافـص  تافاثک و  هب  هدولآ  هک  یناسنا  ره  تسا . هدرک  اـعدا  ار  حیحـص  یتقیقح  اـعطق  تسا ، ترطف 
دوخ نورد  زا  ار  ییادص  نینچ  ام  دـنیوگیم : هک  یـصاخشا  یتسه . لوئـسم  وت  هک  دونـشیم  دوخ  نورد  زا  ار  یتوکلم  يهمزمز  ای  دایرف 

اب نیرتراکشآ و  یتح  نانآ  هک  دید  میهاوخ  میهدب ، ماجنا  یسررب  لیلحت و  لماک  روط  هب  نانآ  یناور  يزغم و  عضو  رد  رگا  میونشیمن .
رعق هب  ار  دوخ  هاوخ  تیلوئـسم ، ساـسحا  نودـب  یمدآ ، دنونـشیمن . یتـسه ، دوـجوم  وـت  دـیوگیم : نتـشیوخ  هب  هک  ار  ادـص  نیرتینعم 

هب مشچ  کی  اب  ار  یتسه  ملاع  شناد  ددرون و  رد  هظحل  کی  رد  ار  ناهیک  يهمه  ای  دهنب و  نادقرف  يور  رب  ياپ  هاوخ  دـنزب و  اهسونایقا 
يهناشن نیلوا  تیلوئـسم ، ساسحا  مدع  دوب . هحفـص 860 ] دـهاوخن [  نم  دایز  یگدرتسگ  اب  ناویح ، کی  زج  يزیچ  دریگب ، ارف  ندز  مه 

هک تسا  تیصخش  طقف  دنهدیم . تیمها  اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  هب  هک  تسا  تیصخش  طقف  اریز  تسا ، تیصخش  تیوه و  نتـشادن 
هب شزغم  رد  هک  یمیـسجت  لیخت و  هشیدنا و  ره  یتح  دـیوگیم و  هک  ار  ینخـس  ره  دـهدیم و  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  دـمهفب  دـناوتیم 

. دوب دـهاوخن  یمدآ  تیـصخش  هب  طابترایب  دـشکیم ، رـس  یمدآ  ناور  زغم و  رد  هک  یجومو  تکرح  نیرتمک  ره  هکلب  دـیآیم ، دوجو 
تهج نادب  دشاب ، هدوب  رایتخا  هب  دنتسم  تسا ، هدش  رداص  وا  زا  هک  ینخس  ینالضع و  راک  نآ  یناور و  يزغم و  جوم  تکرح و  نآ  رگا 

سپ تسا ، ریذپانانف  یمدآ  تیـصخش  تسا و  تیـصخش  هب  دنتـسم  اذـل ، دریگیم ، ماجنا  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  اب  يرایتخا  راک  هک 
طوقس اذل  دنکیم . تکرح  هدننار  نودب  هک  تسا  ینیشام  دنکیمن ، ساسحا  تیلوئسم  هک  یناسنا  تسا . ریذپانانف  زین  نآ  ياهتیلوئـسم 
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. هراد یف  مهدـلخ  هراوجب و  مهباثاف  هعاطلا  لها  اماف  ءالوه ، نم  مقتنا  و  تسا . نآ  راظتنا  رد  نداتفا ، راک  زا  فقوت و  لقادـح  یـشالت و  و 
اما رافـسالا . مهـصخشت  راطخالا و ال  مهل  ضرعت  ماقـسالا و ال  مهلانت  عازفالا و ال  مهبونت  لاحلا و ال  مهب  ریغتت  لازنلا و ال  نغظی  ثیح ال 
زا ناگدنوش  دراو  هک  یهاگیاج  دشخبیم . یگنادواج  شیدبا  يارس  رد  نانآ  يارب  دهدیم و  ناششاداپ  دوخ  ترواجم  هب  ار  عیطم  مدرم 

تارطاخم دیاین و  ناشغارـس  هب  اهيرامیب  و  درواین . نانآ  هب  موجه  اهساره  فوخ و  ددرگن و  نوگرگد  ناشتالاح  دننکن و  چوک  اج  نآ 
. دوشیم یفتنم  يدـنوادخ  تمحر  راوج  رد  اهینوگرگد  تکرح و  دـیامنن . ناشهدامآ  تکرح  يارب  اهرفـس  و  ددرگن . ضراع  ناـنآ  رب 
، اهینوگرگد یهلا . هحفـص 861 ] تمحر [  راوج  زا  رتییاهن  رتالاب و  يدـصقم  هچ  تسا و  ناـیرج  رد  يدـصقم  هب  ور  تکرح ، ره  اریز 

ءایـشا یلماکت  تاکرح  يارب  ار  هصرع  ای  تسا و  لماکت  ریـسم  رد  امیقتـسم  ای  هک  تسا ، ءایـشا  یناهن  ياهدادعتـسا  داـعبا و  زورب  بجوم 
ار نانآ  هک  اهيرامیب  نآ  دوب و  عیطم  ياهناسنا  ریگنابیرگ  ایند  راد  رد  هک  اهتقـشم ، اهيراوگان و  نآ  زا  يربخ  رگید  دـنکیم . هداـمآ 
نآ رد  اریز  درادن ، دوجو  زین  ررـض  عفد  ای  دوس  بلج  يارب  ناکم ، رییغت  تارطاخم و  تسا . هدـنامن  درکیم ، روهطوغ  هجنکـش  درد و  رد 

یصاونلا نرق  قانعالا و  یلا  يدیالا  لغ  راد و  رش  مهلزناف  هیصعملا  لها  اما  و  تشاد . دهاوخن  دوجو  لکش ، چیه  هب  زاین ، تیدبا ، هاگیاج 
بجل بلک و  اهل  ران  یف  هلها ، یلع  قبطا  دـق  باب  و  هرح ، دتـشا  دـق  باذـع  یف  نارینلا ، تاعطقم  نارطقلا و  لیبارـس  مهـسبلا  و  مادـقالاب .

لجا ینفتف و ال  رادـلل  هدـم  ال  اهلوبک . مصقت )  ) مصفت اهریـسا و ال  يدافی  اهمیقم و ال  نعظی  ـال  لـئاه ، فیـصق  عطاـس و  بهل  و  بلج ) )
یناشیپ هتـسب و  ناشندرگ  هب  ار  نانآ  ياهتسد  هدروآ ، دورف  هاگیاج  نیرتدـب  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  ناراک ، تیـصعم  اما  و  یـضقیف . موقلل 

رایـسب شترارح  هک  یباذـع  رد  دـناشوپب ، نانآ  هب  شتآ  زا  ییاـهسابل  نارطق و  ياـهنهاریپ  و  دـیامنیم . کـیدزن  ناـشیاهاپ  هب  ار  ناـنآ 
سب ییادـص  اب  عفترم  ياهلعـش  رد  ادـص و  اب  دـیدش و  موجه  اـب  یـشتآ  رد  هتـسب ، شناـنکاس  رب  شرد  هک  یهاـگیاج  رد  تسا و  تخس 

هب هک  ییاهریجنز  دنب و  و  ددرگن . دازآ  هیدف  نداد  اب  شریـسا  درک و  دـناوتن  چوک  دوش ، راتفرگ  یباذـع  نانچ  رد  هک  سک  نآ  كانلوه .
صخشم یلجا  مدرم  نآ  يارب  دیآ و  رس  هب  هک  تسین  هناخباذع  نآ  رد  تماقا  يارب  نیعم  یتدم  دوشن . هتخیسگ  هدش ، هتسب  ناراکهبت  نآ 

، دراد دوـجو  خزود  رد  هک  ار  هجنکـش  باذـع و  همه  نیا  ناـسنا  اـیآ  دریذـپب . ناـیاپ  ناشیگدـنز  دـسر و  ارف  هـک  تـسین  هحفـص 862 ] ] 
نیمه وا ، يدام  تیدوجوم  تاصتخم  تیهاـم و  دـشاب و  هدوب  وا  يداـم  تیدوجوم  طـقف  ناـسنا ، زا  روظنم  رگا  دـنک ؟  لـمحت  دـناوتیم 

، نآ هب  داضتم  لماوع  دورو  اب  تسا ،) يدام  مسج  ندـش  دوبان  اـهنآ  زا  یکی  هک  ، ) تساراد اـیند  نیا  رد  هک  دـشاب  تاـصتخم  تیهاـم و 
نیمه دزوسیمن . راب  کی  زا  شیب  يویند  تاصتخم  تیهام و  نیا  اب  يدام ، دوجوم  کی  اریز  تسا . یفنم  باوج  املـسم  نتخوس ، دـننام 

یتشهب معنت  ای  خزود  باذع  نایرج  ود  ره  دناوتیم  هک  تسا  يداعبا  اهدادعتـسا و  ياراد  تعیبط ، يهدرپ  تشپ  رد  ام ، يدام  تیدوجوم 
دوش و اهدژا  هب  لدـبم  هک  تشاد  ار  دادعتـسا  نآ  تعیبط ، يهدرپ  تشپ  رد  یـسوم ، ترـضح  نیبوچ  ياـصع  هک  ناـنچ  دـنک . لـمحت  ار 

حور یتشهب ، ياهتمعن  همه  نآ  خزود و  ياههجنکش  باذع و  همه  نآ  يهدننک  لمحت  دناسرب . نایاپ  هب  ار  ناینوعرف  نوعرف و  راگزور 
يدام قوف  ذذـلت  معنت و  تیاهنیب  دادعتـسا  هک  نانچ  تساراد . ار  اهباذـع  عاونا  اب  ندـش ، بذـعم  تیاـهنیب  دادعتـسا  هک  تسا ، یمدآ 
ایندلا نع  ضرعاف  اراقتحا ، هریغل  اهطـسب  ارایتخا و  هنع  اهاوز  هللا  نا  ملع  اهنوه و  اهب و  نوها  اهرغـص و  ایندـلا و  رقح  دـق  دراد . ار  یتشهب 
حـصن ارذـعم و  هبر  نع  غلب  اماقم . اهیف  وجری  وا  اشایر ، اهنم  ذـختی  الیکل  هنیع ، نع  اهتنیز  بیغت  نا  بحا  هسفن و  نع  اهرکذ  تاما  هبلقب و 

( دید زیچان  ریقح و  ار  نآ  ای   ) دومن زیچان  رقحم و  ار  ایند  یمارگ  لوسر  نآ  ارذحم . رانلا  نم  فوخ  ارـشبم و  هنجلا  یلا  اعد  ارذنم و  هتمال 
تلع هب  ار  نآ  هدومن و  رود  وا  زا  ار  ایند  وا  یگدـیزگرب  تلع  هحفـص 863 ] هب [  دنوادخ  هک  تسناد  درک و  نآ  هب  تناها  ییانتعایب و  و 

نآ تنیز  هک  تشاد  تسود  و  دومن . وحم  دوخ  سفن  زا  ار  نآ  دای  دومرف و  ضارعا  ایند  زا  لد  هت  زا  اذل  تسا . هدرتسگ  نارگید  هب  ریقحت 
نآ رد  ای   ) ایند رد  یگشیمه  تماقا  دیما  ای  دنکن ، ذاختا  دوخ  يارب  تاهابم  رخف و  كاشوپ  يویند  تنیز  نآ  زا  ات  دوش  بیاغ  شمشچ  زا 
رد ار  دوخ  تما  و  تخاس . لیاز  نانآ  زا  ار  یهاوخرذع  درک و  غیلبت  شراگدرورپ  فرط  زا  ار  مدرم  راوگرزب  نآ  دشاب . هتشادن  اهتنیز )

يدـنوادخ تعاطا  شاداـپ  هب  تراـشب  ار  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  و  دومرف . تحیـصن  درکیم ، دـیدهت  يراـک  تیـصعم  بقاوع  زا  هک  یلاـح 
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نامگ دـناسرتیم . خزود  شتآ  زا  ار  نانآ  تشز ، ياهراک  جـیاتن  زا  مدرم  نتـشاد  رذـح  رب  لاح  رد  دومنیم و  تشهب  هب  توعد  دادیم ،
اریز تسا . هدوب  تسادـخ ، شعـضاو  هک  یتسه ، نوناق  نتفرگ  هدـیدان  ایند ، زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ضارعا  هک  دورن 

. دروایب ياج  هب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  يارب  هاگیاج  نیرتهب  ایند  نیا  تسا . يدنوادخ  تیشم  اب  هزرابم  یعون  یتسه ، نوناق  نتفرگ  هدیدان 
دـییات و مالـسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  اصوصخم  یهلا ، ناربمایپ  يهمانرب  نیرتیـساسا  زا  یکی  یحور . دـشر  لماکت و  هاگرذـگ  تساج  نیا 
هب یهجوت  هک  یماگنه  تسا  یهیدـب  تسا . لوقعم  تایح  هب  نآ  دیعـصت  يارب  اـیند ، نیا  رد  یعیبط  تاـیح  نوناـق  يارجا  هب  یعطق  مکح 
زا رتکلهم  بتارم  هب  هک  اهامن ، ناسنا  يایوقا  تعیبط و  محازم  لماوع  دوشن ، لوقعم  تاـیح  هب  نآ  دیعـصت  هار  رد  یعیبط  تاـیح  نوناـق 

درک و دـنهاوخ  وحم  یتسه  يهصرع  زا  دوخ ، يهناشنمدد  ياهفدـه  هب  لوصو  هار  رد  ار  اهناسنا  دوجو  دنتـسه ، تعیبط  محازم  لماوع 
ندرک هدامآ  يارب  يراکادف ، شالت و  شـشوک و  راک و  اذل  دنام . دـهاوخن  لوقعم  تایح  عفترم  ياههلق  هب  دوعـص  يارب  یعوضوم  رگید 

فلتخم هلاـسرلا و  طـحم  هوـبنلا و  هرجـش  نحن  هحفـص 864 ] تسا [ . ترخآ  يارب  شـالت  تـسا ، تیدـبا  يارب  یهاگرذـگ  هـک  ییاـیند 
مییام هنعللا .)  ) هوطـسلا رظتنی  انـضغبم  و  انلذاخ )  ) انودع همحرلا و  مظتنی )  ) رظتنی انبحم  انرـصان و  مکحلا ، عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و 
راظتنا رد  ام  رادتـسود  رای و  مکح . ناشوج  عبانم  ملع و  نداعم  ناگتـشرف و  ددرت  هاگیاج  تلاسر و  دورف  لـحم  توبن و  راـب ) رپ   ) تخرد

هب مالـسلامهیلع ، نیموصعم  يهمئا  تسا . یهلا  بضغ  راظتنا  رد  دراد ، يزوتهنیک  اـم  اـب  هک  یـسک  اـم و  نمـشد  تسا و  ادـخ  زا  تمحر 
تیدوبع ریسم  نامه  رد  هدش و  وا  حور  دیـشروخ  زا  ياهعـشا  مظعا ، هللا  لوسر  زا  ینعمرپ ، رایـسب  يوریپ  ییاهن  يهجرد  هب  لوصو  تهج 

يارب رـشب ، عون  يامظع  نآ  ندوب  هعجارم  دروم  زا  ینالقع  عنام  هنوگ  چیه  اذل  دوب . هتفرگ  رارق  ادخ  يهدیزگرب  نآ  هک  دندوب  هتفرگ  رارق 
هدیـسرن و وا  هب  یـسک  تسا و  تمظع  اب  ادج  ملع  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لاح  : » دیوگیم دیدحلایبا  نبا  درادـن . دوجو  ناگتـشرف 
ای  ) تمکح ناشوج  ياهراسهمشچ  ملع و  نداعم  ار  دوخ  هک  تسا  هتسیاش  مالسلاهیلع  یلع  يارب  تسین و  مه  نآ  هب  کیدزن  یسک  یتح 

، ریـسفت دروم  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  اـج  نیا  رد  [ . 243 .« ] دیامن فیـصوت  مکح )
هحفص 865] ار [ . نتشیوخ  طقف  هن  تسا ، هدومرف  فیصوت  ار  تراهط  تمصع و  نادناخ  يهمه 

نارای هب  زردنا  هبطخ 109-

هناحبس و هللا  یلا  نولسوتملا  هب  لسوت  ام  لضفا  نا  هحفص 866 ] تسا [ . هدومرف  نید  ناکرا  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ناگدننک لسوت  هک  ياهلیـسو  نیرتهب  هرطفلا . اهناف  صالخالا  هملک  مالـسالا و  هورذ  هناف  هلیبس ، یف  داهجلا  هلوسرب و  هب و  نامیالا  یلاعت ،

يالعا ماقم  ادخ  هار  رد  داهج  اریز  تسوا . هار  رد  داهج  وا و  يهداتـسرف  هب  وا و  هب  نامیا  دناهدومن . باختنا  یلاعت  هناحبـس و  دـنوادخ  هب 
نیا دشابن . رثا  بیترت  بجوم  تسا  نکمم  نهذ ، ملاع  رد  قیدصت  درجم  اریز  لاعف ، ینادجو  قیدصت  زا  تسا  ترابع  نامیا  تسا . مالسا 

؟ دنک یگدنز  نامیا  نودب  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  مینکیم . هدـهاشم  یناوارف  رایـسب  قیاقح  يهرابرد  ار  رثا  بیترت  قیدـصت و  نایم  کیکفت 
یگدـنز نینچ  زا  نامیا  نودـب  هک  تسا  لاحم  یناسنا ، ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  اب  یگدـنز  زا  تسا  ترابع  یگدـنز ، زا  دوصقم  رگا 

رادـقم نامه  عوضوم ، نآ  يهرابرد  نوناق ، يانبم  رب  لمع ، هشیدـنا و  عقوت  درادـن ، ناـمیا  یعوضوم  هب  هک  یناـسنا  يارب  دـش . رادروخرب 
فالتخا نهذیب ! هشیدنایب و  هحفـص 867 ] ناویح [  کی  يارب  هاگآ ، نادـجو  رب  ینتبم  یقطنم ، مظنم و  تاکرح  عقوت  هک  تسا  یقطنم 

نیا رد  شیارگ  يهتـسیاش  تقیقح  تباـث و  نوناـق  شریذـپ  مدـع  زا  یـشان  هـک  قـلطم ، یناـمیایب  تـسا  یناـمیایب  زا  ریغ  عوـضوم ، رد 
نیا هب  دیاب  هلئـسم ، نیا  تابثا  يارب  تسا . بایان  مکح  رد  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  بایمک  يردق  هب  ای  درادن و  دوجو  الـصا  ای  تسایند ،

یتارییغت شوختسد  تسا ، طوبرم  اهنآ  هب  هک  یتاعوضوم  يهرابرد  راکفا  ینوگرگد  تهج  هب  تاملک ، زا  یضعب  هک  مینک  هجوت  بلطم 
يهملک دوشیم . هدـید  یناوارف  هب  خـیرات ، لوط  رد  عماوج و  رد  تارییغت ، هنوگ  نیا  درادـن . اهنآ  یقیقح  يانعم  اب  یطاـبترا  هک  دوشیم 

ياطخ مود . تهج  نامیا ! هب  ثیبخ ، فیثک و  صاخـشا  رهاظت  مکی . تهج  تسا : هتفرگ  رارق  مهافت  ءوس  ضرعم  رد  تهج  هس  زا  نامیا ،
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رب ار  دوخ  تانکس  تاکرح و  دیاب  نموم  صخـش  تسا و  راوتـسا  ضحم  دبعت  يانبم  رب  نامیا  ره  دننکیم  نامگ  هک  ینارظنهتوک  يرکف 
نالوسر ادـخ و  هب  نامیا  ياج  هب  اهناسنا  زا  یهورگ  ای  درف  لاثم ، ناونع  هب  تسا . ظاـفلا  اـب  يرگیزاـب  موس . تهج  دـهدب ! رارق  اـنبم  نآ 

نیا نودب  میهافم ، نآ  زا  اههسامح  نیرتدیدش  اب  دنروآیم و  نامیا  یمیهافم  هدع  کی  هب  یهلا ، فیلاکت  یتسه و  يالعا  فده  ادـخ و 
هک یناسنا  يارب  ار  ناـمیا  ترورـض  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هناـگ ، هس  تاـهج  نیا  دـننکیم . عاـفد  دـنروایب ، ناـبز  رب  ار  ناـمیا  ماـن  هک 
هب ینامیایب  یتسه  ندوب  راد  انعم  ادخ و  هب  نامیا  یشزرا  تمظع  دنک . یفتنم  دنک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  ریـسفت  لباق  تایح  اب  دهاوخیم 
ادخ هب  حیحص  نامیا  يهجرد  هب  دوعص  يارب  مینکن . دنلب  الاب  هب  رـس  زگره  دیاب  یناور  تلاح  نیا  يارب  تسین . ناسآ  مه  اهردق  نآ  ادخ 

تایآ تفاـیرد  يارب  ار ، نیرب  مهف  درک و  لـصاح  عـالطا  یتسه  تمظع  نوناـق و  مظن و  زا  هحفـص 868 ] دـیاب [  یتسه ، ندوب  رادانعم  و 
زایتما هس  نیا  ندـش  مهارف  درک . بیذـهت  هیفـصت و  ار  نورد  هناصلخم  يوپاکت  اب  دـیاب  نینچمه ، تخادـنا . راک  هب  یتسه  رد  يدـنوادخ 

یگتسیاش زا  هجرد  نآ  هب  ار  ناسنا  دوشیم ، یتسه  ندوب  رادانعم  ادخ و  هب  حیحص  نامیا  يهجرد  هب  دوعـص  بجوم  هک  ناسنا  کی  يارب 
یعیبط تاصتخم  زا  ینورد  رورـس  یمئاد و  طاشن  دـشاب . هدوب  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  تکرح  یعدـم  دـناوتیم  هک  دـناسریم  لاـمک  و 

هک ار  یگدنز  نیگنـس  راب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  عنام  یتسه ، ندوب  رادینعم  ادخ و  هب  نامیا  تسا . یتسه  ندوب  رادانعم  ادـخ و  هب  نامیا 
تیـصخش يارب  دـناوتیم  یتسه  ناهج  ندوب  رادانعم  ادـخ و  هب  نامیا  دـنک . لیمحت  نارگید  شود  رب  دـشکب ، شود  هب  ار  نآ  دـیاب  دوخ 

قلطم هب  نامیا  لولعم  هدش ، هتشادرب  تیناسنا  هب  حیحص  تمدخ  ریسم  رد  هک  يرثوم  یمدق  ره  دنک . تابث  ار  یتاذ  فرش  تیثیح و  ناسنا 
هک دروآیم  دوجو  هب  نورد  رد  ار  تینارون  نآ  نامیا ، تسا . هتشاد  یهلا  هبنج  میقتـسمریغ ، ای  میقتـسم و  روط  هب  ای  اعطق ، هک  تسا ، هدوب 
رد تکرح  نیرتکچوک  زا  دهدیم و  ینعم  یگدنز  ياهیتخـس  اهيراوگان و  هب  دنکیم ، رونم  ار  نآ  ياههشوگ  یتسه و  ملاع  يهمه 

ادـخ و لوسر  هب  نامیا  دـنکیم . ریـسفت  مهف و  لباق  ار  گرزب  ناهیک  نیا  عومجم  تکرح  ات  هچروم ، ياـپ  تکرح  دـننام  هتفرگ ، تعیبط 
دییات تازجعم  نآ  اب  ار  لقع  مکح  دهدیم ، هئارا  مدرم  هب  دوخ  نالوسر  يهلیـسو  هب  هک  ار  یتازجعم  ناحبـس  دنوادخ  نآ  بوجو  لیالد 

تخانش زا  رشب  یعطق  یناوتان  هب  تسادنتسم  توبن  تابثا  یلقع  لیلد  دیامرفیم . نیعم  مدرم  يارب  ار  نالوسر  صاخشا  انمض ، دیامرفیم .
نییعت رد  اـما  دـیاش . دـیاب و  هک  ناـنچ  نآ  صیخـشت  يارب  دوـخ ، دـسافم  حـلاصم و  تسه و  هک  ناـنچ  نآ  هحفـص 869 ] دوخ [ ، لـماک 
ندوب یعیبط  قوف  هب  مدرم  مازلا  هزجعم ، یلـصا  راک  هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  دراد ، یعطق  رثا  اههزجعم  هک  یهلا ، نالوسر 
نتفرگ رارق  لیـصا و  تبحم  یقیقح و  نامیا  یلو  دنک ، عناق  ار  مدرم  يهمه  هزجعم  تسا  نکمم  دـنکیم . توبن  ياعدا  هک  تسا  يربمایپ 

ادخ و هب  نامیا  خنس  هتبلا  دوشیم . وا  تلاسر  لوسر و  تخانـش  بجوم  هک  تسا ، دنمزاین  ینورد  تینارون  افـص و  هب  ربمایپ ، يهبذاج  رد 
یتقیقح شریذپ  ناونع  هب  وا ، هب  شیارگ  يدوجو و  داعبا  يهمه  اب  ادخ  شریذپ  زا  تسا  ترابع  ادـخ  هب  نامیا  تسین . یکی  ادـخ  لوسر 

لوسر هب  نامیا  هک  یتروص  رد  تسا . ناسنا  تاصتخم  داعبا و  تیدوجوم و  يهمه  قلطم  کلام  ناـسنا و  هب  دوجو  تمعن  يهدنـشخب  هک 
یناسنا يهدیمح  تافص  يهمه  دجاو  اطخ ، زا  موصعم  یحو ، نیما  ناسنا ، هب  يدنوادخ  یعیرشت  ياههدارا  غیلبت  يهطساو  ناونع  هب  ادخ ،

كرد و يهلیـسو  هک  نیا  تسادـخ و  هب  نامیا  يهجیتن  ادـخ ، لوسر  هب  ناـمیا  نیارباـنب ، تسا . قـالخا  نیرتمیظع  نیرتیلاـع و  ياراد  و 
نامه ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعاطا  هب  رما  تسادخ . لوسر  شناگدنب  يهرابرد  يدنوادخ  یعیرـشت  ياههدارا  تخانش 
ناحبس دنوادخ  زا  تعاطا  درک . يوریپ  مظعا  ربمایپ  تاروتـسد  يهمه  زا  یتسیاب  ینعی  تسا . قلطم  تسا ، هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ 

همیلس و لوقع  ماظع و  ناربمایپ  يهلیسو  هب  هک  یهلا ، فیلاکت  هب  دنتسم  یلامعا  نداد  ماجنا  زا  تسا  ترابع  تسا ، یتسه  يهدننیرفآ  هک 
عباـنم رد  هک  كاـپ ، ياـهترطف  همیلـس و  لوقع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوشیم . هئارا  رـشب  يارب  كاـپ  ياـهترطف 

تاقولخم هک  تهج  نادب  دوخ ، تاذ  زا  نیما ، ياهکیپ  نیا  دنتـسه . يدنوادخ  نیما  ياهکیپ  دناهدش ، هدـیمان  ینورد  تجح  یمالـسا 
تیبرت میلعت و  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  يهرابرد  هک  يدـنوادخ  تیبرت  میلعت و  اب  رگم  دـنرادن ، يزیچ  دنتـسه ، وا 

هحفص 870] دناهتشاد [ . مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ربمایپ و  هک  تسا ، هدوب  هللاقالخا  هب  قلخت  هللابادآ و  هب  بدات  تهج  هب  صاخ 
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و باقعلا . نم  هنج  هناف  ناضمر  رهـش  موص  هبجاو و  هضیرف  اهناف  هاکزلا  ءاتیا  هلملا و  اهناف  هالـصلا  ماقا  و  هرطفلا . اـهناف  صـالخالا  هملک  و 
تسا تاکز  تخادرپ  تسا و  نید  لصا  هک  تسا  زامن  نتـشاد  اپرب  و  تسا . نآ  رب  ناسنا  یلـصا  ترطف  يانبم  هک  تسا  صالخا  يهملک 

یگتـسیاش یفن  هلـالجلج و  هللا  زج  دوبعم  هنوـگ  ره  یفن  تسا . باذـع  زا  يرپـس  هک  ناـضمر  هاـم  يهزور  و  تسا . بجاو  يهضیرف  هک 
یمدآ حور  هک  یمادام  تسا . لامک  يوس  هب  تکرح  تیاغ  طسو و  زاـغآ ، یلاـعت ، هناحبـس و  هللا  زج  تیدوبعم ، يارب  تادوجوم  يهمه 
ریـسم رد  وا  حور  تیـصخش و  ناور و  ناج و  ياهوپاکت  تاـکرح و  دـنکن ، یفن  تسوا ، بولطم  هک  ار  هچ  نآ  ره  تیدوبعم  یگتـسیاش 

يهزادـنا هب  تفرگ ، رارق  ناسنا  شیارگ  هقالع و  دروم  تیبولطم  تهج  هب  هک  یتادوجوم  نآ  زا  کی  ره  اریز  دـتفایمن . نایرج  هب  لاـمک 
هب هک  تادوجوم ، نآ  يهرامـش  رگا  لاح  دـنکیم . دـکار  لاغـشا و  ار  حور  تیـصخش و  ناور و  ناج و  زا  يدـعب  شیارگ ، هقـالع و  نآ 

هجیتن رد  دوب . دهاوخ  اههتـساوخ  نآ  يهزادنا  هب  یمدآ  ياهدوبعم  دشاب ، وا  ياههتـساوخ  يهزادنا  هب  دنزیم ، لاگنچ  یمدآ  ینورد  داعبا 
مه تسا و  لامک  هب  تکرح  زاغآ  مه  صالخا ، يهملک  ياوتحم  هب  داقتعا  هک  نیا  دنک . دکار  لاغـشا و  ار  ینورد  داعبا  يهمه  دـناوتیم 
نآ يارب  قلطم  روط  هب  نآ  تاـبثا  ادـخ و  زج  تادوجوم  يهمه  زا  تیدوـبعم  یگتـسیاش  یفن  هک  تسا  تهج  نادـب  نآ ، تیاـغ  طـسو و 

ار ادخ  هک  نیا  رگم  ار ، يزیچ  مدیدن  نم  : » هدمآ تیاور  نیا  رد  هک  دـیحوت  یلاع  يهجرد  ات  ییادـتبا  تابثا  یفن و  کی  زا  سدـقا ، تاذ 
هب دـنوادخ  هک  یناسنا  لیـصا  ترطف  تیلاـعف  زاـغآ  تقیقح ، رد  تسا . قیبطت  لـباق  [ . 244 .« ] مدـید وا ) اـب  نآ و  زا  دــعب  و   ) نآ زا  شیپ 

نیقی الاو و  تفایرد  اـب  زین  ترطف  نآ  ندیـسر  رمث  هب  دوشیم . عورـش  صـالخا  يهملک  زا  تسا ، هدومرف  هحفـص 871 ] تیانع [  اهناسنا 
سدقم نید  رد  هک  يدیکات  تسا . نید  لصا  هک  تسا  زامن  نتـشاد  اپ  رب  و  هلملا . اهناف  هالـصلا  ماقا  و  دـباییم . ققحت  هملک  نامه  هب  العا 

. تسا نید  يهیلوا  لوصا  زا  دوریم ، رامـش  هب  نید  عورف  زا  یکی  هک  نیا  اب  ییوگ  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  هدش ، زامن  يهرابرد  مالـسا 
، درادیماو تکرح  ریـس و  هب  توکلم ، ینعم و  ملاع  رد  ار  ام  اهنت  هن  دریگیم ، ماجنا  زامن  لاح  رد  هک  یلاعفا  تاراشا  راـکذا و  نیماـضم 
معنم و يداه و  ندوب و  ناعتسم  تیدوبعم و  قلطم ، تیکلام  ناحبس ، دنوادخ  تیمیحر  تینامحر و  تیبوبر و  هب  ام  ندرک  هجوتم  اب  هکلب 
هب هک  ار ، یتسه  ناهج  اهناسنا و  ام  نینچمه ، دـنکیم . ریـسفت  لباق  ام  يارب  ار ، یتسه  ناهج  زین  ار ، سدـقا  تاذ  نآ  ندوب  العا  میظع و 
ناج زا  هک  تسا  عونتم  یجاوما  الاو ، ياـهتفایرد  نیا  دـنکیم . ادـخ  هب  هجوتم  میوشیم ، رادینعم  يدوجوم  ادـخ ، هب  یگتـسباو  تهج 

بجاو يهضیرف  هک  تسا  تاکز  تخادرپ  و  هبجاو . هضیرف  اهناف  هاکزلا  ءاتیا  و  دوشیم . يدنوادخ  هاگراب  یهار  دـشکیم و  رـس  ام  یهلا 
زین تاکز  هب  رما  هدـش ، هداد  زامن  هب  روتـسد  هک  دراوم  بلغا  رد  تسا . هدـش  هداد  تاـکز  هب  روتـسد  دـیجم  نآرق  زا  دروم  رد 32  تسا .

فرـص قلطم  ای  تاکز و  هب  هراشا  قافنا ، يهملک  اب  دروم ، دودح 50  رد  دـناسریم . ار  تاکز  فیلکت  تیمها  تیاغ  نیا ، دراد و  دوجو 
عبانم رد  رگید  نیوانع  اب  هک  ییاهتایلام  ریاس  تاکز و  عیرشت  تلع  هب  رظن  اب  تسا . هدش  دراو  مدرم  يدام  زاین  ندرک  فرطرب  يارب  لام 

روتـسد دروم  ار  يدام  ياهتیمورحم  هنوگ  ره  رقف و  اب  يدج  يهزرابم  مالـسا ، هک  دوشیم  نشور  بلطم  نیا  تسا ، هدش  دراو  یمالـسا 
رد ینوـگرگد  اـب  اـصوصخم  هزورما ، تسا ، هدـش  هداد  رارق  جرخم  تاـکز  يارب  هک  هناـگ  هن  داوـم  نآ  هحفـص 872 ] تـسا [ ! هداد  رارق 

دناوتیمن اهینیشن ، اتسور  هب  اهینیشنرهش  يهبلغ  یگدنز و  داوم  يهمه  رب  تعنـص  زیگناتفگـش  رایـسب  يهطلـس  داوم و  زا  يرادروخرب 
هب ار  وا  هک  تسا  هتفاـی  لـیلقت  يردـق  هب  اـی  تسا ، ضارقنا  هب  ور  رتش  لـسن  لاـثم ، ناونع  هب  دـنک . عفترم  ار  مدرم  تشیعم  ياهيدـنمزاین 

لمجت هب  يرورـض ، تشیعم  يهدام  زا  هک  نیا  يهفاضا  هب  زین  زیوم  امرخ و  نینچمه ، دروآ . رد  باـسح  هب  ناوتیمن  مدرم  تشیعم  ناونع 
جرخم راصحنا  دشاب . هدوب  مدرم  تشیعم  يدام و  تاجایتحا  يوگخساپ  دناوتب  هک  دوشیم  هیهت  نآ  زا  رتمک  رایـسب  تسا ، هدش  نوگرگد 
شاعم نیمات  يارب  نیعم ، ياهرادـقم  اب  هداـم ، نآ 9  ینعی  تسا . هدوب  ناـمز  نآ  یتـشیعم  حـلاصم  ياـضتقم  هب  مکح  هداـم ، هب 9  تاـکز 

یمالـسا ياوشیپ  بیان  يهلزنم  هب  هک  مکاح ، دنک ، عفترم  ار  هعماج  تاجایتحا  دناوتن  هروبزم  داوم  تاکز  رگا  درکیم . تیافک  نادنمزاین 
طیارـش داوم و  نییعت  دهدب . رارق  تاکز ، ریغ  یناونع  هب  هاوخ  تاکز و  ناونع  هب  هاوخ  تایلام ، لومـشم  ار  رگید  يداوم  دـناوتیم  تسا ،

هزور تاصتخم  تسا . باذع  زا  يرپس  هک  ناضمر  هام  يهزور  و  باقعلا . نم  هنج  هناف  نامـضر  رهـش  موص  و  تسا . مکاح  رظن  هب  طوبرم 
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. تسا تداـبع  نیا  تاذ  رد  صـالخا  . 2 لامک . يهبذاج  رد  نآ  نداد  رارق  كاـپ و  ناـج  زا  ندـش  هاـگآ  كاـخ و  يور  زا  نتـساخرب  . 1
رد یلاع  رایـسب  یتینارون  صالخا ، نیا  درادن . نآ  هب  یهار  چیه  کلذریغ ، یتسردنت و  لیـصحت  دننام  یهلاریغ ، تین  یتح  ایر و  نیرتمک 

چیه اب  هک  دـنکیم ، داجیا  یمدآ  نورد  رد  راطفا ، عقوم  رد  اـصوصخم  فصو ، قوف  طاـشن  دروآیم و  دوجو  هب  رادهزور  صخـش  نورد 
.5 هحفص 873 ] تساهندب [ . تاکز  هزور  . 4 دنشچیم . ار  درد  یگنسرگ و  معط  هزور ، يهلیسو  هب  اینغا  . 3 تسین . هسیاقم  لباق  یطاشن 

لمحت دوـشیم ، تفرعم  تیناروـن و  ندـمآ  دوـجو  هب  بجوـم  هک  ربـص  زا  دوـصقم  تسا . هدـش  دزـشوگ  هزور  جـیاتن  زا  ربـص ، عوـضوم 
رد سوه  يوه و  عونتم  جاوما  ندیـشک  رـس  تالیامت و  موجه  زغم و  هب  ساسایب ، ياههشیدـنا  تامهوت و  تالیخا و  دورو  زا  يریگولج 

نایرج هب  بان  ياهتیلاعف  نآ  دوش و  زاـب  نادـیم  ناور ، زغم و  يرهاـظ  حطـس  تشپ  ياـهتیلاعف  يارب  دوشیم  بجوم  هک  تسا ، نورد 
، لمحت ربص و  يهدیدپ  زا  تفرعم  ملاع  زورب  يارب  رگید  تلع  تسا . يدـنوادخ  رکذ  اب  هارمه  ینورد ، يالاو  تلاح  نیا  الومعم ، دـتفیب .

نایفنی امهناف  هرامتعا  تیبلا و  جـح  و  تسا . هداد  رارق  نیناوق  تیمها  اب  فیدر  رد  ار  هجیتن  شـشوک و  نوناق  هک  تسا  يدـنوادخ  تیانع 
دننام یتدابع  چیه  مالـسا  سدقم  نید  رد  دـیوشیم . ار  هانگ  یفتنم و  ار  رقف  هک  نآ  رد  هرمع  هللاتیب و  جـح  و  بنذـلا . ناضحری  رقفلا و 
تسا یلام  فیلکت  . 1 هلمج : نآ  زا  تسین . دـنکیم ، عابـشا  ار  فیلکت  زا  یعون  ساسحا  کی ، ره  هک  عونتم ، داعبا  همه  نآ  ياراد  جـح ،

ود مارحا  . 2 دـسریم . ایند  لانم  لام و  اب  طابترا  يدازآ  يهلحرم  هب  ناسنا  فیلکت ، نیا  يادا  اب  دراد . دوجو  جـح  لـمع  يارب  املـسم  هک 
هجیتن دراد : دوجو  ینعمرپ  رایـسب  يهداس  سابل  نآ  ندیـشوپ  رد  تیمهااب ، یلیخ  يهجیتن  ود  مارحا . ساـبل  ماـن  هب  هداـس ، رایـسب  كاـشوپ 
فیرـش رایـسب  ساـسحا  ندیــشوج  مود . يهجیتـن  دـنکیم . ادـج  ناـسنا  شردارب  زا  ار  ناـسنا  هـک  یگتخاـس ، تاصخــشت  ياـغلا  مـکی .

لد زا  اعقاو  هملک  نیا  رگا  نم . يادـخ  يا  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا  ینعی  کـیبل . . 3 تسا . یتیراع  قیـالع  زا  رظنعطق  يرگننورد و 
يروما باـکترا  زا  يراددوخ  . 5 تین . رد  صـالخا  . 4 تسا . هدـش  هدـنب  نآ  هجوتم  اـعقاو  ادـخ  يوس  زا  توعد  هک  تسا  یعطق  دـیآرب ،

ناسنا اهنآ ، كرت  اب  ددنویپیم . تایدام  هدام و  ملاع  هب  ار  ناسنا  يوحن  هب  کی  ره  دوش ، كرت  دیاب  مارحا  لاح  رد  هک  تامرحم  ددعتم .
زا هک  یتقو  ایآ  . 6 دوشیم . قفوم  نآ  تینارون  حور و  تمظع  درجت و  ساسحا  هب  اهر و  يدام  دـیاذل  یعیبط و  قیـالع  زا  هحفص 874 ] ] 

ایلوا و ایصوا و  ءایبنا و  نارازه  نونکات  هدش و  انب  یهلا  روتسد  اب  هک  دینیبیم  ياهناخ  يورایور  ار  دوخ  دیوشیم و  دراو  مارحلادجسم  رد 
زاین زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  هدرک و  جورع  يدنوادخ  هاگراب  هب  دناهتشگ و  نآ  رود  بر  ای  رکذ  اب  توکلم ، ياضف  رد  زاورپ  ناگتخوسلد 

يهنادهعتم ماجنا  فیلکت و  ساسحا  تمظع  مارحلاهللاتیب ، هب  فرـشت  عقوم  رد  ایآ  . 7 دیتسه ؟ یتیعقوم  هچ  رد  هک  دینادیم  دـناهتخادرپ ،
هجوت نودب  هورم ، افص و  نیبام  رد  وپاکت  تکرح و  . 8 دیاهدرک ؟ كرد  هدش ، هدیچ  مه  يور  گنس  دنچ  رود  هب  فاوط  عقوم  رد  ار  نآ 
مسجم تسین ، يزیچ  چیه  سک و  چیه  هجوتم  یسک  چیه  هک  ار  تمایق  تاصرع  رد  تکرح  نتشیوخ ، ندرک  شومارف  اب  یتح  يزیچ ، هب 

. مارحلارعشم رد  یهاگنابش  فوقو  . 10 افـص . صولخ و  اب  ماوت  بلق ، قامعا  زا  نآ ، رد  شیاین  تافرع و  يارحـص  رد  فوقو  . 9 دنکیم .
هجیتن نیا  مارحلارعـشم ، نارادـیب  بش  يارب  هدـید .» هک  سک  نآ  دـنادیم و  ادـخ   » طقف ار  مارحلارعـشم  ياـضف  ندوب  یتوکلم  تمظع و 

زا يوریپ  هـب  دـیوشیم . ینم  دراو  . 1 تفرگ . دـهاوخن  ار  ناـنآ  غارـس  تلفغ  باوخ  هدوب و  رادـیب  هشیمه  ار  رمع  يهیقب  هک  تسا  یفاـک 
رد ار  دوخ  ناج  ناویح  هک  دـنک  میلعت  دـناوتیم  ینابرق  نیا  دـیهدب . ماجنا  ار  ینابرق  لمع  مالـسلاهیلع  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  ءایبنالاوبا ،

.13 دـینکیم . رود  دوخ  زا  ار  یهلا  هاگرد  زا  دورطم  ناطیـش  تارمج ، یمر  اـب  . 12 دـهدیم . تسد  زا  یناسنا  یحور  لامک  ـالتعا و  هار 
زا عالطا  دنوشیم . علطم  رگیدمه  تالاح  عاضوا و  زا  سدقم ، نیمزرس  نآ  رد  ناناملسم  رگیدمه . تالاح  عاضوا و  زا  ناناملـسم  عالطا 
. ] دنیآرب اهیناماسبان  اهيراوگان و  اهدرد و  نآ  عفر  ددص  رد  هک  دوشیم  بجوم  رگیدمه ، یـسایس  ياهيراوگان  يداصتقا و  ياهدرد 

، تلع نودب  دیدید  هک  یتقو  دزادنایم . ریخات  ار  لجا  دیازفایم و  ار  لام  محر  يهلص  و  لاملا . یف  هارثم  اهناف  محرلا  هلصو  هحفص 875 ]
هدرک و ار  دوخ  راک  یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  هک  دـینادب  تسا ، هدـییارگ  يدرـس  هب  ور  رود  کیدزن و  نادـنواشیوخ  اـب  امـش  تاـطابترا 
. تسا هدروآ  ناغمرا  هب  امـش  يارب  تسا ، ماحرا  يهلـص  عطق  نامه  هک  ار  دوخ )  ) تیـصخش يهزوح  زا  یگناگیب  ماـن  هب  يرگید  يراـمیب 
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يدـنمزاین و دـننام  راوگان  یجیاتن  دروآیم و  لابند  هب  تسا ، ناسنا  زا  یگناـگیب  شماـن  هک  ار  یموس  يراـمیب  یگناـگیب ، ود  نیا  سپس ،
و ناوهلا . عراـصم  یقت  اـهناف  فورعملا  عئانـص  ءوـسلا و  هتیم  عفدـت  اـهناف  هینـالعلا  هقدـص  و  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  سر  دوز  گرم 
زا دـنکیم . يریگولج  تسپ  ياه  طوقـس  زا  هک  وکین  ياـهراک  ماـجنا  و  دـیامنیم . عفد  ار  تخـس  تشز و  گرم  هک  راکـشآ  يهقدـص 

تفایرد موزل  زا  تسا  ترابع  هک  هدـعاق  نیا  تسا .  تایح  يهدـنزاس  نوناق  رگیدـمه ، هب  نایمدآ  ياـهناج  یگتـسویپ  لـیالد  نیرتمهم 
هک تسا  یتایآ  نآ  يهمه  حیرـص  لولدـم  دنتـسه . یلک  سفن  کی  رد  عامتجا  يهتـسیاش  هک  ییاهدوخ  يهمه  ریگارف  یلاـع  دوخ  کـی 

ار تایآ  هنومن ، ناونع  هب  ددرگیمرب . وت  دوخ  هب  نآ  يهجیتن  ینک ، اهناسنا  هب  هک  ییوکین  شـشخب و  ناـسحا و  قاـفنا و  ره  دـیامرفیم :
، دینک قافنا  ادخ  هار  رد  هک  ار  يزیچ  ره  و  [ . » 245 .« ] تسامش دوخ  يارب  نآ  ریخ  دینک ، قافنا  هک  ار  دیفم  يزیچ  ره  . » میوشیم رکذتم 

يهفاضا هب  دش . دقتعم  دـش ، رکذ  هک  ياهدـعاق  تیعقاو  هب  ناوتیم  یتقد  كدـنا  اب  هحفـص 876 ] [ . ] 246 .« ] دیسر دهاوخ  امـش  دوخ  هب 
توبث يایوگ  دهاش  خیرات ، دادـتما  رد  رمتـسم  براجت  تادـهاشم و  هدـمآ ، روبزم  يهدـعاق  تابثا  رد  هک  ناوارف  رایـسب  تایاور  تایآ و 

يدـنوادخ رکذ  رد  رکذـلا . نسحا  هناـف  هللا  رکذ  یف  اوضیفا  تسا . دانتـسا  دروم  يرـشب  عـماوج  تاـیبدا  يهمه  رد  هک  تسا  هدـعاق  نیمه 
سدقا تاذ  نآ  یمئاد  رکذ  مزلتسم  ادخ ، هب  حیحص  نامیا  داقتعا و  رکذ 1 . لماوع  فده و  هزیگنا ، تسا . رکذ  نیرتهب  هک  دینک  تکرح 

نورد رد  هچ  نآ  تشاد . دهاوخن  يزیچ  چـیه  يهولج  يارب  ییاج  لد  نآ  درک ، یلجت  یـسک  لد  رد  ادـخ  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  تسا .
یمیهافم اهسکع و  اهتروص و  هکلب  دننک . بلج  دوخ  هب  ار  وا  نامیا  هک  ییاهدوبعم  ناونع  هب  زگره  دوشیم ، ریگیاج  بایادـخ  ناسنا 

. تسا یهلا  رکذ  تاصتخم  زا  یناحور  تلاـح  لیـصحت  . 2 تسا . زاـین  دروم  تاـیح  فلتخم  داـعبا  میظنت  رد  هک  تسا  رازبا  لـیاسو و  زا 
دنک و ادیپ  ییاهر  نآ  جـیاتن  تایدام و  نینهآ  چـیپاچیپ و  طوطخ  رد  ندـیچیپ  زا  دـناوتیم  هک  تسالاو  تلاح  نآ  نتـشاد  اب  طقف  ناسنا 

یهلا رکذ  . 3 دـنکیم . لوقعم  تیاـح  هب  لدـبم  ضحم ، یعیبـط  تاـیح  زا  ار  نآ  رادینعم و  ار  یمدآ  تاـیح  یناـحور  تلاـح  نیا  سب .
نامدود زا  دود  ضحم ، یعیبط  تایح  صقاون  تالالتخا و  زا  یـشان  ياههودـنا  دراذـگیمن  دـنکیم و  طاـشن  اـب  ار  یمدآ  نورد  هراومه 

رکذ . 5 دربیم . نیب  زا  یناور  يزغم و  تالالتخا  لماوع  رگید  تامهوت و  تـالیخت ، اـههسوسو ، یهلا ، رکذ  . 4 دروآرد . يو  تیدوجوم 
تامهوت تالیختو و  اههسوسو  اهیگدولآ و  زا  ار  یمدآ  نورد  دـناوتیم  هک  هنوگنامه  ادـخ ، اب  طابترا  يهلیـسو  نیرتیلاع  نیا  یهلا ،

یمدآ نورد  هب  هدنـشخرد  رایـسب  یغورف  میظنت و  ار  یناسنا  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  هحفـص 877 ] دناوتیم [  هنوگ  نامه  دنک ، كاپ 
يهتخیسگ يازجا  رد  ندش  هیزجت  زا  ار  ناسنا  رمتسم ، روط  هب  یهلا ، رکذ  . 6 دوش . فشک  وا  يارب  یتالوهجم  نآ  يهلیسو  هب  هک  دناباتب ،

هدـعو ناف  نیقتملا  دـعو  امیف  اوبغرا  و  درادیم . زاب  نامز  تاعطق  رد  ندـش  هراپ  هراپ  تاریغتم و  نایم  رد  ندـش  یـشالتم  تعیبط ، ناـهج 
دیاب هک  دراد  دوجو  قوف  يهلمج  رد  بلطم  ود  تسا . هدومرف  هدعو  ار  نایقتم  دنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  دـینک  ادـیپ  هقالع  و  دـعولا . قدـصا 

یگنوگچ یهلا و  شاداپ  تسا . هداد  شاداپ  يهدعو  ار  یقتم  نامدرم  ناحبـس  دـنوادخ  مکی . بلطم  درک . لماک  تقد  اهنآ  يود  ره  رد 
هدیـسر تیلعف  هب  ترطف  زا  یلماع  هک  تسا ، ناسنا  كاـپ  نادـجو  لـقع و  مکی . تجح  درک : كرد  گرزب  تجح  ود  زا  ناوتیم  ار  نآ 

هب دنکیم . تابثا  اوقت  اب  مدرم  يارب  تیدـبا  يارـس  رد  ار  یمیظع  شاداپ  هک  تسا  ربتعم  یثیدـح  عبانم  دـیجم و  نآرق  مود . تجح  تسا .
مدرم رگم  ادخ ، ناتسود  تسین  [ . » 247 .« ] درادیم تسود  ار  اوقت  اب  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  یعطق  : » دوشیم هراشا  تایآزا  هنومن  دـنچ 

.« تسا یقتم  مدرم  اب  ادخ  هک  دینادب  دیزروب و  اوقت  ادخ  يارب  و  . » تساوقت اب  مدرم  اب  ادخ  . 2 [ . 248 .« ] دننادیمن نانآ  رثکا  یلو  اوقت ، اب 
ینز يدرم و  زا  ار  امش  ام  مدرم ، يا  [ » هحفص 878 تساهنآ [ . نیرتاوقت  اب  ادخ ، دزن  اهناسنا  نیرتفیرـش  نیرتتمارک و  اب  . 3 [ . 249]
امـش نیرتتمارک  اب  دینک .) یگنهامه  یگدنز  يارب  و   ) دینک ادیپ  تفرعم  رگیدکی  هب  ات  میداد  رارق  ییاههلیبق  للم و  ار  امـش  میدـیرفآ و 
هشوت نیرتهب  اریز  دیریگرب ، هشوت  و  . » تساوقت ترخآ ، ایند و  رد  اهرجا  اههشوت و  نیرتهب  . 4 [ . 250 .« ] تساهامش نیرتاوقت  اب  ادخ ، دزن 
وکین تبقاع  . 5 [ . 252 .« ] تسا رتهب  نانآ ) يارب   ) يدنوادخ شاداپ  اعطق  دـنزروب ، اوقت  دـنروایب و  نامیا  نانآ  رگا  و  [ . » 251 .« ] تساوقت
يارـس هتبلا  و  [ . » 253 .« ] تسا رتـهب  دزروب ، اوـقت  هک  یـسک  يارب  ترخآ ، تسا و  كدـنا  اـیند  عاـتم  وـگب : ناـنآ  هب  . » تسا نیقتم  نآ  زا 
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دوجو هب  ار  لـطاب  زا  قح  ییادـج  لـماع  اوـقت  . 6 [ . 254 [ »؟ دـینکیمن لـقعت  اـیآ  دـناهدیزرو . اوقت  هک  یناـسک  يارب  تسا  رتهب  ترخآ 
تیاـنع ار  لـطاب  زا  قح  کـیکفت  لـماع  امـش  يارب  دـنوادخ  دـیزروب ، اوـقت  ادـخ  يارب  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یمدرم  يا  . » دروآیم

نانآ يهلیح  دیزروب ، اوقت  دینک و  ربص  امـش  رگا  و  . » درادـن اوقت  اب  مدرم  ياهناج  هب  یهار  نازادرپرکم ، يهلیح  . 7 [ . 255 .« ] دیامرفیم
هحفـص 879] یقلت [  يرورـض  اوقت ، دریگب ، رارق  داـقتعا  دروم  ناحبـس  دـنوادخ  دوجو  اـعقاو  رگا  . 8 [ . 256 .« ] دنزیمن امـش  هب  يررض 

هدنز هک  تسیک  تسا و  ناگدید  شوگ و  کلام  هک  تسیک  ای  دهدیم ؟ يزور  امش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسیک  وگب  . » دش دهاوخ 
دنهاوخ امـش  خساپ  رد  نانآ  دـنکیم ؟ ریبدـت  ار  یتسه )  ) رما هک  تسیک  دروآیم و  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  دروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار 

هک تـسا  یعطق  دزروـب ، اوـقت  ناـسنا  کـی  رگا  . 9 [ . 257 .« ] دـیزرویمن اوـقت  ارچ  تسا ) نینچ  هـک  لاـح  : ) وـگب ناـنآ  هـب  هللا ، تـفگ :
. ار ادخ  دـینک  تدابع  نم ، موق  يا  تفگ : نانآ  هب  میداتـسرف . شموق  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) حون ام  . » دوب دـهاوخ  تسرپادـخ  سانـشادخ و 

يارب ار  هدارا  رتـشیب و  ار  اـهيراوگان  لـمحت  يارب  تـیفرظ  اوـقت ، . 10 [ . 258 .« ] دـیزرویمن اوقت  اـیآ  وا . زج  ییادـخ  امـش  يارب  تسین 
، امـش زا  شیپ  هک  یناسک  زا  دش و  دیهاوخ  شیامزآ  ناتیاهسفن  لاوما و  يهرابرد  امـش  هتبلا  . » دنکیم تیوقت  دیادش ، ربارب  رد  تمواقم 
دینک و لمحت  رگا  دینـش و  دیهاوخ  ار  یناوارف  يهدنهد  رازآ  بلاطم  دناهدیزرو ، كرـش  هک  یناسک  زا  تسا و  هدـش  هداد  باتک  نانآ  هب 

نیرتهدننک لمع  ناحبس ، دنوادخ  مود . بلطم  [ . 259 .« ] تسا روما  رد  يوق  يهدارا  میمصت و  تایلجت ) زا  تماقتـسا  نیا  ، ) دیزروب اوقت 
عونتم ناوارف و  تسا ، هداد  اوقت  اب  مدرم  هب  ناحبـس ، دنوادخ  هک  ییاههدعو  تسا . شیوخ  ياههدـعو  هب  نیرتدـعولاقداص )  ) تادوجوم

، فیلاکت زا  کی  ره  ماجنا  نآرق ، رد  حیرـص  ياههدـعو  يهفاضا  هب  تسا . ترخآ  ایند و  یعقاو  تداعـس  اهنآ ، يهمه  نیرتعماج  تسا .
هک درادرب  رد  ار  ياهجیتن  اهیگتـسیاشان ، یـصاعم و  زا  بانتجا  تروص  هب  هچ  اهیگتـسیاش و  اهیگتـسیاب و  ندروآ  اجب  تروص  هب  هچ 

دنوادخ لاثم ، ناونع  هب  تسا . يدنوادخ  يهدعو  دروم  یلک ، روط  هب  ای  صخشم و  روط  هب  فیلاکت ، نآ  ماجنا  لابند  هب  هجیتن ، نآ  ققحت 
نانآ رگا  و  . » تسا هداد  رمع  لوط  يهدـعو  دـنرادیمرب ، ماگ  نادنمتـسم  هحفـص 880 ] ياهزاین [  ندروآرب  رد  هک  یناـسک  يارب  لاـعتم 
اوـقت هک  یناـسک  يارب  [ . » 260 .« ] دـننادب رگا  تسا ، رتـهب  هک  ادـخ  دزن  رد  تسا  یـشاداپ  ناـنآ ) يارب  ، ) دـنزروب اوـقت  دـنروایب و  ناـمیا 

لـضفا هناف  مکیبن  يدـهب  اودـتقا  و  [ . 261 .« ] دوشیم يراـج  اـهرهن  اـهنآ  ریز  زا  هک  تسا  ییاـهغاب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  دـناهدیزرو 
ار ناتربمایپ  تنـس  دیریذپب  و  تسا . اهتیاده  نیرترب  اریز  ناتربمایپ  تیاده  هب  دینک  ادتقا  و  ننـسلا . يدها  اهناف  هتنـسب  اونتـسا  و  يدـهلا .
، مالـسا هـک  دـیامرفیم  هراـشا  تـقیقح  نـیا  هـب  قوـف ، يهـلمج  رد  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  تـسا . اهتنـس  نیرتهدـننک  تیادـه  اریز 

ياوتحم هک  یقرط  تساهناکم . اهنامز و  يهمه  رد  داعبا و  يهمه  رد  اهناسنا ، دشر  لماع  هدنزاس و  بتکم  نیرتریگارف  نیرتهتسیاش و 
دناصلاخ ترطف  نانادرگراک  هک  نادجو ، یگنهامه  اب  میلس ، لقع  . 1 زا : تسا  ترابع  دنکیم ، نشور  ار  نآ  تیعقاو  تابثا و  ار  روبزم 

یلص مظعا  ربمایپ  تنس  . 3 مظعا . هللاباتک  نآرق ، . 2 دننکیم . مکح  نآ  هب  هدرک و  كرد  ار  اوتحم  نآ  رگیدکی ، اب  گنهامه  ود ، نآ  و 
اب دـندرک و  لیـصحت  لوقعم  تایح  دوخ ، يارب  ایند ، نیا  رد  هک  تسا  یناسک  يهتـسیاش  تشهب  هک  تسا  یهیدـب  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا 

راوازـس خزود  دـندش . تسا ، یهلا  هاـگراب  هک  تشهب ، راپـسهر  هتفرگ و  رارق  لاـمک  ریـسم  رد  هللاقـالخا ، هب  قلخت  هللابادآ و  هب  بداـت 
اهسوه و هحفص 881 ] يوه و [  تاوهش و  رد  ندش  روهطوغ  اب  دندرک و  مورحم  لوقعم  تایح  زا  ار  دوخ  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یناسک 
دـیاقع و ناونع  هب  هک  یقیاقح  نآ  دـندرک . روجهم  يدـنوادخ  هاگراب  زا  ار  دوخ  هتفرگ و  شیپ  ار  طوقـس  ياههاگـشزغل  اهیتسرپدوخ ،

نیرتمک هک  بلق ، نیرتكاپ  زا  هک  تهج  نادب  دمآیم ، رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  ناه  زا  یمالـسا ، ماکحا  فراعم و 
هن ترـضح ، نآ  نایب  رد  درکیم . اهنآ  ندوب  تقیقح  رب  تلالد  هجو ، نیرتنشور  اـب  دوخ ، دزیم ، جوم  تشادـن ، نآ  هب  یهار  یگدولآ 
هن دـناسرب و  ترـضح  نآ  دوـصقم  هـب  لـالخا  هـک  يراـصتخا  هـن  نجهتـسم ، تـشز و  کـیکر و  یتاـملک  هـن  دـشیم و  هدـید  یتـنوشخ 

عیبر هناف  هیف  اوهقفت  ثیدحلا و  نسحا  هناف  نآرقلا  اوملعت  و  دـنک . جـیگ  ار  وا  دزادـنیب و  رـس  درد  هب  ار  هدنونـش  هک  یماهبا  نیرتکچوک 
نآ رد  تسا . راتفگ  نیرتهب  اریز  دیزومایب ، ار  نآرق  و  صـصقلا . عفنا  هناف  هتوالت  اونـسحا  رودـصلا و  ءافـش  هناف  هرونب  اوفـشتسا  بولقلا و 
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دینک توالت  وکین  ار  نآ  و  تسا . اههنیـس  يافـش  نآرق  هک  دـیبلطب  افـش  نآرق  رون  زا  و  تسا . اهلد  راهب  اریز  دـییامن ، هقفت  ربدـت و  نآرق 
لامک يهتفیـش  ناج  يهرابرد  ناسنا  شزومآ  ییانـشآ و  ینعی  نآ  شزومآ  نآرق و  اب  ییانـشآ  تسا . اهتشذگرـس  نیرتشخبدوس  اریز 

ضرعم رد  هتفرگ  رارق  ياهشناد  اب  اـی  دـنک . حرطم  دودـحم  یهاگدـید  زا  ار  ناـسنا  هک  تسین  یلومعم  یملع  باـتک  کـی  نآرق  دوخ .
تیعقاو اب  مه  ار  دوخ  تاصتخم  دـنراد ، تفرعم  لوصح  رد  هک  یبسن  تطاسو  يهفاضا  هب  دنتـسه ، یعیبط  ساوح  لولعم  هک  ینوگرگد ،

اب ار  دوخ  یلاع  مهف  ربدت و  رگا  هک  تسا  یباتک  نآرق  دنهد . لویحت  ام  زغم  هب  نیعم  ياهيریگفدـه  اب  دـنزیمآ و  مه  رد  یـسررب  دروم 
هک نانچ  نآ  يهقطنم  رد  هچ  ار ، ناـسنا  هب  طوبرم  تاـیعقاو  يهمه  عطق ، روط  هب  میدـنبب ، راـک  هب  نآ  تفاـیرد  ملعت و  رد  كاـپ ، ینورد 

ياهتفرعم هک  طرـش  نیا  هب  تفریذپ . هحفـص 882 ] میهاوخ [  هدرک و  تفایرد  نآرق  نآ  زا  دـیاب ، هک  ناـنچ  نآ  يهقطنم  رد  هچ  تسه 
نآ میشاب و  هدیشیدنا  هدرک و  هعلاطم  يرادقم  اهنآ  يهرابرد  لقادح  ای  میشاب ، هتفایرد  البق  تسا ، ریبدت  دروم  هک  یتقیقح  ره  هب  طوبرم 

، هلهج نم  قیفتـسی  يذلا ال  رئاجلا )  ) رئاحلا لهاجلاک  هملع  ریغب  لماعلا  ملاعلا  نا  و  میزادرپب . هقفت  لمات و  هب  هطوبرم  تایآ  ای  هیآ  رد  هاگ 
تـسا یلهاج  دننام  دنکیم  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاع  هک  تسا  یعطق  و  مولا . هللا  دـنع  وه  مزلا و  هل  هرـسحلا  مظعا و  هیلع  هجحلا  لب 

رتریذپان و ییادج  وا  زا  فسات  ترـسح و  تسا و  رتگرزب  لهاج  زا  وا  هیلع  تجح  ددرگیمن . رادیب  دوشیمن و  اهر  شلهج  زا  هک  ریحتم 
هک یماگنه  دربیم و  ورف  نتـشیوخ  رد  ار  دوخ  نیگآرهز  شین  هظحل  ره  هک  ار  یـسک  دینک  روصت  رتهتـسیاش . تمالم  يارب  ادخ  دزن  رد 
هب هک  تسا  ملاع  نامه  سک ، نیا  دزادرپیم . نارگید  ندرک  مومـسم  هب  اهناسنا ، نایم  رد  دـش ، مومـسم  رهز  نآ  اـب  شتیدوجوم  يهمه 

دوجو هب  یگتـسویپ  یعون  مولعم  یتیعقاو  ره  نوچ  دراد و  تیعقاو  اب  یملع  طابترا  ینعی  دنادیم ، وا  هک  نیا  دنکیم . لمع  دوخ  ملع  ریغ 
حرطم دوخ  يارب  ار  دوخ  دراد  هک  هچ  نآ  اـب  ـالماک و  دـهاوخب  نم  یتقو  اذـل ، وا . يازجا  زا  تسا  یئزج  دـننام  سپ  دراد ، یمدآ  يونعم 

هب ملع  يهفاضا  هب  نم ، هک  تفریذپ  دیاب  اذل  دنکیم . حرطم  نم  زا  یصتخم  ای  یتفص  ای  یئزج  ناونع  هب  مه  ار  مولعم  تیعقاو  نامه  دنک ،
دوـخ موـلعم  محازم  یلماـع  اـب  ناـسنا ، رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادـن . ار  یملع  نینچ  هک  تـسا  نـم  نآ  زا  ریغ  تلادـع ، ترورض 

رد هدرک و  ساسحا  ار  دوخ  نم  يهمه  اـب  محازت  تلاـح  دـشاب ،) هدـش  تفاـیرد  نیقیلاقح  روط  هب  اـعقاو  مولعم  نآ  رگا   ) دوش يوراـیور 
هک یـسک  نیاربانب ، تسا . نم  زا  یئزج  ندرک  یقلت  یفنم  دننام  مولعم ، ندرک  یقلت  دوبان  فذـح و  اریز  دـیآیمرب . لماع  نآ  عفد  ددـص 

دوخ هحفـص 883 ] دنزیم و [  شین  دوخ  هب  امئاد  تسا و  راتفرگ  شیوخ  نم  اب  یمئاد  هزرابم  کی  هب  تقیقح  رد  دنکیمن ، ملع  هب  لمع 
لهج زا  هک  تسا  يریحتم  لهاج  دننام  دنکیم ، لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاع  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم . مومـسم  ار 

ییارگعقاو و زایتما  نتفر  تسد  زا  يهفاـضا  هب  دـنک ، مولعم  رب  لـمع  قیبطت  هب  راداو  ار  یـسک  دـناوتن  ملع  هک  یتقو  دوشیمن .» اـهر  دوخ 
. دوشیم ملع  زا  يرگنـشور  بلـس  ثعاب  دوخ ، ینعم ، نیا  هک  دوریم ، نیب  زا  زین  ملع  زا  يوریپ  ترورـض  تمظع و  شزرا و  یباـیعقاو ،

نیا . درادـن تیعقاو  اب  ناسنا  ندرک  طوبرم  يرگنـشور و  ملع و  هب  یهجوت  اـنتعا و  هک  تسا  ینـالهاج  هلمج  زا  یـصخش  نینچ  هجیتن ، رد 
رتیمئاد و دـنکیم ، لـمع  دوخ  ملع  ریغ  هب  هک  یملاـع  ترـسح  : » دـیامرفیم يدـعب  يهلمج  رد  يرادـیب . زا  لـهاج  نیا  رارف  تلع  تسا 

ياههدـیدپ نآ  تمادـن ، ترـسح و  فسا و  غیرد و  تسا ». هدرکن  لمع  نتـسنادن ، تهج  هب  هک  یلهاـج  ترـسح  زا  تسا  ریذـپانییادج 
ملع هب  هک  دـننکیم  وگزاب  ار  یناسک  رمع  نمرخ  ندـش  رتسکاخ  نتخوس و  قیاقح ، يور  زا  هدرپ  ندـش  هتـشادرب  اب  هک  دنتـسه  يایناور 

ترسح فسا و  غیرد و  دشاب ، رتیلاع  لمع ، نودب  ياهملع  ملع و  نودب  ياهلمع  یگتسیاش  ترورـض و  هزادنا  ره  دندرکن . لمع  دوخ 
هحفص 884] تشاد [ . دهاوخ  ار  ادخ  زا  يرتشیب  خیبوت  قاقحتسا  دوب و  دهاوخ  رتدیدش  تمادن  و 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 110-

تفح هرـضخ ، هولخ  اهناف  ایندـلا ، مکرذـحا  یناف  دـعب  اما  هحفـص 885 ] تسا [ . هدوـمرف  اـیند  مذ  رد  ار  هبطخ  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ایند زا  ار  امـش  نم  يدـنوادخ ، ساپـس  دـمح و  زا  سپ  رورغلاب . تنیزت  لامالاب و  تلحت  لیلقلاب و  تقار  هلجاـعلاب و  تببحت  تاوهـشلاب و 
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نارذگ ذـیاذل  اب  شناگدـنیوج  دزن  رد  ار  دوخ  و  تسا . هدـیچیپ  تاوهـش  اب  تسا و  مرخ  زبس و  نیریـش و  ایند  نیا  اریز  مرادیم ، رذـحرب 
تنیز اهییابیرف  اـب  رویز و  اـهوزرآ  اـب  ار  دوخ  هدرک . بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  یتفگـش  یگتـسارآ ، كدـنا  اـب  تسا و  هدرک  بوبحم  دوخ 

: تفگ ناوتیم  ار  بلطم  دـنچ  مومع ، روط  هب  ییاـبیز  عوضوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  ریـسفت  حیـضوت و  يارب  تسا . هدومن 
هچ رگا  دـنیوگیم ، ار  بلاج  ءایـشا  مومع  تسا و  بولطم  ياـنعم  هب  یـسراف  رد  یلوا  تسا . لاـمج  زا  معا  تغل ، رد  تنیز  مکی . بلطم 

تنیز نادـنزرف ، لام و  [ » هحفـص 886 تسا [ . یلوا  ینعم  هب  لوقعم و  سوـسحم و  زا  معا  تسا ، ییاـبیز  ياـنعم  هب  یمود  دـشابن و  اـبیز 
دننام لوقعم ، ییابیز  هب  مه  دوشیم و  هتفگ  سوسحم  ییابیز  هب  مه  هک  تسا ، ییابیز  يانعم  هب  لامج  [ . 262 .« ] دنتسه يویند  یناگدنز 
لامج اب  سنا  تعیبط و  قوف  هب  تکرح  قرط  زا  کی  ییابیز  دـیآیمرب ، یثیدـح  ینآرق و  عباـنم  زا  هک  ناـنچ  مود . بلطم  لـیمج . ربصف 
دوـمن ربارب  رد  مدآ ، دـالوا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  موـس . بلطم  دریگیمن . دـصقم  نآ  يارب  ار  نآ  ياـج  يزیچ  چـیه  هک  تـسا ، یهلا 

تیهام و زا  تاعالطا  شناد و  تیدودحم  فرط و  کی  زا  تیصخش  فعـض  نیا  دوشیم . دوخیب  دوخ  زا  اقیمع  تعرـس و  اب  اهییابیز ،
للع و تیهاـم و  قاـمعا  هب  ناـسنا  هک  دوشیم  نآ  زا  عناـم  رگید ، فرط  زا  اـهییابیز  تازاـیتما و  نآ  جـیاتن  مزاول و  تـالولعم و  لـلع و 

ییابیز تذل و  لماوع  نآ  ربارب  رد  نتخاب  دوخ  نتـسب و  لد  زا  ناسنا  هک  دوشیم  دیکات  اذـل  دـنک . ذوفن  اهنآ  جـیاتن  مزاول و  تالولعم و 
اب ییورایور  عقوم  رد  ینما . ار  یسک  شتبیـصم  زا  هن  تسا و  یماود  شیاهيداش  يارب  هن  اهتعجف . نموت  اهتربح و ال  مودت  ال  دش . رذحرب 

، میوش داش  دوشن ، مامت  نارگید  مالآ  هب  دـیاین و  دراو  یمدآ  تیـصخش  یحور و  داعبا  رگید  هب  يررـض  هک  یتروص  رد  اهيداش ، لماوع 
ياهيداش نیا  قوفاـم  تسا  یطاـسبنا  تجهب و  تهج  هب  ود ، نآ  يداـش  اریز  مینکن . يداـش  نیا  هب  روبجم  مه  ار  حور  تیـصخش و  یلو 

یتجهب ود ، نآ  يهدنخ  دنرادن . تسا ، تعیبط  ییافوکـش  هک  ار  یعیبط  يهدنخ  نآ  حور ،) تیـصخش و  ، ) گرزب تقیقح  ود  نآ  یعیبط .
هرارغ دوشیم . یـشان  نایز  عفد  دوس و  بلج  يریگفدـه  اب  هن  ینورد ، یگزیگنا  هب  فیلکت ، ماجنا  رایتخا و  لدـع و  قح و  زا  هک  تسا 

هب ور  هدوب و  یمیاد  لاوز  ینوگرگد و  رد  رابررض . تسا و  هدنبیرف  تخـس  هحفص 887 ] هلاوغ [ . هلاکا  هدئاب ، هدفان  هلئاز ، هلئاح  هرارض ،
هک يررض  نیتسخن  ایند ، نیا  هب  لابقا  هک  تهج  نادب  تسا ، رابررض  رایـسب  ایند  نیا  هک  نیا  کلهم . تسا  ياهدنروخ  تسا . انف  یمامت و 

حلاصم دشیدنیب و  هدنبیرف  يهدیدپ  هب  طوبرم  تایعقاو  قیاقح و  هب  یمدآ  دراذگیمن  شیاهیگدنبیرف  اب  هک  تسا  نیا  دـنزیم ، ناسنا  هب 
زا رمع و  ناـیلاس  شهاـک  بجوم  یلومعم ، صاخـشا  يارب  ناـمز  تشذـگ  دوخ  رگید ، فرط  زا  دـنک . كرد  بوخ  ار  اـهنآ  دـسافم  و 

: دـیامرفیم هاگ  نآ  دروایب . تسد  هب  يزیچ  تسا  هداد  تسد  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  هک  نیا  نودـب  تسا ، تازاـیتما  اهتردـق و  نتفر  تسد 
هداـم و لـحم ، لاـح و  رگید ، حالطـصا  هب  ضرع و  رهوج و  نوناـق  تسا  نیمه  يرآ ، لاوز .» هب  ور  تسا و  هدـنوش  نوگرگد  اـیند  نیا  »
رد اوتحم ، نطاب و  دوب ، هدام ، لحم ، رهوج ، هک  یتقو  کلذریغ . بلاق و  يوتحم و  لکش و  ینعم و  رهاظ ، نطاب و  دومن ، دوبو و  تروص ،

لوحت نیا  دوب . دهاوخ  ینوگرگد  رد  زین  بلاق  لکش و  رهاظ ، دومن ، تروص ، لاح ، ضرع ، هک  تسا  یعطق  دشاب  هتفرگ  رارق  ینوگرگد 
يارب نانآ  زا  کی  ره  تس و  هدـش ا  افرع  امکح و  هفـسالف و  املع و  يهمه  لمات  ثحب و  دروم  نآ ، تلع  ناهج و  ییانبریز  ینوگرگد  و 

زا راوـگرزب  نآ  دوـصقم  کـلهم .» تسا  ياهدـنروخ  اـیند  نیا   » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـنراد . یتاـنایب  لـیالد و  دوـخ  رظن 
اذا - ودـعت ـال  دراد . دوجو  ناـهج  ياههدـیدپ  ازجا و  ناـیم  رد  هک  تسا ، ندرک  كالهتـسا  یگدـنریگ و  يهطبار  ندوـب  رارقرب  هدـنروخ ،

تابن هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  : ) هناحبـس یلاعت  هللا  لاق  امک  نوکت  نا  - اهب یـضرلا )  ) ءاضرلا اهیف و  هبغرلا  لها  هینما  یلا  تهانت 
يوزرآ هک  یماگه  تسا . نینچ  ایند  نیا  لاـح  هحفص 888 ] اردتقم [ .) ءیـش  لک  یلع  هللا  ناک  حایرلا و  هورذت  امیـشه  حبـصاف  ضرالا 

لثم  » هک دـنکیمن  دـیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  يهدومرف  زا  زواـجت  دیـسر ، دوخ  ياـهتنا  هب  نآ ، هب  يدونـشخ  نآ و  هب  نادـنمقالع 
دش درخ  یشالتم و  یندییور  نآ  سپس  تخیمآرد و  نآ  اب  نیمز  یندییور  سپ  میداتـسرف ، نامـسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  ایند  یناگدنز 
رگا ددرگب و  وا  مارم  هب  دوش و  مار  دنک و  لابقا  یسک  يارب  ایند  رگا  تسا .» اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دنکیم و  هدنکارپ  ار  نآ  اهداب  هک 

زا هچ  ضحم و  یعیبط  دـعب  زا  هچ  ناسنا ، دوجو  رگا  دوش و  هتـشادرب  عناوم  هدامآ و  شیاسآ ، هافر و  اب  یگدـنز  يارب  تایـضتقم ، يهمه 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 275 

http://www.ghadirestan.com


ار ایند  هک  رگید  ياه  رگا »  » ود نیا  زا  سپ  دـشاب و  ایهم  نآ  بلاـج  لـماوع  اـیند و  زا  يرادروخرب  يارب  تسردـنت و  ملاـس و  یناور  دـعب 
ياهینتساوخ يهرهچ  زا  باقن  يهشوگ  هک  نیمه  تفرگ و  رارق  نآ  ذیاذل  معط  ندیشچ  تامدقم  رد  ناسنا  هک  نیمه  دنک ، ناسنا  میلست 

لیاسو و زا  تعیبط  هک  ار  هچ  نآ  دادرتسا  ثداوح و  نیگآرهز  ياهراخ  نتفرورف  زا  یشان  یگدرسفا  یگدرمژپ و  ناهگان  تفر ، الاب  ایند 
ذـیاذل و نآ  زا  يرگید  حوطـس  دـنک ، حالــصا  ار  نآ  زا  ياهشوـگ  دـهاوخب  یمدآ  هـک  نـیمه  دوـشیم . زاـغآ  دوـب ، هداد  تذـل  لـماوع 

یجکنهد تجاجل و  هب  وا  اـب  ناـسنا  دوخ  تیدوجوم  تعیبط و  رد  هیراـج  نیناوق  يهمه  ییوگ  هک  ناـنچ  دـشاپیم . مه  زا  اهینتـساوخ 
هبهب کی  نآ ، یگدرمژپ  ییافوکـش و  نیبام  يهلـصاف  تسا ، یتاذ  يدونـشخ  تبغر و  دروم  اـیند  هک  یناـسک  يارب  يرآ ، تسا . هتخادرپ 
اهیف هلطت  مل  ارهظ و  اهئارـض  نم  هتحنم  ال  انطب ، اهئارـس  یف  قلی  مل  هربع و  اهدـعب  هتبقعا  الا  هربح  یف  اـهنم  ورما  نکی  مل  هآ . کـی  تسا و 

اب يدحا  چیه  هب  دیسرارف و  شلابند  هب  یکشا  هک  نیا  رگم  تشگن ، نامداش  ایند  نیا  زا  یناسنا  چیه  ءالب ! هنزم  هیلع  تنته  ال  ءاخر ، همید 
و  ) دینادرگ وا  هب  تشپ  درک ، دراو  وا  هب  هک  ییاهررض  اب  هک  نیا  رگم  دادن ، ناشن  يور  دوخ  هحفص 889 ] ياهيداش [  تاریخ و  دوس و 

ورف وا  رب  اـهيراوگان  ـالب و  ربا  زا  يراـبگر  هک  نیا  رگم  دـیرابن ، یـسک  رب  هاـفر  زا  كدـنا  یناراـب  اـیند  نیا  دریگیم .) شیپ  ار  دوخ  هار 
هب درادرب و  دوـخ  راـک  زا  تسد  دـناوتیمن  یمدآ  دوـجو  ینورب  ینورد و  هاگتـسد  تیریدـم  هب  لاغتـشا  تـهج  هـب  یمدآ  سفن  تـخیر .

اهناجیه و دـنادن ، ای  دـنادب  وا  هاوخ  اذـل ، دزادرپب . درذـگیم ، يو  تیـصخش  قامعا  رد  هک  هچ  نآ  يهراـبرد  رثاـت ، یهاـگآ و  لیـصحت 
دهاوخ لابند  هب  تسا ، تیـصخش  لزلزت  هودـنا  هک  ار  دوخ  یفنم  رثا  دـنکیم ، لزلزت  شوختـسد  ار  تیـصخش  هک  يزیگنايداش  تارثاـت 

يهتسیاش یبواف . بناج  اهنم  رما  یلولحا ، بذوذعا و  اهنم  بناج  نا  هرکنتم و  هل  یسمت  نا  هرصتنم  هل  تبحـصا  اذا  ایرح )  ) يرح و  دروآ .
زا یفرط  رگا  دیامنب و  وا  هب  تموصخ  تشز و  يهفایق  ناهاگماش  دنک ، يرای  یسک  هب  ندادماب  رگا  هک  تسا ) نینچ  نآ  عضو   ) تسا ایند 

یهودنا یطاشن و  ياهیرگ ، ياهدنخ و  ایند . تعیبط  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  راوگان  خـلت و  نآ  رگید  فرط  دوش ، نیریـش  اراوگ و  ایند  نیا 
هک هاگنآ  ات  سکعلاب . یتحار و  یتمحز و  سکعلاب و  یناسآ و  يراوشد و  سکعلاب ، یبیشن و  يزارف و  یتسکش ، ياهطلس و  سکعلاب  و 

تایح يارب  اهیفنم ، تبثم و  نیا  زا  دوشن و  یـشالتم  داضتم  تاناسون  نیا  رد  وا  تیـصخش  دهاوخب  یـسک  رگا  دسرارف . يدبا  یـشوماخ 
حور يهقطنم  دراذـگن  ددـنبب و  ینفم  تبثم و  تاـناسون  نیا  رب  ار  حور  يهـقطنم  هـک  تـسا  نـیا  شهار  دوـش ، رادروـخرب  دوـخ  لوـقعم 
هدید تیـصخش  يارب  یهاگآ  تردق و  لیـصحت  زج  یهار  چـیه  روما ، نیا  زا  حور  يهقطنم  ظفح  يارب  دریگب . رارق  روما  نیا  شوختـسد 

اب ار  قوف  يهداضتم  روما  دـناوتیم  هک  تسا  هحفص 890 ] لالقتـسا [  یهاگآ و  تردق و  تکرب  هب  طقف  یمدآ  تیـصخش  اریز  دوشیمن .
روما هک  دروآ  تسد  هب  ار  ورین  نآ  یمدآ  تیـصخش  رگا  دـنک . رارقرب  لوقعم  طابترا  اهنآ  اب  تفاـیرد و  اـهنآ ، يهنادـنمدرخ  یباـیزرا 
روبزم هقطنم  هاگـشیالاپ  لـیوحت  ار  دوخ  تباـث  لوصا  روما ، ناـمه  دـنک ، ذوفن  وا  حور  هقطنم  قـیمع  حوطـس  رد  دـناوتن  قوـف  يهداـضتم 

یلع حبـصا  الا  نما ، حانج  یف  اهنم  یـسمی  و ال  ابعت ! اهبئاون  نم  هتقهرا  الا  ابغر ، اهتراضغ  نم  ورما  لانی  ال  دوریم . دوخ  هار  هب  دهدیم و 
وا رب  تقشم  یگتسخ و  شیاهتبیـصم  زا  هک  نیا  رگم  ددرگن ، رادروخرب  ایند  ترـشع  شیع و  توارط و  زا  یـصخش  چیه  فوخ ! مداوق 
ره زیچ و  ره  هک   ) دوخ روآتشحو  ياهرپ  رب  ندادـماب  هک  نیا  رگم  دـناسرن ، هاگماش  هب  دوخ  نما  لاب  رد  ار  یناسنا  چـیه  و  دـنک . لـمح 

اهناسنا هب  ار  یناوج  نارود  توارط  رگا  هک  تسا  یهاگیاج  ایند  نیا  دهدب . رارق  دوش ) راوس  دناوتب  رگا  - دـتفایم دوش  راوس  نآ  هب  سک 
رد اونش  الماک  ياهشوگ  نیبزیت و  ياهمشچ  رگا  دنکیم ، شبیـصن  مه  ار  يریپ  راگزور  یگدوسرف  یگتـسخ و  نآ ، لباقم  رد  دشخبب ،

راهب ندرک  لدبم  تفرگ . دهاوخ  ار  اهشوگ  نآ  زا  ییاونـش  نامـشچ و  نآ  زا  ییانیب  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  تشاذگ ، یـسک  رایتخا 
چیه هب  هک  تسا  نیا  نیرب  ساسحا  هیجوت  درخ و  لقع و  مکح  ینیب و  تقیقح  ياضتقم  نیارباـنب ، تساـیند . نیا  يهنیرید  راـک  نازخ ، هب 

ساسحا حور  يهقطنم  تیـصخش و  خاک  رد  یفاکـش  یتسکـش و  دوخ ، دادـضا  هب  لیدـبت  عقوم  ات  میدـنبن ، لد  اههدـش  هداد  نآ  زا  کـی 
دـنک و نییعت  ارم  تاـیح  تقیقح  فدـه و  دـناوتیمن  تیمها ، نیرتدـیدش  نتـشاد  اـب  نم ، يداـم  دـبلاک  ياـضعا  هک  هنوگناـمه  مینکن .

تاماقم اهییابیز و  تازایتما و  لاوما و  نانچمه ، دیوجب ، مدقت  نم  حور  تیـصخش و  ناج و  رب  تیثیح ، فرـش و  شزرا و  رد  دناوتیمن 
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قیاقح رب  تیثیح  فرش و  شزرا و  رد  دیابن  دنراد ، هک  یتایح  تاصتخم  يافیا  هب  رظن  اب  ای  تیمها ، لامک  نتـشاد  اب  هحفص 891 ] ایند [ ،
زا هک  سک  ره  و  هنع . لیلق  امع  لاوز  هقبوی و  امم  رثکتسا  اهنم  رثکتسا  نم  و  هنموی ! امم  رثکتـسا  اهنم  لقا  نم  دنـشاب . مدقم  یمدآ  یحور 
هب هک  سک  ره  و  دروآ . تسد  هب  ار  راوگان ) جـیاتن  زا   ) نانیمطا نما و  لماوع  زا  رایـسب  تفرگ ، یکدـنا  ایند ) بلاـطم  ذـیاذل و   ) اـیند نیا 

یکاخ يهرک  نیا  رد  تشگ . ادج  يو  زا  ینامز  كدـنا  رد  دوزفا و  نتـشیوخ  تکاله  لماوع  رب  تشگ ، التبم  ایند  نیا  تازایتما  زا  رثاکت 
رارقرب يویند  روما  اب  هک  ار  ییاهطابترا  يهیلوا  للع  ای  داینب  انبم و  هک  نیا  رگم  دیـسر ، میهاوخن  ییاج  هب  اهناسنا  نیا  لـقعت  رکفت و  اـب  و 

دیسر میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  مینکن ، هیکت  ینهذ  سواسو  تالایخ و  هب  میـشیدنیب و  تسرد  هلئـسم  نیا  رد  رگا  میروایب . تسد  هب  مینکیم ،
ار اهترورـض  رگا  مومع . روط  هب  اهمهاوخیم  ای  تسا و  يونعم  يدام و  ياهترورـض  ای  اهطابترا ، نیا  يهیلوا  للع  اـی  داـینب  اـنبم و  هک 
رد لوقعم ، تایح  ریـسم  رد  یمدآ  تیـصخش  تکرح  تاناکما  ندروآ  تسد  هب  اهترورـض ، كالم  هک  تهج  نادب  میهدـب ، رارق  لصا 

طاـبترا شترـسگ  هجیتن ، رد  دـنکیم . ادـیپ  موزل  يویند  دروما  اـب  دازآ  طاـبترا  ندروآ  دوجو  هب  اذـل  تسا ، لاـمک  اهیگتـسیاش و  بلط 
يارب شرف  کی  ندرک  تیافک  اـب  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  رد  هک  روط  ناـمه  و  دوشیم . رتدودـحم  يویند  روما  اـب  تیـصخش 

نیا هب  میهدـب ، رارق  تلع  داینب و  اـنبم و  ار  اـهمهاوخیم  رگا  دـهدیمن . لزنت  مود  شورف  دـندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تیـصخش  یگدـنز ،
تـسا تروص  نیا  رد  منک ،»! رارقرب  نم  نآ  زا  طابترا  ءیـش  نآ  اب  دیاب  مشاب ، هتـشاد  تردق  رگا  متـساوخ ، ار  هچ  ره  : » مییوگب هک  ینعم 
بیشن هک  فرط  ره  دشاب ، نیمز  حطس  رد  رگا  تسا و  فرظ  هب  هتسباو  نآ  نیعت  هک  دش  دهاوخ  عیام  يهدام  دننام  تیـصخش ، تیوه  هک 

اریقح هتلعج  دق  ههبا  يذ  هتعرـص و  دق  اهیلا  هنینامط  يذ  هتعجف و  دق  اهب  قثاو  نم  مک  دوشیم . هحفص 892 ] ریزارس [  فرط  نآ  هب  تسا 
نانیمطا نآ  هب  هک  ار  یسک  اسب  هچ  تفرگارف و  ار  وا  نآ  ياهدرد  تشاد ، ایند  نیا  هب  قوثو  هک  یسک  اسب  هچ  الیلذ ! هتدر  دق  هوخن  يذ  و 

تلذ و هب  هک  ار  یتوخن  ربک و  ياراد  دـینادرگ و  تسپ  هک  ار  تمـشح  اب  ناریگمـشچ  اسب  هچ  و  تخادـنا . تکاله  كاخ  هب  دوب ، هدومن 
لوـحتم اـمنیمئاد ، تقوـم  امنرادـیاپ ، رادـیاپان  امنیگـشیمه ، لاوز  هب  ور  اـمننکاس ، كرحتم  اـمنمارآ ، برطـضم  دـنادرگرب . يراوـخ 

كرد ایند  يهرابرد  ار  قوف  تافـص  هک  تسا  یـسک  رتمک  هک  نیا  اب  ایند . یمومع  فیـصوت  تسا  نیا  امنیقاب ، یناـف  هرخـالاب  اـمنتباث ،
درخ و دنـسپ  دروم  هک  دننک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدنز  تافـص ، نآ  رد  لمات  اب  هک  یناسک  دـناكدنا  هچ  لاح ، نیا  اب  دـشاب ، هدرکن 
تیـصخش و ناج و  لد و  اب  وگوتفگ  يارب  یلاجم  دـهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ایند  هک  ییاقب  ماود و  تاـبث و  شیاـمن  دـشاب . هدوب  نادـجو 

داعبا يهمه  اب  بکرم و  اب  یعادو  هتفگن ، ناج  لد و  رب  یمالـس  دوش و  هتخاون  ایند  نیا  زا  تلحر  سوک  هک  هاگ  نآ  ات  دراذگیمن . حور 
مامـس و اهواذـغ  ربص و  اهولح  جاجا و  اهبذـع  قنر و  اهـشیع  لود و  اهناطلـس  دـیآ . ناـبز  هب  تساـهنآ ، يهلمج  زا  ناـج  لد و  هک  نم ،

بورحم اـهراج  بوکنم و  اـهروفوم  بولغم و  اـهزیزع  بولـسم و  اـهکلم  مقـس ! ضرعب  اهحیحـص  توـم و  ضرعب  اـهیح  ماـمر ! اهبابـسا 
 ] نیگآرهز و نآ  ماعط  خلت و  شنیریـش  راوگان و  شیاراوگ  هریت و  نآ  شیع  تسا و  یبوانت )  ) شدرگ رد  شرادتقا  هطلـس و  بورجم !) )

شزیزع هدـش و  هدوبر  نآ  کلم  يرامیب و  ضرعم  رد  شتـسردنت  گرم و  ضرعم  رد  شاهدـنز  هدیـسوپ و  نآ  ياـهبانط  هحفص 893 ]
بلطم تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  تالمج  نیا  ریسفت  رد  ار  بلطم  دنچ  هدش . تراغ  شاهیاسمه  لاوما  تبکن و  يالتبم  شرادلام  بولغم و 

، ار تایعقاو  زگره  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اریز  تسین ، یعیبط  يراوگان  یخلت و  اهاراوگ ، يراوگان  اهینیریـش و  یلخت  زا  روظنم  مکی .
، اـیند ياـهاراوگ  اهینیریـش و  ندیـشچ  رد  هک  یمدرم  نآ  مود . بلطم  دوشیمن . رکنم  دـنکیم ، زورب  اـهدومن  يارجم  رد  هک  ناـنچ  نآ 
، اجبان لـمع  نیا  هک  تسا  یعطق  دـننکیم ، لـمع  دراو  اـیند  ییاراوگ  ینیریـش و  شریذـپ  كرد و  يارب  ار  دوخ  تیـصخش  داـعبا  يهمه 

لمع ماـجنا  يارب  هک  نیا  دـننام  درک . دـهاوخ  هدرزآ  خـلت و  تسا ، هقئاذ  یعیبط  حطـس  قوف  هک  ار  مدرم  نآ  یناور  حوطـس  همه  يهقئاذ 
وا تشذگ ، يرایـشهان  تاظحل  هک  نیمه  دنک . دوخ  لمع  فرط  يهقدص  ینابرق و  ار  يزغم  ياهورین  تیـصخش و  داعبا  يهمه  یـسنج ،

. دنروآیمن نادیم  هب  ار  تمظع  نآ  هب  ياهیامرس  یکچوک ، راک  نینچ  يارب  شیدناهداس ، ماخ  يا  هک : شرگتمالم ، تیـصخش  دنامیم و 
فدـه لالقتـسا و  ناونع  هب  تازایتما ، يویند و  ذـیاذل  لماوع  زا  کی  ره  هب  یمدآ ، رگا  هک  تسا  ملـسم  يهدـعاق  کی  نیا  موس . بلطم 
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تمادن تریح و  رد  دشاب ، رایـشه  رگا  ار ، یمدآ  دوشیم و  لدبم  ياهیاس  هب  تعرـس  هب  زایتما ، لماع و  نآ  هک  تسا  یعطق  درگنب ، ییاهن 
ياـهتیمورحم هب  هجوت  مراـهچ . بلطم  دـنکیم . یقلت  یلاـیخ  باوخ و  ار  زاـیتما  لـماوع و  نآ  رد  هدـش  فرـص  تاـظحل  دربیم و  ورف 

ایند ياهاراوگ  اهینیریـش و  زا  دـناوتب  رادـیب  ناـسنا  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  زا  عناـم  تسا ، هتفرگ  ار  اـیند  مدرم  تیرثکا  ناـماد  هک  یعونتم 
لوطا مکلبق  ناک  نم  نکاسم  یف  متـسلا  دـیامنیم . مه  راوگان  خـلت و  ناـج  لد و  يهقئاذ  رد  ار  اـهنآ  هکلب  دـنک ، قلطم  تذـل  ساـسحا 

 ] داز ریغب  اهنع  اونعظ  مث  راثیا . يا  اهورثآ  دبعت و  يا  ایندلل  اودبعت  ادونج ! رثکا )  ) فثکا ادیدع و  دعا  الامآ و  دـعبا  اراثآ و  یقبا  ارامعا و 
مهتقهرا لب  هبحـص ! مهل  تنـسحا  وا  هنوعمب ، مهتناعا  وا  هیدفب ، اسفن  مهل  تخـس  ایندـلا  نا  مکغلب  لهف  عطاق . رهظ  غلبم و ال  هحفص 894 ]

ایآ نونملا .) بیر   ) مهیلع تناعا  مسانملاب و  مهتئطو  رخانملل و  مهترفع  بئاونلاب و  مهتعضعضو  عراوقلاب ، مهتنهوا )  ) مهتقهوا حداوقلاب و 
رترود و ناشیاهوزرآ  رترادیاپ و  ناشراثآ  رتینالوط و  امـش  زا  نانآ  ياهرمع  هک  دیاهتفرگن  رارق  دوخ  زا  شیپ  یناسک  ياههناخ  رد  امش 
و دندش ) نآ  ضحم  میلست  ای   ) دندیتسرپ يروآتفگش  دح  رد  ار  ایند  تسا ؟ هدوب  رتهوبنا  امـش  زا  ناشنایهاپـس  رتشیب و  امـش  زا  ناشددع 
ار رفـس  هک  یبکرم  نودب  دناسرب و  دـصقم  هب  ار  نانآ  هک  ياهشوت  داز و  نودـب  سپـس  دنتـشاد . مدـقم  زیچ  همه  رب  یبیجع  روط  هب  ار  نآ 
هداد و ناشن  دوخ  زا  تواخس  ياهیدف ، شریذپ  اب  ایند  هک  تسا  هدیسر  امش  هب  ربخ  نیا  نونکات  ایآ  دندرک . چوک  ایند  نیا  زا  دیامن  يرپس 

ایند نیا  هکلب  تسا ؟ هتـشاد  نانآ  اـب  ییوکین  تبحـص  اـی  هدومن  نآ  هب  یکمک  اـی  دـشاب ؟ هدرک  دازآ  ار  گرم  هگلزنم  ناوراـک  زا  یـسفن 
ار نانآ  ياهتروص  دومن و  ناشلزلزتم  دیدش  ياهيراتفرگ  اب  تخاس و  ناشناوتان  هدنبوک  بئاصم  اب  داهن و  ناششود  رب  نیگنس  ثداوح 

تایح دومن . نانآ  رب  هاکناج  ثداوح  طلـست  هب  کمک  درک و  لام  دـگل  دوخ  ياپ  ریز  ار  ناـنآ  و  دـیلام . كاـخ  هب  ناـشیاهینیب  يور  رب 
لامک ناور  هتفای و  دشر  زغم  يهلیـسو  هب  یلاع ، تیریدم  اب  رگا  دشاب و  هتفرگن  تروص  نآ  تیریدـم  رد  یلالتخا  رگا  هک  تسا  یتقیقح 
هحفـص تادوجوم [  قاـمعا  هب  دـنارتسگیم و  دوجو  يهصرع  رد  ار  دوخ  يردـق  هب  تسا و  هدـننک  لوغـشم  يردـق  هب  دوشن ، هرادا  بلط 

وا نامـشچ  هب  تاـیح  هک  یکنیع  اـب  هدـنز  ناـسنا  رگید ، تراـبع  هب  دوشیم . دـیدپان  نآ  هاگدـید  قـفا  زا  گرم  هک  دـنکیم  ذوـفن  [ 895
هدیـشک لاـح  رد  یباـنط  وا ، يارب  تکرح ، دـنیبیمن . ار  تکرح  یفنم  ياـههطقن  دـنکیمن و  كرد  دوـخ  يارب  ار  یگرم  اـنف و  دـنزیم ،

رد اهدوجو ، اب  ار  اهمدع  شزیمآ  هکلب  دریگیم ، رارق  وا  هجوت  دروم  دبا  لزا و  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دوشیم . ساسحا  دبا  ات  لزا  زا  ندـش ،
ار وا  دوجو  رـساترس  تایح  هک  یعقوم  هدـنز ، ناسنا  ییوگ  دـنکیمن . هدـهاشم  ار  لاوز  انف و  ماجنا و  زاغآ و  دـنیبیمن و  تکرح  دادـتما 

لتخم ار  نآ  تاـیح ، زا  يدـیمون  يراـمیب و  دـننام  گرم  لـماع  هنوـگ  چـیه  دـنیبیمن و  نآ  رد  یفاکـش  لـلخ و  چـیه  تسا و  هـتفرگارف 
نامایب موجه  يدعب  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم . ساسحا  تیدـبا  رد  روهطوغ  ار  دوخ  يدـبا و  ار  زیچ  همه  دـنکیمن ،

يراوگان دنچ  یهاگ  يرگید و  زا  سپ  یکی  یهاگ  هک  دیامرفیم ، دزشوگ  ار  ناسنا  تایح  يهدننک  یـشالتم  بئاصم  هدنبوک و  ثداوح 
، ار ناسنا  هک  مینکیم ، داهنشیپ  یناسنا  مولع  ناصـصختم  هب  دروآیم . نتخات  یمدآ  دوجو  میلقا  رب  رگید ، يراوگان  دنچ  ای  کی  لابند  هب 

مولع نیا  رگا  دنهدب . رارق  ریـسفت  لیلحت و  تخانـش و  دروم  تسوا ، تایح  یتاذ  مزاول  زا  محازم  ياهدادیور  ثداوح و  هک  نیا  ضرف  اب 
، تساوخ دروم  تایح  هک  نیا  يارب  : » دـننک هیـصوت  ریز  يهدـعاق  زا  هدافتـسا  هب  ار  اهناسنا  دـنناوتیم  دـندیزرو ، عانتما  یـضرف  نینچ  زا 

لالز هک  تسا  ناسنا  نیا  ییوگ  هک  دوش  یقلت  تیمها  اب  يردق  هب  دیاب  نتسیز  يارب  وپاکت  هک  میریذپب  دیاب  دوشن ، یعقاو  تایح  شوپور 
تایح دهدب . روبع  هدننک  لتخم  داوم  هب  ندش  هدولآ  نودب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیمه  زین  دنکیم . جارختـسا  نآ  عبنم  زا  ار  تایح 

رگا دریگیم . شیپ  تایدام  هدام و  تاملظ  رد  ار  دوخ  هار  دروآیمرب و  رـس  یکیرات  لد  زا  هک  تسا  دیـشروخ  نامه  نیا  يرآ . یناسنا ،
نشور ار  نآ  درذگیم ، هک  هچ  نآ  ره  زا  دوشن ، هدیشوپ  یناویح  ياههتساوخ  ياهربا  اب  تیدبا ، هب  دوخ  هار  رس  رد  تایح ، دیشروخ  نیا 

نآ اب  هک  هچ  ره  درذـگب و  هک  هچ  ره  زا  دریگب ، ضیف  رتشیب  یبوبر ) ماـقم   ) دوخ یلـصا  عبنم  زا  دیـشروخ ، نیا  هک  هزادـنا  ره  دـنکیم و 
دلخا اهرثآ و  اهل و  ناد  مل  اهرکـش )  ) اهرکنت متیار  دـقف  دـنکیم ». بسک  رتشیب  ار  تاـیح  تیـصاخ  دـنک ، رارقرب  هحفـص 896 ] طابترا [ 

و همادـنلا ! الا  مهتبقعا  وا  هملظلا ، الا  مهل  ترون  وا  کنـضلا ، الا  مهتلحا  وا  بغـسلا ، الا  مهتدوز  له  و  دـبال . قارفل  اهنع  اونعظ  نیح  اهیلا ،
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ماگنه نآ  رد  دیاهدید . دیامن ، نآ  رب  ینادواج  يهیکت  درادـب و  مدـقم  ار  نآ  دوش و  کیدزن  نآ  هب  هک  یـسک  اب  ار  ایند  يراگزاسان  امش 
یتیعقوم رد  یگنت ، رد  زج  ار  نانآ  ای  داد ؟! نانآ  هب  یگنـسرگ  زج  ياهشوت  ایند  نیا  ایآ  دندرک ، چوک  يدبا  ییادج  يارب  ایند  زا  نانآ  هک 

هک تسا  یعطق  داد ؟! ياهجیتن  ناشرما  تبقاع  رد  ینامیـشپ  زج  ای  دروآ ؟! دوجو  هب  ییانـشور  یکیرات  زج  نانآ  يارب  ای  داد ؟! رارق  رگید 
نیرتتسپ و ایند ، دـشاب ، هدـشن  دوبان  یلک  هب  شایهاگآ  دزابب و  ایند  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یتقو  دراد ، هک  اـهتمظع  همه  نآ  اـب  ناـسنا ،

تـسد هب  شـشوک  شـالت و  نارازه  اـب  ار  اـیند  رهوگ  نیرتاـهبنارگ  هک  نیا  دـننام  تسرد  داد . دـهاوخ  ناـشن  وا  هب  ار  هرهچ  نیرتتشز 
ناسنا کی  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  تسین ، يدب  زیچ  اتاذ  بآ  ناویل  هچ  رگا  دیهدب ! تسد  زا  ناویل  کی  ربارب  رد  ار  نآ  سپـس  دـیروایب و 

وا يارب  ناویل  نآ  دـمآ ، دوخ  هب  یتـسم  زا  هک  یتـقو  دـهدب ، رارق  هلماـعم  دروم  اـیند  رهوگ  نیرتاـهبنارگ  اـب  ار  نآ  سوه ، يوه و  تسم 
اهیف نکی  مل  اهمهتی و  مل  نمل  رادـلا  تسئبف  نوصرحت ؟ اهیلع  ما  نونئمطت ، اهیلا  ما  نورثوت ، هذـهفا  دوب . دـهاوخ  تشز  تسپ و  هداعلاقوف 

هب ایآ  دییامنیم ؟! نانیمطا  ایند  نیا  هب  ای  يونعم ) دشر  لامک و  رب   ) دیرادیم مدقم  ار  ایند  نیا  ایآ  هحفص 897 ] اهنم [ . رذح )  ) لجو یلع 
یمدآ تیـصخش  رگا  دشابن . نآ  زا  رذحرب  دزاسن و  مهتم  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  يدب  يارـس  ایند  نیا  دـیزرویم ؟! صرح  ایند  نیا 

اب طابترا  رد  ار  اهنآ  يهمه  دـشاب و  هتـشاد  ار  مزال  عالطا  راـگزور  تاـنایرج  تاـیعقاو و  زا  درواـیب و  تسد  هب  ار  دوخ  یقیقح  ییاـناوت 
كرت ار  ایند  هب  عمط  صرح و  اهنت  هن  درادیمن و  مدقم  تیـصخش  يالاو  ياهفده  هب  ار  اهنآ  اهنت  هن  دنک ، یبایزرا  شیوخ  تیـصخش 

تلفغ و رد  هتفرورف  مدرم  طقف  هدـشن ، هبـساحم  ثداوح  دـنکیم . یگدـنز  راگزور  زا  رذـح  طایتحا و  تلاـح  اـب  هراومه  هکلب  دـنکیم ،
هب مدرم ، هنوگ  نیا  دنراد . مدرم  هنوگ  نآ  عضو  زا  ریغ  یعـضو  رادـیب  هاگآ و  مدرم  اما  دـنکیم ، لتخم  ار  نانآ  تایح  لامیاپ و  ار  یتسم 
رد اما  دننکیم . يریگولج  اههبرـض  ریثات  یگدننکـش و  زا  يدایز  دودح  ات  یحور ، تمظع  تیـصخش و  تردـق  ملع و  ندوب  اراد  تهج 

بجوم هک  یتفگـش  نآ  رد  دـنراد ، عالطا  اـهنآ  زا  يدودـح  اـت  هک  تهج  نادـب  ثداوح ، نآ  رب  يزوریپ  هزراـبم و  رد  یناوتاـن  تروص 
رد هک  دروآیم ، تایعقاو  زا  یمایپ  رادـیب  هاـگآ و  ناـسنا  يارب  ياهثداـح  ره  دـنوریمن . ورف  دـشاب ، يزغم  یناور و  شیوشت  بارطـضا و 

مکناب - نوملعت متنا  -و  اوملعاف دراد . دوخ  اب  هدـنزومآ  یـسرد  نتـشیوخ ، اـب  اـهنآ  يهطبار  میظنت  هدـنیآ و  ياهدادـیور  هیجوت  ریـسفت و 
الف ثادـجالا  اولزنا  انابکر و  نوعدـی  الف  مهروبق  یلا  اولمح  هوق :) اـنم  دـشا  نم  اولاـق   ) نیذـلاب اـهیف  اوظعتا  و  اـهنع . نونعاـظ  اـهوکرات و 

نوعنمی ایعاد و ال  نوبیجی  هریج ال  مهف  ناریج ، تافرلا  نم  و  نانکا )  ) نافکا بارتلا  نم  نانجا و  حیفـصلا  نم  مهل  لعج  انافیـض و  نوعدی 
دیهاوخ چوک  نآ  زا  درک و  دـیهاوخ  اهر  ار  ایند  نیا  هرخالاب  هک  - دـینادیم امـش  -و  دـینادب سپ  هحفـص 898 ] هبدنم [ . نولابی  امیض و ال 

رد هک  نیا  نودب  دندش ، هدرب  دوخ  ياهروگ  هب  نانآ  رتدنمورین .» ام  زا  تسیک  : » دنتفگ هک  نانآ  یگدـنز ) تبقاع   ) زا دـیریگب  دـنپ  دومن .
كاخ زا  اهربق و  نیمز  زا  نانآ  يارب  زا  و  دـنوش . هدـناوخ  نامهم  هک  نیا  نودـب  دـندمآ ، دورف  اـهربق  هب  و  دـنوش . توعد  يراوس  تلاـح 

دننکن و عنم  دوخ  زا  ار  يدعت  چیه  دنیوگن و  خساپ  ار  ياهدـنناوخ  چـیه  هک  یناگیاسمه  دـش . هتخاس  ناگیاسمه  اههدیـسوپ  زا  اهنفک و 
هب دنتـسم  ار  ایند  نیا  هب  مشچ  ندوشگ  یمدآ و  رذب  هاگیاج  نیلوا  هب  دورو  یلومعم  مدرم  هک  هنوگ  نامه  دـنرادن . هدـننک  هلان  هب  یهجوت 
هک هاگآان ، ناـیرج  کـی  زین  ار  تیدـبا  يهناتـسآ  هب  دورو  یگدـنز و  يهزاورد  زا  جورخ  روط  نیمه  دـنراگنایم ، تعیبط  نیناوق  راـبجا 
رد دنـشابن و  گرم  دای  هب  یتروص  چیه  هب  مه  یلومعم  مدرم  نامه  هک  تسین  نانچ  هتبلا  دـننکیم ! یقلت  تسا ، تعیبط  لماوع  زا  یلولعم 

تیمها و نیا  هب  ياهدـیدپ  لدـتعم ، زغم  تـسا  لاـحم  اریز  درادـن ، ییاـنعم  چـیه  هـک  دـننادب  یعیبـط  ناـیرج  کـی  ار  نآ  لاوـحا  يهـمه 
ینعمیب دراد ، هک  یطیارـش  لاوحا و  يهمه  رد  دوشیم ، یگدنز  رد  یـساسا  رایـسب  ياهيریگتهج  بجوم  دوخ  هک  ار  يزیگناتفگش 

، دنشاب هتفگ  دوخ  ینورد  نافوط  شروش و  يهجیتن  رد  ار  نانخس  نیرتباذج  دروم  جنپ  رد  يرـشب ، ساسحا  اب  نارکفتم ، رگا  دنک . یقلت 
ینعی گرم  هک  قطنم  نیا  لاح ، نیا  اـب  تسا . گرم  زیگناتهب  یـشوماخ  تاـیح و  يهدـننک  هریخ  ناـیرج  دروم ، جـنپ  نآ  زا  یکی  اـعطق 

هک تسا  یتوعد  نیرتینوناق  نیرتیمتح و  نیرتیمـسر و  گرم ، تسا . رادیب  هاگآ و  ياهناسنا  صوصخم  نتفگ ، کیبل  ار  قح  توعد 
نونادـتم ال داعبا . مهو  هریج  و  داـحآ . مهو  عیمج  اوطنقی . مل  اوطحق  نا  اوحرفی و  مل  اودـیج  نا  تسا . هدـمآ  لـمع  هب  یتسه  يهصرع  رد 
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یجری مهعجف و ال  یـشخی  ال  مهداقحا . تتام  دـق  ءالهج  مهناغـضا و  تبهذ  دـق  ءاملح  نوبراقتی . ال  هحفـص 899 ] نوبیرق [  نوروازتی و 
. اهنت دـنمه و  اب  دـنرادن ، يدـیمون  دروآ ، يور  یلاسکـشخ  رگا  دـندرگن و  داش  دراـبب ، ناشدـسج ) ناـشربق و  يور   ) یناراـب رگا  مهعفد .
. دـنرادن مه  اـب  یـسنا  دـناهدیباوخ ، مه  يوـلهپ  دـننکیمن . رادـید  ار  رگیدـکی  یلو  دـنمه ، هب  کـیدزن  مه . زا  رود  دنتـسه  یناـگیاسمه 
هب يدیما  تسین و  ناشتبیصم  زا  یسرت  تسا . هدرم  ناشیاهتوادع  هک  دنتـسه  ییاهنادان  هدش و  لیاز  ناشیاههنیک  هک  دنتـسه  ینارابدرب 

رـشب دارفا  يارب  نداـهن  تدـحو  يـالاو  ماـقم  هب  ماـگ  ندـش و  عمج  مه  رود  برخم و  ياـهداضت  نتـشاذگ  راـنک  هک  یناـمز  ناـشعافد .
ار یتسین  وت  سپ  متسه ، نم  ياوعد  كاخ  ریز  رد  هک  نونکا  تشادن . یتسین ! وت  سپ  زج  ینامرآ  متسه ، نم  يهناهب  هب  تشاد ، ترورض 

هحفص 900] تسا [ . هدنامن  يزیچ  نانآ  يهدیسوپ  داسجا  زا  مه ، هب  هتخیمآ  ناوختسا  دنچ  زج  اهمتسه ، نم  نآ  زا  دهدیمن ، هجیتن 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 112-

رادب تسیل  هعلق و  لزنم  اهناف  ایندـلا  مکرذـحا  و  هحفـص 901 ] تسا [ . هدومرف  داریا  ایند  شنزرـس  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
. اهرمب اهولح  اهتومب و  اهتایح  اهرـشب و  اهریخ  اهمارحب و  اهلالح  طلخف  اهبر ، یلع  تناه  اهراد  اهتنیزب . تزع  اهرورغب و  تنیزت  دق  هعجن .

يارب رارقتـسا  يهتـسیاش  ایند  نیا  اریز  مرادیم ، رذـحرب  ایند  زا  ار  امـش  نم  و  هئادـعا . یلع  اـهب  نضی  مل  هئاـیلوال و  یلاـعت  هللا  اهفـصی  مل 
شیارآ اب  هدـنبیرف  شیابیرف و  ياهدومن  اب  هتـسارآ  تسب . نآ  هب  یمیاد )  ) تایح لـماع  دـیما  ناوتب  هک  تسین  ياهناـخ  و  تسین . تنوکس 

گرم و اب  ار  شایگدنز  رش و  اب  ار  شریخ  شمارح و  اب  ار  شلالح  هک  شراگدرورپ  دزن  رد  رقحم  نوهوم و  تسا  ییارـس  شـساسایب .
يارب و  هدومرفن . ررقم  تالکـشم ) نودـب  و   ) فاص دوخ  ءایلوا  يارب  ار  اـیند  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هتخیمآرد  شخلت  اـب  ار  شنیریش 

دناوتیم مه  هک  تسین  نآ  ادـخ ، دزن  رد  اـیند  ندوب  نوهوم  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  تسا . هدومنن  نآ  زا  كاـسما  شنانمـشد 
اب هک  تسایند ، نیا  اب  یفدـه  يهطبار  ندرک  رارقرب  دوصقم ، هکلب  اهتیـصعم . يارب  ياهلیـسو  مه  دـشاب و  تاریخ  بسک  يارب  ياهلیـسو 

دیهز و اهریخ  دنکیم . ایند  زیچان  يدام  روما  ینابرق  تسا ، یناسنا  حور  ناور و  هحفص 902 ] ناج و [  هک  ار ، یتسه  قیاقح  نیرتشزرا 
عطقنت هدـم  دازلا و  ءانف  اهیف  ینفی  رمع  ءانبلا و  ضقن  ضقنت  راد  ریخ  امف  برخی . اهرماع  بلـسی و  اـهکلم  دـفنی و  اـهعمج  و  دـیتع . اـهرش 

. رضاح هشیمه  نآ  رش  تسا و  زیچان  ایند  نیا  ریخ  مکلاس . ام  هقح  ءادا  نم  هولاسا  مکبلط و  نم  مکیلع  هللا  ضرتفا  ام  اولعجا  ریسلا ! عاطقنا 

. دوشیم هتسکش  شداینب  زا  هک  ياهناخ  نآ  عفن  تسیچ  سپ  یناریو . هب  ور  شدابآ  یندش و  هدوبر  شکلم  تسانف و  هب  ور  شاهدش  عمج 
هک تدـم  نآ  دادـتما  رد  تسا  يدوس  هچ  و  تسا . لاوز  هب  ور  شاهشوت  داز و  يانف  دـننام  اـیند  نیا  رد  هک  يرمع  رد  تسا  یتعفنم  هچ  و 

یقلت دوخ  بولطم  بلطم و  تسا ، هدومرف  ررقم  امـش  رب  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  مدرم ، يا  دـسریم . ناـیاپ  هب  تکرح  ندـش  عـطق  دـننام 
رد يراکنا  لاوئس  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دییامن . تلئسم  تسا ، هتساوخ  امـش  زا  هک  ار  هچ  نآ  يدنوادخ  قح  يادا  زا  دینک و 

دنرادن و يدوس  تاعوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  هن  عاطقنا ، ضرعم  رد  ینامز  انف ، لاح  رد  يرمع  نتخیرورف ، لاح  رد  هناخ  عوضوم  هس  ره 
نیمه تسا . يدـنوادخ  تیـشم  قباطم  عاطقنا ، ضرعم  رد  ینامز  دودـحم و  يرمع  اب  ایند ، نیا  رد  یگدـنز  اریز  دنتـسه . دـیاز  هدوهیب و 

يراـکنا لاوئـس  دروـم  هک  هچ  نآ  تسا . تیدـبا  هب  ور  هاگرذـگ  رد  اـهناسنا  تیـصخش  ندیـسر  رمث  هب  يهلیـسو  هک  تسا  تاـعوضوم 
فدـه ناونع  هب  عاطقنا ، ضرعم  رد  ناـمز  اـنف و  لاـح  رد  رمع  اـیند و  نیا  تاذ  زا  هک  تسا  یعفن  ریخ و  تسا ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هب ار  یمدآ  تیـصخش  دـناوتب  هک  درادـن  ار  دوس  ریخ و  نآ  شریگمـشچ ، روما  يهمه  اـب  اـیند ، نیا  رگید ، تراـبع  هب  دوـش . یقلت  ییاـهن 
، نآ يهدیسر  رمث  هب  تمظع  دیسر و  دهاوخ  رمث  هب  یهلا  تالامک  تاریخ و  اب  طقف  هک  یلاح  رد  دناسرب ، شیالعا  هحفص 903 ] فده [ 
زج يزیچ  تسا ، عاطقنا  ضرعم  رد  نامز  انف و  هب  ور  رمع  هک  لاح  تسا و  نینچ  ایند  نیا  هک  لاـح  تسا . دودـحم  ناـمز  رمع و  يوسارف 

و مینکن . تلئـسم  ار  يزیچ  وا  قح  يادا  زج  ادخ ، زا  میهدن و  رارق  دوخ  بولطم  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ 
هب دـنناوخب ، یگدـنز ) لـپ  زا  روبع  يارب   ) ار امـش  هک  نآ  زا  شیپ  ار  گرم  توعد  و  مکب . یعدـی  نا  لـبق  مکناذآ  توملا  هوعد  اوعمـسا 
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هاکناج داـیرف  هک  نیا  دـینک و  انـشآ  گرم  نینط  اـب  ار  دوخ  ياـهشوگ  امـش  هک  نیا  نیب  تسا  رایـسب  قرف  دیناونـشب . دوخ  ياـهشوگ 
، هلمج نآ  زا  دیونشن . ار  ییادص  چیه  دیاینرب و  ناتتسد  زا  يراک  چیه  رگید  هک  دبوکب  نانچ  ار  نآ  دریگب و  ار  امش  شوگ  غارـس  گرم ،
هدیـشیدنا و نآ  يدابم  لوصا و  یگدنز و  يهرابرد  دـیدرت ، نودـب  دـنک ، انـشآ  گرم  نینط  اب  ار  دوخ  ياهشوگ  دـهاوخیم  هک  یـسک 
، گرم نینط  يرایتخا  ندینـش  دنکیم . كرد  زین  ار  نآ  تیمها  اب  يانعم  گرم و  هجیتن ، رد  دهدیم . صیخـشت  زین  ار  نآ  داسف  حالص و 
نتخادـنا و تشحو  هـب  زج  یمدآ ، شوـگ  هـب  گرم ، داـیرف  يراـبجا  لوـصو  هـک  یتروـص  رد  دوـشیم . نآ  هـب  دورو  یگداـمآ  بجوـم 

دتـشی اوکحـض و  نا  مهبولق و  یکبت  ایندلا  یف  نیدهازلا  نا  درادن . رب  رد  ياهجیتن  هثداح  نیرتهاکناج  نیرتبیهم و  اب  وا  ندرک  يورایور 
نانآ هودنا  دندنخب و  هچ  رگا  دیوگیم  ایند  نیا  رد  نایاسراپ  ياهلد  اوقزر . امب  اوطبتغا  نا  مهـسفنا و  مهتقم  رثکی  و  اوحرف ، نا  مهنزح و 
ناـنآ هب  هچ  نآ  هب  هچ  رگا  تسا ، ناوارف  ناـشهراما  هحفـص 904 ] ياهسفن [  اب  نانآ  تموصخ  دنـشاب . ناـمداش  هچ  رگا  دوشیم  تخس 

یناور و طاسبنا  ساـسحا  اـب  ناـمز  مه  هراومه ، ناـسنا ، هک  تسا  نیمه  دـشر  تاـصتخم  زا  یکی  دنـشاب . هطبغ  دروم  دـشاب  هدـش  يزور 
تـسناوتیم هک  هچ  نآ  رد  رمع ، هاگرذگ  رد  ادابم  هک  نیا  زا  یـشان  یـضابقنا  اب  ار  رتالاب  لامک  هب  قایتشا  شزوس  یعون  یحور ، تجهب 

مه هزادنا  ره  یلامتحا ، ای  ینیقی  روصق  ای  ریصقت  نیا  دباییمرد . شیوخ  نورد  رد  تسا ، هدیزرو  روصق  ای  ریصقت  دهد ، ماجنا  تاریخ  زا 
یباتهم هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . یتیمها  ياراد  دراد ، دوجو  یلماـکت  ریـس  رد  هک  يدـیدش  تیـساسح  رطاـخ  هب  دـشاب ، زیچاـن  هک 

هبوت رافغتـسا و  لاـح  رد  مئاد  روط  هب  دوشیم  بجوم  هک  دراد ، دوجو  ناـکلاس  نورد  ياـضف  رد  رمتـسم ، سدـقم  مغ  کـی  زا  فـیرظ ،
دنراد و یتسه  ملاع  رد  ییافوکـش  زا  یـشان  جاهتبا  تلاح  یهلا و  ياضق  هب  اضر  هک  تهج  نادـب  نایاسراپ ، يهرهچ  لاح ، نیا  اب  دنـشاب .

تاصتخم زا  تسا . طاسبنا  مسبت و  رد  مئاد  روط  هب  تساهناسنا ، هگاشامت  دـنهاوخن ، هچ  دـنهاوخب و  هچ  نانآ ، يهرهچ  هک  تهج  نادـب 
اهیگتـسیاش اهیگتـسیاب و  فـیلکت  ریـسم  رد  وپاـکت  راـک و  يارب  يدـج  رایـسب  یطاـشن  زا  نآ  يهدـنراد  هک  تسا  نآ  سدـقم  مغ  نیا 

موزل هب  رظن  اب  هکلب  دـهاکیمن ، ساسحا  نآ  زا  اهنت  هن  دروایبور ، نایاسراپ  نآ  هب  ینامداش  مه  هزادـنا  ره  هک  نآ  رگید  تسه . رادروخرب 
تازاـیتما زا  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  هک  هزادـنا  ره  دوشیم . هدوزفا  ناـنآ  هودـنا  رب  یناـمداش ، نآ  جـیاتن  لـلع و  رد  قیقد  تابـساحم  شیازفا 

اب اریز  دـیازفیب . شایعیبط  دوخ  اب  تموصخ  ینیبدـب و  رب  دـیابیم  دـشاب ، هدوب  هطبغ  دروم  رتشیب  هک  هزادـنا  ره  دوش و  رادروخرب  يرتشیب 
بلطم نیا  دنکیم . ساسحا  دوخ  رد  ار  يرتشیب  يرگنایغط  ياههزیگنا  تردق  یعیبط  دوخ  هک  تسا  مدرم  ياههطبغ  تازایتما و  شیازفا 

نع باـغ  دـق  تسـالعا . نم  ریـسم  رد  نآ  نداد  رارق  یعیبـط و  دوخ  لیدـعت  لـماع  نیرتمهم  تقیقح  رد  دـیامرفیم ، ناـیقتم  يـالوم  هک 
. هلجالا نم  مکب  بهذا  هلجاعلا  هرخالا و  نم  مکب  کلما  ایندلا  تراصف  لامالا ، هحفص 905 ] بذاوک [  مکترضح  لاجالا و  رکذ  مکبولق 
ار امـش  ایند  هجتین ، رد  تسا . رـضاح  ناتبولق  رد  نیغورد  ساسایب و  ياهوزرآ  دـیدپان و  ناـتیاهلد  زا  اهیگدـنز  ناـیاپ  ندیـسر  ارف  رک 

ییانتعایب گرم و  زا  تلفغ  تسا . هتـشگ  ترخآ  زا  رتهدنرب  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  رذگدوز  يایند  و  تسا . هدش  کلام  ترخآ  زا  شیپ 
اهدادعتسا و زا  تایح  ندش  هدیـشوپ  اب  دنامب . هدیـشوپ  تایح  یقیقح  يانعم  یگدنز ، نیمه  رد  هک  دوشیم  ثعاب  نآ  يهرابرد  یعنـصت 
ار ناسنا  هک  تسا  تلفغ  نیا  و  دـیآیم . دوجو  هب  تلفغ  دـنک ، ایند  کـلام  ار  ناـسنا  تسناوتیم  هک  دوخ ، تیمهااـب  رایـسب  ياهتردـق 
و نورزات )  ) نورزاوت الف  رئامضلا . ءوس  رئارسلا و  ثبخ  الا  مکنیب  قرف  ام  هللا ، نید  یلع  ناوخا  متنا  امنا  و  دنکیم . ایند  رایتخایب  كولمم 

يادـج امـش  ناـیم  دـیرگیدکی . ناردارب  يدـنوادخ ، نید  ياـنبم  رب  امـش  هک  تسین  نیا  زج  و  نوداوت . ـال  نولذاـبت و  ـال  نوحـصانت و  ـال 
هب دیتسین و  رگیدکی  هاوخریخ  دیباتـشیمن و  مه  کمک  هب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ناتیاهتین . يدب  اهنورد و  يدیلپ  رگم  تسا  هتخادنین 

نید يانبم  رب  امـش  هک  دـیامرفیم  دزـشوگ  ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیزرویمن . رهم  دیـشخبیمن و  رگیدـمه 
هب امـش  يهمه  یگتـسباو  شریذـپ  ساسحا و  تسا ، داـحتا  یگتـسویپ و  یـضتقم  هک  يردارب ، نیا  تلع  دـیرگیدکی . نادارب  يدـنوادخ ،
 ] هک دینادب  دیهدیم ، ناشن  رگیدـکی  هب  تموصخ  يهرهچ  یتح  هدـش و  قرفتم  ادـج و  مه  زا  دـنیبیم  هک  لاح  نیاربانب ، تسا . دـنوادخ 

دیتفاتـشیم و رگیدمه  يرای  هب  دوب ، يدنوادخ  نید  يانبم  رب  امـش  یگدنز  رگا  اریز  دـیاهدرک . ادـیپ  فارحنا  ادـخ  نید  زا  هحفص 906 ]
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ایندـلا نم  ریـسیلاب  نوحرفت  مکلاب  ام  دـیتشادیمن . غیرد  رگیدـکی  هب  تبحم  زا  دیدیـشخبیم و  رگیدـمه  هب  دـیدوب و  رگیدـکی  هاوخریخ 
مکربص هلق  مکهوجو و  یف  کلذ  نیبتی  یتح  مکتوفی ، ایندـلا  نم  ریـسیلا  مکقلقی  و  هنومرحت ! هرخـالا  نم  ریثکلا  مکنزحی  ـال  هنوکردـت و 

. دیوشیم نامداش  دـیباییم  هک  ایند  زا  یکدـنا  زا  هک  امـش  هب  هدـش  هچ  مکیلع . قاب  اهعاتم  ناک  مماقم و  راد  اهناک  مکنع ! اهنم  يوز  امع 
توف امـش  زا  ایند  زا  یکدنا  رگا  هک  تسا  هدش  هچ  دزاسیمن ! نیگهودنا  ار  امـش  دـیدرگیم ، مورحم  نآ  زا  هک  ترخآ  زا  يرایـسب  یلو 

رود امش  زا  هک  ایند  زا  يزیجچ  يهرابرد  امـش  لمحت  و  دوشیم . رادومن  امـش  ياهتروص  رد  هک  اج  نآ  ات  دیدرگیم ، ناشیرپ  دوشیم ،
تـسد هب  يایند  هک  عقوم  نآ  رد  دنام . دهاوخ  رادیاپ  امـش  يارب  نآ  عاتم  تسا و  يدبا  هاگتماقا  ایند  نیا  ییوگ  ددرگیم . مک  تسا  هدش 

رگا تسا . هدمآ  دوجو  هب  امش  نورد  رد  هک  تسا  هدوب  يداش  نآ  زا  رتزیچان  رایـسب  ایند  نآ  هک  دینیبیم  دینکیم ، قیقد  یبایزرا  ار  هدمآ 
ناوتب هک  تسا  نآ  زا  رتراب  هودنا  امـش  یناور  يزغم و  عضو  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دیوشن ، قفوم  هدـمآ  تسد  هب  يایند  یبایزرا  هب  زگره 

یلو دـیهدیم  تسد  زا  ار  ترخآ  زا  مهم  یتاماقم  هک  دـینک  هفاضا  مه  ار  نایرج  نیا  یناور ، يزغم و  یناوتان  نیا  هب  رگا  درک . فیـصوت 
، نآ تکرح  لماع  هک  كرحتم ، هتسارآ و  تسا  یتوبات  دیاهدیشوپ ، هک  ییابیز  سابل  ندب و  هک  دینادب  نیقی  دینکیمن ، ساسحا  یتحاران 

الا هبیع ، نم  فاخی  امب  هاخا  لبقتـسی  نا  مکدـحا  عنمی  ام  و  هحفـص 907 ] هدنز [ . حور  کی  يارب  یبکرم  هن  تسامـش ، هدارا  ساسحا و 
وا هک  نآ  زا  سرت  رگم  دـنکیمن ، يریگولج  وا  بیع  راهظا  يارب  شردارب  اب  ییورایور  ار  امـش  زا  کی  چـیه  و  هلثمب . هلبقتـسی  نا  هفاـخم 
زا دـبا  يارب  ار  یناـسنا  دارفا  یهاوـخدوخ ، ياـنبم  رب  هک  تسا  يرگادوـس  ناـمه  نیا  دوـش . ورردور  وا  بیع  دـننام  یبـیع  راـهظا  اـب  مـه 

رگا دـننک . تبحم  اـم  هب  اـت  مینکیم  تبحم  میوش . مارتحا  اـت  مینکیم  مارتـحا  داد . دـهاوخ  رارق  مه  يور  رد  ور  هدرک و  ادـج  رگیدـکی 
ار ع )  ) مدآ نادـنزرف  ام  قیقحت  هب  : » يهفیرـش يهیآ  دافم  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  هک  مینک  ادا  لـیلد  نیا  هب  طـقف  ار  نارگید  مارتحا 

تیاضر کـی  لوصح  مکی . هجیتن  تشاد . دـهاوخ  مهم  رایـسب  يهجیتن  ود  تسا ، میرکت  مارتحا و  يهتـسیاش  [ . 263 ...« ] میدرک و مارکا 
یلمعلاسکع مود . هجیتن  درک . هدهاشم  ناوتیم  تایح  لخم  صقن  کی  ناربج  تالاح  رد  طقف  ار  نآ  ریظن  هک  نورد ، رد  انعم  رپ  رایـسب 

. تسا لمعلاسکع  لمع و  نوناق  رمتسم  نایرج  زا  یلوصحم  هجیتن ، نیا  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ام  رد  اهناسنا  رگید  هب  مارتحا  هک  تسا 

. هدیـس یـضر  زرحا  هلمع و  نم  غرف  دـق  نم  عینـص  هناسل ، یلع  هقعل  مکدـحا  نید  راص  لجاعلا و  بحو  لـجالا  ضفر  یلع  متیفاـصت  دـق 
نآ ندیـسیل  راب  کی  يارب  امـش  زا  کی  ره  نید  دیزروب و  تبحم  رذگدوز  يایند  هب  دینک و  اهر  ار  ترخآ  هک  دیداد  مه  هب  داحتا  تسد 

تـسد هب  ار  شیالوم  تیاضر  هدوسآ و  دوخ  لمع  هحفص 908 ] زا [  هک  تسا  یـسک  راک  دننام  امـش ) ياهراک  نیا  . ) تسا هدش  نابز  اب 
زا يوریپ  هب  صاخ ، دمعت  نودب  امومع ، یلومعم ، مدرم  هک  نیا  مکی . لامتحا  دوریم : لامتحا  ود  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  تسا . هدروآ 

مدرم يهناقشاع  تالاغتشا  هک  نیا  مود . لامتحا  دننکیم . ییانتعایب  ترخآ  هب  دنزرویم و  تبحم  ایند  هب  دوخ ، یناویح  یعیبط  تالیامت 
هنادرخبان يراکبان  نیا  دنراپسب . یـشومارف  هب  ار  ترخآ  هک  دننکیم  راداو  ار  رگیدمه  هک  تسا  يروط  هب  هناهاگآان ، ای  هناهاگآ  ایند ، هب 

زا تیبرت  میلعت و  یهاتوک  دننکن . تشادرب  نآ  زا  ياهرهب  چیه  دوش و  يراج  ناشناهد  رب  یندیـشچ  کی  رادـقم  هب  نید ، دوشیم  بجوم 
جیه اب  یطابترا  تسا و  یصخش  یناور  تلاح  کی  نید  هک  یگتخاس  لصا  نیا  زا  تیعبت  نید و  هلیـسو  هب  نایمدآ  تیـصخش  یگدنزاس 

نیرتاراوگ هک  ار  نید  تیبرت ، میلعت و  زا  رود  مدرم  هک  تسا  هدش  ثعاب  درادن ، اهناسنا  یگدنز  یعرف  یلصا و  ناکرا  رصانع و  زا  کی 
زا ندش و  یشالتم  يهجنکـش  تخـس و  باذع  هک  نیا  يارب  نانآ  دنـشونیم ! ندیـشچ  کی  رادقم  هب  طقف  تسا ، ناشیگدنز  تایح  بآ 

هحفص دنهدیم [ . هعاشا  ار  یحور  یناور و  یبصع و  ریدخت  لماوع  زا  رامشیب  یعاونا  دننکن ، ساسحا  ار  ناشیگدنز  داعبا  نتخیسگ  مه 
[909

مدرم هب  زردنا  رد  هبطخ 113-

معنلا معنلاب و  دمحلا  لصاولا  دـمحلا هللا  هحفـص 910 ] تسا [ . هدومرف  داریا  مدرم  يارب  ار  ییاهدـنپ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
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هب تسا . هتسویپ  ساپـس  هب  ار  اهتمعن  اهتمعن و  هب  ار  دمح  هک  تسار  يادخ  دمح  هئالب . یلع  هدمحن  امک  هئالآ ، یلع  هدمحن  رکـشلاب .
هدومرف حرطم  ار  بلطم  ود  تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  شیالب . هب  هک  مییاـمنیم  دـمح  هنوگناـمه  يدـنوادخ  ياـهتمعن 

دمح يهتسیاش  تسا ، هتـسویپ  رکـش  هب  ار  شیاهتمعن  شیاهتمعن و  هب  ار  دمح  هک  تهج  نآ  زا  ناحبـس ، دنوادخ  مکی . بلطم  تسا :
ياـهتمعن رکـش  دـمح و  تسین . یترورـض  چـیه  هب  دنتـسم  دـیامرفیم ، تیاـنع  شناگدـنب  هب  لاـعتم  دـنواددخ  هک  ییاـهتمعن  تـسا .

تـسا یهلا  ضیف  هب  رکـش  دمح و  تقیقح ، رد  تسا ، تاقولخم  یتسه  يهمادا  لیاسو  لماوع و  اهتمعن  نآ  هک  تهج  نادب  يدنوادخ ،
رازگساپس هدننکدمح و  دوخ  هب  تسا ، یعونتم  لاکشا  ياراد  هک  يدنوادخ ، ساپـس  دمح و  يهجیتن  تسام . یتسه  يهمادا  بجوم  هک 

هک یلماکت  تکرح  ره  درادـن و  ام  یفیلکت  ياهوپاکت  تادابع و  هب  يزاین  نیرتمک  یبوبر  خـماش  ماقم  نآ  هک  تسا  یهیدـب  ددرگیمرب .
نیا رد  اـهالب ، هب  اـهناسنا  يـالتبا  هک  تـهج  نادـب  مود . بـلطم  هحفـص 911 ] دیـسر [ . دـهاوخ  اـم  دوخ  هب  نآ  دوس  میهدـب ، ماـجنا  اـم 

نادـیم رد  هقباسم  تاناکما  ندـیناسر  تیلعف  هب  دـشر و  دادعتـسا  ندروآ  دوجو  هب  یحور و  ياـهتیوقت  اـهشیامزآ و  يارب  یناگدـنز ،
، هب ترما  امع  ءاطبلا  سوفنلا  هذه  یلع  هنیعتسن  و  تسا . دمح  هتـسیاش  هک  يدنوادخ  فرط  زا  تسا  ییاهتمعن  اهالب ، اذل ، تسا ، لماکت 

تسا هدش  هداد  تعرس  هب  روتسد  هک  ییاج  رد  وردنک  ياهسفن  نیا  حالصا )  ) يارب میهاوخیم  وا  زا  کمک  و  هنع . تیهن  ام  یلا  عارسلا 
هب هدـننک  هیجوت  نوناق  لـصا و  ره  زا  ار  دوخ  هک  یناـسنا  يرورـض  تاـصتخم  زا  تسا . هدـش  یهن  نآ  زا  هک  هچ  نآ  يوس  هب  هدنباتـش  و 

، يراـکهبت رـش و  يوس  هب  تکرح  يارب  و  دوشیم ! ریگنیمز  لاـمک ، يوس  هب  تکرح  میب  زا  هک  تسا  نیا  دـنیبیم ، اـهر  تاریخ  يوـس 
زا مییامنیم  ترفغم  بلط  و  رداغم . ریغ  باتک  رـصاق و  ریغ  ملع  هباتک : هاصحا  هملع و  هب  طاحا  امم  هرفغتـسن  و  دـنکیم . باتـش  اسآقرب 

هدرکن اهر  ار  يزیچ  چیه  هک  یباتک  لماک و  یملع  تسا . هدرک  تبث  شباتک  رد  هدومن و  هطاحا  شملع  هچ  نآ  يهرابرد  سدقا  تاذ  نآ 
لامعا يهمان  ظفح و  ار  اهنآ  وت  ریگارف  ملع  میاهداد و  ماجنا  هک  تسیاشان  لاـمعا  يهمه  زا  ادـنوادخ ، تسا . هتـشون  ار  نآ  هک  نآ  رگم 

ياهتیلباق اهدادعتسا و  هک  هنوگنامه  تسام . ياهتیلباق  قوف  وت  تایانع  ششخب و  مینکیم . رافغتسا  تسا ، هدرک  طبض  تبث و  ار  نآ 
دوخ یبوبر  ملع  اب  ار  اهنآ  يهمه  میاهدـش و  بکترم  هک  ار  یتافارحنا  اـهاطخ و  یناوتیم  هنوگناـمه  يدروآ ، دوجو  هب  مدـع  زا  ار  اـم 
نیاع نم  نامیا  هب  نمون  و  ییاـمرف . هحفـص 912 ] حالـصا [  یهدب و  رییغت  تسا ، هدـش  تبث  مه  ام  یگدـنز  لامعا  يهمان  رد  ینادیم و 

هب هدید و  ار  اهبیغ  هک  یـسک  نامیا  میروآیم  وا  هب  نامیا  و  کشلا . هنیقی  كرـشلا و  هصالخا  یفن  انامیا  دعوملا ، یلع  فقو  بویغلا و 
هب یگتسب  نامیا ، شزرا  تمظع و  ار . کش  شنیقی  دیامن و  یفن  ار  كرـش  شـصالخا  هک  ینامیا  تسا . هتـشگ  هاگآ  هدش  هدعو  هچ  نآ 

دریذپب ار  داعم  دهدب ، نیتداهـش  ناسنا  هک  تسا  نآ  نامیا  يهلحرم  نیرتییادتبا  تسا . نامیا  ندـمآ  دوجو  هب  اشنم  هک  دراد  یتقیقح  نآ 
زا ار  ناسنا  دوشیم ، هدـیمان  مالـسا  هک  ییادـتبا ، نامیا  زا  رادـقم  نیمه  دـهدب . ماجنا  هداس  زرط  هب  ینید ، فیلاکت  ناونع  هب  ار  یلامعا  و 

نامیا يالعا  يهجرد  تسا . توافتم  رایـسب  ییادتبا ، يهلحرم  نیا  زا  سپ  نامیا ، تاجرد  هک  تسا  ملـسم  دهدیم . تاجن  كرـش  رفک و 
هک ییاهبیغ  دوهش  هب  دنتسم  نامیا  زا  تسا  ترابع  دناهدومرف و  نایب  ناشکرابم  نخس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نامه 

تاـبثا قیرط  نیا  زا  ناوـتیم  تسین ، ریذـپناکما  بیغ  هب  ملع  نودـب  هک  ار  بیغ  هب  ناـمیا  ملع و  تسا . هتفرگ  رارق  یتـسه  يهدرپ  تشپ 
، یلقع رکفت  يهلیـسو  هب  نیمز ، يهرک  زا  ياهشوگ  زا  دـناوتیم  لـقعت  تیوقت  ندروآرد و  تیلعف  هب  اـب  هک  هنوگناـمه  ناـسنا ، هک  درک 

بذهت تفرعم و  غورف  زا  یـشان  طقف  هک  نیرب ، ساسحا  ندـناسر  تیلعف  هب  اب  نینچمه ، دـنک ، رداص  یلک  مکح  یتسه  عومجم  يهرابرد 
اب رـصاعم  نارود  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  اـم ، يهمه  هنومن ، ناونع  هب  دـنادب . ار  بیغ  ملاـع  زا  یتاـیعقاو  تسا ، قـالخا  هب  قلخت  حور و 

عوـقو هب  اهدـعب  هک  یثداوـح  ناـنآ و  يهدـنیآ  مدرم و  نورد  زا  بساـنم ، ياـهتضایر  تهج  هب  هک  میاهدـش  ورهـبور  ناوارف  یـصاخشا 
. حـجنم ذاعم  غلبم و  داز  داعملا :)  ) ذاعملا اهب  دازلا و  ره  یتلا  هللا  يوقتب  هللا ، دابع  مکیـصوا ، دـنهدیم . عقاو  قباطم  رابخا  تسویپ ، دـهاوخ 

منکیم هیصوت  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا  اهیعاو . زاف  اهیعاد و  عسماف  عاو . ریخ  اهاع  و  هحفص 913 ] عاد و [  عمسا  اهیلا  اعد 
هب هدننک  لصاو  تسا  یهانپ  يهلیـسو  دصقم و  هب  هدناسر  تسا  ياهشوت  ادـخ . هب  یگدـنهانپ  يهلیـسو  اهنت  تسا و  داعم  يهشوت  اهنت  هک 
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سپ ناگدـنریذپ . نیرتـهب  ار  نآ  تسا  هتفریذـپ  و  ناگدـننک . توعد  نیرتهدنونـش  اوقت  نآ  يوس  هب  تسا  هدومن  توعد  بولطم . فدـه 
ندوب هشوت  يهتـسیاش  تاذ ، یلماکت  تنایـص  يانعم  هب  اوقت ، طقف  تشگ . لیان  فده  هب  شاهدنریذپ  دیناونـش و  ار  نآ  شاهدننک  توعد 

هک اوقت  تسا . يدبا  تداعـس  يهصرع  هب  دورو  شتیاهن  تعیبط و  يهراوهگ  رد  باوخ  زا  يرادیب  شزاغآ  هک  تسا ، لوقعم  تایح  يارب 
هب اهیگماکدوخ و  اهيدـیلپ و  فرط  هب  فاطعنا  دادعتـسا  زا  يرادروخرب  زا  دـیدش  يریگولج  تاذ ، یلماـکت  تنایـص  زا  تسا  تراـبع 

قیفوت تاذ  تنایص  عون  نیا  هب  یسک  رگا  تسا . قلطم  لامک  هبذاج  هب  ور  لوقعم ، تایح  ریسم  رد  تاذ ، يالتعا  دادعتسا  ندناسر  تیلعف 
هب وا  دوجو  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نداد  تسد  زا  نیا  تسا . شیوخ  یتیـصخش  تیوـه  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  هک  ار  يزیچ  نیلوا  دـباین ،

لالحنا لباق  يهدام  دننام  تسا ، هدرک  مورحم  تاذ ) یلماکت  تنایص   ) اوقت زا  ار  دوخ  هک  یسک  تیـصخش  تیوه  هکلب  دوش ، لدبم  مدع 
يرطف سفن  نامه  هک  تیصخش ، نیا  دتفایم . تیلاعف  زا  دوشیم و  لولحم  یگدنز  لیاسو  رد  کلذریغ ) کمن و  رکش و  دننام   ) عیام رد 
تیدبا رد  هللا  ءاقل  هب  دورو  يارب  یلماکت ، تنایص  اب  ار  دوخ  تاذ  اوقت ، يهلیـسو  هب  هدیـسر و  رمث  هب  تیدبا  هاگرذگ  رد  هک  تسا ، یلوا 
یلماکت تنایـص   ) اوقت يهلیـسو  هب  ادـخ  اب  طابترا  رد  مالـسلاهیلع ،) نینموملاریما  لوق  هب   ) هک تسا  تیـصخش  ناـمه  تسا ، هدرک  هداـمآ 

اریز تسا . ناگدنریذپ  نیرتهب  هک  تسا  یـسک  تسیک ؟ اوقت  يهدنریذپ  تسا . هداد  رارق  ادـخ  هب  یگدـنهانپ  يهبذاج  رد  ار  دوخ  تاذ ،)
تنایص زا  هحفـص 914 ] رتدنمزاین [  يزیچ  چـیه  هب  یمدآ  كاپ  تاذ  هک  نانچ  تسین . هتـسیاش  نتفریذـپ  يارب  اوقت  دـننام  یتقیقح  چـیه 

ار هدـنزاس  لـماع  نیا  تسا ، ینطاـب  يرهاـظ و  تجح  ود  هک  اوقت ، يوس  هب  هدـننکتوعد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسین . تاذ  یلماـکت 
. تسا هدش  راگتـسر  هدیـسر و  دوخ  لامک  دح  هب  هدـنزاس  لماع  نیا  يهدـنریذپ  هدنونـش و  رگید ، فرط  زا  تسا . هدرک  غالبا  همه  يارب 

هحارلا اوذـخاف  مهرجاوه ، تاـمظا  مهیلاـیل و  ترهـسا  یتـح  هتفاـخم ، مهبولق  تمزلا  همراـحم و  هللا  ءاـیلوا  تمح  هللا  يوـقت  نا  هللا ، داـبع 
یهلا ياوقت  هک  تسا  یعطق  ادخ ، ناگدنب  يا  لجالا . اوظح  الف  لمالا  اوبذـک  لمعلا و  اوردابف  لجالا ، اوبرقتـسا  امظلاب و  يرلا  بصنلاب و 

درک و راداو  بش  رد  يرادیب  هب  ار  نانآ  ات  دومن  مزالم  نانآ  ياهلد  هب  ار  یهلا  فوخ  تشاد و  زاب  شتامرحم  باکترا  زا  ار  ادـخ  ءایلوا 
تیدبا ياهراسهمشچ  زا   ) یباریس و  دندروآ . تسد  هب  ایند  رد  تقـشم  لوبق  اب  ار  ترخآ  رد  شیاسآ  نانآ  مرگ . ياهزور  رد  یگنـشت  هب 

وزرآ دندومن و  لمع  هب  یتسدشیپ  هجیتن  رد  دندومن و  یقلت  کیدزن  ار  رمع  تدم  نانآ  مه  نارذگ .) يایند  نیا  رد   ) یگنـشت لوبق  اب  ار )
باکترا زا  یهلا  هتـسراو  نامدرم  عنم  اوقت 1 . تاصتخم  زا  ياهراپ  دـندید . تسا  گرم  هک  ار  رمع  راگزور  ناـیاپ  دـندرک و  بیذـکت  ار 

رضم داوم  ندیماشآ  ندروخ و  دننام  تسا ، ینامسج  ررض  بجوم  ای  اعطق  تسا ، هدش  مارح  یمالسا  تعیرش  رد  هک  يزیچ  ره  تامرحم .
فوخ . 2 کلذریغ . سفن و  لتق  غورد و  رامق و  نینچمه  نوناق و  اب  قابطنا  نودب  تاوهش  باکترا  دننام  تسا . یحور  ررض  بجوم  ای  و 

تردـق ملع و  فلا . هحفـص 915 ] تسا [ : دنتـسم  عوضوم  ود  هب  يدـنوادخ ، فوخ  تسا . هدـش  ریگياج  نیقتم  ياهلد  رد  يدـنوادخ 
ب. دـنک . رارف  وا  تموـکح  يهطیح  زا  دـناوتیمن  مه  يزیچ  چـیه  تسین و  یفخم  وا  ملع  زا  يزیچ  چـیه  هک  يروـط  هـب  یهلا ، يهـقلطم 

دروم هک  نیا  يهفاـضا  هب  هدـعاق ، ود  نیا  لـمعلاسکع . لـمع و  تیلع و  يهدـعاق  زا  يرـشب  يوـضع  ینورد و  تاـکرح  یماـمت  يوریپ 
کی نزو  رادقم  هب  سک  ره  سپ  تسا . یمالـسا  یلـصا  عبانم  رگید  دیجم و  نآرق  دیکات  دییات و  دروم  تسا ، ناگمه  یبرجت  يهدـهاشم 

زا دیاب  طقف  دسرتب ، ناسنا  رگا  دید . دهاوخ  دهدب ، ماجنا  رـش  هرذ ، کی  نزو  رادقم  هب  سک  ره  دید و  دهاوخ  دروایب ، ياج  هب  ریخ  هرذ ،
نمف ربع ، ریغ و  ءانع و  ءانف و  راد  ایندلا  نا  مث  درادیمن . اور  متـس  شناگدنب  رب  هجو  چیه  هب  وا  اریز  ادخ ، زا  هن  دسرتب ، دوخ  لامعا  جیاتن 

. بطعلاب یجانلا  مقـسلاب و  حیحـصلا  توملاب و  یحلا  یمری  هجارح .)  ) هحارج یـسوت  هماهـس و ال  ءیطخت  ال  هسوق ، رتوم  رهدـلا  نا  ءانفلا 
ندرک انف  ریسم  رد  ایند  نایرج  زا  و  اهيریگتربع . اهینوگرگد و  هاگیاج  تسا و  تمحز  انف و  يهناخ  ایند  يا  ادخ ) ناگدنب  يا   ) سپس

دـنزیم و گرم  ریت  اـب  ار  هدـنز  دریذـپیمن . مهرم  شیاـهتحارج  دوریمن و  اـطخ  هب  شیاـهریت  تـسا . هدرک  ناـمک  رد  ریت  هـک  تـسا 
هب ور  ایند  يویند 1 . یگدـنز  نیا  تاصتخم  زا  یخرب  دـیدش . تقـشم  تکاله و  اب  ار ) یتخـس  زا   ) هتفای تاجن  يرامیب و  اب  ار  یتسردـنت 

همه نیا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  دراد  دیدرت  ایند  لاوز  انف و  رد  یـسک  رگم  هک  دـیایب  شیپ  مهوت  نیا  تسا  نکمم  تسانف . لاوز و 
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، ایند نیا  رد  تذـل  لماوع  زا  يریذـپریدخت  تهج  هب  ناسنا  يرآ ، تسا . نشور  مهوت  نیا  خـساپ  هحفص 916 ] دزرویم [ ! رارـصا  نآ  هب 
رد ار  نآ  يانف  لاوز و  ات  دنکیمن ، نآ  دیواج  نیناوق  ایند  هب  یهجوت  الصا  ینیبگرزب ، دوخ  یناویح و  سفن  زا  يریذپریذحت  اصوصخم 

یثداوح تساهینوگرگد . هاگیاج  ایند  . 3 تسا . جنر  تقـشم و  هاگیاج  ایند  . 2 درادرب . مدق  دوخ  تاذ  لماکت  تنایـص  رد  دریگب و  رظن 
یمئاد و تکرح  هب  ود ، نآ  رد  ثداوـح  يهدـنروآ  دوـجو  هـب  لـماوع  هـک  دوـشیم  ریزارـس  ياهـقطنم  ود  زا  دـهدیم ، خر  اـیند  رد  هـک 
، لماوع نآ  رد  تکرح  ماود  ندوب و  ینیبشیپ  لباق  ریغ  تیدودـحمان ، ینعی  تهج  هس  نیا  تسا . هتـسویپ  ینیبشیپ  لباقریغ  دودـحمان و 

مهم رایسب  لماع  هس  اب  ناحبـس ، دنوادخ  تساهيریگتربع . هاگیاج  ایند  . 4 دهدیم . رارق  زاب  متـسیس )  ) ماظن رد  ایند  اب  ار  ناسنا  طابترا 
شزومآ و زا  تسا  ترابع  تربع  تسا . هدومرف  رادروخرب  يریگتربع  يامظع  تمعن  زا  ار  ناسنا  لقعت ، یتسه و  ملاع  رد  مظن  هظفاـح ،
اب ایند  دـیامرفیم : ایند  يانف  دروم  رد  ع )  ) ماـما اـهنآ . حیحـص  نتـسب  راـک  هب  ناـسنا و  رد  یتسه و  رد  هیراـج ، نیناوق  لوصا و  شریذـپ 

هتخادـنا ناسنا  کی  تسد  زا  اهریت  نیا  تساهنآ . نتخادـنا  لوغـشم  دراد و  ناـمک  رد  ییاـهریت  هراومه  نآ ، رد  همکاـح  نیناوق  ناـیرج 
ریت نیا  میدرک ، هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  دننامب . ناما  رد  اهریت  نآ  زا  ییاهناسنا  هجیتن  رد  دزروب و  ییاطخ  دـنک و  هابتـشا  هک  دوشیمن 
رگا دنناشکیم . ندش  یشالتم  لالحنا و  هب  نوک  زا  دنناشکیم و  نوک  هب  لالحنا  زا  هک  نیناوق  نآ  لباقم  رد  دنتـسه  ینیناوق  اهنامک ، و 

گرم ریت  اب  ار  هدنز  ایند  دوب . دهاوخن  ریذپمایتلا  اذل  تسا ، ندش  یـشالتم  لالحنا و  يارب  ياهمدـقم  نوچ  دـنک ، دراو  تحارج  اهریت  نیا 
ریـس زگره  هک  تسا  ياهدـنروخ  ایند  نیا  تقـشم . تکاله و  اب  ار  اهیتخـس  زا  هتفای  تاجن  يرامیب و  ریت  اب  ار  تسردـنت  دوریم و  هناشن 

هب هتـسباو  اـیند ، نیا  رد  ندـش  هدـنروخ  ندروخ و  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا ، دوشیمن . باریـس  تقو  چـیه  هک  تسا  ياهنـشت  دوـشیمن و 
روبزم ناـیرج  زا  ار  نآ  و  هحفـص 917 ] دننک [  هیفـصت  ار  دوخ  سفن  دـنهاوخن  هک  دـنزابیم  نایرج  نیا  رد  یناسک  تسا ، یهلا  تمکح 

مدنگ ياههناد  ندنارذگ  يارب  تسا  یلابرغ  دننام  ندـش  هدروخ  ندروخ و  هک  دوش  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  یناسنا  سفن  رگا  دـنربب . رتالاب 
هک دـیآیمرب  نینچ  ریـسفت  دروم  تالمج  زرط  زا  دـنکیم . رارقرب  یهجو  نیرتهب  هب  ناـیرج  نیمه  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  سفن ، ناـمه  دوخ 

، نانآ ندش  هدروخ  اذل  دنرادن . ناج  سفن و  ملاع  هب  یهجوت  چیه  هک  تسا  ینامدرم  نتفرگ  رارق  لوکام  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم 
نم و  تسا . یهلا  يهنامیکح  نوناق  وریپ  ندـش  هدروخ  ندروخ و  نایرج  لصا  هن  رگ  دراد و  لابند  هب  ار  ناشتیدوجوم  مامت  ندـش  لامیاپ 

تسا ایند  نیا  ياهتقشم  زا  و  لقن . ءانب  لمح و ال  الام  یلاعت ال  هللا  یلا  جرخی  مث  نکـسی ، ام ال  ینبی  لکای و  ام ال  عمجی  ءرملا  نا  ءانعلا 
راپـسهر ایند  نیا  زا  سپـس  درک . دهاوخن  تنوکـس  نآ  رد  هک  ار  ییانب  دزاسیم  دروخ و  دـهاوخن  هک  ار  هچ  نآ  دـنکیم  عمج  ناسنا  هک 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  روظنم  دزاسیم . لقتنم  ار  ییاـنب  هن  دـنکیم و  لـمح  دوخ  اـب  ار  یلاـم  هن  هک  یلاـح  رد  ددرگیم ، یهلا  هاـگراب 
یعقوم ایند  لام  هک  دـنرادن  نیا  هب  يرظن  دـنهاوخیم و  لام  نامه  دوخ  يارب  ار  ایند  لام  هک  تسا ، رثاکت  باحـصا  نامه  دـیدش  خـیبوت 

تازاـیتما لـماوع  رگید  لوـپ و  لاـم و  ندرک  هتـسباو  هن  دـشاب ، اهيدـنمزاین  عـفر  يارب  هک  تسا  شزرا  ياراد  دراد و  ینعم  ناـسنا  يارب 
يارب ياهلیسو  ناونع  هب  دشاب ، هک  یلکش  ره  رد  ایند ، لام  رگا  دوخ . يوج  لامک  ياج  ندرگ  زا  اهنآ  نتخیوآ  رد  نتشیوخ و  هب  يویند 

تدابع و هک  تسادخ  ناگدنب  يارب  یگدنز  لیاسو  میظنت  هکلب  هدوبن ، دیلپ  رثاکت  دشاب ، ناعونمه  رگید  دوخ و  يرورض  شیاسآ  هافر و 
اـطوبغم و موـحرملا  يرت  کـنا  اـهریغ  نم  و  هحفـص 918 ] دوب [ . دـهاوخ  تیدـبا  يارـس  رد  شاداـپ  يهدـننک  بلج  نآ ، هار  رد  تقـشم 

دروم يزور  هک  ینیبیم  ار  یناسنا  هک  تسا  اـیند  ياـهینوگرگد  زا  و  لزن . اـسوب  و  لاز )  ) لز اـمیعن  ـالا  کـلذ  سیل  اـموحرم ، طوبغملا 
بقاـعت ددرگیم . محرت  يهتـسیاش  رگید  زور  تسا  هدوب  هطبغ  دروم  يزور  هک  یـسک  و  تسا . هتـشگ  هطبغ  دروم  رگید  زور  دوب ، محرت 

.1 تسا . ینوگرگد  عون  ود  ياراد  ناسنا ، اب  طابترا  رد  ایند ، ییاونیب . یتخـس و  ندـمآ  دورف  یتمعن و  لاقتنا  زا  رگم  تسین  تلاح  ود  نیا 

.2 دـنوشیم . ریپ  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـهناسنا  دوشیم و  داتـسا  يزور  وجـشناد  نیا  مینادیم  هک  نیا  دـننام  ملع . يهقباـس  اـب  ینوـگرگد 
الف هلجا . روضح  هعطتقیف  هلما  یلع  فرشی  ءرملا  نا  اهربع  نم  و  هبـساحم . لباقریغ  ای  هدشن  هبـساحم  ياهدادیور  اب  طابترا  رد  ینوگرگد 
لاح نآ  رد  ددرگیم ، شیوزرآ  هب  لوص  هب  کیدزن  یمدآ  هک  نیا  ایند  نیا  زا  يریگتربع  دراوم  زا  و  كرتی . لموم  ـال  كردـی و  لـما 
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يروما نآ  زا  دزاسیم . اهر  ار  وا  هدـش  وزرآ  هچ  نآ  هن  دوشیم و  تفاـیرد  ییوزرآ  هن  سپ  دـنکیم . عطق  وا  زا  ار  وزرآ  شگرم  روضح 
لمحتم ار  تقـشم  تمحز و  اهتدـم  ینعی  دوشیم ، کیدزن  شیوزرآ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  یکی  تسا ، تربع  لماع  هک 

يارب ار ، وا  ياهیشوخلد  اهیگدامآ و  طاسب  دروآیم و  نتخات  وا  رس  رب  لجا  کیپ  ناهگان  دشچیم ، ار  لوصو  راظتنا  یخلت  دوشیم و 
وزرآ لایخ و  هک  نیا  نودب  دنیچیمرب و  دوب ، هتخود  هار  هب  مشچ  نآ  ندـش  یلمع  راظتنا  رد  يدامتم  نایلاس  هک  ییزورآ  زا  يرادروخرب 

دری ءاج  ال  اهئیف ! یحضا  و  اهیرامظا ! و  اهرورس ! زعا  ام  هللا  ناحبسف  دوشیم . مورحم  وزرآ  نتفای  ققحت  زا  هحفص 919 ] دنک [ ، اهر  ار  وا 
يهیاس تسا  مرگ  و  شندوب . بارـس  تسا  روآیگنـشت  ایند و  رورـس  تسا  كدـنا  هچ  اراگدرورپ ، كاپ  سپ  دـتری . لموم )  ) ضام ـال  و 
دمهفن هجوت  كدنا  اب  هک  دشاب ، یسک  مک  دیاش  دیامنیم . عوجر  ایند  نیا  هب  رگید  راب  هتشذگ  هن  ددرگیمرب و  ایند  نیا  هب  هدنیآ  هن  نآ ،
هطاـحا ار  ناـسنا  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  ییاـههصغ  مغ و  زا  رتـمک  مه  تدـم  رظن  زا  هکلب  تسین ، قـیمع  اـهنت  هن  اـیند  نیا  ياـهيداش  هک 

. دنوشن لفاغ  دنراد  شیپ  رد  هک  یتیمها  اب  رایسب  فده  زا  ذیاذل ، ياهيداش و  رد  ندش  قرغ  اب  مدرم  هک  تسا  تهج  نیدب  نیا  دنکیم .
شومارف دوشیم و  لفاغ  العا  لاـمک  هب  دوخ  یگتـسباو  زا  تفرگ ، ارف  يویند  ياهیـشوخ  اـهيداش و  ار  یمدآ  یناور  حوطـس  هک  یتقو 

ياههتـساوخ رد  نتفرورف  هب  یمدآ  یگنـشت  شیازفا  دریذپب . دوخ  روضح  هاگراب و  هب  ار  وا  دهاوخیم  میحر  میرک و  دنوادخ  هک  دنکیم 
قیفوت تفرگیم ، ماجنا  تیـصخش  يالتعا  لاـمک و  ریـسم  رد  رگا  هک  تسوا ، ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  شرتسگ و  لولعم  يویند ،

زیچ امنبآ  یبارس  زج  هک  دوشیم  کلهتسم  يدروم  رد  اهدادعتـسا  اهتمظع و  همه  نآ  هک  اغیرد  یلو  دشیم ، شبیـصن  لوقعم  تایح 
هچ اراـگدرورپ ، كاـپ  سپ  هنع ! هعاـطقنال  یحلا  نم  تیملا  دـعبا  هب و  هقاـحلل  تـیملا  نـم  یحلا  برقا  اـم  هللا ، ناحبـسف  تـسین . يرگید 

کی هک  یـسفن  ره  تسا . هدش  عطقنم  وا  زا  هک  هدنز  زا  هدرم  تسا  رود  هچ  و  تشگ . دهاوخ  قحلم  وا  هب  هک  هدرم  هب  هدنز  تسا  کیدزن 
هتفر هدیـشوپ و  اـیند  نیا  زا  مشچ  هک  سک  نآ  یلو  دـنکیم ، هحفـص 920 ] رتکیدزن [  یـشوماخ  راید  هب  ار  وا  دروآیمرب ، هدـنز  ناسنا 
روبع هک  هار  نآ  زا  دـناهدش و  عطقنم  شناگدـنز  ایند و  نیا  زا  ناگتفر ، كاخ  نآ  درادـن . دوجو  وا  نتـشگرب  يارب  یلامتحا  چـیه  تسا ،
يزیچ چیه  هک  تسا  یعطق  هباوث . الا  ریخلا  نم  ریخب  ءیش  سیل  هباقع و  الا  رـشلا  نم  رـشب  ءیـش  سیل  هنا  تسین . تشگرب  لباق  دناهدرک ،

نیا تسا . حـیبق  تسیاشان و  اـتاذ  يرما  يرـش ، ره  نآ . شاداـپ  رگم  تسین  ریخ  زا  رتهب  يزیچ  چـیه  و  نآ . رفیک  رگم  تسین  رـش  زا  رتدـب 
هثداح و کی  ناونع  هب  شرثا  طـقف  اـی  دـنکب ، داـجیا  يرثا  تسا  هدـش  يرـش  لـمع  بکترم  هک  یناـسنا  نورد  رد  هچ  حـبق ، یتسیاـشان و 

غارـس هک  تسا  نآ  رفیک  نآ ، اب  صوصخم  تیعقوم  لمع و  نیا  زا  رتدب  تسا . حیبق  رـش و  هرخالاب  دریگب ، رارق  یتسه  ریجنز  رد  ياهقلح 
رد هچ  ییوکین ، یگتـسیاش و  نیا  تسوکین و  هتـسیاش و  اتاذ  ریخ  لمع  نینچمه ، ترخآ . هچ  ایند و  رد  هچ  تفرگ ، دـهاوخ  ار  شبکترم 

هرخالاب دوش ، تبث  یتسه  ریجنز  زا  ياهقلح  هثداح و  ناونع  هب  طقف  ای  دـنک ، داجیا  يرثا  تسا ، هداد  ماجنا  ار  ریخ  لمع  هک  یناسنا  نورد 
، دوخ هب  صوصخم  تیعقوم  رد  لمع  دوخ  هب  رظن  اب  ریخ ، لمع  زا  رتوکین  رتهتسیاش و  تسا . یمدآ  یناحور  عبط  میالم  وکین و  هتسیاش و 

دهاوخ اطع  شناگدـنب  يارب  دوخ  ینابر  فطل  تیانع و  اب  دـنوادخ  هک  وکین  لمع  يهجیتن  هک  یهیدـب  تسا  يرما  نیا  تسا . نآ  شاداپ 
یعقوم ریخ  لمع  اریز  دوب . دـهاوخ  لمع  زا  رتاراوگ  رتدـنیاشوخ و  دوشیم ، ناسنا  بیـصن  ایند  نیا  رد  هک  ییوکین  لمع  هجیتن  ای  دومرف ،

، روبزم روما  اب  ریخ  لـمع  ندوبن  هدولآ  هب  نیقی  دـشاب . هدوب  كاـپ  کـلذریغ  بجع و  اـیر و  دـننام  اـهیگدولآ ، زا  هک  دـسریم  هجیتن  هب 
هحفص 921] نم [  ءیش  لک  هنایع و  نم  مظعا  هعامس  ایندلا  نم  ءیش  لک  و  دیایب . ناسنا  غارس  هب  لمع  هجتین  هک  دوشیم  لصاح  یعقوم 

نآ ندـید  زا  رتتمظع  اب  شندینـش  ایند  زا  يزیچ  ره  و  ربخلا . بیغلا  نم  عامـسلا و  نایعلا  نم  مکفکیلف  هعامـس ، نم  مظعا  هناـیع  هرخـالا 
زا شندینـش و  يویند  روما  ندـید  زا  ار  امـش  دـنک  تیافک  سپ  تسا . نآ  ندینـش  زا  رتتمظع  اـب  شندـید  ترخآ  زا  يزیچ  ره  و  تسا .

نیا طرش  نآ  دراد . طرـش  کی  تسا ، هدومرف  نایب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلـصا  نیا  كرد  دوشیم . هداد  نآ  زا  هک  يربخ  بیغ ،
گرزب و رایـسب  ياههتـساوخ  ياراد  دـنمهرهب و  مزال  ياهیهاگآ  زا  اـیند  تازاـیتما  ندینـش  ماـگنه  رد  هک  هنوگناـمه  ناـسنا ، هک  تسا 

يرادروخرب ندـید و  عقوم  رد  رگا  دـشاب . هدوب  اههتـساوخ  اهیهاگآ و  نامه  ياراد  زین  اـهنآ  ینیع  ندـید  عقوم  رد  تسا ، هدوب  دـحیب 
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رد هک  هچ  نآ  زا  رتمک  هب  یتـح  تسا  نکمم  دـنک ، دودـحم  ار  وا  ياههتـساوخ  اـهیهاگآ و  هک  دـیایب  دوجو  هب  ییاهتیدودـحم  ینیع ،
اب يردق  هب  تسا ، نآ  تیلاعف  لماع  ود  يو ، ناور  زغم و  هک  یمدآ ، حرور  دزروب . تعانق  تسا ، هدـش  لیان  تازایتما  نآ  تینیع  يهصرع 

هدش مامت  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اهتیلاعف و  دوش و  عابـشا  يویند  ذیاذل  اهتردق و  تالامک و  هب  لوصو  اب  تسا  لاحم  هک  تسا  تمظع 
لامک ربارب  رد  دناوتیمن  دروایب ، تسد  هب  مه  ار  يویند  تازایتما  يهمه  دـیعب ، رایـسب  ضرف  رب  یتح  ناسنا ، مینک  ضرف  رگا  دـنک . یقلت 

رد دـهدب . تسد  زا  ار  حور  یعیبط  ياضتقا  دوش و  ریذـخت  هک  نیا  رگم  دـش  دـهاوخن  عابـشا  اذـل  دـبایب . باسح  هب  حور  يوج  تیاهنیب 
طابترا اهنآ  اب  يدام  دبلاک  رازبا  یعیبط و  ناور  زغم و  تطاسو  نودـب  یناسنا  حور  هک  تهج  نادـب  ایند ، نآ  ذـیاذل  يورخا ، روما  دروم 

اهنآ قوف  يویند و  سوسحم  ذـیاذل  نیا  زا  ریغ  تیهام ، رظنزا  یتح  تلاـصا و  تیفیک و  رظن  زا  دـیاب  دـیدرت  نودـب  درک ، دـهاوخ  رارقرب 
. ] دنتـسین هسیاقم  لباق  رگیدکی  اب  الـصا  هک  تسا ، یحور  یعیبط و  روما  نیبام  توافت  دننام  يورخا ، يویند و  روما  نیبام  توافت  دـشاب .

اهنآ و ندینـش  يویند ، روما  ندید  زا  ار  امـش  دـنک  تیافک  سپ  : » دـیامرفیم هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نیا  اما  هحفص 922 ]
نادـجو و لقع و  ییامنهار  عومجم  هب  رظن  اب  هک  تسا  نآ  روظنم  دیونـشیم ». اهنآ  يهراـبرد  هک  يراـبخا  یبیغ ، روما  زا  دـنک  تیاـفک 

ندروآ تسد  هب  زارد و  رود و  ياهوزرآ  هب  ییانتعا  هک  تسا  نیا  لاـمک  دـشر و  ياـیوج  ناـسنا  کـی  يهتـسیاش  یمالـسا ، عباـنم  رگید 
، تسا ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  لوقعم  تاـیح  ترورـض  هک  هچ  نآ  هب  دـنکن و  اـهنآ ، نتـشاد  راـیتخا  رد  يارب  طـقف  يویند ، تازاـیتما 
حور و يهرابرد  هچ  ره  هک  هنوگناـمه  دـنادب  دـیاب  هدنونـش  يورخا ، روما  يهراـبرد  نینچمه ، درواـیب . تسد  هب  ار  نآ  دـهدب و  تیمها 

یلومعم میهافم  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  مه  يورخا  روما  تساـهنآ ، زا  رتـالاب  حور  تیعقاو  دونـشب ، یلومعم  میهاـفم  اـب  نآ  تاـصتخم 
حور و يهراـبرد  يرتـشیب  كرد  زا  هک  ناـنچمه  هللاقـالخا ، هـب  قـلخت  نورد و  يهیفـصت  اـب  ناـسنا  یلو  درک ، تفاـیرد  ار  اـهنآ  ناوـتب 

هللاقـالخا هب  قلخت  نورد و  يهیفـصت  يهلیـسو  هب  دوشیم ، دـنمهرهب  يدـنوادخ  تافـص  يهراـبرد  يرتشیب  كرد  زا  یتـح  تاـصتخم و 
یف داز  هرخـالا و  نم  صقن  اـمم  ریخ  هرخـالا  یف  داز  ایندـلا و  نم  صقن  اـمنا  اوملعا  و  دوش . رادروـخرب  يورخا  روـما  كرد  زا  دـناوتیم 

ترخآ زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دیازفیب  ترخآ  رب  دهاکب و  ایند  زا  هک  هچ  نآ  اعطق  دینادب  و  رـساخ . دیزم  حبار و  صوقنم  نم  مکف  ایندلا :
یناگدنز نیا  رد  رگا  تسا . رابنایز  هک  ياهدش  هدوزفا  اسب  هچ  و  تسادنمدوس . هک  ياهدش  هتـساک  اسب  هچ  سپ  دیازفیب . ایند  رب  دـهاکب و 

زا هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـیازفیب ، دوخ  يورخا  تایح  نیماـت  رب  اـت  دوش ، هاـتوک  اـیند  ذـیاذل  تازاـیتما و  يرادـقم  زا  ناـسنا  تسد  يویند 
تـسا یتیمها  اب  هداعلاقوف  لصا  کی  نیا  دیازفیب . دوخ  يویند  یگدـنز  يایازم  رب  دـهاکب و  دوخ  يورخا  هحفـص 923 ] تایح [  تیفیک 

يهدـنرد یعیبـط  ياـهدوخ  نتـشیوخ و  يهدـنرد  یعیبـط  دوخ  نینوخ  ياـهلاگنچ  زا  رـشب  يولگ  دریگن ، رارق  لـمع  مهف و  دروم  اـت  هک 
یبایزرا یعقاو و  تخانش  دنکیم ، لوقعم  تایح  يهصرع  دراو  ار  رـشب  هچ  نآ  هک  نیا  حیـضوت  درک . دهاوخن  ادیپ  تاجن  دوخ  ناعونمه 

یتیوه تسا ، هتفرگن  ماجنا  لمع  یباـیزرا و  تخانـش و  نیا  هک  یماداـم  تسا . ود  نآ  قباـطم  لـمع  اههتـساوخ و  نتـشیوخ و  تیدوجوم 
ندش روهطوغ  دمآ ، دـهاوخ  شیپ  ینایرج  نینچ  زا  هک  ياهجیتن  دوب . دـهاوخن  روصت  لباق  رـشب  تیـصخش  يور  هبـساحم  لباق  لقتـسم و 

اهناسنا تایح  هیجوت  ریسفت و  يارب  دنهاوخب  يرشب  ياهگنهرف  رگا  تسا . لصف  لح و  لباقریغ  ضقانت  رد  يرـشب  گنهرف  داعبا  يهمه 
تسا تابثا  لباق  یعقوم  ناسنا  يارب  تیوه  دنشاب . دقتعم  ار  یتیوه  ناسنا  يارب  دیاب  دنشاب ، هتشاد  ینخس  نآ  يارب  لوقعم  فده  نییعت  و 

، تسا تیدبا  رد  همادا  لباق  هک  لوقعم ، تایح  نآ  تسا  نیا  دنکن . زواجت  نوناق  نآ  زا  دـشاب و  ینوناق  وا  ذـیاذل  اههتـساوخ و  یمامت  هک 
رـشب يارب  مالـسلامهیلع  ماظع  يایبنا  يهلیـسو  هب  هک  ار  یهلا  نیناوق  اب  هدش  دودحم  لوقعم و  یعیبط  ذیاذل  اههتـساوخ و  زا  ریغ  دیاب  اذـل ،
راـنک تسا ، تیدـبا  يهتـسیاش  هک  لوقعم  تاـیح  نآ  ندـناسر  تیلعف  هب  تیوقت و  عـفن  هب  ار  لوقعماـن  ذـیاذل  یقباـم  تسا ، هدـش  غـالبا 

. عستا امل  قاض  ام  رثک و  امل  لق  ام  اورذـف  مکیلع . مرح  امم  رثکا  مکل  لحا  ام  و  هنع . متیهن  يذـلا  نم  عسوا  هب  مترما  يذـلا  نا  تشاذـگ .
زا رتشیب  تسا  هدـش  لالح  امـش  يارب  هک  هچ  نآ  و  دـیاهدش . يریگولج  نآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتعیـسو  دـیاهدش  رومام  نآ  هب  هک  هچ  نآ 
هب يارب  تسا  گنت  هک  ار  هچ  نآ  دینک  كرت  رایسب و  هب  لوصو  يارب  ار  كدنا  دینک  اهر  سپ  تسا . هتشگ  مارح  امش  يارب  هک  تسا  نآ 
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لومشم یگدنز  رد  ار  ناسنا  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  يهمه  هک  نیا  اب  مالـسا  نید  هحفص 924 ] تسا [ . عیـسو  هک  هچ  نآ  ندروآ  تسد 
یتخـس و رد  ار  دوخ  یناسنا  تایح  تساهناسنا ، لوقعم  تایح  میظنت  يارب  یگدـنز  نوناق  نیا  نوچ  لاح ، نیا  اب  تسا ، هداد  رارق  نوناق 

ماجنا هنادازآ  ار  دوخ  ياهشنیزگ  اهتیلاعف و  تاکرح و  تسا . نیناوق  هاگرولبت  یتسهناهج ، دننام  مه  ناسنا ، دـنکیمن . ساسحا  راشف 
، ناس نیدب  دربیم . شیپ  دوخ  یگدنز  ياهتیعقوم  اب  اهنآ ، حیحص  میظنت  نیناوق و  نآ  تخانش  زا  دادمتسا  اب  ار  دوخ  تایح  دهدیم و 

يرادروخرب تایح و  دربشیپ  قرط  هکلب  دـهدیمن ، رارق  انگنت  راشف و  رد  ار  یمدآ  اهنت  هن  میتفگ ، هک  روط  نامه  ینید ، ماکحا  دـیاقع و 
اب یگدـنز  ندرک  ریذـپناکما  ناسنا ، ینید  تایح  رد  نیداـینب  لـصا  دـهدیم . میلعت  وا  هب  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  وا  هک  ار ، یتسه  ملاـع  زا 

، داعم توبن ، دیحوت ،  ) نید لوصا  زا  تسا  ترابع  هک  مالـسا ، يرورـض  هیلوا و  دیاقع  هک  تسا  یهیدـب  تسا . ناسنا  يارب  لوقعم  تایح 
هن دوشیم ، هدیمان  نید  عورف  تایلک  هک  ماکحا ، تایلک  دننام  دنوش ، هتفریذپ  دیاب  مالـسا  رد  هک  ياهیلک  دـیاقع  رگید  و  تماما ) لدـع و 

ناهج تسارادـفده و  يدوجوم  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  هک  نیا  تاـبثا  اـب  نید ، عورف  لوصا و  هکلب  دـچیپیمن ، یمدآ  ياـپ  تسد و  هب  اـهنت 
قرط باختنا  تاعوضوم و  شنیزگ  يدـج و  شالت  شـشوک و  یعـس و  فدـه ، نیا  هب  لوصو  يارب  تسا و  رادـفده  یتقیقح  زین  یتسه 

قلطم و رماوا  مالـسا ، رد  درادیماو . وپاکت  هب  نیناوق ، رب  یگدـنز  قیبطت  اـهتیعقوم و  ندرک  نوگرگد  رد  ار  وا  دراد ، ترورـض  بساـنم 
یگمه قلطم ، یحاون  قلطم و  رماوا  نآ  تسا . كدـنا  رایـسب  تسا ، دازآ  اـهنآ  ربارب  رد  ناـسنا  هک  یتاـعوضوم  ربارب  رد  قـلطم ، یحاوـن 

هب دنکیم . یفن  نید  زا  ار  تقشم  یتخس و  ینآرق ، تایآ  دوشیم . بوسحم  فیلاکت  يهمه  یلقع  طارش  زا  هک  تسا  تردق  هب  طورـشم 
[ . 265 .« ] تسا هدادن  رارق  یتقشم  نید  رد  امش  يارب  دنوادخ  [ . » 264 .« ] دهدب رارق  یتقشم  امـش  يارب  دهاوخیمن  دنوادخ  : » لاثم ناونع 

هنا و عم  هلمع ، مکیلع  ضورفملا  نم  مکب  یلوا  هبلط  مکل  نومـضملا  ننوکی  الف  لمعلاب ، مترما  قزرلاب و  مکل  لـفکت  دـق  هحفص 925 ] ] 
. مکنع عضو  دـق  مکیلع  ضرف  دـق  يذـلا  ناک  مکیلع و  ضرف  دـق  مکل  نمـض  يذـلا  ناک  یتح  نیقیلا ، لخد  کـشلا و  ضرتعا  دـقل  هللا 

نیمـضت امـش  يارب  هک  يزیچ  ندرک  بلط  دشابن  سپ  دیرومام . ندرک  لمع  هب  امـش  تسا و  هدومن  دـهعت  ار  امـش  يزور  لاعتم  دـنوادخ 
ضراع امش  رب  کش  ادخ ، هب  دنگوس  لاح  نیا  اب  تسا . هتـشگ  ررقم  امـش  يارب  هک  یلمع  يهرابرد  شـشوک )  ) زا رتهتـسیاش  تسا ، هدش 

دیاب ار  نآ  هک   ) تسا هتشگ  ررقم  امش  رب  تسا ، هدش  نیمضت  امش  يارب  هچ  نآ  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدش  لتخم  امش  نیقی  هتشگ و 
هک یمدآ  رمع  راگزور  دادتما  رد  ناحبس ، دنوادخ  تسا . هتـشگ  طقاس  امـش  زا  تسا ، هدش  ررقم  امـش  رب  هک  هچ  نآ  و  دیروایب ) ياج  هب 

يارب شـشوک  راک و  ناسنا  يهفیظو  اذل  دومرف . دـهاوخ  اطع  ار  تایح  يهدـننک  هرادا  يزور  تشیعم و  تسا ، ردـقم  يدـنوادخ  ملع  رد 
شیب تشیعم  داوم  شیازفا  يارب  دیابن  نینچمه  دنک . هابت  ار  دوخ  رمع  يزور ، يهرهلد  بارطـضا و  رد  امئاد  دـیابن  تسا و  تشیعم  نیمات 

رارق تیمها  هجوت و  دروم  تاهج  همه  زا  دـیاب  هک  هچ  نآ  درک . هابت  ار  یگدـنز  صوصخلاب ، یلمجت  تیفیک  يارب  شالت  اـی  هزادـنا و  زا 
. تسا يونعم  يدام و  یگدـنز  تداعـس  يهدـنروآرب  هک  تسا ، لوقعم  تایح  میظنت  يارب  تیلاعف  راک و  دادعتـسا  زا  يرادربهرهب  دریگب ،

قزرلا هحفـص 926 ] نم [  مویلا  تاف  ام  قزرلا . هعجر  نم  یجری  ام  رمعلا  هعجر  نم  یجری  ـال  هناـف  لـجالا ، هتغب  اوفاـخ  لـمعلا و  اورداـبف 
هتاقت و ال قح  هللا  اوقتا  ف( یـضاملا . عم  سایلا  یئاـجلا و  عم  ءاـجرلا  هتعجر . مویلا  جری  مل  رمعلا  نم  سما  تاـف  اـم  هتداـیز و  ادـغ  یجر 
هک يدیما  اریز  دیشاب ، رذحرب  گرم  یناهگان  ندیـسرارف  زا  دینک و  یتسدشیپ  لمع  هب  تسا ، نینچ  هک  لاح  نوملـسم .) متنا  الا و  نتومت 

يزور رب  هک  تسه  يدـیما  تسا ، هتفر  تسد  زا  زورما  هک  يزور  زا  تمـسق  نآ  دراد . دوـجو  يزور  تشگرب  هب  تسین ، رمع  تشگرب  هب 
هتـسیاش يزیچ  هب  دـیما  تسین . زورما  رد  نآ  تشگرب  هب  يدـیما  تسا ، هدـش  يرپـس  زورید  هک  رمع  زا  تدـم  نآ  یلو  دوـش . هدوزفا  ادرف 

يهتـسیاش هک  ییاوقت  دـیزروب ، اوقت  ادـخ  يارب  ادـخ ) ناگدـنب  يا  . ) تسا هتـشذگ  هک  تسا  تسرد  يزیچ  زا  ساـی  دـیآیم و  هک  تسا 
رکذت ار  رمع  ندوب  تشگزاب  لباقریغ  تالمج ، نیا  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  دیناملسم . هک  یلاح  رد  رگم  ایند  نیا  زا  دیورن  تسوا و 

یهاگآ نودب  رمع ، يهیامرس  ینادردق  تخانـش و  دنکیم . هجوتم  دنرذگیم ، یپردیپ  هک  رمع ، تاعاس  زا  ینادردق  هب  ار  مدرم  هداد و 
دروم نارذـگ  نامز  نیا  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  یتاناکما  زا  عالطا  نودـب  تسا و  تشگزاب  لباقریغ  روبع  هک  ناـمز ، یـساسا  صتخم  زا 
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، دـهد ماـجنا  دـیاب  یناگدـنز  يـالعا  فدـه  هب  لوـصو  يارب  هک  يراـک  تمظع  ترورـض و  هـب  هجوـت  نودـب  دـهدب و  رارق  يرادربهرهب 
هب لوصو  نودـب  مدرم ، تیرثکا  رمع  تسین ، هتخاس  سک  همه  زا  تاـعالطا  اهتخانـش و  نیا  ندروآ  تسد  هب  نوچ  تسین . ریذـپناکما 
اما تسین . رگید  يزیچ  دیآیم  نییاپ  دوریم و  الاب  مه  رس  تشپ  ایرد ، حطـس  رد  هک  هاگآان  یجاوما  زا  ياهریجنز  زج  نآ ، یعقاو  شزرا 

فیلکت و نادـیم  رد  شالت  وپاکت و  بجوم  يرادـیب ، نآ  دـیایب و  دوجو  هب  یعقاو  يرادـیب  یحور ، ترجه  ینورد و  بالقنا  کی  اب  رگا 
هحفـص 927] یتح [  هچ  رگا  دوشیم ، ناربج  لامک  دشر و  زا  یگدنامبقع  دیدرت ، نودـب  دوش ، لوقعم  تایح  ریـسم  رد  كولـس  ثعاب 
.« دوش ناربج  ادرف  زورید ، رد  هدش  توف  يزور  تسا  نکمم  یلو  : » دیامرفیم نینموملاریما  ددرگنرب . رگید  راب  هتـشذگ ، رمع  زا  ياهظحل 

، دـسریم ناـسنا  هب  ادرف  هک  هچ  نآ  تسا و  زور  ناـمه  هب  صوصخم  زور ، ره  يزور  دوـش  هتفگ  رگا  تسا و  یهیدـب  ـالماک  بلطم  نیا 
تسا نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  تسا ،) هدشن  هک   ) دشاب هدش  تابثا  يزیچ  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  شخساپ  تسادرف ، هب  طوبرم 

هن دـنک ، ناربج  ار  زورید  يهدـش  توف  يزور  هک  دوش  ناـسنا  بیـصن  يرتشیب  يزور  تسا  نکمم  ادرف  دوش ، توف  زورما  يزور  رگا  هک 
هحفص 928] دسریم [ . ادرف  زورید ، يزور  هک  نیا 

نارای هب  زردنا  رد  هبطخ 115-

دنوادخ قلخلا . یلع  ادـهاش  قحلا و  یلا  ایعاد  هلـسرا  هحفـص 929 ] دـهدیم [ . زردـنا  ار  دوخ  نارای  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
اهنآ لیصحت  يارب  هرورضلاب ، دوخ  هک  يروما  نآ  هبار  مدرم  ربمایپ ، داتسرف . قلخ  رب  دهاش  قح و  يوس  هب  توعد  يارب  ار  ربمایپ  ناحبس 

زین دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ربمایپ  درکیمن . توعد  دوبن ، ریذـپناکما  روما  نآ  نودـب  نانآ ، یعیبط  یگدـنز  دنتـشاد و  ار  شـشوک  تیاهن 
رگا درواـیب . تسد  هب  یبـکرم  رذـگدوز ، ياـیند  نیا  دارم  نادـیم  رد  نتخاـت  يارب  دـنک و  عمج  دوخ  رود  ار  ناـنآ  اـت  دومرفیمن  توـعد 

نادیم بکرم و  نیا  اصوصخ ، شیرق ، ناگرزب  امومع و  نامز ، نآ  رد  برع  ناگرزب  دوب ، لئاسم  هنوگ  نیا  ادـخ  يهدـیزگرب  نآ  دوصقم 
هتـشادن نانآ  يویند  تارابتعا  لاوما و  يدـیلقت و  دـماج و  گنهرف  دـیاقع و  اب  يراـک  هک  نیا  هب  طورـشم  دـندرکیم ، هداـمآ  وا  يارب  ار 

نیرخآ ات  هدرکن و  تلاسر  غالبا  رد  روصق  یتسـس و  نیرتمک  یخیرات ، یثیدح و  عبانم  ینآرق و  تایآ  قباطم  راوگرزب ، ربمایپ  نآ  دـشاب .
نآ میظع و  قالخا  نآ  ریظنیب و  یناحور  تالاح  نآ  درک . لاثتما  تیدـج  لامک  اب  ار  تلاسر  غالبا  فیلکت  شکرابم ، یگدـنز  تاظحل 

هحفـص دوب [ . ریذـپانناکما  دوب ، قح  يوس  هب  قح و  رب  قح و  زا  وا  توعد  هک  نیا  هب  نامیا  داـقتعا و  نودـب  تیدـج ، میمـصت و  هدارا و 
زا هک  ار  ییاهتلاسر  بوبحم ، يهدیزگرب  نآ  رذعم . نهاو و ال  ریغ  هادعا  هللا  یف  دـهاج  رـصقم و  نا و ال  ریغ و  هبر  تالاسر  غلبف  [ 930

هجومریغ یهاوخرذع  یتسس و  نودب  ادخ  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد  دومرف و  غیلبت  مدرم  هب  ریصقت  فعض و  نودب  دوب ، هتفرگ  شراگدرورپ 
فیلاکت رد  صولخ  لامک  اب  تثعب ، نارود  زا  شیپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاهشـشوک  يهفاضا  هب  دومن . داـهج 

زا ياهظحل  الاو ، ماقم  نآ  هب  ندیـسر  زا  سپ  دوب ، رثوم  تلاسر  نیگنـس  راب  لمح  يارب  یگداـمآ  لیـصحت  رد  هک  داد ، ماـجنا  دوخ  یهلا 
تیلعف هب  هار  رد  مکی . تمـسق  تفرگ : ماجنا  تمـسق  ود  رد  یلک  روط  هب  اهشالت ، اهشـشوک و  نیا  دومرفن . يراذگورف  وپاکت  شالت و 

اب هک  دوب  یـصخش  تادابع  دوب ، شاهناگی  دوبعم  اب  وا  طابترا  بجوم  میقتـسم  روط  هب  هچ  نآ  دوب . دوخ  یلماـکت  ياهدادعتـسا  ندـناسر 
وا هب  هک  یهلا  تلاسر  غالبا  هار  رد  لمحت  شـالت و  شـشوک و  مود . تمـسق  دروآیم . اـجب  هداـعلاقوف  تیدـج  صولخ و  افـص و  کـی 

يارب نک  ربص  . » تلاسر غالبا  هار  رد  دـیادش  لمحت  ربص و  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  تمـسق ، نیا  ینآرق  عبانم  زا  يرادقم  دوب . هدش  راذگاو 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندروخ  ترـسح  هودـنا و  . 2 دـندرک ». ربص  مزعلااولوا  نالوسر  هک  هنوگ  نامه  تلاـسر ، غـالبا 

يهقالع راوگرزب و  نآ  زاـسناسنا  تلاـسر  هب  ناـنآ  ییاـنتعایب  یناـسنا و  لاـمک  دـشر و  زا  دوخ ، ناـمز  مدرم  يرود  لـهج و  يهراـبرد 
ای تسا  رتهب   ) دنیبیم ابیز  ار  نآ  هتـسارآ و  وا  يارب  شتـسیاشان )  ) لمع هک  یـسک  ایآ  . » دـندادیم ناشن  تیلهاج  يهمادا  هب  هک  يدـیدش 

، بیترت نیمه  هب  دوش و  قلعتم  نآ  هب  شتیـشم  هک  ار  یـسک  دـنکیم  هارمگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـهدیم .) ماـجنا  هحلاـص  لاـمعا  هک  یـسک 
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هحفـص ار [  دوخ   ) دورن رد  هب  ندب  دبلاک  زا  نانآ  یهارمگ  يهرابرد  اهترـسح  زا  وت  ناج  سپ  دـهاوخب . هک  ار  یـسک  دـنکیم  تیادـه 
هک یناوارف  هودـنا  هصغ و  هـس . [ . 266 . ] دـننکیم لمع  هک  ار  هچ  نآ  دـنادیم  لاعتم  دـنوادخ  شکم ) ناـنآ  ياـهيراکهبت  يارب  [ 931

، لامک دشر و  لماوع  شریذپ  مدع  راوگرزب و  نآ  تلاسر  ربارب  رد  ناراکهبت  تمواقم  تهج  هب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اهوپاکت اهشالت و  نیا  يهجیتن  [ . 267 .« ] دننکیم باتـش  ندیزرو  رفک  يارب  هک  یناسک  ار  وت  دزاسن  نیگهودنا  و  . » دندومرفیم لمحت 

هک دش  ییاهناسنا  يارب  ییانیب  يهلیـسو  دمآ و  لیان  دنزرویم  اوقت  هک  یمدرم  يارب  قلطم  ییاوشیپ  زا  ییالاو  رایـسب  ماقم  هب  هک  دوب  نآ 
نومدـتلت مکلامعا و  یلع  نوکبت  تادعـصلا  یلا  متجرخل  اذا  هبیغ ، مکنع  يوط  امم  ملعا  ام  نوملعت  ول  و  دـناهتفرگ . شیپ  ار  تیادـه  هار 

مکنکل اهریغ و  یلا  تفتلی  ال  هسفن ، مکنم  ءيرما  لک  تمهل  اهیلع و  فلاخ  اهل و ال  سراخ )  ) سراح مکلاوما ال  متکرتل  مکسفنا و  یلع 
امش زا  نآ  بیغ  منادیم و  هک  ار  هچ  نآ  دیتسنادیم  رگا  مکرما . مکیلع  تتـشت  مکیار و  مکنع  هاتف  مترذح ، ام  متنما  مترکذ و  ام  متیـسن 
دوخ لاـمعا  هب  دـیتشگیم . هدز  تهب  هار  نآ  رد  هار و  نیا  رد  دـیتفریم و  نوریب  دوـخ  ياههاگـشیاسآ  زا  ماـگنه  نآ  رد  تسا ، هدیـشوپ 
اهر دشاب  امـش  نیـشناج  نآ  ظفح  يارب  هک  یـسک  نابهگن و  نودب  ار  دوخ  لاوما  و  دـیدزیم . دوخ  يهنیـس  رـس و  رب  دـیدرکیم و  هیرگ 
امش هب  هک  ار  هچ  نآ  یلو  تشادن . یهجوت  هحفص 932 ] رگید [  یسک  هب  دومنیم و  لوغشم  دوخ  سفن  ار  امش  زا  سک  ره  دیدرکیم و 

زا امـش  يار  هجیتن  رد  دیدش . عمج  رطاخ  دندوب ، هدرک  كانمیب  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچ  نآ  زا  دیدرپس و  یـشومارف  هب  دوب  هدش  هداد  رکذت 
وا یهاگآ  رگا  هک  دراد  دوجو  ینعمرپ  رایسب  یتاظحل  هاگآ ، ناسنا  ره  رمع  لوط  رد  تشگ . هدنکارپ  امـش  رب  امـش  رما  دش و  مگ  ناتزغم 

دنکیم ساسحا  ار  یتقیقح  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناهج  نتـشیوخ و  دوجو  زا  دورب ، رتارف  یلومعم  تاطابترا  اههدـیدپ و  زا 
یلک موهفم  کی  هب  هک  نیا  اب  گنهآ ، نیا  دونشب . ناهج  نیا  زا  ار  رادانعم  رایـسب  گنهآ  کی  يادص  دناوتیم  تقیقح  نآ  كرد  اب  هک 

نم : » ییوگب یناوتیمن  ناسنا ، يا  وت ، دیوگیم : هک  تسا ، نشور  صخـشم و  رایـسب  نآ  يهرابرد  یناسنا  تفایرد  یلو  تسا ، رتکیدزن 
، یتسه تاذ  اریز  ماهدوهیب ،» نم  ، » ییوگب یناوتیمن  یتسه ، نوچ  یباییمرد و  ار  دوخ  دوجو  كرد ، نیرتنشور  اـب  دوخ ، اریز  متـسین ،»

تسا نکمم  ام ، هاگدید  رد  نیعتم  دودحم و  دومن  کی  هک  میزرویم  تلفغ  هیضق  نیا  زا  ابلاغ  اهناسنا  ام  نوناق . هاگرولبت  ای  نوناق  ینعی 
ار امـش  يدـبا  تاـیح  تشونرـس  یموـلظم ، راـسخر  رب  قحاـن  هب  یلیـس  کـی  تسا  نکمم  دـچیپب . مـه  رد  ار  تـیعقاو  نارازه  تشوـنرس 
مکنیب و ینیب و  قرف  هللا  نا  تددول  و  درواـیب . دوجو  هب  یتارییغت  هعماـج  کـی  یگدـنز  عضو  رد  تسا  نکمم  هک  ناـنچ  دـنک ، نوگرگد 
هقیرطلا و یلع  امدـق  اوضم  یغبلل . کـیراتم  قحلاـب ، لـیواقم  ملحلا ، حـیجارم  يارلا ، نیماـیم  هللا  موـق و  مکنم . یب  قـحا  وـه  نمب  ینقحلا 
هب ارم  دزادنیب و  ییادج  امـش  نم و  نیب  دنوادخ  مرادیم  تسود  رایـسب  هدرابلا . همارکلا  همئادـلا و  یبقعلاب  اورفظف  هجحملا ، یلع  اوفجوا 

، نیتم يرابدرب  ياراد  يار ، كرابم  ینامدرم  - ادخ هب  دنگوس  هحفص 933 ] دنشاب [ . امش  زا  رتهتـسیاش  نم  يارب  هک  دزاسب  قحلم  یمدرم 
ینامدرم دنک . تکرح  تعرس  هب  میقتسم  طارص  رد  دنریگب و  تقبـس  هار  رد  تکرح  يارب  متـس  زا  ناگدیزگ  يرود  قح ، رب  ناگدنیوگ 

نینموملاریما يوزرآ  تقیقح  رد  دنتـشگ . زوریپ  ریذـپانانف  تاـیح  نآ  ياراوـگ  تمارک  دوـخ و  يدـبا  ترخآ  يارب  هشوـت  بسک  رد  هک 
رد ناـنآ  تیـصخش  هک  دریگب  هدـهع  هـب  ار  یناـسک  هیجوـت  تـیبرت و  دـنک و  یگدـنز  ییاـهناسنا  ناـیم  رد  هـک  تـسا  نـیا  مالـسلاهیلع 

تسیک دنشاب . هدنزاس  قیاقح  شریذپ  يهدامآ  هدرکن و  طوقـس  یگماکدوخ  گنرین و  یتسرپتوهـش و  تقامح و  لهج و  ياهلاچهایس 
لکای لایملا ، لایذلا  فیقث  مالغ  مکیلع  نطلسیل  هللا ، اما و  دشاب !؟ هتشادن  رـس  رد  ییوزرآ  نینچ  دمهفب و  ار  تیناسنا  لامک و  يانعم  هک 

امش رب  تلادع  قح و  زا  نادرگیور  ربکتم و  فیقث  دنزرف  نآ  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب ، هاگآ  هحذ ! ابا و  هیا  مکتمحش ، بیذی  مکترـضخ و 
زا ياهعماـج  رگا  لـعج ! ردـپ  يا  يراد  هک  ار  هچ  نآ  راـیب  دـنکیم ، بآ  ار  امـش  هیپ  دروخیم و  ار  امـش  تـالوصحم  ددرگیم ، طلـسم 

سپ نارود ، نآ  مدرم  دیچیپ . دهاوخ  طوقس  ياهیتسپ  فرط  هب  ار  وا  رس  متـس  روج و  تموکح  دنک ، یچیپرـس  تلادع  قح و  تموکح 
نآ رد  هک  تسا  هدش  تیاور  دندش . هجاوم  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دننام  یناراکهبت  اب  قوقح و  ندش  لامیاپ  تراغ و  لتق و  اب  یلع ، زا 

لها هب  وا  هک  يروج  ملظ و  دـش . دـلوتم  فسوی  نب  جاجح  دومرف ، نیرفن  ار  هعماج  نآ  راکهبت  مدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يزور 
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ام دروایب و  ار  دوخ  درف  نیرترجاف  قساف و  نیرتثیبخ و  یتما  ره  رگا  تسا  هدـش  هتفگ  یتح  تسا . روهـشم  خـیراوت  رد  درک ، دراو  هفوک 
هحفص 934] دوب [ . دهاوخ  اهنآ  يهمه  زا  شیب  درف  کی  نیمه  روجف  قسف و  تنایخ و  میروایب ، ار  جاجح  طقف  هفوک ) لها  )

نارای هظعوم  هبطخ 116-

اهومتلذب لاوما  الف  هحفـص 935 ] دـیامرفیم [ . خـیبوت  دـنزرویم ، لخب  ناج  لام و  هب  هک  ار  یناسک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ناک نم  لزانم  مکلوزنب  اوربتعاف  هدابع ! یف  هللا  نومرکت  هدابع و ال  یلع  هللااب  نومرکت  اهقلخ . يذـلل  اهب  مترطاخ  سفنا  اـهقزر و ال  يذـلل 

هدومرف اطع  امـش  هب  ار  نآ  هک  يدـنوادخ  هار  رد  ار  یلام  هن  راکبان )  ) مدرم امـش  مکناوخا ! لها ) - لـصا  ) لـصوا نع  مکعاـطقنا  مکلبق و 
هب تسا ، هداد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  يهلیـسو  هب  دـیتخادنا . هرطاـخم  هب  نآ  قلاـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  هن  دیدیـشخب و  تسا ،

نیا زا  دیریگب  تربع  دینکیمن . تعاطا  مارکا و  شناگدنب  نایم  رد  ار  ادخ  هک  یتروص  رد  دـینکیم . تیثیح  فرـش و  راهظا  وا  ناگدـنب 
عطقنم دوخ  ناردارب  نیرتکیدزن  زا  هک  نیا  زا  دیریگب  تربع  دیاهدرک . لزنم  هدمآ و  دورف  دوخ  زا  شیپ  للم  ماوقا و  ياههاگلزنم  رد  هک 

هب هدرک و  هدنسب  تایعقاو  زا  دوخ  ياهیهاگآ  هب  هک  نیا  رتروآتفگش  دینکیم ! رهاظت  طقف  و  دیاهدرک ! تعانق  اعدا  هب  تشگ . دیهاوخ 
، دیهدیم رارق  مدرم  نایم  دوخ  فرـش  تمارک و  يهلیـسو  ار  وا  ياه  تمعن  ادخ و  دـینکیمن . لمع  هدرک و  تیافک  اهیهاگآ  نآ  تذـل 

يزورما رـشب  رب  هک  یلماوع  طیارـش و  اب  دیروآیمن ! ياج  هب  شناگدنب  نایم  رد  ار  يدنوادخ  یبوبر  ماقم  هحفص 936 ] تمظع و [  یلو 
. دنک تکرح  تفایرد  تخانش و  نیا  قباطم  دبایرد و  دسانشب و  ار  ادخ  هک  دسرب  يدح  هب  يرشب  لامک  هک  دوریمن  راظتنا  تسا ، مکاح 

الصا ای  نانآ  يارب  ادخ  هک  دنسرن  طوقـس  زا  دح  نآ  هب  نیمز  يور  مدرم  لقادح ، هک  تسا  نیا  تسا ، راظتنا  عقوت و  دروم  هک  هچ  نآ  اما 
زا یلک  هب  هدوب و  ناکاین  یبوسر  گنهرف  زا  دـیلقت  هب  دنتـسم  ای  دوش و  عقاو  بولطم  یعیبط  یناگدـنز  تنیز  ناونع  هب  ای  دـشابن و  حرطم 

يدج روط  هب  یـسانشادخ  هک  دننک  تقفاوم  ایند  نارادمتـسایس  نارادمامز و  رگا  دنـشاب .  مورحم  رود و  ادخ  یقیقح  تفایرد  تخانش و 
، یناسنا يالاو  قالخا  لوصا  روبزم ، عوضوم  يهرابرد  دیفم  ياهتیبرت  تامیلعت و  يهفاضا  هب  دوش و  هدناجنگ  یتیبرت  میلعت و  لئاسم  رد 

نامردیب ياهدرد  تالکشم و  اهنت  هن  دوش ، رـشب  یگدنز  نادیم  دراو  لمع  رد  تسا ، ناسانـشناسنا  یهلا و  نایدا  يهمه  لوبق  دروم  هک 
ادـص و رـس و  رپ  رایـسب  خـیرات  هک  دـنوشیم  یبایادـخ  یـسانشادخ و  هب  قفوم  مدرم  زا  يردـق  هب  هکلب  دوشیم ، ییوجهراچ  لح و  رـشب 
، دیآیم دوجو  هب  وا  یناگدنز  رد  هک  يرییغت  اب  دبایرد ، دسانشب و  ار  ادخ  رشب  رگا  دهدب . تاجن  ندش  تسکشرو  زا  ار  یناسنا  ساسایب 

هحفص 937] دهدیم [ . تاجن  تسکش  زا  ار  شخیرات  ار و  دوخ 

دوخ نارای  ندوتس  هبطخ 117-

یف ناوخـالا  قحلا و  یلع  راـصنالا  متنا  هحفـص 938 ] تسا [ . هدومرف  داریا  شحلاص  نارای  يهراـبرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
نم هیلج )  ) هیلخ هحـصانمب  ینونیعاف  لبقملا . هعاط  وجرا  ربدـملا و  برـضا  مکب  ساـنلا . موی )  ) نود هناـطبلا  ساـبلا و  موی  ننجلا  ایندـلا و 

رد دیتسه  نم  کمک  و  تخس . زور  رد  هدنرادهگن  ياهرپس  و  نید . رد  رگیدکی  ناردارب  قح و  نارای  دییامـش  بیرلا . نم  همیلـس  شغلا ،
رد ارم  سپ  دنروآیم . قح  هب  ور  هک  ار  یناسک  تعاطا  مرادیم  دیما  ار و  قح ) زا   ) نادرگیور مارم  منزیم  امـش  يهلیـسو  هب  مدرم . ربارب 

حالصا يارب  مدرم ، زا  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  بلطم  نیا  دشاب . ملاس  ماهبا  ههبش و  زا  هک  دینک  کمک  تنایخ  زا  یلاخ  یهاوخریخ 
زا يدراوـم  رد  تسا ، هدوـمرف  هبلاـطم  ار  ناـنآ  یهاوـخریخ  یـشیدناریخ و  هتـساوخ و  کـمک  ناـنآ  يوـنعم  يداـم و  یگدـنز  هیجوـت  و 

يارب ار  تموکح  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  نشور  یلیلد  ییاهنت  هب  دوخ  نیا  تسا . هدـمآ  هغالبلاجـهن 
. دـهاوخیمن ار  سک  چـیه  دوخ ، زج  نآ ، قشاع  هک  ماقم ، هاـج و  هقـالع و  تهج  هب  هن  دوب ، هدومرف  لوبق  اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  میظنت 

ینا هللا  وف  تسا . هدوب  مدرم  دوخ  لاح  حالصا  دوس  هب  مدرم ، زا  ترضح  نآ  دادمتسا  يرای و  بلط  هک  هحفص 939 ] تسا [  یعطق  يرآ ،
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. مکی تلع  تسا : مهم  تلع  ود  يانبم  رب  یگتـسیاش  نیا  متـسه . مدرم  رب  مدرم  نیرتهتـسیاش  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  سانلاب . سانلا  یلوـال 
مالسلاهیلع نینموملاریما  تسا . هدوب  العا  دح  رد  ترـضح ، نآ  رد  ناخروم ، نایاور و  همه  قافتا  هب  هک  هللاقالخا ، هب  ترـضح  نآ  قلخت 

ناشدوخ هب  مدرم  دوخ  زا  رتهتسیاش  یتح  هکلب  تسا ، هدوب  نانآ  يونعم  يدام و  یگدنز  میظنت  حالصا و  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  اهنت  هن 
، يرادمامز يارب  باختنا  نیرتیلاع  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  اریز  تسا ، مدرم  یعامتجا  نوئش  هرادا  یگتـسیاش  مود . تلع  تسا . هدوب 

هحفص 940] دوب [ . هدش  رادروخرب  یهلا  ناسنا  ياه  شزرا  لوصا و  اب  نایانشآان  زا  یضعب  يانثتسا  هب  مدرم ، مومع  فرط  زا 

داهج هب  مدرم  ضیرحت  هبطخ 118-

! مکلاب ام  متنا ؟ نوسرخما  مکلاب  ام  هحفـص 941 ] تسا [ . هدومرف  داریا  داهج  هب  مدرم  کیرحت  ماگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
گنگ امـش  ایآ  دـیاهتفرگ ؟ رارق  یعـضو  هچ  رد  امـش ؟ لاح  تسیچ  دومرف : نینچ  ترـضح  سپ  دـصقل . متیدـه  و ال  دـشرل ! متددـس  ـال 

رد مرم  دیدرگن . تیاده  لدتعم  تایح  هب  دیوشن و  حالـص  دشر و  هب  قفوم  زگره  هک  یمدرم  يا  دـیتفرگ ؟ رارق  یعـضو  هچ  رد  دـیتسه ؟
لد يهنشت  هک  دنراد ، قح  نخـس  ندینـش  هب  قایتشا  نانچ  یهورگ  . 1 دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا  ینوگانوگ  ياهبات  زاب  قح ، نخـس  ربارب 

ینعی دنرادن . یباتزاب  قح  نانخـس  لباقم  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  . 2 کنخ . لالز و  بآ  هساک  کـی  هب  نازوس ، ناـبایب  کـی  رد  هتخوس ،
ار دوخ  هک  دنراد  دوجو  مدرم  زا  رگید  یهورگ  . 3 نآ . هب  لمع  يارب  یمیمصت  هدارا و  هن  دنراد و  قح  نخس  ندینـش  هب  یقایتشا  هن  نانآ 

رگید هورگ  . 4 دـننادیم . تیمهایب  اـی  دـننکیم و  یقلت  لـطاب  ار  نآ  دـنادیم ، قـح  هدـنیوگ ، هک  ار  هـچ  نآ  هدرک و  یقلت  رظنبحاـص 
.5 هحفـص 942 ] دـنرادن [ . شریذـپ  يهفایق  قح  نخـس  لباقم  رد  و  هتفرگ ، رارق  هماکدوخ  ناتـسرپتردق  ریثات  تحت  هک  دنتـسه  یناسک 

اهنت هن  هداد و  تسد  زا  ار  قح  هب  لمع  هب  میمصت  هدارا و  تردق  دنراد ، هک  یـصاخ  یناور  عضو  تلع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مجنپ  هورگ 
رد نانآ  یناور  بات  زاب  دنتـسه . راچد  بارطـضا  ریحت و  یعون  هب  هکلب  دنریذپب ، یناور  طاسبنا  زاب و  شوغآ  اب  ار  قح  نخـس  دـنناوتیمن 

نمم لجر  اذه  لثم  یف  جرخی  امنا  و  جرخا ؟ نا  یل  یغبنی  اذه  لثم  یفا  تسا . نتسیرگن  هریخ  یشوماخ و  طقف  قح ، نخـس  ندینـش  عقوم 
رظنلا نیملسملا و  نیب  ءاضقلا  ضرالا و  هیابج  لاملا و  تیب  رصملا و  دنجلا و  عدا  نا  یل  یغبنی  مکـساب و ال  يوذ  مکناعجـش و  نم  هاضرا 

انا یلع و  رودـت  احرلا ، بطق  انا  امنا  و  غرافلا . ریفجلا  یف  حدـقلا  لـقلقت  لـقلقتا  يرخا ، هبیتک  یف  جرخا  مث  نیبلاـطملا ، قح )  ) قوقح یف 
نوریب نم  هک  تسا  راوازـس  یتیعقوم  نینچ  لثم  رد  ایآ  ءوسلا . يارلا  هللا  رمعل  اذه  اهلافث . برطـضا  اهرادم و  راحتـسا  هتقراف  اذاف  یناکمب ،

و دورب . نوریب  هاپس  اب  دیاب  مهدب  تیاضر  وا  هب  نم  هک  امـش  ناروشحلـس  ناروالد و  زا  يدرم  تیعقوم  نیا  رد  هک  تسین  نیا  زج  و  مورب ؟
قوقح هک  ار  یناسک  قوقح  رد  رظن  ناناملسم و  ییاضق  روما  نیمز و  تایلام  لوصو  لاملاتیب و  رهـش و  شترا و  نم  هک  تسین  هتـسیاش 
نادریت رد  رپیب  يریت  دننام  هجیتن  رد  متفیب . هار  رگید  یهورگ  لابند  هب  نایرکشل  زا  یهورگ  رد  سپس  منک و  اهر  دننکیم  بلط  ار  دوخ 
بایسآ زا  نم  رگا  سپ  مشاب . دوخ  ياج  هب  دیاب  نم  ددرگیم و  نم  رود  بایسآ  هک  مبایـسآ  بطق  نم  هک  تسین  نیا  زج  و  مبنجب . یلاخ 

رب درآ  ياـههزیر  اـت  دـننکیم  نهپ  بایـسآ  ریز  رب  هک  یتسوپ  نآ  اـی   ) نآ نیریز  گنـس  ددرگ و  ریحتم  نآ  ینارود  تکرح  مورب ، راـنک 
هک نانچ  نآ  اهنت  هن  نارود ، نآ  مدرم  تیرثکا  تسیاشان . يار  تسا  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  دتفیب . بارطضا  هب  دزیرن ) هحفص 943 ] نیمز [ 

شزرا دوب ، مرکا  ربمایپ  نارای  زا  هتفای  دشر  ینادرم  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يهتساوخ  قباطم 
. دـندرکیم مه  تمواـقم  روبزم  روـما  ربارب  رد  هکلب  دـندوب ، هدرکن  كرد  ار  هعماـج  یـسایس  تیریدـم  ـالاو و  قـالخا  یناـسنا و  قوـقح 
زا ییاهههرب  رد  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  رگید  نینموملاریما و  نداد  رارق  مالسلا و  مهیلع  ماظع  يایبنا  تثعب  رد  يدنوادخ  تمکح 

يدـنوادخ یمتح  يهدارا  اب  ناراوگرزب و  نآ  رابجا  اب  مدرم ، هک  تسا  هدوبن  نیا  نانآ ، تیـصخش  اب  بسانمریغ  ياـه  نارود  رد  ناـمز و 
هب هجوت  اب  هکلب  دـنوش . ینرق  سیوا  راـمع و  رتشا و  کـلام  رذوبا و  ناملـس و  دـننام  ناـنآ ، يهمه  دـنریگب و  شیپ  ار  لاـمک  دـشر و  هار 

لامک دشر و  هب  تیاده  قرط  يهئارا  نایب و  يدـنوادخ ، تمکح  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  هیلوا  عبانم  عومجم  یلقع و  كرد 
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تیمک تیفیک و  اما  تسا . هدوب  دـنکیم ، روبع  اج  نآ  زا  تیرـشب  ناوراـک  هک  ینـالوط ، سب  يهداـج  راـنک  رد  لعـشم  بصن  یناـسنا و 
یئاجر الول  هللا  و  دشاب . هدوب  نانآ  دوخ  رایتخا  لقعت و  كرد و  اب  یتسیاب  نازورف ، ياهلعشم  قرط و  يهئارا  نیا  زا  اهناسنا  يرادروخرب 
نیناعط لامـش ، بونج و  فلتخا  ام  مکبلطا  ـالف  مکنع  تصخـش  مث  یباـکر  تبرقل  - هواـقل یل  مح  دـق  ول  -و  ودـعلا یئاـقل  دـنع  هداهـشلا 

يارب گرم  ییورایور  نآ  رد  هک  - متـشادن تداهـش  دیما  نمـشد  اب  ییورایور  عقوم  رد  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  و  نیغاور . نیدایح  نیبایع ،
ياهداب هک  یمادام  مدوبن ، امـش  يوجتـسج  هب  رگید  متـشگیم . ادـج  مدرم  امـش  زا  سپـس  مدرکیم ، رـضاح  ار  مبکرم  - دـشاب ردـقم  نم 

هحفـص 944] وسرت [ . قح و  زا  هدنریگ  هرانک  وجبیع ، هدننز ، هنعط  دیتسه  یمدرم  امـش  دنهدیم . همادا  دوخ  ندـیزو  هب  یلامـش  یبونج و 
یعمش هک  ار ، نارگید  دیناوتیمن  دسح  يور  دیاهدنازوس و  ار  دوخ  یتسه  نمرخ  هک  تسا  نیا  يارب  ییوجبیع  ندز و  هنعط  تلع  یهاگ 

، تسا تایعقاو  مهف  كرد و  مدع  ییوجبیع ، ندز و  هنعط  تلع  مه  یهاگ  دینیبب . دننکیم ، تکرح  دناهدرک و  نشور  دوخ  یگدنز  يارب 
هکلب تسین ، نآ  ندرک  عونتم  اـی  درد  يهمادا  یناور ، يراـمیب  يهراـچ  دـنکیم . مورحم  اـهنآ  لـلع  لـیاضف و  تخانـش  زا  ار  ناـسنا  هک 
یلامک یقالخا و  دـشر  زا  صاخـشا  نیا  هک  تسین  نیا  طقف  لکـشم  دـنک . نکهشیر  ار  روبزم  يرامیب  ات  تسا  تقامح  لهج و  اب  هزراـبم 

نیا هک  تسا  نیا  رتكانرطخ  لکـشم  هکلب  دـننک ، حالـصا  ار  نانآ  یناور  عضو  دـیاب  هعماج  ناگدـننادرگ  دـناهدش و  مورحم  یتیـصخش 
يهثیبخ تفص  ود  امش  دنناشکب . تکاله  هب  ار  اهنآ  ات  دنودیم  هعماج  ياهناسنا  لابند  يراه ، ضرم  هب  التبم  ياهگس  دننام  نارامیب ،

زا يریگهرانک  زا  تسا  ترابع  تفص  ود  نیا  تسا . ییوجبیع  یگدننز و  هنعط  لذر  تفص  ود  نآ  لماوع  يهلزنم  هب  هک  دیراد  مه  رگید 
عم مکددـع  هرثک  یف  ءانغ  هنا ال  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ینوناـق  تیوه  هدرک ، مورحم  قح  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  ندوب . وسرت  قح و 
زا دهاوخیم  یعامتجا  یگدنز  رد  ناسنا  تسا . كدنا  رایسب  ناتیاهلد  یگنهامه  دیراد  ددع  رد  هک  یترثک  اب  امـش  مکبولق . عامتجا  هلق 

نارگید خر  هب  ار  دوخ  تیدوـجوم  دـیآ و  رد  دـنرگنیم ، وا  رب  هناـگیب  رظن  اـب  هک  مدرم ، زا  یهوـبنا  ربارب  رد  فعـض  ساـسحا  ییاـهنت و 
ار تیرثـکا  هک  يدارفا  رگید  هب  هیکت  اـب  اـهنآ ، زا  کـی  ره  هک  تسا  يدارفا  يهلیـسو  هب  هراومه  یلومعم  ياـهتیرثکا  لکـشت  دـشکب .
رد نانآ  تیصخش  تیرثکا ، رب  هیکت  تهج  هب  هک  دید  دنهاوخ  دنشیدنیب ، بوخ  رگا  هک  یتروص  رد  دریگیم . تروص  دناهداد ، لیکـشت 

. تسا هتـشادن  دوجو  یمزالت  زگره  تقیقح ، تیرثکا و  نیباـم  خـیرات ، لوط  رد  هک  نیا  يهفاـضا  هب  تسا . هدـش  مگ  تیرثکا  دارفا  ناـیم 
نودب دنشاب ، هدید  تیبرت  میلعت و  یفاک  مزال و  دح  هب  هک  هحفص 945 ] دشاب [  هدش  لیکشت  يدارفا  زا  هعماج  کی  رد  تیرثکا  رگا  هتبلا 

نیا رگید  بلطم  دـنک . میظنت  تیرثکا  نآ  راتفر  تارکفت و  زرط  اب  ار  دوخ  یگدـنز  تایعقاو  دـناوتیم  ناـسنا  هدوب و  هیکت  لـباق  دـیدرت ،
. تسا ینوگرگد  ضرعم  رد  هراومه  یعامتجا ، یگدنز  ضراوع  رگید  ناتسرپتردق و  دنمورین  لماوع  يهلیـسو  هب  اهتیرثکا ، هک  تسا 
رد ایوقا ، هک  تسا  لاـحم  دـننک ، یهاـتوک  نآ  فادـها  اـهنامرآ و  نتـشاد  اـپ  رب  رد  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  يدارفا  رگا  اذـل ،

یگنهامه هک  تسا  یعطق  دشاب ، رتالاب  اهناسنا  نیرب  ساسحا  لقعت و  دشر  هزادنا  ره  دـننکن . دوخ  ناگدرب  ار  نانآ  بسانم ، ياهتصرف 
شیازفا یناسنا  یلاع  تاصتخم  دـشر  هچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  الماک  لـصا  نیا  ياـنبم  دوب . دـهاوخ  رتیلاـع  زین  داـحتا  و 

يروحمدوخ زا  یمدآ  هک  هزادنا  ره  رگید ، ترابع  هب  دوشیم . هتساک  شدوخ  رود  هب  وا  ندیدرگ  ییام و  نم و  زا  هزادنا ، نامه  هب  دبای ،
رد هک  يربج ، ینیشام  مظن  رگا  دوشیم . هدوزفا  تاذ  یلماکت  تنایص  لماکت  رد  وا  تفرشیپ  رب  دوش ، دازآ  رتشیب  یعیبط  دوخ  شتـسرپ  و 

رـشب دارفا  دـیدرت ، نودـب  دورب ، نیب  زا  تسا ، هدرک  گـنهامه  ضحم  یعیبط  یگدـنز  رد  ار  یناـسنا  دارفا  اـیند ، يزورما  یتعنـص  عماوج 
یتلا حضاولا  قیرطلا  یلع  مکتلمح  دقل  رفن . ود  یتح  يرآ ، رفن ، ود  یتح  دنـشاب . هتـشاد  گنهامه  یگدنز  رگیدکی  اب  تسناوت  دـنهاوخن 

هار نآ  رد  هک  مدرک  راداو  نشور  یهار  رد  تکرح  هب  ار  امش  نم  رانلا . یلاف  لز  نم  هنجلا و  یلاف  ماقتـسا  نم  کلاه ، الا  اهیلع  کلهی  ال 
ره تسا و  تشهب  هب  ور  شریسم  درک ، تکرح  یهلا  يهداج  رد  سک  ره  دزادنایم . تکاله  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  زج  دتفین ، تکاله  هب 

شریذپ یـساسا و  عوضوم  هس  هب  هجوت  یگدنز ، يالعا  فده  دـصقم و  هب  لوصو  تسا . شتآ  هب  ور  شریـسم  دزغلب ، هداج  نآ  زا  سک 
يهزوح هب  دورو  زا  تسا  ترابع  یگدنز  يالعا  فده  تسا . دصقم  فدـه و  مکی . عوضوم  هحفص 946 ] دنکیم [ : يرورض  ار  اهنآ 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 293 

http://www.ghadirestan.com


نآ رد  ناسنا  کی  هک  یتیعقوم  نیبام  هلـصاف  مود . عوضوم  دوب . دـهاوخ  ریذـپناکما  لمع  تفرعم و  اب  طـقف  هک  یبوبر ، لاـمک  يهبذاـج 
نآ هچ  رگا  دوش . يرپس  امتح  فده ، هب  لوصو  يارب  دیاب  هک  دوشیم ، هدیمان  هار  هلصاف  نیا  دسرب . وا  هب  دیاب  هک  یفده  دریگیم و  رارق 

ناسنا يارب  يرورـض  نیناوق  هک  ییاج  رد  نتـسشن  تسا . تکرح  موس . عوضوم  دیآرب . یمدآ  بلق  قامعا  زا  هک  دـشاب  هآ »  » کی هلـصاف 
نیرتمک نودـب  اـهنآ ، هراـبرد  بسچ  لد  نیریـش و  ياـهوگوتفگ  تـالیخت و  هار و  فدـه و  روصت  هب  نتـشاد  شوخلد  هدرک و  نییعت 

زا العا  فده  هار  رد  یقیقح  رفس  هکلب  دشاب . فده  هب  ور  هک  تسین  يرفس  یلو  درادرب ، رد  ار  یلاح  هب  یلاح  زا  رییغت  هچ  رگا  تکرح ،
هحفص 947] دوش [ . هاگآ  اعقاو  هللاانا  زا  یمدآ  هک  دوشیم  عورش  یعقوم 

دوخ ياهتلیضف  نایب  هبطخ 119-

تالاسرلا و غیلبت  تملع  دـقل  هللاات  هحفـص 948 ] دیامرفیم [ . هظعوم  ار  مدرم  نایب و  ار  دوخ  تلیـضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هـس ماهدـش . میلعت  تاملک  اههدـعو و  مامتا  يدـنوادخ و  ياهتلاسر  غیلبت  يارب  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  تاملکلا . ماـمت  تادـعلا و  ماـمتا 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  ییاهتلاسر  روظنم  تلاسر . . 1 تسا : هدمآ  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مهم  عوضوم 

، تلاسر ياراد  امیقتسم  ترضح  نآ  هک  نیا  هن  دوب . هدومرف  میلعت  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ار  اهنآ  غیلبت  وا  هدش و  لزان  ملـس  هلآ و  و 
. تاملک . 3 دراد . لماک  ياهناسنا  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهدـهع  نآ  اههدـعو . . 2 تسا . هدوب  نآ  یمـسر  یحالطـصا  يانعم  هب 
اب ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  هب  طوبرم  قیاقح  ریاس  للم و  ماوقا و  رگید  یمالـسا و  تما  هب  طوبرم  تایعقاو  يهمه  هک  یتاـملک 

نینموملاریما هب  تسا ، هتـشادرب  رد  ار  رـشب ) عون  اـب  ناـسنا  طاـبترا  یتسه و  ناـهج  اـب  ناـسنا  طاـبترا  نتـشیوخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا  ادـخ ،
اهب ذخا  نم  هدصاق . هلبـس  هدحاو و  نیدلا  عئارـش  نا  الا و  رمالا . ءایـضو  مکحلا  باوبا  - تیبلا لها  - اندنع و  تسا . هدش  میلعت  مالـسلاهیلع 

هک دـینادب  روما . يهمه  ییانـشور  مکح و  باوبا  تسا  تیب  لها  ام  دزن  رد  و  مدـن . لـض و  اـهنع  فقو  نم  منغ و  و  هحفص 949 ] قحل [ 
تقیقح و هب  درادرب ، ماگ  ریـسم  نآ  رد  دریگب و  شیپ  ار  نید  ياـههار  سک  ره  تسا . لادـتعا  يارجم  رد  نآ  ياـههار  یکی و  نید  قرط 
ددرگ و هارمگ  دزروب  عاـنتما  اـههار  نآ  رد  تکرح  زا  دـنک و  فقوت  هک  سک  ره  و  دـسرب . تمینغ  هب  ددرگ و  قـحلم  نآ  نارگتیاـمح 

لامک اب  هنیس ، هب  هنیس  ار  روبزم  روما  نانآ  دنتـسه . یهلا  تمکح  تفرعم و  مکح و  ياهرد  تمـصع ، نادناخ  دوش . نامیـشپ  راک  تبقاع 
يهلیـسو هب  ای  مرکا ، ربمایپ  دوخ  دناهتفرگ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هللاقالخا ، هب  قلخت  هللابادآ و  هب  بدات  صولخ و 

نورد رد  ار  روما  نآ  ساکعنا  دوب ، نکمم  وا  يارب  هک  ییاهن  بیذهت  تهج  هب  ای  تسا و  هتفایرد  ادـخ  زا  میقتـسم  روط  هب  ار  اهنآ  یحو 
قیمع یلاع و  هک  مه  هزادـنا  ره  دـنروآیم ، تسد  هب  يرـشب  یلومعم  ياهزغم  هک  یمکح  فراعم و  ماکحا و  دوب . هتفایرد  دوخ  كرابم 

نانآ دوخ  رگا  هکلب  دنرادن . ار  يرشب  حاورا  اهزغم و  يرگنشور  ییاناوت  دنتسه و  هتخاس  شیپ  لوصا  دیلقت و  هب  هتـسباو  دودحم و  دشاب ،
يرگاشامت يرگیزاب و  لما  ود  اب  هک  ار  ماکحا  فراعم و  ماکحا و  نآ  دـنوش و  اهر  ناشدوخ  يزغم  تالوصحم  تیبذاـج  زا  دـنناوتب  مه 

یشان ییانشور  کی  زا  ناشنورد  رگا  دننیبیم . روما  نآ  رد  ار  دوخ  نورد  ياهیکیرات  دنهدب ، رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  دناهتخودنا ،
ریثات زا  ار  ییانشور  نآ  هتخاس ، شیپ  لوصا  دیلقت و  هب  تامولعم  یگتسباو  تیدودحم و  هب  هجوت  دشاب ، هتشاد  ياهرهب  افص  صولخ و  زا 

ار بلطم  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دوشیمن . لصاح  تسا ، قیمع  رظنبحاص  ره  بولطم  هک  ییاـهن  شمارآ  نآ  دزادـنایم و 
لیذ تدحو  دنچ  زا  یکی  تسا ، یکی  نید  قرط  هک  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  یعطق  تسا . یکی  یهلا  نید  قرط  مکی . بلطم  دیامرفیم :

یگنهامه يانعم  هب  تدحو  . 3 تسا . دنتسم  نآ  هب  نید  هک  ییادبم  رد  تدحو  . 2 دصقم . فده و  رد  تدحو  . 1 هحفص 950 ] تسا [ :
دوعص يارب  رـشب  ندرک  هدامآ  یحور و  تینارون  داجیا  رد  نید  قرط  يهمه  تدحو  . 4 دـصقم . هب  ناورهر  لاصیا  رد  نید ، قرط  يهمه 

شفده هک  ینید  تسا  یهیدب  تسا . لادتعا  يارجم  دـنکیم ، راومه  ناسنا  يارب  یهلا  نید  هک  ییاههار  - مود بلطم  لماکت . تاجرد  هب 
. دـنزب تیلاعف  هب  تسد  لدـتعمریغ  قرط  اب  دـناوتیمن  تسا ، هیجوت  ریـسفت و  لـباق  یگدـنز  کـی  يارب  یقیقح  لادـتعا  ندروآ  دوجو  هب 
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رد اهینورد  دوشیم و  هتخودنا  زور  نآ  يارب  اههریخذ  هک  دینک  لمع  يزور  يارب  رئارـسلا .» هیف  یلبت  و  ، » رئاخذـلا هل  رخذـت  مویل  اولمعا 
، دزادرپب دوهش  رکفت و  هب  اقیقد  دوخ  تیصخش  تاصتخم  تایعقاو و  يهرابرد  هک  یصخش  ره  دسریم  رظن  هب  ددرگیم . راکشآ  زور  نآ 

چیه زور ، نیا  يارب  تسام . اب  هشیمه  داعم  يرآ ، دنکن . دوهـش  دهدیم  ناشن  ار  تیدـبا  هک  ياهچیرد  تیـصخش ، نآ  رد  هک  تسا  لحم 
رد هک  تسا  هتـشاد  ار  ینورد  يهدهاشم  نیا  اهراب  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  یلقاع  ناسنا  ره  تسین . حلاص  لمع  زا  رتهتـسیاش  ياهتخودنا 

تیصخش ییوگ  دیآیم . دوجو  هب  طاسبنا  یعون  وا  تیصخش  رد  یلاع ، ياهيریگ  فده  هتـسیاش و  تین  وکین و  لمع  نداد  ماجنا  عقوم 
هک یناسنا  ره  رد  یحور ، تلاح  نیا  تسا . هتـساوخیم  دوخ  تعیبط  ياضتقم  هب  ار  اهيریگفده  حلاص و  تین  وکین و  لمع  نآ  یناسنا 

، اهیتشز ناهانگ و  باکترا  ماگنه  رد  تیصخش ، نینچمه ، تسا . دوهـش  لباق  الماک  دشاب ، هدرکن  هدولآ  ار  وا  نورد  اهیتشز  ناهانگ و 
ار هچ  نآ  هک  دنکیم  ساسحا  لاح  ود  ره  رد  دباییمرد . دوخ  نورد  رد  تسا ، هانگ  نآ  راثآ  زا  یشان  هک  صاخ  ياهجنکش  یتح  رفنت و 
ره و  هحفص 951 ] زوعا [ . هبئاغ  زجعا و  هنع  هبزاعف  هبل  رـضاح  هعفنی  نم ال  و  دنامیم . رادیاپ  زکرمتم و  وا  تاذ  رد  دزودنایم  دوخ  يارب 
وا يارب  یـشخبدوس  زا  تسا ، بیاغ  رانکرب و  وا  زا  هک  یلقع  دـشاب ، هتـشاد  وا  لاـح  هب  يدوس  دـناوتن  وا  رـضاح  یلعف و  لـقع  هک  یـسک 

رارق نآ  رد  زورما  هک  صاخ  یتیعقوم  اب  دـنراد ، هک  یتاصخـشم  تاصتخم و  اب  يزورما ، قیاقح  تاـیعقاو و  میظنت  دوب . دـهاوخ  رتناوتاـن 
هک تسا  یقیاقح  تایعقاو و  نآ  مظن  رد  لالتخا  بجوم  اهنآ  رد  یهاتوک  نیرتمک  هک  تسا  ییاهلقعت  اههشیدـنا و  دـنمزاین  میاهتفرگ ،

یهاـگآ و کـی  اـب  هراومه  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  بلطم  دوش . رادروخرب  مظن  نآ  زا  دـیاب  دراد ، هک  یـصاخ  تیعقوم  رد  اـم ، تیـصخش 
ره رد  مینک و  يدـج  شـشوک  رگیدـکی  رب  اـهنآ  قیقحت  قیبـطت و  رد  اههدـیدپ ، ثداوح و  يهیوناـث  هیلوا و  لوـصا  يهراـبرد  يرایـشه 

. مینک یگدنز  دشاب ، هناگراهچ  تاطابترا  رد  ام  یتایح  لوصا  رد  رظن  دـیدجت  بجوم  اسب  هچ  هک  رتهزات  يرایـشه  یهاگآ و  اب  تیعقوم ،
رود نآ  يافرژ  تسا و  تخس  شترارح  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  و  دیدص . اهبارـش  دیدح و  اهتیلح  دیعب و  اهرعق  دیدش و  اهرح  اران  اوقتا  و 

تایضتقم طیارـش و  رگا  هک  تسا  دودحمان  يردق  هب  یمدآ  سفن  دادعتـسا  راوگان .) سب   ) تسا یبادرز  نآ  یندیماشآ  نهآ و  شتنیز  و 
، طیارـش تایـضتقم و  يهزاـجا  اـب  دـناوتیم  نینچمه  دـنک . ادـیپ  قـیفوت  نارکیب  فراـعم  موـلع و  تفاـیرد  هـب  دـناوتیم  دـهدب ، هزاـجا 

نیا رد  هک  یللع  دنکیم و  یگدنز  يدام  يایند  نیا  رد  یمدآ  سفن  هک  نیا  اب  دنک . عابشا  ار  اهنآ  دشاب و  هتـشاد  نارکیب  ياههتـساوخ 
فده لآدیا و  دوخ  سفن  يارب  هک  ار  یعوضوم  ره  لاح ، نیا  اب  دنادیم ، مه  وا  دوخ  تسا و  ناوارف  دنکیم ، دودحم  ار  وا  دادعتسا  ایند 

للع و زا  یمدآ  سفن  رگا  هک  تسا  یهیدب  فصو  نیا  اب  دنکیم . یقلت  تیاهنیب  ار  نآ  بیقعت و  تیاهنیب  ات  ار  نآ  دنک ، یقلت  بولطم 
تیفرظ هحفص 952 ] یبایتیاهنیب و [  ییارگتیاهنیب و  ینیبتیاهنیب و  تیصاخ  دوش ، اهر  دوخ  ياهدادعتسا  يهدننک  دودحم  لماوع 
تیفیک يهبنج  زا  هکلب  تسین ، تیمک  يهبنج  زا  طقف  تیاهنیب  نیا  دسریم . تیلعف  هب  تیاهنیب  مالآ  تیاهنیب و  ذـیاذل  زا  يرادروخرب 

دادعتـسا يویند  جاهتبا  طاسبنا و  قوف  یجاهتبا  طاسبنا و  يویند و  ذـیاذل  قوف  يذـیاذل  هب  یمدآ  سفن  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، تسا . زین 
ءرملل یلاعت  هللا  هلعجی  حلاصلا  ناسللا  نا  الا و  تساراد . زین  ار  عونتم  تخس و  رایـسب  ياهباذع  ندیـشک و  دادعتـسا  نانچمه ، دراد ، لین 

نآ ناسنا  ات  دـیامرف  تیانع  ناسنا  کی  يارب  دـنوادخ  هک  یحلاص  نابز  دیـشاب  هاگآ  هدـمحی . نم ال  هثروی  لاـملا  نم  هل  ریخ  ساـنلا ، یف 
ار شساپس  هک  دراذگب  ثرا  یـسک  يارب  ار  نآ  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  وا  يارب  دربب ، راک  هب  مدرم  يارب  تداعـس  داجیا  رد  ار  حلاص  نابز 

یساسا قوقح  ملق ، نایب و  رد  يرابودنبیب  تسا . هعماج  داشرا  حالـصا و  لماوع  نیرترثوم  زا  هدنزاس  وکین و  ملق  نایب و  درواین . ياج  هب 
رد یتعنـص ، ندـمت  ناگدنـسیون  هک  یتلع  دـنکیم . لامیاپ  ار  لوقعم  يدازآ  قح  تمارک و  قح  تایح و  قح  ینعی  اهناسنا ، يهناـگ  هس 

تیثیح تمارک و  مارتحا و  تاعارم  موزل  مکی . عوضوم  دوب : عوضوم  ود  دنتـشاد ، رظن  رد  نایب  ملق و  قلطم  يدازآ  يارب  ریخا ، ياهنارود 
دیدج یتایعقاو  قیاقح و  زا  هعماج  يرادروخرب  مود . عوضوم  دناهدرک . زاربا  ار  اهنآ  ملق  يهلیسو  هب  ای  هدرک  نایب  ار  یبلاطم  هک  یناسنا ،

نیتم و تهج  کی  زا  هدـش ، نایب  قوف  عوضوم  ود  رد  روبزم  يدازآ  يارب  هک  یتلع  دوشیم . هاـگآ  اـهنآ  زا  ملق ، ناـیب و  يهلیـسو  هب  هک 
دیاب اما  درک . يدـیدرت  نیرتمک  یناسنا  تیثیح  تمارکو و  مارتحا  تاعارم  تیبولطم  موزل و  تحـص  رد  ناوتیمن  ینعی  تسا . هجوت  لباق 
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تاعارم دیاب  دسیونیم ، ار  نآ  دنکیم و  نایب  ار  ینخـس  هک  ناسنا  کی  مارتحا  هحفص 953 ] تمارک و [  فرش و  تیثیح و  طقف  ایآ  دید 
يهراـبرد دـنوش ؟ رادروخرب  لوقعم ) يدازآ  قح  تمارک ، قح  تاـیح ، قح   ) هناـگ هس  یـساسا  قوقح  زا  دـیاب  اـهناسنا  يهمه  اـی  دوش ،

، تسا دیدج  قیاقح  تایعقاو و  زا  اهناسنا  يهدافتـسا  موزل  هک  ملق ، نایب و  قلطم  يدازآ  يارب  مود  تلع  رگید  ترابع  هب  ای  مود  عوضوم 
. دوشیم رـشتنم  هتـشون و  ای  دوشیم  نایب  هک  ینخـس  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یلقع  طرـش  نیا  دـیاب  دراد ، هک  یتیبولطم  تناـتم و  لاـمک  اـب 

یصاخشا ای  یصخش  اهناسنا . عومجم  یتح  رشب ، اهنویلیم  يارب  ازسان  مانشد و  ریقحت و  نیهوت و  ياوتحم  هن  دشاب ، دیفم  ياوتحم  ياراد 
نایم رد  ترهـش  لیـصحت  ای  يدام ، دوس  يارب  ار  تایعقاو  دـض  یتح  ساسایب و  یبلاطم  ملق » نایب و  يدازآ   » بلاج ناونع  رب  هیکت  اب  هک 

رـشتنم دـنروآیم و  ذـغاک  يور  ار  اهنآ  دـننکیم و  نایب  اهتسیلوایکام  یـسایس  دـصاقم  هب  کمک  يهفیظو  ماجنا  ناونع  هب  اـی  عماوج ،
راشتنا هب  تسا  بسانم  رایـسب  اج  نیا  رد  دننکیم . دوخ  سوه  سوه و  لامیاپ  ار  اهناسنا  مارتحا  فرـش و  تمارک و  تیثیح و  دـننکیم ،

لایخ هب  یملع ، شور  قیقحت و  كدنا  نودب  هک  میشاب ، هتشاد  هراشا  لهاج  رودزم  يدشر  ناملس  يهتـشون  یناطیـش ، تایآ  مان  هب  یباتک 
نیدب داد . رارق  هرخسم  دروم  ار  یهلا  نایدا  نابحاص  يهمه  هکلب  مالسا ، ربمایپ  يدیلقت ، لیـصا و  ریغ  یلو  کیتنامر ، کبـس  کی  اب  دوخ 

رد هکلب  درک ، لامیاپ  هاگآان  مدرم  هاگدـید  زا  ار  ناـهج  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  مارتحا  فرـش و  تمارک و  تیثیح و  قح  اـهنت  هن  بیترت ،
ریقحت تناـها و  دروم  ناناملـسم ، تیحیـسم و  دوهی و  زا  معا  ار ، نانیدـتم  و  ناربماـیپ )  ) یهلا يهتفاـی  لـماکت  ياـهناسنا  يهمه  تقیقح 

هحفص 954] تفرگ [ . رارق  مه  تیامح  دروم  هنافساتم  داد و  رارق  تخس 

تیمکحرد هبطخ 120-

ول هللا  اما و  هدقعلا ! كرت  نم  ءازج  اذه  هحفص 955 ] تسا [ . هدومرف  داریا  ریرهلا  هلیل  يهعقاو  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
متیبا نا  مکتموـق و  متججوـعا  نا  مکتیدــه و  متمقتــسا  ناـف  اریخ ، هـیف  هللا  لـعجی  يذــلا  هورکملا  یلع  مـکتلمح  هـب  مـکترما  نـیح  ینا 

هک ماگنه  نآ  رد  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  دیـشاب ، هاگآ  دنک . اهر  ار  مکحم  يار  هک  یـسک  تازاجم  تسا  نیا  یقثولا . تناکل  مکتکرادـت ،
راداو دوب ، هداد  رارق  ریخ  راوگان  رما  نآ  رد  ادخ  دوب و  راوگان  هک  هچ  نآ  هب  لمع  شریذـپ و  هب  ار  امـش  مدرک ، يراک  هب  فیلکت  ار  امش 

ار امش  دیدشیم ، فرحنم  هار  نآ  زا  رگا  مدومنیم و  داشرا  ار  امـش  دیدیزرویم ، تماقتـسا  مدرک  هئارا  نم  هک  یهار  رد  رگا  مدرکیم ،
روظنم مکحم . دوب  يراک  نیا  مدرکیم ، كرادت  ار  امش  عضو  دیدرکیم ، عانتما  رگا  مدومنیم و  اج  رب  اپ  مدنادرگیمرب و  تسار  هار  هب 

، صخش هک  تسا  حیحص  یعقوم  فیلکت  تیلوئسم و  رد  ریصقت  زا  یشان  يازج  اریز  تسین ، ترضح  نآ  دوخ  لوا ، يهلمج  رد  سک ، زا 
هحفص 956] هدروخ و [  بیرف  مدرم  نیا  هک  یتروص  رد  دنک . ریـصقت  فیلکت  ماجنا  تیلوئـسم و  ساسحا  زا  يدازآ ، رایتخا و  نتـشاد  اب 

الاب يردق  هب  ترضح  نآ  نایهاپـس  رد  هنتف  بوشآ و  دندرک . تیمکح  شریذپ  هب  روبجم  ار  ترـضح  نآ  هک  دندوب  رودزم  تسرپماقم و 
ام وت  ارچ  دنهاوخیمن ، گنج  دنریذپیم و  ار  تیمکح  نایهاپـس  هک  لاح  دنتفگیم : ناراکهبت  نآ  دندومرفیمن ، لبق  رگا  هک  دوب  هتفرگ 

، یئاد متنا  مکب و  يوادا  نا  دـیرا  نم ؟ یلا  نمب و  نکل  و  ینکیمن ؟ لـمع  تروـشم  يهراـبرد  نآرق  رما  هب  ینکیم و  راداو  گـنج  هب  ار 
هب ار  هعماـج  ياـهيرامیب  مهاوخیم  یـسک ؟ هچ  يهلیـسو  هب  تامادـقا  نیا  یلو  اـهعم ! اهعلـض  نا  ملعی  وه  هکوشلاـب و  هکوـشلا  شقاـنک 
ورف يوضع  رد  هک  ار  يراخ  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  دننام  امش ) نم و  راک  . ) دییامش نم  درد  هک  یلاح  رد  منک ، اوادم  امـش  يهلیـسو 
لثم یتیصخش  زا  دایرف ، هلان و  هوکش و  نیا  تسا . راخ  هب  راخ  لیم  هک  دنادیم  هک  یلاح  رد  دروآرد ، شیاپ ) زا   ) يراخ يهلیسو  هب  هتفر 
هکلب هعماج ، نآ  مدرم  مومع  اهنت  هن  هک  نیا  اب  دهدیم ، رس  مدرم  یتسرپ  يوه  يرصنع و  تسـس  يهرابرد  هک  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
فشک ياهدننک  نارگن  رایسب  يهلئسم  کی  زا  دناهتفریذپ ، يربهر  ییامنهار و  يارب  ار  وا  يهداعلاقوف  یگتـسیاش  اهنارود ، يهمه  مدرم 

ینیع لمع  ملع و  نیبام  حیرـص  ضقاـنت  يهلئـسم  نیا  دریگب . رارق  تقد  دروم  یناـسنا  مولع  رد  يرظنبحاـص  ره  يارب  دـیاب  هک  دـنکیم 
دننادیمن مدرم  ایآ  هنومن ، ناونع  هب  دننک . لمع  دننادیم ، هک  هچ  نآ  فالخ  رب  تسرد  دنناوتیم  اهناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  تساهناسنا .
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، تشز ياهراک  ماجنا  رد  ارچ  سپ  دننادیم ، نیقی  هب  دراد ؟ دوخ  بسانم  یلمعلاسکع  دـب ، هچ  کین و  هچ  ایند ، نیا  رد  یلمع  چـیه  هک 
ملع لوصو  مدع  مکی . تلع  دشاب : دنتـسم  یللع  هب  تسا  نکمم  ینیع  لمع  کیرحت و  رد  هدیقع  ملع و  ریثات  مدع  دنرادن ؟ ییاورپ  چـیه 

میمـصت يهمدقم  هدرک و  کیرحت  ار  هدارا  دناوتیمن  دسرن ، روبزم  ماقم  هب  هدیقع  ملع و  ات  اریز  تسا . نیقیلاقح  يالاو  ماقم  هب  هدـیقع  و 
زا یموهفم  هکلب  دـنکیمن . تلاخد  راـک  رودـص  رد  میقتـسم  روط  هب  هدـیقع  ملع و  تقیقح  مود . تلع  درواـیب . هحفـص 957 ] مهارف [  ار 

ییاناوت یموهفم  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  دـنزیم . تیلاعف  هب  تسد  نهذ  هاگآدوخ  يهحفـص  رد  داـقتعا ، دروم  عوضوم  مولعم و  عوضوم 
عوضوم ندرکن  یقلت  یتاـیح  موس . تلع  درادـن . یعطق ، میمـصت  هدارا و  اـت  هتفرگ  ضحم  كرد  زا  ار ، يزغم  ياوق  يهمه  ندرک  حیـسب 

، دریگیم رارق  نآ  رایتخا  رد  تکرح  میمـصت و  هدارا و  دوش ، یقلت  رتیتایح  ناسنا  يارب  هک  یعوضوم  ره  داقتعا . دروم  عوضوم  مولعم و 
اهیگتـسیاب و جـیاتن  هک  یتادـقتعم  تامولعم و  هب  لمع  ترورـض  مراهچ . تلع  دـشابن . داـقتعا  نیقی و  ملع و  دروم  عوضوم  نآ  هچ  رگا 

یناگدنز رد  اهنآ  جیاتن  هک  دسریمن  یتادـقتعم  تامولعم و  هب  لمع  ترورـض  ساسحا  يهجرد  هب  تسا ، لوقعم  اهنآ  ياهیگتـسیاش 
تالمج رخآ  رد  ماما  دشاب . لوصو  لباق  رتدوز  سوسحم  جـیاتن  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسا . سمل  لباق  سوسحم و  ضحم ، یعیبط 

تاذ هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  هک  دوریم  يوق  لامتحا  تسا ». راخ  هب  راخ  لیم  دـنادیم  هک  یلاح  رد  : » دـیامرفیم
هک راـخ  اذـل ، دراد . دوجو  اـهراخ  يهمه  رد  تیـصوصخ  نیا  تسا . یمدآ  تشوگ  تسوـپ و  رد  نتفرورف  راـخ ، یـصاصتخا  تفـص  اـی 

. یکرلا ناطـشاب  هعزنلا  تلک  يولا و  ءادلا  اذه  ءابطا  تلم  دق  مهللا  دروایب . نوریب  ار  هتفر  ورف  راخ  دـناوتیمن  تسا ، نتفر  ورف  شتیـصاخ 
اب یمدآ  تسا  نکمم  دنتشگ . هدنامرد  هتسخ و  اههاچ  زا  اهبانط  اب  بآ  ناگدنـشک  دنداتفا و  لالم  هب  تخـس  درد  نیا  نابیبط  ادنوادخ ،
ای یناور  يرامیب  ندـمآ  دوجو  هب  رد  ناـسنا  يهدارا  يدازآ  هزادـنا  ره  اریز  دـیاین . رب  نآ  هجلاـعم  ددـص  رد  دوخ  يراـمیب  هب  ملع  نتـشاد 
ار دوخ  دـشاب ، هتـشاد  يرامیب  ساسحا  مه  رگا  دـنکیم . يرامیب  ساسحا  رتمک  دـشاب ، هتـشاد  هحفـص 958 ] تلاـخد [  رتشیب  نآ  يهمادا 
نآ یگتـسیاش  قیدـصت  نآ ، يهمادا  ای  یناور  يرامیب  کـی  شریذـپ  رد  ناـسنا  دازآ  يهدارا  تلاـخد  يهمزـال  دـنادیمن . بیبط  دـنمزاین 
هک هنوگناـمه  راـصعا ، نورق و  گرزب  سانـشناسنا  نآ  مالــسلاهیلع ، نینموـملاریما  تـسا . ناور  يارب  نآ ) ندوـب  عناـمالب  اـی   ) يراـمیب

نایب هب  ور  تفرگیم و  ار  یعخن  دایز  نب  لیمک  تسد  یهاگ  تشادیمن ، رود  دوخ  هاگدـید  زا  ار  هدـش  تیبرت  هتفای و  دـشر  ياـهناسنا 
یماگنه رد  اصوصخم  رذوبا ، اب  تاقوا  رگید  ناملـس ، اب  یهاگ  دزادرپب . وگوتفگ  هب  دنک و  يزاسمد  وا  اب  دنچ  یتاظحل  ات  تشاذگیم ،
اههوکـش مدرم  زا  تفگیم و  اهنخـس  مه  ریغ  رکبیبا و  نب  دـمحم  رتشالا و  ثراحلا  نب  کلام  اـب  یناـمز  دـشیم و  دـیعبت  هذـبر  هب  هک 

ییوگ دوـب . نارگن  دـندوب ، وا  يهدـش  تیبرت  هک  گرزب  ینادرم  يارب  هراوـمه  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  سانـشناسنا  نامـشچ  درکیم .
نویعلا هرم  دوب . هدرکن  ادج  راوگرزب  نآ  زا  ار  نانآ  مالسلاهیلع ، یلع  دندوب و  هدش  توکلم  ملاع  راپسهر  هک  نانآ  نیبام  ینامز  يهلـصاف 
یناوخا کئلوا  نیعـشاخلا . هربغ  مههوجو  یلع  رهـسلا . نم  ناولالا  رفـص  ءاعدلا ، نم  هافـشلا  لبذ  مایـصلا ، نم  نوطبلا  صمخ  ءاکبلا ، نم 

دوب ناشنامـشچ  رد  يرثا  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  زا  هک  دندوب  ینامدرم  نانآ  مهقارف . یلع  يدیالا  ضعن  مهیلا و  امظن  نا  انل  قحف  نوبهاذـلا .
گنر اب  یتروص  اهيرادـیب  بش  زا  دـندوب و  کشخ  ینابل  ياراد  اعد  هب  یمیاد  لاغتـشا  زا  ناشیاهمکـش و  رد  يرغال  هزور  يداـیز  زا  و 

دنتسبرب و طابر  هنهک  نیا  زا  تخر  هک  نم  ناردارب  دندوب  نانآ  دوب . ناگدننک  عوشخ  رابغ  نوچ  يرابغ  نانآ  ياههرهچ  رب  دنتشاد و  درز 
اب هحفص 959 ] اهتسد [  نانآ  ییادج  رب  فسات  نانآ و  يزاسمد  ترسح  زا  و  میـشاب . نانآ  رادید  يهنـشت  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دنتفر .

يدام نودـب  هک  تسا  یعطق  نآ ، هب  لوصو  قرط  یگدـنز و  يالعا  فدـه  هب  طوبرم  لوصا  لئاسم و  عومجم  هب  هجوت  اب  میزگب . نادـند 
نادـب تسا . یگدـنز  يالعا  فدـه  ریـسم  رد  لامک  یلاع  تاجرد  هب  نییاپ  لحارم  زا  وا ، يرطف  سفن  لوحت  تکرح و  يهلیـسو  ناسنا ،

، تسا دـیدش  یلماکت  تکرح  نایدـتبم  يارب  اصوصخم  دریگیم ، رارق  لامک  ریـسم  رد  هک  یناـسنا  سفن  ندـب و  رثاـت  ریثاـت و  هک  تهج 
ریـسفت دروم  تـالمج  شزاـس  هار  ناـیب  يارب  تسا . يرورـض  مزـال و  بکرم  ناوـنع  هب  ندـب  یتسردـنت  تشادـهب و  نیناوـق  هب  نتخادرپ 

هار نادرم  يدنمورین  يروشحلس و  تعاجش و  . 1 میریگب : رظن  رد  ار  اریز  بلاطم  میناوتیم  ررض ، مدع  لصا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 297 

http://www.ghadirestan.com


اـهيروالد و تعاجـش و  نآ  يراـمیب ، تـهج  هـب  ندـب  لـالتخا  تروـص  رد  تـسا . هدرک  زورب  ناـنآ  زا  داـهج  ياهنادـیم  رد  هـک  قـح 
هب یـصاخشا  رگا  یهاـقف ، رظن  زا  . 2 دـشیمن . ریذـپناکما  تسا ، هدرک  تبث  نادرم  نآ  زا  یمالـسا  ياهداهج  خـیرات  هک  اـهيروشحلس 
اب ار  دوخ  هک  درادن  دوجو  نانآ  يارب  یمازلا  هنوگ  چـیه  دـنوشب ، اهشالت  اهتضایر و  نآ  لمحتم  دـنناوتن  ینامـسج  ياهیناوتان  تهج 

یناحور تاشیارگ  تهج  هب  ییاهناسنا  رگا  . 3 دنزانیب . تقشم  هب  دنوشیم ، لمحتم  لماکت  ریـسم  رد  گرزب  نادرم  هک  ییاهتیمورحم 
نیا رد  دـننکن و  یگدیـسر  يدام  ندـب  هب  مه  لدـتعم  رادـقم  هب  یتح  دـنرادرب و  دوخ  ینامـسج  ياهشیاسآ  ذـیاذل و  زا  تسد  دـیدش ،

یـضارتعا لاکـشا و  دزادرپب ، ایند  نیا  رد  دوخ  یناحور  راک  هب  اهنت  سفن ، هک  دننک  تعانق  تایدام  هدام و  زا  يرادقم  هب  اهنت  یناگدـنز ،
لحی نا  دیری  هقرط و  مکل  ینسی  ناطیـشلا  نا  دشخبب . ریثات  يدام  دبلاک  دوخ  رد  دناوتیم  هک  یحور  تردق  . 4 درادن .  دوجو  نانآ  يارب 

هحفص 960] اهادها [  نمم  هحیـصنلا  اولبقا  هتاثفن و  هتاغزن و  نع  اوفدصاف  هنتفلا . هقرفلاب  هقرفلا و  هعامجلاب  مکیطعی  هدقع و  هدقع  مکنید 
هتفریذـپ ینید  دـیاقع  دـهاوخیم  دزاـسیم و  راومه  امـش  يارب  ار  دوخ  ياـههار  ناطیـش  هک  تسا  یعطق  مکـسفنا . یلع  اـهولقعا  مهیلا و 

هنتف بوشآ و  یگنکارپ  زا  و  دزاسب . تفلا  تیعمج و  نیـشناج  امـش  يارب  ار  یگدنکارپ  دـنک و  زاب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  امـش  يهدـش 
هب ار  تحیـصن  هک  یناسک  زا  ار  تحیـصن  دیریذپب  دیوش و  نادرگیور  ناطیـش  ياهيراکهبت  اههسوسو و  زا  مدرم  يا  سپ  درادب . لصاح 

ار هلئسم  ود  ریسفت ، دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیبایرد . هشیدنا  لقعت و  اب  دوخ  يارب  ار  اهدنپ  نآ  دنرادیم و  میدقت  امش 
هارمگ هب  یهار  هچ  زا  هک  دـمهفیم  دـنادیم و  ار  مدرم  نتفیرف  فلتخم  قرط  ناطیـش ، . 1 تسا : هدش  رکذتم  یناطیـش  ياهاوغا  يهرابرد 

اب هکلب  دـنزیمن . یناـهگان  راکـشآ و  يهلمح  هب  تـسد  هراـب  کـی  مدآ ، دـالوا  دـیاقع  بلـس  يارب  ناطیـش  . 2 دوـش . دراو  ناـسنا  ندرک 
. دوشیم لاح  شوخ  مدآ  نادـنزرف  يهرابرد  دوخ  يزوتهنیک  لامعا  زا  دوشیم و  راـک  هب  تسد  یجیردـت  یناـهنپ و  رایـسب  ییاـهگنرین 

نیا اذـل ، دـنک . رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  دوخ ، تیـصخش  تردـق  اب  دـناوتیم  ناسنا  تسین . همات  تلع  دـح  رد  ناطیـش  يریگاوغا  تردـق 
هب تسد  اوغا  تیفیک  رد  تراهم  اب  هک  نانچمه  هکلب  دوشیمن . ناسنا  دیاقع  اب  راکیپ  يهصرع  دراو  هلمح  کی  اب  اتعفد و  ثیبخ ، دوجوم 
هابت هب  دومرف ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگ  نامه  و  دنکیم . عورش  یمدآ  فعـض  طاقن  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  يهلمح  دوشیم ، راک 

کیرات اب  سپـس  دهدیم و  هولج  کبـس  ناسنا  رظن  رد  ار  یـصاعم  تسخن ، ناطیـش ، دزادرپیم . یمدآ  ياهرواب  دیاقع و  کیاکی  ندرک 
هحفص 961] دنزیم [ . دربتسد  وا  دیاقع  هب  مدآ ، نورد  یجیردت  ندرک 

نیفص دربن  ماگنه  هبطخ 122-

هسفن نم  سحا  مکنم  ءيرما  يا  و  هحفص 962 ] تسا [ . هدومرف  دوخ  نارای  هب  نیفص  گنج  نادیم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
نع بذـی  امک  هیلع  اهب  لضف  یتلا  هتدـجن  لضفب  هیخا  نع  ببذـیلف )  ) بذـیلف الـشف  هناوخا  نم  دـحا  نم  يار  ءاقللا و  دـنع  شاج  هطاـبر 

نمـشد اـب  ییوراـیور  عقوم  گـنج ، نادـیم  رد  يروشحلـس  تردـق  بلق و  توق  دوخ  رد  امـش  زا  سک  ره  هلثم . هلعجل  هللاءاـش  ولف  هسفن .
هتفای يرترب  شناردارب  رب  نآ  يهلیسو  هب  هک  تعاجـش  يریلد و  نآ  اب  دومن ، هدهاشم  ینوبز  سرت و  شنارادرب  زا  یکی  زا  درک و  ساسحا 

. دادیم رارق  عاجـش  نآ  دننامه  ار  ناوتان  نآ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  دـیامنیم . عافد  دوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنک ،  عافد  يو  زا  تسا 
ینعی دـشاب . دوخ  ناج  زا  يو  عافد  دـنام  دـیاب  لاح ، نیا  ریغ  رد  هچ  گنج و  لاح  رد  هچ  ناوتان ، ناـسنا  ناـج  زا  دـنمتردق  ناـسنا  عاـفد 

نودـب اوق ، نآ  يهمه  دـبلطیم و  کمک  هب  ار  دوخ  ینالـضع  يزغم و  ياوق  يهمه  رطخ ، ساسحا  عقوم  رد  یمدآ  ناج  هک  هنوگ  ناـمه 
، دتفایم تیلاعف  هب  دنکیم و  تکرح  رطخ  زا  ناج  نداد  تاجن  يارب  هقیاضم ، كدنا  نودب  تقو و  نیرتمک  ندرک  فلت  نودب  یلطعم و 

یتح هکلب  دوخ ، ناج  نداد  تاجن  يارب  نانآ  زا  ناوتان  کـی  دادمتـسا  عقوم  رد  دنتـسه ، تردـق  ياراد  هک  یـصاخشا  دـیاب  روط ، ناـمه 
«، دهدیم رارق  عاجـش   » يهلمج زا  ترـضح  نآ  روظنم  هحفـص 963 ] دنزادرپب [ . يدج  تیلاعف  تکرح و  نامه  هب  دادمتـسا ، زاربا  نودـب 

فالتخا تسوا .  تاقولخم  هرابرد  يدـنوادخ ، يهغلاب  تمکح  هب  طوبرم  هک  تسا ، تیمها  اب  رایـسب  يهتکن  کی  هب  مدرم  ندرک  هجوتم 
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يهغلاـب تمکح  هب  دنتـسم  هکلب  تسین . دوـخ  تاـقولخم  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  ییاـنتعایب  اـی  فداـصت و  زا  یـشان  تقلخ ، رد  اـهناسنا 
تمکح نایرج  یتسه و  ملاع  مظن  يانعم  مهف  يارب  دـنکیم . ءاـضتقا  ار  نآ  هدرپ ، تشپ  قیاـقح  هک  تسا ، تقلخ  ناـیرج  رد  يدـنوادخ 

.1 هک : میـشاب  ریز  قیاقح  هجوتم  دیاب  تسا . ناگدید  زا  دودـحم  ملع  يوحم و  تایح  کنیع  نتـشادرب  طرـش ، نیلوا  نآ ، رد  يدـنوادخ 
يدـنوادخ یبوبر  ماقم  . 3 تسا . هدـشن  يزیریپ  ام  ياههتـساوخ  ياـنبم  رب  یتسه  یلاـع  مظن  . 2 دراد . توافت  ناهج  ییاسانـش  اب  ناـهج 

هک تسا  یعطق  براهلا . هزجعی  میقملا و ال  هتوفی  ثیثح ال  بلاـط  توملا  نا  میـشاب . هتـشاد  هطاـحا  نآ  رب  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب 
ناوتان ار  نآ  هدننک  رارف  هن  و  دوشیمن . توف  وا  زا  یلحم  رد  ياهدننک  تماقا  چیه  هک  تسا  يدج  عیرس و  يهدنیوج  يهدیدپ  نآ  گرم 

زا نآ  یهاگآ  سفن و  ندـمآ  دوخ  هب  اب  نامزمه  تسا ، شلاـعف  لـماوع  اـب  يداـم  دـبلاک  يهمه  یـشوماخ  هک  یگدـنز  ناـیاپ  دزاـسیم .
ود نآ  ییادج  هرخالاب  تسین و  يدبا  ندب  رب  سفن  قلعت  دوشیم . تیدبا  راپسهر  هتخودنا و  دوخ  يارب  هک  تسا  یتشونرس  تیدوجوم و 

ياهتیلوئـسم زا  خـساپ  يهدامآ  هتفایرد و  ار  رگیدـکی  تقیقح  ود  نیا  رگید ، راب  زور ، نآ  رد  تسا . یعطق  تماـیق  زور  اـت  رگیدـکی  زا 
ریغ یف  شارفلا  یلع  هتیم  نم  یلع  نوها  فیسلاب  هبرض  فلال  هدیب ، بلاطیبا  نبا  سفن  يذلا  و  لتقلا . توملا  مرکا  نا  دش . دنهاوخ  دوخ 

تسد هب  بلاطیبا  دنزرف  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  و  تسادخ . هار  رد  ندش  هتشک  گرم ، نیرتتمارک  اب  هحفص 964 ] هللا [ . هعاط 
نینموملاریما دوصقم  مشابن . يدنوادخ  تعاطا  رد  هک  باوختخر  رد  گرم  نآ  زا  تسا  رتناسآ  نم  يارب  ریـشمش  يهبرـض  رازه  تسوا ،

هک العا ، فده  نودب  ندش  هتـشک  اریز  ندش . هتـشک  ضحم  هن  دوشیم ، هدیمان  تداهـش  هک  تسادخ ، هار  رد  ندش  هتـشک  مالـسلاهیلع ،
لوصحم يهجنکش  ود  درادن . باوختخر  رد  یلومعم  ندرم  رب  یحیجرت  چیه  داهج ،)  ) ادخ هار  رد  ناج  زا  نتـسش  تسد  زا  تسا  ترابع 

، نآ زا  رتالاب  هدـمآ و  دوجو  هب  راـهق  دـنوادخ  بضغ  اـب  هک  خزود ، نازوس  شتآ  زا  تسا  تراـبع  يدـنوادخ ، تعاـطا  ریغ  رد  یگدـنز 
. امیض نوعنمت  اقح و ال  نوذخات  ال  بابضلا ، شیشک  نوشکت  مکیلا  رظنا  یناک  و  تسا . یبوبر  خماش  ماقم  ياقل  تمحر و  زا  قارف  شتآ 
هب عیرس  تکرح  رد  هک  اهرامـسوس  يادص  رـس و  دننام  مرگنیم ، امـش  هب  ییوگ  مولتملل . هکلهلا  محتقملل و  هاجنلاف  قیرطلا ، متیلخ و  دق 

ترخآ هار  باختنا  رد  امش  دییامنیم . رود  دوخ  زا  ار  یتلذ  هن  دیریگیم و  ار  یهلا  قح  کی  هن  دینکیم . اغوغ  ماحدزا و  دنروخیم ، مه 
دومن و فقوت  هک  تسا  یسک  نآ  زا  كاله  و  دش . روهطوغ  داهج  رد  دز و  ایرد  هب  لد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تاجن  سپ  دیدازآ . اهر و 

دوخ ندرک  هبرف  نتشیوخ و  يهشیدنا  رد  امش  یگدنز  تسا . نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  طقف  یـسک  ره  دنام . زاب  ترخآ  هار  رد  تکرح  زا 
یتلذ زا  هن  دریگیم و  مدرم  قوقح  نارگتراغ  زا  ار  یقح  هن  هک  تسا  نیمه  يروحم  دوخ  يانبم  رب  یگدنز  تعیبط  درذگیم . ناتیعیبط 

هتساک و نانآ  تردق  زا  قح  نابحاص  ینوبز  سرت و  هک  هنوگنامه  هحفص 965 ] دینکیم [ . يریگولج  دربیم ، ورف  دوخ  رد  ار  امـش  هک 
قح دیازفایم . قح  نابحاص  تردق  رب  هتساک و  نایابر  قح  تردق  زا  قح ، نابحاص  تماهـش  تعاجـش و  دیازفایم ، نایابر  قح  تئرج  رب 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  تمظع  قح و  تقیقح  هک  دـنوش ، رادروخرب  نآ  زا  دـنناوتیم  یناسک  طـقف  هک  دراد  یتردـق  دوخ  تاذ  رد 
هب دوخ ، هدرک و  كرد  ار  قح  اـعقاو  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  قـح  تلـالج  تمظع و  كرد  شزرا  اـب  رایـسب  تاـصتخم  زا  یکی  دنـشاب .

ار یناسنا  عون  يهداعلاقوف  تردق  دنک . لامیاپ  ار  نارگید  قح  تسا  لاحم  تسا ، هدیشچ  ار  نآ  یعقاو  معط  قح  يانبم  رب  تکرح  تهج 
فافش و نانچ  تسا  هدرک  هطاحا  تاهج  همه  زا  ار  وا  هک  ار  يربج  نیناوق  ياههقلح  تردق ، نآ  يهلیسو  هب  دناوتیم  وا  میریگب . رظن  رد 
تارکفت و زرط  نیمه  يهدرپ  تشپ  رد  هک  يرتیلاـع  تاـیعقاو  اـب  ار  وا  دوهـش ، نیمه  دـنک . دوهـش  ار  اـهنآ  يارواـم  هـک  دـنک  یلقیص 

ياراد ینعی  مدازآ ،» نم  يرآ ، : » هک دریذپیم  تخانش  نیا  اب  وا  دنکیم . اهيرادربهرهب  نآ  زا  هدرک و  انـشآ  دراد ، دوجو  اهيریگفده 
ار اهنآ  نم ، تیـصخش  فعـض  هک  دوخ ، یلومعم  یگدـنز  لـماوع  اـههزیگنا و  يور  رب  مناوتیم  نآ  يهلیـسو  هب  هک  متـسه  تردـق  نآ 
اب منیبـب و  رتـالاب  یقفا  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  نم  ربارب  رد  هک  ار  ییاـههار  مراذـگب و  اـپ  تسا ، هدرک  نم  یگدـنز  رد  یـساسا  شقن  ياراد 

هحفص 966] منک [ . مادقا  اههار  نآ  شنیزگ  رد  تسا ، یلماکت  ياهشهج  لماع  هک  تیصخش ، یلاع  تردق 

گنج راک  رد  نارای  میلعت  هبطخ 124-
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اوضع رـساحلا و  اورخا  عرادلا و  اومدقف  هحفـص 967 ] تسا [ . هدومرف  داهج  هب  شنارای  کـیرحت  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
نکـساو شاجلل ، طبرا  هناف  راصبالا  اوضع  هنـسالل و  روما  هناف  حامرلا ، فارطا  یف  اووتلا  ماـهلا و  نع  فویـسلل  یبنا  هناـف  سارـضالا ، یلع 

مه رب  ار  اهنادند  دیرادب و  مدقم  هرزیب  رب  ار  شوپهرز  نمشد ، رب  هلمح  ییارآ و  فص  رد  لشفلل . درطا  هناف  تاوصالا ، اوتیما  بولقلل و 
نیا اریز  دچیپب ، دنادرگرب و  رـس  قرف  زاار  اهریـشمش  دناوتیم  رتهب  تلاح  نیا  نمـشد  ندب  رب  اههزین  ندرک  دراو  عقوم  رد  اریز  دـیراشفب .
اریز دیرادهگن ، هتسب  مین  ار  مشچ  دیراذگ و  مه  يور  ار  اهکلپ  و  دزاسیم . رتقیمع  ار  فاکـش  رتيراک و  ار  مخز  ندیچیپ ، تکرح و 

رسیب و تسکـش ، ینوبز و  نتخاس  فرطرب  يارب  لماع  نیرتهب  اریز  دیناباوخب ، ار  اهادص  دزاسیم . رت  مارآ  رتمکحم و  ار  لد  تلاح  نیا 
سوه و يوه و  يانبم  رب  هن  دـشاب  قح  ياـنبم  رب  فرط  ود  زا  یکی  گـنج ، رد  هک  تروص  نآ  رد  تسا . رازراـک  نادـیم  رد  ندوب  ادـص 

نآ رد  هک  تسا  یحارج  لمع  دننام  تسرد  يو ، نتشک  ای  نمشد  هحفص 968 ] ندب [  رب  مخز  ندرک  دراو  هک  تسا  یعطق  یگماکدوخ ،
، دوش رکیپ  نآ  ياضعا  رگید  داسفا  بجوم  اهنت  هن  هک  دوش  دـساف  ناـنچ  یناـسنا  رکیپ  زا  يوضع  هک  یعقوم  دوشیم . تعاـنق  لقادـح  هب 
. تشاد اور  ياهحماسم  هنوگچیه  نآ  ندرک  نکهشیر  رد  دـیابن  داد ، هجیتن  زین  ار  شرگید  ياضعا  عومجم  اب  وضع ، نآ  دوخ  یهابت  هکلب 
نداتفا و شزرا  زا  بجوم  هیـضق ، یتایح  تیمها  هب  یهجوتیب  لولعم  هچ  دـشاب و  تبحم  رهم و  محرت و  زا  یـشان  هچ  هحماـسم ، نیا  اریز 

رامذـلا نیعناملا  مکناعجـش و  يدـیاب  الا  اهولعجت  اهولخت و ال  اهولیمت و ال  الف  مکتیار  و  دـش . دـهاوخ  هعماج  رکیپ  ياضعا  رگید  یهابت 
اهوملـسیف و اهنع  نورخاتی  ال  اهماماو ، اهءارو  اهیفافح و  اهنوفنتکی : مهتایارب و  نوفحی  نیذلا  مه  قئاقحلا  لوزن  یلع  نیرباصلا  ناف  مکنم ،
ناروالد و تسد  هب  طقف  ار  قریب  دـینکن و  تولخ  ار  نآ  نوماریپ  دـیناشکن و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  قریب  و  اهودرفیف . اهیلع  نومدـقتی  ال 

یناسک اریز  دنشابیم . ینابهگن  ظفح و  هب  دنمزاین  ناگتسباو  ظفح  يارب  تریغ  تیمح و  ياراد  هک  دیراپـسب  یناروآ  مزر  رویغ و  نادرم 
تسار و تظفاحم  هب  و  دندرگیم . دوخ  ياهمچرپ  رود  هک  دنتـسه  یناسک  دـنراد  ار  هدـنبوک  تخـس و  ثداوح  ندـمآ  دورف  لمحت  هک 

اهنآ زا  دنیامن و  نمشد  میلـست  ار  اهنآ  ات  دنتفایمن  رتبقع  اهقریب  زا  نانآ  دنزادرپیم . يدج  الماک  روط  هب  اهنآ  شیپ  سپ و  پچ و 
یگنج يورین  رارمتـسا  تمالع  ملع ، قریب و  زازتها  ندوب و  هتـشارفارب  هتـشذگ ، ياهنامز  رد  دنراذگب . اهنت  ار  اهنآ  ات  دـنتفایمن و  شیپ 

رد دادیم . ربخ  نآ  نابحاص  تسکـش  هحفص 969 ] زا [  نآ ، ینوگنرـس  بارطـضا و  و  دنتـشاد . تسد  رد  ار  ملع  قریب و  هک  دوب  یناسک 
هعماج و تیوه  تمالع  کی  ناونع  هب  یلو  تشادـن ، اهگنج  رد  ار  تیمها  اب  هداعلاقوف  تیعقوم  نآ  قریب  هچ  رگا  يدـعب ، ياـهنارود 
ینیع و يدام  ياهورین  زا  رگید  ماـسقا  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوب . حرطم  ـالماک  هتفرگ ، رارق  نمـشد  يوراـیور  هک  یهاـپس 

يورین نامه  میوش ، رکذـتم  اج  نیا  رد  ار  اهورین  نیرتتیمها  اب  میهاوخب  رگا  دـناهداد . رکذـت  ار  یتیمها  اـب  بلاـطم  يداد  رارق  يونعم و 
زا رادروخرب  هک  یهاپـس  ای  صخـش  هک  تسا  ریذپانتسکـش  يورین  نامه  نیا  تساهناسنا . يالعا  بر  تانئاک و  قلاخ  ادـخ ، هب  ناـمیا 
وا ربارب  رد  یتسکش  اعقاو  هن  دنکیم و  تسکش  ساسحا  هن  دوش ، هدنز  رگید  راب  دوش و  یـشالتم  شندب  هتـشک و  راب  رازه  رگا  تسا ، نآ 

هنرق هیلع  عمتجیف  هیخا  یلا  هنرق  لکی  مل  هسفنب و  هاخا  یسآ  هنرق و  ورما  ازجا  تسا . زوریپ  هراومه  نامیا  نیا  بحاص  اریز  تسا ، هتفای  هار 
ار دوخ  یمزر  ياتمه  و  دیامن . تاساوم  دوخ  ناج  اب  ار  دوخ  ردارب  دنک و  تیافک  هاگمزر  رد  ار  دوخ  ياتمه  دیاب  يدرم  ره  هیخا . نرق  و 

نیناوق لوصا و  هب  ییانـشآ  لامک  اب  ترـضح  نآ  دنـشاب . وا  يهدـهع  هب  شردارب  ياتمه  دوخ و  ياتمه  هجیتن  رد  اـت  دراپـسن ، شردارب  هب 
اههورگ و يدنبمیـسقت  هلمج ، نآ  زا  دـندومرفیم . دزـشوگ  ار  داهج  لوصا  نیناوق و  زا  يوریپ  تیمها  دوخ  نایرکـشل  هب  هراومه  داـهج ،
، نادرگ ناهورگ ، هتسد ، يدنبمیسقت  ترورـض  رظن  زا  هزورما ، نوناق ، نیا  دنریگب . رارق  دوخ  صاخ  ماقم  رد  دیاب  کی  ره  هک  تسا  دارفا 
هب تسا  نکمم  نآ  هب  لالخا  دوشیم و  تاعارم  يدـج  یلیخ  ماقم ، اهراک و  فلتخم  عاونا  هب  يدنبمیـسقت  رظن  زا  هاپـس و  رکـشل و  پیت ،

رتساسح رتیـساسا و  رتیتایح  هزادـنا  ره  لئاسم  هک  تسا  نشور  الماک  لصا  کـی  نیا  رگید ، فرط  زا  دوش . یهتنم  یگرزب  ياـهررض 
دهاوخ رتساسح  رتیـساسا و  رتیتایح ، لئاسم ، هحفـص 970 ] نآ [  نوناق  مظن و  تاعارم  هزادـنا ، ناـمه  هب  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، هدوب 
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اریز تسا . روما  ریاـس  زا  رتیـساسا  نوناـق ، مظن و  تاـعارم  دراد ، دوجو  داـهج  هدـیدپ  رد  هک  ياهداـعلاقوف  تیـساسح  هب  هجوت  اـب  دوـب .
تـسکش بجوم  داهج ، هب  طوبرم  مظن  فالخ  باکترا  هحماسم و  نیرتکچوک  تسا  نکمم  تسا و  راک  رد  گرم  یگدنز و  يهلئـسم 

برعلا و میماهل  متنا  هرخالا و  فیـس  نم  اوملـست  ـال  هرخـالا ،)  ) هلجاـعلا فیـس  نم  متررف  نئل  هللا  میا  و  دوش . ریذـپان  ناربج  ياـهنایز  و 
نیب هنیب و  بوجحم )  ) زوجحم هرمع و ال  یف  دیزم  ریغل  رافلا  نا  و  یقابلا . راعلا  مزاللا و  لذـلا  هللا و  هدـجوم  رارفلا  یف  نا  مظعالا . مانـسلا 
برع نارورس  امش  و  دیرادن . ار  ترخآ  ریشمش  زا  ندنام  ملاس  ییاناوت  دینک ، رارف  ایند  نیا  ریـشمش  زا  امـش  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  و  هموی .

و تسا . نمـشد  زا  رارف  رد  نادواج  راع  گنن و  رادیاپ و  یتسپ  تلذ و  يدـنوادخ و  بضغ  هک  تسا  یعطق  دیناگتـسجرب . نیرتگرزب  و 
دهاوخن داجیا  یتیعونمم  دیـسر ، دهاوخ  ارف  شگرم  هک  يزور  وا و  نیبام  دیازفایمن و  دوخ  رمع  لوط  رب  دزیرگب ، داهج  زا  هک  سک  نآ 

دوخ يارب  یتراـسخ  هار ، نیا  زا  دوشیم و  بکترم  یهلا  فیلکت  فـالخ  هب  هدـننک  رارف  مکی . هجیتن  داـهج  نادـیم  زا  رارف  جـیاتن  تشگ .
يازگناج خـلت و  رایـسب  ساسحا  مود . هجیتن  دـش . دـهاوخ  شبیـصن  خـلت  رایـسب  یتمادـن  نآ ، ناربج  مدـع  تروص  رد  هک  دروآیم  دراو 

، دریگن ار  وا  نابیرگ  يرایـشهان  يرامیب  داهج ،)  ) فیلکت نیرتشخب  تایح  نادیم  هحفص 971 ] زا [  زیرگ  اب  رگا  هک  تسا  یتیـصخشیب 
طوقـس و رظن  زا  هک  تسا ، صاخـشا  نیا  نورد  قفا  زا  دـیابن  دـیاب و  طوطخ  ندـش  دـیدپان  موس . هجیتن  دروآیمرب . وا  راـگزور  زا  راـمد 

چیه دشاب ، هتشادن  يریثات  اهناسنا  قوقح  اهناج و  زا  عافد  رد  دیابن ، دیاب و  هک  یسک  يارب  تسین . هسیاقم  لباق  یتراسخ  چیه  اب  یهابت ،
زا یلاخ  ار  اهنآ  یـسک ، ره  ناور  زغم و  زا  فیلکت  ود  نآ  ندـش  یفتنم  هک  تسا  یهیدـب  تشاد . دـهاوخن  فیلکت  ود  نآ  يارب  يدروم 
امش  » هک نیا  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  درک . دهاوخ  اهشزرا  دض  ملاع  زا  رپ  ار  ناور  زغم و  نآ  هکلب  دنکیمن . فیلکت  ساسحا 

شزرا تخانش  وا و  لوسر  تلاسر  نید و  تمظع  زا  امش  تفایرد  هشیدنا و  هک  لاح  هک  تسا  نیا  دیاموق ،» ناگتـسجرب  برع و  نارورس 
، دـناهدوب رادروخرب  یناسنا  یلاـع  تافـص  زا  هک  برع ، زا  ییاـهنامدود  تشذگرـس  خـیرات و  هب  لقادـح  تسا ، هاـتوک  مدرم  ياـهناج 

نیا زا  ییاـههورگ  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب ، تسا ، ماـس  داژن  زا  هک  برع ، خـیراوت  زا  هچ  نآ  دـیریگب . شیپ  ار  ناـنآ  هار  دـینک و  هعجارم 
؟ ءاملا دری  نامظلاک  هللا  یلا  حـئارلا  نم  دـناهدوب . اهنآ  تاعارم  هب  دـیقم  ـالماک  دناهتـشاد و  یگدازآ  یگنادرم و  تافـص  يرادـقم  داژن ،

يوک راپـسهر  نآ  تسیک  مهراـید . یلا  مهنم  مهئاـقل  یلا  قوشا  اـن  ـال  هللا  و  راـیخالا !)  ) راـبخالا یلبت  مویلا  یلاوـعلا ! فارطا  تحت  هنجلا 
لامعا و  ) دریگیم رارق  ناحتما  دروم  اهربخ  زورما  تسا . دنلب  ياههزین  ریز  تشهب  دسرب . بآ  هب  دـنک و  شالت  ياهنـشت  نوچ  هک  هللاءاقل 

نانآ قایتشا  زا  مرتقاتـشم  منانمـشد  اب  ییورایور  هب  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  دوشیم .) شیامزآ  گنج  هزرابم و  زور  نیا  رد  مدرم  ياهتین 
ياهتشرف ياهلاب  نآ  اب  تسامش ، يدبا  تایح  ییافوکش  هاگیاج  هک  یلعا ، سودرف  نیرب و  تشهب  نآ  هحفص 972 ] دوخ [ . ياهنطو  هب 

هولج اهریـشمش  هزین و  لکـش  هب  زورما  اهنآ ، قوقح  نایمدآ و  ياهناج  زا  عافد  هزرابم و  نادیم  رد  هک  درک  دـیهاوخ  زاورپ  نآ  يوس  هب 
زا تیامح  رازبا  لیاسو و  هک  ییاهریـشمش  اههزین و  تسا ، تالامک  تاریخ و  رد  هقباسم  نادیم  رد  وپاکت  زور  هک  زورما  يرآ ، دـنکیم .
يا نم ، نایهاپـس  تسا . یبوـبر  هاـگراب  هب  زاورپ  يارب  امـش  یتوـکلم  ياـهلاب  ادرف  تسـالاو ، ياـهشزرا  نتـشاد  اـپ  رب  یناـسنا و  حاورا 

ياهتین اب  اهوپاکت ، اهشالت و  نیمه  اریز  دینکن . هقیاضم  هعماج  راوخنوخ  نانمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  یـشالت  چـیه  زا  یهلا ، نایرکـشل 
اودر ناف  مهللا  دوشیم . هدیمان  ادخ  هار  رد  داهج  هک  تسا  یتیمها  اب  رایسب  ناحتما  رد  امـش  ندمآ  رب  هدهع  زا  تمالع  هک  تسا  هناقداص 

هدـنکارپ ار  ناشعمج  دـندرک ، در  ار  قح  ناراکهبت  نآ  رگا  اراگدرورپ ، مهایاطخب . مهلـسبا  مهتملک و  تتـش  مهتعامج و  ضـضفاف  قحلا 
دناوتیم هک  تسا  قح  طقف  راپسب . تسا  تکاله  هک  ناشیاهاطخ  يهجیتن  هب  ار  نانآ  امرف . قرفتم  ار  ناشلطاب  هدیقع ) رظن و   ) هملک زاس و 

زا ریغ  یتسرپعفن ، يور  زا  ای  تشحو و  سرت و  يور  زا  مدرم  يرابجا  نتـسویپ  دشاب . هدوب  یلاع  تدـحو  کی  رد  اهناسنا  یقیقح  عماج 
نآ تاـعامتجا  مدرم  مینک  ضرف  مه  رگا  دـباییم . قـقحت  راـیتخا ، لاـمک  اـب  هتفاـی ، دـشر  ياـهناسنا  ناـیم  هک  تسا  یـشزرا  داـحتا  نآ 
ایآ دـناهدوب ، هتـسویپ  لصتم و  رگیدـمه  اب  ضحم ، یتسرپعفن  ای  سرت و  تشحو و  نودـب  ام ، راگزور  تاعامتجا  مدرم  دـننام  اـهنارود ،

ای نارادمتـسایس  هدع  کی  هک  تسا ، یعمج  هتـسد  یگدنز  يهمادا  ترورـض  ساسحا  زا  یـشان  اهیگتـسویپ  مه  هب  نیا  هک  تسین  نینچ 
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زاین و يور  زا  رگیدکی  هب  اهناسنا  لاصتا  هک  هیضق  نیا  هزورما  رگم  تسا . نینچ  اعطق  دنروآیم !؟ مهارف  ار  نآ  تامدقم  نازاب ، تسایس 
نع اولوزی  نل  مهنا  تسا !؟ هدـشن  هتفریذـپ  یلک  لـصا  کـی  ناوـنع  هب  تسا ، دوـس  ياـنبم  رب  رگیدـکی  هحفـص 973 ] زا [  نانآ  لاـصفنا 

رـسانملا و اهعبتت  رـسانملاب  اومری  یتح  مادقالا و  دـعاوسلا و  ردـنی  ماهلا و  قلفی  برـض  و  میـسنلا . مهنم  جرخی  كارد  نعط  نود  مهقفاوم 
مهضرا و رحاون  یف  لویخلا  یتعدت  یتح  سیمخلا و  هولتی  سیمخلا  مهدالبب  رجی  یتح  و  بئالجلا )  ) بئالحلا اهوقفت  بئاتکلاب ، اومجری 
هب ار  هدروخ  هبرـض  هک  اههزین  یپ  رد  یپ  ياههبرـض  اب  رگم  داد ، دـنهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  عضاوم  نانآ  مهجراسم . مهبراـسم و  ناـنعاب 
اب رگم  داد ) دنهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  عضاوم  نانآ  (. ) دنک روبع  داب  نانآ  ياهتحارج  فاکش  تعـسو  زا  ای   ) دنک راداو  دنلب  ياهسفنت 

و . ) دنکفیب كاخ  رب  دنک و  ادج  نت  زا  ار  نانآ  ياهمدق  اهوزاب و  و  دزادنیب . ار  نانآ  ياهناوختـسا  دفاکـشب و  ار  نانآ  كرات  هک  یتبرض 
زا هک  يرکـشل  زا  سپ  يرکـشل  اب  نانآ  ندیبوک  اب  رگم  نایهاپـس و  زا  سپ  ینایهاپـس  موجه  اب  رگم  داد ) دنهاوخن  رییغت  ار  دوخ  ياج  زین 

ياهمس اهبسا  هک  نآ  ات  دنوش ، هدیـشک  نانآ  ياهرهـش  هب  یپ  رد  یپ  ییاهرکـشل  هک  نیا  رگم  دناهدش ، هوبنا  هدـش و  عمج  تاهج  همه 
، یقح ره  تاصتخم  زا  دنریگب . دوخ  دگل  ریز  ار  ناشیاههاگارچ  عتارم و  فارطا  يهمه  دنبوکب و  ناشنیمزرـس  طوطخ  نیرخآ  رب  ار  دوخ 
ار نآ  شزرا  ترورـض و  یتقیقح ، ره  نایماح  هک  یتروص  رد  تسا . نآ  يارجا  نآ و  زا  عافد  رد  دیدش  تمواقم  تیمیمـص و  تیدج و 

لیلد دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روما  نیا  هک  يدروم  ره  رد  هک  نیا  هن  دـننکیم . يدـج  شالت  نآ  زا  عافد  ارجا و  رد  سفن  نیرخآ  ات  دـننادب ،
رد دریگیم ؟ رارق  نآ  يارجا  يارب  تمواقم  نیرتدـیدش  عافد و  نیرتيدـج  دروم  یهاگ  مه  لـطاب  هحفـص 974 ] تسا [ . نآ  ندوب  قح 

هنوگ نیا  رد  نانآ ، یناور  عضو  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  مکی . هورگ  مینکیم : دروخرب  اـهناسنا  زا  هورگ  دـنچ  هب  اـم  عوضوم  نیا  لـیلحت 
يدج روط  هب  مدرم  زا  ياهدع  دندید  هک  نیمه  ثداوح ، تقیقح  رد  ربدت  رکفت و  نودـب  نانیا ، دراد . ضحم  یباتزاب  تلاح  کی  دراوم ،
یلیخ اونیب ، نادـلقم  نیا  یناور  عضو  هک  اسب  هچ  دـنتفایم . هار  هب  تیدـج  لامک  اب  زین  نانآ  دـناهدرک ، يراـک  هب  مادـقا  هتفرگ و  میمـصت 

، دننکیم شالت  نآ  زا  عافد  يارب  هک  هچ  نآ  دننادیم  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  مود . هورگ  دشاب . لطاب  عوضوم  لصا  نابحاص  زا  رتيدـج 
یـشالت يهرابرد  رثایب  هارکا  یعون  تسا  نکمم  یتح  دـننیبیمن . دوخ  رد  ار  عافد  نآ  زا  نتفر  رانک  رب  يهدارا  تردـق و  اما  تسا ، لطاب 

. یناسفن ياهسوه  يوه و  قلطم  یگدرب  تخس و  تراسا  موس . هورگ  دنشاب . هتـشاد  دوخ  نورد  رد  دنهدیم  ماجنا  لطاب  زا  عافد  رد  هک 
، نآ يارب  ششوک  تایح و  كالماریز  تسا . نایارگلطاب  لطاب و  زا  تیامح  رد  يدج  تمواقم  شالت و  للع  نیرتیـساسا  زا  یکی  نیا 

صتخم نیرتیـساسا  مینیبیم  مینک ، تقد  صاخـشا  هنوگ  نیا  یناور  عضو  رد  اـم  هک  یتـقو  تسین . وا  دزن  رد  سوـه  يوـه و  زج  يزیچ 
. تسا هداد  رارق  شیارگ  دروم  ار  نآ  هک  تسا  یعوضوم  هب  شتیـصخش ، لاعف  رـصانع  داعبا و  يهمه  اب  ناسنا ، هجوت  نتفرگ ، رارق  دوبعم 

یناـسک مراـهچ . هورگ  مینک . هدافتـسا  شتـسرپ  شیارگ و  يهملک  زا  هحماـسم  نیرتمک  نودـب  یناور ، عضو  نیا  يهراـبرد  میناوتیم  اـم 
زا رپ  هک  یگدنز ، تانایرج  دراو  دنراد ، هک  يدودحم  تامولعم  هب  دانتسا  اب  دوخ و  یهاوختقیقح  يورین  هب  هیکت  اب  تسخن  هک  دنتـسه 

یهاوخ تقیقح  يورین  يو ، هب  مدرم  هجوت  لابقتـسا و  يو و  زا  هجوت  بلاج  ياهدادعتـسا  زورب  اب  ناهگان ، دـنوشیم . تسا ، لطاب  قح و 
مادختـسا رد  ار  ورین  نامه  ییامندوخ ، تورث و  ترهـش و  ماقم و  ربارب  رد  دـیدش  یگتخاب  دوخ  تروص  رد  ای  دوشیم ، کلهتـسم  اهنآ 

هحفص دننکیم [ !! جارختسا  ار  قح  ياهرهوگ  لطاب ، نداعم  زا  هناراکبان ، تاهیجوت  تاریـسفت و  اب  اجیردت  دنروآیمرد و  یهاوخ  لطاب 
. تسا تیرـشب  ناـمردیب  درد  هک  تسا  لـطاب  یتسپ  ندوب و  ینوناـق  فـالخ  قح و  تمظع  ندوب و  ینوناـق  هب  لـهج  مجنپ . هورگ  [ 975

تامـسجت تاـنیقلت و  يهلیـسو  هب  سپـس  هتفرگ و  رارق  لـیامت  دروم  هک  ییاـهزیچ  نآ  هب  هناـقمحا  ياـهبصعت  ناگدـنراد  مشـش . هورگ 
زا عافد  دـیدشت  بجوم  هناقمحا  ياهتباقر  لماوع  رگا  اصوصخم  تسا . هدـش  لدـبم  یبصعت  ياهشیارگ  هب  تالیامت ، نامه  ساسایب ،

هحفص 976] کلذریغ [ . میلقا و  داژن ، دننام  دریگب . رارق  لیامت  دروم  عوضوم 

جراوخ اب  هطبار  رد  هبطخ 125-
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مکحن مل  اـنا  هحفـص 977 ] دوـمرف [ . داریا  نآ  يهراـبرد  دینـش ، ار  تیمکح  يهجیتـن  هک  نآ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ار صاخـشا  زگره  ام  نامجرت . نم  هل  دب  ناسلب و ال  قطنی  ال  نیتفدلا ، نیب  روتـسم  طخ  وه  امنا  نآرقلا  اذـه  نآرقلا . انمکح  امنا  لاجرلا و 
رد نودـم  باـتک  تروص  هب  هک   ) نآرق نیا  میدومن . مکح  ار  نآرق  اـم  هک  تسین  نیا  زج  میدادـن و  رارق  مکح  عازن ) دروـم  هیـضق  يارب  )

درادن ینابز  هدش  هتـشون  طوطخ  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  دـلج  ود  نایم  رد  فرط  ود  زا  هک  هدـش  هتـشون  تسا  یطخ  تسا ) ام  يور  شیپ 
ندوب مکح  هک  ام  دهدب . حیضوت  دنک و  ریـسفت  ار  نآرق  هک  دشاب  ینامجرت  رـسفم و  دیاب  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دیوگب و  نخـس  هک 
هیجوت هدـنهد و  حیـضوت  رـسفم ، دوخ ، دـناوتیمن ، نودـم ، تسا  یباـتک  رهاـظ  هب  هک  نآرق ، هک  ندوـب  تهج  نادـب  میتفریذـپ ، ار  نادرم 

نآ میدید  هک  یتقو  هجیتن ، رد  دنهدب . حیـضوت  دننک و  ریـسفت  ار  نآ  صولخ  اب  اوقت و  اب  ملاع و  ینادرم  تسا  مزال  دشاب .  دوخ  يهدـننک 
تابثا ناگمه  يارب  دندرک ، نییعت  هنابیرفماوع  ياهيزاب  هرخسم  سوه و  سوه و  اب  ار  یمالسا  عماوج  يهمه  یتایح  تشونرـس  درم ، ود 

اب مدرم  یمومع  تعیب  نآرق و  زا  ردـق  نیا  یـسوموبا  صاع و  نب  ورمع  اـیآ  دنتـشادن . هحفـص 978 ] نآرق [  اب  يراک  رفن  ود  نآ  هک  دـش 
و تسا !؟ حضاو  الماک  تقیقح  قح و  کی  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  هک  دنتـسنادیمن  دـندوب و  ربخیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

یف متعزانت  ناف  : ) هناحبـس هللا  لاق  دق  یلاعت و  هناحبـس و  هللا  باتک  نع  یلوتملا  قیرفلا  نکن  مل  نآرقلا  اننیب  مکحن  نا  یلا  موقلا  اناعد  امل 
نحنف هللا ، باتک  یف  قدصلاب  مکح  اذاف  هتنسب ، ذخان  نا  لوسرلا ، یلا  هدر  هباتکب و  مکحن  نا  هللا  یلا  هدرف  لوسرلا ) هللا و  یلا  هودرف  ءیش 

مکح يارب  ار  ام  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  اهب . مهالوا  سانلا و  قحا  نحنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنـسب  مکح  نا  هب و  ساـنلا  قحا 
هک یلاح  رد  میوش . نادرگیور  ناحبـس ) دـنوادخ  باتک   ) نآرق زا  هک  میدوبن  هورگ  نآ  ام  دـندرک ، توعد  اـم  ناـیم  رد  نآرق  نداد  رارق 
هب عازن  دروم  عاجرا  دییامن .) عاجرا  شلوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد ، عزانت  رگیدـکی  اب  يزیچ  رد  رگا  : ) تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ 
اب رگا  سپ  مینک . کـسمت  وا  تنـس  هب  هک  تسا  نیا  ادـخ  لوسر  هب  نآ  عاـجرا  مییاـمن و  مکح  ادـخ  باـتک  قباـطم  هک  تسا  نیا  ادـخ ،

لوسر تنـس  قباطم  رگا  و  میتسه . ام  قداص  مکح  نآ  شریذپ  كرد و  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  دوش ، هناقداص  مکح  هللا  باتک  هب  کسمت 
تسین يدیدرت  هحفص 979 ] میتسه [ . نآ  هب  لمع  شریذپ و  كرد و  هب  مدرم  نیرتراوازس  نیرتهتـسیاش و  ام  زاب  دوش ، مکح  ص )  ) ادخ
قباـطم اـعقاو  دوـب ) هتفریذـپ  ار  ود  نآ  تیمکح  رارطـضا ، تهج  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  نیا  اـب   ) مـکح ود  نآ  رگا  هـک  نـیا  رد 

وا یتیـصخش  داـعبا  يهمه  هک  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  دـندرکیم ، مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تنـس  هللاباـتک و 
کنیب و تلعج  مل  مکلوق : اما  و  دندادیم . رارق  لمع  دروم  دنتفریذپیم و  ار  نآ  نآ  وا ، ناوریپ  نینچمه  دوب و  تنس  نآرق و  زا  یمـسجت 

ذخوت همالا و ال  هذـه  رما  هندـهلا  هذـه  یف  حلـصی  نا  هللا  لعل  ملاعلا و  تبثتی  لهاجلا و  نیبتیل  کلذ  تلعف  امناف  میکحتلا ؟ یف  الجا  مهنیب 
رارق هلـصاف  تیمکح  يارب  ار  یتدـم  نانآ  دوخ  نیبام  ارچ  دـییوگیم : هک  نیا  اما  و  یغلا . لوال  داقنت  قحلا و  نیبت  نع  لجعتف  اـهماظکاب ،

نآ يارجا  قح و  زا  عافد  رد  تسا ، رما  تقیقح  هب  نادان  هک  یـسک  هک  مدید  اور  تهج  نادـب  ار  ریخات  نیا  نم  هک  تسین  نیا  زج  يداد ؟
هجیتن رد  ات  دوشن  هتفرگ  نآ  يولگ  دیامن و  حالـصا  ار  تما  نیا  رما  توکـس ) و   ) شمارآ نیا  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  ددرگ . رتمکحتـسم 
تقامح ای  يزروضرغ  رب  یلیلد  چیه  رگا  دوش . تلالض  عیطم  یهارمگ  زاغآ  زا  دوش و  فرحنم  یگدزباتش  اب  قح  ندش  راکشآ  زا  شیپ 

ای دنتـشادن و  لقع  ای  هورگ  نآ  دنک  تابثا  هک  دوب  یفاک  دوبن ، زاستشونرـس  ساسح و  رما  نانچ  رد  لیجعت  داهنـشیپ  نیمه  زج  جراوخ ،
هدیشوپ دوب ، هدومرف  هماقا  تیمکح  يارب  صخشم  تقو  نییعت  مدع  موزل  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هک  یلیالد  اریز  صالخا .

يو زا  ار  یناسنا  صولخ  افـص و  یلک  هب  یگماک ، دوخ  بصعت و  هک  نیا  ای  تشادـن و  یلقعت  هشیدـنا و  اعقاو  ای  هک  یـسک  رب  رگم  دوبن ،
قیقحت و هب  دنتـشاد ، هک  یتـلهم  نآ  رد  دـنناوتب  ناداـن  مدرم  . 1 هحفـص 980 ] تسا [ : رارق  نیدـب  راوـگرزب  نآ  لـیالد  دوـب . هدرک  بلس 
اب دنهاوخیم  راگزور  رادغ  ناگماکدوخ  هک  دنمهفب  دنروایب و  تسد  هب  یعالطا  رما  تقیقح  زا  دنناوتب ، هک  اج  نآ  ات  دنزادرپب و  یسررب 

يهدیدپ نیفـص و  هلئاغ  رد  روما  قیاقح  زا  هک  یناسک  صالخا  نامیا و  ییاناد و  رب  نینچمه ، . 2 دنسرب . فده  نیمادک  هب  ياهلیسو ، هچ 
تـسا رگنـشور  ثداوح  زورب  دیما  تسا ، حرطم  اوقت  اب  ياهناسنا  يارب  طقف  هک  رگید ، تلع  . 3 دوش . هدوزفا  دنتـشاد ، یعالطا  تیمکح 
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نادـنمدرخ يهلیـسو  هب  هاگآان  دارفا  ندرک  عناـق  تاـقیقحت و  شیازفا  لاـمتحا  تصرف ، نیا  رد  دوب . ریذـپناکما  تصرف ، تروص  رد  هک 
يزغم و عضو  باـصعا و  لادـتعا  بجوم  هک  شمارآ  دوـخ  . 4 دوب . يوق  رایـسب  تیمکح  راوگان  بقاوع  ناـیماش و  يرگهلیح  زا  هاـگآ ،
رد . 5 دوـش . یهتنم  نیفرط  رما  حالـصا  هـب  هـک  دـنک  یتاـیعقاو  فـشک  هـب  یگرزب  کـمک  تسناوـتیم  تـسا ، تموـصخ  نـیفرط  یناور 
هب هک  دوب  نیفص  يهلئاغ  رد  نارظنبحاص  ناهدنامرف و  يولگ  ندرشف  تقیقح  رد  عیرـس ، يریگمیمـصت  تیمکح ، تیمها  هب  یعوضوم 
هب كانرطخ ، مهم و  رایـسب  يهثداح  کـی  رد  مدرم ، يـالاب  يهدر  رکفت  يارب  تلهم ، دوب . هدـمآ  دوجو  هب  وجماـک  یناروحم  دوخ  تسد 

لمعلا ناک  نم  هللا  دـنع  سانلا  لضفا  نا  دـنک . روطخ  نآ  فالخ  لقاع ، ناسنا  کی  زغم  رد  تسا  لاحم  هک  تسا  نشور  یتایح و  يردـق 
تسا یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتتلیضف  اب  هک  تسا  یعطق  هداز . هدئاف و  هیلا  رج  نا  لطابلا و  نم  - هثرک هصقن و  نا  -و  هیلا بحا  قحلاب 

وا يارب  لطاب  نآ  هچ  رگا  تسا ، هدوب  لـطاب  زا  رتبوبحم  دـشاب ، یتخـس  و  يرهاـظ )  ) شهاـک بجوم  هچ  رگا  قح  هب  لـمع  وا  يارب  هک 
اعقاو ار  لطاب  قح و  ناسنا  رگا  هک  دیراذگب  رانک  ار  لطاب  نانخـس  نیا  هحفـص 981 ] ددرگ [ . يو  شیازفا  بجوم  دنک و  بلج  ار  هدیاف 

ره نونکات ، يرشب  خیرات  زاغآ  زا  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، نیا  لیلد  نیرتمکحم  نیرتنشور و  درذگیمن . ود  نآ  زا  ییانتعایب  اب  دسانـشب ،
لقع زا  هک  دوشن  ادیپ  یسک  دیاش  تسا . هتفریذپ  ار  یهاوخدوخ  تلاذر  يدیلپ و  تسا ، هدوب  رادروخرب  لدتعم  ناور  زغم و  زا  هک  یناسنا 

هب اـهناسنا  يهمه  نیقی  اـب  ینعی  لاـح ، نیا  اـب  دـنکن . یقلت  مانـشد  ار  هاوخ » دوخ  يا   » يهملک دـشاب و  رادروـخرب  یعیبـط  كرد  میلس و 
مدرم ییانتعایب  یقیقح  للع  تفرگ !؟ غارس  ناوتیم  ار  يزیچ  یهاوخدوخ »  » یناور يرامیب  زا  رتعیاش  ایآ  یهاوخدوخ ، تلاذر  يدیلپ و 

ياهجرد هب  لطاب  قح و  دروم  يهراـبرد  یناـسنا  ملع  كرد و  هک  نیا  . 1 زا : دناترابع  یگدـنز  رد  لطاب  قح و  يدـج  ریثات  هب  یلومعم 
نآ زا  کی  ره  رگا  هک  دراد  ار  یگدامآ  نآ  یناور  رظن  زا  یلو  دنک . يدج  کیرحت  نآ  هب  لمع  شریذپ و  هب  ار  ناسنا  دـناوتب  هک  دـسرن 
هک دنتسه  یناسک  . 2 دروآرد . هبـساحم  هب  لـماک  روط  هب  دوخ  یگدـنز  رد  هدرک و  یقلت  يدـج  ار  نآ  دـنک ، نیقی  كرد و  اـعقاو  ار  ود 
رد اهناسنا ، هک  تسا  یفاطعنا  تیلباق  يدازآ و  ساسحا  کلهم ، یناداـن  نیا  لـماع  نیرتیـساسا  دـننادیمن . ار  لـطاب  قح و  یتاذ  مکح 

يدازآ ساسحا  اب  هک  دـننادیمن  الومعم  اهناسنا  هنافـساتم  دـننیبیم . دوخ  رد  یعامتجا  يدرف و  تایح  نوئـش  نیناوق  اب  ییورایور  دراوم 
دازآان روعـشیب و  يهدام  زا  رتتسپ  يهلحرم  هب  لطاب ، باکترا  ای  قح و  زا  فارحنا  فاطعنا و  تیلباق  یعیبط و  یناویح  لاـیما  عابـشا  رد 

يدازآ و ساسحا  امنملع ، ياهفایق  اب  هدش و  ادیپ  رـصاعم ،) نارود  رد  اصوصخم   ) خـیرات رد  اهامن  رکفتم  زا  ياهدـع  . 3 دننکیم . طوقس 
كرد ار  يرـشب  ناج  ناور و  حور و  رب  مکاح  نیناوق  یلو  هدرک ، كرد  زیارغ  تاکیرحت  تـالیامت و  تهج  زا  ار  رـشب  فاـطعنا  تیلباـق 

لـطاب و قح و  هب  ییاـنتعایب  لـلع  زا  رگید  یکی  . 4 دـناهتفرگ ! هجیتن  ار  لطاب  قح و  ندوب  يراـبتعا  رکفت ، زرط  نیا  زا  ناـنآ ، دـناهدرکن .
نییعت رد  هدارا ، یتسـس  لطاب . قح و  ربارب  رد  دوخ ، بساـنم  عضو  نییعت  رد  هدارا  یتسـس  زا  تسا  تراـبع  ود ، نآ  یفنم  تبثم و  تیمها 

تردق و يهزادنا  تسا . لطاب  قح و  عوضوم  هحفص 982 ] ود [  ندرکن  یقلت  یتایح  زا  یـشان  لطاب ، قح و  ربارب  رد  دوخ ، بسانم  عضو 
هک تسا  يرورـض  نیاربانب  دراد . میقتـسم  هطبار  عوضوم  نآ  ندـش  یقلت  یتایح  رادـقم  اب  عوضوم ، کی  يهرابرد  هدارا  يدـج  کیرحت 

نیرتهب هب  مدرم ، يارب  تایح ، ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  سپـس ، دوش . ریـسفت  یبوخ  هب  مدرم  يارب  لوقعم ، تایح  اصوصخم  تایح ،
نیعزوم هنورـصبی و  قحلا ال  نع  يرایح  موق  یلا  ریـسملل  اودعتـسا  متیتا ! نیا  نم  و  مکب ! هاتی  نیاف  دوش . هئارا  هدننک  عناق  لیالد  اب  هجو و 

و دیاهداتفا ! ینادرگرـس  تریح و  هب  لماع  نیمادک  تهج و  نیمادـک  زا  سپ  قیرطلا . نع  بکن  باتکلا ، نع  هافج  هب ، نولدـعی  روجلاب ال 
ار قح  دننادرگرـس و  قح  هار  زا  هک  یمدرم  اب  داهج  هزرابم و  يارب  تکرح  يارب  دـیوش  هداـمآ  دـندش ! هریچ  امـش  رب  تمـس  نیمادـک  زا 

تیـصخش هک  تسا  نامه  مهاوخیم ، امـش  زا  نم  هک  هچ  نآ  دندرگیمنرب . نآ  زا  هک  دناهتفرگ  رارق  متـس  دیدش  ریثات  تحت  دننیبیمن و 
زا هک  متسین  نم  نیا  دیوگیم و  نخس  امش  اب  هک  متـسین  نم  نیا  تقیقح ، رد  دهاوخیم . امـش  زا  دیوگیم و  امـش  هب  امـش  یهلا  - یناسنا

كانزوس ياههلان  اـب  امـش  ناـج  سفن و  شوگ  ندرک  انـشآ  ندناونـش و  زج  يزیچ  باـتع ، باـطخ و  نیا  رد  نم  شقن  مهاوخیم . اـمش 
بلط لامک  تیصخش  نیا  نم ، هن  دیوگیم ، نخس  امش  اب  هک  تسا  امـش  بلط  لامک  تیـصخش  نیا  تسین . امـش  بلط  لامک  تیـصخش 
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فیلکت ماـجنا  زا  سپ  امـش  هک  تسا  يزیگناتفگـش  رایـسب  شمارآ  اعدـم ، نیا  نشور  لـیلد  نم . هن  دـهاوخیم  امـش  زا  هک  تسا  اـمش 
. اهیلا مصتعی  زع  رفاوز  اهب و ال  قلعی  هقیثوب  متنا  ام  دوشیم . یشان  تیصخش  ندیـسر  رمث  هب  یبایدوخ و  زا  شمارآ  نیا  دینکیم . ساسحا 

ءادنلا دنع  قدص  رارحا  الف  مکیجانا ، اموی  مکیدانا و  اموی  احرب  مکنم  تیقل  دقل  مکب ! فا  متنا ! برحلا  ران  شاشح  هحفص 983 ] سئبل [ 
کسمت امـش  هب  ناوتب  هک  دیتسین ) لطاب  زا  عافد  قح و  هار  رد   ) تمواقم ماکحتـسا و  نآ  ياراد  امـش  ءاجنلا ! دنع  هقث  ناوخا  و ال  ءاقللا ) )

رب داب  فا  دیتسه . گنج  يارب  یتسپ  راوخ و  نازورفا  شتآ  امش  دز . یگنچ  امـش  هب  ناوتب  هک  دیتسین  شخبتزع  نارای  نآ  امـش  و  درک .
نخـس امـش  اب  اوجن  روط  هب  هتـسهآ و  رگید  يزور  مناوخیم و  دنلب  يادـص  اب  ار  امـش  يزور  ماهدـید . تیذا  یتخـس و  امـش  زا  نم  امش ،
نخـس  ) اوجن عقوم  رد  دینانیمطا  دروم  رادزار و  ناردارب  هن  منکیم و  ادن  ار  امـش  هک  یعقوم  رد  دـیقداص  ینادرم  دازآ  هن  امـش  میوگیم .
تسد زا  ار  دوخ  تیصخش  نالک  رایـسب  يورین  ماکحتـسا و  تمواقم و  دیزابب و  ار  دوخ  امـش  هک  تسا  هدش  ثعاب  یللع  نتفگ .) هتـسهآ 

، دیاهدرک روهلعش  امش  هک  ار  یگنج  منک  رکف  نم  رگا  منک !؟ هیکت  امـش  رب  هنوگچ  مدنبب و  لد  امـش  هب  هنوگچ  نم  تهج ، نیدب  دیهدب .
ار امش  تروص  نیا  رد  دیناسر ، دیهاوخ  بولطم  هجیتن  هب  ار  نآ  هدرک و  هرادا  هنادرم  تمواقم  يروالد و  میمـصت و  لامک  اب  ار  نآ  امتح 
هب نازوس  یگنـشت  ساسحا  اب  یگتخابدوخ و  نودـب  هک  متـسه  یناـسک  کـیبل  هب  رظتنم  مهاوخیم و  يراـی  ادـخ  زا  نم  اذـل  ماهتخانـشن !

هحفص 984] دنوش [ . هارمه  نم  اب  هللاءاقل 

لاملاتیب میسقت  هرابرد  هبطخ 126-

هحفـص تفرگ [ ! رارق  خـیبوت  دروم  يواـسم  روط  هب  لاـملاتیب  میـسقت  رد  هک  تسا  هدومرف  یماـگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
امش ایآ  امجن ! ءامسلا  یف  مجن  ما  ام  ریمس و  رمس  ام  هب  روطاال  هللا  و  هیلع ! تیلو  نمیف  روجلاب  رصنلا  بلطا  نا  یننورماتا )  ) ینورماتا [ 985
بـش هک  یمادام  منکیمن  يراک  نینچ  زگره  ادخ  هب  دنگوس  موش ! زوریپ  يراکمتـس  اب  دوخ  يرادمامز  ورملق  رد  هک  دینکیم  رما  نم  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنکیم . تکرح  ياهراتـس  لابند  هب  ياهراتـس  هک  یمادام  دـنوریم و  دـنیآیم و  مه  رـس  تشپ  زور  و 
هک تسا  هدـش  هتفگ  دومرفیم . میـسقت  يواـسم  روط  هب  ناناملـسم  رگید  راـصنا و  نیرجاـهم و  مجع و  برع و  نیباـم  ار  لاـملاتیب  ملس 

حـیجرت و رب  ار  انب  لاملاتیب ،) میـسقت   ) اطع رد  دیـسر ، يرادـمامز  هب  رمع  هک  یماگنه  درکیم . میـسقت  يواسم  ار  لاـملاتیب  زین  رکبوبا 
درک طارفا  رگید  ضعب  رب  یضعب  حیجرت  رد  دش ، لیان  ناناملسم  تماعز  هب  نامثع  هک  یماگنه  داهن . رگید  یضعب  رب  یضعب  نداد  يرترب 

. داد يرترب  راصنا  يهمه  رب  ار  نیرجاهم  يهمه  نیرجاهم و  رگید  رب  ار  شیرق  نیرجاهم  داد . رارق  دوخ  يار  يانبم  رب  ار  میـسقت  اـطع و  و 
مایا رد  رکبوبا  هب  هحفص 986 ] ار [  حیجرت  يهیـضق  رمع ، داد . يرترب  دشابن ، صلاخ  شبـسن  هک  یـسک  رب  ار  حیرـص  مجع و  رب  ار  برع 

زج : » تسا هدومرف  هکلب  هدادن ، حیجرت  رگید  سک  رب  ار  یسک  چیه  دنوادخ  تفگ  رمع  درکن . لوبق  رکبوبا  یلو  درک ، داهـشنیپ  شتفالخ 
هلئسم دناهدرک و  باختنا  ار  رمع  راتفگ  نیملـسم ، ياهقف  زا  يدایز  يهدع  [ . 268 .« ] تسا نیکاسم  ارقف و  نآ  زا  تاقدـص  هک  تسین  نیا 

ام دزن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  يوریپ  هچ  رگا  دـنک ، لـمع  تسا ، یـضتقم  شداـهتجا  نآ  هب  هـک  تـسا  رادـمامز  رب  تـسا . داـهتجا  لـحم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دشاب  حیحـص  ربخ  نیا  رگا  دنک . دییات  ار  وا  رکبوبا ، تقفاوم  هک  یعقوم  اصوصحم  تسا . رتهتـسیاش 

يرترب حـیجرت و  رد  رمع  لالدتـسا  رگا  تسا . صن  دروم  هلئـسم  تروص  نیا  رد  دادیم ، رارق  يواسم  لاـملاتیب  رد  ار  ناناملـسم  يهمه 
نآ زا  رتروآتفگش  ترجه و  هقباس و  وا  یلو  دوب ، لوبق  لباق  دوب ، رتشیب  لام  هب  يرورض  جایتحا  رگید ، یضعب  رب  مدرم  زا  یـضعب  نداد 

ناگمه يواست  لیالد  نیرتنشور  زا  داد ! رارق  لاملاتیب  زا  هدافتـسا  رد  يرترب  حـیجرت و  ببـس  ار  بسن  ندوب  صلاخ  ندوب و  برع  ود ،
رب هیکت  لاملاتیب ، زا  يرادروخرب  رد  مدرم  يهمه  نداد  رارق  يواسم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  هک  تسا  نیا  لاـملاتیب ، ربارب  رد 

لمحت درک ، زورب  مدرم  ناـیم  رد  لاـملاتیب  يواـسم  میـسقت  لـیلد  هب  هک  ار  ییاـههنتف  اـهيراوگان و  همه  نآ  تشادـن ، تجح  نیرتيوق 
عفری وه  فارـسا و  ریذـبت و  هقح  ریغ  یف  لاملا  ءاطعا  نا  الا و  هللا ! لام  لاملا  اـمنا  فیکف و  مهنیب ، تیوسل  یل  لاـملا  ناـک  ول  دومرفیمن .
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هللا همرح  هلها ال  ریغ  دنع  هقح و ال  ریغ  یف  هلام  ورما  عضی  مل  و  هللا . دنع  هنیهی  سانلا و  یف  همرکی  هرخالا و  یف  هعـضی  ایندلا و  یف  هبحاص 
زا لام  رگا  هحفـص 987 ] نیدخ [ ! مالا  و  نیدـخ )  ) لیلخ رـشف  مهتنوعم  یلا  جاتحاف  اموی  لعنلا  هب  تلز  ناف  مهد . هریغل و  ناک  مهرکش و 
لام ياطع  هک  دیـشاب ، هاگآ  تسا . ادخ  لام  اعطق  لام  هک  نیا  هب  دسر  هچ  متفرگیم ، يواسم  نآ  میـسقت  رد  ار  مدرم  يهمه  دوب ، نم  نآ 

تـسپ و ادـخ  دزن  رد  دربیم و  ـالاب  اـیند  رد  ار  شبحاـص  فارـسا  يرگطارفا و  نـیا  تـسا و  فارـسا  جرخ و  رد  طارفا  شدروـم  ریغ  رد 
رگم دنکیمن ، فرـص  دنرادن . ار  لام  نآ  یگتـسیاش  هک  یناسک  يارب  قحان و  فرـصم  رد  ار  دوخ  لام  یـسک  چیه  و  دزاسیم . شراوخ 

يزور رگا  ددرگیم و  رارقرب  رگید ، یـسک  يارب  ناـنآ  تبحم  و  دـیامنیم . مورحم  مدرم  ناـمه  يرازگـساپس  زا  ار  وا  دـنوادخ  هـک  نـیا 
. دـندرگیم بوسحم  قیفر  نیرتمیئل  تسود و  نیرتدـب  مدرم  ناـمه  دوش ، دـنمزاین  ناـنآ  کـمک  هب  دزغلب و  راـگزور  ثداوح  رد  شیاـپ 

مسق تسا . تیـصخش  لامک  دشر و  زا  یـشان  هک  يونعم  یلاع و  تازایتما  مکی . مسق  دوشیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  رب  تازایتما  يهدمع 
ایند لام  اب  ار  اهناسنا  يونعم  یلاع و  تازایتما  شزرا  دهاوخب  یصخش  ماقم و  ره  ای  رادمامز  رگا  ضحم .) یلیخت   ) يربج تازایتما  مود .

هب خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  دنکیم . لزنت  شورف  دیرخ و  لباق  يالاک  دح  ات  يونعم  یلاع و  تازایتما  يهمه  اجیردت ، دـنک ، نییعت 
بحاص ناسنا  دوخ  اهيرگادوس ، تـالماعم و  يارجم  رد  یناـسنا  يـالاو  تازاـیتما  نداد  رارق  هوـالع ، هب  میاهدرک . هدـهاشم  ناوارف  روط 

هدـع کـی  دـشاب ، مود  مسق  زا  تازاـیتما  رگا  دوـشیم . رازیب  دوـخ  تیـصخش  زا  دوـشن ، ریدـخت  رگا  هـک  دـهدیم ، لزنت  ناـنچ  ار  زاـیتما 
يزیچ هب  دنتـسم  لام ، زا  رتشیب  يرادروخرب  تروص ، نیا  رد  کلذریغ . صاخ و  طـیحم  ییاـبیز و  داژن و  دـننام  تسا ، يربج  ياههدـیدپ 
راداو يربـج ، زاـیتما  بحاـص  صخـش  نآ  ندرک  مروتم  يهضاـفا  هب  تروص ، نیا  رد  تسین . ناـسنا  راـیتخا  رد  هجو  چـیه  هب  هک  دوشیم 
شالت نیرتمک  هدوبن و  وا  راـیتخا  رد  هجو  چـیه  هب  هک  يزیچ  يهلیـسو  هب  ییاتـسدوخ ، هحفـص 988 ] يروحم و [  دوـخ  هب  تسوا  ندرک 

تسا و نوناق  لصا و  فالخ  اـطع ، هنوگره  رد  لاـملاتیب و  میـسقت  رد  مدرم ، ناـیم  نتـشاذگ  قرف  تسا . هدرکن  نآ  لیـصحت  يهراـبرد 
. دنکیم فارسا  ندوب  تیصعم  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  دراو  فارـسا  تیعونمم  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  دوشیم . بوسحم  فارـسا 

نیا درک . دنهاوخن  افو  ینادردق و  يرازگساپس و  لام  يهدنشخب  هب  دناهدرک ، تفایرد  ار  یلام  یعقاو  قاقحتـسا  نودب  هک  یمدرم  نامه 
رد يواـست  مکی  يهلئـسم  دراد : دوجو  مهم  يهلئـسم  ود  دروم ، نیا  رد  هتبلا  تسا . هداد  ناـشن  یبوـخ  هب  ار  نآ  هبرجت  هک  تسا  یتـقیقح 

رطخ اـب  دارفا  نآ  تاـیح  نآ ، ندـشن  فرطرب  تروص  رد  اـت  دنـشاب ، هتـشادن  نارگید  زا  رتشیب  يزاـین  دارفا ، زا  یـضعب  هک  تسا  یتروص 
ررـض و عفد  هعماج ، حـلاصم  هار  رد  وپاکت  شالت و  دـننام  دـنرادروخرب ، يرایتخا  تازایتما  زا  هک  ییاهناسنا  مود . يهلئـسم  دوش . هجاوم 

رگا هعماج . يارب  یلماکت  راـتخاس  ندروآ  دوجو  هب  رد  ینالـضع  يزغم و  ياـهيژرنا  اهيرایـشه و  غوبن و  ندرب  راـک  هب  نآ ، زا  بیـسآ 
، يدـیمون ساـی و  دـنوشیم و  درـسلد  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب ، يواـسم  نارگید  اـب  تشیعم  لـیاسو  زا  يرادربهرهب  رد  ییاـهناسنا  نینچ 

یتیبرت میلعت و  يارب  يدج  ششوک  دیاب  هلئسم ، نیا  لح  يارب  دربیم . نیب  زا  دناشنیم و  ورف  دیفم  ياهراک  هب  ار  نانآ  قایتشا  ششوج و 
تراقح هک  تسا  شریذپ  تخانش و  نیااب  دنک . یعقاو  شریذپ  لباق  مدرم  يارب  ار  يرایتخا  تازایتما  یتاذ  شزرا  تمظع  دناوتب  هک  درک 

تارکفت و هک  یتروص  رد  هک  نیا  رگید  دنریذپیمن . ار  نآ  لد  هت  زا  دنمهفیم و  دـشاب ، هک  یلکـش  ره  رد  ار ، يویند  ياهدوس  يزیچان 
، دـنکن مادـقا  راک  هب  يویند  تازایتما  رگید  ای  یلام  تازایتما  تفایرد  نودـب  صخـش ، نآ  دـشاب و  هعماج  زاین  دروم  ناسنا  کی  تامدـخ 

ینوناق روط  هب  ار  صخش  نآ  يهتساوخ  مادقا و  هنالداع  يهزادنا  هب  دیاب  صخـش ، نآ  ياضرا  هعماج و  زاین  عفر  يارب  هک  تسین  يدیدرت 
هحفص 989] درک [ .

جراوخ هب  باطخ  رد  هبطخ 127-

. ] دـیامرفیم ضقن  ار  نیمکح  مکح  دودرم و  ار  جراوخ  ضارتعا  ناـیب و  ار  نید  ماـکحا  زا  یـضعب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
مهنوذـخات یلالـضب و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هما  هماع  نوللـضت  ملف  تللـض ، تاطخا و  ینا  اومعزت  نا  الا  متیبا  ناـف  هحفص 990 ]
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رگا بنذی . مل  نمب  بنذا  نم  نوطلخت  مقـسلا و  و  هءاربلا )  ) ءربلا عضاوم  اهنوعـضت  مکقتاوع  یلع  مکفویـس  یبونذب ! مهنورکفت  یئطخب و 
دمحم تما  ارچ  سپ  ماهتـشگ ! هارمگ  اطخ و  بکترم  نم  هک  ار  نیا  زج  دینکیمن  لوبق  ار  يزیچ  دیزرویم و  عانتما  قح  شریذپ  زا  امش 

! دـینکیم ریفکت  ار  تما  نم  هانگ  اب  هدومن و  هذـخاوم  ار  ناـنآ  نم  ياـطخ  اـب  و  دـینکیم ! یقلت  هارمگ  نم  یهارمگ  باـسح  هب  ار  (ص )
هب ار  راکهانگ  و  دـیربیم ! راک  هب  ار  اهنآ  - حیحـصان حیحـص و  دراوم  (- دـهاوخب ناتلد  هک  اج  ره  رد   ) هتـسب ناـتیاهندرگ  رب  اهریـشمش 

نوناق هب  لمع  هب  ار  لماک  ناسنا  کی  هک  دنـسریم  طوقـس  زا  ياهجرد  هب  ییاهناسنا  یهاگ  هنوگچ  اغیرد ، دـییامنیم . طولخم  هاـنگیب 
هن دسانـشیم و  يدـح  هن  يرادـمدوخ ، ینیبدـب و  زا  یـشان  تجاجل  بصعت و  ییانیبان و  يرآ ، دـننکیم ! راداو  هلداجم  هرظانم و  یمـسر 

اهیتسپ هنوگ  نیا  روصت  زا  اتقیقح  میراد ، غارس  یناسنا  ياهتمظع  يهرابرد  ام  هک  یلوصا  لئاسم و  هحفص 991 ] نآ [  روصت  اب  يزرم .
نادـجو زا  مینکیم و  لـقعت  و  میـشیدنایم ! و  میراد ! مهف  میراد و  كرد  اـم  دـنیوگب : ناـسنا  رهاـظ  هب  یمدرم  هک  میناوتاـن ، اـهتلاذر  و 

يدرم هب  تسا ، هدرب  دورف  دوخ  رد  ار  نانآ  هک  یتلالـض  دـناهدش و  نآ  بکترم  ناشدوخ  هک  ار  ییاطخ  اهنیا ، يهمه  اـب  میرادروخرب ،!!
دییوناراپ و مان  هب  یتدیقع ، نارامیب  نیا  تسا . هدیدن  وا  تمظع  هب  یتیـصخش  ناشلامیظع  ربمایپ  زا  دعب  یناسنا  عون  ینب  هک  دنهدب  تبـسن 

یخرب هک  راصنا ، نیرجاهم و  رب  دنروایب و  تسد  هب  ار  یمالـسا  تموکح  دنتـساوخیم  يرادمدوخ ) نارگید و  هرابرد  ینیبدب   ) مسیـسران
عومجم دـیهاوخب  رگا  دـنیامرف !! یهن  رما و  ناهیتلا  نبا  ینرق ، سیوا  رـسای ، نب  رامع  دـننام  دـندوب ، خـیرات  مدرم  نیرتهتفای  دـشر  نانآ  زا 

هلمج نآ  دـینک ، هصالخ  هلمج  کی  رد  تسا ، هتـشاذگ  ام  سرتسد  رد  تحارـص  لامک  اـب  خـیرات  هک  ار  هورگ  نیا  يهماـنراک  تاـحفص 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  متملع  دق  و  دندوب . هتـساخرب  هزیتس  هزرابم و  هب  ادـخ  اب  ادـخ ، هب  یکیدزن  مهوت  هب  هک  یناسک  تسا : نینچ 

ریغ ینازلا  دـلج  قراـسلا و  عـطق  و  هلها . هثاریم  ثرو  و  لـئاقلا )  ) لـتاقلا لـتق  هلها و  هثرو  مث  هیلع ، یلـص  مث  نصحملا ، ینازلا  مجر  هـلآ 
مل مهیف و  هللا  قـح  ماـقا  مهبونذـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مهذـخاف  تاملـسملا ، اـحکن  ءیفلا و  نم  اـمهیلع  مسق  مث  نصحملا .
رب سپس  تشک و  ار  نصحم  یناز  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دینادیم  امش  و  هلها . نیب  نم  مهءامسا  جرخی  مل  مالسالا و  نم  مهمهـس  مهعنمی 
 ] ار دزد  تسد  تشاذـگ و  ثرا  هب  شنادـناخ  هب  ار  وا  ثاریم  تـشک و  ار  لـتاق  داد و  رارق  شثراو  ار  شنادـناخ  سپـس  درازگ ، زاـمن  وا 
هک ییاـهنز  اـب  ود  نآ  تخادرپ و  ود  نآ  هب  تـمینغ  زا  ار  ناشمهـس  سپـس  دز . هناـیزات  ار  نـصحم  ریغ  یناز  درک و  عـطق  هحفص 992 ]

یمهـس زا  نانآ  يرادروخرب  زا  عنام  یهلا  قح  يهماقا  دومرف و  هماقا  نانآ  دروم  رد  ار  يدنوادخ  قح  دـندرک و  جاودزا  دـندوب  ناناملـسم 
نیتم و رایسب  لالدتـسا  اب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دومرفن . جراخ  مالـسا  لها  نایم  زا  ار  نانآ  ياهمان  و  تشگن . دنتـشاد ، مالـسا  زا  هک 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تابثا  حیقو  بصعت  بکرم و  لهج  هب  نایالتبم  نآ  هب  یمالسا ، هقف  تیمهااب  رایسب  دراوم  زا  نشور 
یقلت ربمایپ  زا  رتربمایپ  ار  دوخ  هک  جراوخ ، نیا  تسنادـن . جراخ  مالـسا  ماـکحا  زا  دـندش ، هریبک  ناـهانگ  بکترم  هک  ار  یناـسک  هلآ ، و 

هیمارم و ناطیـشلا  هب  یمر  نم  ساـنلا و  رارـش  متنا  مث  دـندرک !! ریفکت  دوخ ، راـمیب  زغم  رد  مه  نآ  ار ، هریبک  هاـنگ  بکترم  دـندوب ! هدرک 
ریخ قحلا و  ریغ  یلا  ضغبلا  هب  بهذی  طرفم  ضغبم  قحلا و  ریغ  یلا  بحلا  هب  بهذی  طرفم  بحم  نانفص : یف  کلهیس  و  ههیت ! هب  برض 

، ناطیـشلل سانلا  نم  ذاشلا  ناف  هقرفلا ! مکایا و  و  هعامجلا . عم  هللا  دـی  نافم  مظعالا  داوسلا  اومزلا  هومزلاف و  طسوالا  طمنلا  الاح  یف  سانلا 
دنزیم و شیاهفده  هب  امش  يهلیسو  هب  ناطیش  هک  دیتسه  یناسک  امـش  و  دیمدرم . نیرتدب  امـش  سپـس  بئذلل . منغلا  نم  ذاشلا  نا  امک 
وا تبحم  هک  رگ  طارفا  تسود  دنتفایم : تکاله  هب  مدرم  زا  هورگ  ود  نم  يهرابرد  و  دـناشکیم . یهارمگ  يداو  هب  ار  ناگدروخ  بیرف 

( لـطاب  ) قـح ریغ  يوـس  هب  مه  ار  وا  نم ، اـب  توادـع  هک  رگ  طـیرفت  نمـشد  دـناشکیم و  هحفـص 993 ] لـطاب [ )  ) قـح ریغ  يوـس  هب  ار 
، دـنکیمن طیرفت  طارفا و  هک  تسا  لدـتعم  طسوتم و  فنـص  نم ، يهرابرد  یحور  عضو  صیخـشت و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  و  دـناشکیم .
ییادـج و زا  تسا و  تیعمج  اب  ادـخ  تسد  اریز  دیـشاب . تیعمج ) نتم   ) مظعا داوس  اـب  هراومه  دـیریگب و  ار  مدرم  هنوگ  نیا  فرط  اـمش 

هلگ زا  هک  يدنفسوگ  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  ناطیـش  نآ  زا  وا  تشگ ، اهنت  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  یـسک  اریز  دیزیهرپب . یگدنکارپ 
، دنـشاب یلومعم  دـح  زا  رتالاب  هک  ییاهتیـصخش  هک  تسا  یعیبط  نایرج  کی  نیا  ددرگیم . گرگ  بیـصن  دـش ، اهنت  تفرگ و  هراـنک 
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میلعت و هک  تهج  نادـب  دـنرادیم . زاربا  نانآ  يهرابرد  نوگانوگ  رایـسب  تاـیرظن  دـنرادن ، یـسانشناسنا  زا  یعـالطا  هک  یلومعم ، مدرم 
یعیبط اذل ، دنک ، مهف  كرد و  لباق  مدرم  هب  ار  یناسنا  یلاع  دادعتـسا  داعبا و  حوطـس و  هک  تسا  هدیـسرن  يدح  هب  یناسنا  عماوج  تیبرت 
يرـشب گنهرف  يارب  اطخ  هابتـشا و  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش . اطخ  هابتـشا و  راچد  اهتیـصخش  تخانـش  رد  مدرم ، تیرثکا  هک  تسا 
يرواد هک  دوشیم  ثعاب  اهتیبرت  میلعت و  یهاتوک  هک  افسا ، دش . دهاوخ  الاو  ياهشزرا  هچ  تافلت  ثعاب  دوشیم و  مامت  نارگ  ردقچ 

يرگ طیرفت  راچد  رگید ، فرط  زا  دوش و  زیمآرفک  طارفا  راچد  ییادخ !! دـح  ات  فرط  کی  زا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تیـصخش  رد 
دح ناونع  هب  ناوتیم  هک  ار  هچ  نآ  دروآ . نییاپ  اـهصاع  نب  ورمع  اـههیواعم و  اهدـیلو و  نب  دـلاخ  اـب  هسیاـقم  يهجرد  اـت  ار  وا  دوش و 
دوخ يادخ  اب  ار  نکمم  طابترا  نیرتکیدزن  هک  دوب  یهلا  تیـصخش  کی  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  تفگ  ترـضح  نآ  يهرابرد  لدتعم 

، دوـب هدرک  دوهـش  هک  ار  ییادـخ  وا ، دوـب . هـتفر  شیپ  هدـیتفت  نـهآ  دـح  اـت  یناـبر ، غورف  زا  يرادروـخرب  رد  شکراـبم ، ناـج  هتـشاد و 
ار مدآ  دالوا  ناکاپ  ياهلد  لوقع و  يهمه  هک  یهلا ، غورف  رپ  نانخـس  همه  نآ  هک  دوب  یـسک  وا  ار . یموهفم  يادخ  کی  هن  دیتسرپیم ،

مالسلاهیلع نینموملاریما  هحفـص 994 ] تسا [ . هدوب  تشاذـگیم ، شکرابم  نورد  رد  هچ  نآ  زا  زیچاـن  یجاوما  دروآیم ، رد  ناـجیه  هب 
يـالاو تاـصتخم  هک  دومرفیم  دـندادیم ، لیکـشت  ار  یلوـمعم ) مدرم   ) مظعا داوـس  هک  یطـسوتم  مدرم  زا  يوریپ  هب  روتـسد  ار  یناـسک 

هارمگ دـنربب ، یپ  الاو  تاـصتخم  نآ  هب  دنتـساوخیم  ناـنآ  رگا  هک  نیا  لاـمتحا  دـننک . كرد  دنتـسناوتیمن  ار  ترـضح  نآ  یتیـصخش 
رسای و نب  رامع  رتشا و  کلام  يرافغ و  رذوبا  یسراف و  ناملس  هک  یتمظع  نآ  هک  تسا  یهیدب  اریز  تسا . يوق  نانآ  قح  رد  دندشیم ،

دوصقم دـندوب . هدرکن  كرد  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  تیرثـکا  هنافـساتم  هک  یلوـمعم ، مدرم  دـندوب ، هتفاـیرد  راوـگرزب  نآ  زا  ینرق  سیوا 
نانآ تکرح  هچ  رگا  دـننکیم ، تکرح  قح  ریـسم  رد  هک  دنتـسه  هعماج  یلـصا  تیعمج  نتم و  نآ  تعامج ، مظعا و  داوس  زا  ترـضح 

هبار مدرم  هک  سک  ره  دیشاب ، هاگآ  هذه . یتم  امع  تحت  ناک  ول  هولتقاف و  راعشلا  اذه  یلا  اعد  نم  الا  دشاب . هدوبن  یهاگآ  يور  زا  الماک 
یمکح جراوخ و  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  دشاب . نم  يهمامع  نیا  ریز  هچ  رگا  دیـشکب ، ار  وا  دنک  توعد  جراوخ  راعش 

، روما نیا  يهمه  دندومرف ، ناورهن  رد  نانآ  ندرک  دوبان  يارب  هک  یمادقا  سپس  دناهدومرف و  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  نانآ  يهرابرد  هک 
ایحا ام  اییحیل  امکحلا  مکح  اـمناف  دـنکیم . تاـبثا  تقیقح  قح و  زا  ار  ناـنآ  يرود  دراد و  هورگ  نیا  یعطق  تلالـض  رب  حیرـص  تلـالد 

. انوعبتا انیلا  مهرج  ناو  مهانعبتا ، مهیلا  نآرقلا  انرج  ناف  هنع . قارتفالا  هتتاـما  هیلع و  عاـمتجالا  هواـیحا  نآرقلا و  تاـما  اـم  اـتیمی  نآرقلا و 
نآ دنناریمب  هدرک و  ءایحا  نآرق  ار  هچ  نآ  دـننک  هحفـص 995 ] ءایحا [  هک  نآ  يارب  دندش  مکح  صخـش  ود  نآ  هک  تسین  نیا  زج  اریز 

ناناملـسم يهمه  يهملک  قافتا  عاـمتجا و  زا  تسا  تراـبع  تسا ، هدرک  ءاـیحا  نآرق  هک  هچ  نآ  ياـیحا  تسا و  هدـناریم  نآرق  هک  ار  هچ 
تیعبت نانآ  زا  ام  دـشکب ، نانآ  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رگا  سپ  نآ . زا  یگدـنکارپ  ییادـج و  زا  تسا  ترابع  نآ  ندـناریم  نآ و  يهراـبرد 

، رگنحطـس مدرم  نآ  هـب  اـهراب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  درک . دـنهاوخ  تـیعبت  اـم  زا  دـشکب  اـم  فرط  هـب  ار  ناـنآ  رگا  درک و  میهاوـخ 
اب يرعـشا  یـسوموبا  يراگزاسان  قباوس  نینچمه ، دوب . هدومرف  دزـشوگ  هیواعم ، شراکمه  دـننام  ار ، نید  هب  صاع  نب  ورمع  ییاـنتعایب 

. دوب هدش  تباث  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  يارب  مالـسلاهیلع ، یلع  هیلع  مدرم  یـضعب  ندیناروش  کیرحت و  رد  نینموملاریما ، هلداع  تموکح 
ره يرادمامز  تاماقم  زا  نینچمه  دنتشاذگیم و  رارق  رگیدکی  اب  دنتسشنیم و  دنتـشاد ، هک  یقباوس  تیـصخش و  نآ  اب  درم ، ود  نآ  رگا 
رب ار  لطاب  لامیاپ و  ار  قح  ییانتعایب ، لامک  اب  هک  دنتفرگیم  حیرـص  روتـسد  هیواعم ،) مالـسلاهیلع و  نینموملاریما   ) تموصخ فرط  ود 

هتسبل مکرما و ال  نع  مکتلتخ  ارجب و ال  - مکلابا -ال  تآ ملف  دنداد . ماجنا  تیمکح  هلئـسم  رد  هک  دندرکیمن  نآ  زا  رتهب  دنناشنب ، یـسرک 
روجلا ناک  هنارـصبی و  امه  قحلا و  اکرت  هنع و  اهاتف  نآرقلا ، ایدـعتی  الا  امهیلع  انذـخا  نیلجر ، رایتخا  یلع  مکئلم  يار  عمتجا  امنا  . مکیلع

ردپ هک  یمدرم  يا  امهمکح . روج  امهیار و  ءوس  - قحلل دمصلا  لدعلاب و  هموکحلا  یف  - امهیلع انوانثتـسا  قبـس  دق  و  هیلع . ایـضمف  امهاوه 
يار هک  تسین  نیا  زج  مدرکن ! هبتشم  امش  رب  ار  رما  مدادن و  بیرف  ناتدوخ  راک  رد  ار  امـش  مدرواین و  يرـش  امـش  يارب  نم  ار ! امـش  دابم 

زا هک  میتفرگ  نامیپ  ود  نآ  زا  ام  مینک و  باختنا  ار  درم  ود  ام  هک  تفرگ  رارق  هحفص 996 ] هیضق [  نیا  رب  امش  ناریگمشچ ) ای   ) تیرثکا

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 308 

http://www.ghadirestan.com


ملظ اب  نانآ  ياوه  دندیدیم . ار  نآ  هک  نیا  اب  دندرک  اهر  ار  قح  دـندش و  هارمگ  هدومن  زواجت  نآرق  زا  درم  ود  نآ  دـننکن . زواجت  نآرق 
رد میدوب  هتفگ  میدوب و  هدرک  ءانثتـسا  دنیامن . تیمکح  راک  هب  ماقا  مکح  ود  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  ام  دـندرک و  تکرح  اوه  نامه  اب  دوب و 
نآ مکح  يار و  دنیامن ، هناملاظ  مکح  دـننک و  رداص  لطاب  يار  هک  یتروص  رد  دـننک و  راتفر  قح  تین  تلادـع و  ياضتقم  هب  تیمکح 

شـش هب  تیمکح ، جراوخ و  نایرج  يهدـننک  نشور  ینعم و  رپ  تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  تشگ . دـهاوخن  هتفریذـپ  ود 
ره هب  فیثک ، تثیبخ و  قشع  نیا  هار  رد  هک  متـسین ، يرادـمامز  ماقم و  تسایر و  قشاع  نم  . 1 دنیامرفیم : هراشا  تیمها  اب  رایسب  بلطم 

دهدب رارق  دوخ  يورایور  ار  امش  هدش ، هک  مه  هظحل  کی  يارب  مهاوخیم  امـش  نادجو  زا  نم  . 2 میالایب . تسد  رش  تیانج و  تنایخ و 
هک دیدوب  امش  ناریگمشچ  امـش و  دوخ  ای  دیـشک ، شیپ  ار  تیمکح  يهلئـسم  هک  دوب  یلع  نیا  ایآ  تسپ ، ناراکبان  يا  دسرپب : امـش  زا  و 

ار نانآ  توعد  دـیاب  ام  دـننکیم و  توعد  نآرق  هب  لمع  هب  ار  ام  ماـش  نایهاپـس  دـیتفگ : دـیدروخ و  ار  اـیند  يهماـکدوخ  نارادـغ  بیرف 
. دننکن يدعت  نآرق  زا  هک  میدوب  هتفرگ  نامیپ  تخـس  صاع ) رمع و  يرعـشا و  یـسوموبا   ) رفن ود  نآ  زا  هک  دـینادیم  امـش  . 3 میریذپب !!
هک دینادب  نیقی  سپ  تیعمج ، داحتا و  هن  دشکیم ، یگدنکارپ  هب  رفن  ود  نآ  تیمکح  هجیتن  رد  یمالسا ، يهعماج  راک  دینیبیم  هک  لاح 
ود نآ  دـیوگب  هک  سک  ره  . 4 قرفت . یگدنکارپ و  هن  دـهدیم ، داحتا  قافتا و  هب  روتـسد  نآرق  اریز  دـناهدرکن ، مکح  نآرق  قباطم  نانآ 

رادـمامز برع  يارـسک  دورب و  رانک  بلاطیبا  نب  یلع  دـیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  تین  یکاـپ  یبلطقح و  صـالخا و  لاـمک  اـب  رفن 
وفع لباق  هک  تسا  يزروضرغ  هحفص 997 ] نآ [  رد  روهطوغ  ای  دراد و  زغم  رد  یلالتخا  ای  درادن ، عیاقو  زا  یعالطا  ای  دوش ، ناناملـسم 

تسیچ تموصخ  نآ  دروم  رد  قح  هک  نیا  هب  ملع  اب  مکح ، ود  نآ  هک  دیآیمرب  یبوخ  هب  ریـسفت  دروم  تالمج  زا  . 5 تسین . ضامغا  و 
يهلمج نیا  دـننک . مکح  حـلاص  دـصق  تلادـع و  اـب  هک  دوـب  هدـش  طرـش  رفن  ود  نآ  هب  . 6 دنتـشاذگ . اـپ  ریز  ار  قح  تسیک ، اـب  قـح  و 

حرط يرادمدوخ و  سوه و  يوه و  يانبم  رب  طقف  رفن ، ود  نآ  هک  دنکیم  تابثا  ترـضح  نآ  رگید  تالمج  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هحفص 998] دندرک [ . مکح  ماقم ، هاج و  يارب  نتشیوخ 

هرصب ياههنتف  هبطخ 128-

هل نوکی  يذلا ال  شیجلاب  راس  دقو  هب  یناک  فنحا ، ای  هحفص 999 ] دهدیم [ . ربخ  هرصب  ياههنتف  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
اب منیبیم  ار  درم  نآ  ییوگ  فنحا ، يا  ماعنلا . مادـقا  اهناک  مهمادـقاب  ضرالا  نوریثی  لیخ . همحمح  مجل و ال  هعقعق  بجل و ال  راـبغ و ال 
زا ییادـص  هن  دـیآیمرب و  شنابـسا  ياـهماگل  ندـیوج  زا  يزاوآ  هن  یگناـب . هن  تسا و  يراـبغ  نآ  يارب  هک  تسا  تـکرح  رد  يرکـشل 

نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . ناغرمرتش  ياهمدـق  ییوگ  هک  دـننک  ور  ریز و  نانچ  نآ  دوخ  ياهمدـق  اب  ار  نیمز  اهنآ ، ناجیه 
يهرابرد یتافیـصوت  دروآیم و  دای  هب  راتـشک ، گنج و  تهج  هب  ار  وا  ياهيرگناریو  جـنز و  بحاص  عیاـقو  هدومرف و  ییوگـشیپ  هبطخ 

هک دمحم ،) نب  یلع   ) جنز بحاص  نیا  دـیآیم ، رب  خـیراوت  زا  هک  يروط  هب  دـیامرفیم . نایب  داتفا ، قافتا  ادـعب  اهنآ  يهمه  هک  كارتا ،
نیرتدـب اب  ییاهتراغ  لتق و  تسا ، هدرک  عانتما  شاهناـماکدوخ ، ياههتـساوخ  عابـشا  هار  رد  دوخ ، یعقاو  تیـصخش  هب  حیرـصت  زا  یتح 

یتلا هفرخزملا  رودلا  هرماعلا و  مکککسل  لیو  هحفص 1000 ] تسا [ . ریظنمک  اعطق  خیرات ، رد  هک  داد ، ماجنا  لکش  نیرتهناملاظ  عضو و 
اههجول و ایندـلا  باک  انا  مهبئاغ . دـقفی  مهلیتق و ال  بدـنی  نیذـلا ال  کئلوا  نم  هلیفلا ، میطارخک  میطارخ  روسنلا و  هحنجاـک  هحنجا  اـهل 

ییاهنادوان ناسکرک و  ياهلاب  دننام  ییاهلاب  هک  ناتنیراگن  ياههناخ  ناتدابآ و  ياههچوک  نآ  رب  ياو  اهنیعب . اهرظان  اهردقب و  اهرداق 
دیدپان هک  نآ  زا  دوشیمن و  هداد  رس  ياهلان  نانآ  ناگدش  هتـشک  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نایرکـشل  نآ  زا  دنراد . لیف  ياهموطرخ  دننامه 

نآ اب  تسه  هک  هچ  نآ  يانبم  رب  متخانـش و  ار  نآ  تقیقح  متخادـنا و  شیور  رب  ار  ایند  نم  دریگیمن . تروص  ییوجتـسج  تسا  هتـشگ 
ضارعا تلع  قوف ، تالمج  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  مدرک . هراظن  وا  رد  تسیرگن  نآ  رد  دیاب  هک  یمـشچ  اب  مدومن و  رارقرب  طابترا 

مولعم اج  نیا  زا  تسا . نآ  يهتـسیاش  هک  یمـشچ  اب  نآ  يهدـهاشم  ایند و  یقیقح  یباـیزرا  زا  تسا  تراـبع  هک  هدومرف ، ناـیب  ار  اـیند  زا 
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رارق هجوـت  دروـم  ار  نآ  دـنرگنب ، نآ  رد  دـیاب  هک  یتریـصب  اـب  دناهتخانـشن و  ار  اـیند  اـعقاو  مدرم ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هک  دوـشیم 
ندروآ رب  یتسه و  ناهج  رد  تایح  تیعقوم  نییعت  زا  تسا  ترابع  هک  ایند ، اب  طاـبترا  رد  هک  دـندرکیم  كرد  اـهناسنا  رگا  دـناهدادن .

نب یلع  دـننام  زین  نانآ  دـنکیم ، نیمات  ار  یعیبط  تاـیح  هک  یلیاـسو  تادوجوم و  هن  تسا  ناـسنا  اـب  تلاـصا  یعیبط ، دـعب  ياههتـساوخ 
راک زا  نودـب  هک  يویند ، یگدـنز  تالمجت  قرب و  قرز و  هب  هن  دـندادیم ، دوخ  یناسنا  تیـصخش  هب  ار  تلاـصا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

تسا هلیسو  ایند  هک  تسا  هدومرف  ناشکرابم  نانخس  رد  اهراب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسین . ریذپناکما  وجلامک ، تیـصخش  نتخادنا 
ياج هب  ار  يویند  تایح  شزرا  تیهام و  دشاب و  هتشاد  یعالطا  دوخ  تیصخش  تمظع  شزرا و  زا  یبوخ  هب  یـسک  رگا  ینعی  فده . هن 
نیا هن  دـنکیمن . لاوز  هب  ور  يویند  تیح  لیاسو  ینابرق  تسا ، یگنادواج  شتعیبط  هحفص 1001 ] هک [  ار  دوخ  تیصخش  زگره  دروآ ،

تسا يدنوادخ  يهغلاب  تیشم  دض  راتفر ، رکفت و  هنوگ  نیا  اریز  دنکن ، یعیبط  تایح  هب  ییانتعا  دزادنیب و  رس  تشپ  ار  يویند  تایح  هک 
تیطعا دقل  هباحصا : ضعب  هل  لاقف  تسا . هدومرف  هیبعت  تیدبا  يارـس  هب  روبع  يارب  ینعم ، رپ  تمظع و  اب  رایـسب  هاگرذگ  ار  ایند  نیا  هک 

. ملع يذ  نم  ملعت  وه  امنا  بیغ و  معلب  وه  سیل  بلک ، اخا  ای  ایبلک : ناک  لجرلل و  لاق  مالسلاهیلع و  کحضف  بیغلا ! ملع  نینموملاریما  ای 
سفن يردـت  ام  ماحرالا و  ام  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  : ) هلوقب هناحبـس  هللا  هددـع  ام  هعاسلا و  ملع  بیغلا  ملع  امنا  و 
یخـس لیمج و  وا  حیبق  یثنا و  وا  رکذ  نم  ماحرالا  یف  ام  هناحبـس  هللا  ملعیف  هیالا . تومت )... ضرا  ياب  سفن  يردت  ام  ادغ و  بسکت  اذام 

يوس ام  هللا و  الا  دحا  هملعی  يذلا ال  بیغلا  ملع  اذـهف  اقفارم . نییبنلل  نانجلا  یف  وا  ابطخ ، رانلا  یف  نوکی  نم  دیعـس و  وا  یقـش  لیخب و  وا 
: درک ضرع  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  یحراوج .)  ) یحناوج هیلع  مطـضت  يردص و  هیعی  ناب  یل  اعد  هینملعف و  هیبن  هللا  هملع  ملعف  کلذ 

متفگ هک  نیا  یبلک ، يا  دومرف : نینچ  دوب  بلک  يهلیبق  زا  هک  درم  نآ  هب  دـیدنخ و  ترـضح  نآ  تسا ؟ هدـش  هداد  بیغ  ملع  امـش  هب  ایآ 
تسا و تماـیق  هب  ملع  بیغ ، ملع  هک  تسین  نیا  زج  و  ماهتفرگ . ارف  مرکا ) ربماـیپ   ) ملع بحاـص  زا  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین  بیغ  ملع 
هک تسوا  تسا و  هحفص 1002 ] وا [  دزن  رد  تمایق  ملع  هک  تسا  ادخ  : » تسا هدرمش  دوخ  يهدومرف  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  روما  نآ  هب 

یـسک تخودـنا و  دـهاوخ  ادرف  هک  ار  هچ  نآ  دـنادیمن  یـسک  چـیه  تسا و  ماحرا  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـنادیم  دتـسرفیم و  ورف  ار  ناراب 
ای تشز  نز  ای  درم  - دنادیم تسا  ماحرا  رد  هک  ار  هچ  نآ  هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  سپ  درم ». دهاوخ  نیمز  نیمادـک  رد  هک  دـنادیمن 

مدمه ناربمایپ  اب  تشهب  رد  ای  دش  دهاوخ  خزود  شتآ  مزیه  هک  ار  یسک  دنادیم  ادخ  نینچمه  -و  دیعـس ای  یقـش  لیخب ، ای  یخـس  ابیز ،
میلعت شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یملع  اهنیا  زج  و  دنادیمن . ار  نآ  ادخ  زج  یسک  هک  بیغ  ملع  نآ  تسا  نیا  تشگ . دهاوخ 

 . دبایرد ار  نآ  ملد  دوش و  نآ  ياریذپ  نم  يهنیس  هک  تسا  هدرک  اعد  نم  قح  رد  تسا و  هدومرف  میلعت  نم  هب  مه  راوگرزب  نآ  هدومرف و 
رگید یلیاسو  ای  ياهعـشا  يهلیـسو  هب  رگا  اذـل ، هطـساو . نودـب  ياهملع  زا  تسا  تراـبع  تسادـخ ، راـصحنا  رد  هک  بیغ  ملع  زا  روظنم 

زا دنفاکـشب و  ار  رداـم  محر  رگا  هک  ناـنچ  تسا . بیغ  ملع  هک  تفگ  ناوتیمن  ار  ملع  نیا  رتخد ، اـی  تسا  رـسپ  نینج  هک  دوش  هدـیمهف 
نیا یگدنز  رد  هک  یعیاقو  ابیزان ، ای  تسابیز  محر  رد  نینج  هک  نیا  هب  ملع  هتبلا  تسین . بیغ  ملع  دنروآ ، تسد  هب  عالطا  محر  ياوتحم 

هحفص 1003] دنادیمن [ . ار  اهنآ  ادخ  زج  سک  چیه  هک  تسا  بیغ  ملع  يهلوقم  زا  اعطق  دوب ، دهاوخ  هچ  دراد ، شیپ  رد  ایند 

اههنامیپ هرابرد  هبطخ 129-

نولمات ام  -و  مکنا هللا ، داـبع  هحفـص 1004 ] تسا [ . هدومرف  داریا  اهشجنـس  رازبا  اههنامیپ و  رکذ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يا رـساخ . حداک  بر  عیـضم و  بئاد  برف  ظوفحم . لمع  صوقنم و  لجا  نوضتقم : نونیدـم  نولجوم و  ایوسا )  ) ءایوثا - ایندـلا هذـه  نم 
رمع تدم  هبلاطم ، دروم  دیراد  ماو  دـیراد . تقوم  یتماقا  دـینکیم  وزرآ  ایند  نیا  زا  هک  ار  هچ  نآ  ره  امـش و  ایند  نیا  رد  ادـخ ، ناگدـنب 

تراسخ رد  هک  يرگوپاکت  دیدرگ و  هابت  هک  يرگـشالت  اسب  طبـض . يارجم  رد  دـیهدیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  تسا و  شهاک  هب  ور  امش 
یعیبط تایح  تیریدم  امش ، نورد  رد  هک  یتقیقح  نآ  تفرگ . دهاوخ  سپ  زاب  تسا ، هداد  اهناسنا  هب  هک  ار  هچ  نآ  یتسه ، نیناوق  داتفا .
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یـسک چیه  دنکیم . هبلاطم  دیراد  نآ  هب  هک  ار  ینید  امـش  زا  هراومه  تسا ، تیـصخش  شفورعم  مان  و  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  يونعم  و 
نید نآ  دنس  ریز  میلس  لقع  نادجو و  ربتعم  اناوخ و  رایسب  ياضما  اریز  دنتسین ، نید  نآ  رکنم  دنراد ، تقیقح  نآ  زا  یعالطا  هک  نانآ  زا 

هحفـص 1005] دـض [  دوـخ  هک  لذر ، تسپ و  ياـهيرگادوس  قوـف  رد  نآ  ماـجنا  فـیلکت و  ساـسحا  زا  تسا  تراـبع  نید  نیا  تـسا .
يدج تمظع و  زا  هجو  چیه  هب  نآ ، نتفرگ  هدیدان  ییانتعایب و  دیتسه و  نویدم  امش  يرآ ، تسا . یمدآ  تیصخش  لیـصا  ياههتـساوخ 
یتایح تیمها  تمظع و  زا  سفنت ، یتایح  يهدیدپ  هب  تبـسن  ناکدوک  نتفرگ  هدیدان  ییانتعایب و  هک  هنوگ  نامه  دـهاکیمن . نآ  ندوب 
تعیبط قیاقح  داوم و  زا  ناسنا  هک  تسا  ینید  مکی . عون  مینکیم : حرطم  اهناسنا  يارب  نید  عون  ود  ثحبم ، نیا  رد  ام  دهاکیمن . سفنت 

يادا موزل  رد  یـسک  چـیه  هک  تسا  مهف  همه  هداس و  رایـسب  نید  نامه  نیا ، دـنکیم . هرادا  اهنآ  اـب  ار  دوخ  یعیبط  تیدوجوم  هتفرگ و 
طقف ار  نید  نیا  دوش . ادا  ایند  نیا  رد  تیصخش  ندناسر  رمث  هب  يارب  دیاب  هک  تسا  یلـصا  نید  نآ  مود . عون  تسا . هدرکن  يدیدرت  نآ ،

. دسرب رمث  هب  دوش و  دوخ  لامک  راپسهر  دیاب  یلیاسو  هچ  اب  قرط و  نیمادک  زا  یمدآ ، تیصخش  هک  دننک ، نییعت  دناهتـسناوت  یهلا  نایدا 
هتدع تیوق  نا  وا  اذهف  اعمط . الا  سانلا  كاله  یف  ناطیشلا  الابقا و ال  الا  هیف  رشلا  الو  رابدا ، الا  هیف  ریخلا  دادزی  نمز ال  یف  متحبـصا  دق  و 

. دـیازفایم رـش  هب  ناـنآ  ندروآ  يور  ریخ و  زا  مدرم  ضارعا  رب  هک  دـیاهتفرگ  رارق  یناـمز  رد  امـش  هتـسیرف . تنکما  هتدـیکم و  تـمع  و 
يارب راکبان  ثیبخ  نآ  لیاسو  ندـش  تیوقت  راگزور  نونکا  مه  تسا . تدایز  هب  ور  مدرم  نتخاـس  هارمگ  يارب  ناطیـش  عمط  ناـنچمه ) )

زا ياهشوگ  رد  لقادح  خیرات ، هک  دوشیم  یهاگ  شراکش . رب  وا  يهطلـس  يزابگنرین و  ندش  ریگارف  تسا و  مدآ  نادنزرف  نتخاس  هابت 
. دریگیم ندیـشخرد  اههنحـص  نآ  مدرم  ياهیناشیپ  اهلد و  رد  لامک  ریخ و  هک  دوشیم  ییاهناسنا  دهاش  يرـشب ، یگدنز  ياههنحص 

. ] ناـنآ يارب  یناـسنا  لوصا  يهئارا  زا  تسا  تراـبع  نید  نیا  دـیآیم . رب  دراد ، دوـخ  نادـنزرف  هب  هک  ینید  يادا  ددـص  رد  اـیند  ییوـگ 
رد خـیرات ، ياـهههرب  رد  یهاـگ ، زا  ره  اـهناسنا ، تیناـسنا  ییافوکـش  رگا  هک  تسا  راـکنا  لـباقریغ  تـقیقح  کـی  نـیا  هحفص 1006 ]
نآ رد  یگدنز  هک  دشیم  ياهدکتملظ  تروص  هب  ایند  دشیمن ، هدهاشم  صاخشا  زا  ياهدع  رد  نایمدآ ، یگدنز  يهصرع  زا  ياهشوگ 

. دنهدیم ماجنا  نآ  رارمتسا  اهناسنا و  تایح  هب  یگرزب  تمدخ  هدیسر  رمث  هب  ياهتیـصخش  درک . روصت  ناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتراوگان 
زات تخات و  نادیم  تیفیک ، تیمک و  رد  یتافالتخا  اب  يرـشب ، یگدـنز  ياههصرع  اههنحـص و  اهنامز و  تیرثکا  هنافـساتم ، لاح ، ره  هب 

یعیبط و ینابم  یهابت  یقیقح و  ياهداشرا  تیبرت و  میلعت و  یهاتوک  رد  ار  اهيزور  هریت  نیا  ياـههزیگنا  لـلع و  تسا . ناتـسرپرش  رش و 
هحفص 1007] درک [ . وجوتسج  دیاب  اهناسنا  یگدنز  یگنهرف 

رذوبا اب  ینخس  هبطخ 130-

جراف تبضغ هللا ، کنا  رذابا ، ای  هحفص 1008 ] تسا [ . هدومرف  دوخ  نارای  هب  نیفص ، گنج  نادیم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
تلاح راهچ  يدرک . بضغ  وا  يارب  هک  شاب  راودیما  دنوادخ  نآ  هب  سپ  یتشگ ، نیگمشخ  ادخ  يارب  وت  اعطق  رذابا ، يا  هل . تبـضغ  نم 

بح و بضغ ، تیاضر ، زا : تسا  ترابع  تلاح  راهچ  نیا  دراد . ییازـسب  ریثات  وا  تشونرـس  رد  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  لـباقتم  یناور 
هدیدنـسپ و نیا  رگا  دیآیم . دوجو  هب  عوضوم  کی  هب  ندش  عناق  ندیدنـسپ و  زا  هک  شریذـپ  تلاح  نآ  زا  تسا  ترابع  تیاضر  ضغب .

نآ یهاگ  هک  ضغب ، تسا . دیدش  فیعـض و  یبتارم  ياراد  هک  دوشیم  هدیمان  هقالع ) تبحم و   ) بح دسرب ، مه  نتـساوخ  دـح  هب  عانقا ،
نامه یلومعم ، بضغ  تسا . ینمـشد  زورب  بجوم  هک  رفنت ، تلاح  زا  تسا  ترابع  دنیوگیم ، مه  يزوتهنیک  توادـع و  تموصخ و  ار 
راهچ نیا  شزرا  دـیآیم . دوجو  هب  ناسنا  رد  هک  تسا  ییوجماـقتنا  سح  شـشوج  تراـقح و  ساـسحا  زا  یـشان  یفنم ، ناـجیه  تلاـح 

. دروآیم دوجو  هب  ار  روبزم  ياههدـیدپ  هک  تسا  ییاـههزیگنا  لـماوع و  هب  طوبرم  بضغ ) تیاـضر و  ضغب و  بح و   ) یناور يهدـیدپ 
راـهچ نیا  شزرا  هک  تسا  یهیدـب  ناـسنا . يدوـجو  لاـمک  هب  اـهنآ  یگتـسباو  تیفیک  تیمک و  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  شزرا  كـالم 
یعیبط تایح  يرورـض  لماوع  هک  ماگنه  نآ  رد  اریز  تسا ، یعیبط  تایح  يارجم  رد  اهنآ  يرورـض  دوجو  زا  راـنک  رب  یناور  يهدـیدپ 
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دوخ دنزرف  ردام ، و  هحفـص 1009 ] ردپ [  لاثم ، ناونع  هب  تسین . اهشزرا  يهقطنم  رد  لخاد  دشاب ، هدوب  تالاح  نآ  زورب  بجوم  یمدآ 
زا یـشان  تسا  یترورـض  دوشیم ، عابـشا  دـیآیمرب و  يرداـم  يردـپ و  تعیبط  زا  تبحم  نیا  هک  يدودـح  نآ  اـت  دـنرادیم . تسود  ار 
راک رد  يرایتخا  هک  ییاج  اریز  دشاب ، هدوب  فیلکت  مکح و  يارب  ییاشنم  دـناوتیمن  اذـل  ود . نآ  یناور  لوصا  کیژولویزیف و  نامتخاس 

رد دشاب ، هدوب  رایتخا  يارجم  رد  روبزم  يهدیدپ  راهچ  هک  هزادـنا  ره  نیاربانب ، درک !؟ هبـساحم  اج  نآ  رد  ناوتیم  ار  یـشزرا  هچ  تسین ،
دورب و رتالاب  یناویح  یصخش و  ياههتساوخ  زا  توادع  تبحم و  هک  هزادنا  ره  دریگیم . رارق  اهشزرا  دض  ای  شزرا  هب  فاصتا  ضرعم 

ياههتـساوخ زا  هنیک  تبحم و  بضغ و  اضر و  هچ  ره  اریز  دش . دـهاوخ  رتشیب  نآ  شزرا  دـشاب ، لوقعم  تایح  يهیلاع  قیاقح  هب  طوبرم 
ار نادیم  تسا ،) خنس  مه  کیرش و  تاناویح  يهیقب  اب  هک  ناسنا ، یعیبط  تایح  ریدم   ) یعیبط دوخ  هک  دوشیم  مولعم  دورب ، رتالاب  روبزم 
نا تسا . هتفرگ  دوخ  راـیتخا  رد  رتـشیب  ار  یمدآ  دوجو  تیمکاـح  بضغ  نم ، نیا  تسا و  هدرک  یلاـخ  رتـشیب  یناـسنا  یلاـع  نم  دوس  هب 

يارب مدرم  نیا  هیلع . مهتفخ  امب  مهنم  برها  هیلع و  كوفاخ  ام  مهیدـیا  یف  كرتاـف  کـنید ، یلع  مهتفخ  مهاـیند و  یلع  كوفاـخ  موقلا 
يارب هک  ار  هچ  نآ  نانآ  يارب  نک  اهر  رذابا ، يا  سپ  يداـتفا . سرت  هب  ناـنآ  زا  دوخ  نید  يارب  وت  دنتـشگ و  كاـنمیب  وت  زا  دوخ  ياـیند 
کی نیا  يداـتفا . تشحو  سرت و  هب  نآ  يهراـبرد  ناـنآ  زا  هک  نـید  نآ  تـهج  هـب  ناـنآ  زا  زیرگب  و  دـندش . كاـنمیب  وـت  زا  نآ  نتـشاد 
کی دنکیم ، رجز  ساسحا  تافارخ  هب  هدولآ  فیثک و  دیلپ و  نانخس  ندینـش  زا  هتفای  دشر  ناسنا  کی  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  تقیقح 

یناسنا تـالامک  هب  طوبرم  هک  یتقیقح  ره  تفرعم و  ملع و  يدازآ و  تلادـع و  قح و  نخـس  ندینـش  زا  زین  لاـمک  زا  رود  ياـمن  ناـسنا 
هحفـص 1010] نتـشیوخ و [  عابـشا  زج  ینوناـق  هک  دـنهاوخیم ، ار  یعیبط  دوخ  يدازآ  تسخن  ناـنآ  دـنکیم . هجنکـش  ساـسحا  تسا ،

يهمه کلمت  دـح  رـس  اـت  دـهاوخیم ، ار  نآ  یعیبط  دوخ  هک  يدازآ ، نیا  دسانـشیمن . تسا ، ناـنآ  زیارغ  هک  دوخ ، تسد  ریز  ياـضعا 
نینچ هک  لاـح  دوش . یهتنم  هعماـج  دارفا  يهمه  یگدرب  هب  کـلمت  نیا  هچ  رگا  دوشیم ، هدیـشک  يویند  یگدـنز  نیا  تازاـیتما  عفاـنم و 

تیـصخش رذـگب و  راذـگب و  نانآ  دوخ  يارب  دـنزابیم ، نآ  رـس  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دـنهاوخیم و  نانآ  هک  ار  هچ  نآ  رذاـبا ، يا  تسا ،
ادغ حبارلا  نم  ملعتس  و  كوعنم ! امع  كانغا  ام  مهتعنم و  ام  یلا  مهجوحا  امف  هدب . تاجن  رتيدج  رتعیرس و  هچ  ره  ار  دوخ  يوج  لامک 

وت هچ  نآ  زا  وت  يزاینیب  تسا  رایسب  هچ  و  نانآ . ياههتسیاشان  زا  وت  يریگولج  هب  موق  نآ  زاین  تسا  رایـسب  هچ  ارـسخ .)  ) ادسح رثکالا  و 
نارگید زا  شیب  هک  یـسک  درب و  دـهاوخ  دوس  شکاـشک  نیا  زا  هک  یـسک  ادرف  تسیک  دـیمهف  یهاوخ  يدوز  هب  دـندومن . عنم  نآ  زا  ار 

نیرتیـساسا زا  یکی  يزاینیب ، يدنمزاین و  دراوم  زا  یقیقح  عالطا  هک  تشاد  ناوتیمن  يدیدرت  چیه  تفرگ . دـهاوخ  رارق  کشر  دروم 
روط هب  قالخا و  نید و  هب  اهناسنا  جایتحا  هک  دنتـسنادیم  عماوج  ناگدننادرگ  يزورید و  رـشب  رگا  تسا . یگدنز  رد  تیقفوم  تامالع 
طقف هک  ییاهیناماسبان  همه  نآ  راتفرگ  تسا ، يرورـض  لوقعم  تایح  کی  يارب  هکلب  تسین ، ساسایب  لـیخت  کـی  تاـیونعم ، هب  یلک 

زا تسا ، مزال  رـشب  يوناث  یلوا و  ياهيزاین  فشک  يارب  هک  ار  هتـسیاش  تیمها  نآ  نانآ ، دندشیمن . دناشوپب ، دناوتیم  ار  اهنآ  ریدخت 
، یهگناو تسا . رادروخرب  تیمها  نیرتیتایح  زا  ناسنا  تایح  حالـصا  میظنت و  يارب  فشک ، نیا  هک  یتروص  رد  دـنهدیمن . ناـشن  دوخ 
، تسا ياهلیـسو  ره  هب  هکلب  دنکیمن ، تیافک  مه  ياهيزاینیب  اهيدنمزاین و  نتـسناد  فشک و  اهنت  هک  مینک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا 
ار نآ  تیمها  یلو  دـنراد  یعالطا  هحفـص 1011 ] دوخ [ ) ياهيزاینیب  ياهيدـنمزاین و   ) روبزم يهدـیدپ  ود  زا  هک  یمدرم  نآ  هب  دـیاب 

تایح میظنت  لیاسو  دنناوتیم ، هک  اج  نآ  ات  تیریدم ، تاماقم  دوش و  دزـشوگ  هدیدپ  ود  نآ  اب  یگدـنز  قیبطت  ندوب  یتایح  دـننادیمن ،
امهنم هل  هللا  لعجل  هللا ، یقتا  مث  اقتر ، دبع  یلع  اتناک  نیضرالا  تاوامـسلا و  نا  ول  و  دننک . هدامآ  هدیدپ  ود  نآ  اب  هجوت  اب  ار  هعماج  مدرم 

زا وا  يارب  دـنوادخ  دزروب ، اوقت  ناحبـس  دـنوادخ  هب  هدـنب  نآ  سپـس  دوـش ، هتـسب  ياهدـنب  يور  رب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  رگا  و  اـجرخم !
تعیبط ياروام  هب  تعیبط  يهنحص  زا  ناسنا  ییانیب  ذوفن  بجوم  هک  تساوقت  دنکیم . زاب  یهاگزیرگ  هدش  هتـسب  ياهنیمز  اهنامـسآ و 

اب ناسنا  ایند ، نیمه  تعسو  هب  ياهنهد  اب  هک  ياهنزور  نآ  رون  رگید  ترابع  هب  ای  هاگزیرگ ، نآ  ییانشور  دنک . زاب  ار  هتـسب  يایند  هدش و 
هک ناسنا  نآ  دریگیم . ندیبات  گرزب  ناهیک  رب  دـیآیمرب و  یقتم  ناسنا  نیمه  نورد  زا  دـشخبیم ، ییاهر  ایند  نینهآ  نادـنز  زا  ار  اوقت 
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ياههتـساوخ هار  رـس  زا  عناوم  عفر  زج  ار  یموهفم  چـیه  دـمهفیم و  ار  یگدـنز  يهدـش  بوسر  لوصا  دویق و  زا  ییاـهر  طـقف  يدازآ  زا 
رپ نیرتلیـصا و  یـصخش ، نینچ  اریز  درادن . يدازآ  يهرابرد  رظنراهظا  قح  وا  دـنکیمن ، كرد  دنـشاب ) هچ  ره   ) يرکف یملق و  يدام و 
مه رگا  نیا ، ربانب  تسا . هدیمهفن  تسا ) نآ  لالقتسا  دشر و  زا  یشان  هک   ) تیصخش يدازآ  زا  تسا  ترابع  هک  ار  اهيدازآ  نیرتشزرا 
هک اهيدازآ  نآ  رد  اریز  دـیازفایم . يرـشب  تایح  ياهیکیرات  رب  نآ ، لـباقم  رد  دـشخبب ، یناـسنا  فراـعم  هب  يدودـحم  ینـشور  کـی 
الا کنـسنوی  ال  تسا . هدش  راذگاو  وا  هب  ربج  هبـش  ای  ربج  ریجنز  شنیزگ  قح  طقف  درادن ، دوجو  تیـصخش  فرط  زا  هیجوت  ییانـشور و 
زج ار  وت  يزیچ  چیه  یـسک و  چیه  دـشابن و  سونام  وت  اب  قح  زج  يزیچ  چـیه  یـسک و  چـیه  رذابا ، يا  لطابلا . الا  کنـشحوی  قحلا و ال 

فدـه نوچ  دـشاب . قح  شدـصقم  اهنت  تایعقاو ، يهصرع  رد  هک  تسا  یـسک  لماک  ناـسنا  هحفـص 1012 ] دزادـنین [ . تشحو  هب  لطاب 
رد یلطاب  چیه  تسا ، هتفای  قیفوت  ادخ  ترواجم  هب  هک  یسک  درادن . وا  نورد  هب  یهار  بارطضا  رطاخ و  تلالم  تسا ، قح  یناسنا  نینچ 

يارب هن  یلو  دناسریم ، بل  هب  ار  ناج  ییاهنت  تسا  تسرد  تسا . لطاب  يهدننک  درط  اتاذ  تقیقح  قح و  اریز  دریگیمن ، رارق  وا  هاگدید 
سوناـم زاـسمد و  نیرفآ  یتسه  یتسه و  يهمه  اـب  نورد ، نارکیب  يهصرع  هب  دورو  تردـق  اـب  هک  يراـفغ  رذوبا  نوچ  یناـگتفای  دـشر 

. دوشیم رتدیدش  یسفنا )  ) ینورد تایآ  اب  وا  هطبار  دننک ، مورحم  یقافآ  تایآ  اب  طابترا  زا  ار  وجلامک  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنتسه .
يایند زا  يرادـقم  رگا  و  دنتـشادیم . تتـسود  یتفریذـپیم ، ار  نانآ  يایند  رگا  كونمال . اهنم  تضرق  ـال  كوبح و  ـال  مهاـیند  تلبق  ولف 
تکرش هماکدوخ  ناتسرپ  ایند  اب  نآ  ياهنامرآ  ایند و  هب  ندیبسچ  رد  رگا  دنتـشادنپیم . نیما  ار  وت  يدادیم ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  نانآ 

دوخ هار  رـس  زا  محازم  ندش  هتـشادرب  مکی . تلع  زا : تسا  ترابع  هیـضق  نیا  یـساسا  تلع  هس  دوب . دیهاوخ  نانآ  نیما  بوبحم و  دینک ،
. دنروهطوغ نآ  رد  ناتـسرپایند  هک  هچ  نآ  شریذپ  قیدصت و  ندروآ  تسد  هب  مود . تلع  ایند . ذیاذل  زا  عتمت  اهینارـسوه و  اهیگماک و 

. ] دروآیم دوجو  هب  ار  تیبوبحم  تسا ،» مه  هب  لاـصتا  بجوم  ندوب  خنـس  مه   » ياـضتقم هب  هک  تسا ، یـسنج  مه  ساـسحا  موس . تلع 
هحفص 1013]

تموکح لوبق  هفسلف  هبطخ 131-

، هتتـشتملا بولقلا  هفلتخملا و  سوـفنلا  اـهتیا  هحفـص 1014 ] دـیامرفیم [ . فیـصوت  ار  قح  ياوـشیپ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
رد روهطوغ  مدرم  يا  دـسالا ! هعوعو  نم  يزعملا  روفن  هنع  نورفنت  متنا  قحلا و  یلع  مکراـظا  مهلوقع ، مهنع  هبئاـغلا  مهنادـبا و  هدـهاشلا 
قح يوـس  هب  ار  امـش  هچ  ره  بیاـغ ، ناـشلوقع  راکـشآ و  رـضاح و  ناشیاهندـب  هک  يدرم  يا  مه ، زا  هدـنکارپ  ياـهلد  يا  فـالتخا و 

يارب تقیقح ، يهمغن  قح و  يادـص  هک  مینک  رواـب  دـیاب  يرآ ، ریـش . شرغ  زا  اـههلاغزب  رارف  دـننامه  دـینازیرگ  نآ  زا  امـش  مناـشکیم ،
یقلت تایح  یـساسا  رـصنع  ناونع  هب  ار  قح  هک  هچ  نآ  اریز  تسا . روآگرم  ياهیحـص  تسین ، نانآ  تیـصخش  يارب  یتیوه  هک  یناسک 
یمدآ نورد  زا  قح  هک  یماگنه  اذل ، تسا . هدنز  تقیقح  قح و  اب  هک  تسا  یمدآ  تیصخش  نیا  ینعی  تسا . یناسنا  تیـصخش  دنکیم ،

، یـصاخشا نینچ  يارب  قح  يادـن  هک  تسا  یعیبـط  دوش ، کـلهم  يرازنجل  یناوـیح  تعیبـط  ياـضتقم  هب  یمدآ  نورد  ددـنبرب و  تخر 
هب دوشیم ! یقلت  هدـنرد  ریـش  شرغ  نوچمه  مدرم ، تیرثکا  يارب  لاـمک ، هب  قیوشت  يازفا  حور  يادـن  هک  اـغیرد ، دـش . دـهاوخ  هدنـشک 

دیاـبن اـج  نیا  رد  هک  ار  ياهتکن  هحفـص 1015 ] دـندشیم [ . هدـنکارپ  مالـسلاهیلع  یلع  نوماریپ  زا  راکبان  نادرخبان  هک  دوب  تهج  نیمه 
ناـیرارف اریز  دـندوب . نازیرگ  ترـضح  نآ  زا  دوخ  يدوجو  داـعبا  يهمه  اـب  مدرم ، نآ  يهمه  هک  دوب  ناـنچ  هک  تسا  نیا  مینک  شومارف 

هک دندوب  یناوارف  يهدع  نانآ ، لباقم  رد  دوبن . یلماکت  تایح  يارب  ناشنورد  رد  يدیما  تینارون و  هنوگچـیه  هک  دـندوب  یعمج  یقیقح 
رانکرب مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رود  زا  هک  نانآ  هماک . دوخ  ناتـسرپایند  اب  نانآ  سوه  يوه و  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  ناـنآ  ياـهلد 
تمعن هچ  يو ، زا  يرود  اب  دنتـسنادیم  هک  اریز  دوب ، ترـضح  نآ  فرط  هب  ینعی  دوخ ، رـس  تشپ  هب  ناـنآ  لد  مشچ  هراومه  دـندشیم ،

یلع رــس  تـشپ  زاـمن  دوـب : هدرک  فارتـعا  نومــضم  نـیا  هـب  ناـیرارف  نآ  زا  یکی  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـناهداد . تـسد  زا  ار  یهلا  گرزب 
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جیار اهنارود  يهمه  رد  داضتم ، قطنم  ود  نیا  تسا ! رتدـنیاشوخ  رتبرچ و  هیواعم ، يهرفـس  ياهاذـغ  لـماک و  حیحـص و  مالـسلاهیلع ،
هن یلماکت ، تداعس  شخبناج  يادن  اب  نانآ  ییانـشآان  تقیقح و  قح و  زا  مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  يرود  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدوب 

رعاشم و كرد و  هک  تسا  يدام  تایح  ذـیاذل  هب  نانآ  لـیامت  تدـش  هکلب  تسا ، تقیقح  قح و  اـب  صاـخ  تموصخ  ترفن و  تهج  هب 
دـشر هک  تسا  نیمه  هب  دـننک . ساـسحا  یلماـکت  تداعـس  قـح و  هب  يزاـین  دراذـگیمن  هک  يروـط  هب  دـنکیم . بـلج  ار  ناـنآ  يهدارا 

وا لدعلا ، رارـس  مکب  علطا  نا  تاهیه  تسا . هدوب  انـشآان  تیرثکا  شوگ  هب  نانآ  يادن  هدوب و  تیلقا  رد  خیرات ، راودا  يهمه  رد  ناگتفای ،
تـسار ار  قح  رب  ضراع )  ) یجک ای  میامن ، رانکرب  تلادـع  يهرهچ  زا  ار  تملظ  مناوتب  امـش  يهلیـسو  هب  هک  تاهیه  قحلا . جاـجوعا  میقا 

دوخ دـنزب ، تسد  هک  هچ  ره  هب  مدرم ، نتخاس  يارب  هعماج ، نآ  نیتسار  یبرم  ریدـم و  هک  ياهعماج  رد  تسا . خـلت  راوگاـن و  اـعقاو  منک .
هعماج نآ  مدرم  زا  یضعب  درک ؟ ناوتیم  هچ  تسا ! يدیماان  بجوم  وا  دوخ  ددنبب ، دیما  هک  یسک  ره  هب  تسا و  ملاسان  بارخ و  زیچ  نآ 
ناـنآ يهلیـسو  هب  ماـما  هک  یناـسک  ناـمه  دـندوب . داـسف  لـماع  درکیم ، روـظنم  هعماـج  حالـصا  يهلیـسو  ار  ناـنآ  مالـسلاهیلع  یلع  هک 

هنا ملعت  کنا  مهللا  دـندوب . هار  نامه  نانزهار  تقیقح  رد  دـنک ، راومه  هعماج  یلماکت  تکرح  هحفـص 1016 ] يارب [  ار  هار  تساوخیم 
یف حالـصالا  رهظن  کنید و  نم  ملاعملا  درنل  نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  ءیـش  سامتلا  ـال  ناطلـس و  یف  هسفاـنم  اـنم  ناـک  يذـلا  نکی  مل 

تـسد هب  يارب  اـم  مادـقا  هبلاـطم و  هک  ینادیم  وت  اراـگدرورپ ، كدودـح . نم  هلطعملا  ماـقت  كداـبع و  نم  نومولظملا  نماـیف  كدـالب ،
هب دورو  ام  يهمه  هکلب  ایند . لاـم  زا  یتداـیز  نتـساوخ  يارب  هن  هدوب و  يرگهطلـس  نادـیم  رد  تباـقر  شـالت و  يارب  هن  تموکح  ندروآ 

ماکحا اهرفیک و  نآ  دنبای و  ناما  نما و  وت  يهدیدمتس  ناگدنب  هک  دشاب  تسا . هدوب  وت  ياهرهـش  رد  حالـصا  راهظا  وت و  نید  ياههناشن 
، تسا هتشاد  دوخ  یگدنز  رـساترس  رد  یهلا  لدع  يهنومن  نآ  هک  ییاهوپاکت  شالت و  دتفیب . نایرج  هب  تسا ، هداتـسیا  زاب  ارجا  زا  هک  وت 
ندـنارورپ و یهلا  رومام  ار  دوخ  تسنادیم و  يدـنوادخ  غاب  ياهلاهن  ار  اـهناسنا  وا  تسا . هدوب  ناـیمدآ  یحور  يزغم و  حالـصا  يارب 

تشاد ناکما  ایآ  تسا ، یتسرپ  تورث  يروحمدوخ و  یناسنا ، ناور  زغم و  تفآ  نیرتکلهم  هک  تهج  نادب  دیدیم . اهنآ  زا  تافآ  عفد 
ناـمرآ يهـمه  دزادرپـب !! نارگید  رد  تـفآ  ود  نآ  ندرک  فرطرب  هـب  دـننک ، هاـبت  تـفآ  ود  نآ  هـب  ـالتبا  اـب  دوـخ ، یهلا ، روماـم  نآ  هـک 

ندرک کیدزن  لامک و  ریخ و  هب  مدرم  ندرک  قفوم  یگدزباتش ، ربص و  يدنک و  تعرس و  گنج و  حلـص و  زا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
كالم هتـسب ، راـک  هب  ار  ناـیزیگنچ  زیگنچ و  قطنم  هدـش ، فرحنم  یهلا  فدـه  نیا  زا  تسناوتیمن  وا  اذـل ، تسا . هدوب  حالـص  هب  ناـنآ 

ینا مهللا  هحفص 1017 ] تساقب [ . رد  عزانت  ناقشاع  یگشیمه  مسر  هک  دهدب  رارق  ياهناشنمدد  يرگهطلس  ار ، حلص  گنج و  هب  روتـسد 
هب هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادنوادخ ، هالـصلاب . - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  الا  ینقبـسی  مل  باجا ، عمـس و  بانا و  نم  لوا 

تیرثکا ص .)  ) ادخ لوسر  رگم  تسا ، هتفرگن  تقبس  نم  زا  ندرازگ  زامن  رد  یسک  ماهتفریذپ . ار  نآ  هدینش و  ار  قح  هتشگرب و  وت  يوس 
. دوب مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ ، نامیا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هک  یسک  نیتسخن  هک  دنانآرب  ناثدحم ، نیخروم و  قافتا  هب  بیرق 
هن عقوم  نآ  رد  نینموملاریما  هک  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  زا  یقابلادبع ، نب  دمحم  رکبوبا  تیاور  رد 
.« تسا هدـیتسرپن  ار  اـهتب  زگره  هتـشاد و  لاـس  هن  زا  رتـمک  عـقوم  نآ  رد  هک  دوـشیم  هـتفگ  : » تـسا هـتفگ  دـیز  نـب  نـسح  دوـب . هلاـس 

یـصخش نیلوا  وا  هک  ار  بلطم  نیا  دروم ، جـنپ  تسیب و  رد  ینیما  همالع  موحرم  لقن  هب  اـنب  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 
نا یغبنی  هنا ال  متملع  دـق  و  تسا . هدومرف  دانتـسا  نآ  اب  هداد و  رکذـت  دروآ ، نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  تسا 

هلهجب مهلضیف  لهاجلا  هتمهن و ال  مهلاوما  یف  نوکتف  لیخبلا ، نیملـسملا  هماما  ماکحالا و  مناغملا و  ءامدلا و  جورفلا و  یلع  یلاولا  نوکی 
اهب فقی  قوقحلاب و  بهذیف  مکحلا  یف  یشترملا  الو  موق ، نود  اموق  ذختیف  لودلل  فئاجلا )  ) فئاحلا و ال  هئافجب . مهعطقیف  یفاحلا  و ال 

ماکحا و لاوما و  سوفن و  سیماون و  رب  لیخب  ناسنا  کی  دـیابن  هک  دیاهتـسناد  امـش  و  همالا . کـلهیف  هنـسلل  لـطعملا  ـال  عطاـقملا و  نود 
لهاج تیالو  هحفص 1018 ] هب [  ناناملسم  یتایح  نوئش  دیابن  و  دشاب . نانآ  لاوما  هب  صیرح  هک  دشاب  هتشاد  تیالو  نیملـسم  يرادمامز 
قوقح زا  افج  يور  زا  ار  نانآ  هک  دـشاب  راک  افج  ناناملـسم  یلاو  دـیابن  زین  و  دزاـسب . هارمگ  دوخ  یناداـن  اـب  ار  ناـنآ  هک  دوش ، راذـگاو 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 314 

http://www.ghadirestan.com


و دهدب . حیجرت  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  یلام  قوقح  يادا  رد  هک  دوش  هدرپس  یـسک  هب  نیملـسم  تیالو  دیابن  و  دیامن . مورحم  شیوخ 
ادا دیاب ، هک  نانچ  ار  نآ  دنک و  عیاض  ار  مدرم  قوقح  دریگب و  هوشر  مکح  رد  هک  تشاذگ  یسک  رایتخا  رد  ار  نیملـسم  يرادمامز  دیابن 
هب هار  نیا  زا  ار  یمالسا  تما  دزاسب و  فقوتم  ار  تنس  نیملـسم  یلاو  دیابن  نینچمه  دنک .) يراددوخ  يدنوادخ  ماکحا  يارجا  زا   ) دنکن
هک ینعم  نیا  هب  تسا . هـتفر  نوریب  تیناـسنا  يهزوـح  زا  اـهناسنا  یـسایس  تیریدـم  هـک  تـسا  ینـالوط  اتبـسن  یتدـم  دزادـنیب . تکـاله 
زا تمـسق  نآ  ناگدـننک  هرادا  هکلب  دنتـسین . طابترا  رد  ناسنا  ماـن  هب  رادـناج  یتادوجوم  اـب  نارازگراـک ، نارادـمامز و  نارادمتـسایس و 

ینیـشام دعب  اب  اهنت  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  تیـصخش  حوطـس  داعبا و  يهمه  ییارگعفن ، يرگهطلـس و  يژولونکت و  هک  يرـشب  عماوج 
شکچ و دنبهرهم و  نکزاب و  هرهم  راچآ  دـننام  یـسایس ، یعامتجا و  تاررقم  یقوقح و  نیناوق  يهلیـسو  هب  هک  دـنراد ، راک  رـس و  مدرم 

ناگدـید زا  مه  یناـسنا  يـالاو  قـالخا  گـنهرف و  هنافـساتم  یتـح  دـنهدیم . رارق  رییغت  فرـصت و  تحت  ار  دـعب  نآ  دـماج ، رازبا  رگید 
اهناسنا ینیـشام  دعب  ازجا و  يور  هک  دنتـسه  ینهآ  شکچ  راچآ و  دـیلک و  نامه  زا  یعاونا  نارازگراک ، نارادمتـسایس و  نارادـمامز و 

نابرهم ناردارب  دـننام  رگیدـکی  اب  دـیاب  مدرم  يهمه  دـیوگب  رادـمامز  کی  هزورما  رگا  الثم ، دـنکیم . داجیا  ار  بولطم  فرـصت  رییغت و 
هکلب تسا ، شزرا  ترورـض و  ياراد  یعاـمتجا ، تاـیح  رد  يردارب ، فطاوع  تاـساسحا و  هک  تسین  نیا  ناـنآ  روظنم  دـننک ، یگدـنز 

، یسایس تیوه  ای  درادرب و  دوخ  یسایس  ياهتکرح  ياپ  شیب  زا  ار  یگنهرف  یتدیقع و  عناوم  قیاقح ، هنوگ  نیا  مادختـسا  اب  دهاوخیم 
هرادا و يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یتاروتـسد  لاح ، ره  هب  دـنک . لتخم  ار  یعماوج  ای  هعماج  یگنهرف  یقـالخا و  یبهذـم ،

هجوتم دـناوتیمن  تسا و  تیناسنا  ناسنا و  يهزوح  هب  طوبرم  طقف  طقف و  دـناهدومرف ، رداـص  يرـشب  عماوج  هحفـص 1019 ] تسایس و [ 
يهرابرد و  تسه . هک  نانچ  نآ  ناسنا  ریـسفت  حیـضوت و  يهرابرد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نانخـس  دـشاب . هاـگآان  نیـشام  ياههنادـند 

يرـشب عماوج  هک  یتقو  ره  تسا . ناـسنا  هب  طوبرم  یعاـمتجا ، يدرف و  ورملق  ود  ره  رد  اـهناسنا ، تیریدـم  هیجوت و  يارب  وا  تاروتـسد 
نانخـس دـنراذگب ، ماگ  يدازآ  يرایـشه و  ملاع  رب  دازآان ، هاگآان و  يدامج  ملع  زا  دـنهاوخب  دـنیآرب و  دوخ  تیناسنا  تفایرد  ددـصرد 
مودعم یلک  هب  هزورما  یناسنا  فطاوع  تاساسحا و  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  دنک . ایحا  ار  نانآ  دناوتیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

رد فطاوع  تاساسحا و  دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  قیداصم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  ددرگرب ، مودـعم  نیا  يزور  رگا  تسا و  هدـش 
یعامتجا یگدـنز  وج  رد  هنافـساتم  یلو  دوشیم ، رادـیدپ  یگداوناخ  ياههعومجم  رد  مه  يرادـقم  دراد و  دوجو  اهناسنا  يهمه  داـهن 

هحفص 1020] دنکیم [ . یلاخ  ینیشام  ماظن  عفن  هب  ار  دوخ  ياج  دوشیم و  دیدپان 

ایند رد  ییاسراپ  رد  هبطخ 132-

یلبا و ام  یلع  یطعا و  ذخا و  ام  یلع  هدمحن  هحفص 1021 ] دیامرفیم [ . توعد  ییاسراپ  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
هب هک  تاریخ  نآ  رب  ار  يادخ  ساپـس  و  دـهدیم . نانآ  هب  هک  هچ  نآ  رب  دریگیم و  شناگدـنب  زا  هک  هچ  نآ  رب  ار  يادـخ  ساپـس  یلتبا .

يهلیسو هب  هک  یتردق  اب  یناسنا  تیصخش  دزاسیم . التبم  اهنآ  هب  ار  ناگدنب  هک  تخس  ياهشیامزآ  نآ  رب  دیامرفیم و  اطع  شناگدنب 
صقن و هن  دـهدیم ، رارق  یـشزرا  یلامک و  ضابقنا  طاسبنا و  ار  دوخ  ياههودـنا  اهيداش و  كـالم  دروآیم ، تسد  هب  لـماکت  دـشر و 
اهيداش و نتفر  ندـمآ و  هب  یتیمها  اهنت  هن  دـش ، لـیان  ماـقم  نیا  هب  تیـصخش  هک  یتقو  یناویح ، سفن  ياههتـساوخ  هب  لوصو  شیازفا .

يهرابرد يدـنوادخ  ياهتیلاعف  يهمه  دـمهفیم  هاـگآ  تیـصخش  هک  تهج  نادـب  هکلب  دـهدیمن ، یناویح  سفن  هب  طوبرم  ياههودـنا 
لاـمک عفن  هب  زج  هک  تسا  يدـنوادخ  هغلاـب  تیـشم  تمکح و  هب  دنتـسم  دـهدیم ، هک  هچ  نآ  هچ  دریگیم و  هک  هچ  نآ  هچ  وا ، دوـجو 

نکت امب  ملاعلا  هریرـس ، لکل  رظاحلا  هیفخ و  لکل  نطابلا  تسا . يدـنوادخ  رازگساپـس  لاح  ره  رد  اذـل  دـتفایمن ، نایرج  هب  وا  يدوجو 
تـسا يزیچ  ره  هب  ملاع  یناهن . زار  ره  رب  دراد  هطاحا  روضح و  ناهنپ و  رما  ره  هب  تسا  اناد  هحفص 1022 ] نویعلا [ . نوخت  ام  رودصلا و 

اب تادوجوم ، يهمه  يهدـننیرفآ  تسادـخ  مییوگیم  هک  یتقو  درگنیم . هنایفخم )  ) هنانئاخ نآ  هب  اـهمشچ  درادیم و  یفخم  اههنیـس  هک 
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دننام دوشیم ، عازتنا  یتسه  يهحفـص  رد  اهنآ  ناـیرج  تکرح و  زا  هک  یموهفم  هلوقم و  ره  اـب  اـهنآ ، طـباور  حوطـس و  ازجا و  يهمه 
ازجا و يهمه  اـب  تادوـجوم ، يهمه  رب  قـلطم  ملاـع  تسادـخ  هک  تسا  نیا  ياهیـضق  نینچ  یعطق  يهمزـال  کـلذریغ ، ناـکم و  ناـمز و 

لوصحم لاعفا و  تاذ و  تافـص و  يهمه  اذـل  تسا . يدـنوادخ  یتاذ  تافـص  زا  ملع  اهنآ . تایرابتعا  تاـیعازتنا و  طـباور و  حوطس و 
رب ملع  هک  تسا  شیوـخ  سدـقا  تاذ  هب  وا  ملع  اعدـم ، نیا  لـیلد  نیرتـهب  تسا . موـلعم  وا  يارب  سدـقا  دوـجوم  نآ  ياـهتیلاعف  يهمه 

. ناسللا بلقلا  نالعالا و  رسلا  اهیف  قفاوی  هداهش  هثیعب  و  هیجن )  ) هبیجن ادمحم  نا  هریغ و  هلا  نا ال  دهـشن  و  درادرب . رد  ار  تاذ  نآ  ياوسام 
یمدآ نورد  هک  یتداهش  تسا . وا  يهداتسرف  هدیزگرب و  ص )  ) دمحم هک  نیا  و  تسین . وا  زا  ریغ  ییادخ  هک  نیا  هب  میهدیم  تداهـش  و 

دـنکن و قیدـصت  ار  شنطاب  شرهاظ ، تداهـش ، ود  نیا  رد  هک  دوش  ادـیپ  یناسنا  رگا  ناـبز . قباـطم  شبلق  دـشاب و  راکـشآ  قفاوم  نآ  رد 
شنابز اب  شبلق  شناهن و  اب  شراکـشآ  قفاوت  قباطت و  ياعدا  یناسنا  نینچ  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  يدروم  چـیه  رگید  ار ، شنابز  شبلق ،

: دنکیم زاربا  ار  هدیقع  هس  مهدیم ، تداهـش  يدنوادخ  یگناگی  هب  نم  دیوگیم  هک  یـسک  دشابن . دیدرت  دروم  سک  چیه  يارب  دـنک و 
هحفـص ار [  وا  دوجو  مه  هک  ماهتفایرد  ادـخ  ناونع  هب  لامجا ، روط  هب  ولو  ار ، یموهفم  نم  . 3 تسا ، اتکی  ادخ  . 2 تسا ، دوجوم  ادخ  . 1

نینچ رد  ناسنا  کی  رگا  تسا . مسج  اب  حور  طابترا  ناسنا ، کی  تیصخش  اب  هدیقع  هس  نیا  طابترا  ار . وا  یگناگی  مه  مدقتعم و  [ 1023
يو تیصخش  هکلب  دوب ، دهاوخن  نانیمطا  لباق  يدروم  چیه  رد  اهنت  هن  صخش  نیا  دشاب ، التبم  ییورود  يرامیب  هب  یناور ، ساسح  عضو 

لالقالا و رذـح  لاملا و  عمج  نمم  کلبق  ناک  نم  تیار  دـق  کسفن و  نم  سانلا  داوس  کنرغی  الف  تسا . دـساف  هاـبت و  زین  شدوخ  يارب 
هب یطاعتی  ایانملا  داوعا  یلع  الومحم  هنمام ، نم  هذـخا  هنطو و  نع  هجعزاف  توملا  هب  لزن  فیک  - لجا داعبتـسا  لـما و  لوط  - بقاوعلا نما 

دوخ زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـهدن . تبیرف  دـنریگب ، ار  وت  نوماریپ  هک  مدرم  هوبنا  لمانالاب . اکاسما  بکانملا و  یلع  المح  لاجرلا ، لاـجرلا 
بقاوع زا  گرم ، ندرمش  دیعب  زارد و  يوزرآ  تهج  هب  دیسرت و  نآ  ندش  مک  زا  تخودنا و  ار  ایند  لانم  لام و  هک  ار  سک  نآ  ياهدید 
توبات رد  ار  وا  و  دومن . رانکرب  شنما  هاگیاج  زا  تفرگرب و  شنطو  زا  ار  وا  دـمآ و  دورف  وا  رب  گرم  هنوگچ  دـید . ناما  رد  ار  دوخ  روما 

هب ار  نآ  دنتفرگیم و  ار  توبات  ناشناتشگنا  اب  دندومنیم ، لمح  دوخ  ياهشود  رب  ار  وا  يهزانج  هک  یلاح  رد  اهدرم  دنتـشادرب و  گرم 
یمتح یهلا  فیلکت  ار  هعماج  هب  تمدـخ  هنوگره  هعماج و  تیبرت  میلعت و  هتفای ، دـشر  ياـهناسنا  دـندادیم . لـیوحت  رگیدـکی  هب  تبون 
ناسنا یناوتان  دراذـگیمن . نانآ  زغم  لد و  رد  يریثات  نانآ ، زا  مدرم  ندوب  نادرگیور  ای  ندرک  لابقتـسا  تهج ، نیمه  هب  دـننادیم . دوخ 

شبولطم یتسه  يهمادا  يارب  رگید ، ترابع  هب  دبایرد . نارگید  زا  ار  دوخ  دوجو  ماوق  لالقتـسا و  هک  دسریم  دوخ  ییاهن  دح  هب  یعقوم 
يهمزال متفایم و  موش ، هتـشاذگ  دوخ  لاح  هب  رگا  هک  تسا  نیا  روبزم  يهیکت  نتفایرد و  يانعم  هحفص 1024 ] دنک [ . هیکت  نارگید  رب 

نانآ راـبدا  زا  لاـح و  شوخ  مدرم  لاـبقا  زا  هک  یـصاخشا  مرادـن !» يدوجو  دوخ  زا  اـتاذ و  نم   » هک تسا  نیا  روآمرـش  یگتـسباو  نینچ 
، يراکبان نیا  يهراچ  دنتـسه ! امنتسه  ياهتسین  تقیقح  رد  هک  دـناهدش  راچد  لذر  تسپ و  یناوتان  کی  هب  اعطق  دـنوشیم ، تحاران 

نآ ییاناوت  تاذ و  یگتسباو  سپـس ، دوخ و  تاذ  رد  ار  ناسنا  ییاناوت  تسخن  هک  تسا  ياهدنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  تحت  نتفرگ  رارق 
يهمه یگتـسباو  دنریگب و  رارق  ایند  عماوج  يهمه  سار  رد  یلالقتـسا ، نینچ  نتـشاد  اب  هک  یناسک  دنک . تابثا  قلطم  رداق  دنوادخ  هب  ار 

مدرم يهمه  رگا  سکعلاب ، دـیآیمن . دوجو  هب  ناـنآ  یناویح  سفن  اـی  یعیبط  دوخ  رد  یمروت  نیرتمک  دـننک ، كرد  دوخ  هب  ار  اـهناسنا 
نولمای نیذلا  متیار  اما  دنکیمن . ایند  نیا  رد  تبرغ  ساسحا  زگره  شدودـحم ، تایح  راوید  راهچ  دـشاب و  وا  دـنراذگب و  اهنت  ار  وا  ایند 

، نیرخآ موقل  مهجاوزا  نیثراولل و  مهلاوما  تراص  اروب و  اوعمج  ام  اروبق و  مهتویب  تحبصا  فیک  اریثک ! نوعمجی  ادیشم و  نونبی  ادیعب و 
مکحم ياهخاک  دنتـشاد و  رـس  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  ار  یناـسک  دـیدیدن  اـیآ  نوبتعتـسی ! هئیـس  نم  ـال  نودـیزی و  هنـسح  یف  ـال 

هب ناشلاوما  دـش . دوباـن  ناشیاههتخودـنا  تشگ و  اـهروگ  هب  لدـبم  ناـنآ  ياـههناخ  هنوگچ  دـندرکیم ، عمج  ریثک  لاوما  دـنتخاسیم و 
ترذعم تیـصعم  اطخ و  زا  هن  دـندوزفا و  وکین  شاداپ  اهراک و  رب  هن  نانآ  دـنتفرگ . رگید  ماوقا  ار  ناشیاهنز  و  تشگ . لقتنم  ناشناثراو 

للجم و ياهخاک  عامتجا  اهناسنا ، نیا  هنوگچ  . 1 تسا : زیچ  ود  دنادب ، ار  نآ  دشاب و  هتشاد  هجوت  نآ  هب  رشب  دیاب  هک  هچ  نآ  دنتساوخ .
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رد اهنیشنخوک ، هب  ییانتعایب  لامک  اب  اهنیشنخاک ، نآ  ینعی  دناهدرک !؟ مضه  زیچان  هحفص 1025 ] رقحم و [  ياهخوک  اب  ار  هوکش  اب 
دوخ يور  هب  اـی  دـندیمهفن  دـنوشیم و  دـندش و  تذـل  لـماوع  هنوگره  زا  يرادروـخرب  لوغـشم  دـندیباوخ و  دنتـسشن و  اـهترامع  نآ 

ماکحتـسا و هوکـش و  یگرزب و  هک  تسین  یتفگـش  ياج  چیه  . 2 تسا ! هیجوت  ریـسفت و  لباق  هنوگچ  یگدـنز  عون  ود  نیا  هک  دـندرواین 
ینادان تیـصخش و  تراقح  یناوتان و  دوخ ، لایخ  هب  هک  درک  هریخ  ار  اهنآ  نانکاس  ياـهلد  لوقع و  ناـنچ  اهرـصق ، اـهخاک و  ییاـبیز 

نامیس و گنس و  زا  هتفای  لکشت  هک  نانآ  تاذ  نورب  رگید ، ترابع  هب  دندرک . ناربج  ییابیز  ماکحتسا و  هوکش و  نآ  هب  هیکت  اب  ار  دوخ 
یهاـگ دــشیم . ناـنآ  يارگلاـمک  تیــصخش  ناـمتخاس  يارب  ياهلیــسو  تـسا ، یناـمتخاس  حــلاصم  رگید  میــس و  گــنر و  نـهآ و 

هداد و تسد  زا  ار  دوـخ  ياهنادـجو  لوـقع و  هک  ار ، مدرم  نآ  هـک  دـناسریم  ییاـج  هـب  ار  راـک  اـهناسنا ، اـم  یطارفا  ياـهینیبشوخ 
تاقیقحت رد  یتح  ندمت و  خیرات و  ریـسفت  رد  مینکیم و  یقلت  ناسنا  تسا ، هدـش  لیدـبت  نهآ  گنـس و  هب  نانآ  يارگلامک  تیـصخش 

ار تیاضر  لامک  میریگیم ، تاقیقحت  اهوپاکت و  نیا  زا  هک  یجیاتن  زا  مینکیم و  حرطم  اـهناسنا  ناونع  هب  ار  ناـنآ  دوخ ، یناـسنا  مولع 
هحفص 1026] مینکیم [ !! نیقلت  دوخ  يارب 

راگدرورپ تمظع  رکذ  هبطخ 133-

هل تداقنا  و  هحفـص 1027 ] دهدیم [ . دـنپ  ار  مدرم  رکذـتم و  ار  نآرق  میظعت و  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نم هل  تحدق  هرـضانلا و  راجـشالا  لاصالا  ودغلاب و  هل  تدجـس  اهدیلاقم و  نوضرالا  تاوامـسلا و  هیلا  تفذـق  اهتمزاب و  هرخالا  ایندـلا و 

دوجو و  ) ياهدیلک اهنیمز  اهنامـسآ و  دندرک و  وا  تعاطا  ترخآ  ایند و  هعنایلا . رامثلا  هتاملکب  اهلکا  تتآ  هئیـضملا و  نارینلا  اهنابـضق 
دوخ زبس  ياـههخاش  زا  و  دـندرک . هدجـس  وا  هب  هاـگماش  هاگحبـص و  ره  توارطاـب  زبسرـس و  ناـتخرد  و  دـندرپس . وا  هب  ار  دوخ  ناـیرج )

قلطم کلام  ادخ  هک  نیا  روصت  دنتـشگ . ندـش  هدروخ  يهدامآ  وا  رماوا  اهتیـشم و  اب  هدیـسر  ياههویم  دـنتخورفارب و  خرـس  ياهشتآ 
دنوادخ نآ  هب  ار  یتسه  يهمه  قلطم  یگتسباو  هدرک و  كرد  ار  يدنوادخ  تیمویق  هطلس و  هطاحا و  هک  یـسک  يارب  تسا ، یتسه  ملاع 

هب  ) ءاشنا دننام  دراد ، هک  ییاهتیلاعف  رب  یمدآ  سفن  تیمویق  هطلـس و  هطاحا و  روصت  هک  هنوگنامه  تسا . ناسآ  يروصت  هتفایرد ، اتکی 
نایم هک  یتوافت  تسا . هداس  لهس و  روصت  کی  نورد ، رد  نامز  كرد  تامیـسجت و  روص و  داجیا  عازتنا ، دیرجت ، ددع ، ندروآ ) دوجو 

هچ نآ  يهمه  هک  تسا  نیا  رد  دراد ، دوجو  یتـسه  هحفـص 1028 ] تادوجوم [  تقلخ  نایرج  ادخ و  اب  نآ ، ياهتیلاعف  یمدآ و  سفن 
زا هک  یتاـفالتخا  داـضت و  لـح  زا  یهاـگ  هکلب  دریگیمن . رارق  سفن  تیریدـم  یهاـگآ و  دروم  دـیآیم ، دوـجو  هب  ناـسنا  نورد  رد  هک 
رد دوشیم . التبم  کلذریغ  کش و  تریح و  بارطـضا و  هب  دوشیم و  ناوتان  دـیآیم ، دوجو  هب  ینیع  یجراـخ  ناـهج  زا  دراو  ناـنامهم 

. درادن ار  سدقا  تاذ  نآ  ربارب  رد  مادنا  ضرع  ییاناوت  يدوجوم  چیه  تسا و  طلسم  طیحم و  ءایشا  يهمه  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتروص 

. تسا امـش  نایم  رد  کنیا  يدـنوادخ  باتک  و  هناوعا . مزهت  زع ال  هناکرا و  مدـهت  تیب ال  هناسل و  ایعی  قطاـن ال  مکرهظا  نیب  هللا  باـتک  و 
تـسکش شناراـی  هـک  تـسا  یتزع  ددرگیمن و  ناریو  شناـکرا  هـک  تـسا  ياهناـخ  و  دوـشیمن . زجاـع  شناـبز  هـک  تـسا  ياهدـنیوگ 

نابز نیا  تسا . رادینعم  یناهج  دراد و  ینعم  ناسنا  هب  طوبرم  قیاقح  يهمه  يهرابرد  ایوگ  یناـبز  ياراد  یهلا  باـتک  نیا  دـنروخیمن .
، تسین يرشب  رگندودحم  ياهزغم  شوارت  باتک ، نیا  دش . دهاوخن  شوماخ  اهناسنا  تایح  يدج  تالاوئس  اریز  تسا ، یندشن  شوماخ 

ناوتان اهنامز  يهمه  رد  رگید  تاهج  ای  داعبا  نایب  زا  دـنک ، وگزاب  نیعم  ینامز  رد  ار  یناسنا  نوئـش  زا  تهج  کی  ای  دـعب  کـی  رگا  هک 
نم هرتف  نیح  نیع  هلـسرا  دوب . دـهاوخ  ایوگ  هراومه  تسا ، هدروآ  تیرـشب  يارب  ینادواـج  يهلمج  رازه  شـش  لقادـح  هک  یباـتک  دوش .

یلاخ ینارود  رد  ار  وا  دنوادخ  هب . نیلداعلا  هنع و  نیربدملا  هللا  یف  دـهاجف  یحولا ، هب  متخ  لسرلا و  هب  یفقف  نسلالا ، نم  عزانت  لسرلا و 
وا توبن  اب  هحفـص 1029 ] ار [  یحو  داد و  رارق  ناربمایپ  رخآ  رد  ار  وا  داتـسرف و  نانخـس  دـیاقع و  رد  فالتخا  نارود  رد  ناربماـیپ و  زا 

اهناسنا يارب  هک  یهلا  نید  یلک  نتم  درک . داهج  دـندوب ، فرحنم  وا  زا  نادرگیور و  ادـخ  زا  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد  وا  دومرف و  متخ 
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یلک نید  نیا  هب  دنتسم  یگمه  يدعب ، نایدا  تسا . هدومرف  غیلبت  مالـسلاهیلع  نمحرلالیلخ  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  نامه  تسا ، هدمآ 
تیعمج مالـسلاهیلع ، حوـن  ترـضح  زا  شیپ  تسا . هدـش  هضرع  نیمز  يور  رد  مالـسلاهیلع  حوـن  ترـضح  زا  زین  نید  نیمه  تسا . یهلا 

نید نارود ، نآ  زا  سپ  تسا . هدوب  دودحم  یلحم و  نانآ ، هب  هدـش  ماهلا  ای  یحو  نایدا  لیلد ، نیمه  هب  دوب . قرفتم  كدـنا و  نیمز  يور 
ره تعیرش  رد  هک  صوصخم  یلمع  ماکحا  يهرابرد  اما  دش . غالبا  نیمز  يور  مدرم  هب  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  يهلیـسو  هب  یهلا  یلک 
ره یـصوصخ  ماکحا  هک  نیا  مکی . يهیرظن  تسا : دوجوم  يهیرظن  ود  هدـشن ، دراو  ءایبنا  رگید  تعیرـش  رد  هدوب و  فلـس  يایبنا  زا  کی 

نتم هب  طوبرم  هچ  نآ  مود . يهیرظن  تسا . هدش  خوسنم  هتفر و  نیب  زا  نآ ، زا  دعب  هچ  تعیرش و  نآ  بحاص  دوخ  نامز  رد  هچ  یتعیرش ،
دنناـم دراد . دوجو  یهلا  ناـیدا  عیارـش و  يهمه  رد  تسا ، یمدآ  ترطف  يهدـنزاس  هدننکریـسفت و  تقیقح  رد  هک  تسا ، یهلا  نید  یلک 

ناهج اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) ناسنا يهناگراهچ  تاطابترا  هب  طوبرم  فراعم  دـیاقع و  لوصا 
داعبا هب  طوبرم  ماکحا  نینچمه ، دـیاش . دـیاب و  هک  نانچ  نآ  تسه و  هک  نانچ  نآ  هاگدـید  زا  دوخ ) ناعونمه  اب  ناسنا  طاـبترا  یتسه و 

اب اهنارود ، يهمه  رد  نوگانوگ ، لاکـشا  اب  هک  وا ، یعامتجا  يدرف و  تایح  ظـفاح  فیلاـکت  قوقح و  زا  وا  تیعبت  دـننام  ناـسنا ، تباـث 
یماکحا مکی . مسق  تسا : مسق  ود  رب  تسا ، عیارـش  زا  کی  ره  هب  طوبرم  هک  یـصاخ  ماکحا  اما  دوش . تاـعارم  دـیاب  دوخ  صاـخ  تاـبث 

کی ره  ءافتنا  اب  هدومرف و  ررقم  اهناسنا  تایح  رب  طیحم ، لماوع  رگید  یطیحم و  ینامز ، طیارـش  ياضتقم  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا 
، تارییغت هنوگ  نیا  دناهدش . یفتنم  عوضوم ، ءاقتنا  هب  هبلاس  تباب  زا  روبزم ، ماکحا  تقیقح ، رد  ینعی  تسا . هدـش  یفتنم  ماکحا  اهنآ ، زا 

طیارـش تایـضتقم و  هنوگ  ره  تاعوضوم و  رب  ضراع  تارییغت  يهلیـسو  هب  عیارـش ، زا  کی  ره  رد  هک  تساـهینوگرگد  ناـمه  هب  هیبش 
ماهلا ای  سکعنم  ءایبنا  دوخ  يهتفای  افـص  هدـش و  هیکزت  ياهلد  رب  هک  تسا  یماکحا  مود . مسق  هحفص 1030 ] دیآیم [ . دوجو  هب  رگید 

دنوادخ یعیرشت  يهدارا  هب  دنتسم  زین  ماکحا  زا  مود  مسق  نیمه  دوشیم . یقلت  تعیرش  ءزج  ربمایپ ، تنـس  ناونع  هب  ماکحا  نیا  دوشیم .
تاصتخم زا  یـشان  ماکحا ، هب  طوبرم  تایـصوصخ  تسا و  نید  کی  یهلا  نید  یلک  نتم  دـش ، هظحـالم  هک  هنوگناـمه  تسا . ناـحبس 

، نآرق  ) تسا یهلا  نایدا  يهمه  عماج  هک  مالـسا ، نید  يهیلوا  عباـنم  هب  رظن  اـب  تسا . دوخ  تاـعوضوم  حـلاصم و  لاوز  لـباق  دودـحم و 
ود رد  هتـسیاش  تایح  ار  دوخ  یـساسا  روحم  هک  ینادواج ، نید  نیا  یلک  لوصا  هب  رظن  اب  و  لقع ) تباث  یهیدب و  ماکحا  عامجا و  تنس ،

ایندلا امنا  و  دوشیم . راکـشآ  للم  ماوقا و  يهمه  يارب  مالـسا  ماع  لومـش  تیدـبا و  تسا ، هداد  رارق  ترخآ  ایند و  ینعم و  هدام و  ورملق 
ناسنا ییاهن  هاگدید  ایند  هک  تسین  نیا  زج  اهءارو . رادلا  نا  ملعی  هرصب و  اهذفنی  ریصبلا  ائیش و  اهءارو  امم  رصبی  ال  یمعالا ، رصب  یهتنم 
دنکیم ذوفن  نآ  قامعا  هب  ایند  نیا  زا  شهاگن  هک  تسا  یسک  انیب  صخش  یلو  دنیبیمن . ار  نآ  زا  رتالاب  ایند و  نیا  زا  دعب  وا  تسا . انیبان 

فاص نادجو  رد  ار  نوناق  نیا  مینک ، تقد  رگا  تسا . نآ  يارو  رد  يدبا  هاگرارق  هک  دـنادیم  دـنیبیم و  ار  نآ  زا  رتالاب  نآ و  زا  دـعب  و 
یگدـنز يهصرع  دراو  هک  یتقو  ناسنا  دریذـپیمن . نایاپ  نییاپ  رد  دوشیم ، عورـش  الاب  زا  شدوجو  هک  هچ  نآ  تفای : میهاوخ  نتـشیوخ 

ياهناسنا غباون و  دوجو  اعدـم ، نیا  لیلد  دراذـگیم . مدـق  ایند  نیا  هب  یلماکت  تاناکما  اهتمظع و  اهدادعتـسا و  زا  یهوبنا  اب  دوشیم ،
یلو دنتـسه ، تیلقا  رد  یلومعم  مدرم  هب  تبـسن  هچ  رگا  هک  تسا ، یناسنا  يالاو  رایـسب  ياـهوپاکت  بلق و  زغم و  رظن  زا  هتفرـشیپ ، رایـسب 

يهیامرـس هچ  اـب  اـجک و  زا  ناـسنا  هـک  دـنکیم  تاـبثا  ینـشور  لاـمک  اـب  شزرا ، اـب  گرزب و  ناوراـک  نـینچ  دوـجو  دنتـسین . ییانثتـسا 
رد نایرج  اب  تمظع و  اب  تیدوجوم  نینچ  اب  رـشب ، هک  مینک  مکح  نینچ  رگا  لاح  دوشیم . اـیند  نیا  هحفص 1031 ] دراو [  ياهداعلاقوف 
هک نانچ  نآ  ناسنا  يهرابرد  نتفگ  يارب  ینخس  رگید  ایآ  دوشیم ، متخ  وا  راک  اج  نیا  رد  دوشیم و  ایند  نیا  دراو  ینعمرپ  هاگراک  کی 

ریدخت ار  وا  فده  نآ  رگا  دـسرب ، هک  یفدـه  ره  هب  یگدـنز ، ياهوپاکت  رد  یمدآ ، تشاد !؟ میهاوخ  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ناسنا  تسه و 
دهاوخ رتیلاع  فادها  لابند  هب  شمـشچ  هدید ، رتالاب  فدـه  نآ  زا  ار  دوخ  دـنکن ، هابت  ار  وا  یبلطلامک  دادعتـسا  تیـصخش و  دـنکن و 

نیا هن  دنیبیم . ررضتم  ار  دوخ  دوشن ، قفوم  یقطنم  يراذگهیام  شالت و  اب  دوخ ، روظنم  فده  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  رگا  اذل  دوب .
، ساسحا نیا  تسا . هدرواین  تسد  هب  هک  نیا  هن  تسا ، هداد  تسد  زا  يزیچ  هک  دنکیم  روصت  وا  ینعی  دشاب . هدش  بلس  وا  زا  يدوس  هک 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 318 

http://www.ghadirestan.com


هک تسا  یفادـها  يهمه  قوفام  اهشزرا ، اهتمظع و  اهدادعتـسا و  تیوه و  تیهام و  نآ  اـب  یناـسنا ، تیـصخش  هک  تسا  نآ  زا  یـشان 
، دـشاب هتـشاد  هک  مه  يزاـیتما  ره  اـب  اـیند ، نیا  هک  تسا  نیا  ییاـهن  يهجیتـن  دـنکیم . شـالت  اـهنآ  هب  ندیـسر  يارب  حرط و  دوخ  يارب 
، دراد هک  یبولطم  تازایتما  يهمه  اب  شیاهتیبذاج و  يهمه  اب  ار  ایند  نیا  نایانیب ، دـشاب . هدوب  ناسنا  ییاهن  هگلزنم  دـصقم و  دـناوتیمن 

رتکیدزن دوخ  ییاهن  دصقم  هب  هظحل  ره  دـننکیم و  تکرح  نآ  رد  الاو  يریگفدـه  اب  يرایتخا و  تکرح  اب  هک  دـننیبیم  یهاگرذـگ 
اهیلا یمعالا  صخاش و  اهنم  ریـصبلاف  دـناهدیزرو . تعانق  نآ  لکـش  تایح و  رهاظ  زا  زیچاـن  یتخانـش  هب  هک  دنتـسه  ناـیانیبان  دـنوشیم .

تکرح نآ  يوس  هب  انیبان  دـنکیم و  تکرح  دزیخیمرب و  نآ  زا  انیب  صخـش  سپ  دوزتم . اهل  یمعـالا  دوزتم و  اـهنم  ریـصبلا  و  صخاـش .
نیمه يارب  ار  هشوت  انیبان  ددرگیم و  ترخآ  یهار  دریگیمرب و  هشوت  ایند  نیا  زا  انیب  مدآ  دنکیم . یقلت  ییاهن  دصقم  ار  نآ  دیامنیم و 

هب زاورپ  يارب  یلیاسو  ایند ، نیا  تازاـیتما  تاـیعقاو و  زا  تسا ، رادروخرب  درخ  ییاـنیب و  زا  هک  یناـسنا  هحفـص 1032 ] دزودنایم [ . ایند 
هک یلاح  رد  دنکیم ، یقلت  زاورپ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ار  ایند  تایعقاو  نیرتبوبحم  نیرتبولطم و  دـنکیم و  ذاختا  دوخ  لامک  دـشر و 

هبحاص داکی  ـالا و  ءیـش  نم  سیل  هنا  اولمعا  و  دـهدیم . رارق  فدـه  ناـمرآ و  دوخ  يارب  ار  يویند  روما  نیرتشزرایب  یتح  روک ، مدآ 
نآ زا  شبحاص  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  ایند  نیا  رد  يزیچ  چیه  هک  دـینادب  و  هحار . توملا  یف  دـجی  هناف ال  هایحلا  الا  هلمی  هنم و  عبـشی 

گرم رد  ار  یتـح  ار  هدـنز  صخـش  اریز  یگدـنز ، زا  رگم  ددرگیم ، راـچد  رطاـخ  تلـالم  هب  شرارمتـسا ) رارکت و  اـب  و  . ) دوـشیم ریس 
هک هنوگ  نامه  دناشوجیم ، دوخ  نورد  زا  ار  دوخ  يهمادا  ندوب  يرورـض  هک  تسا  نیا  تایح  یتاذ  تیـصاخ  تفگ  ناوتیم  دـنیبیمن .

هکلب یناسنا ، چـیه  اذـل ، تسا . یتاذ  تیلاعف  کی  رتحیحـص ، تارابع  هب  هدـیدپ و  کی  زین  نآ  يدوبان  گرم و  لماوع  ربارب  رد  تمواـقم 
يدادعت دننکیم و  یـشکدوخ  دصق  ناوارف  روط  هب  ییاهناسنا  مینیبیم  لاح  نیا  اب  دوش . ریـس  دوخ  تایح  زا  دـناوتیمن  يرادـناج  چـیه 

یگدنز زا  یلو  دنتفایمن ، یشکدوخ  رکف  هب  هچ  رگا  هک  دنتسه  یناسک  مدرم ، هنوگ  نیا  زا  رتناوارف  دننکیم . یلمع  ار  دوخ  دوصقم  مه 
زا سپ  هک  یقیقح  تایح  تمظع  ساـسحا  تهج  هب  هک  مینیبیم  مه  ار  رگید  یعمج  دـننکیم . یقلت  راـب  تلـالم  ار  نآ  دـنوشیم و  ریس 

يویند تاـیح  نیا  زا  هک  يدارفا  تفگ  ناوتیم  دنرامـشیم . رقحم  ار  يویند  تاـیح  نیا  دـمآ ، دـهاوخ  دوـجو  هب  يوـیند  یناگدـنز  نیا 
هب یناور ، ای  يزغم و  تالالتخا  تهج  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  مکی . مسق  دنراد : یفلتخم  ماسقا  دنوشیم ، ریـس  نآ  زا  دـننکیم و  ضارعا 

لامآ و یگدنز ، زا  نانآ  ياهنامرآ  عقوت و  هک  دنتـسه  یناسک  مود . مسق  دـنهدیم . تیاضر  یـشکدوخ  هب  دنـسریم و  یگدـنز  لحاس 
، تایح دنروایب ، تسد  هب  دنناوتیمن  ار  اهنآ  يهیهت  طیارش  هک  یماگنه  تسا و  ضحم  یناویح  ياههتـساوخ  هحفص 1033 ] تاینمت و [ 

يارب تایح  بولطم  تازایتما  زا  یکی  ای  تاصتخم  زا  یکی  هک  دنتـسه  یناـسک  موس . مسق  دـنهدیم . تسد  زا  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  شزرا 
. مراهچ مسق  دنوشیم . درـسلد  تایح  زا  اذـل  دـنرادن ، ار  نآ  هب  لوصو  ییاناوت  نوچ  تسا و  هدرک  هولج  ینامرآ  بولطم و  تخـس  نانآ 

دوشیم بجوم  رگید ، ياهیهابت  تایعقاو و  اب  تجاجل  اهیگماکدوخ و  لهج و  نحل  رد  هعماج  دارفا  طوقـس  اهیـشک و  قح  ساـسحا 
نیرتگرزب ار  تایح  هک  دنتـسه  یناسک  مجنپ . مسق  دـننک . لمحت  بولطم  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  تایح  دـنناوتن  مدرم  زا  یهورگ  هک 

يزیچان دنـسانشیم ، ار  يدبا  تایح  تمظع  هک  تهج  نادب  یلو  دننادیم ، تیدبا  يارب  یلماکت  هاگرذگ  نیرتیلاع  يدنوادخ و  تمعن 
هک یناگدـنز ، نیا  زا  ياهظحل  ره  يارب  هکلب  دـننکیمن ، نآ  هب  یتناـها  نیرتمک  لاـح ، نیا  اـب  دوشیم . راکـشآ  ناـنآ  يارب  یگدـنز  نیا 
هایح یه  یتلا  همکحلا  هلزنمب  کلذ  امنا  و  دنوشیم . رورسم  دنراذگیم و  ساپس  تسا ، ینادواج  تایح  يارب  هیامرس  نتخودنا  يهلیـسو 

هب گرم  زا  میب  هک  تسین  نیا  زج  و  همالسلا . هلک و  ینغلا  اهیف  و  نامظلل . ير  ءامصلا و  نذالل  عمس  و  ءایمعلا ، نیعلل  رصب  تیملا و  بلقلل 
يارب تسا  یبارییس  رک و  شوگ  يارب  تسا  ییاونـش  انیبان و  مشچ  يارب  تسا  ییانیب  و  تسا . هدرم  بلق  تایح  هک  تسا  تمکح  يهلزنم 

هناـگراهچ تاـطابترا  رد  ناـسنا  هب  تفرعم  ياـنعم  هب  تمکح ، زا  هک  یبـلق  تمالـس . يزاـینیب و  يهمه  تسا  تمکح  نـیا  رد  و  هنـشت .
هک نانچ  نآ  تسه و  هک  نانچ  نآ  ورملق  ود  ره  رد  الامجا ، ولو  دوخ ،) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طاـبترا  )
هک دزادنایم  هابتشا  هب  ار  شبحاص  لکـش  يربونـص  وضع  هحفـص 1034 ] نآ [  يوضع  تاـکرح  هک  تسا  ياهدرم  تسا ، مورحم  دـیاب ،
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دوجو اهناسنا  اـم  نورد  رد  یتقیقح  هرخـالاب  مینک ، ریـسفت  هک  مه  ینعم  ره  اـب  ار  بلق  تسا !! هدـنز  نم  بلق  مراد و  بلق  مه  نم  يرآ ،
، تساهناسنا یتوکلم  يهبنج  يهدـنهد  هئارا  اهنیا ، زا  رتالاب  يرفیک و  یناتـسداد و  يهبنج  مه  دراد و  ییامن  بطق  يهبنج  مه  هک  دراد 

باتک تسین . تسا ، هدرک  راوتـسا  یعیبط  دوخ  مروت  رب  ار  دوخ  تایح  يانبم  هک  ياهدنرد  ناویح  کی  زج  ناسنا ، دنتفیب ، راک  زا  رگا  هک 
نع هبحاصب  فلاخی  هللا و ال  یف  فلتخی  ضعب و ال  یلع  هضعب  دهـشی  ضعبب و  هضعب  قطنی  هب و  نوعمـست  هب و  نوقطنت  هب و  نورـصبت  هللا 

رگید یضعب  ینآرق  تایآ  زا  یضعب  و  دیونشیم . نآ  اب  دییوگیم و  نخس  نآ  اب  دینیبیم و  نآ  اب  هک  تسا  يدنوادخ  باتک  نآرق ) . ) هللا
شتایآ نایم  رد  یفالتخا  چیه  تایهلا  نایب  رد  دهدیم . تداهـش  رگید  یـضعب  لیوات ) ریـسفت و  هب   ) نآ زا  یـضعب  دـهدیم و  حیـضوت  ار 

، دیوگب نخـس  نآرق  اب  دنیبب و  نآرق  اب  دناوتب  رـشب  هک  ماگنه  نآ  رد  دزاسن . فرحنم  ادخ  زا  دشاب ، مدـمه  نآرق  اب  هک  ار  یـسک  تسین و 
دهاوخ هجرد  نآ  هب  اجیردت  دش و  دهاوخ  نیناوق  هاگیلجت  همه  همه و  یتیعقوم ، ره  رد  شمادـقا ، يراددوخ و  تین و  رادرک و  راتفگ و 

ار رگیدکی  ینآرق  تایآ  دوب . دهاوخ  نوناق  دوخ  دنروآرد ، یلک  لکـش  هبار  نآ  دنزاسب و  ياهیـضق  وا  رادرک  راتفگ و  زا  رگا  هک  دیـسر 
هن دشاب ، هک  مه  یعوضوم  ره  يهرابرد  تایآ ، نیا  زا  کی  ره  تسا و  هدش  لزان  یبوبر  خماش  ماقم  زا  دیجم  نآرق  تایآ  دننکیم  ریسفت 

يازجا زا  یئزج  يهدـننک  نایب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تهج  نادـب  هحفـص 1035 ] هکلب [  درادن ، فالتخا  رگید  تایآ  زا  کی  چـیه  اب  اهنت 
، اذل تسا ، دـیاش  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ناسنا  تسه و  هک  نانچ  نآ  ناسنا  اب  طابترا  رد  یتسه ، ناهج  ادـخ و  هب  طوبرم  تیعقاو  يهعومجم 
یناعم و تدحو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یـضقانت  فالتخا و  نیرتمک  ینآرق  تایآ  رد  رگا  تسا . ینآرق  تایآ  هیقب  لمکم  اهنآ  زا  کی  ره 

تایآ رد  یـضقانت  ای  یفالتخا  كدـنا  نیکرـشم ، رافک و  رگا  یهگناو ، دـهدیم . تسد  زا  ار  زاجعا  یگتـسیاش  دوشیم و  لـتخم  فدـه 
مالـسا ندرب  نـیب  زا  يارب  اوـق  ماـمت  اـب  هـک  مالـسا  روـهظ  عـقوم  رد  اـصوصخم  دـنهدن . هعاـشا  ار  نآ  هـک  دوـب  لاـحم  دـندیدیم ، ینآرق 

نیا اب  اما  دـندادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  گنهرف  داژن و  خـیرات ، رابتعا ، لاـنم ، لاـم ، دـیاقع ، هزراـبم ، يهصرع  نیا  رد  هدرک و  ییارآفص 
رایسب تایعقاو  يهئارا  رد  نآرق  ماجسنا  تدحو و  نیا  دنیآرب . دیجم  نآرق  تایآ  رد  ضقانت  ای  فالتخا  تابثا  يهدهع  زا  دنتـسناوتن  لاح 

کی ره  هک  دنکیم  باجیا  صصق ، تایقالخا و  تاروتسد ، ماکحا ، یتسه ، ناهج  رد  ناسنا  تیعقوم  تایعیبط ، تایهلا ، يهرابرد  ناوارف 
متیفاصت و  مکنمد . یلع  یعرملا  تبن  مکنیب و  امیف  لغلا  یلع  متحلطـصا  دق  دشاب . هدوب  رگید  تایآ  دـهاش  رـسفم و  تایآ ، يهعومجم  زا 

. مکـسفنا یـسفن و  یلع  ناعتـسملا  هللا  رورغلا و  مکب  هاـت  ثیبـخلا و  مکب  ماهتـسا  دـقل  لاومـالا . بـسک  یف  متیداـعت  لاـمالا و  بـح  یلع 
افـص رگیدکی  هب  اهوزرآ  تبحم  رد  یتسود  راهظا  رد  دییور . هدولآ  كاخ  يور  رب  هزبس  دـیداد . رارق  دوخ  یگدـنز  يانبم  ار  يزوتهنیک 
ادخ زا  و  تخاس . هارمگ  ار  امـش  رورغ  داد و  بیرف  ار  امـش  دیلپ  ناطیـش  دیدیزرو . تموصخ  رگیدکی  اب  لاوما  بسک  رد  دـیداد و  ناشن 

یتسود تبحم و  ناشرهاظ  یلو  رگیدـکی ، هب  يزوتهنیک  زا  رپ  ناراکهبت  نآ  نورد  مبلطیم . يرای  امـش  ياهسفن  دوخ و  سفن  يهرابرد 
اـسر ابیز و  هیبشت  هچ  ضقانتم ، نطاـب  رهاـظ و  نیا  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ! یگدـنز  رد  یگنهاـمه  هحفـص 1036 ] و [ 

هک تسا  یعیبـطدوخ »  » یلک نوناـق  ناـمه  ياـنبم  رب  ناـیرج  نیا  هدوـلآ ! ياـهكاخ  رب  هدـییور  اـما  تاوارط ، اـب  يهزبـس  تـسا : هدوـمرف 
وا هک  دنوش ، يورایور  رگید  ناسنا  ره  اب  صاخشا  نیا  رگا  هک  تسا  یعیبط  الماک  رما  کی  نیا  هلیسو .» نارگید  فده و  نم  : » دیوگیم
هب نانآ  نیبام  مه  يرهاظ  راکیپ  داـضت و  رگا  دـهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  تسا و  شیوخ  ندوب  فدـه  هب  دـقتعم  ناـنآ  دـننام  زین 

، یفده دوخ  ياهنم  نیبام  يزوتهنیک  تموصخ و  تلع  درک . دهاوخ  لاغشا  ار  نانآ  نورد  رگیدکی ، هب  تبسن  اهيزوتهنیک  دیاین ، دوجو 
زا کی  ره  هک  دراد ، دوجو  زین  رتخلت  رتدنت و  تلع  کی  هکلب  تسین ، هعماج  رد  ندش  حرطم  ایند و  لام  ماقم و  رس  رب  داضت  محازت و  اهنت 

نانخس هک  نیا  رگید  بلطم  تسا . نارگید  دوخ و  کلهم  نفعتم و  فیثک و  يرامیب  هچ  ياراد  وا ، لباقم » نم   » هک دنادیم  اهنم ، نآ  زا 
لام و بسک  يهرابرد  یلو  تساهنامرآ ، هب  تبحم  دـینکیم ، یفرعم  اهنآ  اب  ار  ناتدوخ  هک  امـش ، یگدـنز  يرهاظ  ياـهدومن  رگید  و 
، دنـسیونب يزیچ  ای  دـنیوگب و  نخـس  دـنهاوخب  هعماج  نآ  مدرم  رگا  هک  ياهعماج  لاح  هب  ياو  دـیزرویم ! تموصخ  رگیدـکی  اـب  تورث 
ای هدنونـش  رگا  هک  دنهدیم ، یعامتجا  يدرف و  تایح  ياهیگتـسیاب  اهیگتـسیاش و  یناسنا و  لوصا  هیلاع و  قیاقح  رد  نخـس  داد  نانچ 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 320 

http://www.ghadirestan.com


هعماج نیا  تفگ : دـهاوخ  دوخ  اب  دـشاب ، هتـشادن  نانآ  ینیع  ياهرادرک  زا  یعالطا  یلو  دـمهفب ، ار  اهنآ  نابز  نانآ ، یملق  رثا  يهدـننیب 
ار اهتموصخ  اهيزوتهنیک و  يهدام  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دناهدرک ! داجیا  دوخ  يارب  مدرم  نآ  هک  تسا  یهلا  دوعوم  تشهب  نامه 

يارب يراصحنا  يهداـم  ياـنعم  هب  ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  لاوما  نداد  صاـصتخا  دـناهدومرف . لاوما  بسک  ناـشکرابم  نانخـس  نیا  رد 
رفنت مصاـخت و  راـجزنا و  بجوـم  تورث  لاـم و  زا  رتدـیدش  یلیخ  یهاـگ  تذـل  لـماوع  رگید  هاـج و  ماـقم و  اریز  تسین ، اـهيزوتهنیک 

هک تسا ، یهاوخدوخ  اهمداصت  يهمه  یلـصا  هشیر  تساهداضت . اهتموصخ و  لماع  عیاش  رایـسب  لاـثم  يارب  لاوما  رکذ  اذـل ، دوشیم .
زا یمدآ  يوجلامک  تیـصخش  هک  ماگنه  نآ  رد  تساهیگماکدوخ . نآ  يهمزـال  هحفـص 1037 ] يروحمدوخ و [  نآ ، يهجیتن  نیلوا 

ناطیش لیوحت  هتسب ، ار  وا  ياپ  تسد و  وا  یناویح  زیارغ  دوش ، فرحنم  تسا ، نآ  یهلا  دعب  تیوقت  هیکزت و  يهداج  هک  شایلصا ، ریسم 
هب نارگید  اب  ار  ناسنا  اـهنت  هن  یناویح  زیارغ  ناطیـش و  زا  ندروخ  بیرف  دـهدیم . تسا ، مالـسلاهیلع  مدآ  نادـنزرف  يهنیرید  نمـشد  هک 

ياهتقـشم لمحت  اب  رگا  يرامیب ، نیا  هب  التبم  دـنکیم . ـالتبم  ینورد  داـضت  يراـمیب  هب  يداـمتم  ناـیلاس  اـت  هکلب  درادیماو ، تموصخ 
، تروص نیا  ریغ  رد  . تسا هدرک  يزاـسزاب  ار  دوخ  تقیقح  رد  تسا و  هدرک  حالـصا  ار  دوخ  دـنک ، هجلاـعم  ار  نآ  تسناوـت  يزاـسدوخ 

هحفص 1038] درک [ . دهاوخ  طقاس  یگناگیب  دوخ  زا  يهلحرم  ات  ار  وا  نتشیوخ  اب  تموصخ 

گنج رد  رمع  یئامنهار  هبطخ 134-

. ] درک تروشم  ترـضح  نآ  اب  مور ، گـنج  هب  نتفر  يارب  باـطخ  نبرمع  هک  دومرف  داریا  یماـگنه  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
اب ار  نید  نیا  لها  هک  تسا  هتفرگ  هدهع  هب  لاعتم  دنوادخ  هروعلا . رتس  هزوحلا و  رازغاب  نیدلا  اذـه  لهال  هللا  لکوت  دـق  و  هحفص 1039 ]
ار رمع  صالخا  هچ  اب  یمکحم و  لالدتـسا  هچ  اب  مالـسلاهیلع  یلع  دینیبب  دینک ، تقد  دـیامن . تیامح  نانآ  مارتحا  ظفح  هعماج و  تیوقت 

اهتیلاعف هنوگ  نیا  اب  لسوت  اب  اهییوجهراچ و  نیا  اب  لاـعتم ، دـنوادخ  نکم . تکرح  نمـشد  يوس  هب  گـنج  يارب  وت  هک  دومرف  داـشرا 
، دید ار  ناناملـسم  تشذـگ  یحور و  تمظع  وپاکت و  صالخا و  لجوزع  دـنوادخ  هک  یماگنه  اریز  دومرف ، زوریپ  ار  ناناملـسم  هک  دوبن 

نینموـملاریما رظن  هک  تسا  نیا  رگید  يهـتکن  درک . زوریپ  نانمـشد  يهـمه  رب  تازیهجت ، لـیاسو و  يزیچاـن  اـب  دارفا و  یمک  اـب  ار  ناـنآ 
العا ّدـح  رد  ار  نآ  تیریدـم  یگنوگچ  هعماج و  یـسایس  لئاسم  وا  هک  دـنکیم  تابثا  ییانـشور  لامک  اـب  تروشم ، نیا  رد  مالـسلاهیلع 

عـالطا تسایـس  عاوـنا  يهمه  زا  نینموـملاریما  تسا . هداد  رکذـت  ار  نآ  يدراوـم  رد  مه  راوـگرزب  نآ  دوـخ  هک  هنوگناـمه  تـسنادیم .
 ] تردق هب  لوصو  يارب  یناسنا  لوصا  یقالخا و  یبهذم و  قیاقح  يهمه  دنکیم ، زیوجت  هک  يایسایس  شور  راوگرزب  نآ  یلو  تشاد ،

اههزرابم نآ  نکهشیر  يارب  هتـسناد و  تیرـشب  رـشب و  دـسفم  ار  نآ  هکلب  دـشیمن ، بکترم  اهنت  هن  دوش ، هتـشاذگ  اپ  ریز  هحفص 1040 ]
لـصا : » دـیوگیم تفـالخ  ثحب  رد  انیـسنبا  تسا . تیمها  اـب  یمـالک  رظن  زا  هک  میوشیم  رکذـتم  ار  یبـلطم  اـج  نیا  رد  تسا . هدومرف 
تفـص ود  رد  دشاب و  طسوتم  زاتمم  تافـص  رگید  رد  هک  سک  ره  سپ  تسا . تیریدم  نسح  لقعت و  رد  يرترب  يرادمامز ، رد  یـساسا 
يارب تسا  رتهتسیاش  وا  دشابن ، فصتم  تافص  نآ  دادضا  هب  دشابن و  هناگیب  یلک  هب  زاتمم  تافـص  نآ  زا  هدوب و  نارگید  رب  مدقم  روبزم 

هک تسا  مزال  سپ  دنـشاب . هتـشاد  مدقت  وا  رب  تیریدم ،) نسح  لقعت و   ) قوف تفـص  ود  زا  ریغ  زاتمم ، تافـص  رد  هک  یناسک  زا  تفالخ 
. دـنک عوجر  وا  هب  دریذـپب و  ار  ملعا  يرای  کمک و  نانآ  لقعا  تسا  مزال  دـنک و  يرای  ار  وا  هدرک و  تکرـش  نانآ  لـقعا  اـب  ناـنآ  ملعا 

نآ هک  يرظن  دوب و  یـسایس  يهلئـسم  کـی  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  رمع  تروشم  دروـم  [ . 269 .« ] دـنداد ماـجنا  یلع  رمع و  هک  هنوگناـمه 
هحفص 1041] دوب [ . یسایس  رظن  کی  دندومرف ، راهظا  ترضح 

تعیب هلئسم  رد  هبطخ 136-

مکرما يرما و  سیل  هتلف و  ياـیا  مکتعیب  نکت  مل  هحفـص 1042 ] تسا [ . هدومرف  داریا  تعیب  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
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تایح رد  نم  فده  شالت و  راک و  و  دوبن . یناهگان  يهثداح  کی  نم  اب  امـش  تعیب  مکـسفنال . یننودیرت  متنا  مکدیرا هللا و  ینا  ادـحاو .
نایم هطبار  نیرتیلاع  دیهاوخیم . ناتدوخ  يارب  ارم  امش  مهاوخیم و  ادخ  يارب  ار  امـش  نم  اریز  تسا . امـش  ياههتـساوخ  راک و  زا  ریغ 

، هطبار نیا  هب  هجوت  اب  تسوا . يدوجو  ياهتیلاعف  اهورین و  ازجا و  اب  ناسنا  کی  هتفای  دشر  تیـصخش  يهطبار  هعماج ، مدرم  رادـمامز و 
هب وا ، يدام  ياهتیلاعف  اهورین و  ازجا و  تسا و  یلماکت  دوعـص  ددـص  رد  هراومه  ناسنا  کی  يهتفای  دـشر  تیـصخش  هک  تسا  یهیدـب 
هب ور  یمدآ ، يوج  لامک  تیـصخش  نوناق  تسا . تایدام  رازفلع  رد  ندیطلغ  لزنت و  ددص  رد  هراومه  دنراد ، هک  يدام  تعیبط  ياضتقم 

تارکفت و يهمه  هک  تسا  نیا  مهاوخیم ،» ادخ  يارب  ار  امش  نم   » هک نیا  يانعم  دراد . نییاپ  هب  ور  وا ، یعیبط  نوئش  ازجا و  نوناق  الاب و 
ساسحا يور  زا  هعماج ، مدرم  امش  يهرابرد  نم  ياهراتفگ  يهمه  مهدیم و  ماجنا  هک  ییاهتشذگ  یمئاد و  يوپاکت  اهيریگفده و 

ازجا و يهمه  حالصا  ندرک و  لدتعم  يارب  ار  دوخ  تیریدم  ياهتیلاعف  يهمه  ناسنا ، کی  يهتفای  دشر  تیـصخش  تسا . نیرب  فیلکت 
اوق نیبام  هتبلا ، دنکیم . زکرمتم  لوقعم  تایح  رارمتسا  داجیا و  رد  تکرش  يارب  دوخ ، یعیبط  تیدوجوم  حوطـس  هحفص 1043 ] اوق و [ 

لامک ياراد  رادـمامز  کی  فرط و  کی  زا  هتفای  دـشر  ملاس و  تیـصخش  اب  طابترا  رد  ناسنا ، کـی  یعیبط  تیدوجوم  حوطـس  ازجا و  و 
تیوه ياراد  ناسنا  کی  یعیبط  تیدوجوم  حوطس  اوق و  ازجا و  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یمهم  توافت  رگید ، فرط  زا  تیصخش 

دارفا و زا  کـی  ره  هـک  یتروـص  رد  تـسین . لوـقعم  تاـیح  رد  نآ  يهیلاـع  فادـها  تیــصخش و  ربارب  رد  هدـحیلع  فدـه  لقتــسم و 
ياهتفای دشر  تیصخش  نآ  رما ، تیاهن  دراد . نتشیوخ  دوجو  هب  طوبرم  يریگفده  هدحیلع و  لقتسم و  تیوه  هعماج ، کی  ياههورگ 

زا یهلا  رادمامز  کی  يهتساوخ  تسا  نیا  دنکیم . یقلت  نتشیوخ  ياوق  ازجا و  دننام  ار  نانآ  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  نانآ  تیریدم  هک 
بلاطیبا نب  یلع  دـینک . يرای  ناـتدوخ  سوفن  حالـصا  يارب  ارم  مدرم ، يا  مکـسفنا . یلع  ینونیعا  ساـنلا ، اـهیا  شتموکح . ورملق  مدرم 

لوقعم تایح  داجیا  ریـسم  رد  یلمع  يوپاکت  اهنآ و  نامرد  اهدرد و  ناـیب  اـهناسنا و  يرگنـشور  يراکادـف و  زا  ياهظحل  مالـسلاهیلع ،
ياهشزرا يداـم و  عمط  عقوت و  هنوگچـیه  خـیرات ، درمگرزب  نیا  هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  رگا  اـصوصخم  درکن . يراذـگورف 

، هعماج ندرک  دنمتداعس  هار  رد  دریگب ، هعماج  زا  ار  دوخ  تداعس  ورین و  هک  نیا  نودب  رگید ، ترابع  هب  تسا . هتشادن  هعماج  زا  يرابتعا 
، دومرف لمحت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ییاههجنکـش  اهتقـشم و  اهوپاکت و  اهشالت و  يهمه  تسا . هدرک  لوذـبم  ار  شالت  تیاهن 

تسنادیم وا  دوب . هداهن  تعیدو  هب  نانآ  نورد  رد  دنوادخ  هک  دوب ، ناسنا  دوجو  یلاع  ياههیامرس  اهدادعتـسا و  ندناسر  تیلعف  هب  يارب 
ماـقم هب  تقیقح  رد  دـناسرب ، تیلعف  هب  ار  دوـخ  یهلا  تـبثم  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  دـناوتب  یناگدـنز ، نـیا  رد  ناـسنا ، کـی  رگا  هـک 

هحفـص 1044] یتسه [  ناهج  فدـه  ققحت  رد  مه  هدـش و  لیان  دوخ  تایح  يـالعا  فدـه  هب  مه  اـعطق ، هک  تسا ، هدیـسر  یهللاهفیلخ 
و اـهراک . ناـک  نا  قحلا و  لـهنم  هدروا  یتـح  هتمازخب  ملاـظلا  ندوق  ـال  هملاـظ و  نم  موـلظملا  نفـصنال  هللا  میا  و  تسا . هدـیزرو  تکرش 
وا هچ  رگا  مناشکیم ، قح  راسهمـشچ  اـت  ار  وا  مریگیم و  ار  شراکمتـس  راـسفا  مناتـسیم و  شملاـظ  زا  ار  مولظم  داد  ادـخ ، هب  دـنگوس 
مان و   ) درکیم ارادـم  نآ ، يهمادا  دوخ و  يرادـمامز  ندروآ  دوجو  هب  يارب  ناراکمتـس ، اب  مالـسلاهیلع ، یلع  نینموملاریما  رگا  دـهاوخن .

ار تلادع  نوناق  رب  تیانج  هکلب  دشیم ، بوسحم  اهناسنا  هب  ناراکمتـس  زا  یکی  دوخ  اهنت  هن  هّللاابذایعلا ، تشذگیم ،) تحلـصم  ار  نآ 
هب ملظ   ) مرج کی  طـقف  خـیرات  هعماـج و  ملظ ، باـکترا  تروص  رد  هک  دوبن  یلومعم  رادـمامز  کـی  دـننام  وا  اریز  دـشیم . بکترم  زین 

یتسه و ملاع  رد  لدع  هاگیلجت  يرگداد و  لصا  يهمـسجم  ناگرزب ، گرزب  نآ  هک  تهج  نادـب  هکلب  دـنک . تبث  وا  يارب  ار  اهناسنا )
هحفص 1045] دشیم [ . هجاوم  تسکش  اب  داد  لدع و  نوناق  لصا و  دوخ  دوب ، اهناسنا 

ریبز هحلط و  هرابرد  هبطخ 137-

ام هللا  و  هحفـص 1046 ] تسا [ . هدومرف  داریا  ترـضح ، نآ  اب  ود ، نآ  تعیب  ریبز و  هحلط و  عضو  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
مهل ناـف  هیف ، مهکیرـش  تنک  ناـف  هوکفـس ، مه  اـمد  هوکرت و  مه  اـقح  نوبلطیل  مهنا  افـصن و  مهنیب  ینیب و  اولعج  ـال  ارکنم و  یلع  اورکنا 
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. دنهدب تبسن  نم  هب  دناهتسناوتن  ار  یتسیاشان ) رما   ) يرکنم نانآ  ادخ ، هب  دنگوس  مهلبق . الا  هبلطلا  امف  ینود  هول  اوناک و  ناو  هنم ، مهبیصن 
دنیامنیم هبلاطم  ار  ینوخ  دناهتخاس و  اهر  ار  اهنآ  دوخ ، هک  دننکیم  بلط  ار  یقح  نانآ  دـندرکن و  فاصنا  ناشدوخ  نم و  نیبام  نانآ 

نآ زا  یمهـس  اعطق  نانآ  ماهدوب ، نانآ  کیرـش  نوخ  نتخیر  قح و  يافیا  مدـع  رد  لاحم ) ضرف  رب   ) نم رگا  دـناهتخیر . ار  نآ  دوخ ، هک 
. دیاشن ار  يدحا  چیه  نانآ  زج  هب  هبلاطم  بیقعت و  تحت  نتفرگ  رارق  دندوب ، نانآ  نوخ ، يهدنزیر  قح و  يهدننک  لامیاپ  رگا  دناهتشاد و 
. دناهدوب نامثع  لتق  لماوع  نیرتمهم  زا  ریبز  هحلط و  دید  میهاوخ  میهدب ، رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  یفاک  مزال و  روط  هب  ار  خیرات  رگا 

هحفـص هدیـشوپ [  مدرم  نامـشچ  زا  ات  دوب  هدناشوپ  ياهچراپ  اب  ار  دوخ  يور  هحلط  دـش ، هتـشک  نامثع  هک  زور  نآ  رد  دـناهدرک  تیاور 
رییغت ار  امـش  نید  وا  ار ، نامثع  دیـشکب  : » تفگیم ریبز  هک  دـناهدرک  تیاور  زین  درکیم . يزادـناریت  نامثع  يهناـخ  هب  وا  دـشاب . [ 1047
تخر اـیند  نیا  زا  تبقاـعءوس  اـب  ینعی  دـش . تباـجا  دوـمرف ، رفن  ود  نآ  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  ینیرفن  اـّما  تسا ». هداد 

هب ار  يرما  منکیم ، تکرح  یناگدنز  نیا  رد  دوخ  تریـصب  اب  نم  هک  تسا  یعطق  یلع . سبل  تسبل و ال  ام  یتریـصبل  یعم  نا  دنتـسبرب .
يهتباث نیناوق  یناسنا و  مولع  هب  طوبرم  لئاسم  يهمه  هب  هجوت  اب  تسا . هدـشن  هبتـشم  نم  يارب  مه  يرما  چـیه  ماهتخاـسن و  هبتـشم  یـسک 

ياراد تیـصخش  اب  یگدنز  زا  دننکیم ، کسمت  یگدنز  رد  يراکبیرف  گنرین و  سیبلت و  هب  هک  یناسک  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیا  نآ ،
اب حیحص  تیبرت  میلعت و  اب  هک  تسا  ییامظع  تقیقح  نآ  یمدآ ، تیصخش  دنتسه . ناوتان  یشزرا  یتاذ و  تمارک  تفارـش و  اب  تیوه و 

دنکیم و نیمات  ار  نآ  هدید و  تایعقاو ، اب  طابترا  رد  ار  یـشزرا  یتاذ و  تفارـش  تمارک و  اب  تایح  راصحنا  دوشیم و  ورهبور  تایعقاو 
هب نآ  اب  هدرک و  یقلت  یناسنا  لوصا  فلاخم  ار  اهيزاب  گـنرین  هنوگ  نیا  هکلب  دـنیبیمن ، يراـکلغد  يزاـبسولاس و  هب  يزاـین  اـهنت  هن 

هباصن و نع  لطابلا  حاز  دـق  حـضاول و  رمالا  نا  هفدـغملا و  ههبـشلا  همحلا و  امحلا و  اهیف  هثکانلا )  ) هیغابلا هئفلل  اـهنا  و  دزیخیمرب . هزراـبم 
اب  ) هک هورگ  نیا  و  یـسح ! یف  هدـعب  نوبعی  يرب و ال  هنع  نوردـصی  ال  هحتام ، اـنا  اـضوح  مهل  نطرفـال  هللا  میا  و  هبغـش . نع  هناـسل  عطقنا 

هحفـص 1048] تسا و [  نجل  مه  ملاظ ، موق  نیا  نایم  رد  دنراکمتـس . دناهداتفا ، هار  هب  گنج ) شتآ  نتخاس  روهلعـش  يارب  ریبز  هحلط و 
زا شنابز  و  تسا . هدش  فرطرب  شلصا  زا  لطاب  تسا و  راکشآ  رما  تقیقح  و  تسا . هتفهن  نآ  رد  کیرات  يههبش  مه  برقع و  رهز  مه 

مهاوخ اپ  رب  ار  یگنج   ) تخاس مهاوخ  رپ  ار  یـضوح  ناراکبان  نآ  يارب  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  تسا . هدـیرب  ّرـش  ندرک  اپرب  يارب  کیرحت 
راکمتـس دیماشآ . دـنهاوخن  نآ  زا  ییاراوگ  بآ  تشگ و  دـنهاوخنرب  باریـس  ضوح  نآ  زا  نانآ  ماهدیـشک . مدوخ  ار  نآ  بآ  هک  درک )

نآ دوجو  تکرب  زا  ار  ياهعماج  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  لباقم  رد  دوخ  يرگنایغط  اب  نانیا  لوا . تلع  دراد : تلع  هس  هورگ ، نیا  ندوب 
تکرح نآ  اـب  نیثکاـن ، هورگ  نآ  هـک  دوـب ، مالــسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  دوـخ  هـب  مـلظ  مود . تـلع  دــندرک . مورحم  گرزب  ناــسنا 
فلاخم هک  نآ  تهج  هب  طقف  ار ، یهلا  ناسنا  نآ  رامـشیب  ياهیگتـسیاش  هک  نیا  زا  رتالاب  یملظ  هچ  دـندش . بکترم  دوخ  يهنادرخبان 

. موـس تلع  دـنهدب !؟ رارق  راـکنا  دروـم  درکیم ، تکرح  نارود  نآ  يهعماـج  صاخـشا  زا  ياهدـع  ياـهیهاوخدوخ  سوـه و  فوـه و 
لوصا اهيرگنایغط ، هنوگ  نیا  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم . ندوب  يرورض  زا  اهنآ  طوقس  بجوم  هک  یناسنا  نیناوق  لوصا و  زا  فارحنا 

يارب ار  دوـخ  ترورـض  تلاـصا و  ماکحتـسا و  اهیگتــسیاش ، زا  يوریپ  اهدـهعت و  هـب  لـمع  یعطق  ترورــض  دـننام  یناـسنا ، نیناوـق  و 
یلع لیفاطملا  ذوعلا  لاـبقا  یلا  متلبقاـف  دـهدیم . تسد  زا  دـنوشیم ، لیکـشت  اـهنآ  زا  هعماـج  مدرم  تیرثکا  هنافـساتم  هک  ناـحولهداس ،
يوس هب  هک  هدام  نارتش  دـننام  نم ، اب  تعیب  يارب  اهومتبذاجف . يدـی  مکتعزان  هاهومتطـسبف و  یفک  تضبق  هعیبلا ! هعیبلا  نولوقت : اهدالوا ،

امش متسبیم . تعیب  زا  عانتما  يارب  هحفص 1049 ] ار [  متـسد  تعیب . تعیب ، دیتفگیم : دیدروآ . يور  نم  هب  دنروایب ، يور  دوخ  ياههچب 
احیرـص دروم ، دـنچ  رد  ع )  ) یلع دـیدرکیم . بذـج  تعیب  يارب  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امـش  مدیـشکیم  سپ  ار  متـسد  دـیدرکیم و  زاـب 

نآ ضحم  تلادـع  مینیبیم ، دراوم  نامه  دوخ  رد  هک  روط  نامه  عانتما ، نیا  تلع  مریذـپیمن . ار  امـش  رب  يرادـمامز  نم  هک  دـناهدومرف 
رگا هک  تسنادیم  تشاد ، نآ  تمظع  ترورض و  زا  هک  یعالطا  تلادع و  هب  وا  دیدش  قشع  تهج  هب  ترـضح  نآ  ینعی  دوب . ترـضح 

نآ دـش  بجوم  هک  دوب  تلادـع  نیمه  زاـب  میتـفگ ، هک  هنوگناـمه  یلو  دـش ، دـهاوخ  هجاوم  یتالکـشم  هچ  اـب  دـنک ، لوبق  ار  تفـالخ 
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هک تردق  نیرتینوناق  ساسحا  تهج  هب  تجح ، مایق  تهج  هب  ترضح ، نآ  ینعی  دیامرف . يوریپ  تجح  مایق  زا  نوناق ، قباطم  ترـضح ،
ابلا یتعیب و  اثکن  یناملظ و  یناعطق و  امهنا  مهللا  تفریذـپ . ار  يرادـمامز  دوب ، هدـش  هدامآ  وا  يارب  شراداـفو  ناراـی  تعیب و  يهلیـسو  هب 
ماما امهب  تیناتـسا  لاتقلا و  لبق  امهتبثتـسا  دقل  و  المع . الما و  امیف  هءاسملا  امهرا  امربا و  ام  امهل  مکحت  ادـقع و ال  ام  للحاف  یلع ، سانلا 

دندرک ملظ  نم  هب  دندومن و  عطق  نم  اب  ار  دوخ  يرورض  يهطبار  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نآ  ادنوادخ ، هیفاعلا . ادرو  همعنلا ، اطمغف  عاقولا ،
نآ امرفم  مکحم  دنتـسب و  هک  ار  هچ  نآ  نک  زاب  ادنوادخ ، دـندناروش . دـندرک و  کیرحت  نم  هیلع  ار  مدرم  دنتـسکش و  ار  نم  اب  تعیب  و 
ود نآ  زا  گنج  زا  شیپ  نم  امرف . هیارا  يراوگان  يدب و  دندومن ، لمع  دندرک و  وزرآ  هچ  نآ  رد  نانآ  يارب  و  دندومن . رارقرب  هک  ار  هچ 

نیا ردق  یلو  دـندرگرب ) فارحنا  هار  زا  هک  دـشاب   ) مدومن لمحت  راکیپ  زورب  زا  شیپ  دـنریذپب و  ار  قح  دـندرگرب و  متـساوخ  نکـشدهع 
يرادـقم هک  ییاهناسنا  یلک ، روط  هب  هحفـص 1050 ] دندنادرگرب [ . دوب ) هدـمآ  ناشغارـس  هب  هک   ) ار تیفاع  دنتـسنادن و  ار  یهلا  تمعن 

زا فلخت  يهلیـسو  هب  رگا  هدوب و  مرج  اهنآ  زا  فلخت  هک  دـنمهفیم  دـناهدروآ ، تسد  هب  تاررقم  نیناوق و  لوصا و  يهراـبرد  یهاـگآ 
نایدا يهمه  دنتـسه . ملاظ  اهنآ  دوخ  ملظ و  اهنآ  راک  دـننک ، لامیاپ  ار  دوخ  ناج  قوقح  یتح  یمدرم و  هچ  یهلا ، هچ  یقوقح ، اهنآ ،

موکحم ار  ملظ  نآ ، لوصحم  ای  ندمت  دلوم  ياهگنهرف  ماع و  روط  هب  رـشب ، نادجو  لقع و  یهیدب  مکح  یقالخا و  ياهبتکم  یهلا و 
ترابع لدـع  نانچمه ، نوناق ، زا  يدـمع  يدـعت  زواجت و  زا  دوب  ترابع  ملظ  هک  هنوگناـمه  دـناهدرک . یفرعم  دورطم  دودرم و  ار  نآ  و 

تسا و ود  نآ  یتاذ  لدـع ، ترورـض  نسح و  ملظ و  حـبق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  نوناق . اب  تاکرح  يدـمعو  هناهاگآ  قباـطت  زا  تسا 
تـسا ملظ  هک  نیا  هن  تسین ، ملظ  دش ، ضوع  فده  ای  عوضوم  رگا  تسا و  حیبق  اعطق  دوب ، ملظ  هدیدپ  کی  رگا  ینعی  تسین . رییغت  لباق 

رتتمظع اب  رتشزرا و  اب  اهتلادع  زا  یـضعب  ینعی  دنتـسه . نوگانوگ  تاجرد  ياراد  ملظ  لدع و  لباقتم  يهدیدپ  ود  ره  تسین . حیبق  و 
لامیاپ لولعم  هک  یملظ  تحابق  تّدـش  تسا . ملظ  عاونا  رگید  زا  رتحـیبق  رتحـیقو و  اـهملظ ، زا  یـضعب  هک  ناـنچ  تسا . رگید  یـضعب  زا 

دـنهدب و تاجن  لهج  ملظ و  زا  ار  تیرـشب  دـنناوتیم  هک  نازاتـشیپ  نایامنهار و  نآ  هب  ملظ  دـننام  تسا ، تمظع  اب  قوقح  اـی  قح  ندـش 
دریگیم و ارف  ار  هعماج  مدرم  يهمه  نآ ، يهجیتن  رثا و  هک  تسا  ملظ  نیرتحیبق  تهج  نادب  دـننارتسگب ، هعماج  رد  ار  تفرعم  تلادـع و 
ءایبنا و رب  ملظ  هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  دـشاب . هدوب  یناوارف  عماوج  مدرم  ریگنماد  يدامتم ، ياهنرق  نآ ، يهجیتن  رثا و  تسا  نکمم 

ناـیامنهار نیا  رب  ملظ  اریز  درک . روـصت  ناوـتیم  هک  تسا  یملظ  نیرتراـب  تواقـش  نیرتحـیقو و  زاـسناسنا ، ياـمکح  اـیلوا و  ایـصوا و 
گنهرف و نّدمت و  تفرعم و  رون و  زا  اهناسنا  ندرک  مورحم  یناسنا ، ياهگنهرف  ناگدنروآ  دوجو  هب  زاسنّدمت و  نازاتشیپ  رگنشور و 
اـهملظ و نیرتثیبـخ  زا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ملظ  ارچ  هک  دوشیم  تباـث  نونکا  تسا . هدـنزاس  قـالخا  داـصتقا و  قوقح و 

يرـشب عماوج  يهمه  هکلب  تسین ، هحفـص 1051 ] مالـسلاهیلع [  بلاطیبا  نب  یلع  صخـش  طقف  مولظم  اج ، نیا  رد  اریز  تسا ، تازواجت 
يدازآ یناسنا و  تمارک  هتـسیاش و  تایح  قح  يهدـننک  تیامح  نیرتگرزب  ع )  ) یلع دـنوشیم . عقاو  ترـضح  نآ  هب  ملظ  ریثاـت  تحت 

هحفص 1052] دوب [ . نوناق  ربارب  رد  ناگمه  يواست  تیبرت و  میلعت و  هنالوئسم و 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 138-

، يدهلا اوفطع  اذا  يدهلا ، یلع  يوهلا  فطعی  هحفص 1053 ] دیامرفیم [ . هراشا  زیگناهنتف  ثداوح  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
فرحنم ءاـیبنا ):  ) ینارون ریـسم  زا  هک  ار  یمدرم  یهلا ، زاتـشیپ  نآ  يارلا . یلع  نآرقلا  اوفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يارلا  فطعی  يوهلا و  یلع 

اوه و هب  ار  تیاده  مدرم  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنادرگیمرب ، تسا ) ناربمایپ  هار  هک   ) تیادـه يوس  هب  دـنیامنیم  يوریپ  اوه  زا  هدـش و 
هب ار  نآرق  مدرم  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـننادرگیمرب ، نآرق  يوس  هب  ار  نآرق  اب  فلاخم  تایرظن  ءارآ و  دـنیامنیم و  عاجرا  دوخ  سوه 

هفاضا هب  یگماکدوخ ، سوه و  يوه و  هک  دـننادیم  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  نیا  اب  دـننادرگیمرب . دوخ  دـساف  تاـیرظن  ءارآ و 
اب تسا و  ینوگانوگ  ياهییاوسر  اهبنارگ و  تقو  فالتا  عونتم و  ياهيژرنا  فرـص  دنمزاین  دوخ  ياهتیلاعف  يرارقرب و  يارب  هک  نیا 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 324 

http://www.ghadirestan.com


يوه و زا  تسد  دـهاوخیمن  اهنت  هن  اهنیا ، يهمه  اب  تسا ، یناسنا  قـالخا  لوصا  نیرتلیـصا  يهدـننک  هاـبت  یبسن و  تقوم و  لاـح  نیا 
ریجنز اب  تسا ، یناسنا  قالخا  يهدنزاس  لوصا  هک  ار  اهنآ  لیاسو  تیادـه و  لامک و  دـشر و  ات  دنـشوکیم  هکلب  دـنرادرب ، دوخ  سوه 

هب ار  تیادـه  دـنهدب و  رارق  ایند  نیا  رد  دوخ  يوپاکت  كالم  ار  نآ  دـنناشکب و  سوه  يوه و  فرط  هب  دوخ  يزغم  تامهّوت  تالیخت و 
هتفای میلعت  تیبرت و  یهلا و  يهتفای  لامک  وا  تسیک ؟ یهلا  زاتشیپ  نآ  هحفص 1054 ] دننک [ . هیجوت  ریسفت و  دوخ  سوه  يوه و  يهلیسو 
تسا تماما  تلاسر و  يهیقب  وا  دننکیم . يرامـشهظحل  وا  مدقم  راظتنا  هب  يرـشب  بان  ياهنادجو  يهمه  هک  تسا ، یتسه  غاب  نابغاب  و 
خیرات دولآ  گنن  ياضف  زا  ار  تیلهاج  نارود  تاملظ  زا  رتدـیدش  ياهیکیرات  یناـبر ، نازاتـشیپ  ياـه  شـالت  ندـناسر  رمث  هب  يارب  هک 

دنزیم و هناوج  اهناسنا  تایح  هک  تسا  راگزور  نیا  رد  دومرف . دهاوخ  تفایرد  لباق  عماوج  مدرم  يارب  ار  تیناسنا  خـیرات  معط  هدودز ،
، اهذجاون ایداب  قاس ، یلع  مکب  برحلا  موقت  یتح  سوه . يوه و  رد  ار  دوخ  گرم  دـننیبیم و  لامک  تیادـه و  رد  ار  دوخ  تایح  مدرم 
، دـهدب ناشن  ناگدـنرد ) دـننام   ) ار دوخ  ياهنادـند  دوش و  اپ  رب  امـش  اب  گنج  هک  نیا  ات  اهتبقاع . امقلع  اهعاضر ، اولح  اهفالخا ، هءولمم 

یلیخ ناـسنا  يارب  هچ  نآ  يزاسهعماج 1 . یـسانشهعماج و  مولع  یلک  دعاوق  نیگآرهز . خلت و  شتبقاع  دیامن و  ریـش  زا  رپ  شیاهناتـسپ 
یخلت دـنک ، فرحنم  دوـخ  یعیبـط  دـح  تیعقوـم و  زا  ار  وا  تیـصخش  هک  دوـش  یقلت  دـیدش  يردـق  هب  نآ  ینیریـش  دـیامنیم و  نیریش 

هک دراد  یلمعلاسکع  یلمع ، ره  . 2 تشاد . دهاوخ  یپ  رد  دوخ  یعیبط  دـح  تیعقوم و  زا  تیـصخش  زواجت  رفیک  ناونع  هب  ار  يراوگان 
هدـهاشم یناگدـنز  نیا  رد  هک  اهلمعلاسکع  زا  هجوت  لباق  يرادـقم  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  دروآ . دـهاوخ  دوجو  هب  ار  نآ  هرورـضلاب 

دوخ نورد  رد  ار  دوـخ  لـالتخا  لـماع  نآ ، هب  یگریخ  قـشع و  یعوـضوم و  ره  رب  هیکت  . 3 تساهناسنا . يارب  رادـشه  نیرتهب  دوشیم ،
دعاوق نیا  تفایرد  كرد و  هحفص 1055 ] دراد [ . لابند  هب  ار  يروآدرد  طوقس  لوقعم ، دح  زا  شیب  نتـشیوخ ، رب  هیکت  . 4 دنارورپیم .
ناسنا ینوناق  تعیبط  رد  دیدش  یتاریثات  هچ  رگا  رضم ، ياهدایتعا  عاونا  تسا .  یمدآ  نهذ  نادجو و  تیساسح  يرایشه و  دنمزاین  یلک ،

هب دـنک . لتخم  ار  ناسنا  ینوناق  تعیبط  دـناوتیم  لاح ، نیا  اب  درادـن . ار  یناسنا  یتاذ  تعیبط  ندرک  نوگرگد  ییاـناوت  یلو  دراذـگیم ،
- نوفرعت امب ال  دـغ  یتایـس  -و  دـغ یف  الا و  دنتـسین . یناور  تاصتخم  رد  تثارو ، لماوع  يهلیـسو  هب  لاقتنا ، لباق  هک  تسا  تهج  نیمه 

لدـع فیک  مکیریف  اهدـیلاقم ، املـس  هیلا  یقلت  اهدـبک و  ذـیلافا  ضرالا  هل  جرخت  اهلامعا و  ءيواسم  یلع  اهلامع  اهریغ  نم  یلاولا  ذـخای 
. دیـسانشیمن ار  اهنآ  هک  دروآیم  دوخ  اب  ار  یثداوح  دیراد ) شیپ  رد  هک  یی  ) ادرف دیـشاب ، هاگآ  هنـسلا . باتکلا و  تیم  ییحی  هریـسلا و 

شرگج تاعطق  نیمز  دنک . هذـخاوم  ناشیاهرادرک  یتشز  هب  ار  نانآ  نارازگراک  تسین  رگنایغط  هفیاط  نیا  وزج  هک  مکاح  نامز ، نآ  رد 
یگنوگچ هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دراذگ . یهلا  زاتشیپ  نآ  رایتخا  رد  میلـست  لامک  اب  ار  دوخ  ياهدیلک  يهمه  دزادنیب و  نوریب  وا  يارب  ار 

ناحراش رثکا  هک  هنوگنامه  دـیامنیم . ءایحا  ار  هتفر  نیب  زا  ّتنـس  باتک و  دـهدیم و  هئارا  امـش  يارب  ار  اـهناسنا  اـب  راـتفر  رد  تلادـع 
: تسا هدروآ  دوخ  حرـش  رد  ییوـخ  قـقحم  درک . جورخ  ماـش  رد  هک  تسا  ناورم  نب  کلملادـبع  ناـمه  روـظنم ، دـناهتفگ ، هغالبلاجـهن 

تکرح نیا  تفر . هفوک  هب  ریبزلا  نب  بعـصم  اب  گنج  يارب  کلملادـبع ، سپـس ، درک . بصن  تفالخ  هب  ماش  رد  ار  کلملادـبع  ناورم ، »
رازراک هب  يورایور و  بعـصم  اب  نکـسم ، نیمز  رد  کلملادـبع ، دوب . هتـشک  ار  یفقث  يهدـیبعیبا  نب  راتخم  بعـصم ، هک  دوب  یماـگنه 

هب ار  فسوی  نب  جاجح  وا  دـندرک و  تعیب  هحفـص 1056 ] کلملادبع [  اب  هفوک  لها  دش . دراو  هفوک  هب  تشک و  ار  بعـصم  دنتخادرپ و 
ای  ) کلملادبع تسا . هدوب  يرجه  لاس 73  رد  نیا  درک . ناریو  ار  هکم  تشک و  ار  هّللادـبع  داتـسرف و  هکم  هب  ریبزلا  نب  هّللادـبع  اب  گنج 

یلا بووت  یتح  کلذـک ، نولازت  ـالف  [ . 270 .« ] تشک ار  برع  زا  يرایـسب  مدرم  ثعـشا ، نب  نمحرلادـبع  هب  طوبرم  عیاـقو  رد  جاـجح )
ات درذگب  امـش  رب  ناسنیدب  راگزور  هوبنلا . یقاب  هیلع  يذـلا  بیرقلا  دـهعلا  هنیبلا و  راثالا  همئاقلا و  ننـسلا  اومزلاف  اهمالحا ! بزاوع  برعلا 

ّتیعبت وا  نشور  الماک  راثآ  زا  ربمایپ و ) مکحم  ياهّتنـس  زا  مدرم ، يا  . ) ددرگرب ناـنآ  دوخ  هب  برع  يهدـش  بیاـغ  لوقع  هک  هاـگ  نآ 
نیرتگرزب هک  لـقعت ، هشیدـنا و  زا  اـهناسنا  يرادروخرب  يارب  دـینک . اـفو  تسا ، هتـشذگن  نآ  زا  داـیز  یتدـم  هک  وا  ناـمیپ  هب  دـینک و 

نادزد هک  ادابم  دوشن و  تمقن  بجوم  اهتمعن  نیا  ات  تسا  مزـال  یناـیبرم  ناـملعم و  ناـنابهگن و  هراومه  تسا ، يدـنوادخ  ياـهتمعن 
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بجوم دوخ ، ینیـشام ، هاگآدوخان  یگدـنز  ای  یناویح ، تالیامت  سوه و  يوه و  رگا  دـنیابرب . ار  اهنآ  يرـشب ، يهدـنزاس  ياـههیامرس 
یـشان ینیبدب  فسات و  یلو  دوبن . يدایز  ینیبدب  فسات و  ياج  دوبن ، راک  رد  يدمعت  دوب و  يرـشب  هعماج  زا  لقعت  لاوز  هشیدنا و  دوکر 

! دنناکشخب ار  لقعت  هشیدنا و  شخبتایح  ياهراسهمـشچ  دنهاوخیم  ادمع  زیگنافسا ، رایـسب  یلماوع  يانبم  رب  ياهدع  هک  تسا  نیا  زا 
انف و شوختسد  ار  اهناسنا  لعقت  هشیدنا و  دض  ياههتساوخ  نیا  دیوریم ، يرشب  زغم  زا  هک  یـشخبرمث  دنمورین و  رایـسب  ياههناوج  یلو 
رد تکرح  هب  دـیقم  هک  زغم ، رد  یبایعقاو  تیلاعف  نآ  زا  تسا  ترابع  هشیدـنا  لـقعت  هشیدـنا و  هحفـص 1057 ] داد [ . دهاوخ  رارق  لاوز 

دعاوق لوصا و  وترپ  رد  یبایعقاو ، يارب  زغم  تیلاعف  زا  تسا  ترابع  لعقت  هک  یلاح  رد  تسین . یلبق  هدش  هتفریذـپ  دـعاوق  لوصا و  ریـسم 
نیا ددرگرب .» ناشزغم  هب  برع  هتفر  رـس  زا  لوقع  هک  هاگنآ  ات  : » دیامرفیم هکرابم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هدش . هتفریذپ 

اب رگید ، راب  دورب و  نانآ  رس  زا  هناهاوخدوخ  ياهيزابـسوه  تهج  هب  اهناسنا  لوقع  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  لیلد  تقیقح  رد  بلطم ،
لماوع ینیشام و  یگدنز  يهلیـسو  هب  هک  یفطاوع  لوقع و  هک  تسین  لاحم  نینچمه ، ددرگرب . نانآ  ياهزغم  هب  بسانم ، ياهینوگرگد 

و هبقع . اوعبتتل  هفرط  مکل  ینسی  امنا  نطایـشلا  نا  اوملعا  و  دروایب . دوخ  هب  ار  ناسنا  دنزب و  هناوج  رگید  راب  دناهدرک ، عادو  ار  اهزغم  رگید 
، یمدآ تیصخش  بیرخت  لماع  ود  دینک . يوریپ  وا  زا  دیورب و  وا  لابند  هب  هک  دنکیم  راومه  لهـس و  ار  دوخ  ياههار  ناطیـش  هک  دینادب 
یعیبط و دوخ  مان  هب  ینانمشد  ام  الـصا  ییوگ  هک  دریگیم  رارق  مالـسلاهیلع  مدآ  دالوا  ام  تلفغ  دروم  نانچ  ناطیـش ، هراّما و  سفن  ینعی 

يهرابرد لاعتم ، دنوادخ  دزیخرب ! هزرابم  هب  ام  اب  دـنناوتیمن  نمـشد  ود  نآ  هک  میتسه  يدـنمورین  تادوجوم  نانچ  ام  ای  میرادـن ، ناطیش 
. تسا هدومرف  رداص  یتاروتسد  عونتم  لاکشا  اب  تسا ، یناویحدوخ  ای  یعیبط  دوخ  نامه  يزورما  حالطـصا  اب  هک  هراّما ، سفن  زا  بانتجا 
.1 میوشن . لئاق  دوخ  یناسنا  تیـصخش  زا  عافد  يارب  ار  یتیمها  چیه  نمـشد  ود  نآ  لباقم  رد  ام  هک  دوشیم  ثعاب  لیلد  دنچ  هنافـساتم ،
.3 هحفـص 1058 ] دراد [ . دوخ  ياهيزاب  گنرین  رد  هک  يزیگناتفگـش  يریذپفاطعنا  . 2 كانرطخ . نمـشد  ود  نیا  ندوب  سوسحمان 

نآ زا  يوریپ  جیاتن  ندوبن  يروف  . 4 دروآیمرد . وناز  هب  ود  نآ  ربارب  رد  ار  ام  دریگیم و  ام  زا  ار  تمواـقم  ياوق  هک  یطارفا  ییارگتّذـل 
ندیشچ اب  ناسنا  هک  تسین  نشور  نانچ  يروف و  نانچ  ناطیش ، هراّما و  سفن  زا  يوریپ  نکناینب  جیاتن  بلغا  ینعی ، كانرطخ . نمشد  ود 

هحفص 1059] دزروب [ . تمواقم  نمشد  ود  نآ  ربارب  رد  اهنآ ، خلت  معط 

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  هبطخ 140-

مهیلا عونصملا  همصعلا و  لهال  یغبنی  امنا  و  هحفص 1060 ] دیامرفیم [ . یهت  ندرک  تبیغ  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
هاخا و باع  يذلا  بئاعلاب  فکیف  مهنع ، مهل  زجاحلا  مهیلع و  بلاغلا  وه  رکشلا  نوکی  هیصعملا و  بونذلا و  لها  اومحری  نا  همالسلا  یف 
هک ار  یناسک  هک  تسا  راوازـس  دنتـسه ، ملاس  ظوفحم و  اطخ  باـکترا  تیـصعم و  زا  هک  یناـسک  يارب  هک  تسین  نیا  زج  و  هاولبب ! هریع 

نامارد هاـنگ  هب  یگدولآ  زا  دناهتـسناوت  هک  نیا  ربارب  رد  يرازگرکـش  دـنهدب و  رارق  محّرت  دروم  دـنوشیم  تیـصعم  ناـهانگ و  بکترم 
نامدرم هک  تسا  مزال  ینعی  تسا ، نینچ  هک  لاح  . ) ددرگ هانگ  هب  نایالتبم  زا  ییوگبیع  ییوجبیع و  عنام  دوش و  بلاغ  نانآ  رب  دنشاب 

بویع هب  هدولآ  ءـالتبم و  دوخ  هک  یناـسک  دـیابن  یلوا  قیرط  هب  سپ  دـننکن ) ییوـگبیع  ییوـجبیع و  اـطخ  هاـنگ و  زا  ظوـفحم  ملاـس 
دراد دوجو  یبلاطم  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  ریسفت  دروم  نانخس  رد  دنیامن . وگزاب  دننک و  ءاشفا  ار  نارگید  ناهانگ  تافارحنا و  دنتسه ،

شزغل هب  هک  ار  یناـمدرم  اـهناسنا ، يهمه  هک  تسا  مزـال  مکی . بلطم  هحفـص 1061 ] میوشیم [ . رکذـتم  رـصتخم  روط  هب  ار  اهنآ  هک 
ساسحا تسا ، حورجم  لتخم و  هعماج  رکیپ  زا  ییاضعا  ای  يوضع  هک  نیا  زا  دنهدب و  رارق  محرت  دروم  دـنوشیم ، اطخ  بکترم  هداتفا و 

، تسین شزغل  اطخ و  قوف  سک  چیه  همئا ،) ءایبنا و   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  زا  ریغ  هک  تهج  نادب  مود . بلطم  دننک . يراوگان  یخلت و 
هّیرخـس و دروم  زاربا و  هجو  چـیه  هب  ار  نارگید  شزغل  اطخ و  دـشاب ، رایـشوه  دـنمدرخ و  رگا  دوخ ، بیع  صقن و  هب  هجوت  اب  یمدآ  اذـل 

تتامـش ءازهتـسا و  دروم  دراد ، هک  یـصقن  اطخ و  شزغل و  يارب  ار  یناسنا  یـسک  ره  هک  هّیـضق  نیا  موس . بلطم  دهدیمن . رارق  تتامش 
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. مراهچ بلطم  تسا . هدش  تابثا  ناوارف  یبراجت  اب  هک  یلک ، تسا  ياهدعاق  دوب ، دهاوخ  شزغل  نامه  راتفرگ  يزور  هرخالاب  دهدب ، رارق 
ندـش رتقیمع  بجوم  دوخ  هک  ییوگبیع ، ییوجبیع و  ياج  هب  نارگید ، رد  صقن  شزغل و  يهدـهاشم  اب  نامیا ، اب  دـنمدرخ و  ناـسنا 

رکذ اما  تسا . هدرک  يریگولج  اطخ  تیـصعم و  رد  طوقـس  زا  ار  وا  هک  يدنوادخ  دشاب . دنوادخ  تایانع  رازگساپـس  دوشیم ، تحارج 
کلذ بکر  نکی  مل  ناـف  هلثم ! بکر  دـق  بنذـب  همذـی  فیک  و  هب ! هباـع  يذـلا  بنذـلا  نم  مظعا  وه  اـمم  هبونذ  نم  هیلع  هللا  رتـس  عضوم 

بیع یلع  هتءارجل  ریغـصلا ، یف  هاصع  ریبکلا و  یف  هاصع  نکی  مل  نئل  هللا  میا  و  هنم . مظعا  وه  امم  هاوس ، امیف  هللا  یبصع  دقف  هنیعب  بنذلا 
ناسنا نآ  هک  ییاطخ  نآ  زا  تسا  رتگرزب  هک  وا ، دوخ  ناهانگ  يهرابرد  ار  يدنوادخ  یشوپهدرپ  دنیبیمن  وجبیع  نیا  ایآ  ربکا ! سانلا 

نآ دـننامه  زین  وا  دوخ  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، شنزرـس  ار  راـتفرگ  نآ  هنوـگچ  ریگبیع  نآ  تسا ؟ هدـش  نآ  هب  ـالتبم  اـطخ ، بکترم 
ینامرفان ار  ادخ  دروم ، نآ  زا  هحفـص 1062 ] ریغ [  رد  دشاب ، هدشن  بکترم  ار  هانگ  نآ  دننام  مه  رگا  و  تسا ! هدش  بکترم  ار  تیـصعم 

یهانگ هدرکن و  ینامرفان  گرزب  هانگ  اب  ار  ادخ  وجبیع  نآ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  و  تسا . هدوب  تیصعم  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  هدرک 
ار وا  بویع  هک  يدنوادخ  تیانع  هنارکش  هب  دیاب  یمدآ  تسا . رتگرزب  یهانگ  مدرم  بیع  زاربا  هب  وا  تارج  دشاب ، هداد  ماجنا  کچوک 

اریز رتگرزب ، تسا  یهانگ  دوخ  اهناسنا ، ياهاطخ  اـهشزغل و  ياـشفا  فشک و  هب  تئرج  درادـب . یفخم  ار  نارگید  بیع  دـناشوپیم ،
ياشفا فشک و  هک  یتروص  رد  تسا . ناربج  لباق  هبانا  هبوت و  اـب  هدرک و  ملظ  نتـشیوخ  رب  تسا ، هدـش  بکترم  ار  یهاـنگ  هک  یـصخش 
ياشفا رکذ و  تسین . یندوشخب  ملظ  نیا  هک  دنکیم  مکح  هحارـصلاب ، یمالـسا ، عبانم  تسا . نارگید  رب  ملظ  مدرم ، ياهاطخ  اهشزغل و 
صخـش تجاـجل  ثعاـب  تسا  نکمم  هکلب  دوشیمن ، بویع  نآ  ندـش  یفتنم  بجوم  ییانثتـسا ) دراوم  زا  ریغ  رد   ) اـهنت هن  مدرم ، بویع 

هلعلف هبنذـب ، دـبع )  ) دـحا بیع  یف  لجعت  ال  هللا ، دـبع  ای  دزروب . يرتشیب  يرارـصا  اـطخ  نداد  ماـجنا  رد  دوش و  مه  شزغل  بیع و  ياراد 
نکیل هسفن و  بیع  نم  ملعی  امل  هریغ  بیع  مکنم  ملع  نم  ففکیلف  هیلع . بذعم  کلعلف  هیـصعم ، ریغـص  کسفن  یلع  نمات  هل و ال  روفغم 
باتش تسا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  يهرابرد  سک  چیه  بیع  راهظا  رد  ادخ ، هدنب  يا  هریغ . هب  یلتبا  امم  هتافاعم  یلع  هل  الغاش  رکـشلا 

تیـصعم نامه  يارب  دیاش  نکم ، ناما  ساسحا  کچوک  تیـصعم  يهرابرد  دوخ  يارب  و  دشاب . هدـش  هدیـشخب  وا  يارب  دـیاش  اریز  نکم ،
دوخ بیع  زا  هک  یعالطا  تهج  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  عالطا  يرگید  بیع  هب  هک  امـش  زا  یـسک  ره  سپ  تشگ . یهاوخ  بّذـعم  کچوک 

هک هچ  نآ  هب  هجوت  زا  ار  وا  اـطخ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  يرازگـساپس  هحفـص 1063 ] رکـش و [  و  دـیامن . يراددوخ  نآ  زاربا  زا  دارد ،
زا یـضعب  اریز  دـینک ، بانتجا  ناوارف  ياه  نامگ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  . » دزاسب فرـصنم  تسا ، هدـش  ـالتبم  وا  هب  يرگید 

تشوگ هک  تسه  یسک  امش  زا  ایآ  دنکن . ار  يرگید  تبیغ  امش  زا  کی  چیه  دینکم و  ییوجارجام  سّسجت و  تسا و  تیـصعم  اهنامگ 
هبوت و ياریذـپ  دـنوادخ  اـعطق  دـیزروب و  اوقت  دـنوادخ  هب  دـیراد ؟ تهارک  دوخ ) ردارب  تشوگ  ندروخ  زا  امـش   ) دروخب ار  دوـخ  ردارب 
وجوتسج و تسا ، هدرکن  لتخم  ار  دوخ  يدادادخ  تیثیح  تمارک و  هک  ار  ناسنا  کی  صقن  بیع و  هک  یـسک  [ . 271 .« ] تسا نابرهم 

يهدرپ هک  یناسنا  تسا . هدومرف  هدرم  ریبعت  لاعتم  دـنوادخ  اذـل ، دـنکیم . دوبان  ار  وا  تیثیح  تمارک و  اب  تایح  دـنکیم ، اشفا  فشک و 
عوـمجم زا  تسوـگبیع . يوـجبیع  نآ  شاهدنـشک  هک  تسا  ياهدرم  دـننام  تقیقح  رد  دوـشیم ، هدـیرد  شایناـسنا  تمارک  فرش و 

یـشارتبیع ییوگبیع و  ییوجبیع و  هنوگ  ره  هک  دـیآیمرب  نینچ  ریـسفت  دروم  يهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  نانخس 
عاـنتما شندرک  راـهظا  زا  نآ ، يهدـنهد  ماـجنا  هک  یتیـصعم  زاربا  زا  تسا  تراـبع  هک   ) دـشاب تبیغ  ناونع  هب  هاوخ  تسا . عوـنمم  ادـیکا 

مدرم و رظن  رد  نآ  نداد  هولج  کبـس  هعماج و  رد  داـسف  نداد  هعاـشا  بجوم  هک  اـهشزغل ، بویع و  حرط  هنوگره  اـی  و  تسا ) هدـیزرو 
نودب دوشیم ، مامت  هعماج  ررـض  هب  رداص و  رفن  دنچ  ای  کی  زا  هک  یهانگ  اطخ و  دوشیم . هانگ  يهدـنوش  بکترم  ندرک  رازآ  تیذا و 

نآ دوش ، مامت  هانگیب  ناسنا  کی  ررض  هب  یتح  هکلب  دنک ، دیدهت  ار  هعماج  هک  یلماع  ره  اریز  دوشیمن . ضامغا  وفع و  لومشم  دیدرت ،
، ] هدرک اشفا  ار  دوخ  رب  دراو  ملظ  دناوتیم  دوش ، عقاو  مولظم  یسک  رگا  نینچمه ، دوش . نکهشیر  دیاب  دشاب ، هک  مه  یلکش  ره  هب  لماع ،

تروشم دروم  يونعم  ای  يدام  یگدـنز  نوئـش  يهرابرد  راک  اطخ  کـی  رگا  هک  نینچمه  دـناسرب . دوخ  رفیک  هب  ار  ملاـظ  هحفص 1064 ]
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زا رگا  دوش . اـشفا  وا  عـضو  دـیاب  ررـض  ندرک  یفتنم  يارب  هک  تسین  دـیدرت  دـشاب ، يرورـض  راـک  اـطخ  نآ  لاـح  فـشک  دریگب و  رارق 
رد دش . دهاوخ  نارگید  رب  ررض  دورو  نتشیوخ و  طوقـس  ثعاب  دیازفایم و  دوخ  يراکهبت  رب  دوشن ، يریگولج  راکهبت  کی  يراکاطخ 
. ] دوشیم بجاو  هراچ ، راصحنا  تروص  رد  هدوب و  لاکشا  نودب  وا  ياطخ  ياشفا  دیـشخبن ، ياهجیتن  وا  هب  نداد  رکذت  رگا  تروص  نیا 

هحفص 1065]

تبیغ زا  یهن  هرابرد  هبطخ 141-

نم سانلا ، اهیا  هحفـص 1066 ] تسا [ . هدومرف  داریا  لطاب  قح و  نیب  قرف  تبیغ و  ندینـش  زا  یهن  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دوـخ نموـم  ردارب  يهراـبرد  سک  ره  مدرم ، يا  ساـنلا .)  ) لاـجرلا لـیواقا  هیف  نعمـسی  ـالف  قـیرط ، دادـس  نید و  هقیثو  هـیخا  نـم  فرع 

يهرابرد مزال  یهاگآ  زا  مدرم  رگا  دونـشن . ار  نادرم  لاـقم  لاـق و  وا  قح  رد  زگره  دـشاب ، هدرک  زارحا  ار  هار  یتسرد  ینید و  ماکحتـسا 
زا یکی  دـننک . لاـمنجل  ار  اربـم  ياهتیـصخش  دـنناوتیمن  نازروضرغ  ساـسایب و  تاـغیلبت  ناریگب  دزم  دنـشاب ، رادروـخرب  رگیدـکی 

لباقم رد  هک  دـننک  هدامآ  نانچ  یقالخا  رظن  زا  ار  هعماـج  مدرم  هک  تسا  نیمه  داـشرا ، تیبرت و  میلعت و  تاـماقم  فیاـظو  نیرتیـساسا 
ار اهناسنا  كاپ  ناماد  دنراذگن  دنزروب و  تمواقم  دشکیمرب ، رس  ناگماکدوخ  دیلپ  ضارغا  زا  هک  اهارتفا ، اهتمهت و  اهتبیغ و  جاوما 

يهرابرد اصوصخم  رگیدـمه ، هرابرد  یفاک  مزال و  ياهیهاگآ  لیـصحت  زا  ار  مدرم  هک  ینیـشام  عضو  نتـشاد  رظن  رد  اب  دـننک . رادهکل 
تاغیلبت عونتم  نونف  رد  لوقعلاریحم  ياهصصخت  نتشاد  رظن  رد  اب  دوشیم و  عنام  دنتسه ، هعماج  رد  رثا  اشنم  هک  گرزب  ياهتیـصخش 

هک هچ  ره  يهراـبرد  هحفـص 1067 ] هظحل [ ، کی  رد  ایند ، عماوج  ناگدـننادرگ  تسا  هدـش  بجوم  هک  يرـصب  یعمـس و  نادـیم  ود  رد 
زا شیب  دیاب  دناهدومرف ، ناشکرابم  مالک  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلصا  نیا  دننک ، شریذپ  يهدامآ  ار  عماوج  ياضف  دنهاوخیم ،
نآ هـب  ور  نـیا  زا  ار  هعماـج  کـی  دـناوتیم  هـک  تـسا  يردـق  هـب  تاـغیلبت  ریثاـت  تـیمها  هزورما  دریگب . رارق  لـمع  تـقد و  دروـم  شیپ 

يهدـننک دوبان  رطخ  هزورما  هک  تفگ  ناوتب  تئرج  هب  دـیاش  دـنک ، کچوک  اههاک  دـح  ات  ار  اههوک  دزاسب و  هوک  اههاک  زا  دـنادرگبور ،
لاح هب  ار  هعماج  مدرم  نتـسشن و  تکاس  یکانرطخ  لماع  نینچ  لباقم  رد  اذـل  تسا . هدنـشک  يهحلـسا  دربراـک  زا  شیب  یلیخ  تاـغیلبت ،

ار ناـسنا  ندـید ، دراد و  ار  بذـک  قدـص و  لاـمتحا  نخـس  هک  دراوم  نآ  رد  تسا . مدرم  نآ  هب  تناـیخ  نیرتگرزب  ندرک ، اـهر  دوـخ 
تلالد نالقان و  تهج  زا  نخـس ، دنـس  هک  یماگنه  رگم  دراد . حیجرت  ندید  هک  تسا  یعطق  دراذـگیم ، تایعقاو  اب  طابترا  رد  امیقتـسم 

نیا رد  هک  تسا  یهیدب  دشابن . نایم  رد  دهدیم  هئارا  نخس  هچ  نآ  رد  عقاو  فالخ  لامتحا  چیه  هک  دشاب  يوق  يردق  هب  دوصقم ، رب  نآ 
رتشیب هزادنا  ره  هّیـضق ، کی  رتاوتم  لقن  هراومه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درک . دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  هدوب و  دانتـسا  لباق  نخـس  تروص 

هحفص 1068] تسا [ . رتیلاع  دامتعا  دروم  رتشخب و  نانیمطا  دشاب ،

لهاان هب  یکین  هرابرد  هبطخ 142-

ریغ یف  فورعملا  عـضاول  سیل  و  هحفـص 1069 ] تسا [ . هدومرف  نآ  دروم  ریغ  رد  ییوکین  يهرابرد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
تاذ نع  وه  و  هدی ! دوجا  ام  مهیلع ، امعنم  مادام  لاهجلا ، هلاقم  رارشالا و  ءانث  مائللا و  هدمحم  الا  یتا  امیف  ظحلا  نم  هلها ، ریغ  دنع  هقح و 
رگم تـسین ، يراـکوکین  نآ  رد  ياهرهب  دـهدب ، ماـجنا  شلها  ریغ  هـب  هتـسیاش ، دروـم  ریغ  رد  ار  ییوـکین  هـک  یــسک  يارب  و  لـیخب ! هللا 
تسد هچ  دراد . رارمتـسا  نانآ  هب  وا  يراکوکین  ناسحا و  هک  یمادام  نانادان  نخـس  رارـشا و  يرازگرکـش  تسپ و  نامدرم  يرازگـساپس 

هب يارب  ار  ناسحا  تمارک و  هک  تسا  یناسک  خیبوت  ترـضح ، نآ  روظنم  تسا ! لیخب  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  یـسک  نآ  دراد  يزاب 
رظن رد  ار  تقیقح  نیا  دیاب  ام  دنهدیم . ماجنا  نادان  مدرم  دـنیاشوخ  نانخـس  رارـشا و  تسپ و  مدرم  يرازگـساپس  رکـش و  ندروآ  تسد 

داد و روط  هب  هتفرگ و  دوخ  هب  يرگداوس  هبنج  دیابن  هتـسیاش ، دراوم  رد  یتح  اهناسنا ، يارب  تبحم  فطل و  مرک و  ناسحا و  هک  میریگب 
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رد ياهجیتن  يراکوکین  یهابت  زج  هک  دـشاب  يدراوم  ای  رارـشا و  تسپ و  مدرم  هلماعم  نیا  فرط  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دریگب . ماـجنا  دـتس 
ناسحا و دب ، بوخ و  زا  معا  مدرم ، قیوشت  یتح  انث و  حدم و  لیصحت  يارب  زگره  اوقتاب ، نامیااب و  ناسنا  کی  هحفص 1070 ] درادنرب [ .

شزاس دشاب ، هک  لکـش  ره  هب  اهيزابهلماعم ، اب  تمارک ، ناسحا و  يراکوکین و  فطل و  هک  دنادیم  یبوخ  هب  وا  اریز  دـنکیمن . تمارک 
الام هللا  هاتآ  نمف  درادن . انث  دمح و  شاداپ و  عقوت  دوخ ، ییابیز  زا  مدرم  ندرک  رادروخرب  یناشفارطع و  يارب  لگ  هک  هنوگنامه  درادن . 

، بئاونلا قوقحلا و  یلع  هسفن  ربصیلو  مراغلا ، ریقفلا و  هنم  طـعیلو  یناـعلا ، ریـسالا و  هب  کـفیل  هفایـضلا و  هنم  نسحیل  هبارقلا و  هب  لـصیلف 
هب داد ، یلام  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  ره  سپ  هللا . ءاش  نا  هرخالا ، لئاضف  كرد  ایندلا و  مراکم  فرـش  لاصخلا  هذهب  ازوف  ناف  باوثلا ، ءاغتبا 

دهدب و دنمتـسم  هب  لام  نآ  زا  دهدب و  شزاون  لام  نآ  اب  ار  هدیدرجز  دنک و  دازآ  ار  ریـسا  دنک و  يزاوننامهم  دزادرپب و  دوخ  ناکیدزن 
هب ایند  گرزب  بیاصم  ربارب  رد  تمواقم  قوقح و  يادا  يارب  ار  دوخ  سفن  شاداپ ، یگتـسیاش  لیـصحت  يارب  دزادرپب و  ار  نارادـماو  ماو 

، يدـبا يارـس  لـیاضف  تفاـیرد  تسا و  اـیند  ياـهتمارک  فرـش  اهتلـصخ ، نیا  هب  لوصو  تیقفوم  اریز  دـنک ، راداو  ییابیکـش  ربص و 
بیترت مالک ، نیا  رد  اهنآ  بیترت  درادیم و  نایب  ار  ناسحا  مارکا و  قیداصم  دراوم و  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  كرابم  مالک  هللاءاشنا .
نینچمه دنتـسه . مدقم  نارگید  رب  دشاب  یتایح  نانآ  زاین  دنـشاب و  دنمزاین  ناسنا  دوخ  ناکیدزن  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسین . مهم  مها و 

زا دـندرکیم ، یقلت  دوخ  هداوناخ  وضع  دـننام  ار  نامهم  هتـشذگ ، نارود  رد  هعماـج ، مدرم  هک  طیارـش  نآ  اـب  اـصوصخم  يزاونناـمهم ،
. ] درک تاـعارم  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  تیمها  رگید  دراوـم  رب  هک  ار  يدروـم  ره  مدـقت  بیترت ، نیمه  هب  تسا . رادروـخرب  یـساسا  تیمها 

هحفص 1071]

ناراب بلط  رد  هبطخ 143-

، دوشیم عطق  اهنآ  زا  ناراب  هک  یماگنه  يدنوادخ ، تمحر  هب  ییوجهانپ  بوجو  هب  ار  ادخ  ناگدنب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
مکل نادوجت  اتحبصا  ام  مکبرل و  ناتعیطم  مکلظت ، یتلا  ءامسلا  و  مکلمحت )  ) مکلقت یتلا  ضرالا  نا  الا و  هحفص 1072 ] دهدیم [ . رکذت 

. اتماقف مکحلاصم  دودـح  یلع  اتمیقا  اتعاطاف و  مکعفاـنمب  اـترما  نکل  مکنم و  هناوجرت  ریخل  ـال  مکیلا و  هفلز  ـالو  مکل ، اـعجوت  اـمهتکربب 
شالت دنتسه و  امش  راگدرورپ  عیطم  دزادنایم ، هیاس  امش  رب  هک  ینامـسآ  دنکیم و  لمح  دوخ  يور  رب  ار  امـش  هک  ینیمز  دیـشاب ، هاگآ 

يارب هن  امـش و  هب  برقت  لسوت و  يارب  هن  تسا و  امـش  يهرابرد  يزوسلد  يارب  هن  دـنناسریم ، امـش  هب  ار  دوخ  تکرب  هک  اـهنآ  رمتـسم 
ندروآرب يارب  ود  نآ  دـنیامنیم و  رما  تعاـطا  دناهتـشگ و  امـش  يارب  تعفنم  ندـناسر  روماـم  نیمز  نامـسآ و  هکلب  امـش ، زا  ریخ  دـیما 

لصا کی  هب  كرابم  تالمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دناهداد . رد  نت  تیرومام  نیا  هب  دناهدش و  هتشاد  اپرب  امـش  حلاصم  دودح 
. تسا يرورض  رایـسب  یـسانشناهج  فراعم  مولع و  نایناوراک  يارب  نآ ، هب  هجوت  هک  دنیامرفیم  هراشا  یتیمهااب  رایـسب  یفـسلف  یملع و 

گرزب ناهیک  نیا  رد  هک  ینوناق  تانایرج  ریغتم و  ياههدیدپ  و  هحفص 1073 ] تباث [  تایعقاو  هک  تسا  نینچ  یفسلف  یملع و  لصا  نیا 
لسوت و يارب  ار  دوخ  دـنمنوناق  تاکرح  هک  تسا  نانچ  هن  دـنراد و  رظن  رد  ار  ام  مالآ  ذـیاذل و  امیقتـسم  هک  تسا  ناـنچ  هن  دراد ، دوجو 
ام ياههتـساوخ  هک  تسین  يریگفده  نیا  اب  اتاذ  دنهدیم ، ماجنا  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  هک  هچ  نآ  دنهد . تروص  ام  هب  یکیدزن 

تعفنم ریخ و  لیـصحت  دنمزاین  ام  هک  دنرادن  هیـضق  نیا  هب  ياهدارا  هجوت و  چیه  الـصا  دـنروآرب . ملا  عفد  تذـل و  بلج  ورملق  ود  رد  ار 
لباق درذـگیم و  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچ  نآ  دـناهتخادرپ . تیلاـعف  هب  يدـنمزاین  نیا  عفر  ریـسم  رد  هنادازآ ، هناـهاگآ و  اـهنآ ، میتسه و 

يهطبار دوخ  هک  نیا  نودـب  تسا ، یلولعم  یلع و  تیعقوم  ود  بیترت  هب  رامـشیب ، ياههدـیدپ  نایرج  تسا ، یملع  یـسح و  تادـهاشم 
سبح تارمثلا و  صقنب  هئیسلا  لامعالا  دنع  هدابع  یلتبی  هللا  نا  دشاب . هدوب  سح  هب  دنتسم  یملع  یسح و  يهدهاشم  لباق  تیلع  يرورض 

رد ار  دوخ  ناگدـنب  ناحبـس  دـنوادخ  رجدزم . رجدزی  رکذـتم و  رکذـتی  علقم و  علقی  بئاـت و  بوتیل  تاریخلا ، نئازخ  قـالغا  تاـکربلا و 
هب دـهاوخب ، هک  یـسک  ات  تاریخ . ياههنازخ  رد  نتـسب  تاکرب و  سبح  اههویم و  شهاک  هب  دزاسیم  التبم  تشز  لامعا  باکترا  ماـگنه 
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زا یهن  تهج  هب  دهاوخیم ، هک  یـسک  دتفیب و  ادـخ  دای  هب  دـهاوخیم ، هک  یـسک  و  دـنکرب . هانگ  زا  لد  راکهنگ  ددرگرب و  ادـخ  فرط 
ای لمعلاسکع ، نودب  یلمع  چیه  هک  تسا  نیا  دهدیم ، ناشن  رمتـسم  تادهاشم  براجت و  هک  هچ  نآ  دزروب . عانتما  اهنآ  زا  اهشزغل ،
هک تسا  نیا  رما  تیاهن  تسا . هدوبن  هجیتن  کی  رودص  نودب  یفاک  مزال و  يهمدقم  چیه  لولعم و  نودب  یتلع  چـیه  رگید ، حالطـصا  هب 
هب اـیند  نیمه  هحفـص 1074 ] رد [  ار  اهلمعلاسکع  زا  هجوت  لباق  يرادـقم  مدرم ، راـطخا  رادـشه و  يارب  يدـنوادخ ، يهغلاـب  تمکح 

ار یمدآ  غارـس  تیدـبا  رد  اهرادرک ، جـیاتن  اهلولعم و  اـی  اـهلمعلاسکع و  هیقب  دـنریگب . تربع  نآ  زا  مدرم  هک  دـشاب  دروآیم . دوجو 
ءامسلا لسری  ارافغ  ناک  هنا  مکبر  اورفغتسا  : ) هناحبس لاقف  قلخلا . همحر  قزرلا و  روردل  اببس  رافغتسالا  هناحبـس  هللا  لعج  دق  و  دریگیم .

رداب هتئیطخ و  لاقتـسا  هتبوت و  لبقتـسا  ارما  هللا  محرف  اراهنا .) مکل  لعجی  تانج و  مکل  لعجی  نینب و  لاوماب و  مکددمی  اراردـم و  مکیلع 
حون ترضح   ) متفگ نانآ  اب  : ) تسا هدومرف  هداد  رارق  دوخ  تاقولخم  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ببـس  ار  هبوت  ناحبـس  دنوادخ  و  هتینم !

ناوارف ار  امش  يزور   ) دیامن ناراب  رپ  امش  يارب  ار  نامـسآ  تسا . هدنیاشخب  رایـسب  وا  اریز  ، ناتراگدرورپ زا  دینک ، شیاشخب  بلط  (ع :)))
ات 12) تایآ 10  حون ، يهروس  (. ) دهد رارق  اهراسهمشچ  اهغاب و  امش  يارب  و  دنک . يرای  ار  امش  نادنزرف  لاوما و  يهلیسو  هب  و  داسیم )

قوقح يافیا  فیلاکت و  ماجنا  ساسحا و  اب  و   ) دیامن دوخ  ناهانگ  زا  وفع  بلط  دروآ و  هبوت  هب  يور  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ 
مشخ و لوـلعم  دوـشیم ، اـهيراوگان  اـهيرامیب و  زورب  بجوـم  هک  یناـهانگ  هک  هنوگناـمه  دـشاب . گرم  زا  زاوـشیپ  يهداـمآ  هررقم )
هبوت و هک  تسین  نآ  زا  یـشان  هبوت ، تروص  رد  قلخ ، رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ناـنچمه ، تسین ، رـشب  هب  دـنوادخ  یـصخش  شاـخرپ 

يارب دوـشیم و  تقـشم  ررـض و  صقن و  راـچد  مدرم  ناـهانگ  زا  دـنوادخ  هک  تـسین  ناـنچ  ینعی  دـناسریم . یعفن  ادـخ  يارب  رافغتـسا 
یـصخش تعفنم  دـنوادخ  هب  رافغتـسا ، هبوت و  تروـص  رد  دـناشچیم و  مدرم  يارب  ار  ناـهانگ  راوگاـن  ضراوـع  یـصخش ، ییوجماـقتنا 

کثیغ انیلع  رشنا  مهللا  هحفص 1075 ] دهدیم [ . رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  نانآ  ناوارف و  ار  مدرم  يزور  دیآیم و  شـشوخ  دسریم و 
( هعقان  ) هعفان تام ، دـق  ام  اهب  ییحت  تاف و  دـق  ام  اهب  تبنت  هبـشعم ، هیرم )  ) هیرورم هعقان  ایقـس  انقـسا  کتمحر و  کـقزر و  کـتکرب و  و 
، ادـنوادخ ریدـق .» ءاشت  ام  یلع  کنا  ، » راعـشالا صخرت  راجـشالا و  قروتـست  نانطبلا و  لیـست  ناعیقلا و  اهب  يورت  ینتجملا ، هریثک  ایحلا ،

نآ هک  امرف ، باریـس  هدـننایور  هدـننک و  باریـس  اراوگ و  نیریـش و  بآ  اب  ار  ام  نارتسگب و  ام  رب  ار  تتمحر  يوزر و  تتکرب و  ناراـب و 
دـشاب دنمدوس  هک  ییاراوگ  بآ  دیامن . ءایحا  تسا  هدرم  هک  ار  هچ  نآ  و  دنک . هدنز  رگید  راب  تسا ، هتفر  ام  تسد  زا  هک  ار  اهیندـییور 

رپ ار  ناتخرد  ینک و  يراج  لیـس  نیمز  ياهیتسپ  اههرد و  رد  ییامرف و  باریـس  نآ  اـب  ار  راومه  ياـهتشد  ناوارف ، یلوصحم  ياراد  و 
ورملق رد  هک  تعیبط  نیناوق  دـنیوگیم  دـنوشیم و  ادـیپ  یناحولهداس  ییاـناوت . زیچ  همه  رب  وت  اـعطق  ییاـمرف . نازرا  ار  اـهتمیق  گرب و 

رد نوناـق  لزلزت  اریز  دـنک . لزلزتم  ار  اـهنآ  دـناوتیمن  یلماـع  چـیه  هک  تساـجرباپ  مکحتـسم و  ناـنچ  تساـمرفمکح ، گرزب  ناـهیک 
بلطم نیا  راکـشآ . تسا  یـضقانت  دوخ  نیا  تسین و  ندش  تسه  ای  تسه ، ندش  تسین  اب  تسا  يواسم  ینعم ، کی  هب  یتسه ، يهصرع 

. تسین ندـش  لتخم  لباق  یلماع  چـیه  اب  مظن  نیا  تسا و  نایرج  رد  لـماک  یمظن  اـب  یتسه  ملاـع  هک  تسا  هدـش  ادا  ریبعت  نیا  اـب  یهاـگ 
هب تسا . یتسه  هاگتـسد  دوخ  نتم  هب  رظن  اب  اـهنت  طـباور ، نیا  دـننام  لکـشت و  ماـظن و  نوناـق و  مظن و  هک  تسا  نیا  ضارتعا  نیا  خـساپ 
 ] عقاو و ملاع  رد  هک  نیا  هن  دراد ، هتـسب  متـسیس )  ) ماظن شیامن  مینکیم ، یگدـنز  نآ  نتم  رد  هک  اـم  يارب  یتسه  ناـهج  رگید ، تراـبع 

رظن اب  یلو  تسا . هتـسب  ماظن  ياراد  تسا ، تکرح  رد  نآ  نایم  رد  هک  ياهچروم  يارب  پوت  کی  دـشاب . نینچ  رمالاسفن  هحفص 1076 ]
ياراد دـنروآرد ، نوگانوگ  ياهتیعقوم  تاکرح و  عاضوا و  هب  ار  پوت  نآ  لیاسو ، رگید  ای  اپ  ای  تسد  اب  دـناوتیم  هک  ییاـهناسنا  هب 

شیامن هک   ) تعیبط دوخ  نتم  زا  جراخ  زا  اهاعد  تباجتسا  تامارک و  نینچمه  مالسلامهیلع و  ءایبنا  يهلیـسو  هب  تازجعم  تسا . زاب  ماظن 
هحفص 1077] دوشیم [ . هصرع  نیا  دراو  دراد ) هتسب 
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هحفـص تسا [ . هدومرف  داریا  ار  یبلاطم  ناهارمگ  زین  تیبلـها و  تلیـضف  ناربماـیپ ، تثعب  يهراـبرد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ناسلب مهاعدف  مهیلا ، راذعالا  كرتب  مهل  هجحلا  بجت  الئل  هقلخ ، یلع  هل  هجح  مهلعج  هیحو و  نم  هب  مهـصخ  امب  هلـسر  هللا  ثعب  [ 1078

دوخ تجح  ار  نانآ  داتـسرف و  دوب ، هداد  رارق  نانآ  صاصتخا  رد  هک  ییحو  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ناحبـس  دنوادخ  قحلا . لیبس  یلا  قدصلا 
هار هب  وگتـسار  ینابز  اب  ار  نانآ  اذل  دنـشاب . هتـشادن  ادخ  رب  تجح  رذع ، يارب  ياهلیـسو  ندوبن  تهج  هب  مدرم  ات  دومن ، نییعت  مدرم  يارب 

لقع و زا  تسا  تراـبع  ینورد . تجح  . 1 ینورب . تجح  ینورد و  تجح  تسا : عون  ود  مدرم  رب  يدـنوادخ  تجح  دومرف . توعد  قـح 
لامک اب  ار  قیاقح  تایعقاو و  دریگن ، رارق  رگنایغط  نم  نامرف  تحت  ای  دشابن ، اهیتشز  تافاثک و  هب  هدولآ  رگا  هک  یمدآ ، نادجو  بلق و 

يامکح اـیلوا و  ایـصوا و  ءاـیبنا و  هک  تسا ، ینورب  تجح  رب  مدـقم  تجح  نیا  تیلاـعف  تهج  کـی  زا  دـهدیم . هئارا  ییانـشور  اـفص و 
نادـجو بلق و  لقع و  هدـهع  هب  لیالد ، رگید  زاجعا و  يهلیـسو  هب  مد ، يهجرد  ياهتجح  رگید  ءایبنا و  قیدـصت  اریز  دنتـسه . نیتسار 

ایلوا و مالـسلامهیلع و  هحفـص 1079 ] ایـصوا [  ءایبنا و  يهمه  ینورب ، تجح  فیـصوت  حیـضوت و  رد  ام  ینورب . تجح  . 2 تسا . نایمدآ 
تجح موزل  دنکیم ، دییات  ار  نآ  زین  یمالسا  عبانم  دنکیم و  مکح  هرورـضلاب ، لقع ، هک  هچ  نآ  اریز  میدش . رکذتم  ار  نیتسار  يامکح 
یمـسر يایبنا  زا  يرـشب ، عماوج  يهمه  خـیرات و  ياهههرب  يهمه  هک  تسا  یهیدـب  اریز  مالـسلامهیلع . ءایبنا  اهنت  هن  تسا ، قلطم  روط  هب 

يارب یبسن ، روط  هب  ولو  ار ، لطاب  قح و  هتفای ، دـشر  ياهناسنا  هدـع  کی  يهلیـسو  هب  لاعتم ، دـنوادخ  لاح ، نیا  اب  دـناهدوبن . رادروخرب 
مهرئامـض نونکم  مهرارـسا و  نوصم  نم  هوفخا  ام  لهج  هنا  ال  هفـشک ، قلخلا  فشک  دـق  یلاـعت  هللا  نا  ـالا  دـنکیم . هئارا  دوخ  ناگدـنب 

ار مدرم  نورد  اـیند  نیا  رد  اـهشیامزآ ) اـب   ) لاـعتم دـنوادخ  ءاوب . باـقعلا  ءازج و  باوـثلا  نوـکیف  ـالمع ،) نسحا  مهیا   ) مهوـلبیل نکلو 
، تسا یفخم  نانآ  ياهلد  رد  هک  هچ  نآ  زا  دـنادیمن و  تسا ، هدیـشوپ  هک  ار  نانآ  یناهن  رارـسا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دزاـسیم ، راکـشآ 

يهصرع رد   ) دهدیم ماجنا  حـلاص  لمع  هک  یـسک  ات  دـهدب ، رارق  شیامزآ  يارجم  رد  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  درادـن ، یهاگآ 
رفیک حـلاص و  لـمع  يازج  شاداـپ  هجیتن  رد  و  دوش ) رفیک  قحتـسم  ددرگیم ، بکترم  حـلاصان  لـمع  هک  یـسک  و  . ) دـنک زورب  دوجو )

. تسا هوقلاب  هک  هچ  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  تسا و  هتـسب  هک  تسا  زیچ  نآ  ندرک  زاب  هلمج ، نیا  يانعم  دبای . ققحت  حـلاصان  لمع  باقع 
هک دوش  ضرف  رگا  اذل ، ریغتم . هن  دوشیم و  ثداح  هن  اههاگهولج ، ددعت  اب  ملع ، نیا  وا . تردـق  دـننام  تسوا ، تاذ  نیع  يدـنوادخ  ملع 

هیراج نیناوق  ای  دوش  یفتنم  اهنآ  زا  تکرح  الثم  دـشاب ، عضو  نیا  زا  ریغ  رگید  یتاـنایرج  راوطا و  ياراد  یتسه ، ملاـع  ثداوح  ءایـشا و 
تاـنایرج و راوـطا و  زورب  هکلب  هحفـص 1080 ] دـنکیمن [ ، ادـیپ  رییغت  يدـنوادخ  ملع  لاح ، نیا  اب  دـشاب ، نیناوق  نیا  زا  ریغ  اـهنآ ، رد 
، سدنهم نهذ  رد  نامتخاس  کی  يهشقن  هک  هنوگنامه  دهدیم . هئارا  يدنوادخ  ملع  يارب  ار  یعونتم  ياههاگهولج  رگید ، ياهتیعقوم 
هب نامتخاس  دوخ  رگا  تسوا و  نهذ  رد  هک  دهدیم  ناشن  ار  هشقن  هب  ملع  نامه  دـنک ، هدایپ  تکام  رد  ار  هشقن  نآ  رگا  تسا . هشقن  کی 

ایغب ابذـک و  اننود ، ملعلا  یف  نوخـسارلا  مهنا  اومعز  نیذـلا  نیا  رگید . هاگهولج  رد  تسا  هشقن  هب  ملع  نامه  زاب  دوش ، هتخاس  لـماک  روط 
هک یناسک  دنتـسه  اجک  یمعلا . یلجتـسی  يدـهلا و  یطعتـسی  انب  مهجرخا . انلخدا و  مهمرح و  اـناطعا و  مهعـضو و  هللا و  اـنعفر  نا  اـنیلع ،

ار نانآ  دنلب و  ار  ام  ناحبس  دنوادخ  تسا . ام  قح  رب  يدعت  غورد و  هک  ینامگ  ام ؟ هن  دناخسار ، ملع  رد  هک  دنتـسه  نانآ  دننکیم  نامگ 
. تسا هدومن  جراخ  ار  نانآ  لخاد و  تقیقح  قح و  ملاع  هب  ار  ام  تسا و  هتخاس  مورحم  ار  نانآ  هدومرف و  اطع  اـم  يارب  هداد و  رارق  تسپ 

يارب ار  ملع  رد  خوسر  هک  یعطق  عبانم  هب  هجوت  اب  ددرگیم . عفترم  یکیرات  تملظ و  دوشیم و  سامتلا  ادـخ  زا  تیادـه  اـم  يهلیـسو  هب 
دـالوا راوگرزب و  نآ  روظنم ، هک  مینک  لوبق  ملع  رد  نیخـسار  يارب  ار  ینعم  نیا  دـیاب  دـنکیم ، تاـبثا  مالـسلامهیلع  همئا  نینموملاریما و 

لقن رتاوت  هب  ار  نآ  ینس  هعیش و  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  فورعم  رایـسب  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  دنتـسه . وا  نیموصعم 
دنتـسه اجک  : » دیامرفیم تسام  ریـسفت  دروم  هک  هبطخ  نیمه  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ». رهـش  نآ  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  : » دـناهدرک

لیلد نیرتنشور  دیدهت ، يدعت و  نیا  ام .»؟ هن  ملع ، رد  ناخسار  دنتسه  نانآ  دناهدرک ، نامگ  ام  رب  يدعت  يور  زا  غورد و  هب  هک  یناسک 
لوصا هب  انتبا  تهج  هب  نانآ ، مولع  اریز  دنتسین . یلومعم  مدرم  ملع ، رد  ناخسار  هحفص 1081 ] زا [  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  هک  تسا  نآ 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 331 

http://www.ghadirestan.com


اوسرغ شیرق  نم  همئالا  نا  دشاب . لصتم  تعیبط  ياروام  هب  نانآ  ملع  عبانم  هک  دنـشاب  دـیاب  یناسک  تسا و  لزلزتم  ینیقیریغ  تامدـقم  و 
مشاه زا  هبعش  نیا  رد  هک  دنشیرق  زا  ناماما  هک  تسا  یعطق  مهریغ . نم  هالولا  حلـصتال  مهاوس و  یلع  حلـصتال  مشاه ، نم  نطبلا  اذه  یف 
لـسن زا  ییاوشیپ  ماقم  هک  نیا  دنرادن . یگتـسیاش  مشاهلآ  ریغ  زا  نارادـمامز  تسین و  هتـسیاش  نانآ  ریغ  يارب  تماما  دـناهدش و  هتـشاک 
ناسنا رد  هتفهن  رارسا  اهدادعتسا و  اهورین و  يهرابرد  هک  يدودحم  فراعم  مولع و  نیا  اب  دیابن  تسا ، هدش  نییعت  مشاه )  ) نیعم یصخش 
هداهن تعیدو  هب  مشاه  ترـضح  دوجو  رد  يزار  ناحبـس  دنوادخ  هک  مینک  اعدا  نینچ  رگا  اذل ، دریگب . رارق  دـیدرت  راکنا و  دروم  میراد ،

هنوگنامه درادن . ار  ییاعدا  نینچ  درط  در و  یگتسیاش  یملع  چیه  دنشاب ، راوگرزب  نآ  لسن  زا  دیاب  یمالسا  قح  رب  نارادمامز  هک  تسا 
سک ره  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  هتبلا ، دندمآ . دوجو  هب  مالـسلامهیلع  انیبن و  یلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  لسن  زا  ددعتم  یناربمایپ  هک 

ع)  ) میهاربا زا  دعب  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  هیضق  هکلب  دراد ، ییاوشیپ  تیحالص  دشاب ، مشاه  ترضح  ای  لیلخ  میهاربا  ترضح  لسن  زا  هک 
انجآ اوبرـش  ایفاص و  اوکرت  الجآ و  اورخا  الجاع و  اورثآ  دنتـسه . مشاه  ترـضح  لسن  زا  مه  یمالـسا  نایاوشیپ  ترـضح و  نآ  لـسن  زا 

رایتلاک ادبزم  لبقا  مث  هقئالخ ، هب  تغبص  هقرافم و  هیلع  تباش  یتح  هقفاو ، هب و  ءیسب  هفلاف و  رکنملا  بحص  دق  مهقساف و  یلا  رظنا  یناک 
ار یقاب  ترخآ  دنتـشاد و  مدقم  ار  نارذگ  يایند  هحفـص 1082 ] قرخ [ !)  ) قرح ام  لفحی  میـشهلا ال  یف  رانلا  عقوک  وا  قرغ ، ام  یلابی  ال 

نانآ زا  يراکهبت  هب  ییوگ  دندیـشون . ار  تفاثک  اب  طولخم  راوگان و  بآ  دنتـشاذگ و  رانک  ار  نامیااب  تایح  لـالز  تبرـش  دـندرک . اـهر 
ات تسا ، هتـشگ  گنهامه  نآ  اب  هتفرگ و  سنا  تشز  راک  نآ  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  یتفلا  نآ  اب  هدیدرگ و  تشز  راک  مدـمه  هک  مرگنیم 

دننام هدروآ  رب  فک  ناهد  اب  اورپیب  هارمگ  نیا  تسا . هتفرگ  ار  رکنم  نآ  گنر  شقالخا  هدش و  دیفس  اهیتسیاشان  نآ  اب  شرـس  ياهوم 
زا اورپیب  دتفایم و  هدیکـشخ  ناهایگ  رد  هک  شتآ  دننامه  ای  دروآیم ، يور  درادن ، دـنکیم  قرغ  هک  هچ  نآ  زا  یکاب  هک  یهوبنا  جوم 
زا هن  ار ، یتیعقوم  چیه  هک  درک  بلـس  ار  نانآ  تیـصخش  ییانیب  نانچ  ایند  ياهینتـساوخ  ذیاذل و  دشکیم . هنابز  دنازوسیم ، هک  هچ  نآ 

تیعقوم نامه  رد  هدش و  هدییاز  دندربیم ، رس  هب  هک  هاوخلد  یگدنز  زا  تیعقوم  نامه  رد  ییوگ  دندرواین ! دای  هب  هدنیآ ، زا  هن  هتشذگ و 
ناینب لهج  دش . دیدپان  نانآ  هاگدید  زا  اهادرف  اهزورید و  يهمه  دـندید ، دوخ  دارم  هب  ار  ناهج  هک  زورما  يرآ ، درک ! دـنهاوخ  یگدـنز 
دوبان نآ و  یجیردت  ندش  يرپس  نامز و  تفایرد  زا  ار  نانآ  رگید ، فرط  زا  ایند ، تقوم  ذیاذل  هب  تیـصخش  نتخاب  فرط و  کی  زا  نک 

يدـبا و یناویح ، ذـیاذل  هب  لاغتـشا  تاظحل  نامه  ییوگ  هک  درک  ناوتاـن  ناـنچ  شخبتاـیح  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  اـهورین و  ندـش 
اهشزغل اب  دنالاحشوخ . نآ  مان  هب  طقف  یگدنز ، زا  اهنآ ، ناگدنوش  بکترم  هک  تساهیراکهبت  نیا  یعطق  هجیتن  تسا ! ضارقنا  لباقریغ 

يدازآ زا  یبیصن  هن  دنراد و  لعقت  یهاگآ و  زا  ياهرهب  هن  دناهدرک . دیفس  شیر  رس و  يوم  اهنآ  تبحاصم  رد  هتفرگ و  سنا  یـصاعم  و 
درخ و یهاـگآ و  هک  نآ  زا  سپ  تـسا  یهیدـب  دـنک . نوـمنهر  یقیقح  تاـیح  هـب  ار  ناـنآ  اـت  نادـجو ، لد و  زا  یظح  هـن  یگدازآ و  و 

لوقعلا نیا  دزاییم . تسد  يراک  ره  هب  نآ  ندوبر  يارب  دـید ، یتعفنم  هک  يزیچ  ره  رد  دـش ، بلـس  ناـسنا  زا  نادـجو  لد و  یگدازآ و 
! هللا هعاط  یلع  تدـقوع  تبهو هللا و  یتلا  بولقلا  نیا  يوقتلا ! رانم  یلا  هحفص 1083 ] هحماللا [  راصبالا  يدهلا و  حیباصمب  هحبـصتسملا 
مهلاـمعاب و راـنلا  یلا  اولبقا  مههوـجو و  هنجلا  نع  اوفرـصف  راـنلا ، هنجلا و  ملع  مهل  عـفر  مارحلا و  یلع  اوحاـشت  ماـطحلا و  یلع  اوـمحدزا 

اهینشور تیاده  راونا  زا  هک  یلوقع  نآ  دندش ) هچ  ای  و   ) دنتـسه اجک  اولبقا ! اوباجتـساف و  ناطیـشلا  مهاعد  اولو و  اورفنف و  مهبر  مهاعد 
هدیـشخب ادخ  هب  هک  ییاهلد  نآ  دنتـسه  اجک  دنرگنیم ؟ اوقت  ياههناشن  هب  هک  روهدـید  ياههدـید  نآ  دنتـسه  اجک  و  دـناهدرک ؟ بسک 
دنتساخرب هزیتس  هب  مارح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دندروآ و  موجه  ایند  زیچان  عاتم  هب  نانآ  دناهتـسب ؟ يدنوادخ  تعاطا  هب  نامیپ  دناهدش و 

هداد ماجنا  هک  یتشز  ياـهرادرک  اـب  دـندنادرگرب و  تشهب  زا  يور  ناـنآ  دـش . هتـشارفارب  ناـنآ  يارب  خزود  تشهب و  يهناـشن )  ) مچرپ و 
شتباجا دناوخ ، ار  نانآ  ناطیـش  دندنادرگ و  تشپ  دـندیمر و  توعد  نآ  زا  درک ، توعد  ناشراگدرورپ  دـندروآ . يور  شتآ  هب  دـندوب 

رارق زا  سپ  و  دوش ! ارگتملظ  رگید  راب  ییانـشور  زا  سپ  هک  دسریم  هزادنا  نیا  هب  يرـشب  فاطعنا  ایآ  دـندروآ . يور  نآ  هب  دـندرک و 
دشر و هدش و  هماقا  ناهرب  تجح و  هنوگ  ره  نانآ  يارب  دوش ؟ یهارمگ  نابایب  یهار  دلسگب و  نآ  زا  تقیقح ، قح و  تیبذاج  رد  نتفرگ 
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هچ دوب . هدرک  تابثا  نانآ  هب  ار  دوخ  ندوب  زیچان  هاج ، ماقم و  ایند و  عاـتم  دوب . هداد  ناـشن  ناـنآ  هب  ار  دوخ  يهرهچ  کـی ، ره  یهارمگ ،
هدش هدیـشخب  ياهلد  روهدید و  ياههدید  رونم و  لوقع  نامه  نانیا  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دش ؟ ور  ریز و  هک  دـمآ  شیپ  یلماع  هچ  دـش ؟

لوقعم تایح  ریـسم  زا  كانرطخ ، فاطعنا  لماع  اب  یگدنز ، هک  دوب ، رایـشه  دیاب  يرآ ، دنتـسین . يدنوادخ  تعاطا  هب  هتـسباو  ادـخ و  هب 
هحفص 1084] دوشن [ . فرحنم 

ایند يانف  رد  هبطخ 145-

هذـه یف  متنا  امنا  سانلا ، اهیا  هحفـص 1085 ] تسا [ . هدومرف  داریا  تعدـب  شنزرـس  ایند و  لاوز  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
مکنم رمعم  رمعی  يرخا و ال  قارفب  الا  همعن  اهنم  نولانتال  صـصغ ! هلکا  لک  یف  قرـش و  هعرج  لک  عم  اـیانملا ، هیف  لـضتنت  ضرغ  ایندـلا 
ددجتی رثا و ال  هل  تام  الا  رثا ، هل  ایحی  هقزر و ال  نم  اهلبق  ام  دافنب  الا  هلکا  یف  هدایز  هل  ددجت  و ال  هلجا . نم  رخآ  مدـهب  الا  هرمع  نم  اموی 

دعب عرف  ءاقب  امف  اهعورف ، نحن  لوصا  تضم  دـق  و  هدوصحم .  هنم  طقـست  الا و  هتباـن  هل  موقت  ـال  دـیدج و  هل  قلخی  نا  دـعب  ـالا  دـیدج  هل 
تسا یهودنا  دیشونیم ، ایند  نیا  زا  هک  ياهعرج  ره  اب  دیگرم . ياهریت  فده  ایند  نیا  رد  امش  هک  تسین  نیا  زج  مدرم ، يا  هلصا ! باهذ 
تـسد زا  اب  رگم  دیباییمن ، تسد  ایند  نیا  زا  یتمعن  چیه  هب  دیدش . تسا  ییاهيراوگان  دیروخیم ، نآ  زا  هک  ياهمقل  ره  رد  و  ریگولگ .

چیه یندروخ  رب  و  دوریم . نیب  زا  وا  رمع  تدم  زا  زور  کی  هک  نیا  رگم  دنکیمن ، رمع  يزور  امش  زا  یـسک  چیه  رگید و  یتمعن  نداد 
هک نیا  رگم  دوشیمن ، هدنز  يو  زا  يرثا  هحفص 1086 ] و [  ددرگ . دوبان  وا  نیشیپ  يزور  زا  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، هدوزفا  امش  زا  یسک 
هک نیا  رگم  دیورن ، هزات  يزیچ  وا  يارب  و  دوش . هنهک  وا  زا  ياهزات  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  زورب  ياهزات  چـیه  وا  يارب  و  دریمب . وا  زا  يرثا 

لـصا يانف  زا  دعب  ییاقب  یعرف  چیه  يارب  میتسه . اهنآ  ياههخاش  ام  تسا ، هدش  يرپس  هیلوا  لوصا  دـتفیب . نیمز  رب  يو  زا  ياهدـش  ورد 
، دنریگن يو  زا  ییالاک  ات  دنهدن و  وا  هب  ییالاک  دنریگن ، ناسنا  زا  يدقن  ات  هک  تسا  نارگادوس  رازاب  نامه  ایند ، یعیبط  یگدـنز  تسین .
زا هک  ام ، سفن  ناور و  ناج ، تیـصخش ، هن  تسا ، یعیبط  تایح  گرم ، ياهریت  رابگر  فده  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  دنناسرن . وا  هب  يدقن 

، ناور  ) ناج دـهدیم ، ناشن  ار  گرم  ياهریت  رابگر  تهج  کی  زا  هک  ییاهینوگرگد  لوحت و  نیع  رد  تسا . رود  هب  انف  رابگر  سرریت 
ار لامک  دـشر و  ریـسم  دـناوتیم  تسا ، هتفرگ  شیپ  ام  یعیبط  تیدوجوم  هک  ضارقنا  هب  ور  نایرج  نیمه  رد  اـم  نم ) سفن ، تیـصخش ،
الا هعدب  تثدحا  ام  و  دشاب . هللاءاقب  هب  اقب  يدنوادخ و  دورد  يهتـسیاش  دزادرپب و  وپاکت  هب  تاریخ  رد  يهقباسم  نادیم  رد  دریگب و  شیپ 

رگم تسا ، هدماین  دوجو  هب  یتعدب  چیه  و  اهرارش . اهتاثدحم و  نا  اهلضفا و  رومالا  مزاوع  نا  عیهملا . اومزلا  عدبلا و  اوقتاف  هنس . اهب  كرت 
نیرتهتسیاش دیـشاب . تسار  هار  رد  تکرح  مزتلم  اهتعدب و  زا  دیزیهرپب  سپ  تسا . هتـشگ  كورتم  یتنـس  نآ  ندمآ  دوجو  هب  اب  هک  نیا 

قیاقح نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  اـهراک  نیرتهتـسیاشان  تسا و  هتـشاد  يرتشیب  تلاـصا  تاـبث و  ناـمز  هاگرذـگ  رد  هک  تسا  نآ  اـهراک 
وـن و زیچ  ره  مکی . دروـم  هحفـص 1087 ] دوـشیم [ : هدرب  راـک  هب  دروـم  ود  رد  تعدـب  حالطـصا  هزورما  دـنک . زورب  لیـصا  رادهشیر و 

نیا رد  يدـیدرت  اریز  تسین . شنزرـس  دروم  حـیبق و  ماع ، روط  هب  ینعم ، نیا  هب  تعدـب  دـنکیم . زورب  رفن  دـنج  ای  کـی  زا  هک  هقباـسیب 
نارکتبم و غباون و  ياـهيروآون  زا  زا  یـشان  همه ، همه و  فراـعم ، عیانـص و  شرتـسگ  تاـعامتجا و  لوحت  موـلع و  تفرـشیپ  هک  تسین 
هچ نآ  هک  یتروص  رد  تسا . تقیقح  کـی  يهراـبرد  هقباـسیب  ياهیـضق  ندروآ  دوجو  هب  مود . دروم  تسا . هدوـب  نورق  نارظنبحاـص 

لماوع زورب  ناـمز و  تشذـگ  هدـش و  ناـیب  هتـشذگ  رد  تسا ، هدـش  تاـبثا  یهلا  نید  اـی  میلـس  لـقع  يهلیـسو  هب  تقیقح  نآ  يهراـبرد 
، روبزم لـماوع  هکلب  دـنک ، لزلزتـم  رادهشیر  لیـصا و  تقیقح  نآ  يهراـبرد  ار  یهلا  نید  میلـس و  لـقع  مکح  تسا  هتـسناوتن  نوگاـنوگ 

دیاب هدوب و  عقاو  فالخ  يهثداح  تعدب ، ره  لیصا ، تباث و  قیاقح  نیا  لباقم  رد  تسا . هدرک  راکـشآ  رتشیب  ار  نآ  ماکحتـسا  تیعقاو و 
ار تیرـشب  هک  هچ  نآ  درک . عطق  ار  نآ  رارمتـسا  تسه  هک  يوحن  ره  هب  دیاب  زورب ، تروص  رد  درک و  يریگولج  تدش  هب  اهنآ  زورب  زا 
ار ناسنا  يونعم  يدام و  تیدوجوم  يهمه  هک  تساهتعدب  نیمه  دنکیم ، لیدـبت  هدـنرد  یناویح  هب  لکـش  نیرتحـیقو  نیرتتشز و  اب 
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هحفص 1088] دناشکیم [ . يوبان  يهطرو  هب  ار  وا  هدرک و  یشالتم 

رمع یئامنهار  هبطخ 146-

هدرک تروشم  سراف  اب  گنج  يوس  هب  تکرح  يارب  ترضح ، نآ  اب  هک  باطخ ، نب  رمع  هب  خساپ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
يذلا هدـنج  هرهظا و  يذـلا  هللا  نید  وه  و  هلقب . هرثکب و ال  هنالذـخ  هرـصن و ال  نکی  مل  رمالا  اذـه  نا  هحفـص 1089 ] دومرف [ . داریا  دوب ،

يزوریپ و هدـنج . رـصان  هدـعو و  زجنم  هللا  و  هللا . نم  دوعوم  یلع  نحن  علط و  ثیح  علط  غلب و  اـم  غلب  یتح  هدـیا ،)  ) هدـما و  هزعا )  ) هدـعا
وا نایرکـشل  تخاـس و  زوریپ  ار  نآ  دوـخ  هک  تسا  يدـنوادخ  نید  ناـمه  نیا  تسا و  هدوـبن  یمک  يداـیز و  اـب  یهلا  نید  نیا  تسکش 

و میتسه . يدنوادخ  يهدعو  ریـسم  رد  ام  درک و  عولط  هک  هنوگنامه  درک  عولط  دیـسر و  هک  اج  نآ  هب  دیـسر  ات  دندومن  يرای  کمک و 
رگید تردق و  ددع و  يانبم  رب  یهلا  نید  تسکـش  يزوریپ و  دیامنیم . يرای  ار  شهاپـس  دروآیم و  ياج  هب  ار  دوخ  يهدـعو  دـنوادخ 

، هدوب ناوتاـن  گرزب  بـالقنا  نیا  حیحـص  هیجوت  ریـسفت و  زا  یلومعم  نارگلـیلحت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدوبن  يداـم  لـیاسو 
یمک تدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتلاسر  قمع  شرتسگ و  هب  رظن  اب  دـننکیم . حرطم  ار  یلوبق  لباقریغ  بلاطم 

، هدوب ترـضح  نآ  تلاسر  يارجا  هحفـص 1090 ] ریـسم [  رد  هک  دـیدش  رایـسب  عناوم  عونت  ترثک و  هب  هجوت  اب  دـندرک و  ارجا  ناـمز  زا 
هجو چیه  هب  مالسا  يزوریپ  هک  میسریم  یطعق  يهجیتن  نیا  هب  عافد ، گنج و  لیاسو  رگید  نایهاپس و  ددع  ندوب  مک  تهج  زا  نینچمه ،
يارب اهنت  اـهنآ ، لاکـشا  يهمه  رد  هوق ، تردـق و  هاپـس و  ندرک  هداـمآ  ترورـض  موزل و  تسا . هدوبن  یعیبط  تردـق  ددـع و  ياـنبم  رب 
رداص تسا ، نکمم  هک  یتیدج  تیاهن  رد  لیاسو ، يهیهت  هب  روتـسد  اذـل ، تسا . یتسه  ناهج  رد  فدـه  هلیـسو و  یهلا  نوناق  زا  تعاطا 

اوادـم بیبط و  هب  ناسنا  هک  تسا  بجاو  یتسردـنت ، هب  زاـین  دـننام  یگدـنز ، روما  رگید  هب  زاـین  تروص  رد  هک  نیا  دـننام  تسا . هدومرف 
هنوگ ره  تسا  فظوم  دوخ  زا  عافد  يارب  هک  نیا  اب  یمالـسا  يهعماج  هک  نیا  هجیتن  تسادـخ . تسد  هب  یقیقح  يافـش  اما  دوش ، لسوتم 

زا تردق  يزوریپ و  هک  تقیقح  نیا  شریذپ  تسادـخ . تیـشم  هب  هتـسب  يزوریپ  هک  دـنادب  دـیاب  امتح  دـنک ، هیهت  ار  زاین  دروم  يهلیـسو 
تسا رادتناما  کی  دننام  رشب  تسادخ و  نآ  زا  ذوفن ، هبلغ و  تکرح و  يهلیسو  ره  هک  تسا  تیمهااب  لصا  نیا  لوبق  زا  یـشان  تسادخ ،
هحفـص تسا [ . تایح  زا  رـشب  یعقاو  يرادروخرب  لـصا ، نیا  هب  داـقتعا  هجیتن  دربب . راـک  هب  يدـنوادخ  تیـشم  ياـنبم  رب  ار  نآ  دـیاب  هک 

[1091

تثعب زا  فده  رد  هبطخ 147-

هحفـص دهدیم [ . دـنپ  ار  مدرم  هدومرف و  داریا  ار  هدـنیآ  عاضوا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  فدـه  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نآرقب هتعاط ، یلا  ناطیـشلا  هعاط  نم  هتدابع و  یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم ، هللا  ثعبف  [ 1092

قح رب  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ ، سپ  هورکنا . ذا  دعب  هوتبثیل  هودـحج و  ذا  دـعب  هب  اورقیل  هولهج و  ذا  مهبر  دابعلا  ملعیل  همکحا ، هنیب و  دـق 
هب هدومن و  اهر  ناطیـش  تعاـطا  زا  و  دـیامن . راداو  دوخ  تداـبع  هب  هداد و  تاـجن  اـهتب  شتـسرپ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  اـت  دومرف ، ثوعبم 
نآ زا  سپ  دنوش ، انشآ  ناشراگدرورپ  اب  ناگدنب  ات  تسا .  هدومرف  راوتسا  نییبت و  ار  نآ  هک  ینآرق  يهلیسو  هب  دزاسب ، لیان  دوخ  تعاطا 
زا سپ  ار  وا  دننک  تابثا  دندوب و  هدش  رکنم  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  دنیامن ، رارقا  وا  دوجو  هب  دـندوب و  هناگیب  وا  زا  دنتخانـشیمن و  ار  وا  هک 

دوصقم هکلب  دنتشادن ، لوبق  ار  گرزب  دنوادخ  تیلهاج  لها  هک  تسین  نآ  ریسفت  دروم  تالمج  زا  روظنم  دندوب . هدومن  شراکنا  هک  نآ 
ار تاعوضوم  رگید  اهتب و  دوب ، لماک  ادخ  يهرابرد  نانآ  تفرعم  رگا  اریز  دندوبن . یقیقح  سانشادخ  نانآ  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ 
ادخ و ریغ  شتـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دـعب  رگم  دوش  هتفگ  تسا  هحفـص 1093 ] نکمم [  دندیتسرپیمن .
دنداتـسرفیم و تنعل  ناطیـش  رب  ناـشنابز  اـب  مدرم  دـش و  هتـسکش  دـماج  ياـهتب  هـک  تـسا  تـسرد  تـفرن ؟ نـیب  زا  ناطیـش  زا  يوریپ 
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خساپ تفر ؟ نیب  زا  دش و  خوسنم  ادخ  ریغ  شتسرپ  جیار و  یقیقح  یسانشادخ  مالسا ، روهظ  زا  سپ  تفگ  ناوتیم  ایآ  یلو  دنتسرفیم ،
يدام و تایح  رد  نیتسار  لوحت  قرط  يهدارا  دوب ، نآ  يهزیگنا  تثعب و  ياضتقم  هچ  نآ  هک  نایب  نیا  هب  تسا . نشور  یلیخ  لاوئـس  نیا 

دح رد  قرط ، يهئارا  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوب . ناطیـش  تعاـطا  زا  يرود  یقیقح و  یـسانشادخ  نآ ، سار  رد  هک  دوب  اـهناسنا  يوـنعم 
رد تهج  نیا  زا  یـصقن  چیه  هک  يروط  هب  تفرگ . ماجنا  درکیم ، اضتقا  زیزع  ربمایپ  تاناکما  اهدادعتـسا و  يهمه  هک  ياهنوگ  هب  العا و 
نآ تسه و  هک  نانچ  نآ  يهقطنم  ود  ره  رد  يونعم ، يدام و  ورملق  ود  رد  تیرـشب ، يارب  ياهلئـسم  چـیه  دـشن و  هدـهاشم  تلاسر  غالبا 

یلجتف دنتسه . نونکات  مالسا  ردص  زا  تمظعاب  رایـسب  ناگتفایشرورپ  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  لیلد  نیرتهب  دنامن . خساپیب  دیاب  هک  نانچ 
نم دصتحا  و  تالثملاب . قحم  نم  قحم  فیکو  هتوطس ، نم  مهفوخ  هتردق و  نم  مهارا  امب  هوار  اونوکی  نا  ریغ  نم  هباتک  یف  هناحبـس  مهل 

شتردق و يهئارا  يهلیـسو  هب  دننیبب  ار  وا  هک  نیا  نودـب  درک  یلجت  نانآ  يارب  دوخ  باتک  رد  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  تامقنلاب ! دـصتحا 
دوبان ار  نانآ  يهتـشذگ  ماوقا  تشز  لامعا  ياهرفیک  يهلیـسو  هب  هنوگچ  هک  نیا  نداد  ناشن  اب  شتوطـس و  تردـق و  زا  نتخاس  كانمیب 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  اب  مدرم  هک  تسا  تسرد  درب . نیب  زا  درک و  ورد  ار  نانآ  یتسه  عرازم  تخـس  ياهباذع  اب  تخاس و 
زا دنناوتب  مدرم  هک  اج  نآ  ات  دیجم ، نآرق  رد  يدنوادخ  تاملک  یلو  تسا ، لاحم  رما  کی  نیا  دندیدن و  رس  مشچ  اب  ار  ادخ  ملـس  هلآ و 

تردق و ملع و  يدـنوادخ ، يایلع  تاملک  هحفص 1094 ] درک [ . دوهـش  لباق  نانآ  يارب  ار  ادخ  دننک ، هدافتـسا  دوخ  یبایادخ  دادعتـسا 
یتسه قلاخ  زج  يربخم  چـیه  داد . ربخ  نآ  نایرج  یتسه و  زا  ، تاملک نیا  درک . تفایرد  لباق  ار  ییایربک  لالج  لاـمج و  تافـص  رگید 

لطابلا و ال نم  رهظا  قحلا و ال  نم  یفخا  ءیـش  هیف  سیل  ناـمز  يدـعب  نم  مکیلع  یتایـس  هنا  و  دـهدب . یتسه  زا  يزیچ  نینچ  دـناوتیمن 
نع فرح  اذا  هنم  قفنا  هتوالت و ال  قح  یلت  اذا  باتکلا  نم  روبا  هعلـس  نامزلا  کلذ  لها  دـنع  سیل  هلوسر و  هللا و  یلع  بذـکلا  نم  رثکا 

دهاوخ يور  امش  يارب  يراگزور  نم  زا  سپ  هک  تسا  یطعق  و  رکنملا ! نم  فرعا  فورعملا و ال  نم  رکنا  ءیش ، دالبلا  یف  هعضاوم و ال 
نآ لـها  دزن  رد  و  دوب . دـهاوخن  شلوسر  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  زا  رتناوارف  لـطاب و  زا  رتراکـشآ  قـح و  زا  رتهدیـشوپ  يزیچ  هک  دروآ 

، دوب دـهاوخن  یهلا  باتک  زا  رتقنور  اب  یعاتم  و  دوش . ادا  نآ  ندـناوخ  قح  رگا  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  نآرق  زا  رتداسک  ییـالاک  ناـمز ،
زا رتهتخانـش  و  وکین ) زا  رتتشز  اـی   ) فورعم زا  رتهتخانـشان  يزیچ  چـیه  راـگزور  نآ  رد  و  دوش . فرحنم  دوخ  قیاـقح  یناـعم و  زا  رگا 

، دشاب هدننکهابت  ياههلعـش  جاوما  زا  رپ  هعماج  کی  ناگدـننادرگ  زغم  هک  یتقو  تشاد . دـهاوخن  دوجو  اه  ( یتشز زا  رتوکین  ای   ) هتخانـشان
دوخ شـشوپ  تحت  ار  هعماج  ياضف  يهمه  لطاب ، دـنام و  دـهاوخ  هدیـشوپ  یناویح  تالیامت  یناملظ  ياـههدرپ  ریز  قح  هک  تسا  یعطق 

. درک دنهاوخ  لیوات  ریـسفت و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  نآرق  دوب و  دهاوخ  نانخـس  نیرتعیاش  وا  لوسر  ادخ و  هب  نتـسب  غورد  داد . دهاوخ  رارق 
هحفص تسا [ . تیرشب  یعامتجا  يدرف و  نوئش  يهمه  ریگارف  هک  تسا  تیلع  ماع  نوناق  زا  یـشان  تسا و  یعیبط  الماک  نایرج  کی  نیا 

امهیووی دحاو ال  قیرط  یف  نابحطـصم  نابحاص  نایفنم و  نادیرط  هلها  ذئموی و  باتکلاف  هظفح ، هاسانت  هتلمح و  باتکلا  ذبن  دـقف  [ 1095
نآ رد  اعمتجا . نا  يدـهلا و  قفاوت  هلالـضلا ال  نال  مهعم ! اسیل  مهعم و  مهیف و  اسیل  ساـنلا و  یف  ناـمزلا  کـلذ  یف  هلها  باـتکلاف و  ووم .

دنهاوخ شومارف  ار  نآ  شناظفاح  تخادنا و  دـنهاوخ  رود  ار  نآ  دنتـشاد ، دوخ  اب  ار  نآ  دـندوب و  دـقتعم  یهلا  باتک  هب  هک  نانآ  نامز ،
زا روجهم  دورطم و  نآ  هب  ناگدـننکلمع  نادـقتعم و  ناعفادـم و  باتک و  عقوم ، نآ  رد  دز .) دـنهاوخ  يراکـشومارف  هب  ار  دوخ  ای   ) درک

يدنوادخ و باتک  راگزور  نآ  رد  داد . دـهاوخن  ود  نآ  هب  هانپ  یـسک  چـیه  هک  دوب ، دـنهاوخ  ریـسم  کی  رد  مدـمه  ود  هتـشگ و  هعماج 
. دنتـسین نانآ  اب  یلو  دش  دنهاوخ  هدید  نانآ  اب  دوب و  دنهاوخن  نانآ  زا  یلو  دوب ، دنهاوخ  مدرم  نایم  رد  نآ ، هب  ناگدننکلمع  نادقتعم و 
هک تسا  نینچ  یعمج  هتـسد  یگدنز  نامزاس  دـنوش . هدـید  رگیدـکی  رانک  هچرگا  دـنرادن ، یگنهامه  قفاوت و  تیادـه  اب  یهارمگ  اریز 

نیرتشزرایب نیرتتسپ و  اب  ار  اهناسنا  نیرتشزرااـب  نیرت و  گرزب  اـهراتفر ، اـهتیلاعف و  اههتـساوخ و  اهدادعتـسا و  یلکـش و  هباـشت 
هباشت ناناملـسم . رگید  هک  درکیم  راک  بیترت  نامه  هب  قدنخ  گنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنکیم . يواسم  نانآ 
برع کـی  اـب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  هتـشاد  خـیات  رد  ار  لکـشم  نیا  هراومه  روما ، رگید  اهدادعتـسا و  لکـش و  رد 
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زیمت دروم  دنتسناوتن  دندوب ، هباشم  راتفر  لکش و  ياراد  داژن و  کی  زا  دندرکیم و  یگدنز  هعماج  کی  رد  هک  تهج  نادب  اهنت  یلومعم ،
ماگنه نآ  رد  مهماما . باتکلا  سیل  باتکلا و  همئا  مهناک  هعامجلا ، یلع  اوقرتفا  هقرفلا و  یلع  موقلا  عمتجاف  هحفص 1096 ] دنوش [ . عقاو 

. دـناهدنکارپ ادـج و  رگیدـکی  زا  عامتجا  قاـفتا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دـنوشیم . قفتم  رگیدـکی ، زا  ییادـج  یگدـنکارپ و  هب  مدرم 
نداد تسد  زا  تهج  هب  یگنهاـمه و  نواـعت و  يهیحور  نداد  تسد  زا  لـیلد  هب  مدرم  هک  تـسا  نـیا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دوـصقم 
ریـسم رد  ندوب  هلفاق  مه  یبوبر و  لامک  يهبذاج  رد  یگنهامه  نیتسار  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هک  قاـفتا ، داـحتا و  لـماع  نیرتیـساسا 

عون کی  قیداصم  دارفا و  نانیا  الـصا  دنرادن و  یکارتشا  لماع  چیه  ییوگ  دنوشیم . هدـنکارپ  رگیدـکی  زا  تیدـبا ، هب  ور  لوقعم  تایح 
هک هچ  ره  هب  ار  نآرق  دـیاب  تقیقح ، قح و  زا  فرحنم  مدرم  نآ  ییوگ  دـنوریمن ! فدـه  کی  هب  ور  بتکم و  کی  رد  الـصا  دنتـسین و 

نایم رد  نآرق  زا  تسا  هدـنامن  هربز . هطخ و  الا  نوفرعیال  همـسا و  الا  هنم  مهدـنع  قبی  ملف  دـنناشکب ! دـنکیم ، اضتقا  ناشیناویح  تالیامت 
زا دیجم  نآرق  هب  لمع  داقتعا و  هک  یتقو  نآ . هدش  هتشون  فورح  طخ و  رگم  یهلا  باتک  نآ  زا  دنسانشیمن  و  نآرق . زا  یمان  رگم  نانآ 
هک تسا  هدوب  نآرق  نامه  اریز  دننک ! ظفح  ار  نآ  تارق  دـیوجت و  یتح  لکـش و  طخ و  دوخ ، ماقم  ظفح  يارب  هک  دـنروبجم  تفر ، نیب 

شروصت یتح  هک  دندیـسر  یماقم  هاج و  تورث و  هب  درک و  نانآ  هجوتم  ار  ایند  داد و  تاـجن  طوقـس  زا  ار  هماـک  دوخ  ناتـسرپ  هاـج  نآ 
يارب ییانبم  چـیه  دـنهدب ، تسد  زا  ار  نآ  ضحم  یظفل  ثحابم  تئارق و  ناشن و  مان و  یتح  دـنهاوخب  رگا  لاـح  دوب . لاـحم  ناـنآ  يارب 

نیا رد  قیقحت  میدق و  ای  تسا  ثداح  نآرق  هک  نیا  زا  ثحب  هحفص 1097 ] تشاد [ . دهاوخن  دوخ  ینارذگشوخ  شیع و  يرگهطلس و 
یفاک دننکیم ، تیامح  نآرق  زا  دنتـسه و  نآرق  لها  نانآ  هک  نیا  تابثا  يارب  تسا ، هدش  لزان  هلیبق  نیمادـک  تایبدا  ینابم  رب  نآرق  هک 
نامز نآ  زا  شیپ  نانآ  و  هئیـسلا . هبوقع  هنـسحلا  یف  اولعج  هیرف و  هللا  یلع  مهقدص  اومـس  هلثم و  لک  نیحلاصلاب  اولثم  ام  لبق  نم  و  تسا !

راک يارب  ار  هانگ  رفیک  ناراکبان ) نآ   ) دندرک و یقلت  ادخ  هب  ءارتفا  ار  نانآ  تسار  نانخـس  و  دـندرک . دراو  حـلاص  نامدرم  رب  ییاهباذـع 
هب دوشیم و  عورش  كاپ  ياهناسنا  رجز  هجنکـش و  اب  نادرخبان ، نآ  يهدننکهابت  دادبتـسا  يرگهطلـس و  دنداد . رارق  باوث  ياراد  کین و 

هنوگ ره  تسیابیم  دـندادیم ، ماجنا  هک  يراتـشک  اههجنکـش و  هیجوت  يارب  نانآ ، هک  تسا  یهیدـب  دـباییم . ناـیاپ  ناـنآ  دوخ  يدوباـن 
نانخس دننک و  لعج  ار  یتایاور  دشاب ، یـضتقم  رگا  یتح  دننک . ریـسفت  دوخ  دوس  هب  ار  تایاور  تایآ و  دنوش و  بکترم  ار  عقاو  فالخ 

رد نآ  ربخ  دیهش و  تدابع  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دننک . مهتم  ارتفا  غورد و  هب  ار  قح  هار  نادرم  نآ  ناگدیدمتـس و  نآ  قح 
حصنتسا نم  هنا  سانلا ، اهیا  دناوخیم !؟ زامن  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  دنـسرپیم : رگیدکی  زا  مدرم  دوشیم ، عیاش  یمالـسا  عماوج  یمامت 

ناف مظعتی ، نا  هللا  همظع  فرع  نمل  یغبنیال  هناو  فئاخ ، هودع  نمآ و  هللا  راج  ناف  موقا ،) یه  یتلل   ) يده الیلد  هلوق  ذختا  نم  قفو و  هللا 
ریخ دنپ و  ادخ  زا  هک  یـسک  مدرم ، يا  هل . اوملـستسی  نا  هتردق  ام  نوملعی  نیذلا  همالـس  هل و  اوعـضاوتی  نا  هتمظع  ام  نوملعی  نیذلا  هعفر 

هک ياهقیرط  نآ  هب  هحفص 1098 ] دنک [ ، ذاختا  امنهار  دوخ  يارب  ار  ادخ  مالک  هک  یـسک  ره  و  ددرگ . قفوم  دیامن ، تلئـسم  ار  شیوخ 
وا اب  هک  یسک  دوش و  روهطوغ  شیاسآ  نما و  رد  ددرگ ، لیان  ادخ  یگیاسمه  هب  هک  یسک  اریز  دوش . تیاده  تسا  رتتسار  رتمکحم و 

ماقم هب  تخانـش ، ار  يدنوادخ  تمظع  هک  سک  ره  تسین  هتـسیاش  عطق ، روط  هب  و  ددرگ . كانـساره  ناسرت و  دـیآرد ، تموصخ  رد  زا 
تمالـس دننک و  عضاوت  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  رد  دننادیم ، ار  یبوبر  تمظع  هک  یناسک  يدنلب  تمظع و  اریز  دزروب ، ربکت  وا  خـماش 

بوبحم و هب  یحو ، يهلیـسو  هب  هک  تسا  نامه  ادخ  حـیاصن  دـنوش . وا  میلـست  هک  تسا  نآ  رد  تسیچ ، وا  تردـق  دـننادیم  هک  یناسک 
هب هک  تسا  نامه  ادخ  حیاصن  تسا . هدـش  لزان  ینآرق  تایآ  ناونع  هب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ادـخ  يهدـیزگرب 

، دشابن دازآ  طابترا  عون  زا  نآ  تاصتخم  نوئش و  ایند و  اب  ام  طابترا  رگا  دشخردیم . ام  نورد  رد  كاپ ، نادجو  میلـس و  لقع  يهلیـسو 
ات دنام  دهاوخن  یتیـصخش  دش و  دـهاوخ  یـشالتم  تاصتخم  نوئـش و  نآ  يهدـنرد  ياهلاگنچ  ریز  ام  تیـصخش  ای  نم  هک  تسا  یعطق 

تمظع و دنادیم ، ار  يدنوادخ  تمظع  هک  یـسک  دروایب . تسد  هب  ار  يدنوادخ  یگیاسمه  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یگتـسیاش  دـناوتب 
هک یـسک  دوشن . وا  میلـست  هک  تسا  لاحم  تسیک ، ادـخ  هک  دـنادب  یـسک  رگا  دـنادیم . یبوبر  خـماش  ماقم  هب  عضاوت  رد  ار  دوخ  لامک 
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نیرتکـیرات و زا  ءایـشا ، يهمه  ریگارف  وا  مـلع  هـک  تـسوا  و  تـسا ، طـیحم  یتـسه  يازجا  يهـمه  رب  هنوـگچ  ناحبـس  دـنوادخ  دـنادب 
، حیحص تفرعم  هب  رـشب  رگا  دنکیم . عوضخ  وا  هب  تسا ، دوجو  ملاع  تانایرج  ثداوح و  نیرتگرزب  نیرتنشور و  ات  هثداح  نیرتزیچان 

یفتنم دوشیم ، هدـید  دوجوم  نیا  رد  هک  يرابفـسا  عضو  نیا  دوش ، لـیان  وا  فطل  ضیف و  تمظع و  دـنوادخ و  يهراـبرد  یبسن ، هچرگا 
. مقسلا يذ  نم  هحفص 1099 ] يرابلا [  برجالا و  نم  حیحصلا  رافن  قحلا  نم  اورفنت  الف  دریگیم . شیپ  ار  لامک  دشر و  ریسم  دوشیم و 
زا تسردـنت  مدآ  و  دزیرگیم . يرگ  يراـمیب  هب  ـالتبم  زا  حیحـص  جازم  ياراد  ناـسنا  هـک  ناـنچ  نآ  دیـشابم  نازیرگ  قـح  زا  زگره  سپ 
رد لقادـح  شنیزگ ، میمـصت و  رایتخا ، هدارا ، یهاـگآ ، رب  تردـق  نتـشاد  تهج  هب  یتسرپدوخ ، ربک و  يراـمیب  هب  ـالتبم  ناـسنا  ضیرم .

، دش اهتحاقو  اهيدیلپ و  اهیتشز و  بکترم  تسرپدوخ  ربکتم  رگا  دوش . رادروخرب  اهنآ  زا  دناوتیم  دوخ ، ریـسم  ياههطقن  زا  یـضعب 
لوئـسم ار  وا  نآ ، نیناوق  تاررقم و  هعماـج و  دریگن ، رارق  تمادـن  شنزرـس و  دروم  دوخ  نورد  زا  شنادـجو  يدوباـن  تهج  هب  مه  رگا 

نلو هکرت ، يذلا  اوفرعت  یتح  دشرلا  اوفرعت  نل  مکنا  اوملعا  و  داد . دهاوخ  رفیک  ار  وا  رفیک ، لماوع  ندمآ  دوجو  هب  تروص  رد  هتـسناد و 
ملعلا شیع  مهناف  هلها ، دنع  نم  کلذ  اوسمتلاف  هذبن . يذلا  اوفرعت  یتح  هب  اوکـسمت  نل  هضقن و  يذلا  اوفرعت  یتح  باتکلا  قاثیمب  اوذخات 

نیدلا و ال نوفلاخی  ال  مهنطاب ، نع  مهرهاظ  مهقطنم و  نع  مهتمـص  مهملع و  نع  مهلمح )  ) مهمکح مکربخی  نیذـلا  مه  لهجلا . توم  و 
ار یـسک  هک  نیا  رگم  تخانـش ، دیهاوخن  ار  لامک  دشر و  تقیقح  امـش  دینادب  و  قطان . تماص  قداص و  دـهاش  مهنیب  وهف  هیف ، نوفلتخی 

هاگآ تسا  هتسکش  ار  نآ  هک  یـسک  لاح  هب  هک  نیا  رگم  درک ، دیهاوخن  ذاختا  ار  باتک  نامیپ  و  دیـسانشب . تسا ، هدرک  كرت  ار  نآ  هک 
، دشر قح ،  ) ار نآ  دیبلطب  سپ  تسا . هتخادنا  رس  تشپ  ار  نآ  هک  ار  یسک  دیسانشب  هک  نیا  رگم  درک  دیهاوخن  نآرق  هب  کسمت  دیوش و 

نانآ ینادان و  گرم  ملع و  تاـیح  ثعاـب  دنتـسه  ناـنآ  اریز  اـهنآ  لـها  دزن  زا  ار ) نآ  زا  يرادروخرب  باـتک و  ناـمیپ  هحفص 1100 ] ] 
نید اب  هن  ناـشناهن . زا  ناشراکـشآ  ناـشراتفگ و  زا  ناشتوکـس  دـهدیم و  ناـشملع  زا  ربخ  تاـیعقاو ) يهراـبرد   ) ناـشمکح هک  دنتـسه 

نیلوا ایوگ . تسا  یتکاس  وگتـسار و  تسا  يدهاش  نانآ  نایم  رد  نید  سپ  دنراد . رگیدکی  اب  یفالتخا  نید  رد  هن  دـنزرویم و  تفلاخم 
رد دض  زا  دوصقم  هتبلا ، تسا . هدـش  حرطم  تخانـش  لیـصحت  يارب  هک  تسا  یعوضوم  دادـضا  اب  ییورایور  هجوت و  تخانـش ، يهلحرم 

تیمک و زرم و  نییعت  رد  دـناوتیم  هک  تسا  عوـضوم  اـب  ریاـغم  یئیـش  ره  روـظنم  هکلب  تسین ، نآ  یفـسلف  یقطنم و  ياـنعم  دروـم ، نـیا 
وا يارب  ابیز  تشز و  درادـن . وا  يارب  ییانعم  چـیه  لطاب  قح و  دـنکیم ، اهر  ار  دـشر  یـسک  هک  یتقو  دـشاب . هتـشاد  يریثاـت  نآ  تیفیک 

یتقو دهدیمن . ناشن  وا  يارب  یتسادق  هنوگ  چیه  نامیپ  دهع و  درادن . يرابتعا  چیه  وا  دزن  رد  اهشزرا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  موهفم 
تقیقح تخانـش  غارـس  هب  میورب  دیاب  میدیمهف ، ار  لهج  يدشریب و  جیاتن  ملع ، دقاف  دشر و  دقاف  مدرم  ياهيدـیلپ  اهیگدولآ و  زا  هک 
يهیلوا لماوع  كرد  دـننام  دوشیم . عورـش  دـشر  يهرابرد  فلتخم  يداعبا  حوطـس و  رد  ام  يوپاـکت  هلحرم ، نیا  رد  ملع . دـشر و  دوخ 
بجوم هک  نآ  تمظع  اب  جـیاتن  نآ و  تاجرد  بتارم و  دـشر ، نوگانوگ  طیارـش  تامدـقم و  لماوع ، نآ  ندـمآ  دوجو  هب  عناوم  دـشر ،

ناعونمه اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  وا  يدوجو  فلتخم  داعبا  درف و  یتاذ  يـالتعا 
هحفص 1101] دوشیم [ . دوخ )

هرصب لها  هرابرد  هبطخ 148-

نود هیلع  هفطعی  هل و  رمالا  وجری  امهنم  دحاو  لک  هحفص 1102 ] تسا [ . هدومرف  هرصب  لها  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نئل هللاو  هب ! هعانق  فشکی  لیلق  امع  هبحاصل و  بض  لماح  امهنم  دـحاو  لـک  ببـسب ، هیلا  نادـمی  ـال  لـبحب و  هللا  یلا  ناـتمی  ـال  هبحاـص ،
يارب تفالخ  تزایح  دیما  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نآ  زا  کی  ره  اذـه . یلع  اذـه  نیتایل  اذـه و  سفن  اذـه  نعزتنیل  نودـیری  يذـلا  اوباصا 
هلیـسو چیه  اب  دندنویپیمن و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  یبانط  چیه  اب  ود  نآ  شقیفر . فرط  هب  هن  دـناشکیم ، دوخ  فرط  هب  ار  نآ  دراد و  دوخ 

هنیک نیا  يور  هک  ياهدرپ  هک  دشاب  دوز  دراد و  دوخ  نورد  رد  ار  قیفر  يهنیک  ود  نآ  زا  کی  ره  دنوشیمن . هدیشک  وا  يوس  هب  یببـس  و 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 337 

http://www.ghadirestan.com


دروآ دهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  يرگید  یکی  اعطق  دنـسرب ، دنهاوخیم  هک  هچ  نآ  هب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  ددرگ . رانکرب  تسا ، هدش  هدیـشک 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نز  دنتشاد ، رظن  رد  ار  ادخ  اعقاو  نکشنامیپ  ود  نآ  رگا  دومن . دهاوخ  طقاس  ار  يرگید  نآ  یکی  نیا  ای )  ) و

هنوگچ دوب ، حرطم  نانآ  يارب  هحفص 1103 ] ادخ [  رگا  دندادیمن . رارق  تقیقح  قح و  يهمسجم  نآ  يورایور  ار  ناشدوخ  ملـس  هلآ و 
، راصنا نیرجاهم و  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  یتوکلم  تیـصخش  ینوناق و  رادـمامز  اب  تروشم  هرکاذـم و  ياج  هب  تشاد  ناکما 

تبقاع هک  یبوشآ  دننک ؟ اپرب  هنتف  بوشآ و  یمالـسا  عماوج  رد  دـندوب ، هدرک  كرد  اعقاو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تیعقوم  تیـصخش و  هک 
هار هب  هدش و  مدان  دوخ  لمع  زا  هک  مه  ریبز  دش و  هتـشک  هحلط  بوشآ  نیا  رد  دـش . هتخیر  نیمز  رب  ار  ناملـسم  رفن  رازه  اههد  نوخ  نآ 

. دنهدیم مه  هب  داحتا  تسد  دـننکیم و  فالتئا  خـیرات  لوط  رد  ناراکبان  تسب . وا  رب  ار  هار  نامولظم  نوخ  جاوما  نافوط  دوب ، هتفر  دوخ 
نامه لوا  فیدر  رد  هک  دوجو ، هحفـص  زا  نارگید  وحم  دوخ و  يارب  هقلطم  يهطلـس  ندروآ  تسد  هب  زج  دنرادن  یفده  هک  یتروص  رد 
دوبان هب  نانیمطا  لامک  اب  هناحیقو ، ياهيزاب  گنرین  رگیدـکی و  نداد  بیرف  اب  ناـنآ  دوب . دـنهاوخ  ناـنآ  اـب  ناگدـننک  داـحتا  فـالتئا و 
نداد بیرف  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنالوغـشم ! يرـشب  یلاع  تایقالخا  يهمه  ندنازوس  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  لوصا و  يهمه  ندرک 

یگتـسیاش تاهج  يهمه  زا  هک  دـسریم  هورگ  ای  صخـش  نآ  هب  تناها  ریقحت و  تبون  دـنوشیم ، هتـسخ  روآمرـش  ياهيزاب  گـنرین  و 
ننسلا و مهل  تنس  دقف  نوبستحملا ! نیاف  هیغابلا . هئفلا  تماق  دق  تساراد . ار  هعماج  يهرابرد  یگدنزاس  هنوگره  ای  تیریدم  ماقم  لاغـشا 

لطاب قح و  قرط  دننک ؟ ادخ  يارب  مایق  هک  یناسک  دنتسه  اجک  سپ  تسا . هتـساخرب  اج  زا  راکمتـس  هورگ  کنیا  ریخلا .)  ) ربخلا مهل  مدق 
نینموـملاریما تسا . هدـش  هتفگ  ناـنآ  يارب  رتـشیپ  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  زا  ربـخ  تـسا و  هدـش  ناـیب  ناـنآ  يهراـبرد  ناـنآ و  يارب 

دنتـساوخیم هتفرگ ، نیمک  وجهطلـس  ناـگماکدوخ  زا  نوگاـنوگ  ییاـههورگ  عاوـنا و  هـک  دراد  رارق  خـیرات  زا  هـهرب  نآ  رد  مالـسلاهیلع 
هحفـص مدرم [  يهمه  يارب  ار  تبحم  تلادـع و  هک  لماک ، ناسنا  نآ  دـننک . یلاخ  لـماک  ناـسنا  کـی  دوجو  زا  ار  يزور  نآ  يهعماـج 

، دیشروخ نیا  نتفر  اب  دوب . هتخانشن  وا  داعبا  ناسنا و  وا  دننام  سک  چیه  هک  لماک ، ناسنا  نآ  دوب ، هدرتسگ  دوخ  يرادمامز  ورملق  [ 1104
دوخ یناج  نمشد  هناگی  ار  دیـشروخ  هک  ناشافخ  نانوچ  ناراوخناهج ، ناتـسرپتوهش و  نانارـسوه و  ات  دوشیم ، کیرات  هعماج  ياضف 

دشاب و نانآ  یناویح  ياههتـساوخ  عیطم  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ار  ياهعماج  هجیتن ، رد  دـنروآرد و  دوخ  يهطلـس  ریز  ار  هعماج  دـننادیم ،
هتفر و نیب  زا  ینمادکاپ  تفع و  عیاش ، ملظ  دوبان ، تلادـع  دسانـشن ! تیمـسر  هب  ار  هلیـسو  نارگید  فدـه و  نم  زج  ییانبم  لصا و  چـیه 

يهدـننک ایحا  قطنم  ياج  گنرین  بیرف و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  اـهنامیپ  دـهع و  دوب . هتفرگ  ار  نآ  ياـج  یمرـشیب  ییاـیحیب و 
هعماج مدرم  دراذگب  دنک و  افتکا  دوخ  تسارح  ظفح و  هب  دـناوتیمن  یهلا  ناسنا  چـیه  یتیعقوم ، نینچ  رد  دوب . هتفرگ  ار  افـص  قدـص و 
لکل هلع و  هلض  لکل  و  دوش . يورایور  اهیهابت  اب  اهناسنا  لوقعم  تایح  هتفرگ و  رارق  ناگماکدوخ  ياهيزاب  سوه  لایما و  شوختسد 

تمسق ود  رب  یناسنا ، ياههدیدپ  رد  یهارمگ  تلع  تسا . ياههبـش  ینکـش  نامیپ  ره  يارب  تسا و  یتلع  یهارمگ  ره  يارب  ههبـش . ثکان 
يریگولج و ییاناوت  ناسنا  هک  دنتـسه  يروما  اهیهارمگ . يراـیتخا  لـلع  . 1 يرایتخا . ریغ  للع  يرایتخا و  لـلع  دوشیم : میـسقت  هدـمع 

تیلعف هب  ندـینایور و  لاح ، نیا  اب  تسا ، يرایتخا  ریغ  هچ  رگا  روما ، نیا  یـساسا  هشیر  اهيزابـسوه . دـننام  تساراد ، ار  اهنآ  زا  عاـنتما 
للع . 2 دزادنیب . راک  هب  ار  دوخ  يوجلامک  نادجو  لقعت و  ناسنا  هک  نآ  طرش  هب  تسا . يرایتخا  اههشیر  نآ  زا  يرادربهرهب  ندیناسر و 
ینعم نیا  هب  دشاب . هتـشاد  يرایتخا  ریغ  للع  دناوتیمن  تسا ، شزرا  دـض  رادراب  هک  یهارمگ ، يانعم  هب  رظن  اب  اهیهارمگ . يرایتخا  ریغ 

، دنـشاب ناسنا  رایتخا  زا  جراخ  دوشیم ، یناسنا  يـالاو  قـالخا  یناـبم  لوصا و  زا  ناـسنا  فارحنا  بجوم  هک  یلماوع  لـلع و  نآ  رگا  هک 
تهج هب  لـهج ، رد  ندروخ  هطوغ  هحفـص 1105 ] دننام [  درک . دادملق  یـشزرادض  یهارمگ  ناوتیمن  ار  فارحنا  نآ  هک  تسا  یهیدـب 

زا و  دوب . هدومرف  دزشوگ  ار  نانآ  يراکبان  خیبوت و  اهراب  ار  ریبز  هحلط و  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  ملع . لیاسو  لماوع و  ندوبن  سرتسد 
تلع هک  تسا  یعطق  اذـل ، دنتـساخرب . راـکیپ  هزراـبم و  هـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يوراـیور  راـیتخا ، لاـمک  اـب  ود ، نآ  رگید ، فرط 

میـسقت هب  هجوت  اب  تسا ،» ياههبـش  ینکـش  نامیپ  ره  يارب  و  : » دـیامرفیم ع )  ) ماما هک  نیا  اـما  تسا . هدوب  يراـیتخا  رفن  ود  نآ  یهارمگ 
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روظنم هک  تسا  یمتح  تسا ، هدوب  يرایتخا  لـلع  هب  دنتـسم  ریبز  هحلط و  یهارمگ  هک  نیا  يراـیتخا و  ریغ  يراـیتخا و  هب  یهارمگ  لـلع 
يهیضق رد  خیش ، ود  نآ  مه  رگا  ینعی  تسا . يرایتخا  تامدقم  هب  دنتسم  هک  تسا  هابتشا  ماهبا و  نآ  ههبش ،»  » زا مالسلاهیلع  نینموملاریما 

يهثداحزا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهمذ  تئارب  اهنآ  زا  یکی  هک  یلـصا  يایاضق  زا  نانآ ، دوخ  دـندوب ، ههبـش  ماهبا و  رد  نامثع ، لـتق 
نامثع لتق  زا  تشاد ، هک  ییاناوت  دودـح  ات  ترـضح  نآ  هک  دنتـسنادیم  دـندوب ، عیاقو  نتم  رد  نوچ  ود  نآ  دـندوب . علطم  تسا ، ناـمثع 

نآ رخاوا ، رد  اجیردت  دوب ، هدرک  ادیپ  عویـش  هثداح  نآ  يهرابرد  هک  ییاهيرگاوغا  تانیقلت و  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  درک . يریگولج 
، هداد رارق  ریثات  تحت  ار  رفن  ود  نآ  دـننام  یـصاخشا  تسیابیمن  اهيرگاوغا  تانیقلت و  نآ  یلو  دـشاب . هتخادـنا  ماـهبا  ههبـش و  هب  ار  ود 

نوکا ـال  هللا  و  دـتفیب . هار  جراوخ  نیفـص و  يهناراـکبان  يهلئاـغ  هجیتـن ، رد  هک  دوش ، یمالـسا  عـماوج  ناـیم  رد  قـیمع  فاکـش  بجوـم 
نویـش و ندزهنیـس و  هک  دوب  مهاوخن  صاخـشا  نآ  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  ربتعی ! مث ال  یکابلا ، رـضحی  یعانلا و  عمـسی  مدللا ، عمتـسمک 
هک تسا  يرادشه  ثحب ، دروم  يهلمج  يانعم  دـنریگن . يدـنپ  تربع و  سپـس  دنونـشب و  ار  یـسک  گرم  يارب  ناگدـننکهیرگ  يهیرگ 

يارب یتلع  ندـمآ  دوجو  هب  لیلد  هک  دـهدیم ، تالولعم  هدـهاشم  يهراـبرد  هعماـج ، هحفـص 1106 ] مدرم [  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
تهادـب ترورـض و  هک  نیا  اب  دوشیم . هدـید  عماوج  يهمه  رد  یناوارف  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  هچ  اعقاو  تساهنآ .
دمهفیم یلولعم  ندید  اب  یسک  ره  هک  تسا ، يرطف  نیناوق  زا  یکی  نیا  هک  دندقتعم  نافوسلیف  زا  یضعب  هک  تسا  يدح  رد  تیلع  نوناق 

هحفص 1107] تسا [ . راک  رد  یتلع  هک 

شتافو زا  شیپ  هبطخ 149-

. هرارف یف  هنم  رفی  ام  قـال  ءيرما  لـک  ساـنلااهیا ، هحفـص 1108 ] تسا [ . هدومرف  شتداهـش  زا  شیپ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
نیـسپاو دید . دهاوخ  ار  نآ  رارف  لاح  رد  گرم )  ) دـنکیم رارف  هچ  نآ  زا  سک  ره  مدرم ، يا  هتافاوم . هنم  برهلا  و  سفنلا . قاسم  لجالا 

تیعطق و گرم و  رادـید  ماهبا  تسا . نآ  تفایرد  گرم  زا  زیرگ  دوشیم . هدـنار  نآ  فرط  هب  تسا  وا  تایح  ناـیاپ  هک  یمدآ  رمع  زور 
رد روهطوـغ  میراد و  مشچ  هب  تاـیح  کـنیع  هک  اـهناسنا  اـم  يارب  نآ ، یقیقح  كرد  هـک  تـسا  ناـنچ  نآ  يوـس  هـب  تـکرح  تـعرس 

دوخ رد  ار  گرم  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  تاـیح  یـساسا  تیـصاخ  کـی  نیا  تسین . روصت  لـباق  میتـسه ،  تاـیح  راسهمـشچ 
رد ار  دوخ  ضیقن  دناوتیمن  ضیقن  تسا و  نآ  دض  لقادـح  دـشابن ، تایح  ضیقن  رگا  گرم ، تسا و  تایح  تایح ، اریز  دـنک . سکعنم 
زاب دـهدب ، ماـجنا  نآ  نتخادـنا  ریخاـت  يارب  اـی  گرم  زا  رارف  يارب  ار  ییوجهراـچ  شـالت و  نیرتيدـج  ناـسنا  رگا  دـنک . سکعنم  دوخ 
مک دوشیم . رتکیدزن  وا  هب  گرم  ای  دـنکیم ، کیدزن  گرم  هب  ار  دوخ  دـنکیم ، فرـص  ییوجهراچ  شـالت و  نآ  رد  هک  ار  یتاـظحل 
زا شواک  رد  هک  ییاهزور  اسب  نوزخم ! ملع  تاهیه ! هءاـفخا . ـالا  هحفـص 1109 ] هللا [  یباف  رمالا ، اذـه  نونکم  نع  اهثحبا  مایالا  تدرطا 

تسا هتفهن  رما  نیا  تقیقح  هب  ملع  تاهیه ! ار . نآ  نتشاد  هدیشوپ  رگم  تساوخن  ناحبس  دنوادخ  متشاذگ . رـس  تشپ  رما ، نیا  یناهن  زار 
نآ روظنم  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ترـضح  نآ  يهلمج  هیجوت  ریـسفت و  رد  لاـمتحا  کـی  تشگ . دـهاوخن  راکـشآ  سک  چـیه  يارب  و 
ملع یهاـگآ و  هک  دوـش  هتفرگ  رظن  رد  هلئـسم  نیا  هـک  تـسا  يرورـض  تـسا . هدوـب  نآ  تایـصوصخ  يهـیقب  وا و  لـتق  عـقوم  ترـضح ،

هب ترـضح  نآ  داقتعا  اب  یتاـفانم  چـیه  شتداهـش ، تایـصوصخ  هب  راوگرزب  نآ  یهاـگآ  یتح  شتداهـش و  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نآ دنکیم و  وحم  دهاوخب  ار  هچ  نآ  دنوادخ  : » يهیآ هب  رظن  اب  هعیش  تادقتعم  رد  هک  تابثا ، وحم و  رد  يدنوادخ  قلطم  رایتخا  رارمتسا 

مالسلاهیلع نینموملاریما  درادن . تسا ، هدش  حلطصم  ادب  مان  اب  تباث و  [ . 272 .« ] تسوا دزن  رد  باتکلاما  دنکیم و  تابثا  دهاوخب  ار  هچ 
ندش ررقم  هک  تسنادیم  همه  زا  رتهب  تسا ، هدوب  یبوبر  خـماش  ماقم  هب  ناسنا  نیرتفراع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  هک 

رد دناوتیمن  ردق  اضق و  نوناق  بسح  رب  هفوک ، دجسم  بارحم  رد  ایقشالا و  یقـشا  دیلپ و  نآ  تسد  اب  صوصخم و  نامز  نآ  رد  وا  لتق 
هک تـسا  یعطق  دــنک . يریگوـلج  يدــنوادخ  يهدارا  ذوـفن  زا  هدرک و  تمواـقم  تاـبثا » وـحم و   » رب يدــنوادخ  يهغلاـب  تیــشم  ربارب 
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، دوخ لتق  ربخ  يهرابرد  يدنوادخ  ییاهن  تیـشم  فشک  هب  تشاد ، تایعقاو  فاشکنا  هب  هک  يدیدش  قایتشا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
تروص ادب  هثداح ، نیا  يهرابرد  ایآ  هک  نیا  هب  یهاگآ  ددـص  رد  هتخادرپ و  دوب ، هداد  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 

ملع يهرابرد  هیجوت  نیا  تسا . هتـشاد  یفخم  يو  زا  ادب  ناکما  تهج  هب  ار  روبزم  هثداح  دنوادخ  یلو  دوب . هدمآرب  هن ؟ ای  تفرگ  دهاوخ 
ادمحم ائیش و  هب  اوکرشت  هللااف ال  یتیـصو : اما  دراد . نایرج  زین  نانآ  تداهـش  تایـصوصخ  يهمه  هحفص 1110 ] هب [  مالـسلامهیلع ، همئا 

هب نم  تیصو  اما  اودرشت . مل  ام  مذ  مکالخ  نیحابصملا و  نیذه  اودقوا  نیدومعلا و  نیذه  اومیقا  هتنس . اوعیـضت  الف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
ار غارچ  ود  نیا  و  دیراد . اپرب  ار  نوتـس  ود  نیا  دینکم . عیاض  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنـس  و  دیهدن . رارق  کیرـش  ادخ  هب  زگره  سپ  امش :
هب یمدآ  دیدش  لیامت  دیوشن . قرفتم  هک  یمادام  تسین  هجوتم  یشنزرس  امش  يارب  یساسا  فیلکت  ود  نیا  هب  لمع  اب  دیرادهاگن . نشور 

دوخ ناگدنب  دنوادخ ، تسا . كرش  یعون  دنک ، بذج  دوخ  هب  ار  وا  تیصخش  داعبا  حوطس و  يهمه  لیامت  نآ  هک  يدح  رد  يزیچ ، ره 
دهاوخن ار  كرـش  دنوادخ  اعطق  . » تسا هدومرف  یفرعم  شیاشخب  لباقریغ  ار  كرـش  هاگ  یتح  تسا . هتـشاد  رذحرب  كرـش  عون  ره  زا  ار 

رارق یکیرـش  ادـخ  يارب  لدـتعم  زغم  ناور و  نتـشاد  اب  ناسنا  کی  هک  كرـش ، هنوگ  نیا  [ . 273 .« ] دـشخبیم ار  نآ  زا  رتمک  دیـشخب و 
، هنافـساتم هک  تسا ، یقالخا  كرـش  تسا ، ناوارف  هک  هچ  نآ  تسین . راوتـسا  ینالقع  يانبم  چیه  رب  شیاعدا  ای  درادن و  دوجو  ای  دـهدب ،
هب ناـنآ  رثـکا  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  مینک  تقد  مدرم  یناور  عضو  رد  اـم  رگا  تسا . هدرک  هدوـلآ  ار  مدرم  زا  يریگمـشچ  تیرثـکا 
هب هجوت  يارب  یلاجم  نانآ  تیصخش  تسا و  هدرک  بذج  دوخ  هب  يوحن  هب  ار  نانآ  ءیـش ، نآ  هب  دیدش  لیامت  هک  دناهدرپس  لد  ییایـشا 

هدش یهتنم  قشع  یگریخ و  هب  رـس  هدرک  زواجت  لدتعم  دـح  زا  اههتـساوخ  نآ  هب  لیامت  دـنرادن . هناش  لج  یلعا  دـنوادخ  قلطم و  لامک 
شیارگ و دـح  رد  قایتشا  هحفـص 1111 ] تسین [ . شیارگ  لماع  زا  رتبرخم  اـی  رتهدـنزاس  يزیچ  چـیه  يرـشب ، تیـصخش  يارب  تسا .

امش زا  یناسنا  ره  هلهجلا . نع  ففخ  هدوهجم و  مکنم  ءيرما  لک  لمح  دشاب . تیصخش  يهدنزاس  هکلب  هدنهد ، لکش  دناوتیم  شیاتس ،
لوصا ای  ماکحا  هنوگ  نیا  تسا . هدـش  هداد  فیفخت  نادان  مدرم  هب  و  دـشوکب . نآ  يادا  يارب  دـیاب  هدـش و  فیلکت  شاییاناوت  رادـقم  هب 

، دشاب رادروخرب  ینورد  يافص  زا  یسک  ره  هک  دنتسه ، يدادادخ  میلس  لقع  حیرـص  ماکحا  هکلب  دنتـسین ، ضحم  يدبعت  يایاضق  یلک ،
[ . 274 .« ] وا شـشوک  دـهج و  رگم  ناـسنا  يارب  تسین  هـک  نـیا  و  : » تـسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  دریذـپیم . دـنکیم و  كرد  ار  اـهنآ 
حبق يدـنوادخ و  ضحم  تلادـع  لـقع و  یهیدـب  مکح  [ . 275 .« ] دیامنیمن فیلکت  شاییاناوت  رادـقم  هب  زج  ار  یـسفن  جـیه  دـنوادخ  »

. میلع ماما  میوق و  نید  میحر و  بر  دنکیم . دادملق  دودرم  ناسنا  رد  ار  تردق  قوف  فیلکت  ربتعم ، یثیدح  عبانم  زین  قاطیالام و  فیلکت 
زگره اناد ، ياوشیپ  یهلا و  میقتسم  نید  نابرهم و  دنوادخ  اناد . تسا  یماما  میقتـسم و  مکحم و  تسا  ینید  نابرهم و  تسا  يراگدرورپ 

انا مکبحاص و  سمالاب  انا  دـنهاوخیمن . یفیلکت  سک  چـیه  زا  ییاناوت ، زا  شیب  دـننکیمن و  یقلت  هدوهیب  ار  اـهناسنا  شـالت  شـشوک و 
زا ادرف  و  متسه . امش  يارب  یتربع  زورما  مدوب و  امش  اب  زورید  ات  نم  هحفص 1112 ] مکلو [ ! یل  هللا  رفغ  مکقرافم ! ادغ  مکل و  هربع  مویلا 

تریـصب يهدـید  اب  ار  نایرج  نیا  مدرم  رگا  اـهناسنا . يهمه  تشونرـس  تسا  نیا  دـیاشخبب . ار  امـش  ارم و  دـنوادخ  موشیم . ادـج  اـمش 
هب ار  نایرج  نیا  رگا  دـهدیم . ناشن  هدولآگنن  خـیرات  هک  دوب  نآ  زا  رتافـصاب  رتكاـپ و  ناـنآ  یگدـنز  هک  تسا  ینیقی  دنتـسیرگنیم ،

ار یتازایتما  هچ  رگیدمه ، اب  یگدـنز  رد  اهناسنا ، هک  میدـیمهفیم  میدرکیمن ، هراپ  هکت و  ار  رگیدـمه  زگره  میدرکیم ، كرد  یبوخ 
راـچد اهیتخبدـب  نیا  هب  اـم  راـگزور  تروص ، نآ  رد  دنتـسیرگنیم . رگیدـکی  هب  یتـمظع  فـطل و  هچ  اـب  دـنهدب و  مه  هب  دنتـسناوتیم 

، مامغ لظ  تحت  حایر و  باهم  ناصغا و  ءایفا  یف  انک  اناف  مدقلا  ضحدت  نا  كاذف و  هلزنملا )  ) هلزملا هذـه  یف  هاطولا  تبثت  نا  دـشیمن .
رگا و  داد ، مهاوخ  همادا  مایگدـنز  هب  هک  دـنام  ياج  رب  هاگـشزغل  نیا  رد  میاپ  رگا  اهطخم . ضرالا  یف  افع  اهقفلتم و  وجلا  یف  لحمـضا 

داب شزو  لحم  اهراسخاش و  ياههیاس  رد  ام  یگدنز  اریز  تسین ) یتفگش  بجوم  مدنبرب ، ایند  نیا  زا  تخر  و  ، ) دزغلب هطرو  نیا  رد  میاپ 
ام تاـیح  ياـقب  لـماوع  . ) تشگ وحم  نیمز  يور  زا  نآ  ياـههناشن  تفر و  نیب  زا  اـضف  رد  شهوـبنا  مکارت  هک  دوـب  يربا  يهیاـس  ریز  و 

کی هاـگآ ، اـن  مدرم  يارب  تاـیح  يهدـیدپ  هک  تهج  نادـب  تسا .) اـنف  هب  ور  تکرح  رد  هک  تـسا  ییاـهربا  اـهداب و  اـههیاس و  دـننامه 
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لماوع لصا  هب  نانآ  تفایرد  كرد و  دنوش ، ور  هب  ور  اهناسنا  گرم  اب  راب  نیدـنچ  ناشرمع  لوط  رد  رگا  دـیامنیم ، ینادواج  تقیقح 
یعاد و  هحفـص 1113 ] دـنمهفب [ . ار  لماوع  نآ  تایمک  تایفیک و  تایـضتقم و  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنکیمن . ذوفن  نآ  ياقب  تاـیح و 
دوهـش مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دراد . ار  رادـید  راظتنا  هک  تسا  يدرم  عادو  امـش  اب  نم  عادو  یقـالتلل . دـصرم  ءيرما  عادو  مکل 
نایاپ ات  زاغآ  زا  ماقم ، یلاع  دحوم  نیا  یگدنز  رـسارس  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  دورن ، نوریب  يدام  ملاع  نیا  زا  ات  هک  تسادـخ ، ییاهن 

. دنک رارقرب  طابترا  یلعا  دنوادخ  اب  ایند  راد  زا  تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  نیا  هن  تسا ، هدوب  وا  دوهـش  ادخ و  رادـید  هب  یکتم  نآ ،
يدرم عادو  امـش  اب  نم  عادو  یناکم .)  ) یماقم يریغ  مایق  یناـکم و  ولخ  دـعب  یننوفرعت  يرئارـس و  نع  مکل  فشکی  یماـیا و  نورت  ادـغ 

نم ياهیناهن  هدـنیآ  ياهزور  نآ  رد  دـید . دـیهاوخ  ماهدرک  يرپس  امـش  نایم  نم  هک  ار  يراگزور  ادرف  دراد . ار  رادـید  راظتنا  هک  تسا 
نم ياج  هب  رگید  یسک  تشگ و  یلاخ  امـش  يهعماج  رد  نم  ياج  هک  نآ  زا  سپ  ارم  تخانـش  دیهاوخ  و  ددرگیم . راکـشآ  امـش  يارب 

ریسم رد  وپاکت  همه  نآ  امش  دیدرک . هدهاشم  ارم  یگدنز  نیا  بیشن  زارف و  رد  دیدید و  ارم  زورما ، ات  نم  یگدنز  زاغآ  زا  امش  تسـشن .
هاگیلجت یلک  روط  هب  قح و  ریـش  قح ، يهدید  قح ، ریـشمش  قح ، تردـق  هک  درک ، دـیاب  هچ  اما  دـیدرک ، هظحالم  نم  زا  ار  یهلا  تایح 

رگا ماگنه ، نآ  رد  دوش . ناهنپ  امـش  نامـشچ  زا  هدنـشخرد  صرق  نیا  درذگب و  يزور  دنچ  دـیراذگب  دیتخانـشن . ار  وا  دـیدید و  ار  قح 
زا نتـشیوخ و  زا  هدمآ ، دوخ  هب  دـنکن ، ناتریدـخت  یبوسر  ياهیگنهرف  رد  طوقـس  یتسرپترهـش و  رگا  دـیوشن و  تورث  ماقم و  تسم 

هحفص 1114] بلاطیبا [ »؟ نب  یلع  وک  : » دیسرپ دیهاوخ  رگیدکی 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 150-

الامـش انیمی و  اوذخا  و  هحفـص 1115 ] دـنکیم [ . فیـصوت  ار  هارمگ  مدرم  هدومرف و  هراشا  اههنتف  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دـشر و قرط  ندرک  اهر  یهارمگ و  ياهریـسم  رد  تکرح  يارب  ناهارمگ  نآ  دـشرلا . بهاذـمل  اکرت  یغلا و  کـلاسم  یف  اـنعط )  ) اـنعظ
ار پچ  تسار و  یفارحنا  ریـسم  ود  دوخ ، كراـبم  نانخـس  زا  دروـم  دـنچ  رد  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  دـندز . پچ  تسار و  هب  لاـمک 

ینعم ود  تسار  حالطصا  تسا . هداد  میقتسم  ریسم  رد  تکرح  يارب  دیکا  روتسد  هدومرف و  هیصوت  ود  نآ  زا  بانتجا  هب  ار  مدرم  رکذتم و 
دننام یفارحنا ، هار  يانعم  هب  تسار  مود . دـنوشیم . هدـیمان  نیمیلاباحـصا  نآ ، ناورهور  هک  حیحـص ، هار  يانعم  هب  تسار  یکی . دراد :

فارحنا دراوم ، نیا  لاثما  رد  روظنم  تقیقح ، رد  درادربرد . ار  ینعم  نیمه  دریگب ، رارق  تاـبیکرت  هنوگ  نیا  رد  نیمی )  ) تسار رگا  پچ .
، دریگب رارق  میقتسم ) طارص   ) تسار هار  لباقم  رد  لامش  نیمی و  هک  یتقو  تسا . تایح  يالعا  فده  هب  ور  هک  تسا  میقتـسم  طارـص  زا 

نئاک وه  ام  اولجعتـست  الف  هحفـص 1116 ] یهلا [ . میقتـسم  طارـص  نآ  زا  ریغ  وس ، نآ  وس و  نیا  ینعی  دوشیم . فارحنا  هنوگ  ره  لـماش 
دینکن باتـش  دغ ! ریـشابت  نم  مویلا  برقا  ام  و  هکردی . مل  هنا  دو  هکردا  نا  امب  لجعتـسم  نم  مکف  دغلا . هب  ءیجی  ام  اوئطبتـست  دصرم و ال 

اسب هچ  سپ  دسریم . هار  زا  ادرف  هک  ار  هچ  نآ  دینکن  یقلت  رید  و  تسا . امـش  هب  لوصو  ددصرد  هدامآ و  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  يهرابرد 
هچ تفاـییمن و  رد  ار  نآ  شاـک  يا  هـک  درک  دـهاوخ  وزرآ  دـبایرد ، ار  نآ  رگا  هـک  دباتــشیم  يزیچ  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  هدزباـتش 

، تایح مظن  ندز  مه  رب  رد  دـناوتیم  هک  دراد  دوخ  يارب  یجیاـتن  یناور ، عضو  ود  نیا  زا  کـی  ره  ادرف . دادـماب  هب  زورما  تسا  کـیدزن 
هک یتلع  دراذـگیمن  الثم  دـنکیم . لتخم  یگدـنز  تایعقاو  يهرابرد  ار  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اـتاذ  یگدزباتـش ، دـشاب . هدوب  رثوم 
هب ار  يرگید  ياهاطخ  تسا  نکمم  یگدزباتش  دنک . یط  ار  ینوناق  یعیبط و  ریسم  دنک ، يرپس  ار  یلحارم  دیاب  دوخ ، مولعم  رودص  يارب 

هدزباتش يارب  هک  هتساوخ  نآ  هب  طوبرم  زیارغ  ناجیه  تدش  مکی . یساسا  لماع  زا : دناترابع  یگدزباتش  یساسا  لماع  ود  دروایب . دوجو 
ندرک یقلت  رید  : » تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نامه  مود . یساسا  لماع  تسا . هدش  یقلت  تیمهااب  رایسب 

نینموـملاریما دـشاب . هدوـب  روـما  رد  یگدزباتـش  يارب  يزوـجم  دـناوتیمن  لـماع  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  دیـسر .» دـهاوخ  ادرف  هک  هچ  نآ 
دیهاوـخیم هک  ار  هچ  نآ  یماـگنه  تسا  نکمم  اریز  دـینکن ، هلجع  زگره  هک  دـیامرفیم  هیـصوت  كراـبم  تـالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع ،
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لک دورو  نایا )  ) نابا اذـه  موق ، ای  دیدیـسریمن . دـصقم  نآ  هب  شاک  هک  دـینک  وزرآ  تفرگ ، رارق  امـش  رایتخا  رد  دیـسرب ، نآ  هب  رتدوز 
، نیحلاصلا لاثم  یلع  اهیف  وذحی  رینم و  جارـسب  اهیف  يرـسی  انم  اهکردا  نم  نا  الا و  نوفرعتال . ام  هحفـص 1117 ] هعلط [  نم  وند  دوعوم و 

کنیا نم ، موق  يا  هرظن . عبات  ولو  هرثا  فئاقلا  رصبیال  سانلا  نع  هرتس  یف  اعدص . بعشی  ابعش و  عدصی  اقر و  اهیف  قتعی  اقبر و  اهیف  لحیل 
ام زا  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ  دیـسانشیمن . ار  نآ  هک  يزیچ  روهظ  ندـش  کیدزن  تسا و  هدـش  هدـعو  هک  هچ  نآ  ره  دورو  نامز  زاـغآ 

هنتف نآ  رد  اـت  دوـمن . دـهاوخ  ءاحلـص  ياـهنامرآ  زا  يوریپ  درک و  دـهاوخ  تکرح  نشور  یغارچ  اـب  اـههنتف ، نآ  زورب  عـقوم  رد  تسا ،
( هتسیاش ياهتنس  ای   ) نادرمدار ءاحلـص و  دزاس و  قرفتم  ار  تافارحنا ) ای   ) ناهارمگ عمج  دیامن و  دازآ  ار  ياهدرب  دنک و  زاب  ار  ياهرگ 
، دنیبن ار  شالت  دومن  رثا و  گرزب ، نآ  يهفایق  رد  سانـشهفایق  دیامن و  شالت  مدرم  زا  ناهنپ  دیامن . عمج  دناهدش ، ادج  رگیدکی  زا  هک  ار 

دوریم يوق  لامتحا  مدرم » هاگدید  زا  یفخم   » و نشور » یغارچ  اب   » قوف تالمج  رد  تفـص  ود  هب  رظن  اب  دشاب . هتـشاد  رظن  تقد  هچرگا 
هک نیا  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  صیاصخ  زا  نیا  اریز  دشاب ، هدوب  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  رصع ، یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  دوصقم ، هک 

ار تقیقح  قح و  ریـسم  نشور ، غارچ  دننام  سدقم ، دوجو  نآ  تکرب  رثا و  لاح ، نیا  اب  تسا ، هدیـشوپ  مدرم  هاگدید  زا  شکرابم  دوجو 
همکحلا ساک  نوقبغی  مهعماسم و  یف  ریسفتلاب  یمری  مهراصبا و  لیزنتلاب  یلجت  لصنلا  نیقلا  ذحش  موق  اهیف  نذحـشیل  مث  دنکیم . نشور 

. دیامن زیت  ار  ریـشمش  رگنهآ  هک  دنوش  هحفـص 1118 ] زیت [  نانچ  هدرا ) مهف و  شوه و  رد   ) یهورگ اههنتف ، نآ  رد  سپـس  حوبـصلا ! دعب 
زا سپ  دنشونب ، هاگماش  رد  تمکح  يهساک  زا  ناشیاهشوگ و  رد  نآرق  ریسفت  دوش  زادنانینط  و  دوش ، نشور  نآرق  رون  اب  نانآ  نامـشچ 

ینارون ار  نانآ  نامشچ  نآرق  هب  لمع  دنریگیم . رارق  لماکت  ریسم  رد  اهناسنا  ماگنه ، نآ  رد  دناهدیشکرس . ار  نآ  هاگحبـص  رد  هک  نآ 
نـشور زین  ار  ناـنآ  نامـشچ  یتح  هک  دوشیم  ینارون  ناـنچ  نآ ، هب  لـمع  یهلا و  باـتک  نیتسار  شریذـپ  اـب  ناـنآ  نورد  اریز  دـنکیم .

یقاب نانآ  هاگدید  رد  یکیرات  ماهبا و  کش و  هنوگچـیه  دـننیبیم و  یهلا  رون  نآ  اب  دنتـسه ، هک  نانچ  نآ  ار  قیاقح  هجیتن ، رد  دـنکیم .
ار دوخ  تایح  یمکح  قیاقح  اب  ناهاگماش ، ناهاگحبـص و  هک  تسا  نآ  رگوپاکت ، ياهناسنا  نیا  تمظع  اب  تافـص  رگید  زا  دـنامیمن .
، دوش عابـشا  دوشیم ، هدـیمان  تمکح  هک  ینابر ، گنهرف  اب  رگا  هک  تسا  یهلا  يهدـیدپ  نآ  یناسنا  تاـیح  دـننکیم . يراـیبآ  هیذـغت و 

تمکح اب  رگا  دـناسریم و  تیلعف  هب  تسا ، هللاءاقل  هللاناوضر و  هللاماـیا و  هب  لـصتم  یتسه  يهصرع  رد  یگنادواـج  هک  ار  دوخ  تقیقح 
اولمکتـسیل مهب  دمالا  لاط  و  دـنکیم . هابت  تسا ، طابترا  لاح  رد  نآ  اب  ار  هک  نآ  هچ و  نآ  دوشیم و  چوپ  دوخ  دوشن ، يرایبآ  هیذـغت و 

مل ربصلاـب و  هللا  یلع  اونمی  مل  مهبرح ، حاـقل  نع  اولاـشا  نتفلا و  یلا  موـق  حارتـسا  لـجالا و  قـلولخا  اذا  یتـح  ریغلا ، اوبجوتـسی  يزخلا و 
رماـب مهبرل  اوناد  مهفایـسا و  یلع  مهرئاـصب  اولمح  ءـالبلا ، هدـم  عاـطقنا  ءاـضقلا  دراو  قفاو  اذا  یتـح  قـحلا ، یف  مهـسفنا  لذـب  اومظعتـسی 

ات دـندرگ  تارییغت  بجوتـسم  دـسر و  لامک  هب  نآ  ییاوسر  هک  هاگنآ  ات  ددرگیم ، ینـالوط  نارگهنتف  ناـیوجهنتف و  نآ  ناـمز  مهظعاو .
اب گـنج  نتخاـس  رادراـب  زا  تسد  دـنمارایب و  نآ  رد  دـنورگ و  هنتف  هب  مدرم  زا  یعمج  و  دـبای . ناـیاپ  تدـم  هحفـص 1119 ] هک [  هاگنآ 

دوخ ياهناج  هک  ار  نیا  دنتشاذگن . ادخ  رب  یتنم  دنتـشاد ، قح  هار  رد  هک  ییابیکـش  ربص و  اب  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دنرادرب . نارگهنتف 
تقفاوم شیامزآ  تدم  نتفای  نایاپ  اب  يدنوادخ ، ياضق  لماع  هک  هاگنآ  ات  دندوب ، هدرمـشن  گرزب  دـندوب ، هدرک  لذـب  قح  ریـسم  رد  ار 

تلهم دنوادخ  دـندش . کیدزن  راگدرورپ  هب  ناشیامنهار  رما  زا  تعاطا  اب  دـندرک و  لمح  ناشیاهریـشمش  رب  ار  دوخ  ياهتریـصب  دومن .
یگدامآ شرتسگ و  هک  دـننکن  لایخ  نادرخبان  نآ  دوشیم . زاغآ  ینوگرگد  هاگنآ  دنـسریم ، ییاوسر  تیاـهن  هب  ناراـکهبت  دـهدیم و 

ناـشرایتخا رد  هک  یتـصرف  لاـجم و  ناـمز و  لوط  زا  ناراـکهبت ، نآ  دوب . دـهاوخ  ناـنآ  عفن  هب  اـهیگماکدوخ  شوـن و  شیع و  لـیاسو 
فدـه و هک  نیا  هن  دوزفا ، دـنهاوخ  دوخ  ناهانگ  رب  هدرک ، هدافتـساءوس  دـندروآ ، تسد  هب  هک  لـیاسو  نآ  زا  نینچمه  هدـش و  هتـشاذگ 

تفگ ناوتیم  يدعب  تالمج  ریسفت  رد  تسا . نانآ  ندرک  هارمگ  لیاسو ، ندرک  هدامآ  تصرف و  نداد  ءالما  زا  ناحبس  دنوادخ  دوصقم 
ناونع هب  مه  تداهش  یتح  یـشکدوخ . هن  تسا ، تداهـش  تسا ، هدش  حرطم  مالـسا  رد  یگدنز  لپ  زا  روبع  نیرتهب  ناونع  هب  هک  هچ  نآ 

ره رد  یمدآ ، رمع  دنکن و  داجیا  ار  تداهـش  یگدنز  تانایرج  تیعقوم و  رگا  اریز  تسا ، هدشن  یفرعم  گرم  زا  روبع  يارب  رـصحنم  لپ 
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تخر یلومعم  تداهش  اب  ماظع  يایبنا  يهمه  دوشیم . بوسحم  تداهش  زا  یعون  دوخ  دوش ، يرپس  یهلا  فیلاکت  ماجنا  ریـسم  رد  لاح ،
زا دیهـش  هک  تسا  نیا  دننام  تسا ، هدیـسر  نایاپ  هب  یبوبر  يهبذاج  رد  نانآ  یگدـنز  هک  تهج  نادـب  لاح ، نیا  اب  دناهتـسبن ، ایند  نیا  زا 

هحفص 1120] دناهتفر [ . ایند  نیا 

هدنیآ ياههنتف  هبطخ 151-

ناطیـشلا و رحادم  یلع  هنیعتـسا  هللا و  دـمحا  و  هحفـص 1121 ] درادیم [ . رذـحرب  اـههنتف  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ناطیـش و درط  ندرک و  رود  يارب  میوجیم  يرای  وا  زا  ار و  ادـخ  منکیم  شیاتـس  و  هلتاخم . هلئاـبح و  نم  ماـصتعالا  و  هرحازم )  ) هرجازم
ییوجهطلـس و ریـسم  رد  يزابهشیدـنا  يرگهلیح و  يزادرپرکم و  همه  نـیا  دـیلپ . نآ  ياـهیرگهلیح  لـیاسو  اـهبانط و  زا  باـنتجا  يارب 
لقع و يورین  نتشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم  دشاب . اهناسنا  دوخ  ياوق  اهدادعتـسا و  يهتخاس  اهنت  دناوتیمن  یگماکدوخ ، یتسرپتوهش و 
زا دادمتـسا  اب  هدش و  نادیم  دراو  ناطیـش  هک  تسا  نیا  تیعقاو  هکلب  امکح . تمکح  مالـسلامهیلع و  ءایبنا  يدـج  رایـسب  يوپاکت  بلق و 

اهناسنا رگید  دوخ و  زا  یگناگیب  يرامیب  هب  ار  نانآ  هدرک و  بلـس  نانآ  زا  ار  اـهناسنا  یقیقح  تیـصخش  تیوه و  رـشب ، یناویح  زیارغ 
نآ يهرابرد  نتشون  وگوتفگ و  زا  ناسنا  هک  تسا  هدیناسر  ییاج  هب  ار  عماوج  ناتسرپایند  يدیلپ  تواقـش و  ناطیـش ، تسا . هدرک  التبم 
نآ اب  یگدنز ، هک  دریگیمارف  ار  یمدآ  دوجو  رـسارس  نانچ  ضابقنا  یتحاران و  شزرل و  یگدنمرـش ، يهفاضا  هب  هکلب  دوشیم . هدنمرش 

، تاسدـقم هب  نیهوت  یـسومان ، تازواجت  عیجف ، ياهراتـشک  دوشیم . راـت  هریت و  ناـسنا  نامـشچ  شیپ  شیاـهییابیز ، اـهتمظع و  همه 
تیرـشب رب  اهنارود  يهمه  زا  شیپ  ام  نارود  رد  ناطیـش  هک  درک  ادیپ  نیقی  دیاب  اذل ، نامیپ . دـهع و  هحفص 1122 ] هنوگ [  ره  نتـسکش 

هک دهدب  تسد  زا  نانچ  ار  دوخ  تیوه  یلک  هب  هک  تسا  هدـیرفاین  زجاع  ردـق  نیا  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا . هدـش  طلـسم 
میجر ناطیـش  زا  يزوریپ  يهجیتـن  زج  طوقـس . زا  هجرد  نـیا  دوـش . لدـبم  برخم  ياوـق  هـب  شاهدـنزاس  ياـهورین  اهدادعتـسا و  یماـمت 

. هدـقف ربجیال  هلـضف و  يزاویال  هتوفـص . هبیجن و  هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  و  هللا . الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  و  دـشاب . هدوب  دـناوتیمن 
نویحی میلحلا ،)  ) میکحلا نولذتسی  میرحلا و  نولحتسی  سانلا  هیفاجلا و  هوفجلا  هبلاغلا و  هلاهجلا  هملظملا و  هلالضلا  دعب  دالبلا  هب  تءاضا 

یـسک چیه  تسا . وا  هدیزگرب  هدیدنـسپ و  هداتـسرف و  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  و  هرفک ! یلع  نوتومی  هرتف و  یلع 
همه رب  هک  یتلاهج  کیرات و  یهارمگ  زا  دـعب  يرـشب  عماوج  دوب . دـهاوخن  ناربج  لباق  شنادـقف  درک و  دـناوتن  يربارب  وا  اب  تلیـضف  رد 

ار میکح  ناسنا  دندرمشیم و  لالح  ار  تامرحم  مدرم  ماگنه  نآ  رد  تشگ . نشور  وا  يهلیـسو  هب  تخـس ، رایـسب  یتنوشخ  دوب و  بلاغ 
. دندرمیم یهابت  رفک و  رب  دندرکیم و  یگدنز  گنهرف  نید و  زا  رود  تفرعم و  ملع و  زا  ربخیب  ینارود  رد  دـندومنیم . راوخ  تسپ و 

داضت مدرم  نآ  یلو  دـندرکیم ، یگدـنز  مدرم  زا  هناگیب  هعماج  نادـنمدرخ  درخ و  امکح و  تمکح و  کـیرات  راـگزور  نآ  رد  هچرگا 
لهج ییاـنتعایب و  تهج  هب  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگناـمه  رما ، تیاـهن  دنتـشادن . ناـنآ  اـب  يرگهزیتـس  راکـشآ و 
تهج نادب  ام ، راگزور  هحفـص 1123 ] تیلهاج [  رد  یلو  دندرمـشیم . راوخ  تسپ و  ار  نانآ  امکح ، هتفای و  دـشر  ياهناسنا  يهرابرد 

يرگید زیچ  یناویح  دوخ  ندرک  مروـتم  زج  راـب ، ررـض  تسرپتعفنم و  ياـیوقا  هماـکدوخ و  نارگهطلـس  یگدـنز  كـالم  فدـه و  هک 
دـنمدرخ و میکح و  هتفای و  دـشر  ناسنا  ره  ندرک  دوبان  وحم و  يهداـمآ  یناـسنا ، دـض  موش و  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  اذـل ، تسین ،
هوشعلا و ماتق  یف  اوتبثت  همقنلا و  قئاوب  اورذحا  همعنلا و  تارکـس  اوقتاف  تبرتقا . دـق  ایالب  ضارغا  برعلا  رـشعم  مکنا  مث  دنتـسه . راکادـف 

اهيراتفرگ اهالب و  هاگهناشن  برع  يهفیاط  امش  سپـس  اهاحر . رادم  اهبطق و  باصتنا  اهنیمک و  روهظ  اهنینج و  عولط  دنع  هنتفلا  جاجوعا 
رد دـییامن  تباث  مدـق  و  ماقتنا ، باذـع و  ياهیتخـس  زا  دیـشاب  رذـحرب  تمعن و  ياـهیتسم  زا  دیـسرتب  تسا . هدـش  کـیدزن  هک  دـیتسه 
هک یناسک  نآ  نآ . يایسآ  ندیدرگ  بطق و  نتشگ  اپرب  یناهنپ و  روهظ  نطاب و  زورب  ماگنه  رد  هنتف  تافارحنا  ههبـش و  رابغ  ياهیکیرات 

ياههرهب يهرابرد  ياهبـساحم  چیه  هدش و  اهر  دوخ  لاح  هب  یتسه  يهصرع  رد  هک  دننکیم  نامگ  دنرادن و  یعالطا  دوخ  تیدوجوم  زا 
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زا ياهرذ  یتح  هک  یتسه ، ملاع  یگشیمه  نوناق  هک  دننادب  دیاب  تفرگ ، دهاوخن  تروص  دوشیم ، ناشبیـصن  هک  يددعتم  عونتم و  رایـسب 
ار نانآ  تیـصخش  ناور و  زغم و  هک  تسا  یعطق  دریگن ، ار  ناشغارـس  يدام  دـعب  زا  رگا  دـنکیمن ، اهر  باسح  نودـب  ار  نارکیب  ناـهج 
هک يزغم  ینعی  دوب . دهاوخ  اهنآ  ياهتیلاعف  رد  هدننکهابت  لالتخا  درک ، دهاوخ  دراو  اهنآ  هب  هک  يرفیک  نیتسخن  هداد ، رارق  ماقتنا  دروم 
زغم هک  ار  ییاـیاضق  داوم و  هک  ینعم  نیا  هب  داـتفا . دـهاوخ  راـک  زا  تیلاـعف  نیا  رد  دوش ، رادروخرب  لـقعت  یلاـع  تیلاـعف  زا  تسناوتیم 
رفیک دوب . دـهاوخن  يرگهطلـس  يزودـنارز و  ییوگروز و  قرط  يهرابرد  ندیـشیدنا  تـالیخت و  زج  يزیچ  داد ، دـهاوخ  لـقعت  لـیوحت 

زا لطاب  حیحص و  ابیز و  تشز و  دب و  هحفـص 1124 ] بوخ و [  ندش  دوبان  دوشیم ، ارجا  اههدرک » مگ  دوخ   » نیا يهرابرد  هک  يرگید 
، يدوجوم چیه  يارب  هدـش و  هصالخ  نانآ  یعیبطدوخ  رد  یتسه ، ناهج  تایعقاو  قیاقح و  يهمه  هک  اج  نآ  ات  تسا . نانآ  نورد  ياضف 

راـثاک اـهراثآ  مـالغلا و  بابـشک  اهبابـش  هیلج . هعاـظف  یلا  لووت  هیفخ و  جرادـم  یف  ادـبت  دـنریذپیمن !! دوجو ، قح  دوخ  يهدارا  نودـب 
هفیج یلع  نوملاکتی )  ) نوبلاکتی هیند و  ایند  یف  نوسفانتی  مهلواب ، دـتقم  مهرخآ  مهرخال و  دـئاق  مهلوا  دوهعلاب ! هملظلا  اهثراوتی  مالـسلا ،
وشن دننام  هنتف  يامن  وشن و  ددرگیم . یهتنم  راکشآ  یتشز  تعانش و  ییاوسر و  هب  دیآیمرد و  تکرح  هب  یناهنپ  ياههار  زا  هنتف  هحیرم .

اب ار  هنتف  ناراکمتـس  دـنامیم .) یقاب  دوش  هدز  ییاج  هب  رگا  هک   ) تسا اهگنـس  راثآ  دـننامه  نآ ، راثآ  تسا و  ابرلد  ابیز و  ناوج  ياـمن  و 
صاخشا نیرخآ  يهدنامرف  رگهنتف  صاخـشا  ای  صخـش  نیلوا  دننکیم . رادگاو  رگیدکی  هب  دندنبیم ، رگیدکی  اب  هک  ییاهنامیپ  دهع و 

دـنزیخیمرب و تباقر  هب  رگیدـکی  اب  تسپ  يایند  يهرابرد  نازیگناهنتف  نآ  دـنکیم . يوریپ  نانآ  نیلوا  زا  ناـنآ ، نیرخآ  و  تسا . وجهنتف 
یفخم و دنکیم ، يرپس  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  اههنتف  هک  ییاههار  دـنزادرپیم . هزیتس  هب  مه  اب  نفعتم ، رادرم  نیا  رـس  رب  ناگـس  دـننام 

نامه رد  تیدج ، لامک  اب  هناهاگآان ، هک  اسب  هچ  دنهدب . صیخـشت  ار  اهنآ  دنناوتیمن  رگنحطـس  مدرم  بلغا  و  تسا . چیپاچیپ  کیراب و 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دـننکیم . ریزارـس  نمـشد  بایـسآ  رب  ار  بآ  یهجوتیب ، لاـمک  اـب  ناـیماع ، لوـق  هب  دـنرادیمرب و  ماـگ  اـههار 

: دـیامرفیم سپـس  دـهدیم . هحفــص 1125 ] ار [  اهرادـشه  نیرتيدــج  اـههنتف ، ماـگنه  رد  يرایــشه  يارب  مالــسلاهیلع ، نینموـملاریما 
هک نیا  نودب  اهنآ ، دنهدیم . بیرف  ار  حولهداس  ناسنا  ره  یناسآ  هب  هک  دـنهدیم  شیاریپ  شیارآ و  نانچ  ار  اهنآ  اههنتف  ناگدـننکهرادا 
اب ار  هنتف  ناراکمتس  دوهعلاب ! هملظلا  اهثراوتی  دنیابریم . وا  زا  ار  درف  تیوه  تیـصخش و  دنهدب ، ندمآ  دوخ  هب  ندیـشیدنا و  يارب  یلاجم 

کی ای  یموق  رد  يراکهبت  يراکمتـس و  هک  یتروص  رد  دـننکیم . راذـگاو  رگیدـکی  هب  دـندنبیم ، رگیدـکی  اـب  هک  ییاـهنامیپ  دـهع و 
هدنامن دناهتفرگ ،  شیپ  هک  يدـصقم  هار و  زا  نانآ  فارـصنا  يارب  يدـیما  نیرتمک  هک  يروط  هب  دـسرب ، دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  یـصخش 

نامیپ لثمدـیلوت و  هب  مادـقا  تسا ، یمدآ  ییارگ  تیاهنیب  زا  یـشان  هک  دوخ ، ياهیراکبان  لیمکت  میمتت و  يارب  تروص ، نیا  رد  دـشاب ،
ای تیوقت  يارب  رگید ، فرط  زا  تسین . حرطم  نانآ  يارب  یتقیقح  شزرا و  چیه  رگید  هک  اریز  دـننکیم . دوخ  لاثما  یناگدـنرد  اب  نتـسب 

یتح اهنتفر و  هقدـص  نابرق  اهدتـس و  داد و  اهنامیپ و  نتـسب  نودـب  هک  دنتـسه  برـشم  مه  زاسمه و  ناراـی  دـنمزاین  دوخ  عضو  هیجوت 
دنع نونعالتی  ءاضغبلاب و  نولیازتیف  دوقملا . نم  دئاقلا  عوبتملا و  نم  عباتلا  اربتی  لیلق  نع  و  تسین . ریذپناکما  یعنصت ، ياهگنهرف  نتخاس 
ادج رگیدکی  زا  يزوتهنیک  توادع و  اب  نانآ  هدنامرف . زا  ربنامرف  تسج و  دهاوخ  تئارب  ورشیپ  زا  وریپ  نامز ، كدنا  رد  و  ءاقبلا .)  ) ءاقللا

غراف نارگید  نتـسب  ندیرد و  ندیبوک و  زا  هک  نیمه  ناگدنرد . نیا  نوناق  تسا  نیمه  دننکیم . رادید  تنعل  اب  ار  رگیدـمه  دـنوشیم و 
، تادوجوم يهمه  ندـیعلب  ات  هک  یناویح ، یعیبطدوخ  تیـصاخ  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  اـشنم  دـنریگیم . ار  ناـشدوخ  غارـس  دـندش ،
تردـق و رب  هک  تسا  نیا  يارب  طـقف  دـنهدب ، مه  هب  داـحتا  تسد  هحفـص 1126 ] نانآ [  زا  رفن  دـنچ  ای  کـی  اـب  رگا  دراد . مروت  تیفرظ 
هب مه  ار  دوخ  نیدـحتم  نیرتکیدزن  یتح  دـنتفای ، تسد  دوخ  دوصقم  رب  هک  نیمه  دـنوش . لیان  دوخ  دوصقم  رب  دـنیازفیب و  دوخ  ناکما 

لضت هماقتسا و  دعب  بولق  غیزتف  فوجزلا ،)  ) فوحزلا همصاقلا  فوجرلا و  هنتفلا  علاط  کلذ  دعب  یتای  مث  دیشک . دنهاوخ  نوخ  كاخ و 
زا  ) هدنزخ هدننکش و  زیگنابارطضا و  يهنتف  هیالط  سپس  اهموجن . دنع  ءارالا  سبتلت  اهموجه و  دنع  ءاوهالا  فلتخت  همالـس و  دعب  لاجر 
نآ رد  دـندرگیم . هارمگ  سفن  تمالـس  زا  سپ  ینادرم  دـنزغلیم و  دـندوب ، تماقتـسا  اـب  نآ  زا  شیپ  هک  ییاـهلد  سپ  دـسریم . هار )
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زا یـضعب  يهدـیقع  هب  ددرگ . هبتـشم  نآ  زورب  عقوم  رد  تایرظن  ءارآ و  دوش و  فلتخم  اـهشهاوخ  اوه و  درواـیب ، موجه  هنتف  هک  ماـگنه 
ندنام ملاس  يارب  تفرگرب . رد  ار  یمالـسا  عماوج  بلغا  هک  تسا  راتات  تابارطـضا  اهبوشآ و  هنتف ، نیا  زا  روظنم  هغالبلاجهن ، نیحراش 

رادروخرب یساسا  دنمورین  لماع  ود  زا  يدج  روط  هب  دیاب  یقوقح ، يداصتقا و  یشزرا ، ینید ، یگنهرف ، رگناریو  لماوع  اههنتف و  ربارب  رد 
مکحم ساسا  رب  هک  لوقعم ، تایح  يانبم  رب  هعماج ، ياهناسنا  شرورپ  شزومآ و  يارب  يدج  حیحص و  تیبرت  میلعت و  مکی . لماع  دوب :

يارب تمه  يدـج و  يهدارا  مود . لـماع  تسا . راوتـسا  دـیاب  هک  ناـنچ  نآ  ناـسنا  تـسه و  هـک  ناـنچ  نآ  ناـسنا  ورملق  ود  رد  قیاـقح ،
دینک تباث  ار  يراک  فدـه و  یتایح  ترورـض  تیمها و  هدارا ، تیوقت  يارب  یناسنا . ماقم  هب  ضحم  رادـناج  کی  زا  لوحت  ندـیدرگ و 

یف رمحلا  مداکت  اهیف  نومداکتی  هتمطح . اهیف  یعـس  نم  هتمـصق و  اـهل  فرـشا  نم  هحفـص 1127 ] دناسریم [ . فدـه  نآ  هب  ار  امـش  هک 
مهـضرت اهلحـسمب و  ودـبلا  لـها  قدـت  هملظلا و  اـهیف  قطنت  همکحلا و  هیف  ضیغت  رمـالا . هجو  یمع  لـبحلا و  دوقعم  برطـضا  دـق  هناـعلا !

دنکـشیم و دربیم و  ار  وا  دوش ، کیدزن  هنتف  نآ  هب  هک  سک  ره  نابکرلا . اـهقیرط  یف  کـلهی  نادـحولا و  اـهرابغ  یف  عیـضی  اـهلکلکب !
ار رگیدکی  ناشیاهنادند  اب  هلگ  رد  یشحو  نارخ  دننامه  هنتف  نآ  رد  نامدرم  دزاسیم . دوبان  وحم و  دنکیم ، شالت  نآ  رد  هک  ار  یسک 
دنکیم و شکورف  تمکح ، بوشآ ، نآ  رد  ددرگیم . مهبم  کیرات و  رما  تقیقح  برطضم و  مالسا  يهتـسب  بانط  هنتف  نآ  رد  . دنرازایب
ار ناـنآ  دوخ  يهنیـس  اـب  دـشارتیم و  دـیاسیم و  شارت  يهلیـسو  هشیت و  اـب  ار  نانیـشنهیداب  هنتف ، نآ  دـیآیمرد . نتفگ  نخـس  هب  تملظ 

اههنتف ناگدـننکهرادا  هچرگا  دـنتفا . تکاله  هب  نآ  هار  رد  ناراوس  دـنوش و  هابت  اههنتف  نآ  رابغ  رد  ناور  کـت  دـنکیم . مرن  دـبوکیم و 
تسین نیا  رد  يدیدرت  یلو  دریگنارف ، ار  همه  هنتف ، یگدننکش  لیلد  نیا  هب  دننک ، راک  هب  عورش  يرایـشه  یهاگآ و  يور  زا  تسا  نکمم 

ار نآ  داعبا  تاهج و  يهمه  ناوتب  هک  دـنکیمن  تکرح  نیناوق  يارجم  رد  نانچ  نآ  اههنتف ، اصوصخم  تالوحت و  يرارمتـسا  نایرج  هک 
نیا تلع  دشاب . هدوب  یلماکت  هدنزاس و  تالوحت ، هچرگا  درک ، هیجوت  هدش  نییعت  فادـها  يوس  هب  هاوخلد و  هب  ار  نآ  هدرک و  ینیبشیپ 

يرظنگنت فرط و  کی  زا  اهینوگرگد  فادها  طیارـش و  للع و  زا  تیرثکا ، یهاگآان  زا  تسا  ترابع  اههنتف  تالوحت و  رد  یگتفـشآ 
دوشیم ثعاب  لماع  ود  نیا  رگید . فرط  زا  دنهدیم ، لیکـشت  ار  تیرثکا  هنافـساتم  هک  یلومعم ، دارفا  نیا  یهاوخدوخ  یتسرپيوه و  و 

ياههبرـض تباصا  دروم  دـننکیم ، کـیدزن  هحفـص 1128 ] اـههنتف [  اـی  تـالوحت  ياهیگتفـشآ  هب  ار  دوـخ  هک  یناوارف  ياـهناسنا  هک 
اب داـضت ، مداـصت و  ضرعم  رد  زین  نآ  ناگدـننادرگ  یتح  هک  تسا  یناـفوط  نآ  هنتف ، دـنوش . عقاو  هاـگآان  يربـج و  ثداوح  يهدـننکش 

دنراد و هنتف  نآ  يارب  بسانم  ياهشیدنا  هن  هک  یلومعم  مدرم  هب  دسر  هچ  دنریگیم . رارق  نآ  دنمورین  هدشن و  هبساحم  تابرض  ثداوح و 
. دوشیم امرفمکح  تقامح  تلاهج و  دـنکیم و  شکورف  تفرعم  تمکح و  هک  تسا  یعقوم  نینچ  رد  نآ . ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  هن 
، قاربم داعرم  ساجرالا . اهربدـی  سایکالا و  اهنم  برهی  نیقیلا . دـقع  ضقنت  نیدـلا و  رانم  ملثت  ءامدـلا و  طیبع  بلحت  ءاـضقلا و  رمب  درت 
دش و ودب  مرگ  ياهنوخ  دیآرد و  خلت  ياضق  ای  میقم ! اهنعاظ  میقس و  اهیرب  مالسالااهیلع ! قرافی  ماحرالا و  اهیف  عطقت  قاس ! نع  هفشاک 
ریبدت و هب  دیلپ  مدرم  دننک و  رارف  نآ  زا  تسایک  اب  رایشوه و  مدرم  دنکـشب . ار  مکحم  نیقی  ار و  نید  میالع ) اهناشن و   ) رانم دنک  بارخ 
رب دلـسگب و  مه  زا  اههنتف  نآ  رد  اهيدنواشیوخ  دیامن . مادنا  ضرع  تدش  هب  دزادنیب و  هار  هب  رایـسب  قرب  دعر و  دنزیخرب . نآ  تیریدـم 

، دیامن تکرح  نآ  اب  دهاوخب  هک  سک  نآ  تسا و  رامیب  دیوج ، تئارب  هنتف  نآ  زا  هک  سک  نآ  دوش . هدـیزگ  يرود  مالـسا  زا  نآ  يانبم 
شقن یهلا  ياضق  دنکیم ، راتفرگ  فلتخم  لاکـشا  اب  ار  يرـشب  عماوج  هک  خـلت  عیاقو  راوگان و  ثداوح  رد  ایآ  لاوئـس . تسا . راگدـنام 

سدـقا تاذ  اریز  تسا . یفنم  قوـف  لاوئـس  خـساپ  دـشاب ، يدـنوادخ  لـعف  هدارا و  مـکح و  یهلا ، ياـیاضق  زا  روـظنم  رگا  خـساپ . دراد ؟
اهشزرا و نتخیر  مه  رد  اهيراتفرگ و  یتخبدب و  تبکن و  ءاشنم  وا  لعف  هدارا و  مکح و  هک  تسا  نآ  زا  رتهزنم  وا  تافـص  يدنوادخ و 
رد هک  ییاـنعم  دـشاب . هدوب  هحفـص 1129 ] دنتـسه [ ، يدـنوادخ  ناگدـنب  یگمه  هک  مدرم ، كاپ  نوخ  اـهناسنا و  ناـج  تمظع  طوقس 

نودـب اـههنتف ، عقوم  رد  هک  تسا ، یتـسه  داـعبا  رگید  یعیبـط و  نیناوق  ناـیرج  تسا ، حرط  لـباق  يدـنوادخ  ياـضق  يارب  دراوم  هنوگنیا 
هب طوبرم  دروآ ، دراو  لالخا  ررـض و  هعماج  مدرم  یگدنز  رب  نیناوق ، نآ  نایرج  رگا  دهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک  رگید ، دراوم  اب  توافت 
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. روبزم نیناوق  نایرج  رب  يدـنوادخ  يهدارا  مکح و  زا  تسا  ترابع  هک  یهلا ، ياضق  هن  تسا ، نانآ  يدـیلپ  اهناسنا و  دوخ  یگماکدوخ 
الماک هلئـسم  نیا  دنزیرگیم . اهنآ  زا  دنمدرخ  شوهاب و  ياهناسنا  دـننکیم و  هرادا  دـیلپ  تسپ و  مدرم  ار  اههنتف  دـیامرفیم : ماما  سپس 

قطنم و تیارد و  لقع و  نیناوق و  يانبم  رب  هراومه  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  شوهاـب ، دـنمدرخ و  لـقاع و  مدرم  اریز  تسا ، یهیدـب 
رد هک  یماگنه  دریگیم . ار  نیقی  ياج  دیدرت  کش و  دوشیم و  لزلزتم  اههنتف  رد  اهنآ  يهمه  هک  یتروص  رد  دـننکیم . ریـسفت  نادـجو 

کش و هک  تسا  یعطق  دوشیم ، هجاوم  ضارتعا  اب  یمسجت  ای  یلیخت  ياهیکین  اهییابیز و  لزلزتم و  يداد  رارق  ياهتباث  هعماج ، کی 
کش و تاصتخم  زا  یکی  اریز  دـنکیم . دـیدهت  مه  ار  رگید  تایعقاو  قیاقح و  هب  نیقی  هکلب  دریگیمارف ، ار  اـهنآ  يهمه  اـهنت  هن  دـیدرت 

تسا نیا  دوشیم ، دراو  رشب  هب  هنتف  دراوم  رد  هک  یتراسخ  نیرتدب  تسا . هدش  هتفریذپ  روما  رثکا  ای  همه  هب  تیارس  دراوم ، نیا  رد  دیدرت 
تحارـص لاـمک  اـب  هدرک ، یقلت  ینوناـق  هنتف  ماـگنه  رد  ار  اـهشزرا  يهمه  ندـش  دوباـن  نیناوـق ، لوـصا و  يهمه  نتـسکش  مـه  رد  هـک 

نامیالا و دقعب  نولتخی  ریجتـسم ، فئاخ  لولطم و  لیتق  نیب  دوش »!! تاعارم  یلاح  چـیه  رد  يزیچ و  چـیه  دـیابن  تسا و  هنتف  : » دـیوگیم
اومدـقا هعاطلا و  ناکرا  هیلع  تینب  هعامجلا و  لبح  هیلع  دـقع  ام  اومزلا  عدـبلا و  مالعا  نتفلا و  راصنا )  ) باصنا اونوکت  الف  نامیالا ، رورغب 

، مارحلا قعل  مکنوطب  اولخدت  الو  ناودعلا ، هحفص 1130 ] طباهم [  ناطیـشلا و  جرادم  اوقتا  و  نیملاظ . هیلع  اومدقت  نیمولظم و ال  هللا  یلع 
ناشنوخ هک  دنتسه  یناگدشهتشک  ای  نامز ، نآ  رد  نامیا  اب  ياهناسنا  هعاطلا . لبس  مکل  لهـس  و  هیـصعملا ، مکیلع  مرح  نم  نیعب  مکناف 

ياههناشن زا  امـش  دیـشابن  سپ  دنبیرفب . ییامن  نامیا  دنگوس و  نامیپ  اب  ار  نانآ  دـنهانپ . يایوج  هک  یناگدنـسرت  ای  تسا و  هتفر  ردـه  هب 
انب نآ  رب  يدنوادخ  تعاطا  ناکرا  هتسب و  نآ  هب  ناناملسم  یقیقح )  ) تعامج بانط  هک  هچ  نآ  هب  دیوش  مزتلم  اه و  تعدب  میالع  هنتف و 

راومه ناطیـش  هک  ییاههار  رد  تکرح  زا  دیزیهرپب  و  دیوشن . دراو  راکمتـس  دیوش و  دراو  هدیدمتـس  ادـخ ، هاگراب  هب  تسا و  هدـش  هداهن 
هک دیتسه  يدنوادخ  نآ  هاگدید  رد  امـش  اریز  ار  مارح  ياههمقل  ناتیاهمکـش  هب  دینکن  لخاد  دـبای و  زکرمت  نآ ، رد  تموصخ  هدومن و 

نامیا ياهيرگشیامن  هدنبیرف و  ياهدنگوس  اب  تسا . هدومرف  راومه  لهس و  امش  يارب  ار  تعاطا  ياههار  مارح و  امش  يارب  ار  تیصعم 
هک تساههنتف  ناگدـننادرگ  تاصتخم  زا  یکی  نیا  دـننکیم . لتخم  ار  قیاـقح  تاـیعقاو و  يهمه  دـنوشیم و  دراو  عاـمتجا  يهصرع  رد 

ياهدهعت اهنامیپ و  نینچمه ، دنوشیم . هتفیرف  نیغورد  ياهراعـش  اههدـعو و  اهدـنگوس و  اهنامیپ و  اب  اههنتف ، نآ  رد  حولهداس ، مدرم 
ياههرهم چـیپ و  ندرک  عناق  زج  يرثا  چـیه  تسا ، هدـش  هتـسب  نآ  يرادربهرهب  هیجوت و  ای  هنتف ، رازاـب  نتـشاد  هگن  مرگ  يارب  هک  یناوارف 

وجهنتف ناگماکدوخ  راگزور  هک  تسا  هدوب  اهنامیپ  اهراعش و  نیمه  درادن . دننکیم ، مکحم  میظنت و  ار  هنتف  نیـشام  هناهاگآان  هک  هنتف ،
شرامش لباق  اهنت  هن  دوشیم ، لتخم  هناراکبان  ياهنامیپ  اهراعـش و  شیامن  اب  هک  یقیاقح  تایعقاو و  نآ  تسا . هدناخرچ  اهنآ  ماک  هب  ار 

دوشیم و دراو  تیرشب  رب  اهدنبنامیپ  نازاسراعش و  نآ  تسد  اب  دشاب ، ریذپناربج  هک  نیا  نودب  اهنآ ، زا  یشان  ياهررـض  هکلب  دنتـسین ،
هحفص 1131] دنزیم [ . قرو  اهناسنا  عون  يارب  ار  يدولآگنن  خیرات 

ادخ شیاتس  هبطخ 152-

لادلا دمحلا هللا  هحفـص 1132 ] تسا [ . هدومرف  داریا  نید  نایاوشیپ  تافـص  ادـخ و  تافـص  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هاگراک زا  تکرح  طرـش  نیتسخن  دومن . دوخ  یتسه  هب  تلالد  تاقولخم ، شنیرفآ  اـب  هک  تسار  يدـنوادخ  ساپـس  هقلخب . هدوجو  یلع 

زا بـلق  زغم و  يهـیلخت  یهاوــخدوخ و  ینیبدوــخ و  ياــهتفاثک  راــبغ و  درگ و  زا  نورد  يهیفــصت  يدــنوادخ ، هاــگراب  هـب  تـقلخ 
يهدهاشم قیرط  زا  يدـنوادخ  دوهـش  تسا . هدـناسر  یچوپ  دـح  رـس  ات  ار  تیرـشب  هک  تسا ، هفـسلف  ملع و  مان  هب  ابیرف  ياهیفابهسوسو 

میهاـفم رد  هسوسو  اـب  ار  نآ  ناوـتب  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  رتنشور و  یلیخ  نآ ، ینوناـق  يهرهچ  رد  ناـشخرد  هوکـش  تقلخ و  ملاـع 
. درک ردکم  هریت و  هفـسلف ، ملع و  ناونع  هب  اهنآ ، مزاول  تیمتح و  مدـع  يهطبار  ثداوح ، بقاعت  فداصت ، تیلع ، يهطبار  لولعم ، تلع ،
، شاهدـش كرد  رد  وا ، كرد  لماوع  زا  یتلاخد  هنوگچـیه  دـنک و  داجیا  یتفرعم  طابترا  نآ  زا  ییزج  یتح  ای  یتسه  ملاع  اب  رگا  ناسنا ،
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هک یعیبط » دوخ   » نامه گنر  اب  دریگیم ، دوخ  یتفرعم  طابترا  نآ  زا  هک  یجیاـتن  زاـب  دوشن ، راـک  هب  تسد  شا  « یعیبط دوخ   » ناـمه زج 
یلع هقلخ  ثدحمب  و  دنکیم ! رظنراهظا  نتـشیوخ  يهرابرد  امتح  دهدیم ، رظن  هک  یماگنه  یـصخش  نینچ  دوشیم . يزیمآگنر  دراد ،

يهمه ثودـح  هدـننکعناق ، لیالد  اب  هک  یتقو  دومرف . دوخ  تیلزا  هب  ییاـمنهار  تاـنیاک ، رمتـسم  ثودـح  اـب  و  هحفـص 1133 ] هتیلزا [ .
یتسین هب  قوبـسم  ینعی  تسا ، ثداح  ادـخ  هک  دوش  ضرف  رگا  اریز  دوشیم . تباث  زین  ناحبـس  دـنوادخ  ندوب  یلزا  دـش ، تابثا  تاـنئاک 

نآ ینعی  تسا ، ناـهرب  فـالخرب  یـضرف  نینچ  دـشابن . ادـخ  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  ادـخ  ناونع  هب  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تسا ،
هب رگیدکی ، اب  تاقولخم  نداد  رارق  دننامه  اب  و  هل . هبش  نا ال  یلع  مههابتـشاب  و  دشابن ! ادخ  دوب ، هدش  هتفریذپ  ادخ  ناونع  هب  هک  تقیقح 
نآ لیلد  تاقولخم ، رد  نوکـس  تکرح و  گرزب ، کچوک ، داضت ، يدـنناممه ، تهابـش ، شنیرفآ  دومرف . تیادـه  دوخ  ندوب  دـننامیب 
رد عونتم  یتایفیک  روبزم ، روما  يهمه  هک  نیا  یهیدـب  یعطق و  يهمزال  درادـن . دوجو  ادـخ  رد  روبزم  ياههدـیدپ  زا  کی  چـیه  هک  تسا 

دنوادخ هب  اهنآ  دانتـسا  تساهنآ و  يهمه  قوف  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  یتاقولخم 
درجت یعطق  فلاخم  تسا ، تایدام  هدام و  تاصتخم  زا  هک  ییاههدیدپ  هب  دـنوادخ  فاصتا  ایناث ، تساهنآ . تمدـق  مزلتـسم  الوا ، لاعتم :

عناصلا و قارتفال  رتاوسلا ، هبجحت  رعاشملا و ال  هملتـست  ال  تساهنآ . تاـصتخم  تاـیدام و  هداـم و  بئاوش  قیـالع و  زا  سدـقا  تاذ  نآ 
زا هدـنزاس  اریز  دـنناشوپب ، ار  وا  اههدرپ  هن  دـنبایرد و  ار  وا  اهكرد  اـهساسحا و  هن  بوبرملا . برلا و  دودـحملا و  داـحلا و  عونـصملا و 

هدمع هک  ام ، ساوح  تیلاعف  تسا . هدش  هدرورپ  زا  ریغ  هدنرورپ  هدش و  هحفص 1134 ] دیدحت [  زا  ریغ  هدننک  دیدحت  ادج و  هدش  هتخاس 
رارقرب يارب  هک  لیاسو  تـالآ و  رگید  اههاگـشیامزآ و  تسا . دودـحم  تسا ، یتسه  هاـگراک  نیناوق  تفاـیرد  لـقعت و  هشیدـنا و  لـماوع 

نیعم ياهيریگفدـه  لقعت و  هشیدـنا و  ساوح و  نیمه  زا  هرخالاب  میزاسیم ، یتسه  هاگراک  اب  رتقیمع  رتهدرتسگ و  تاـطابترا  ندرک 
راکشآ ام  يارب  ار  یتسه  ملاع  نوگانوگ  حوطس  الهبال و  هک  یناوارف  رایسب  تاماهلا  تافاشتکا و  هک  تسا  تسرد  دریگیم . همشچرس  ام 

، تایعقاو يهدرپ  تشپ  زا  هک  یتقیقح  هنوگره  لاح ، نیا  اب  تسا ، هتـشاد  ياهداعلاقوف  رثا  ام  تامولعم  یجیردت  شیازفا  رد  تسا ، هدرک 
هب طوبرم  تایعقاو  داعبا  يهمه  يهدـننکهئارا  زگره  تسا ، هدـش  راکـشآ  تعیبط ، رواـنهپ  يهصرع  رد  هچ  یناـسنا و  دوجو  ورملق  رد  هچ 

چیه هک  نانچ  ینعی  دـناشوپب ، وا  زا  ار  یمدآ  سفن ) ای  نم  ای  دوخ   ) تاذ دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  هک  هنوگناـمه  تسا . هدوبن  تقیقح  نآ 
ار نیرب  دوجوم  نآ  ندناشوپ  ییاناوت  يزیچ  چـیه  نانچمه ، دـناشوپب ، ار  نآ  هدوب و  ناسنا  تاذ  ناسنا و  نیب  ام  باجح  دـناوتیمن  يزیچ 
زغم و ياهیگدولآ  اهیگریت و  دوشیم ، ام  یباـیدوخ ) اـی  يرایـشه  دوخ   ) يروضح ملع  زا  عناـم  هک  هچ  نآ  مینادیم  اـم  يهمه  درادـن .
، یناور يافـص  تالاح  زا  یـضعب  رد  تسا . هدـناشوپ  ار  نآ  هدـمآ و  جراخ  ملاع  زا  ياهدرپ  ام  تاذ  ام و  نیباـم  هک  نیا  هن  تساـم . ناور 

الب دحالا  تسادـخ . هک  تسا ، قلطم  لماک  مینکیم ، دوهـش  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  يورایور  نآ  اب  دوخ  نورد  رد  هک  یتقیقح  نیرتنشور 
دح و نیعت ، هک  تسا  یهیدب  درک . روظنم  ددع  يهلوقم  زا  ار  ادـخ  تدـحو  ناوتیمن  ددـع . يانعم  هب  هن  تسا ، ياهناگی  وا  ددـع . لیوات 

دادعا يهمه  ریز  یمک و  لوقعم  نیلوا  دـحاو ، نیا  اری  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  يددـع  دـحاو  ناونع  هب  هک  تسا  یتقیقح  ره  تیدودـحم 
هچ دادـعا ، يهمه  اریز  تسا . یمک  لوقعم  نیرتمک  نیلوا و  دـحاو ، کی  هحفـص 1135 ] سپ [  دوشیم . لماش  ار  الاب  هب  زا 2  هک  تسا 

قلاخلا ال و  تسا . يددع  دحاو  زا  رتالاب  دنهدیم ، هئارا  ار  اهنآ  تیمک  دادعا  نآ  هک  ییاهدودـعم  هب  رظن  اب  هچ  اهنآ و  يدـیرجت  میهافم 
اریز تسا . لاحم  ادـخ  هب  نآ  دانـسا  دـشاب ، هک  ینعم  ره  هب  تکرح ، یگتـسخ . تکرح و  نودـب  تسا ، هدـننیرفآ  بصن . هکرح و  ینعمب 

ای تالاح  یلاوت  ای  دـشاب ، لعف  هب  هوق  زا  لاقتنا  يانعم  هب  ینوگرگد  نیا  هاوخ  تسا . تکرح  تاذ  كرحتم ، دوجوم  ینوگرگد و  رییغت و 
رد تسا . تلع  دنمزاین  دوخ  تاظحل  یمامت  رد  كرحتم  مسج  هک  تسا  ینوگرگد  نیمه  لیلد  هب  لاح ، ره  هب  اهیفنم . اهتبثم و  بقاعت 

تسا و ثداح  تافـص  زا  جایتحا  و  یبوبر !! سدـقا  تاذ  هب  جاـیتحا  نداد  تبـسن  اـب  تسا  يواـسم  ادـخ ، هب  تکرح  نداد  تبـسن  هجیتن ،
، لاعتم دنوادخ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  درادن ، یهار  دنوادخ  هب  یگتـسخ  هک  نیا  اما  تسا . تیلع  ثودح و  قوف  يدبا و  یلزا و  دـنوادخ 

يژرنا هوق و  يدعب  تیلاعف  يارب  دـنک و  باجیا  یگتـسخ  ساسحا  هک  درادـن  يژرنا  تردـق و  فرـص  هب  یجایتحا  دوخ ، ياهتیلاعف  رد 
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عیمسلا و  دنکیم . هسیاقم  دوخ  ینامسج  عضو  هب  ار  ادخ  روبزم ، تبسن  مهوت  ای  ادخ ، هب  تفص  ود  ره  نداد  تبسن  رد  رـشب ، دنک . هریخذ 
. مشچ نتسب  ندرک و  زاب  نودب  تسا ، انیب  و  نآ . يهلیسو  هب  زاین  نودب  تسا ، اونش  و  هساممب . دهاشلا ال  هلآ و  قیرفتب  ریصبلا ال  هاداب و  ال 
هب يزاین  چیه  تسا ، سدقا  تاذ  نآ  یتاذ  ای  تاذ و  نیع  اب  هک  يدنوادخ ، ملع  داعبا  ینامـسج . ندیبسچ  اب  هن  تسا ، رـضاح  دـهاش و  وا 

سمل و دشچیم ، دونشیم ، دنیبیم ، ایور  لاح  رد  یناسنا  سفن  هک  هنوگنامه  درادن . ینامسج  ریغ  ینامـسج و  زا  معا  تالآ ، لیاسو و 
هک یتقیقح  درادن . ینیب  هسمال و  هقئاذ ، شوگ ، مشچ و  زا  کی  چـیه  تطاسو  هحفص 1136 ] هب [  يزاین  هک  یلاح  رد  دنکیم ، مامـشتسا 

. دزادرپب تیلاعف  هب  تایدام  هدام و  ملاع  رد  هک  تسا  دـنمزاین  ینامـسج  لیاسو  هب  دوخ  ياهتفایرد  كرد و  يارب  یماگنه  تسا ، درجم 
تـسا یعطق  داهن ، رتارف  ماگ  دش و  ادج  تایدام  هدام و  يهصرع  زا  درجم  تقیقح  نآ  هک  یماگنه  اما  هریغ . هتـشرف و  سفن ، حور ، دننام 
يهمه قوف  هک  ناحبـس ، دـنوادخ  لاـح ، تشاد . دـهاوخن  تاینامـسج  ماـسجا و  تطاـسو  هب  یجاـیتحا  چـیه  تیلاـعف ، كرد و  يارب  هک 

ياهلیـسو چـیه  هب  شیاـهتیلاعف  كرد و  رد  یلوا ، قـیرط  هب  تساـهنآ ، نیناوـق  تاـیدام و  هداـم و  زا  تـقیقح  نیرتزاـینیب  تادرجم و 
یلو تسا ، تادوجوم  يهمه  ریغ  لاعتم  دنوادخ  هلـصاف . يرارقرب  نودب  تسا ، ءایـشا  زا  رود  و  هفاسم . یخارتب  نئابلا ال  و  تسین . دنمزاین 

هک تسا  هدش  بجوم  يدنوادخ  تخانش  مدع  لهج و  یناسنا . مسج  سفن و  ای  حور  دننام  هب  هکلب  رگید ، مسج  زا  یمسج  يهلصاف  اب  هن 
زا ناسنا  كرد  لماوع  ندـش  هتخیـسگ  زا  تسا  ترابع  لهج  دـنک . رارقرب  ار  لوقعمان  يهلـصاف  همه  نآ  شیادـخ ، دوخ و  نیبام  ناـسنا ،

کـش ملع و  هب  طورـشم  تقو  چیه  دوخ ، زا  جراخ  ياهتیعقاو  اب  ناسنا  ینیوکت  تاطابترا  هک  تسا  یهیدب  دوخ . زا  جراخ  ياهتیعقاو 
ای دـهاوخب  دـنادن ، اـی  دـنادب  وا  هک  تسین  نیا  هب  طورـشم  دوخ ، زج  ناـهج  اـب  ناـسنا  رثاـت  ریثاـت و  ینعی  تسین . ناـمگ  رادـنپ و  نظ و  و 

كالم دناهتشاد . یناوارف  رارـصا  رـشب  عون  دارفا  زا  ینادان  لهج و  ندرک  عفر  يارب  ایلوا  ءایبنا و  یمامت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهاوخن .
هب دسانـشیمن و  ار  ادخ  هک  یـسک  تسا . لوهجم  هک  تسا  یتقیقح  شزرا  تیوه و  هب  طوبرم  لهج ، ررـض  یکچوک  یگرزب و  يانبم  و 

مهارف ار  وا  یگدـنز  يهمه  تراسخ  هکلب  تسین ، یلومعم  بیـسآ  نایز و  کی  وا  ررـض  تسا ،  لـهاج  یبایادـخ  یـسانشادخ و  تیمها 
شزرا چیه  يانبم  رب  هعماج  دارفا  اب  وا  طابترا  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هعماج  رد  هجوت  دروم  ذفان و  یتیـصخش  رگا  يدرف ، نینچ  دروآیم .

، تسا یفخم  نطاب و  و  مشچ . اب  ندید  لباق  هن  تسا ، راکشآ  هفاطلب . نطابلا ال  هیورب و  رهاظلا ال  و  هحفص 1137 ] تسین [ . راوتسا  یناسنا 
دودـح گـنر و  لکـش و  وا  يارب  درادـن و  یمـسجت  هنوگچـیه  ناحبـس  يدـنوادخ  هک  تهج  نادـب  دوـجو . تقر  تفارظ و  تهج  زا  هن 

نارکفتم زا  یخرب  هک  نیا  ترخآ . يارـس  رد  هن  ایند و  نیا  رد  هن  تسین ، يرهاظ  مشچ  اـب  ندـید  لـباق  اذـل ، تسین ، ریذـپناکما  یکیزیف 
يروط نانآ  تارابع  رگا  دناهدرک ، کیکفت  ینامسج  ياهدومن  لاکشا و  رگید  ندید  زا  ار  ادخ  ندید  ای  تسا ، ندید  لباق  ادخ  دناهتفگ 

هک دشاب ، ندید  نینچ  مزاول  هب  مزتلم  هدنیوگ  دشابن و  هیجوت  لباق  رگا  داد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دیاب  امتح  دشاب ، هیجوت  لباق  هک  دشاب 
هنم ءایـشالا  تناـب  اـهیلع و  هردـقلا  اـهل و  رهقلاـب  ءایـشالا  نم  ناـب  درک . درط  ار  هیرظن  نآ  دـیاب  تسا ، تاینامـسج  مـسج و  تاـصتخم  زا 
نم هفـصوتسا و  دقف  فیک » : » لاق نم  هلزا و  لطبا  دقف  هدع  نم  هدع و  دقف  هدح  نم  هدـح و  دـقف  هفـصو  نم  هیلا . عوجرلا  هل و  عوضخلاب 

هب دـنرود  وا  زا  ءایـشا  و  اـهنآ . رب  قلطم  يزوریپ  هبلغ و  تهج  هب  هکلب ) هلـصاف  يرارقرب  اـب  هن   ) تسا ءایـشا  زا  رود  هزیح . دـقف  نیا » : » لاـق
ار وا  هک  سک  ره  و  هدومن . دودحم  ار  وا  دنک ، فیصوت  ار  كاپ  تاذ  نآ  هک  یسک  وا . يوس  هب  تشگرب  قلطم و  میلست  عوضخ و  تهج 
وا دیوگب  سک  ره  و  تسا . هدومن  لاطبا  ار  وا  تیلزا  دروآرد ، شرامش  هب  ار  وا  هک  سک  ره  و  هدروآرد . شرامـش  هب  ار  وا  دنک ، دودحم 

. تسا هداد  رارق  یناکم  رد  ار  وا  هحفـص 1138 ] تسا [ ) ییاج  رد  ای   ) تسا اجک  رد  دیوگب : سک  ره  و  هدرک . شفیـصوت  تسا ، هنوگچ 
تافـص تمظع  تهج  زا  مه  تسا و  تادوجوم  يهمه  زا  سدقا  تاذ  نآ  ولع  تهج  زا  مه  تانئاک ، زا  یبوبر  سدقا  تاذ  ییادج  تلع 

دودـحم و لاوز و  هب  ور  هتـسباو و  دـنمزاین و  یتسه  تارذ  يهمه  كاپ ! ملاع  اب  ار  كاخ  تبـسن  هچ  تادوجوم . مومع  قلاـخ  تسوا  وا .
، یقاـب يدـبا ، یلزا و  قلطم ، دـحاو  درف ، دمـص ، قلطم ،) زاـینیب   ) ینغ یهلا ، سدـقا  تاذ  هک  یتروـص  رد  تسا ، قوـلخم  نیناوـق و  وریپ 
، تسا سدقا  تاذ  نآ  زا  تیلزا  بلـس  مزلتـسم  وا  ندروآ  رد  شرامـش  هب  هک  نیا  تساهنآ . ظفاح  هدـنزاس و  نیناوق و  قوف  تیاهنیب و 
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اضف و رد  دودحم ، تقیقح  نیا  دوشیم . دودـحم  یمک  ياهسایقم  اهدـحاو و  اب  شرامـش  تیلباق  اب  یتقیقح ، ره  هک  تسا  تهج  نیدـب 
قوف اذـل  تسا . نامز  اضف و  قوف  دمرـس ،)  ) دـبا لزا و  اریز  دـشاب ، هدوب  یمیدـق  دـناوتیمن  دریگیم و  دوخ  يارب  صخـشم  ینیعت  نامز ،

و دوبن . یمولعم  هک  هاگنآ  دوب ، ملاع  سدـقا  تاذ  نآ  رودـقم . ذا ال  رداق  بوبرم و  ذا ال  بر  مولعم و  ذا ال  ملاع  تسا . شرامـش  ددـعت و 
روصت و يارب  دیهاوخب  رگا  دوبن . دوجوم  تردـق  يارجا  يارب  یعوضوم  هک  هاگنآ  دوب ، اناوت  و  دوبن . ياهدرورپ  هک  هاگنآ  دوب ، هدـنرورپ 

هـسفن فرع  نم  تیمهااب  رایـسب  لصا  دـیاب  میزادرپب ، رکفت  هب  یناسنا  مولع  رد  مولعم ،) زا  زاـینیب  ملع   ) تقیقح نیا  زا  ياهنومن  قیدـصت 
ار دادعا  دشاب ، هتـشاد  تادودعم  ینیع  ققحت  هب  يزاین  هک  نیا  نودب  یمدآ  . 1 میهدب . رارق  هجوت  دروم  تقد  لامک  اب  ار  هبر  فرع  دـقف 
، دـنکیم فاشتکا  ار  نآ  هک  هچ  نآ  اب  ینیع  طاـبترا  نودـب  ناـسنا  . 2 دـباییمرد . ار  اهنآ  يدـیرجت ، تیلاعف  اـب  دوخ ، نهذ  رد  اـی  كرد 

ضحم هحفـص 1139 ] مدع [  زا  دوشیم ، فشک  ناسنا  کی  يهلیـسو  هب  هک  یتقیقح  هک  تسا  یعطق  اریز  دـنکیم . رارقرب  یملع  طابترا 
زا ییاهدـحاو  دـیدج  لوصحم  زا  تسا  تراـبع  دراوم  يهمه  رد  فاـشتکا  تفگ  ناوتیمن  نینچمه  دـیآیمن . دوجو  هب  قلطم ) یتـسین  )

يدارفنا ياهدـحاو  دوشیم ، روصت  هک  یتعنـص  رنه و  ملع ، ره  رد  اریز  دـیآیم . دوجو  هب  رکفتم  ناسنا  کـی  زغم  رد  هک  اههدـشهتخانش 
هک هنوگنامه  . 3 دشاب . هدوب  فاشتکا  يارب  یتامدقم  ای  همدقم  دناوتیم  دودعم ، یصاخشا  زغم  رد  طقف  هک  دراد ، دوجو  ياهدش  هتخانش 

یجراخ ناهج  رد  دـناوتیم  فلتخم ، لاکـشا  اهدومن و  اب  نامتخاس  نارازه  ینیع  ققحت  هب  جایتحا  نودـب  سدـنهم ، زغم  رد  هسدـنه  ملع 
ای عازتنا  هب  زاین  نودب  الاو ، رایـسب  ماقم  کی  رد  مه  يدـنوادخ  ملع  دـشخبب ، تینیع  ار  نوگانوگ  عاونا  اب  نامتخاس  نارازه  دـبای و  یلجت 
ار يدنوادخ  تافص  زا  تفص  ود  يدعب  تالمج  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  تسا . هتشاد  دوجو  ینیع  تامولعم  زا  يرادربتروص 

تـسا تادوجوم  يهمه  قلاخ  ود . هدش . هدرورپ  ینیع  تادوجوم  اب  طابترا  هب  زاین  نودب  تسا ، هدـنرورپ  دـنوادخ  کی . دـیامرفیم : نایب 
هک تهج  نادب  یتسه . ملاع  يهقباس  نودب  تسا ، یتسه  ملاع  يهدننکمیظنت  هدننکهرادا و  وا  تاقولخم . يهدهاشم  يهقباس  هب  زاین  نودب 
هک نیا  زا  روظنم  اذـل ، دـنوشیم ، عازتـنا  يدـنوادخ  لاـعفا  زا  یلعف ، تافـص  دوخ  دنتـسه و  یلعف  تافـص  عوـن  زا  روـبزم  تافـص  يهمه 

ياراد لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  ینعی  دشاب ، هتـشاد  ینیع  ققحت  اهنآ  عازتنا  ءاشنم  هک  نیا  نودب  تسا ، روبزم  تافـص  ياراد  لاعتم  دنوادخ 
دق تسین . دـنمزاین  يرگید  زیچ  چـیه  هب  کلذریغ ،) تیقلاخ و  ندـنارورپ ،  ) لاعفا نآ  ندروآ  دوجو  هب  يارب  هک  تسا  هقلطم  تردـق  نآ 

همئالا امنا  و  رطملا . بدجملا  راظتنا  ریغلا  انرظتنا  اموی و  مویب  اموق و  موقب  هللا  لدبتـسا  لئام و  لدـتعا  حـئال و  حال  عمال و  عمل  علاط و  علط 
هحفـص نا [  هورکنا . مهرکنا و  نم  الا  رانلا  لخدـیال  هوفرع و  مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدـیال  هدابع و  یلع  هواـفرع  هقلخ و  یلع  هللا  ماوق 

، هججح نیب  هجهنم و  یلاعت  هللا  یفطصا  همارک . عامج  همالـس و  مسا  هنال  کلذ  هل و  مکـصلختسا  مالـسالاب و  مکـصخ  یلاعت  هللا  [ 1140
هحیتافمب و ال الا  تاریخلا  حـتفت  ال  ملظلا . حـیباصم  معنلا و  عیبارم  هیف  هبئاجع . یـضقنت  هبئارغ و ال  ینفت  ال  مکح . نطاـب  ملع و  رهاـظ  نم 
( تماما  ) نازورف دیـشروخ  یفتکملا . هیافک  یفـشتسملا و  ءافـش  هیف  هاعرم . یعرا  و  هاـمح ، یمحا  دـق  هحیباـصمب . ـالا  تاـملظلا  فشکت 

دنوادـخ دوب . جـک  هچ  نآ  دـش  لدـتعم  تشگ . نایامن  نشور و  یهلا  تفـالخ  نشور  يهراتـس  دیـشخرد و  كاـنبات  یغورف  دیـشکرس و 
هب هدزیطحق  هک  هنوگنامه  میدوب ، ییاهینوگرگد  راـظتنا  رد  اـم  و  دومرف . لیدـبت  يراـگزور  هب  ار  يراـگزور  یهورگ و  هب  ار  یهورگ 

یسک دنـشابیم و  نانآ  نافراع  وا و  تاقولخم  یهلا  ناریدم  ناگدننکریبدت و  یهلا )  ) نایاوشیپ هک  تسین  نیا  زج  و  دنیـشنب . ناراب  راظتنا 
هک نیا  رگم  ددرگن ، لخاد  خزود  هب  یسک  و  دنسانشب . ار  وا  زین  نانآ  دسانشب و  ار  یهلا  نایوشیپ  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، لخاد  تشهب  هب 

، دیزگرب دوخ  يارب  ار  امـش  دومرف و  صوصخم  مالـسا  هب  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  اطعق  دـندرگ . رکنم  ار  وا  زین  نانآ  دوش و  رکنم  ار  نانآ 
لـیالد و تخاـس  راکـشآ  دـیزگرب و  امـش  يارب  ار  دوخ  قـیرط  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . تمارک  عـمجم  تمالـس و  زا  یمـسا  مالـسا ، اریز 

نآ رد  دوشن و  مامت  نآ  زیگناباجعا  قیاقح  دـباین و  نایاپ  نآ  ياهیتفگـش  هک  نطاب  ياهتمکح  راکـشآ و  ملع  زا  ار  دوخ  ياهامنهار 
هدوشگ وا  ياهدیلک  هحفـص 1141 ] اب [  زج  تاریخ  ياهرد  ار . اهیکیرات  رگنـشور  ياهغارچ  اهتمعن و  ندـییور  ياههاگیاج  داد  رارق 

هب ار  نآ  تاعارم  درب و  وا  هب  هانپ  هک  ار  سک  ره  دومن  تیامح  ناحبـس  دـنوادخ  دورن . نیب  زا  نآ ، ياـهغارچ  اـب  زج  اـهیکیرات  و  دوشن .
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رارق نآ  رد  دنک ، بلط  تیافک  هک  ار  سک  ره  تیافک  دـهاوخ و  افـش  هک  ار  سک  ره  يافـش  یبوبر  سدـقا  تاذ  تفرگ . دوخ  يهدـهع 
میظنت و نید ، نیا  هک  دننادیم  دنراد ، عالطا  مزال  يهزادنا  هب  نآ  فیلاکت  قوقح و  ماکحا و  دیاقع و  مالسا و  بتکم  زا  هک  یناسک  داد .

هدهع هب  کلذریغ  يدابع و  یعامتجا ، یـسایس ، یگنهرف ، یقوقح ، یقالخا ، هاگدید  زا  ار  يرـشب  تایح  نوئـش  روما و  يهمه  یگنهامه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یقوقح  یگنهرف و  یقالخا ، يدابع ، یعامتجا ، یـسایس ، یگدنز  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب  تسا . هتفرگ 
هک ار  ياهلئـسم  چـیه  هدرک و  روظنم  دوخ  یهلا  تلاسر  رد  هیزجت  لباقریغ  دـحاو  کی  ناونع  هب  ار  تیرـشب  وا  دـنکیم . تیاـفک  ملـس  و 

نینموملاریما نانخس  ینآرق و  تایآ  تسا . هدرکن  کیکفت  دوخ  تلاسر  هاگدید  زا  دشاب ، هدوب  تیرـشب  يونعم  يدام و  تایح  هب  طوبرم 
رشب يورخا  يویند و  ورملق  ود  ره  رب  ار  یهلا  نایاوشیپ  رگید  ءایبنا و  تلاسر  لومش  يدج ، دیکات  اب  تحارص و  لامک  اب  مالسلاهیلع  یلع 

زا هک  یهلا  نید  یلک  نتم  ياـنعم  هب  هچ  ، ) نید رد  ترخآ ، اـیند و  تدـحو  يهدـننک  تاـبثا  دـهاوش  لـیالد و  هـمه  نآ  دـنکیم . حرطم 
نایب حوضو  لامک  اب  هک  نآ ،) صاخ  حالطـصا  هب  مالـسا  نید  ياـنعم  هب  هچ  تسا و  هدـش  ررقم  فرط  نیا  هب  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح 
ماما هحفـص 1142 ] تسا [ . هتـشاذگن  یقاب  یهاوخدوخ  ییوگهلذب و  قیاقح و  فیرحت  یفابحالطـصا و  یخوش و  يارب  يدروم  هدـش و 
هلهم یف  وه  و  هحفص 1143 ] دیامرفیم [ . تحیصن  ار  مدرم  نایب و  ار  ناگدزتلفغ  هارمگ و  ناسنا  تافص  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع 

اوه دربیم . رـس  هب  ادخ  بناج  زا  یتلهم  رد  هارمگ  ناسنا  دئاق . ماما  و ال  دصاق ، لیبس  الب  نیبنذملا ، عم  ودـغی  نیلفاغلا و  عم  يوهی  هللا  نم 
دریگیم و شیپ  تکرح  يارب  تسار  هار  هن  تسا . ناراکهنگ  زاسمد  درادرب ، باوخ  زا  رـس  هک  نادادـماب  تسا . ناگدزتلفغ  اب  شلیم  و 

ناهیک نیا  رد  ار  یگدـنز  تاظحل  یعقاو  شزرا  یمدآ  هک  تسا  مزال  هنادـنمدرخ  یهاگآ  کـی  دـیامنیم . يوریپ  اـمنهار  ییاوشیپ  زا  هن 
یهاگآ کی  دـنک . كرد  اتقیقح  دـمهفب و  تسا ، نشور  یلیلد  نآ  يالعا  فدـه  یناسنا و  تایح  شزرا  تابثا  يارب  دوخ  هک  هوکـشاب ،
دهاوخن رب  زگره  دزخیم ، هتشذگ  هب  دسریم و  هدنیآ  زا  هک  یگدنز  زا  ياهظحل  ره  هک  دمهفب ، ار  تلهم  يانعم  هک  تسا  مزال  زین  رگید 

يارب یهار  ناـهارمگ  ناـهارمگ . زا  ناـفراع ، ناـهاگآ و  هک  دـنوشیم  هدزتشحو  تفرعم  یهاـگآ و  زا  هنوگناـمه  ناـهارمگ ، تشگ .
رود هب  ندـیخرچ  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  يارو  یتقیقح  اریز  دـنرادن ، تقیقح  نآ  هب  لاصیا  يارب  يربهر  اوشیپ و  تقیقح و 

اربدـم و اولبقتـسا  مهتلفغ  بیبـالج  نم  مهجرختـسا  مهتیـصعم و  ءازج  نع  مهل  فشک  اذا  یتـح  هحفص 1144 ] دنسانشیمن [ . نتـشیوخ 
هدرپ نانآ  هانگ  يازج  يور  زا  اناوت  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  مهرطو . نم  اوضق  امب  مهتبلط و ال  نم  اوکردا  امب  اوعفتنی  ملف  ـالبقم ، اوربدتـسا 
تشپ دنتشاد و  اهنآ  هب  تشپ  هک  دنوش  يورایور  يروما  اب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دروایب . نوریب  ناشتلفغ  ياهباجح  زا  ار  نانآ  درادرب و 

روما نآ  زا  دندربن و  يدوس  دندوب ، هتفایرد  بولطم  ناونع  هب  هک  هچ  نآ  زا  ناگدزتلفغ  دندوب . هدرک  اهنآ  هب  ور  هک  هچ  نآ  هب  دننادرگ 
کیرات يارس  طباور  تادوجوم و  نیناوق و  يویند ، یناگدنز  نیا  رد  زورما ، رگا  دندیسرن . یعفن  هب  دنتـسنادیم  اهنآ  دنمزاین  ار  دوخ  هک 

، اهزور نیا  زا  رترگنـشور  رتنشور و  دسریمارف  يزور  هرخالاب  هک  تسین  يدیدرت  چیه  دـشاب ، هدرپ  تشپ  لماک  ییانیب  زا  عنام  تعیبط ،
ار و مدوخ  نم  هلزنملا . هذه  یـسفن ، مکرذحا و  ینا  دنیبیم . هدرپیب  ار  قیاقح  دوشیم و  هدام  ینیبنشور  ییانیب و  ثعاب  یمدآ  يارب  هک 
هک یفیلکت  ره  هب  لمع  موزل  تلفغ و  رد  ندروخ  هطوغ  زا  يریگولج  موزل  رد  نم  رگم  مرادیم . رذحرب  یگدزتلفغ  تیعقوم  زا  ار  امش 

مداد رارق  بطاخم  ار  امـش  اهنت  مدرک و  ادج  امـش  زا  ار  مدوخ  دراد ، ترورـض  تیدبا  هاگرذگ  رد  یهلا  تیـصخش  ندناسر  رمث  هب  يارب 
رظن رکفتف و  عمس  نم  ریـصبلا  امناف  هسفنب ، ورما  عفتنیلف  دیزرون ؟ تلفغ  فیلاکت  هب  لمع  زا  دیهدن و  تسد  زا  ار  يرایـشه  یهاگآ و  هک :
یلع نیعی  يواغملا و ال  یف  لالـضلا  يواـهملا و  یف  هعرـصلا  هیف  بنجتی  هحفص 1145 ] احضاو [  اددج  کلـس  مث  ربعلاب ، عفتنا  رـصباف و 

زج ددرگ . عفتنم  نتـشیوخ  يهلیـسو  هب  دوخ  يارب  سک  ره  سپ  قدص . نم  فوخت  وا  قطن ، یف  فیرحت  وا  قح ، یف  فسعتب  هاوغلا  هسفن 
هار رد  سپـس  دریگ . هرهب  ایند  براجت  زا  دوش و  اـنیب  دـنک و  رظن  دـشیدنیب و  نآ  رد  دونـشب و  هک  تسا  یـسک  اـنیب  ناـسنا  هک  تسین  نیا 
هب ار  تیـصعم  يداو  ناگتـشگمگ  و  دزیهرپـب . اـهههارژک  رد  یهارمگ  زا  اهلاچهیـس و  رد  طوقـس  زا  دـنک و  تـکرح  نـشور  تـسار و 

کمک دوخ  ررـض  رب  افـص  قدـص و  رد  ساره  سرت و  يهلیـسو  هب  ای  راتفگ ، رد  لـالخا  فیرحت و  اـی  قح ، ریـسم  رد  يورجک  يهلیـسو 
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، لاحم يوزرآ  تسا  نیا  ندش ! روهدید  ندرکن ، ندش ! انیب  هدیدن ، دیوش ، روهدید  دیرگنب و  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنکن .
؟ دـننیبیمن تاـمیلعت  مدرم  رگم  دـنرادن ؟ مشچ  مدرم  رگم  دـییوگب  تسا  نکمم  دـننارورپیم ! رـس  رد  ار  نآ  مدرم  زا  ناوارف  ياهدـع  هک 
. تسا حیحص  يرآ ، دنزومآیم . ار  نآ  دننیبب ، زاین  دروم  هک  ار  هچ  ره  دنرگنیم و  دنک ، رظن  بلج  هک  هچ  ره  هب  اهناسنا  هک  تسا  ملسم 
دناهداد و صیخشت  دننیبب ؟ دیاب  هک  ار  هچ  نآ  اعقاو  ایآ  تسیچ ؟ اههدیدپ  ءایشا و  هب  نانآ  ندش  بلج  كالم  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یلو 
ار ریسم  نیمه  رشب  خیرات  ایآ  دوب ، تبثم  تالاوئـس  نیا  خساپ  رگا  دننکیم ؟ يریگهجیتن  دننیبیم ، هک  هچ  نآ  زا  و  دناهتفای ؟ تسد  نآ  هب 

رگا دـمانب . هشیدـنا  تیموکحم  نرق  یگناگیبدوخ و  زا  نرق  ناسنا ، زا  ناـسنا  یگناـگیب  نرق  ار  دوخ  نرق  ماـن  هزورما  هک  تفرگیم  شیپ 
یگدـنز نرق  نیرخآ  میوشیم ، کـیدزن  شناـیاپ  هب  هک  متـسیب  نرق  نیا  دـننک و  تموکح  اـهناسنا  هب  دـنهاوخیم  عماوج  ناگدـننادرگ 

نم ظقیتسا  کترکـس و  نم  عماسلا  اهیا  قاف  دننک . جیورت  ار  ندید  ندینـش و  گنهرف  متح  روط  هب  دیاب و  دشابن ، نیمز  يور  رد  اهناسنا 
دب امم ال  - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  - یمالا یبنلا  ناسل  یلع  كءاج  امیف  رکفلا  معنا  کتلجع و  نم  رـصتخا  و  هحفص 1146 ] کتلفغ [ ،

یتسم نآ  زا  يآ  دوخ  هب  هدنونش و  يا  وش  رادیب  سپ  هسفنل . یـضر  ام  هعدو و  هریغ . یلا  کلذ  فلاخ  نم  فلاخ  هنع و  صیحم  هنم و ال 
( يورض ياهزاین  زا  شیب   ) يویند روما  رد  زآ  صرح و  باتـش و  زا  و  تسا . هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  وت  هک  یلتفع  زا  هدوبر و  وت  زا  ار  وت  هک 
. تسین ریذپناکما  اهنآ  زا  زیرگ  هراچ و  هک  يروما  تسا ، هدیسر  وت  هب  ص )  ) یما ربمایپ  نابز  اب  هک  هچ  نآ  رد  شیدنیب  بوخ  نک و  مک 
اب ار  دوخ  راگزور  ات  نک  اهر  ار  وا  دراد . هاگیب  هب  يور  هدیسر و  وت  هب  ربمایپ  زا  هک  هچ  نآ  اب  دنک  تفلاخم  هک  یسک  ره  اب  شاب  فلاخم 

یعیبطدوخ ياههزیگنا  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  تیوه و  یناسنا ، نم  هک  یماـگنه  دـنک . يرپس  تسا ، هدیدنـسپ  دوخ  يارب  هک  هچ  نآ 
حطـس برغ ، رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  دـنمدرخ ، ناسانـشناسنا  رثکا  دوشیم . بارـش  ياههلایپ  زا  یعاونا  وا  نوماریپ  تایعقاو  يهمه  داد ، 

دولآباوخ لولعم  دوخ ،) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) ار هناگراهچ  تاطابترا  رد  مدرم  تیرثکا  يرگن 
، هغالبلاجهن رد  دروم و  زا 200  شیب  رد  دـیجم ، نآرق  یهلا  باتک  رد  دـننادیم . تسا ، یتسم  يواسم  هک  یناگدـنز ، نیا  رد  نانآ  ندوب 
، درادـن راک  رـس و  لقعت  هشیدـنا و  اب  نید  هک  نیا  لامتحا  اب  ایآ  دوشیم . دزـشوگ  روعـش  معفت و  لقعت و  هشیدـنا و  موزل  اهراب ، اـهراب و 
هب قیوشت  کـیرحت و  همه  نیا  یهلا  ناـیاوشیپ  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ینآرق و  تاـیآ  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  ناـکما 

قرط نید و  فدـه  دـیاب  ناـسنا  تسخن ، نید ، نوماریپ  هبناـج  همه  ندیـشیدنا  يارب  دوـش ؟ دراو  درخ  نتخادـنا  راـک  هب  لـقعت و  رکفت و 
یمالسا قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  دیاقع و  لوصا  تمکح  رد  هاگنآ  دبایرد و  تسا ، رادروخرب  یعطق  ترورض  زا  هک  ار  نآ  هب  لوصو 

ام دـصحت و  عرزت  امک  نادـت و  نیدـت  امک  كرمم و  هیلع  ناف  كربق ، رکذا  كربک و  طـطحا  كرخف و  عضو  هحفص 1147 ] دشیدنیب [ .
نیرخآ هک   ) ار يروگ  امن . طقاس  ار  تربک  راذـگب و  ار  تاهابم  رخف و  کـمویل . مدـق  کمدـقل و  دـهماف  ادـغ ، هیلع  مدـقت  مویلا  تمدـق 

ار نارگید  هک  هنوگنامه  داتفا و  دـهاوخ  هریت  كاخ  نامه  هب  تراذـگ  هرخالاب  هک  اریز  درواـیب ، داـی  هب  تسا ) وت  یعیبط  تاـیح  هگلزنم 
هدـنیآ يارب  زورما  هـک  هـچ  نآ  اـب  ياهتــشک . هـک  درک  یهاوـخ  ورد  ار  ناـمه  دــید . یهاوـخ  ار  دوـخ  ياـهراک  تازاـجم  ياهداد ، ازج 

زا تسا ، تراظتنا  هب  هک  زور  نآ  يارب  هشوت  نک و  راومه  هار  تشادرب ، یهاوخ  هک  یماـگ  يارب  تشگ . یهاوخ  يوراـیور  ياهتخودـنا ،
هک دـندیمهفیم  رگا  تسا و  هدومرف  میرکت  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یتمظعاـب  تادوجوم  هک  دـندیمهفیم  مدرم  رگا  تسرفب . شیپ 

يرامیب نیا  يهجلاعم  ددصرد  هک  تسا  یعطق  تسا ، ینیبگرزبدوخ  يرامیب  نآ ، زا  يرادربهرهب  تمظع و  نیا  كرد  عنام  نیرتگرزب 
، عماوج يهمه  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  يارب  خـیرات ، لوط  رد  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  تیموـمع  يریگارف و  لـیلد  هب  دـندمآیمرب .
هب ار  دـنیاشوخ  يراـمیب  نیا  دـنربب ، راـک  هب  ار  ینیبگرزبدوخ  يدنـسپدوخ و  یهاوخدوخ ، رورغ ، توخن ، ربک ، تاـملک  هک  نیا  نودـب 

یـشنک چیه  هجیتنیب و  ياهمدقم  چیه  لولعمیب و  یتلع  چیه  هک  دندیمهفیم  مدرم  رگا  دـناهدرک . یقلت  یناسنا  یعیبط  نوناق  کی  ناونع 
مئازع نم  نا  دنتشادیمنرب . یناگدنز  رد  یمدق  لیاسو ، باختنا  اهيریگفده و  رد  قیقد  يهبـساحم  نودب  زگره  تسین ، شنکاو  نودب 

هلعف صلخا  هسفن و  دهجا  نا  -و  ادبع عفنیال  هنا  طخسی ، یضری و  اهل  بقاعی و  و  هحفص 1148 ] بیثی [  اهیلع  یتلا  میکحلا ، رکذلا  یف  هللا 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 351 

http://www.ghadirestan.com


يانبم رب  هک  میکح  نآرق  رد  يدنوادخ  تاروتـسد  نیرتیمتح  زا  اهنم : بتی  مل  لاصخلا  هذه  نم  هلـصخب  هبر  ایقال  ایندلا ، نم  جرخی  نا  -
دراداو و شالت  هب  ار  نتـشیوخ  هچرگا  ياهدنب  چیه  تسنیا  تسا  وا  يدونـشخ  تیاضر و  كالم  دنکیم و  باذع  دهدیم و  شاداپ  اهنآ 

اهنآ زا  هک  لیذ  ياهتلـصخ  زا  یکی  اب  ار  دوخ  يادخ  دور و  نوریب  ایند  نیا  زا  رگا  تشاد  دهاوخن  يدوس  دـیامن ، صلاخ  ار  دوخ  لمع 
وا يارب  ادـخ  هک  تادابع  نآ  رد  دزروب  ادـخ  هب  كرـش  هتدابع . نم  هیلع  ضرتفا  امیف  هللااب  كرـشی  نا  . 1 دیامن : رادـید  تسا  هدرکن  هبوت 
هک تسا  یبوبر  ماقم  نآ  تدابع و  تقیقح  هب  لهج  مزلتـسم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  ره  هب  تدابع ، رد  كرـش  تسا . هدومرف  ررقم 
هک تدابع ، تیهام  هب  ینادان  مکی . لهج  تسا : لهج  ود  يهجیتن  تادابع ، رد  كرـش  تقیقح  رد  سپ  دریگب . ماجنا  وا  يارب  دیاب  تدابع 

يزیچ ای  یسک  هدننک ، تدابع  یصخش  هک  یتقو  مود . لهج  يدنوادخ . هاگشیپ  تمظعاب  يهبذاج  رد  یمدآ  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع 
، سفن كالهب  هظیغ  یفـشی  وا  . 2 دـنکیم ! ادـخ  هب  تشپ  هدرک ، زیچ  ای  سک  نآ  هب  ور  دـهدیم ، رارق  نتـشیوخ  هجوت  دروم  ار  ادـخ  زج 

سفن لتق  بکترم  ادمع  زوجم ، نودب  هک  یصخش  هحفص 1149 ] یسفن [ . نتشک  اب  دناباوخب  ار  دوخ  بضغ  دنک و  ادیپ  یفشت )  ) نیکست
ار يدـنوادخ  تقلخ  غاـب  ياـهلاهن  زا  یلاـهن  هک  لاـح  نیع  رد  دـنکیم ، یقلت  بلق ) نیکـست   ) یفـشت يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  دوـشیم و 

لتق باکترا  زا  ریغ  نیا ، دـیآیمرب . زین  تقلخ  گرزب  غاب  نابغاب  خـماش  ماقم  هب  تراسج  يرجت و  ماقم  رد  دـنازوسیم ، ای  دناکـشخیم 
ناسنا زا  درف  کی  نتشک  زا  رتدیدش  رایسب  وا  يورخا  رفیک  دسانشیمن و  ار  ادخ  يراکهبت  نینچ  تسا . یفشت  تلاح  نودب  يدمع  سفن 

رب ياهمدـص  یـصخش ، نانچ  دـنار . نابز  رب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  رطاـخ  هب  ار  یـسک  بیع  هریغ . هلعف  رماـب  رعی  وا  . 3 دوب . دهاوخ 
صخش تقیقح  رد  دراد . هدهع  هب  ار  هانگیب  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  یمامت  تیریدم  هک  تسا  هدروآ  دراو  ناسنا  کی  تیـصخش 

یجاوما رد  ار  وا  یگدنز  تیـصخش ، کی  ندرک  لتخم  یهاگ  هک  نیا  هب  رظن  اب  تسا . هدش  زوجم ، نودب  تیـصخش ، لتق  بکترم  روبزم 
هجنکـش رجز و  لمحت  زا  رتناسآ  صخـش  نآ  يارب  گرم  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  يراوگان  نیا  یهاگ  دربیمورف و  هجنکـش  رجز و  زا 

لمحت لباقریغ  یگدنز  کی  رد  هتشک و  ار  وا  تقیقح  رد  تسا ، هدرک  لتخم  ار  يدرف  تیـصخش  هک  یـسک  نآ  تفگ  دیاب  اذل  دوشیم ،
زا ار  یتجاح  ندش  هدروآرب  دراذـگ ، شنید  رد  هک  یتعدـب  اب  ای  هنید . یف  هعدـب  راهظاب  سانلا  یلا  هجاح  حجنتـسی  وا  .4 تسا . هدرک  اهر 

داجیا دنک . زیوجت  ار  نید  رد  تیعدب  داجیا  دوش  روبجم  یـسک  هک  دسریمن  هجرد  نآ  هب  یگرزب ، رظن  زا  یجایتحا ، چیه  دهاوخب . مدرم 
ندرک دوبان  دـناوتب  نآ  ندـش  هدروآرب  هک  تسا  زاین  نیمادـک  نآ . یـساسا  تاصتخم  زا  اـی  تیوه  زا  نید  ندرک  فرحنم  ینعی  تعدـب ،

زاین هک  تسا  هتـشادن  هحفـص 1150 ] دوجو [  يراذـگتعدب  دراوم  زا  يدروم  چـیه  دـنک . ناربج  ار  اـهناسنا  يورخا  يویند و  تداـعس 
يارب خـیرات ، لوـط  رد  هـک  هـچ  نآ  دـشاب . هدرک  باـجیا  ار  تعدــب  نآ  ندــمآ  دوـجو  هـب  ناوارف ، يدارفا  زاـین  هـکلب  درف  کـی  یقیقح 

وا . 5 تسا . هدوبن  هناروکروک  ياـهبصعت  یهاوخدوخ و  لـهج و  زج  یتلع  دوشیم ، هدـهاشم  هزیگنا  ناونع  هب  نید ، رد  ناراذـگتعدب 
. دـنکیم راتفر  نابز  ود  اـب  مدرم  ناـیم  رد  دـیامنیم . رارقرب  طاـبترا  مدرم  اـب  ییورود  اـب  نیناـسلب . مهیف  یـشمی  وا  نیهجوب ، ساـنلا  یقلی 
هک نتفگ ، نخـس  یتـیعقوم  ره  تبـسانم  هب  و  ندـش » شآ  ره  دوخن  ، » هناـیماع حالطـصا  هب  فلتخم و  ياـههرهچ  اـب  مدرم ، اـب  ییوراـیور 

. تسا ندوب  یتیـصخش  دـنچ  لولعم  روبزم  ياهتوافت  فالتخا و  مکی . مسق  تسا : مسق  ود  رب  دوشیم ، یهتنم  ضقاـنت  داـضت و  هب  هراومه 
دراد و یقطنم  تیریدم  شیوخ  یگدـنز  يارب  شدوخ  هن  هک  تسا ، تیـصخش  لالحنا  هیزجت و  هب  التبم  ضورفم ، صخـش  مسق ، نیا  رد 

اهتوافت اهفالتخا و  مود . مسق  دوش . یقلت  هعماج  رد  هبـساحم  لباق  حیحـص و  وضع  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  نارگید  اـب  طاـبترا  رد  هن 
نآ هک  نیا  رما  تیاهن  تسا . رادروخرب  نم ) کی   ) تیـصخش کی  زا  مسق ، نیا  رد  ناسنا ، تسا . ینابز  ود  ییورود و  قاـفن و  هب  طوبرم 
دنچ لـیاسو  هنوگ  ره  زا  دوخ ، ياههتـساوخ  دـصاقم و  هب  لوصو  يارب  هک  تسا  یعیبـطدوخ  يهتفاـی  تردـق  دوـجوم  ناـمه  تیـصخش ،
راتفر شنم و  هنوگنیا  دنمزاین  ار  دوخ  یلوایکام  وریپ  نارادمتـسایس  رثکا  دنکیم . يرادربهرهب  يرادرک و ... دنچ  ینابز ، دـنچ  ياهرهچ ،

هنیز نهمه  ءاسنلا  نا  اهریغ و  یلع  ناودعلا  اهمه  عابـسلا  نا  اهنوطب و  اهمه  مئاهبلا  نا  ههبـش . یلع  لیلد  لثملا  ناف  کلذ  لقعا  دـننیبیم .
، ار دنپ  نیا  نک  لقعت  نوفئاخ . نینموملا  نا  نوقفشم . نینموملا  نا  نونیکتـسم . هحفـص 1151 ] نینموملا [  نا  اهیف ، داسفلا  ایندلا و  هایحلا 
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يدـج فدـه  هک  تسا  یطعق  و  تسا . مکـش  ندرک  ریـس  نایاپ  راهچ  فدـه  تمه و  دوخ ، هیبش  لثم و  يارب  تسا  یلیلد  یلثم ، ره  اریز 
. دنعضاوتم نتورف و  نامیااب ، مدرم  تسا . نآ  رد  داسف  يویند و  یگدنز  نتسارآ  نانز  ششوک  تمه و  نتشیوخریغ . اب  ینمشد  ناگدنرد 
: دوشیم لیکـشت  فنـص  ود  زا  هاوخدوخ  ناسنا  نیا  دنکانمیب . دنوادخ  زا  نامیا  اب  مدرم  دنراد . ادخ  يهرابرد  اجر  فوخ و  نامیااب  مدرم 
اـهنایغط و هـب  تباـجا  يارب  ناـنآ ، زا  کـی  ره  دـناهدرکن ، لیدـعت  ار  دوـخ  یهاوـخدوخ  فنــص  ود  نـیا  هـک  یماداـم  نز . . 2 درم . . 1
، یبلطترهـش نآ ، يارجا  تردـق و  لیـصحت  يهلیـسو  هب  درم ، فنـص  دـهنیم . ندرگ  صاـخ  يروـط  هب  روـبزم  يراـمیب  ياهیـشکرس 
. هررقم نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعایب  شیارآ و  تیعقوم ، میکحت  يهلیـسو  هب  نز ، فنـص  اـهنیا و  لاـثما  يرگهطلـس و  يزودـناتورث و 

دوخ یناور  يزغم و  یکیزیف و  ياهتیلاعف  عونت  نادرم و  ینامـسج  تردـق  لباقم  رد  دوخ  ياهیناوتان  هب  نز  هک  ماگنه  نآ  رد  اصوصخم 
دوجو مه  مدرم  فنـص  رد  هدـیدپ  نیمه  دراذـگیم . يرگلالخا  يانب  دوخ ، صاـخ  تازاـیتما  ندـناسر  تیلعف  هب  ياـج  هب  دوش ، هجوتم 
هحفص دیآیمرب [ . دوخ  ياهفعض  ناربج  ددصرد  یگدنز ، يهنحص  رد  درم  فنـص  تیلاعف  شرتسگ  تهج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دراد ،

[1152

تیبلها لئاضف  رد  هبطخ 153-

فرعی هدما و  رـصبی  هب  بیبللا  بلق  رظان  و  هحفص 1153 ] دیامرفیم [ . نایب  ار  ربمایپ  تیبلها  لیاضف  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
ار دوخ  ییاهن  فده  تیاغ و  لد ، مشچ  اب  لقاع  ناسنا  یعارلا . اوعبتا  و  یعارلا )  ) یعادلل اوبیجتـساف  یعر ، عارو  اعد ، عاد  هدجن . هروغ و 
هدومن و قح  يوس  هب  توعد  یتسه ) يهصرع  رد   ) هدننک توعد  دسانشیم . ار  دوخ  یگدنز  يالاب  نییاپ و  بیشن و  زارف و  رد  دنیبیم و 

مولع هک  هچ  نآ  نایاوشیپ . زا  دینک  يوریپ  ار و  هدننک  توعد  دینک  تباجا  سپ  داد . ماجنا  ار  دوخ  راک  اهناسنا ، سوفن  يهیکزت  لوئـسم 
اب اهنت  نآ ، ماع  تاصتخم  فده و  نیا  تیهام  اما  تسا ، فده  لصا  دوجو  دـنکیم ، تابثا  یگدـنز  يالعا  فدـه  يهرابرد  اههفـسلف  و 

زاغآ يواسم  یگدـنز ، يـالعا  فدـه  ندرک  ادـیپ  يارب  شـشوک  شـالت و  ناـمز  زاـغآ  هک  تسا  یهیدـب  دوشیم . تفاـیرد  لد  ییاـنیب 
دناوـتیمن یمدآ ، یگدـنز  نوئـش  فادـها  زا  کـی  ره  ندـیمهف  هب  رـشب  تیاـضر  مدـع  اریز  تسا . هدوـب  رـشب  یبـلق  یلقعت و  ياـهتیلاعف 

قرط زا  رـشب ، زورما ، ات  خـیرات  رـساترس  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . هدوب  يرـشب  تاـیح  عومجم  لـک  يـالعا  فدـه  يوگخـساپ 
یگدنز يهفسلف  يالعا  فده  هحفص 1154 ] تخانش [  غارس  هب  یـصخش ، فراعم  یفـسلف و  ياهتفایرد  قالخا ، نید ، دننام  فلتخم ،

نیا رد  رـشب  هک  تسا  ییاـهاطخ  تیمورحم ، نیا  تلع  تسا . هدیـسرن  یبوـلطم  يهجیتـن  هب  اـهشالت  اـهوپاکت و  نیا  یهاـگ  تـسا . هـتفر 
. دهدیمن صیخشت  دنک ، كرد  ار  نآ  فده  هفـسلف و  دیاب  رـشب  هک  ار  تایح  نآ  تقیقح  مکی . ياطخ  دوشیم . بکترم  يرکف  تیلاعف 

یگدنز نامرآ  نیرتیلاع  ار  یعامتجا  تیبوبحم  ترهـش و  ای  تورث  ای  ماقم  دـننام  بولطم  زایتما  کی  صاخـشا ، زا  یـضعب  مود . ياطخ 
يالعا فده  هک  ار  دوخ  دوصقم  دناهتـسناوتن  هک  دـننکیم  ساسحا  دنـسریم و  ای  دنـسریمن ، اهنامرآ  هنوگنیا  هب  هک  یتقو  دـننادیم .

ار یگدنز  يالعا  فده  هب  ملع  هک  دنتـسه  یناسک  موس . ياطخ  درادن !! یفده  تسا و  چوپ  یگدـنز  دـنیوگیم  دـنبایرد ، تسا ، یتسه 
رد دناهدیسر و  دصقم  هب  فده ، هب  تفرعم  ملع و  ندروآ  تسد  هب  اب  هک  دننکیم  نامگ  ینعی  دننادیم . فده  هب  لوصو  يربج  مزلتـسم 

وپاکت تکرح و  هک  نتفایرد  نآ  یلو  میبایرد ، ار  یگدنز  يالعا  فده  یلقن ، یلقع و  لیالد  اب  میناوتیم  ام  دنروهطوغ ! یگدنز  فدـه 
راحب اوضاخ  دق  دناسرب . نیقیلا  قح  يهجرد  هب  روبزم ، فده  تخانش  رد  ار  ناسنا  ات  دراد ، زاین  یبلق  ییانیب  کی  هب  دشاب ، هتشاد  لابند  هب 

هب هتـشگ و  روهطوغ  اهبوشآ  اههنتف و  ياهایرد  رد  نانآ  نوبذکملا . نولاضلا  قطن  نونموملا و  زرا  و  ننـسلا . نود  عدبلاب  اوذخا  نتفلا و 
ناگدننک بیذکت  ناهارمگ و  دنتشگ و  شوماخ  دندرمژپ و  دندرسفا و  نامیا  اب  مدرم  دندرک . اهر  ار  نیناوق  لوصا و  هدییارگ و  اهتعدب 

نآ يهلیـسو  هب  مالـسا ، قوقح  فیلاکت و  ماکحا ، دیاقع ، غیلبت  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثعبم  اب  دـندمآرد .) تکرح  هب  و   ) دـندرک زاب  ناهد 
، دوب هدرک  روهطوغ  اـهيراکهبت  و  هحفـص 1155 ] لهج [  رد  ار  تیرـشب  تیلهاج ، هک  ماـگنه  نآ  رد  یهلا ، نادواـج  نید  مظعا ، لوسر 
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باحصالا و راعشلا و  نحن  دندش . روهطوغ  اهبوشآ  اههنتف و  ياهایرد  رد  مدرم  راوگرزب ، نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  درک . نشور  ار  نیمز 
و ص .)  ) مظعا ربمایپ  نارای  مالسا و  ظفاح  مییام  اقراس . یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا ، نم  الا  تویبلا  یتوتال  باوبالا و  هنزخلا و 
ره سپ  اهنآ ، ياهرد  زا  رگم  دـنوشیمن ، دراو  اـههناخ  هب  ناـمیا . ملع و  ياـههناخ  هب  دورو  ياـهرد  و  یهلا ، فراـعم  نارادهنازخ  مییاـم 
هب راختفا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  نادـب ، : » دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  دوشیم . هدـیمان  دزد  دوش ، دراو  اههناخ  ياـهرد  ریغ  زا  سک 
هب تسا و  هدومرف  صوصخم  نآ  هب  ار  وا  تسا و  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتحاصف  نآ  اب  دوخ ، لیاضف  بقانم و  شرامش  رد  دیامن و  نتشیوخ 
زا هک  هچ  نآ  مهد  کی  هب  دـننک ، يرای  ار  ع )  ) یلع وا ، لیاضف  بقانم و  ناـیب  تافیـصوت و  نیا  رد  برع  ياحـصف  يهمه  نیا ، يهفاـضا 

یلع تماما  هب  هیماما  هک  عیاش ، تیداحا  رابخا و  نآ  نم ، روظنم  دنـسریمن و  تسا ، هدـش  دراو  ع )  ) یلع ناـش  رد  ص ،)  ) قداـص لوسر 
يهیـضق ریبخ و  ناتـساد  تاجانم و  ربخ  تئارب و  يهروس  ناتـساد  تلزنم ، ریدغ ، ناتـساد  دننام  دشابیمن . دننکیم ، جاجتحا  اهنآ  رب  (ع )

.« دـناهدومن لقن  ار  اهنآ  ثیدـح ، نایاوشیپ  هک  میوگیم  ار  یـصوصخ  ثیداـحا  نآ  هکلب  اـهنیا ، دـننام  توعد و  زاـغآ  رد  هکم  رد  هناـخ 
دیوگب تسار  دوخ  مدرم  هب  دیاب  يرادهیالط  ره  بلقنی . اهیلا  مدق و  اهنم  هناف  هرخالا ، ءانبا  نم  نکیلو  هلقع ، رـضحیل  هلها و  دئار  قدصیلف 

رادهیالط . » ددرگیمرب نآ  يوس  هب  هدمآ و  ترخآ  ملاع  زا  اریز  دشاب . ترخآ  لها  زا  دزادـنیب و  راک  هحفص 1156 ] هب [  ار  دوخ  لقع  و 
قیالع و زا  دیاب  نارادهیالط  دزادـنیب . تکاله  هب  ار  نایناوراک  يهمه  وا ، طلغ  صیخـشت  هک  اسب  هچ  دزادـنیب ،» راک  هب  ار  دوخ  لقع  دـیاب 
هک دـننادن  هعماج  کـی  نارادهیـالط  رگا  دـنراد . ترخآ  هب  ور  هدـمآ و  ترخآ  زا  اریز  دنـشاب ، ترخآ  لـها  زا  رود و  هب  يویند  تاـینمت 

، دناهدمآ تسا ، هدش  غالبا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  يهیآ  نیا  رد  هک  ینعمرپ ، گرزب و  نایرج  نآ  يانبم  رب  نانآ ، دوخ  اهناسنا و  يهمه 
هارمگ و فدهیب ، هناهاگآان و  تایح  هت  رـسیب و  ياهنابایب  رد  ار  نانآ  هکلب  دـیناسر ، دـنهاوخن  ییاج  هب  ار  گرزب  ناوراک  نیا  اهنت  هن 

یـضم هل  لک  ناف  هل !؟  ما  هیلع  هلمعا  ملعی : نا  هلمع  ادتبم  نوکی  رـصبلاب ، لماعلا  بلقلاب ، رظانلاف  درک . دنهاوخ  رگیدکی  ریـشمش  يهمعط 
و هتجاح . نم  ادـعب  الا  حـضاولا  قیرطلا  نع  هدـعب  هدـیزی  الف  قیرط . ریغ  یلع  رئاسلاک  ملع  ریغب  لماعلا  ناـف  هنع . فقو  هیلع  ناـک  نا  هیف و 
اب درگنیم و  شلد  ییانیب  اب  هک  یـسک  عجار !؟ ما  وه  رئاسا  رظان : رظنیلف  حـضاولا . قیرطلا  یلع  کباسلا ) - لباسلا  ) رئاسلاک ملعلاب  لـماعلا 

دوخ تکرح  تسوا ، دوس  هب  رگا  وا . عفن  هب  ای  تسوا ، ررض  هب  وا  لمع  ایآ  دنادب  دیاب  هک  تسا  نیا  شراک  زاغآ  دنکیم ، لمع  تریـصب 
تکرح ملع  نودـب  هک  یـسک  اریز  دتـسیا . زاب  دـماجنایم ، وا  ناـیز  هب  هک  يریـسم  رد  تکرح  زا  تسوا ، ناـیز  هب  رگا  دـهدب و  همادا  ار 
تـسا دنمزاین  نآ  هب  هک  یفده  زا  دوش ، رود  حضاو  هار  زا  هک  هزادنا  ره  یـصخش  نینچ  دوریم . ههاریب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنکیم ،

نآ دیامنیم . هحفص 1157 ] تکرح [  نشور  راکشآ و  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، لمع  ملع  هب  هک  سک  نآ  و  ددرگیم . رترود 
رب لیاسو  راک و  میظنت  یسانشفده و  بقع . هب  هدندرگ  ای  تسا ، شیپ  هب  تکرح  لاح  رد  اعقاو  وا  ایآ  دنیبب  درگنب و  تسا  انیب  هک  سک 

عنام هک  یلماوع  اههزیگنا و  کیرحت  رد  نتفرگ  رارق  تسوا . ینورد  تریصب  ییانیب و  یناسنا و  درخ  لقع و  لیالد  نیرتهب  زا  نآ ، بسح 
ياهتیلاعف میظنت  يریگفده و  اب  نآ ، شزرا  هک  تسا  یگدنز  نآ  يهیامرس  ندرک  هابت  يواسم  تسا ، دصقم  ریسم و  ادبم و  تخانـش  زا 

دنکیم تکرح  دکار  لقع  انیبان و  لد  اب  هزور ، دنچ  دودحم و  یناگدنز  نیا  رد  هک  یناسک  دوشیم . صخشم  ینالضع  یناور و  يزغم ،
زین تایح  يالعا  فدـه  لیـصحت  تخانـش و  يارب  هک  تسا  یعطق  دـنهدیمن ، اهنآ  میظنت  يارب  تیلاـعف  لـیاسو و  فادـها ، هب  یتیمها  و 
نیا يارب  عورشمان  عورـشم و  ياهنایز  دوس و  قیقد  يهبـساحم  لیاسو و  فادها و  يهبـساحم  هک  هنوگنامه  دش . دنهاوخن  لیاق  یتیمها 

میظنت تیفیک  زا  یمـسجت  تیدبا  اری  تسا ، تیمها  نامه  ياراد  مه  ترخآ  ریـسم  رد  تکرح  يارب  دراد ، یتایح  تیمها  يویند  یگدنز 
اهنیمه ملع ، نودـب  هشیدـنا  ملع ، نودـب  رظنراهظا  ملع ، نودـب  لمع  ملع ، نودـب  نخـس  تسا . نآ  ياـههزیگنا  يویند و  یگدـنز  نوئش 

ماگنه دنکیمن . ساسحا  لوئسم  ملع  يهرابرد  ار  دوخ  هک  تسا  ياهعماج  ای  درف  لوقعم  تایح  ریسم  رد  اهناسنا  تکرح  جالعیب  تافآ 
ره ناسنا ، اریز  تسین ، نایم  رد  یمدآ  يارگعقاو  تیـصخش  ياـپ  ملع ، نودـب  رظنراـهظا  هشیدـنا و  ملع ، نودـب  لـمع  ملع ، نودـب  نخس 
اب تسخن  عقاوم  نیا  رد  ناـسنا  نیارباـنب ، دـبیرفب . دـناوتیمن  ار  دوـخ  يارگعـقاو  یقیقح و  تیـصخش  دـهدب ، بیرف  دـناوتب  هک  ار  یـسک 
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باط هرهاظ  باط  امف  هلاثم ، یلع  انطاب  رهاظ  لکل  نا  ملعا  و  تسا . طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  هعماج  دارفا  اب  سپـس  دنکیم ، هزرابم  نتـشیوخ 
هلمع ضغبی  دبعلا و  هحفـص 1158 ] بحی [  هللا  نا  -: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - قداص لوسرلا  لاق  دق  و  هنطاب . ثبخ  هرهاظ  ثبخ  ام  هنطاب و 

هسرغ و باط  هیقس ، باط  امف  هفلتخم ، هایملا  ءاملا و  نع  هب  ینغ  تابن ال  لک  و  اتابن . لمع  لکل  نا  ملعا  و  هندب .» ضغبی  لمعلا و  بحی  و 
هک هچ  نآ  دوـخ . لاـثم  رب  تسا  ینطاـب  يرهاـظ  ره  يارب  نادـب  و  هترمث . ترما  هسرغ و  ثبخ  هیقـس ، ثبخ  اـم  هترمث و  تلوـلحا )  ) تلح

: تسا هدومرف  ص )  ) قداص ربمایپ  تسا . دـیلپ  زین  شنطاب  تسا  دـیلپ  شرهاظ  هک  هچ  نآ  تسا و  كاپ  زین  شنطاب  تسا ، كاـپ  شرهاـظ 
و درادیم .» نمـشد  ار  شندب  درادیم و  تسود  ار  وا  لمع  ار و  وا  لمع  درادیم  نمـشد  هک  یلاح  رد  ار  هدنب  درادیم  تسود  دـنوادخ  »
، شندرک باریـس  دـشاب  كاـپ  هک  بآ  نآ  دـنفلتخم . اـهبآ  و  تسین . زاـینیب  بآ  زا  یهاـیگ  چـیه  تسا و  یهاـیگ  یلمع  ره  يارب  نادـب 
. دوب دهاوخ  خلت  شاهویم  دـیلپ و  شتـشک  دـشاب ، دـیلپ  نآ  ندـش  باریـس  هک  هچ  نآ  و  دوب . دـهاوخ  نیریـش  نآ  يهویم  كاپ و  شتـشک 
. دنـسانشیمن ار  ياهفیظو  چیه  یگدنز ، ییاهن  فده  هب  نتفای  تسد  يارب  هداد و  تسد  زا  ار  فیلاکت  هب  لمع  قیفوت  هک  دنتـسه  یناسک 

ادـمع ای  دـنمهفیمن ، رگیدـکی  هب  ار  نطاب  رهاظ و  يهدـنهد  دـنویپ  طباور  هک  تسا  نیا  دـنوشیم ، بکترم  هک  ار  ییاطخ  نیتسخن  نانیا 
هزیگنا ایرد و  زا  جوم  ای  دوخ ، تلع  زا  لولعم  کیکفت  دننام  نطاب ، زا  رهاظ  کیکفت  دـننک . هیجوت  ار  دوخ  ات  دـننزیم  یمهفن  هب  ار  دوخ 

هرهچ و تیفیک  زرط  زا  یگدولآ ، یگتـسراو و  فشک  مرج و  رب  میمـصت  تین و  فشک  هتـشذگ ، دـننام  هزورما ، تسا . دوـخ  شزیگنا  زا 
ربمایپ روظنم  : » دیوگیم ییوخ  یمـشاه  ققحم  موحرم  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدـح  ریـسفت  رد  تسا . جـیار  یعیبط و  رما  کی  راتفر  هاگن و 
ربمایپ اذل  دـشاب ، یکی  نامیااب  مدرم  نطاب  و  هحفـص 1159 ] رهاظ [  دهاوخیم  ناحبـس  دنوادخ  هک  تهج  نادب  هک  تسا  نیا  ص )  ) مرکا

یلو دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  نانآ  دوخ  دنوادخ  هک  دشابن  يروط  نانآ  يدوجو  عضو  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  نانموم  دـیامرفیم : (ص )
هحفص 1160] درادب [ ». ضوغبم  ار  ناشندب  یلو  درادب ، تسود  ار  ناشلمع  هک  دشابن  نانچ  نآ  زین  درادب و  ضوغبم  ار  ناشلمع 

شافخ شنیرفآ  رد  هبطخ 154-

دمحلا هللا هحفـص 1161 ] درادیم [ . نایب  ار  شافخ  تقلخ  ندوب  زیگناتفگـش  ادـخ ، دـمح  زا  سپ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
هک تسار  يادـخ  شیاتـس  هتوکلم ! هیاغ  غولب  یلا  اغاسم  دـجت  ملف  لوقعلا ، هتمظع  تعدرو  هتفرعم ، هنک  نع  فاـصوالا  ترـسحنا  يذـلا 
ات تسا ، هدومن  درط  شـسدقا  تاذ  هب  ندیـسر  زا  ار  اـهناسنا  لوـقع  شتمظع ، تسا و  ناوتاـن  وا  تفرعم  نطاـب  هب  لوـصو  زا  تافیـصوت 

يهصرع رد  رـشب ، دارفا  يارب  تقیقح  نیرتحـضاو  نیرتکـیدزن و  تسا . هتفاـین  رد  وا  توـکلم  تیاـغ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هک  يدـح 
سوسحم و يایاضق  میهافم و  رب  هک  ام  تافیـصوت  تافیرعت و  لاـح ، نیا  اـب  تسوا . دوخ  تیـصخش ) اـی  دوخ  نم ، سفن ،  ) تاذ تعیبط ،

حـضاو يردق  هب  یلومعم  مدرم  رکفتم و  نارظنبحاص  يهمه  يارب  یناوتان ، نیا  دناناوتان . ام  تاذ  ندناسانـش  زا  دنکیم ، هیکت  سوملم 
تاذ دـنناوتیم  دـنراد ، ار  یهاگآدوخ )  ) يروضح ملع  زا  يرادروخرب  تردـق  يدودـح  ات  هک  ییاهناسنا  تسین . دـیدرت  لباق  هک  تسا 

دنشیدنایم و نونکات  شیپ  لاس  نارازه  زا  یمدآ ، سفن  ياهدادعتسا  تاصتخم و  اهتیلاعف و  يهرابرد  اما  دنبایرد . ار  نتـشیوخ  سفن ) )
شیازفا اب  میناوتیم  ام  تسا . هدشن  هتخانـش  زونه  ناسنا  هک  دننکیم  فارتعا  لاح  نیا  اب  دـننکیم و  هحفـص 1162 ] شیامزآ [  قیقحت و 

قیمع و ياـه  ( يرایـشوه دوخ   ) يروضح ملع  عـقوم  رد  دـیاب ، هک  ناـنچ  نآ  سفن  تسه و  هک  ناـنچ  نآ  سفن  ورملق  ود  رد  تاـمولعم ،
لوقعلا هغلبت  مل  نویعلا ، يرت  اـمم  نیبا  قحا و  نیبـملا ، قحلا  هللا  وه  میوش . رادروـخرب  زین  ار  نآ  یعیبـط  قوـف  دـعب  زا  یتاـیلجت  رادهنماد ،

هک هچ  نآ  زا  رتراکـشآ  رتیقیقح و  راکـشآ ، قح و  دنوادخ  تسوا  الثمم . نوکیف  ریدـقتب  ماهوالا  هیلع  عقت  مل  اهبـشم و  نوکیف  دـیدحتب 
هبشم وا ) تاقولخم  هب  هیبشت  اب  سدقا  تاذ  نآ   ) ات دسریمن  وا  تخانش  هب  یفیصوت  دودح  نییعت  اب  يرـشب  لوقع  دننیبیم ، ار  نآ  اهمشچ 

هک يزیچ  ینعی  قح ، تسا . لطاب  لباقم  رد  قح  دنزاس . شمـسجم  ات  دننک  نییبت  دنناوتن  ار  وا  اهيریگهزادـنا ، اب  اهناسنا  ماهوا  و  ددرگ .
هاگهیکت رب  يزاین  شتوبث  رد  هک  هچ  نآ  تباـث و  ینعی  قح  تسین . اـهناسنا  تفاـیرد  نهذ و  هب  دنتـسم  وا  دوجو  دراد و  تیعقاو  وا  دوجو 
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هک تساج  نیا  زا  دشاب . هتشاد  تسا ، هتـسباو  نآ  هب  یـضراع  روما  هک  هچ  نآ  ای  تلع  هب  يزاین  هک  تسین ، هتـسباو  لولعم و  ینعی  درادن .
لوا قح  هب  ناحبـس  دـنوادخ  يراصحنا  یگتـسیاش  زا  هک  یتیمها  اب  يهجیتن  دـننکیم . قـالطا  یبوبر  ماـقم  نآ  هب  ار  لوا  قح  ناـفوسلیف ،

یقیقح قح  لوا و  قح  هک  لاعتم ، دنوادخ  هب  هک  تسا  حیحص  تهج  نآ  زا  تادوجوم  رگید  هب  قح  دانسا  هک  تسا  نیا  تفرگ ، ناوتیم 
ترابع هک  ادخ  تفایرد  دوهـش و  يهدیدپ  رد  دنکیمن . داجیا  وغل  لطاب و  وا  دنیوا و  تاقولخم  یگمه  اریز  دوشیم . هداد  تبـسن  تسا ،

 ] يهدننک نوگرگد  طیاسو  زا  ندوب  زاینیب  تهج  هب  تسادخ ، هک  قلطم ، لماک  ای  لامک  موهفم  اب  میقتـسم  طابترا  ندش  رارقرب  زا  تسا 
اب تسا . راکشآ  تقیقح  ره  زا  رتراکشآ  اذل ، دیآیمن . لمع  هب  دوهـش  تفایرد و  لماوع  زا  یفرـصت  ام ، نهذ  رد  تایعقاو  هحفص 1163 ]

لیثمت و ال ریغ  یلع  قلخلا  قلخ  دوشیم . تابثا  مه  سدقا  تاذ  نآ  ندوب  رتیتقیقح  زیچ ، همه  زا  يدنوادخ  قلطم  يزاینیب  نایب و  نیمه 
قباطت نودـب  دـیرفآ  ار  تاقولخم  عزانی . مل  داقنا و  عفادـی و  مل  باجاف و  هتعاطل ، نعدا  هرماب و  هقلخ  متف  نیعم ، هنوعم  ریـشم و ال  هروشم 

، تقلخ هاگتسد  دومن . شتعاطا  هب  ناعذا  تشگ و  مامت  وا  روتسد  اب  تقلخ  رما  روای . رای و  کمک  رواشم و  تروشم  يانبم  رب  هن  یلاثم و 
ملاع يارب  ینیع  يدوجو  يهقباس  چـیه  دادـن . ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  داهن و  ندرگ  درکن و  عفد  دوخ  زا  درک و  تباجا  ار  يدـنوادخ  رما 
ناونع هب  هن  سدـقا ، تاذ  رد  تادوـجوم ، يهمه  هب  ملع  هلب ، وا . تاذ  ریغ  رد  هن  یلاـعت و  يراـب  تاذ  رد  هن  تسا ، هتـشادن  دوـجو  تقلخ 

هب يزاـین  ادـخ  تسا . هدوـب  رـضاح  نآ  رد  فاـشکنا ، ملع و  روـط  هب  میتـفگ ، هک  هنوگناـمه  هکلب ، نآ ، رد  تاـیهام  اـی  تاـیوه و  ررقت 
لیالد لولدـم  اهنت  هن  نیرب ، دوجوم  کی  هب  تانئاک  تقلخ  دانـسا  موزل  درف . دمـص  قلطم و  ینغ  تسوا  اریز  تشادـن ، کمک  تروشم و 

هب خیرات ، لوط  رد  يرشب  عماوج  للم  ماوقا و  نارظنبحاص  نایاناد و  هک  تسا  يرطف  دوهـش  کی  نیا  هکلب  تسا ، یلقع  یملع و  مکحم 
قلطم يانغ  هک  یلامک ، تافص  يهمه  يدوهـش  تفایرد  دنزادرپیم . یهاگآان  تلفغ و  رد  ناروهطوغ  نایدتبم و  يارب  دوهـش  نیا  تابثا 
مکحم نشور و  رایـسب  لیالد  زا  یکی  مینادیم  تسا . رکفتم  نارایـشه  يهمه  لوبق  دروم  تسا ، تافـص  نآ  نیرتنشور  زا  تینادمـص  و 

هحفص 1164] بجاو [ ، يدوجو  موهفم  تفایرد  ناهرب ، نیا  یلـصا  يانبم  تسا . یلامک  ای  یبوجو  ناهرب  نامه  ادخ ، دوجو  تابثا  يارب 
نامـسآ و هب  تفرگارف و  دوب  دود  لاح  رد  هک  ار  نامـسآ  يراگدرورپ ، تیـشم  سپـس ، . » دـشابیم تسا ، تافـص  نیرتلـماک  ياراد  هک 

[ . 276 .« ] مینکیم تعاطا  ار  وت  روتـسد  رایتخا  لامک  اب  ام  دـنتفگ : ود  نآ  دـیتفیب . نایرج  هب  دـیهاوخن ، هچ  دـیهاوخب و  هچ  دومرف : نیمز 
ینیوکت ینوناق  داعبا  یتح  تاناویح و  تاتابن و  تاداـمج و  يهدجـس  حـیبست ، رکذ ، يراـیتخا ، تعاـطا  زگره  هداـم ، رد  روهطوغ  ناـسنا 
تاجانم رکذ و  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  یقیقح  تایح  ناج و  سفن و  حور و  هک  سک  نآ  دـیمهف . دـهاوخن  ار  اهناسنا 

هحفص 1165] دیوش [ ؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ  دمهفب ! ار  تادامج  ملاع 

هرصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 155-

.2 گرزب ، ثداوح  عوـقو  تهج  هرـصب ، لـها  هب  باـطخ  . 1 دـناهدومرف : داریا  لـیذ  تاـعوضوم  رد  ار  هبطخ  نـیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
، لجوزع هللا ، یلع  هسفن  لـقتعی  نا  کـلذ  دـنع  عاطتـسا  نمف  هحفـص 1166 ] هـنتف [ . . 4 تماـیق ، رد  روبع  لـها  لاـح  . 3 نامیا ، فیـصوت 

دناوتب سک  ره  ماگنه  نآ  رد  هریرم . هقاذم  هدیدش و  هقشم  اذ  ناک  نا  هنجلا و  لیبس  یلع  هللا  ءاش  نا  مکلماح  یناف  ینومتعطا  ناف  لعفیلف .
دنوادخ تساوخ  هب  ار  امـش  نم  دینک ، تعاطا  ارم  امـش  رگا  سپ  دزرون . یهاتوک  دهدب ، صاصتخا  لجوزع  دنوادخ  يارب  ار  دوخ  سفن 

، اهبوشآ ثداوح و  نآ  نک  ناینب  نافوط  رد  تسا . یخلت  معط  تخـس و  تقـشم  ياراد  شالت  نیا  هچرگا  مدرگیم . نومنهر  تشهب  هب 
هاپـس رگا  دیتفای ، قیفوت  تضایر  تیبرت و  نیا  هب  هک  یتروص  رد  دیهد . رارق  ادـخ  اب  صلاخ  طابترا  تیعقوم  رد  ار  دوخ  سفن  ات  دیـشوکب 
لاحم تسا ، هدش  هتسباو  ادخ  هب  امـش  سفن  هک  تهج  نادب  دنورب ، هژر  امـش  يور  شیپ  زا  مکارتم  روط  هب  نک  ناینب  ياههنتف  ثداوح و 

، یحطـس سامت  کی  امـش ، اب  اهنآ  یگتـسویپ  اـهنت  هکلب  دوش . دراو  امـش  سفن  يهعونمم  يهقطنم  هب  دـناوتب  اـههنتف  ثداوح و  نآ  تسا 
یبوبر خماش  ماقم  هب  یهار  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  دشاب ، هچ  ره  یتسه ، ناهج  ياهدادیور  اریز  دوب . دهاوخ  نارذگ  مرگ  داب  نانوچ 
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هحفص نامیالاب [  نامیالا و  یلع  لدتسی  تاحلاصلاب  تاحلاصلا و  یلع  لدتـسی  نامیالابف  جارـسلا . رونا  جاهنملا ، جلبا  لیبس  دشاب . هتـشاد 
(. نیواغلل میحجلا   ) زربت هنجلا و  فلزت  همایقلاب  و  هرخالا . زرحت  ایندلاب  ایندلا و  متخت  توملاب  توملا و  بهری  ملعلاب  ملعلا و  رمعی  [ 1167

، نشور یـشور ) اـی   ) ریـسم ياراد  تسا  یهار  ناـمیا  يوصقلا . هیاـغلا  یلا  اهرامـضم  یف  نیلقرم  هماـیقلا ، نع  مهل  رـصقم  ـال  قـلخلا  نا  و 
نامیا هب  هک  تسا  حـلاص  لامعا  اـب  و  داد . هئارا  هحلاـص  لاـمعا  يارب  لـیلد  ناوتیم  هک  تسا  ناـمیا  اـب  رترگنـشور . رتنشور و  شغارچ 
نایاپ هب  ایند  گرم  اب  و  دـیآیم . دوجو  هب  گرم  زا  میب  هک  تسا  ملع  اب  و  دوشیم . داـبآ  ملع  هک  تسا  ناـمیا  اـب  و  دروآ . لـیلد  ناوتیم 

هب خزود  و  دوـشیم . کـیدزن  اوقتاـب ) مدرم   ) هب تشهب  تماـیق ، ندیـسر  ارف  اـب  و  ددرگیم . زارحا  ترخآ  هک  تـسا  اـیند  اـب  و  دـسریم .
ییاهن تیاغ  يوس  هب  ناباتـش  تمایق  نادیم  رد  نانآ  تسین . زیخاتـسر  زور  زج  يرارق  هاگیاج  تاقولخم  يارب  هک  تسا  یعطق  ناهارمگ و 

يدام و تداعـس  نیمات  يارب  هک  تقیقح ، کی  هب  یمدآ  تیـصخش  ندش  هتـسباو  قلعت و  زا  تسا  ترابع  نامیا  دوب . دنهاوخ  تکرح  رد 
شزرا تیوه و  تیـصخش ، هک  دنکیم  ادیپ  ذوفن  تیـصخش  قامعا  رد  يدح  هب  شریذپ  نیا  تسا . هدش  هتفریذپ  قلطم  روط  هب  وا  يونعم 

یقلت قلطم  تداعـس  تیـصخش  يارب  هک  دراد  یتقیقح  نآ  شزرا  هب  یگتـسب  نامیا ، شزرا  هتبلا ، دـنکیم ، یقلت  چوپ  نآ  نودـب  ار  دوخ 
.2 دوشیم . یمدآ  تیـصخش  داعبا  اـهورین و  اهدادعتـسا و  يهمه  ییافوکـش  بجوم  ناـمیا  نامیا 1 . تاـصتخم  زا  ياهنومن  تسا . هدـش 

زیچ همه  هک  تسا  نامیا  يهلیسو  هب  اهنت  . 3 هحفص 1168 ] دشخبیم [ . ییاهر  هدننک  برطضم  ياهتریح  كوکش و  زا  ار  ناسنا  نامیا 
امئاد نامیا  اب  رگوپاکت  ناسنا  دصقم  هک  تهج  نادب  تسا . نازورف  هشیمه  شلعـشم  نشور و  هار  نامیا ، . 4 دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  يانعم 

. دریگیم ار  وا  غارس  هار  دهدن ، صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  وا  مه  رگا  دنکیم . تکرح  دوخ  يهتـسیاش  هار  رد  وا  هراومه  اذل ، تسا . نشور 
، حـلاص صخـش  يهحلاص  لامعا  زا  ناـنچمه ، درب ، یپ  ناوتیم  نموم  صخـش  يهحلاـص  لاـمعا  هب  ناـمیا ، دوجو  زا  هک  هنوگناـمه  . 5
ار ملع  دناوتیم  نامیا  . 7 دیآیم . دوجو  هب  هدنزاس  حیحـص و  ملع  هک  تسا  نامیا  اب  اهنت  . 6 درک . تفایرد  كرد و  ار  وا  ناـمیا  ناوتیم 

مهف نودـب  دـهدیم . دـیون  یگدـنز  ییافوکـش  زاغآ  ناونع  هب  ار  گرم  هک  تسا  نامیااب  ماوت  ملع  . 8 دناسرب . یلعا  دـح  رد  تیدـیفم  هب 
تقیقح دش ، دراو  اج  نآ  هب  دـیاب  گرم  لپ  زا  روبع  زا  سپ  هک  ییاج  تخانـش  نودـب  دوشیم و  هدـیمان  گرم  هک  یگدـنز  لپ  تقیقح 

لجا و ال نم  نابرقی  اـمهنا ال  هناحبـس و  هللا  قلخ  نم  ناـقلخل  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  و  دـش . دـهاوخن  نشور  یگدـنز 
هن تیلاـعف  تفـص و  ود  نیا  و  تسا . يدـنوادخ  قـالخا  زا  قـلخ  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  تـسا  یعطق  قزر . نـم  ناـصقنی 

داشرا ییامنهار و  زا  تسا  ترابع  رکنم ،» زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » فیلکت دنهاکیم . یـسک  يزور  زا  هن  دـننکیم و  کیدزن  ار  یگرم 
يوه و لایما و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فیلکت  نیا  ترورـض  امومع . اهیتشز ، اهيدـب و  زا  مدرم  يریگولج  اـمومع و  اـهیکین ، هب  مدرم 

ینامـسآ ياهباتک  ءایبنا و  رب  نوزفا  هک  تسا  زیت  دنت و  هدرتسگ و  ناوارف و  يردق  هب  مدرم ، تیرثکا  یهاوخدوخ  یلک ، روط  هب  اهسوه و 
روبزم لماوع  يرای  هب  دیاب  یهورگ  هعماج  ره  رد  مدرم ، دوخ  براجت  نادجو و  لقع و  رب  نوزفا  نانآ و  ياهییامنهار  ایلوا و  ایصوا و  و 
ناهانگ اـهمرج و  زا  يرود  تاریخ و  فرط  هب  تکرح  هب  ار  مدرم  رکنم ، هحفص 1169 ] زا [  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلیسو  هب  دنباتـشب و 

همارح نولحتـسی  هتوطـس و  نونماـی  هتمحر و  نونمتی  مهبر و  یلع  مهنیدـب  نوـنمی  مهلاوماـب و  نونتفیـس  موـقلا  نا  یلع ، اـی  . » دـننک راداو 
مهلزنا لزانملا  يابف  هللا ، لوسر  ای  تلق : عیبلاب » ابرلا  هیدـهلاب و  تحـسلا  ذـیبنلاب و  رمخلا  نولحتـسیف  هیهاسلا ، ءاوهالا  هبذاکلا و  تاهبـشلاب 

ینید يهرابرد  دـندرگیم و  لاوما  رد  هنتف  راچد  هدـنیآ  رد  موق  نیا  یلع ، ای  هنتف .» هلزنمب  : » لاقف هنتف ؟ هلزنمب  ما  هدر ، هلزنمبا  کلذ ؟ دـنع 
ار وا  مارح  دـننیبیم و  ناـما  نما و  رد  ار  دوـخ  وا  بضغ  زا  و  دـننکیم . وزرآ  ار  وا  تمحر  دـنراذگیم و  تنم  ادـخ  هب  دـناهتفریذپ ، هک 

دیلپ يهوشر  و  دنرامشیم . لالح  وج  بآ  ناونع  هب  ار  بارـش  ریگلفاغ . ياهاوه  نیغورد و  ياهههبـش  يهلیـسو  هب  دننکیم ، یقلت  لالح 
نانچ رد  هللالوسر ، ای  مدرک  ضرع  دنراذگیم . شورف  دیرخ و  ار  نآ  مان  دننکیم و  يراوخابر  دنرادنپیم . شلالح  دنمانیم و  هیده  ار 

هب دندومرف : خساپ  ص )  ) ادـخ لوسر  ناگدزبوشآ ؟ هنتف و  يهلزنم  هب  ای  نادـترم  يهلزنم  هب  مهدـب ، رارق  یتلزنم  هچ  رد  ار  نانآ  یعقوم ،
فـالتخا و بجوم  دروم  نیا  هنافـساتم  رثاـکت ! یتسرپلاـم و  يرادـلام و  یگدزبوـشآ 1 . هنتف و  دراوـم  ناـگدزبوشآ . هنتف و  يهلزنم 
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 ] شمارآ و کی  رد  دندرکیم و  تعانق  تشیعم  ياهترورض  هب  اهنت  مالسا ، ربمایپ  نامز  رد  هک  دش  یمدرم  نایم  راوگان  رایسب  ياههلصاف 
ادخ هب  نتشاذگ  تنم  ینعی  هنانیبهتوک ! یهاوخدوخ  زا  یشان  تقامح  . 2 دندرکیم . یگدنز  هتسیاش  رایسب  یحور  تالاح  هحفص 1170 ]

نیرتتمظع اب  نتـشاد  اب  یعمج ، نایم  رد  لـماک ، ناـسنا  کـی  هک  نیا  زا  رتـالاب  یتقاـمح  اـیآ  میوش . ناـسنا  میهاوخیم  اـم  هک  ربمغیپ  و 
ام هک  دنراذگ  تنم  وا  هب  دنـشکب و  ناسنا  نآ  خر  هب  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  هب  ندـیورگ  عمج  نآ  دـنک و  یگدـنز  قالخا 

! میدرک وت  مالـسا  شریذپ  يهدامآ  ار  نامدوخ  میزادنین ، نیمز  هب  ار  وت  نخـس  هک  نیا  يارب  وت و  رطاخ  هب  ام  ینعی  میدـش ! وت  هورگ  دراو 
ماـمت اـب  ار  ادـخ  تمحر  هک  نیا  زا  رتـالاب  یتحاـقو  هچ  سب ! تسا و  ناـبرهم  میحر و  راکمتـس ، هاوـخدوخ و  نم  يارب  دـنوادخ  طـقف  . 3
مدرم نآ  یلو  مینادـب ، نیمز  يور  رد  داسف  لماوع  اهناسنا و  قوقح  ناگدـننک  لامیاپ  ناراکتیانج و  ناراکهنگ و  لاح  لماش  یمرـشیب 

، دـناهدش دوبان  یـشالتم و  داسف  رابگرم  لماوع  ریز  رد  تسا و  هدـش  لاـمیاپ  ناـشقوقح  دـناهدش و  عقاو  تیاـنج  دروم  هک  اونیب ، مولظم و 
اهيراکمتـس و اـهتحاقو و  يهمه  هک  تسا ، یهاوـخدوخ  كاـنرطخ  لاکـشا  زا  یکی  مه  نیا  دـنوشن ! یهلا  تمحر  فـطل و  لومـشم 

يدنوادخ تیانع  مرک و  ضیف و  تمحر و  دنکیم . یقلت  رانک  رب  اهنآ  ياهرفیک  زا  ار  دوخ  دناشوپیم و  یهلا  تمحر  اب  ار  اهیـشکقح 
زا اصوصخم  اهوزرآ ، اهتبحم و  اهدادعتـسا و  تایح و  يامظع  تمعن  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا ، هدوب  ینافعـضتسم  ناـیاونیب و  لاـح  لـماش 

اهيراکمتــس و اـهتحاقو و  نآ  يهلیــسو  هـب  اـهزایتما ، اــهتمظع و  نـیا  يهـمه  یلو  هدوـمرف ، رادروـخرب  ییوجلاــمک  یهلا  تـمعن 
ار نآ  مکح  عوضوم و  ناوتیم  ظافلا  رییغت  اب  رگم  درک ! دـنهاوخ  مارح  ار  لـالح  لـالح و  ار  مارح  . 4 تسا ! هدش  شومارف  اهیـشکقح 

کش هحفص 1171 ] لهج و [  ملع و  زا  هک  هنوگنامه  یتسه ، ناج  رد  اهنآ  تاصتخم  قیاقح و  اهنآ و  طباور  تایعقاو و  تفرگ ! هدیدان 
دنهاوخ هیده  ار  دیلپ  يهوشر  . 5 دـش . دـهاوخن  توافت  راچد  مینکیم ، هئارا  ار  اهنآ  ام  هک  یظافلا  اب  نانچمه  دـنکیمن ، يوریپ  نامگ  و 

ندرک نوـگرگد  رد  یگرزب  شقن  ظاـفلا  اـب  يزاـب  هک  دراوـم  نآ  زا  یکی  درک ! دـنهاوخ  يراوخاـبر  شورف ، دـیرخ و  ماـن  هـب  . 6 دیمان !
ضرق یغلبم  يرگید  هب  یکی  لاـثم ، ناوـنع  هب  تسا . اـبر  دراد ، هدـهع  هب  ار  شقن  نیا  مـه  زوـنه  تـسا و  هدرک  يزاـب  مـکح  عوـضوم و 

رد جیار  لوپ  هک  یتروص  رد  متخورف ! وت  هب  ار  غلبم  نیا  نم  دیوگیم : دـهد ، هولج  عورـشم  ار  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  هک  نآ  يارب  دـهدیم .
راک رادقم  يهدننک  نایب  . 2 راک . اب  الاک  الاک و  اب  راک  الاک و  اب  الاک  راک و  اب  راک  لدابت  يهلیسو  . 1 دراد : یتاذ  صتخم  ود  هعماج ، کی 

زا یـضعب  هک  نیا  دنک . تفایرد  دنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعماج  زا  لوپ ، نآ  لباقم  رد  دـناوتیم  لوپ  بحاص  هک  تسا  ییالاک  و 
اریز دوش . لمح  رارطضا  دراوم  هب  دیاب  اعطق  تسا ، هدش  زیوجت  لالح  هب  مارح  زا  رارف  ناونع  هب  تایاور ، زا  یـضعب  رد  یعرـش ، ياههلیح 

هحفص 1172] دنامیمن [ . امکح ، اعوضوم و  ابر ، ققحت  يارب  يدروم  چیه  دوش ، زیوجت  روبزم  ياههلیح  رگا 

يراکزیهرپ هب  شرافس  هبطخ 156-

احاتفم دمحلا  لعج  يذلا  دـمحلا هللا  هحفـص 1173 ] دـیامرفیم [ . قیوشت  کیرحت و  اوقت  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يارب یببـس  داد و  رارق  دوخ  رکذ  دیلک  ار  دمح  هک  تسار  يادخ  شیاتـس  هتمظع . هئالآ و  یلع  الیلد  هلـضف و  نم  دیزملل  اببـس  هرکذـل و 

هب هک  دروآیم  دوـجو  هـب  لد  رد  یتـینارون  ناـنچ  دـمح  كراـبم  رکذ  شتمظع . اـهتمعن و  يارب  ییاـمنهار  شناـسحا و  لـضف و  شیازفا 
یمدآ ناج  رد  دمح ، رکذ  ریثات  تدش  زا  یهاگ  دریگیم . رارق  دماح  صخـش  هاگدید  رد  يدنوادخ ، نایاپیب  ياهتمعن  نآ ، ییانـشور 

ياـهتفایرد نیا  اـب  تسا . هتفرگ  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  يدـنوادخ  ياـهتمعن  يهمه  هک  تسا  نیا  هب  هیبـش  هـک  دوـشیم  هدـهاشم  یتلاـح 
ال نیـضاملاب ، هیرجک  نیقابلاب  يرجی  رهدلا  نا  هللا ، دابع  دـباییمرد . دوخ  ییاناوت  رادـقم  هب  ار  يدـنوادخ  تمظع  هاگآ ، ناسنا  یتوکلم ،

مکودـحت هعاسلاب  مکناکف  همالعا . هرهاظتم  هروما ، هقباستم )  ) ههباشتم هلواک . هلاعف ، رخآ  هیف . ام  ادرمـس  یقبی  و ال  هنم ، یلو  دـق  اـم  دوعی 
تـشپ نامز  زا  هک  هچ  نآ  ناگتـشذگ . رب  هک  درذگیم  نانچ  ناگدنیآ  رب  راگزور  ادـخ ، ناگدـنب  هحفـص 1174 ] هلوشب [ . رجازلا  ودح 

تسا و نآ  زاغآ  دننامه  راگزور  راک  نایاپ  دنام . دهاوخن  يدمرـس  يدـبا و  تسا ، نامز  رابیوج  رد  هک  هچ  نآ  و  ددرگیمنرب . دـنادرگ ،
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يوس هب  نانچمه  ار  امـش  تمایق  هک  تسا  یعطق  ددرگیم . رادومن  یپ  رد  یپ  روهظ  اب  نآ  ياههناشن  اـهتمالع و  رگیدـکی . هیبش  نآ  روما 
بان و لقع  كاپ و  ترطف  هب  ار  ام  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  ار . وا  يهچب  ریـشیب و  هدام  رتش  رادرتش ، هک  نانوچ  دـناریم ، دوخ 

تسا لاحم  تسا ، ریسلاعیرس  ناوراک  نیا  رایتخا  رد  هک  اهتمظع  نیناوق و  همه  نآ  اب  تکرح ، نیا  هک  دیامرفیم ، عاجرا  فاص  نادجو 
يهدننک رادومن  زور ، نیـسپاو  نیا  دـناریم .» دوخ  يوس  هب  ار  امـش  تمایق  هک  تسا  یعطق  . » دـشاب هدوب  دـصقمیب  ماجنایب و  زاغآیب و 

. تسا هدش  تبث  یتسه  يهحفـص  رد  یهاوخادـخ ، ای  یهاوخ  دوخ  یگزیگنا  هب  یبلق و  یلقع و  تیلاعف  اب  هک  تسا ، یمدآ  رمع  لوصحم 
هیاغ هنجلاف  هلامعا . ءییس  هل  تنیز  هنایغط و  یف  هنیطایش  هب  تدم  تاکلهلا و  یف  کبترا  تاملظلا و  یف  ریحت  هسفن  ریغب  هسفن  لغـش  نمف 

اههکلهم رد  و  دـنام . ریحتم  اهیکیرات  رد  درادـب ، لوغـشم  نتـشیوخ  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  سک  ره  سپ  نیطرفملا . هیاغ  رانلا  نیقباسلا و 
. دـنیارایب وا  يارب  ار  وا  لامعا  یتشز  و  دـنیامن ). يراـی   ) دنـشکب اـهيرگنایغط  رد  ار  وا  وا ، رب  طلـسم  نیطایـش  و  ددرگ . شوشم  هتفـشآ و 

تخانش هک  مینادب  رگا  فارحنا .) اطخ و  رد  نارگ (  طیرفت  تشونرس  شتآ  و  تسا . تاریخ ) رب   ) نایوج تقبس  تشونرس  تیاهن  تشهب 
رد ار  یتـسه  ناـهج  يهمه  سکع  یمدآ  هک  تسا  نآ  هحفص 1175 ] زا [  رتشزرااب  نتـشیوخ ، تخانـش  لاح  رد  تخرد  يهخاش  کی 
هک یسک  تسیچ . نتشیوخ  تخانش  شزرا  میمهفیم  عقوم  نآ  نتشیوخ ، تخانـش  نودب  دنک ، سکعنم  امنناهج ) ماج  دننام   ) دوخ نهذ 
رد ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی ، اهیکیرات ، دنک ، اهر  ینورد  تالیامت  ینافوط  جاوما  ینورب و  ثداوح  هت  رسیب و  لگنج  رد  ار  نتشیوخ 

دنشکیم و رس  وا  ياوغا  يارب  تاهج ، يهمه  زا  نج ، سنا و  نیطایش  دوشیم . نوگنرس  هدننک  دوبان  ياهلاچهیـس  رد  دربیمورف و  دوخ 
« ملاـس تیـصخش   » و دوخ »  » نتـشاد زا  هک  نآ  لـیلد  هب  يدرف  نینچ  دـننکیم . يریگولج  هظحل ، کـی  یتـح  نتـشیوخ ، هب  هجوـت  زا  ار  وا 

ییاهن تشونرـس  تیاـهن  تشهب ، ماجنارـس ، دـیارایب . وا  يارب  وا  ملاـسان  سفن  دـشاب ، شـسوه  يوه و  ياـضتقم  رب  هچ  ره  تسا ، مورحم 
روجفلا زیزع و  نصح  راد  يوقتلا  نا  هللا ، دابع  اوملعا  دوب . دهاوخ  نارگ  طیرفت  تشونرـس  تیاهن  شتآ ، تسا و  تاریخ  رب  نایوجتقبس 

، هللا دابع  يوصقلا . هیاغلا  كردت  نیقیلاب  ایاطخلا و  همح  عطقت  يوقتلاب  الا و  هیلا . اجل  نم  زرحی  هلها و ال  عنمی  ال  لیلد ،)  ) لیلذ نصح  راد 
دابع اوملعا ، همئاد . هداعس  وا  همزال ، هوقـشف  هقرط . رانا  قحلا و  لیبس  مکل  حضوا  دق  هللا  ناف  مکیلا ، اهبحا  مکیلع و  سفنالا  زعا  یف  هللا  هللا 
لیل هملظ  مهنم  مکرتست  ال  مکسافنا ، ددع  مکلامعا و  نوظفحی  قدص  ظافح  مکحراوج و  نم  انویع  مکـسفنا و  نم  ادصر  مکیلع  نا  هللا ،

 ] يارب شزرااب  رایـسب  یتظافح  هاگیاج  اوقت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دـینادب  بیرق . مویلا  نم  ادـغ  نا  جاـتر و  وذ  باـب  مهنم  مکنکی  ـال  جاد و 
طوقـس زا  ار  ناراکاطخ  ناقـساف و  هک  تسپ  تسا  یتظافح  هاگیاج  يراکاطخ  قسف و  و  تسا . اهیگدولآ  زا  سفن  ظفح  هحفص 1176 ]

عطق سفن  رب  ناهانگ  دولآرهز )  ) ياهشین هک  تسا  اوقت  يهلیـسو  هب  اهنت  دیـشاب ، هاگآ  دـهدن . هانپ  ار  نآ  هب  هدـنهانپ  دـنکن و  يریگولج 
ادخ دیریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ادخ ، ناگدـنب  يا  دوشیم . تفایرد  العا ) فدـه   ) ییاهن تیاغ  هک  تسا  نیقی  يهلیـسو  هب  اهنت  و  ددرگیم .

ینارون ار  نآ  قرط  راکـشآ و  امـش  يارب  ار  قح  هار  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  امـش . يارب  اـهنآ  نیرتبوبحم  سوفن و  نیرتزیزع  يهراـبرد  ار 
سوفن زا  ادـخ ، ناگدـنب  يا  یمئاد . تداعـس  هب  ای  ددرگیم و  یهتنم  تشز  لامعا  يهمزال  تواقـش  هب  اـی  هار ) نیا  ریـسم  . ) تسا هدومرف 

ار امش  لامعا  هک  تسا  هدش  هتشامگ  نیتسار  یناظفاح  امش  سوفن  زا  امـش  يارب  تسا . ینانابهگن  ناتیاضعا  زا  ینابقارم و  امـش  يارب  امش 
و دـناشوپیم . اهنآ  زا  ار  امـش  مکحم  يرد  هن  درادیم و  یفخم  اهنآ  زا  ار  امـش  بش  یکیرات  دـننکیم ، تبث  ار  ناـتیاهسفن  يهرامـش  و 

يایساسا راک  تسا . ملاس  تیصخش  یساسا  صتخم  هک  تاذ ، یلماکت  تنایـص  ینعی  اوقت ، تسا . کیدزن  زورما  هب  ادرف  هک  تسا  یعطق 
رد یناـسنا ) سفن   ) نم یهدـنامزاس  اـهزاین و  مـیظنت  زا  تـسا  تراـبع  دریگب ، هدـهع  هـب  ار  نآ  تیریدـم  دـناوتیم  ملاـس  تیـصخش  هـک 
.( دوخ عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناـسنا  طاـبترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا 

تیصخش 1. یـساسا  تاصتخم  زا  ياهنومن  هحفص 1177 ] نیعم [ . تاصتخم  يهلیـسو  هب  هتفای ، صخـشت  نم  زا  تسا  ترابع  تیـصخش 
، هشیدنا تالیخت ، تامیسجت ، تاقیدصت ، تاروصت ، ییارگملع ، ییارگبهذم ، دننام  ینورد . تانایرج  اهدحاو و  تیریدم  یبایـشزرا و 
نیقی و کش و  عادبا ، اهدوهـش ، اهماهلا ، یهاوخ ، ندمت  ییارگ ، گنهرف  قشع ، تبحم ، دراد ، هک  یعونتم  ياهتیلاعف  اب  نادجو  لقعت ،
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.3 نم . زج  نم و  نیباـم  تاـطابترا  تیریدـم  یبایـشزرا و  . 2 يروضح و ... ملع  یهدـنامزاس ، دوخ  ییانـشآ ، دوـخ  مـالآ ، ذـیاذل و  نظ ،
يارب یمئاد  یگدامآ  . 4 دریگیم . رارق  طابترا  رد  ناسنا  اب  ینورد ، یلماوع  ای  ینیع  ینورب  ناهج  زا  هک  ییاههزیگنا  تیریدم  یبایشزرا و 

.5 دـنکیم . رارقرب  طابترا  وا  اب  دـسریم و  هار  زا  یـسدح  ای  یلامتحا  ای  ینیقی  ياهدادـیور  اب  هک  ياهدـنیآ  اـب  ناـسنا ، تیدوجوم  میظنت 
یبایـشزرا هیجوـت و  تیریدـم و  هک  یتـقیقح  نآ  دـنیبیم . نآ  رد  ار  دوـخ  لاـمک  دوـس و  هک  هـچ  نآ  ره  يهراـبرد  دـحیب  ییارگنوزفا 

لوقعم تایح  کی  رد  دـیاب  ندوب ، ملاس  تروص  رد  ار ، اـهنآ  ربارب  اهدـص  و  اـهنآ ) یعرف  یبیکرت و  تلاـح  هب  رظن  اـب   ) قوف تاـعوضوم 
نیمه لیلد  هب  تسا . توافتم  رایـسب  رگیدـکی  اـب  هسیاـقم  رد  صاخـشا  ياهتیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  تسا . تیـصخش  دـهدب ، ماـجنا 

كدنا زا  هک  یـسک  تیـصخش  درک . هضرع  ناوتیمن  اهنآ  یبایزرا  تخانـش و  يارب  یلک  يهدعاق  ریگارف و  كالم  کی  هک  تساهتوافت 
يارب تـسا . رادروـخرب  یناوارف  تراـجت  تاـمولعم و  زا  هـک  تـسا  یـسک  اـب  ساـیق  لـباق  هنوـگچ  درادـن ، ياهرهب  براـجت  تاـمولعم و 

ورـشیپ زاـسناسنا  ياـهگنهرف  قـالخا و  بهذـم و  هاگدـید  زا  هـک  رمتـسم ، يراـمیب  کـی  زا  نآ  نداد  تاـجن  تیــصخش و  يزاـسملاس 
هحفص درک [ . میلعت  تسا ، تاذ  یلماکت  تنایـص  نامه  هک  ار  یعیبط  دوخ  مروت  اب  هزرابم  هار  رـشب  هب  دیاب  دوشیم ، هدیمان  یهاوخدوخ » »

رب هررقم  نیناوق  لوـصا و  رب  ناـیغط  مکی . فارحنا  دروآیم : دوـجو  هب  ار  دـیلپ  فارحنا  ود  یهاوـخدوخ ، يهدـیدپ  یهاوـخدوخ  [ 1178
يهمه عبنم  یهاوخدوخ  هک  هنوگنامه  دوخ . زا  رتنییاپ  ياهجرد  رد  نارگید ، هب  ندرک  هاگن  مود . فارحنا  هعماج . دارفا  یگدنز  حالص 

یهاوخدوخ لیدعت  تساهیزیرنوخ ، اهیشکقح و  اهيدیلپ و  تافارحنا و  يهمه  ءاشنم  یتیصخش  يرامیب  تسا و  یتیصخش  ياهيرامیب 
ماگنه نآ  رد  تساهناسنا . يارب  یعامتجا ، يدرف و  ياهتداعـس  تاریخ و  عاونا  يهمه  عبنم  تاذ ، یلماکت  تنایـص  هب  نآ  ندرک  لدـبم  و 
يهرهچ درک ، یلاخ  تاذ  یلماکت  تنایـص  يارب  ار  دوخ  ياج  یمدآ ، دوجو  تیریدـم  رد  یعیبط » دوخ   » تفای و لیدـعت  یهاوخدوخ  هک 

رد ار  ناسنا  نتفرگ  رارق  معط  دریگیم و  تسد  هب  ار  یمدآ  نورد  تیریدـم  رگنـشور ، ییانـشور  کی  اب  ملاس ، تیـصخش  ياـبیز  رایـسب 
راوشد نادنچ  ملاس ) تیصخش   ) یلامک نم  هب  ملاسان ) تیصخش   ) مروتم یعیبطدوخ  زا  لاقتنا  طرش  دناشچیم . وا  هب  يدنوادخ  تیبذاج 

نیا ندرک و  دنلب  رس  نیا  هک  تسا ، یتسه  توکلم  هب  نتسیرگن  مروتم و  دوخ  نجل  زا  ندرک  دنلب  رس  تسا ، مزال  هک  هچ  نآ  اریز  تسین .
، ملاـس تیـصخش  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  اـب  دـتفایمن . مه  يور  نورد  نامـشچ  کـلپ  دوـشن ، یهتنم  نیرفآ  یتـسه  هاـگراب  هب  اـت  هراـظن ،

هدامآ ملاس ، تیـصخش  دـشر  نوکت و  زا  سپ  دوشیم . نشور  تایح  ندوب  رادـفده  دـباییمرد و  ار  دوخ  یعقاو  قطنم  اـهزاین  يدـنبهدر 
اب یگدـنز   » و تلادـع » تیامح  رد  تلادـع و  اـب  یگدـنز  «، » تفرعم ملع و  اـب  یگدـنز  «، » هنالوئـسم يدازآ  اـب  یگدـنز   » يهنیمز ندرک 

یگدنز ار  اهشزرا  رگید  روبزم و  قیاقح  نودب  یگدنز  ملاس ، تیـصخش  اریز  دراد . مدقت  تیولوا و  اهزاین ، ریاس  رب  تیثیح ،» تمارک و 
ار لوصا  نیا  ملاس  تیصخش  ملاس  تیصخش  تاصتخم  هحفـص 1179 ] دنک [ . يدنبهدر  ار  نآ  ياهزاین  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنادیمن ،

کی هب  نامیا  اب  ار  دوخ  تایح  ینادـجو ، یلقع و  لوبق  لباق  بهذـم  کـی  شریذـپ  اـب  . 1 دـنکیم : یقلت  یتایح  یقیاقح  یناگدـنز ، رد 
مروت هلیـسو  هن  دـنکیم ، یقلت  تایعقاو  اب  طابترا  لـیاسو  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ملع  . 2 دنکیم . ریـسفت  هیجوت و  لباق  یلعا ، فده 

ای لیلد  ياضتقم  رد  لاـمتحا ، نیرتمک  رگا  دروآیم و  باـسح  هب  ملع  تسا ، هدروآ  تسد  هب  یعطق  لـیالد  اـب  ار  هچ  نآ  . 3 یعیبطدوخ .
ندـمآ دوجو  هب  اـب  . 4 دـنکیمن . روظنم  ملع  يهلیـسو  هب  هدـش  فشک  تقیقح  کـی  ناوـنع  هب  ار  اعدـم  دـشاب ، اعدـم  فـالخرب  لـیالد ،

راوگاـن و ثداوـح  ربارب  رد  لـمحت  ربـص و  . 5 دوـشیم . داـجیا  وا  رد  هزیگنا  ناـمه  ربارب  رد  حیحـص  یلمعلاسکع  حیحـص ، ياـههزیگنا 
يهمه رد  تردق ، ندرک  یقلت  یهلا  تناما  . 6 تسا . ملاس  تیصخش  یلاع  تازایتما  نیرتیـساسا  زا  هدننکهابت ، ذیاذل  لباقم  رد  ییابیکش 
يهمه اب  یلاع  تدـحو  ساسحا  . 7 تسا . ملاس  تیـصخش  تیمهااب  رایـسب  ياهتمظع  زا  نآ ، زا  ررـض  عفد  هعماج و  دوس  هب  شلاکـشا ،
لوحت تکرح و  ساسحا  . 8 درک . نییعت  ناوتیمن  یلومعم  ياهتیمک  اب  ار  نآ  شزرا  هک  تسا  یساسحا  تقلخ ، گنهآ  رد  یناسنا ، دارفا 

نادب رمع ، نایلاس  تشذـگ  . 9 تسا . هیلوا  ياهترورـض  زا  ملاس ، تیـصخش  يارب  تیمها  رظن  زا  تیدـبا ، هب  دورو  يارب  یمئاد ، یلماـکت 
ملاـس تیـصخش  طاـشن  طاـسبنا و  رب  دوشیم ، رتکـیدزن  دـنوادخ  رادـید  هب  هظحل  ناـمه  رادـقم  هب  درذـگیم ، هک  هظحل  ره  هک  تهج 
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، لحاس هب  ماگ  کی  مه  درادیمرب ، یگدنز  سونایقا  رد  هک  یماگ  ره  هک  تسا  یمئاد  لاعف  تقیقح  نآ  ملاس ، تیصخش  . 10 دیازفایم .
، ] دراد دوجو  سوناـیقا  ناـمه  رد  هک  ار  تقیقح  زا  یجوم  ماـگ ، نآ  اـب  مه  دوـشیم و  رتکـیدزن  تسا  يدـنوادخ  رادـید  يهصرع  هک 

لزنم هدحو و  تیب  نم  هل  ایف  هترفح . طحم )  ) طخم هتدحو و  لزنم  ضرالا  نم  غلب  دق  مکنم  ءيرما  لک  ناکف  دباییم . رد  هحفص 1180 ]
نآ رد  هدیـسر و  نیمز  رد  دوخ  ییاـهنت  هاـگیاج  هب  امـش  زا  يدرف  ره  ییوـگ  هک ) تسا  کـیدزن  ناـنچ  ادرف  ! ) هبرغ رقم )  ) درفم هشحو و 
رد لزنم  هک  یعمج  زا  هداتفا  ادج  هچ  و  یکانتـشحو ! لزنم  هچ  و  ییاهنت ! يهناخ  هچ  هک  هو  تسا . هدیمرآ  هدش  نییعت  وا  يارب  هک  لادوگ 

یلک هب  رگیدـکی  زا  تقیقح  ود  نیا  طابترا  یلو  دوشیم ، زاغآ  ندـب  زا  حور  تقرافم  گرم ، لپ  زا  روبع  اب  هچ  رگا  تسا ! هتفرگ  تبرغ 
ام هب  یگدنز  لپ  زا  رذگ  عقوم  ایند و  نیا  رد  ساره  تشحو و  رگیدکی . زا  ود  نآ  ییادـج  ياهنامز  نیلوا  رد  اصوصخم  دوشیمن . عطق 

هدرک و یگدـنز  ناهانگ  هب  هدولآ  فیثک و  سفن  اب  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهکاخ ، هوبنا  ریز  رد  ندـیباوخ  یگدـنز و  دـعب 
هحفص 1181] دناهدش [ . هریت  كاخ  ریز  یهار  هتسب و  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  هبوت  ینامیشپ و  نودب 

نآرق ربمایپ و  هبطخ 157-

ار هیماینب  تلود  لاح  سپس  دنکیم . هاگآ  نآرق  و  ص )  ) مظعا لوسر  ترـضح  تلیـضف  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
يذـلا قیدـصتب  مهءاجف  مربملا ، نم  ضاقتنا  ممالا و  نم  هعجه  لوط  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  هحفص 1182 ] دیامرفیم [ . نایب 

رد اهتما  باوخ  دادـتما  رد  نالوسر و  یحو و  عاطقنا  نارود  رد  ار  مالـسا  ناـشلامیظع  ربماـیپ  دـنوادخ ، هب . يدـتقملا  رونلا  هیدـی و  نیب 
اب یمارگ  لوسر  نآ  دوب . هتـسکش  نید )  ) اـهناسنا يهنادنمتداعـس  تاـیح  نیناوق  لوصا و  ماـگنه  نآ  رد  داتـسرف . اـهتلاهج )  ) یکیراـت

مالـسا ربمایپ  دـمآ . مدرم  نآ  يارب  دوشیم ، يوریپ  نآ  زا  هک  يرون  اب  تشاد و  ور  شیپ  هک  دوب ) هدروآ  یهلا  ياهباتک   ) هچ نآ  قیدـصت 
ار یهلا  ناربمایپ  ینامسآ و  ياهباتک  يهمه  دش و  يرشب  يهعماج  دراو  ترتف  نارود  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم 

ياهباتک هتـشذگ و  یهلا  ناربمایپ  هب  وا  ناـمیا  مالـسا و  ربماـیپ  قیدـصت  هب  يددـعتم ، دراوم  رد  ینآرق ، يهفیرـش  تاـیآ  دومرف . قیدـصت 
هحفـص ور [  شیپ  باتک  زا  هچ  نآ  هک  یلاح  رد  میداتـسرف ، وت  هب  قح  رب  ار  باـتک  اـم  و  . » تسا هدومرف  حیرـصت  ناـنآ  يهدـشن  فرحنم 

. تسا هدـش  دراو  اتحارـص  مالـسا  نـید  ندوـب  یمیهاربا  ددـعتم ، يدراوـم  رد  دـیجم ، نآرق  رد  [ . 277 .« ] دـنکیم قیدـصت  دراد ، [ 1183
نآرقلا کلذ  [ . 278 .« ] میاهدروآ نامیا  تسا ، هدش  لزان  میهاربا  هب  هک  هچ  نآ  هب  هدش و  لزان  ام  هب  هک  هچ  نآ  هب  ادخ و  هب  ام  دـییوگب  »

 . تفگ دـهاوخن  نخـس  امـش ) اب   ) زگره دـینک و  راداو  نتفگ  نخـس  هب  ار  وا  نآرق ، تسا  نآ  هنع . مکربخا  نکلو  قطنی . نل  هوقطنتـساف و 
رهاظ هک  نیا  مکی . لامتحا  دراد : لامتحا  هس  تفگ ، دهاوخن  امش  اب  ینخس  نآرق  هک  هلمج  نیا  مهدیم . ربخ  نآرق  زا  امش  يارب  نم  یلو 

نیا دوشیم  هتفگ  هک  تسانعم  نیمه  هب  هجوت  اب  تسا . يدادرارق  دوخ ، یناعم  رب  اهنآ  تلالد  هک  تسا  یتاملک  شوقن  نودم ، باتک  نیا 
، تایآ رثکا  هک  تهج  نادـب  هتبلا ، تسا . ینظ  دوصقم ، یناـعم  هب  شتلـالد  یلو  تسا ، یعطق  هدـش ، یحو  شربماـیپ  هب  ادـخ  زا  نآرق  هک 

نایب ییوخ  یمشاه  ققحم  موحرم  هک  تسا  نامه  مود . لامتحا  تسین . حیحص  لامتحا  نیا  تسا ، دانتـسا  لباق  روهظ  ياراد  تامکحم و 
نطاـب و رهاـظ و  خوـسنم و  خـسان و  هباـشتم و  مکحم و  رب  لمتـشم  نآرق  اریز  تسین ، ریذـپناکما  نآرق  دوـخ  زا  نآرق  مهف  : » تسا هدرک 

تالمج رـس  تشپ  تهج ، نیمه  هب  تسین . سک  ره  راک  هک  تسا  لـیوات  ریـسفت و  دـنمزاین  نآرق ، مهف  اذـل ، تسا ». لـیوات و ... لـیزنت و 
زا اـهنآ  عومجم  تاـیآ و  کـیاکی  روط  هب  ینآرق ، قیاـقح  يهمه  مهف  موس . لاـمتحا  مهدیم ». ربـخ  امـش  هب  نآرق  زا  نم  نکلو  : » دومرف

يهمئا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هحفص 1184 ] دیاب [  دیآیمنرب و  یلومعم  ياهناسنا  يهدهع  زا  تایآ ، رد  هتفهن  رارـسا  یعوضوم و  هاگدید 
رد نم  (: » ص  ) ادخ لوسر  فورعم  رایـسب  تیاور  ساسا  رب  تسا . لامتحا  نیا  يوق  نظ  دنریگب . هدهع  هب  ار  نآ  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
نآ نطاب  رهاظ و  نییبت و  لیوات و  ریسفت و  نودب  ادخ  باتک  نم ». ترتع  ادخ و  باتک  موریم . مراذگیم و  گرزب  تناما  ود  امـش  نایم 

مظن مکئاد و  ءاود  یضاملا و  نع  ثیدحلا  یتای و  ام  ملع  هیف  نا  الا  تسا . ریذپانناکما  دنتسه ، ملع  رد  نوخسار  هک  ترتع ، يهلیـسو  هب 
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امش درد  ياود  تسا و  هتشذگ  هک  هچ  نآ  ره  ثیدح  دمآ و  دهاوخ  هک  هچ  نآ  ره  ملع  تسا  یهلا  باتک  نیا  رد  دیـشاب  هاگآ  مکنیب . ام 
، مور تیبلاغ  تیبولغم و  تشونرـس  دـننام  ار ، هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  يرادـقم  میرک ، نآرق  دـشاب . دـیاب  امـش  نایم  رد  هک  هچ  نآ  مظن  و 
هب ار  اهنآ  نآرق ، یلومعم  رهاوظ  هک  تسا  هدمآ  یتایآ  يهلیسو  هب  . 1 تسا : عون  ود  هب  رگید  عیاقو  ثداوح و  تسا . هدومرف  نایب  اتحارص 

دراوم زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  دـنراد . ار  اـهنآ  جارختـسا  ییاـناوت  تاـیآ ، نآ  نوطب  زا  ملع ، رد  نوخـسار  یلو  هدرکن ، ناـیب  حـضاو  روط 
، دراد رب  رد  يرـشب  تشذگرـس  هک  نانچ  هک  تسا ، هدـمآ  یهلا  ننـس  ناونع  هب  ياهیلک  لوصا  ینآرق ، تاـیآ  رد  . 2 تسا . هدش  هدـهاشم 

تینارون کی  هب  براجت ، يهفاضا  هب  هتـشذگ ، هدـنیآ و  ثداوح  رب  اهنآ  قیبطت  رما ، تیاهن  دـنکیم . نایب  مه  ار  نآ  يهدـنیآ  هنوگ  نامه 
هحفص 1185] تسا [ . دنمزاین  یتوکلم  مامتشسا  ینورد و 

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  هبطخ 159-

نایب ار  ادـخ  نـالوسر  زا  یـضعب  لاـح  ادـخ و  هب  يراودـیما  يدـنوادخ ، دـمح  يدـنوادخ ، تمظع  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
اـضق و ياـنبم  رب  وا  ناـمرف  ملحب . رفغی )  ) وـفعی ملعب و  یـضقی  همحر ، ناـما و  هاـضر  همکح و  ءاـضق و  هرما  هحفـص 1186 ] دیامرفیم [ .

نینموملاریما يهلمج  رد  هک  هچ  نآ  تسا . ملح  وا  وفع  ءاشنم  ملع و  يانبم  رب  وا  مکح  تسا . تمحر  ناما و  بجوم  وا  ياضر  تمکح و 
تمکح اضق و  يانبم  رب  هک  یمازلاریغ  یمازلا و  روتـسد  ناـمرف و  مکی . ياـنعم  تسا : ینعم  ود  زا  یکی  تسا ، لـمتحم  رتشیب  مالـسلاهیلع 

يانعم تسا . یعیرشت  يهدارا  زا  یشان  یعیرشت ، ياضق  تمکح و  زا  یشان  اهنآ  داسف  حالص و  هک  دسافم  حلاصم و  يانبم  رب  ینعی  تسا .
تسا ترابع  يدنوادخ ، ياضر  يانعم  دریگیم . همـشچرس  یهلا  تمکح  اضق و  زا  هک  دنوادخ ، ینیوکت  تیـشم  هدارا و  يانعم  هب  مود .

ياههشیدنا هحلاص و  لامعا  تهج  هب  وا ، ناگدنب  هک  یتداعـس  یگدنزارب و  یگتـسیاش و  ياطعا  رد  يدنوادخ  یبوبر  فطل  تیانع و  زا 
نیع ای  بجوم ، یلجت ، نیا  تسوا . تیاضر  نامه  ینابر  تیانع  یلجت  تقیقح ، رد  دناهدرک . ادیپ  ار  نآ  تفایرد  تقایل  هدـنزاس ، وکین و 

، تسین عونتم  ياهیرگادوس  دـننام  یلومعم ، ياههزیگنا  هب  دنتـسم  وا  شیاـشخب  وفع و  هحفـص 1187 ] تسا [ . يدـنوادخ  تمحر  ناما و 
تیعقوم کـی  هن  تسا ، دوجو  ملاـع  رد  مکح  اـضق و  دروـم  نوئـش  يهمه  رب  وا  قـلطم  ملع  ياـنبم  رب  یهلا ، مکح  یبوـبر و  ناـمرف  هکلب 

ادـمح یلتبت ، یفاعت و  ام  یلع  یطعت و  ذـخات و  ام  یلع  دـمحلا  کل  مهللا  یبسن . رذـگدوز و  تاـیعقاو  رب  ینبم  تقوم  مولع  صوصخم و 
کنع و بجحی  ادمح ال  تدرا . ام  غلبی  تقلخ و  ام  المی  ادمح  كدنع . دمحلا  لضفا  و  کیلا . دمحلا  بحا  کل و  دمحلا  یضرا  نوکی 
ره ربارب  رد  ییامرف و  تیانع  يریگب و  هک  هچ  ره  رب  تسار ، وت  ساپس  ادنوادخ ، هددم . ینفی  هددع و ال  عطقنی  ادمح ال  کنود . رصقی  ال 
وت دزن  دمح  نیرتدـب  وت و  يارب  دـمح  نیرت  بوبحم  نیرتشخبتیاضر و  هک  یـساپس  يرادیم ،) اور  تناگدـنب  هب  هک   ) ییالتبا دوبهب و 

تایبوبر ماقم  زا  دوشن و  هدیشوپ  وت  زا  هک  يدمح  دسرب . ياهتـساوخ  وت  هک  هچ  نآ  هب  دنک و  رپ  ار  وت  تانئاک  يهمه  هک  یـساپس  دشاب .
ربارب رد  شیاتـس  ساپـس و  زا  تسا  ترابع  دـمح  ددرگن . یناف  شـشیازفا  دادـتما و  دریذـپن و  ناـیاپ  نآ  ددـع  هک  یـساپس  دـباین . هاـتوک 

ار يدنوادخ  تیانع  تمکح و  يانعم  مه  هک  تسا  لامک  زا  یماقم  هب  هدننک ) دـمح   ) دـماح صخـش  لوصو  لولعم  دوخ  هک  اهتمظع ،
رد ار  یتیعقوم  عضو و  ره  ناحبس  دنوادخ  نیاربانب ، دهدب . ماجنا  ار  دوخ  ینوناق  يرطف و  فیلکت  اهنآ  ربارب  رد  دهاوخیم  مه  دمهفیم و 
هب وا  دوخ  هک  يرگید  زیچ  ره  ییاـبیز و  یناوج ، لاـم ، نتفرگ  دـننام  دـشاب ، هدوب  یبلـس  عضو  نآ  هاوخ  دروآ ، شیپ  دوخ  ناگدـنب  يارب 
هنک ملعن  انـسلف  دوش . یقلت  ناسنا  يرهاظ  هحفـص 1188 ] دوس [  هب  هک  تبثم  عضو  نآ  هاوخ  تسا و  دـمح  هتـسیاش  هدومرف ، تیانع  نانآ 

تیـصحا راصبالا و  تکردا  رـصب . ککردـی  مل  رظن و  کیلا  هتنی  مل  مون .» هنـس و ال  كذـخات  ال  مویق ، یح   » کنا ملعن  انا  ـالا  کـتمظع 
ییوت هک  مینادیم  ردـق  نیا  نکلو  مینادیمن . ار  وت  تمظع  تقیقح  اـم  ادـنوادخ ، مادـقالا .) یـصاونلاب و   ) تذـخا و  راـمعالا )  ) لاـمعالا

( ياهشیدنا  ) يرظن چیه  نیگنـس . یباوخ  هن  دریگ و  ار  وت  کبـس  یباوخ  هن  تانئاک ، هدـنراد  اپرب  تاذ و  هب  میاق  و  یقیقح )  ) تایح ياراد 
ای  ) اهیناشیپ هک  ییوت  و  ینکیم .  شرامـش  ار  لامعا  ینیبیم و  ار  ناگدـید  هک  ییوت  دـباییمنرد . ار  وت  ییانیب  چـیه  درادـن و  وت  هب  هار 
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، نوگانوگ بناوج  زا  میروآیم ، تسد  هب  هک  ییاهتفرعم  رد  اهناسنا  اـم  ياهتفرگ .  ار  ناـنآ  ياـهاپ  ناـشکندرگ و  )ي  اـهیناشیپ يوم 
تباث تارثات  ینهذ و  يهتخاس  شیپ  لوصا  اهيریگفدـه و  ینورد و  هکارد  ياوق  و  کلذریغ ) شوگ و  مشچ و   ) یعیبط ساوح  دـننام 

تاـمولعم ناـیب  هب  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  میتسه . اهتیدودـحم  ریـسا  کـلذریغ ، دوخ و  نورد  رد  نارذـگ  و 
یتسه ملاع  رد  هک  تسا ، يدنوادخ  سدـقم  تافـص  نوماریپ  فراعم ، تامولعم و  نیا  دـیامرفیم  هتخادرپ ، يدـنوادخ  يهرابرد  يرـشب 
داجیا يارب  ار  وا  تردـق  یهلا و  لامج  هک  لوقعم ، ياـهییابیز  سوسحم و  ياـهییابیز  عونتم  ياههدـیدپ  . 1 دـننام : تسا . هدرک  یلجت 

. ] تسا یتسه  ناهج  ندوب  مظان  تفـص  زا  ياهولج  دوشیم ، هدـهاشم  تانئاک  يدـنمنوناق  رد  هک  یلاع  مظن  . 2 دنکیم . تابثا  اهییابیز 
حوضو لامک  اب  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یناهیک  لک  ات  هتفرگ  زیچان  يهرذ  زا  دوجو ، یمامت  رد  نوناق  يرارقرب  . 3 هحفص 1189 ]

ار وت  یمـشچ  چیه   ) يدـعب يهلمج  ود  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنکیم . تلالد  يدـنوادخ  ندوب  ظیفح ) ای   ) قلطم ظفاح  تفـص  رب 
نآ قلطم  ملع  اب  دیامرفیم . هراشا  يدنوادخ  تمظع  هنک  كرد  زا  رـشب  یناوتان  للع  زا  یـضعب  هب  ینیبیم ،) ار  اهمشچ  هک  ییوت  دیدن و 

مرجم چـیه  تسا و  مولعم  راکـشآ و  نآ  يارب  اـهتین  راـتفگ و  لاـمعا و  يهمه  یلک و  یئزج و  تادوجوم  يهمه  هک  تسا  تاذ  هب  ملاـع 
کناطلس میظع  نم  هفصن  کتردق و  نم  هل  بجعن  کقلخ و  نم  يرن  يذلا  ام  و  درادن . ار  وا  هقلطم  يهطلـس  زا  زیرگ  ییاناوت  يراکهبت ،

زا هچ  نآ  تسیچ  مظعا . هنیب  اـننیب و  بویغلا  روتـس  تلاـح  هنود و  اـنلوقع  تهتنا  هنع و  اـنراصبا  ترـصق  هنم و  اـنع  بیغت  اـم  و  کـناش ) )
رد مییامنیم ، فیصوت  ار  وت  ییاناوت  هطلـس و  تمظع  و  میوریمورف . یتفگـش  رد  نآ  يهرابرد  وت  تردق  زا  مینیبیم و  ام  هک  تتاقولخم 

ياههدرپ ددرگیم و  فقوتم  هدیـسرن  نآ  هب  ام  لوقع  تسا و  هاتوک  نآ  ندـید  زا  ام  ناگدـید  هدیـشوپ و  ام  زا  هک  یقیاقح  نآ  هک  یلاح 
هب ار  ینونک  عضو  نیا  اـت  ناـهیک  نداـتفا  ناـیرج  هب  ندـمآ و  دوجو  هب  زا  شیپ  رگا  تسا . رتتمظع  اـب  تسا ، اـهنآ  اـم و  ناـیم  هک  بیغ 

ندوب و مظان  تیشم و  تمکح و  تردق و  ملع و  تمظع  اب  تروص ، نیا  رد  میهدب ، تبسن  قلطم  ياناوت  ياناد و  قلاخ  تیشم  تمکح و 
تفایرد ییاناوت  ام  لاح ، نیا  رد  میوشیم . يورایور  تسا ، هدـش  رجنم  تایح  يهدـیدپ  زورب  هب  هک  یناهیک ، ملاع  نیا  هب  وا  ندوب  ظفاح 

، میـسانشب يدودح  ات  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  یناهج  میهاوخب  رگا  هحفـص 1190 ] میتسین [ . اراد  ار  اهنآ  تیاـهنیب  زا  یکی  یتح 
ام يارب  هجو  چیه  هب  هک  یتمظع  میوش . دقتعم  دوشیم ، هدـیمان  ادـخ  هک  نیرب  دوجوم  نآ  تیاهنیب  تافـص  تاذ و  تمظع  هب  میروبجم 

ینورد ملاع  دراو  میهاوخب  رگا  رگید ، فرط  زا  ینورد . دوهـش  يهلیـسو  هب  مه  نآ  لاـمجا ، روط  هب  رگم  تسین ، تفاـیرد  كرد و  لـباق 
، لاثم ناونع  هب  تسین . هدام  ناهج  لماکت  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  لماکت  رظن  زا  هک  دـش  میهاوخ  هجاوم  یقیاقح  اب  میوش ، اـهناسنا 

نیا رد  دوشیم ، كرد  مه  دـنکیم و  كرد  مه  لاح  نامه  رد  یناسنا ، نم  هک  ناسنا ، رد  يروضح  ملع  دادعتـسا  ندـمآ  دوجو  هب  يارب 
يهدیدپ هب  دنک و  تکرح  هک  تسا  هدوب  هتفهن  يدادعتسا  هچ  یناهیک  يهدام  نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ هتشذگ  هچ  گرزب  ناهیک 

، دوشیم زاربا  اههفـسلف  مولع و  ناونع  هب  یتـسه ، يهصرع  رد  تقلخ  یگنوگچ  هیلوا و  لـلع  يهراـبرد  هک  هچ  نآ  دـسرب . يروضح  ملع 
یسررب و رد  هراومه  امش  اذل  دشاب . هدوب  تخانش  لباق  اهنآ ، کیدزن  میقتسم و  للع  اهنآ و  ندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  هک  دنتـسین  یتایعقاو 

ملعیل هرکف ، لمعا  هبلق و  غرف  نمف  دیوشیم . هجاوم  کلذریغ  هیرظن و  ای  هیـضرف  يروئت ، دـننام  یتاحالطـصا  اب  لئاسم ، هنوگ  نیا  قیقحت 
هفرط عجر  کضرا ، ءاـملا  روم  یلع  تددـم  فیک  کتاوامـس و  ءاوهلا  یف  تقلع  فیک  کـقلخ و  تارذ  فیک  کـشرع و  تمقا  فیک 

ات دزادـنیب  نایرج  هب  ار  هشیدـنا  درادـب و  یلاخ  زیچ  همه  زا  ار  لد  هک  سک  ره  سپ  ارئاـح . هرکف  اـهلاو و  هعمـس  اروهبم و  هلقع  اریـسح و 
یتـشاد و هگن  قلعم  هنوگچ  اـضف  رد  ار  تیاهنامـسآ  يدـیرفآ و  هنوگچ  ار  تتاـقولخم  یتـشاد و  اـپرب  هنوگچ  ار  دوـخ  شرع  هک  دـنادب 
هحفـص 1191] سپ [  زاـب  هدزتریح  رکف  هلاو و  شوگ  هتـشگرس و  لـقع  هریخ و  مشچ  اـب  ياهدرتـسگ ، بآ  جوـم  رب  ار  تنیمز  هنوـگچ 
. مکی راک  دـنهدیم : ماجنا  مهم  راک  ود  امومع  یتسه ، ناهج  تعیبط و  ناـهج  يهراـبرد  ناـفوسلیف ، ناـققحم و  نادنمـشناد و  ددرگیم .

فرصت مود . راک  تامولعم . يهصرع  هب  تالوهجم  ندرک  دراو  یتسه و  قیاقح  تایعقاو و  فیـصوت  هبرجت و  هدهاشم و  زا  تسا  ترابع 
دودح ات  راک ، ود  ره  رد  رشب ، دوب . بولطم  تایح  هب  نتفای  قیفوت  يارب  فراعم  مولع و  يهمه  نتـسب  راک  هب  اههدشهتخانـش و  رد  حیحص 
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. درادرب نآ  يهرابرد  یفاک  مزال و  ماگ  تسا  هتسناوتن  نونکات  رشب  هک  داد  دوجو  رگید  مهم  يهلئـسم  کی  یلو  تسا ، هدوب  قفوم  رودقم 
نیا هنوگچ  هک  نیا  هب  هدننک  عناق  لالدتسا  زا  رشب ، هک  هدومرف  نایب  نینچ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ار  هلئـسم  نیا 

ياهناشکهک اب  گرزب ، ناهیک  نینچمه  کلذ و  ریغ  شنیرفآ و  يادتبا  یسرک و  شرع و  دننام  نآ ، یساسا  قیاقح  زا  معا  ، یتسه ناهج 
فرع اجر  نم  لکف  هلمع ؟ یف  هواجر  نیبتیال  هلاب  ام  میظعلا ! بذک و  هللا ، وجری  هنا  همعزب  یعدـی  تسا ؟ هدـمآ  دوجو  هب  شگرزب  رایـسب 

ریبکلا و یف  هللا  وجری  لولعم  هناف  هللا  فوخ  الا  ققحم ، فوخ  لک  لوخدـم و  هناف   - یلاعت هللا  ءاـجر  ـالا   - ءاـجر لـک  و  هلمع . یف  هواـجر 
یف نوکت  نا  فاختا  هدابعل ؟ هب  عنـصی  امع  هب  رـصقی  هواـنت  لـج  هللا  لاـب  اـمف  برلا ! یطعی  ـال  اـم  دـبعلا  یطعیف  ریغـصلا ، یف  داـبعلا  وجری 

لعجف هبر ، یطعی  ام ال  هفوخ  نم  هاطعا  هدـیبع ، نم  ادـبع  فاخ  وه  نا  کلذـک  و  اعـضوم ؟ ءاـجرلل  هارت  ـال  نوکت  وا  اـبذاک ؟ هل  کـئاجر 
، هبلق نم  اهعقوم  ربک  هنیع و  یف  ایندـلا  تمظع  نم  کلذـک  و  ادـعو . ارامـض و  هقلاخ  نم  هفوخ  ادـقن و  هحفـص 1192 ] دابعلا [  نم  هفوخ 

ادـخ هب  راودـیما  هک  دـنکیم  اعدا  دوخ  ساسایب  نامگ  اب  تلفغ ) رد  هتفرورف  نآ  . ) اهل ادـبع  راص  اهیلا و  عطقناف  یلاـعت ، هللا  یلع  اـهرثآ 
ره اریز  تسین ؟ رادومن  شلمع  رد  وا  دیما  ارچ  دنکیم ) اعدا  هک  تسا  نانچ  رگا  . ) دیوگیم غورد  وا  گرزب ، دنوادخ  هب  دنگوس  تسا . 
زا سرت  زا  ریغ  یسرت  ره  هدولآ و  لاعتم ، دنوادخ  هب  دیما  زج  هب  يدیما  ره  دوشیم و  هتخانـش  شلمع  رد  وا  دیما  دشاب ، راودیما  هک  سک 
رد ددرگیم و  راودیما  ادخ  هب  گرزب  روما  رد  وا  تسا . یعقاو  لماع  ياراد  تسا و  قح  هک  ادخ  زا  فوخ  رگم  تسا ، ساسایب  دنوادخ 

تـسا گرزب  هک   ) دنوادخ هک  دراد  یتلع  هچ  درادیمن . روظنم  ادخ  هب  دهدیم ، هدنب  هب  هک  یتیمها  تبیه و  وا . ناگدنب  هب  کچوک  روما 
هک يدـیما  رد  یـسرتیم  ایآ  دوشیمن ! هدـید  اور  یهاتوک  نآ  شناگدـنب  يهرابرد  هک  یلاح  رد  ددرگ ، عقاو  یهاـتوک  دروم  وا ) ساـپس 

يارب دسرتب ، ادخ  ناگدنب  زا  یکی  زا  رگا  ناسنیدب  و  ینیبیمن ؟ راوازس  نتسب  دیما  يارب  ار  ادخ  ای  یـشاب ؟ وگغورد  ینکیم  اعدا  وا  يارب 
دنکیم و یقلت  دقن  ار  ناگدنب  زا  سرت  بیترت  نیا  هب  دزرویم ! ییانتعایب  ادخ  زا  فوخ  ربارب  رد  یلو  دـیوجیم . هراچ  دوخ  فوخ  عفد 
دـنک و هولج  گرزب  شنامـشچ  رد  اـیند  هک  یـسک  عـضو  تسا  نینچ  و  تسین . نآ  هب  اـفو  يارب  يدـیما  هک  ياهدـعو  ار  ادـخ  زا  فوـخ 
، يرآ ددنبیم ! نایم  هب  ار  نآ  یگدنب  رمک  دروآیم و  نآ  هب  ور  درادیم و  مدـقم  ادـخ  رب  ار  ایند  ددرگ . تمظع  اب  شلد  رد  نآ  تیعقوم 
رد رگید ، ترابع  هب  میتخانـشیم ، تسا ، هحفـص 1193 ] رودقم [  ام  يارب  هک  تیفیک  هزادـنا و  نامه  هب  ار  ادـخ )  ) نیرب دوجوم  نآ  رگا 
هب رتیلاـع  رتعیرـس و  میدرکیم ، تیریدـم  هیجوت و  ار  دوـخ  دوـجو  تسا ، ریذـپناکما  اـم  يارب  يدـنوادخ  تفرعم  هک  يرادـقم  ناـمه 

ییاهر یعیبطدوخ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  تیریدـم  تسا  هتـسناوتن  اـم  دوجو  هک  درک ، دـیاب  هچ  یلو  میدـشیم . لـیان  یبسن  لاـمک  تاـجرد 
هب ایند  نیا  رد  دمهفیم  ادخ  تفایرد  اب  هک  تسا  يرشب  یلاع  نم  اهنت  دهدب . رارق  ملاس ) تیصخش   ) یلاع نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دشخب و 

یمدآ رگا  تساهتبحم . یقیقح  كالم  هک  يدوجوم  نآ  تسیک  تشاد و  ساره  سرت و  دیاب  یسک  هچ  زا  تسب و  دیما  دیاب  یـسک  هچ 
هب زج  تسا ، لاوحـالالوحم  هک  تسادـخ  اـهنت  تسا ، بابـسالاببسم  هک  تسادـخ  اـهنت  تسا ، بوـلقلابلقم  هک  تسادـخ  اـهنت  دـنادب 

، تسا يدـنوادخ  يهدارا  هب  هتـسباو  زین  اـهنآ  ندوب  هلیـسو  یتح  هک  ياهلیـسو  زج  ار  ادـخ  زا  ریغ  ددـنبیمن و  سک  چـیه  هب  لد  يادـخ ،
هرثک اهبیع و  ایندـلا و  مذ  یلع  کل  لیلد  هوسالا و  یف  کل  فاـک   - هلآ هیلع و  هللا  یلـص   - هللالوسر یف  ناـک  دـقل  و  دـنکیمن . یباـیزرا 

ص)  ) ادـخ لوسر  یگدـنز  اهفراخز . نع  يوز  اهعاضر و  نع  مطف  اهفانکا و  هریغل  تئطو  اـهفارطا و  هنع  تضبق  ذا  اـهیواسم ، اـهیزاخم و 
یناوارف یتشز و  بویع و  شهوکن  يارب  لیلد  يدـنوادخ  يهدـیزگرب  نآ  تایح  رد  تقد  اـب  و  دـنکیم . تیاـفک  وت  يارب  يوریپ ، تهج 
نارگید يارب  نآ  بناوج  و  دش . هدیدرون  رد  سدـقم  دوجو  نآ  يارب  نیمز  روانهپ  يهرتسگ  هک  دراد ، دوجو  نآ  ياهيدـب  اهییاوسر و 

هب ایند  يارب  انعم  ود  تشگ . رانکرب  نآ  ياهرویز  رز و  زا  دش و  هدیرب  نیمز  زا  يراوخریـش  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تشگ . راومه  فاص و 
تارک اهنویلیم  هحفـص 1194 ] زا [  تسا  لکـشتم  ایند  نیا  مینکیم . یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یتسه  ناهج  مکی . يانعم  دوشیم : هدرب  راک 

، دوخ هک  تسا ، يدـنوادخ  تایآ  زا  یهاگهولج  يانعم  نیا  هب  ایند  کلذریغ . نیمز و  رد  اضف و  رد  رگید  ناوارف  رایـسب  قیاقح  ییاضف و 
لقع و دیکات  دروم  هنالوئسم ، لوقعم و  طابترا  ندرک  رارقرب  ینعم و  نیا  هب  ایند  تخانش  تسا . یهلا  تافـص  زا  ییاههنومن  يهدنهدهئارا 
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رد یگدنز  میظنت  يارب  شالت  ایند ، ینعم  نیا  رد  تقد  اب  تسا . مالـسلامهیلع  ماظع  يایبنا  يهلیـسو  هب  يدـنوادخ ، تاروتـسد  نادـجو و 
رارقرب زا  تسا  ترابع  مود . يانعم  دوشیم . بوسحم  تدابع  تسا ، هداد  روتـسد  مالـسا  يهیلوا  عبانم  هک  نانچمه  لوقعم ، تاـیح  ریـسم 
بجوم هک  یعیبطدوخ ، یناویح و  زیارغ  يهلیـسو  هب  ایند ) رویز  رز و  لـیاسو و  هچ  رگید و  مدرم  هچ   ) دوخ زج  اـب  ناـسنا  طاـبترا  ندرک 

ناهج و نیا  اب  دوخ  یناویح  زیارغ  يهلیـسو  هب  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . یمدآ  يوجلامک  تیـصخش  ناور و  حور و  هب  ییاـنتعایب 
تالیامت زیارغ و  يوگخـساپ  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  راک  رـس و  تایعقاو  اههدـیدپ و  نآ  اب  هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم ، رارقرب  طابترا  مدرم 

ریخ نم  یلا  تلزنا  اـمل  ینا  بر  : ) لوقی ثیح   - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   - هللا میلک  یـسومب  تینث  تئـش  نا  و  دـشاب . هدوب  وا  یناویح 
بذشت هلازهل و  هنطب ، قافص  فیفش  نم  يرت  لقبلا  هرضخ  تناک  دقل  ضرالا و  هلقب  لکای  ناک  هنال  هلکای ، ازبخ  الا  هلاس  ام  هللا ، و  ریقف .)
صوخلا فئافـس  لمعی  ناک  دقلف  هنجلا ، لها  ءيراق  ریمازملا و  بحاص   - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   - دووادـب تثلث  تئـش  نا  و  همحل .

ناک دقلف  مالـسلاهیلع ، میرم  نب  یـسیع  یف  تلق  تئـش  نا  و  اهنمث . نم  ریعـشلا  صرق  لکای  و  اهعیب ! ینیفکی  مکیا  هئاسلجل : لوقی  هدـیب و 
قراشم ءاتـشلا  یف  هلالظ  رمقلا و  لیللاب  هجارـس  عوجلا و  همادا  ناـک  و  هحفـص 1195 ] بشجلا [ ، لکای  نشخلا و  سبلی  رجحلا و  دـسوتی 

عمط هتفلی و ال  لام  و ال  هنزخی )  ) هنزحی دـلو  هنتفت و ال  هجوز  هل  نکت  مل  مئاهبلل و  ضرالا  تبنت  ام  هناحیر  هتهکاف و  اهبراغم و  ضرـالا و 
نآ هب  ادنوادخ ، درک :  ضرع  هک  هاگنآ  مروایب . ار  ص )  ) هللامیلک یـسوم  لثم ، نیمود  یهاوخب  رگا  و  هادـی ! همداخ  هالجر و  هتباد  هلذـی ،
زا ترـضح  نآ  اریز  دوب ، هدرکن  لاوئـس  يزیچ  دروخب ، هک  ینان  زج  ادخ  زا  وا  ادـخ ، هب  دـنگوس  مجاتحم . يداتـسرف  نم  يارب  هک  يریخ 

، لثم نیموس  یهاوخب  رگا  و  دـشیم . هدـید  وا  تسوپ  یکزان  ندـب و  يرغال  تهج  هب  يزبس  گنر  هک  اـج  نآ  اـت  دروخیم  نیمز  يزبس 
شنانیـشنمه هب  سپـس  تفاـبیم . اـمرخ  ياـهگرب  زا  لـیبنز  دوـخ  تسد  اـب  هک  مرواـیب  ار  ناـیتشهب  يراـق  ریمازم و  بحاـص  ص )  ) دوواد

یهاوخب رگا  و  دروخیم . وج  نان  دوخ ، ياههتفاب  تمیق  زا  ترـضح  نآ  دریگب ؟ هدهع  هب  ار  اهلیبنز )  ) اهنیا شورف  هک  تسیک  تفگیم :
راوگان ياذغ  دیـشوپیم و  نشخ  سابل  و  تشاد . دوخ  يارب  شلاب  گنـس  زا  ترـضح  نآ  میوگب . وت  هب  ص )  ) میرم نب  یـسیع  يهرابرد 

هویم و دوب . نیمز  برغم  قرـشم و  ناتـسمز ، رد  شنابیاس  باتهم و  وا  یهاگنابـش  غارچ  یگنـسرگ و  وا  نان  تشروخ  و  دومرفیم . لوانت 
دوبن يدنزرف  دوش و  وا  رطاخ  شیوشت  يهلیـسو  هک  دوبن  يرـسمه  وا  يارب  دـینایوریم . نایاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب  یناهایگ  شناحیر 

شبکرم دنادرگ ، راوخ  تسپ و  ار  وا  هک  تشادن  يزیچ  رد  یعمط  درادـب . لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  دوبن  یلام  دزاس و  شنیگهودـنا  هک 
هتشادرب یعمج  ای  يدرف  لوقعم  تایح  ریسم  رد  يرـشب ، خیرات  رد  هک  یمدق  ره  هحفص 1196 ] دوب [ . شیاهتـسد  وا  راکتمدخ  شیاهاپ و 

افرع زا  یـضعب  دـناهدش . زوریپ  تقیقح  ود  نیا  میظنت  اب  هدام ، حور و  نایم  ضراـعت  ییوجهراـچ  رد  هک  تسا  هدوب  یناـسک  نآ  زا  هدـش ،
زین ود  نآ  دصقم  تکرح و  تمـس  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب  حور ) هدام و   ) تقیقح ود  نیا  تیهام  تیوه و  هک  هنوگنامه  دـنیوگیم :

، نم ای   ) حور درادیمرب . اـهنآ  زا  ار  دوخ  يهشوت  دراد و  تاـیدام  هداـم و  هب  لـیامت  اذـل  تسا ، يداـم  ندـب ، تسا . فلتخم  رگیدـکی  اـب 
یط زا  سپ  یهاـگ  هک  تسا  يوق  يردـق  هب  تاـیدام  فرط  هب  یمدآ  لـیامت  دراد . توـکلم  هب  جورع  دادعتـسا  یمدآ  سفن ) تیـصخش ،

ار وا  دریگیم و  ار  وا  ناـبیرگ  یناوـیح  تـالیامت  رگید  راـب  یهلا ، قـشع  ناـفرع و  زا  مـهم  ییاـههلپ  دوعـص  لاـمک و  قـیرط  رد  لـحارم 
هب دوش ، تیوقت  اهشزرا  لوصا  اب  یناسنا  تیـصخش  رگا  دنکیم . طقاس  دوب ، شتکرح  ءادـبم  هک  هطقن  نآ  زا  رتنییاپ  هب  دـنادرگیمرب و 

، هار نیا  زا  و  دـهدیم .  رارق  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  دوخ ، مادختـسا  رد  ار  ایند  لیاسو  هدـمآرب و  دوخ  لاـیما  لیدـعت  يهدـهع  زا  یبوخ 
هراومه هدام  حور و  اهنت  هن  غلابان ، ياهتیصخش  يارب  دوشیم . عورش  یمدآ  یلماکت  تکرح  هدش و  هتـشادرب  حور  هدام و  نایم  ضراعت 

رتهب دشاب ، رتيوق  رتملاس و  تیصخش  هک  هزادنا  ره  یلو  تسا . نآ  نوئش  هدام و  اب  زوریپ  هراومه  هکلب  تسا ، فلاخت  ضراعت و  لاح  رد 
. یهلا نایاوشیپ  مکی . دروم  ایند  زا  ضارعا  موزل  دراوم  دیآرب . لوقعم  تایح  ریسم  رد  اهنآ  نوئش  تایدام و  مادختسا  يهدهع  زا  دناوتیم 
، نآ ياههیاریپ  ایند و  یگدنز  بلاج  لیاسو  زا  هدافتـسا  دنـشاب . هتـشاد  هیاریپیب  هداس و  رایـسب  یگدـنز  کی  دـیاب  نایبرم  ناگرزب و  نیا 

یمدآ نداد  رارق  اهنآ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت  یلو  تسا ، عنامالب  حابم و  هعماج  مدرم  ياـهزاین  فارـسا و  تروص  ریغ  رد  هچرگا 
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يرورـض يرما  دراد ، هک  هچ  نآ  لثم  هب  اـی  نسحا  هب  لیدـبت  و  هحفـص 1197 ] يرادهگن [  يارب  يرکف  لاغتـشا  ییامندوخ و  ضرعم  رد 
مدرم رقف  زاین و  دوجو  اب  هک  تسا  هدـش  تباث  یمالـسا  يهیلوا  عبانم  نادـجو و  لـقع و  هاگدـید  زا  هعماـج . مدرم  زاـین  مود . دروم  تسا .

زا يرورـض  يهزادنا  زا  شیب  دناوتیمن  تسا ، یبوبر  سدقا  تاذ  اب  ادخ  ناگدـنب  يهمه  طابترا  هب  دـقتعم  هک  تسرپادـخ  ناسنا  هعماج ،
تالمجت و يدام و  لـیاسو  زا  باـسحیب  يهدافتـسا  تیعونمم  ریذـبت . فارـسا و  زا  زیرگ  موس . دروم  دـنک . يرادربهرهب  يداـم  لـیاسو 

هعماج دارفا  ییاونیب  رقف و  بجوم  هاوخ  یمالـسا ، هیلوا  عبانم  لقع و  هاگدید  زا  يدنوادخ ، ياه  تمعن  ندرک  کلهتـسم  رد  يرگ  طارفا 
هللا یلص  - رهطالا بیطالا  کیبنب  ساتف  درادن . تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  يردق  هب  ایند ، طاقن  نیرترود  دارفا  هاوخ  دشاب و  نتشیوخ 
مل امـضق و  ایندـلا  مضق  هرثـال . صتقملا  هیبنب و  یـساتملا  هللا  یلا  داـبعلا  بحا  و  يزعت . نمل  ءازع  یـسات و  نمل  هوسا  هیف  ناـف  - هلآ هیلع و 
ائیـش ضغبا  هناحبـس  هللا  نا  ملع  و  اهلبقی . نا  یباف  ایندـلا  هیلع  تضرع  انطب ، ایندـلا  نم  مهـصمخا  احـشک و  ایندـلا  لها  مضها  افرط . اهرعی 

هب یفکل  هلوسر ، هللا و  رغص  ام  انمیظعت  هلوسر و  هللا و  ضغبا  ام  انبح  الا  انیف  نکی  مل  ول  و  هرغصف . ائیش  رغص  هرقحف و  ائیـش  رقح  هضغباف و 
هلعن و هدیب  فصخی  دـبعلا و  هسلج  سلجی  ضرالا و  یلع  لکای  - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - ناک دـقل  و  هللا . رما  نع  هداحم  اقاقش هللا و 

يدـحال - هنـالف اـی  : » لوقیف ریواـصتلا  هیف  نوکتف  هتیب  باـب  یلع  رتـسلا  نوکی  هفلخ و  فدری  يراـعلا و  راـمحلا  بکری  هبوـث و  هدـیب  عـقری 
هسفن و نم  اهرکذ  تاما  و  هبلقب ، ایندـلا  نع  ضرعاف  اهفراخز .» ایندـلا و  ترکذ  هیلا  ترظن  اذا  یناـف  ینع ، هحفص 1198 ] هیبیغ [  - هجاوزا

نع اهـصخشا  سفنلا و  نم  اهجرخاف  اماقم ، اهیف  وجریال  ارارق و  اهدـقتعی  ـال  اـشایر و  اـهنم  ذـختی  ـالیکل  هنیع ، نع  اـهتنیز  بیغت  نا  بحا 
زا رتهزیکاپ  كاپ و  هک  تربمایپ  زا  نک  يوریپ  هدنع . رکذی  نا  هیلا و  رظنی  نا  ضغبا  ائیـش  ضغبا  نم  کلذک  و  رـصبلا . نع  اهبیغ  بلقلا و 

يارب لامک  نیرتیلاع  تسا  سدـقم  دوجو  نآ  رد  دـیامن ، تـالامک ) زا   ) يوریپ دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دوب . ادـخ  تاـقولخم  يهمه 
شربمایپ زا  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  رد  ناگدـنب  نیرتبوبحم  و  دـهاوخب . ار  وا  هب  باـستنا  هک  یـسک  ره  يارب  تبـسن  نیرتهب  تیعبت و 

وا دـنکفین . ایند  هب  لیامت  يارب  یمـشچ  يهشوگ  دومرف . تعاـنق  یکدـنا  هب  ندروخ  يارب  اـیند  زا  دریگب . ار  وا  راـک  لاـبند  دـنک و  تیعبت 
ار نآ  دـش ، هضرع  لماک  ناسنا  نآ  رب  ایند  يهمه  اذـغ . مک  یمکـش  اب  ایند  مدرم  نیرتهنـسرگ  یلاخ و  هاگیهت  اب  دوب  ایند  مدرم  نیرترغال 

درمش تسپ  ار  نآ  هدومن ، ریقحت  ار  يزیچ  تشاد و  نمشد  ار  نآ  هتشاد ، نمشد  ار  يزیچ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسناد  یتقو ) . ) تفریذپن
نمـشد شلوـسر  ادـخ و  هک  ار  هچ  نآ  میرادـب  تسود  هک  دوـبن  نیا  زج  اـم  رد  رگا  و  تـسناد . زیچاـن  ار  نآ  هتـسناد ، زیچاـن  ار  يزیچ  و 
دنوادخ زا  ییادج  تفلاخم و  هئارا  يارب  دـنکیم  تیافک  دـننادیم ، زیچان  ار  نآ  شلوسر  ادـخ و  هک  ار  يزیچ  مینک  میظعت  دـنرادیم و 

ار دوخ  شفک  دوخ ، تسد  اب  تسـشنیم و  ناگدنب  دننام  دروخیم و  اذغ  تسـشنیم و  نیمز  يور  ص )  ) ادـخ يهدـیزگرب  نآ  ناحبس .
دوخ رس  تشپ  هحفـص 1199 ] ار [  یـسک  دـشیم و  راوس  هنهرب  غالا  یهاگ  و  دزیم . هلـصو  دوخ  تسد  هب  ار  شـسابل  تخودیم و  هنیپ 
هدرپ نآ  دومرفیم : شنز  هب  باطخ )  ) تسا هتخیوآ  شاهناخ  رد  زا  هدش  یشاقن  يرگتروص و  ياهدرپ  دیدیم  هک  یهاگ  دومرفیم . راوس 
دومن ضارعا  ایند  زا  لد  هت  زا  وا  مروآیم . دای  هب  ار  شیاـهرویز  رز و  اـیند و  مرگنیم ، نآ  رب  هک  یتقو  اریز  نک ، رود  مشچ  يولج  زا  ار 
ذاختا رخاف  سابل  دوخ  يارب  اـیند  زا  و  درادـب . رود  شناگدـید  زا  ار  اـیند  تنیز  هک  تشاد  تسود  اذـل  دـناریم . شـسفن  زا  ار  نآ  داـی  و 

زا ار  نآ  دنار و  نوریب  دوخ  سفن  زا  ار  ایند  اذل  ددرگن . راودیما  دنبن و  لد  نآ  هب  هاگتماقا ، ناونع  هب  و  دیامنن . یقلت  رادـیاپ  ار  ایند  دـنکن .
يروآدای نآ و  هب  رظن  تشاد ، نمـشد  ار  يزیچ  سک  ره  هک  تسا  نینچ  تخاس . دـیدپان  دوخ  هاگدـید  زا  دومرف و  رانکرب  نتـشیوخ  لد 

رـشب دارفا  يارب  ار  اـهشزرا  دوخ ، تانکـس  تاـکرح و  یگدـنز و  دوـجو و  رد  لـماک  ناـسنا  هک  هزادـنا  نآ  درادیم . نمـشد  زین  ار  نآ 
نخـس چیه  سکعلاب ، و  دیآیمنرب . هدننکهیجوت  لیاسو  رگید  اهزردنا و  دنپ و  نیناوق و  يهدهع  زا  دـنکیم ، تیبرت  ار  نانآ  دزومآیم و 

یـسررب يرـشب  تشذگرـس  رد  مزـال  رادـقم  هب  اـم  هک  یتقو  تسین . رثوم  دازآ ، ناراـکهبت  دوجو  دـننام  هعماـج ، طوقـس  يارب  یلماـع ، و 
قح و هار  کـلاس  ياـهناسنا  رگید  هتـسراو و  ياـیلوا  ایـصوا و  ماـظع و  ياـیبنا  دوـجو  هک  يریثاـت  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  مینکیم ،
زردنا و اهدنپ ، نیناوق ، يهدهع  زا  دناهتـشاد ، ایند  مدرم  رد  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  هب  ندیـشخب  ققحت  یقالخا و  تفرـشیپ  رد  تقیقح ،
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يارب هررقم  نیناوق  لوصا و  الوا . زا : تسا  ترابع  هدـیدپ  نیا  تلع  تسا . هدـماینرب  لاـمک ، فرط  هب  مدرم  يهدـننکهیجوت  لـیاسو  رگید 
اهتمحازم عفد  يارب  اهنت  درادـن و  نانآ  یحور  یتیـصخش و  لماکت  يارب  یمازلا  نیناوق  نیا  الومعم  دوشیم . عضو  عماوج  یقوقح  يهرادا 

اهنت هک  تسا  هدوب  توبکنع  ياهرات  دـننامه  یقوقح ، تاماظن  نیناوق و  نیا  هک  تسا  هدـش  هدـید  ناوارف  رادـقم  هب  ایناث . دوریم . راک  هب 
مدرم ياهلد  اب  هچرگا  اهزردنا ، دنپ و  رگید ، فرط  زا  ار . اهدژا  هحفص 1200 ] گنلپ و [  ربب و  ریـش و  هن  دزادنایم ، روت  هب  ار  اهسگم 

نادـجو هک  یمدآ ، نورد  يامنبطق  کیرحت  هب  ریثات  جایتحا  تهج  هب  یلو  تسا ، هتـشاد  مه  يراثآ  خـیرات  لوط  رد  دراد و  راـک  رس و 
ات هک  هچ  نآ  دهدب . تاجن  ناوارف  يدج و  روط  هب  ار  تیرشب  يرورض ، یمازلا و  لوصا  ناونع  هب  تسا  هتـسناوتن  نونکات  دوشیم ، هدیمان 

هدوب هتفاـی  لاـمک  ياهتیـصخش  دوجو  هتـشاد ، يداـیز  ریثاـت  یهاوختذـل  ییوجدوس و  یتسرپ و  تعنـص  ییارگملع و  نارود  زا  شیپ 
، دـناهداد نت  ناوارف  ياهتقـشم  رجز و  هب  ای  دـناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  اهشزرا  هب  مارتحا  هار  رد  هک  ییاهناسنا  يهدـهاشم  تسا .
هک زایتما  نیا  يهدـمع  لـیلد  تسا . هتخادـنا  هار  هب  هتخاـس و  ار  شزرااـب  ياـهناسنا  زردـنا ، دـنپ و  یقوقح و  نوناـق  لـصا و  ره  زا  شیب 

: هلقعب رظان  رظنیلف  دنکیم . ادیپ  مسجت  المع  نانآ  دوجو  رد  اهشزرا  هک  تسا  نیا  دـنراد ، ار  نآ  تقیقح  قح و  هار  کلاس  ياهتیـصخش 
هریغ ناها  دق  هللا  نا  ملعیلف  همرکا ، لاق : نا  میظعلا و  کفالاب  - میظعلا هللا  -و  بذک دـقف  هناها ، لاق : ناف  هناها ! ما  کلذـب  ادـمحم  هللا  مرکا 
لعج هللا  ناف  هکلهلا ، نم  ای  الف  الا  هجلوم و  جـلو  هرثا و  صتقا  هیبنب و  ساتم  یـساتف  هنم . ساـنلا  برقا  نع  اـهاوز  هل و  ایندـلا  طـسب  ثیح 
ارجح عضی  مل  امیلـس . هرخالا  درو  اصیمخ و  ایندلا  نم  جرخ  هبوقعلاب . ارذنم  هنجلاب و  ارـشبم  هعاسلل و  املع  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ادمحم
تعقر دقل  هللا  و  هبقع ! اطن  ادئاق  هعبتن و  افلس  هب  انیلع  معنا  نیح  اندنع  هللا  هنم  مظعا  امف  هبر . یعاد  باجا  هلیبسل و  یـضم  یتح  رجح ، یلع 

حابصلا دنعف  ینع ، بزعا )  ) برغا تلقف : کنع ؟ اهذبنت  الا  لئاق : یل  لاق  دقل  و  هحفص 1201 ] اهعقار [ . نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم 
ار نآ  رویز  رز و  ایند و  زا  ضارعا  قیفوت  هک  يدنوادخ  ایآ  هک  دنیبب  درگنب ، دوخ  لقع  اب  دنکیم ، رظن  هک  سک  نآ  يرسلا ! موقلا  دمحی 
هب ادـخ  دـیوگب : صخـش  نآ  رگا  دوب ! هتـشاد  اور  وا  رب  یتناـها  اـی  دوب ، ترـضح  نآ  مرکا  رما ) نیا  موـهفم   ) دوـمرف تیاـنع  شربماـیپ  هب 

قیفوت نآ  اب  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  دـیوگب : رگا  تسا .  هدز  ناـتهب  هتفگ و  غورد  گرزب  يادـخ  هب  دـنگوس  دوب ، هدومن  تناـها  شربماـیپ 
درک مارکا  دوـمن و  تناـها  داد  شرتـسگ  وا  يارب  ار  اـیند  هـک  ار  یــسک  دـنوادخ  هـک  دــنادب  سپ  تـسا ، هدوـمرف  مارکا  اـیند  زا  ضارعا 

لیـصحت يارب   ) دـهاوخب سک  ره  سپ  دومن . رود  يو  زا  ار  نآ  رویز  رز و  ایند و  هک  ار  ص ))  ) مرکا ربمایپ   ) شدوخ هب  مدرم  نیرتکیدزن 
مدـق دوش ، دراو  وا  هک  اـجک  ره  دـنک و  تکرح  وا  لاـبند  زا  و  دـنوادخ . ربماـیپ  زا  دـیامن  تیعبت  سپ  دـیامن ، يوریپ  یـسک  زا  تداـعس )

داد و رارق  تماـیق  يارب  ياهناـشن  ار  ص )  ) دــمحم دــنوادخ  اریز  دــنام . دــهاوخن  ناـما  رد  تکــاله  زا  دــنکن  نـینچ  رگا  و  دراذــگب .
يارـس هب  ملاس  یتیـصخش  اب  تفر و  نوریب  ایند  زا  یهت  یمکـش  اب  ناگرزب ) گرزب  نآ  . ) باذـع زا  هدـنناسرت  تشهب و  هب  هدـنهدتراشب 

تمظعاب هچ  تفگ . کیبل  ار  شیادخ  توعد  تفرگ و  شیپ  تیدبا  هب  ار  دوخ  هار  ات  تشاذـگن  گنـس  يور  یگنـس  دـش . دراو  ترخآ 
وا ياپ  ياج  ياپ  هک  داد  رارق  ام  يارب  یمکاح  مینک و  يوریپ  وا  زا  ات  دومرف  ناسحا  ام  يارب  يزاتـشیپ  هک  ام  يارب  يدـنوادخ  تنم  تسا 
ایآ تفگ : نم  هب  ياهدنیوگ  مدیشک . تلجخ  شاهدننکهلصو  زا  هک  دننک  هلصو  مداد  نادنچ  ار  دوخ  سابل  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  میراذگ .
هک یناوراـک  دریگیم  رارق  شیاتـس  دروم  دادـماب  رد  هک  نم ، زا  وـش  رود  مداد : خـساپ  هحفـص 1202 ] يزادـنایمن [ ؟ رود  ار  سابل  نیا 

رز و ایند و  زا  وا  تـالیامت  عطق  يهلیـسو  هب  ادـخ ، فرط  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  لـیلجت  میرکت و  زا  هک  ياهجیتن  تسا . هتفر  هار  هاـگنابش 
رد ایند ،) نوئـش  رگید  لام و  رد  ییارگنوزفا   ) رثاکت يرامیب  تهج  هب  هک  يدارفا  هک  تسا  نیا  تفرگ ، ناوتیم  نآ  لانم  لاـم و  رویز و 

قوقح و ات  هتفرگ  دوخ  حور  سفن  ناـج و  زا  ار ، یناـسنا  یلاـع  ياـهشزرا  يهمه  دـنوشیم و  روهطوغ  اـیند ، يهدـنبیرف  روما  قیـالع و 
هب دـیاب  هک  يزیچ  ره  تسا . یلک  نوناق  کی  نیا  دنتـسه . لاعتم  دـنوادخ  تناها  دروم  دـننکیم ، قیـالع  نآ  یناـبرق  نارگید ، ياـهناج 

، دریگب دوـخ  هب  یفدـه  يهبنج  هک  هاـگره  مدرم ، لـیامت  دروـم  بوـلطم و  روـما  رگید  تورث و  لاـم و  دـننام  دوـش ، یقلت  هلیـسو  ناوـنع 
ار یتـسه  هک  دوشیم  هدیـشک  اـج  نآ  اـت  ینوگرگد  نیا  دـنک . نوگرگد  ار  فدـه  هلیـسو و  نآ  هب  طوبرم  ياـهشزرا  يهمه  دـناوتیم 
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ات وا  زا  سپ  تسا . یهلا  ناربماـیپ  متاـخ  ص ،))  ) یفطـصم دـمحم   ) يدـنوادخ يهدـیزگرب  نیا  دـهد . شیاـمن  یتسه  ار  یتسین  یتـسین و 
دبا يارب  ار  يرـشب  يونعم  يدام و  دسافم  حلاصم و  يهمه  راوگرزب ، نآ  يهلیـسو  هب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دمآ . دهاوخن  يربمایپ  تمایق 
هدرک غالبا  لقع ) يهلیـسو  هب   ) هدومرف میلعت  اهناسنا  يارب  ار  نآ  حیحـص  تیلاعف  قرط  هک  یلقع ، یهقف و  فیلاکت  ماـکحا و  تروص  هب 

تالیخت هت و  رـسیب و  ياههسوسو  زا  ار  ام  تشاذـگ و  تنم  ام  رب  ناگدـیزگرب  يهدـیزگرب  نیا  لاسرا  اب  فیطل ، نانم و  دـنوادخ  تسا .
هحفص 1203] دومرف [ . زاینیب  نآ ، قرط  يونعم و  يدام و  تداعس  صیخشت  يارب  لصایب  هیاپیب و  ياهیزاسبتکم  ساسایب و 

ربمایپ تافص  نایب  رد  هبطخ 160-

هحفـص 1204] دیامرفیم [ . هظعوم  اوقت  هب  ار  مدرم  فیـصوت و  ار  وا  نید  ناوریپ  تیبلها و  ربمایپ و  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هلدـتعم و اهناصغا  هرجـش ، ریخ  هترجـش  هرـسا و  ریخ  هترـسا  يداهلا . باتکلا  يدابلا و  جاهنملا  یلجلا و  ناهربلا  ءیـضملا و  رونلاـب  هثعتبا 

ناهرب شخبییانـشور و  رون  اب  ار  ربمایپ  هناش ، لج  دنوادخ  هتوص . اهنم  دتما  هرکذ و  اهب  الع  هبیطب  هترجه  هکمب و  هدلوم  هلدهتم . اهرامث 
لدتعم و نآ  ياههخاش  تخرد ، نیرتهب  وا  تخرد  نادـناخ و  نیرتهب  شنادـناخ  دومرف . ثوعبم  امنهار  باتک  نایامن و  نشور  راکـشآ و 

شیادـص اج  نامه  زا  دـش و  دـنلب  هنیدـم  رد  وا  مان  دوب . هنیدـم  هب  شترجه  هکم و  شهاـگداز  تسا . همه  يارب  سرتسد  رد  شیاـههویم 
براجت و قمع  اههاگدـید و  شرتسگ  بجوم  تسا ، هدرک  اـمن  وشن و  نآ  رد  ناـسنا  هک  ییاـج  ره  هاـگداز و  زا  ترجه  تفاـی . شرتسگ 

يهسیاقم زا  عنام  التعا ، یقرت و  لیاسو  رگید  ترجاهم و  یبرم و  ملعم و  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تالامک  يزاـینیب  هتبلا  دوشیم . تارکفت 
نامه رد  تلاسر  نیگنس  رایـسب  راب  لمحت  یحو و  يارب  ترـضح  نآ  یگتـسیاش  مینیبیم  اذل  تسا . یلومعم  مدرم  رگید  اب  ترـضح  نآ 

و اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترـضح  یناگرزاب  لاوما  لماع  ناونع  هب  هحفص 1205 ] یکی [  یلومعم ، ترفاسم  ود  زج  دش و  عورـش  هکم 
زا ترجاهم  دوشیم  یهاگ  دماین . دوجو  هب  ترـضح  نآ  رد  یلماکت  رییغت  نیرتمک  دـشاب ،) هتـشاد  تحـص  رگا   ) فیاط هب  رفـس  يرگید 

ریـسفت دناوتیمن  مه  تلع  نیا  دشاب . لماوع  نیا  لاثما  هاگداز و  مدرم  كرد  مدع  یگدنز و  طیحم  يراجنهان  لولعم  نطو ، زا  هاگداز و 
هیفاک هجحب  هلسرا  دوش . هدرمـش  ترجه  هیـضق  یبنج  لماوع  زا  یکی  دناوتیم  هچرگا  دشاب ، هدوب  هنیدم  هب  ربمایپ  ترجه  لماک  يهدننک 

ترـضح نآ  دنوادخ  هلوصفملا . ماکحالا  هب  نیب  هلوخدملا و  عدـبلا  هب  عمق  هلوهجملا و  عئارـشلا  هب  رهظا  هیفالتم . هوعد  هیفاش و  هظعوم  و 
راکـشآ و ار  لوهجم  عیارـش  راوگرزب ، نآ  يهلیـسو  هب  دنوادخ  داتـسرف . هدننک  كرادت  توعد  شخبافـش و  هظعوم  یفاک و  تجح  اب  ار 
رد هک  ییاهيریگ  فده  رادرک و  نخس ، دومرف . نییبت  ار  هتخیـسگ  ماکحا  نکهشیر و  دوب ، هدش  لخاد  یهلا  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدب 

يهیاپ دـناهدوب ، لداع  اوقتاب و  ياهناسنا  اهنآ  ناگدـننک  لقن  هک  تهج  نادـب  تسا ، هدـش  لقن  یهلا  ناربمایپ  زا  بهاذـم ، یلـصا  بتک 
يارب تسا ، نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  یهلا و  نید  يهدننک  قیدصت  هک  ار  نآرق  ناحبـس  دنوادخ  اذل ، تسا . هدش  یقلت  بهاذم  یـساسا 

ماکحا و دـیاقع و  كالم  دـناوتیم  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  یقیاقح  دومرف . لزاـن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رب  اـهنآ ، شزرا  ندـش  راکـشآ 
زا ریغ  سک  ره  سپ  دنروایب . تسد  هب  ار  هناگراهچ  تاطابترا  رد  تداعـس ، یناگدنز ، نیا  رد  دنهاوخیم  هک  دـشاب  ییاهناسنا  فیلاکت 

هودنا هب  شتـشونرس  تشگزاب و  گرزب و  شطوقـس  عطق و  ادخ  اب  وا  يهدنهد  دـنویپ  بانط  ققحم و  شتواقـش  دـیوجب ، ار  ینید  مالـسا 
يارب ملاس  نادـجو  لـقع و  ترطف و  نید  مالـسا ، سدـقم  نید  هک  تهج  نادـب  هحفـص 1206 ] دوب [ . دهاوخ  دـیدش  باذـع  ینالوط و 
يهمه ندرک  دوباـن  يواـسم  یمظع ، تقیقح  نیا  زا  نارگید  نتـشیوخ و  ندرک  مورحم  هک  تسا  ملـسم  تـسا ، يدـبا  تداعـس  لیـصحت 

، دروآ دهاوخ  دوجو  هب  یهلا  نید  زا  ضارعا  هک  یتواقش  نیتسخن  دوب . دهاوخ  یمدآ  دوجو  لماکت  يهدنزاس  شخبتاجن و  ياههیامرس 
یمدآ ناج  ناور و  زغم و  تسا . هدومرف  تیانع  دوخ  ناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یـشزرااب  رایـسب  ناج  ناور و  زغم و  زا  هدافتـسا  مدـع 
خـساپ دراد و  هیکت  اهنآ  هب  تایعقاو  هک  دـنک  لـمع  تاررقم  نیناوق و  لوصا و  نآ  هب  یناگدـنز ، نیا  رد  هک  نیا  هب  دراد  دـیدش  رارـصا 

نیا رد  خـیرات ، زا  ياههرب  رد  هک  متـسه  يدوجوم  کی  نم   » هک نیا  هب  ندرک  تعانق  دـنکیم ؟ داهنـشیپ  وا  قیمع  تالاوئـس  هب  ار  ییاـهن 
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اهنآ تردق ، نتـشاد  تروص  رد  «، » منکیم لمع  هک  تسا  نم  یگدنز  دعاوق  لوصا و  مه  نیا  «، » ماهتفرگ رارق  یتسه  ناهج  زا  تیعقوم 
ياهيریگ فده  يهمه  زا  رتیلاع  فده  دوجو  لامتحا  تسا . نتـشیوخ  اب  هزرابم  نیرتهدنـشک  سب ،» تسا و  نیا  «! » مریگیم هدیدان  ار 

قوف قیاـقح  دوجو  ینعی  شعوضوم ، هک  تسا  لاـمتحا  ناـمه  نیا  تساـهنیقی . رثکا  زا  رتتیمها  اـب  کـیرحت ، شزرا و  رظن  زا  يویند ،
ساسحا ار  یتیلوئسم  نینچ  رـشب  رگا  دیآیم . رـشب  نهذ  رب  هک  تسا  لامتحا  نیرتتیمها  اب  اهناسنا ، یگدنز  رد  اهنآ  تلاخد  یعیبط و 

نارجه يدـنوادخ و  تایانع  زا  تیمورحم  یخلت  یـسک  رتمک  هنافـساتم  هن ؟ ای  دـنادیم  یناسنا  لصا  کی  ار  نآ  هب  خـساپ  اـیآ  دـنکیم ،
! دـننکیم دودـحم  يدام  مالآ  ینامـسج و  ياهيراوگان  رد  ار  هودـنا  باذـع و  مدرم ، اـبلاغ ، دـنکیم . روصت  ار  سدـقا  تاذ  نآ  رادـید 

رتهاکناج رتدیدش و  رایسب  ار  وا  زا  تمورحم  یخلت  وا ، لاصو  تمارک و  تمظع  كرد  يدنوادخ و  تخانش  اب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما 
هدصاقلا هتنج ، یلا  هیدوملا  هحفـص 1207 ] لیبسلا [  هدشرتسا  و  هیلا . هبانالا  لکوت  هللا  یلع  لکوتا  و  تسا . هدومرف  یقلت  خزود  باذع  زا 

تشهب هب  یهتنم  هک  منکیم  تلئـسم  وا  زا  ار  یهار  تیاده  و  وا . يوس  هب  تشگزاب  لکوت  منکیم ، ادخ  هب  لکوت  نم  و  هتبغر . لحم  یلا 
یناوتان . 1 درک : هدافتـسا  لیذ  لـماوع  زا  ناوتیم  شـشوک ، لـکوت و  یگنهاـمه  موزل  تاـبثا  يارب  دـشاب . وا  تبغر  لـحم  هب  هدـنناسر  و 

زورب زا  یـشان  ياهیناوتان  . 2 دـتفایم . نایرج  هب  نانآ ، تیلاعف  هار  رـس  شـالت ، تیلاـعف و  ماـگنه  رد  هک  ثداوح ، ینیبشیپ  زا  اـهناسنا 
للع و زورب  رارمتـسا و  . 3 کلذ . ریغ  یناهگان و  ياهفارحنا  زورب  تالـضع و  زغم و  راـتخاس  رد  نونظم ، یتح  اـی  یلاـمتحا  تـالالتخا 
، عناوم تیعنام  للع و  تیلع و  دانتسا  . 4 تسا . يدـنوادخ  فرط  زا  دوجو  رمتـسم  ضیف  لولعم  هک  تعیبط ، ریجنز  رد  ون ، هب  ون  تالولعم 
، هدارا هبرجت ، لقعت ، اب  اهنت  هک  یناسنا ، تیدوجوم  رد  عونتم  ياهورین  اهدادعتـسا و  دوجو  . 5 تسا . يدنوادخ  تیشم  هدارا و  هب  یگمه 

يونعم يدام و  ياهفده  هب  ندیسر  يارب  هروبزم ، روما  هب  دیدش  قایتشا  دوجو  فرط و  کی  زا  دسریم ، تیلعف  هب  شـشوک  میمـصت و 
لکوت و ندرک  گنهامه  ایند ، نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تیـشم  تمکح و  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نیرتراکـشآ  رگید ، فرط  زا  یگدـنز 
. ادبا هاجنملا  ادـغ و  هاجنلا  اهناف  هتعاط ، هللا و  يوقتب  هللا ، دابع  مکیـصوا  تسا . لوقعم  تایح  ای  هبیط  تایح  لیـصحت  يارب  وپاکت  شالت و 

برقا اهنم . مکبحـصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی  امع  اوضرعاف  اهلاقتنا . اهلاوز و  اهعاطقنا و  ایندـلا و  مکل  فصو  غبـساف و  بغر  غلباـف و  بهر 
هحفـص اهقارف [  نم  هب  متنقیا  دـق  امل  اهلاغـشا ، اـهمومغ و  - هللا داـبع  - مکنع اوضفرا )  ) اوضغف هللا ! ناوضر  نم  اهدـعبا  هللا و  طخـس  نم  راد 

وا تعاطا  يدنوادخ و  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا  حداکلا . دجملا  حصانلا و  قیفـشلا  رذح  اهورذحاف  اهتالاح . فرـصت  و  [ 1208
زا ار  مدرم  ناحبـس  دـنوادخ  . ) تیدـبا رد  شخبییاهر  تسا و  تمایق )  ) ادرف رد  هدـنهد  تاـجن  هک  تسا  اوقت  اـهنت  اریز  منکیم . هیـصوت 

ندش عطق  ایند و  دومرف . شتیـشم ) زا  يوریپ  هب   ) ناوارف قیوشت  بیغرت و  دومن و  دـیدهت  هدـیناسرت و  دـیاب  هک  نانچ  ینامرفان ) تفلاخم و 
، درادیم او  یتفگـش  هب  ار  امـش  ایند  نیا  رد  هک  هچ  نآ  زا  دیوش  نادرگ  يور  سپ  دومن . فیـصوت  ار  نآ  لاقتنا  لاوز و  امـش و  زا  ار  نآ 

ياضر زا  هناخ  نیرترود  يدـنوادخ و  بضغ  هب  هناخ  نیرتکیدزن  اـیند  نیا  تسا . كدـنا  دوب ، دـهاوخ  امـش  اـب  اـیند  زا  هک  هچ  نآ  اریز 
ادج ایند  زا  امش  امـش و  زا  ایند  هک  دیراد  نیقی  اریز  ایند . نیا  تالاغتـشا  اههودنا و  زا  دیـشوپب  مشچ  ادخ ، ناگدنب  يا  تسا . يراگدرورپ 

صخـش ندوب  كانمیب  دننام  دیـشاب  رذح  رب  ایند  نیا  زا  سپ ، تسا . ینوگرگد  لاح  رد  امئاد  نآ  تالاح  هک  دینادیم  تشگ و  دـیهاوخ 
، دروم لهچ  تسیود و  رد  دـیجم ، نآرق  رد  لاعتم ، دـنوادخ  رگـشالت . اشوک و  صخـش  دـننام  نتـشیوخ و  يهرابرد  هاوخریخ  ناـبرهم و 
. تـسا هدوـمرف  حیرــصت  ار  نآ  شخبتاـیح  جـیاتن  هداد و  رارق  يدـج  روتــسد  قـیوشت و  دروـم  فـلتخم ، لاکــشا  اـب  ار  اوـقت  عوـضوم 
قیوشت و نیا  هک  تسا  یعطق  تسا . هداد  رارق  دـیکات  هیـصوت و  دروم  ار  اوقت  دروم  رد 77  هغالبلاجهن ، رد  مالسلاهیلع ، یلع  نینموملاریما 

ترورض تمظع و  هکلب  ار  نآ  شزرا  اهنت  هن  دنمدرخ ، هاگآ و  ناسنا  ره  هک  دراد ، اوقت  یتایح  تیمها  رب  حضاو  تلالد  دیکات ، هیوصت و 
رد تاذ  بولطم  یگدـنز  يارب  تنایـص   » لباقم رد  تاذ ، یلماکت  تنایـص  زا  تسا  ترابع  اوقت  دـنکیم . ساـسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نآ 

، يدادرارق تعیبط و  نیناوق  ياـنبم  هحفـص 1209 ] رب [  هک  تسا  یعیبط  دوخ  نامه  مود ، تنایـص  رد  هزیگنا  فدـه و  عامتجا .» يهنحص 
دنچ اوقت ، دروم  رد  دنکیم . هیجوت  اهنآ  نیمات  يارب  ار  ناسنا  تیـصخش ) نم ، سفن ،  ) تاذ دـتفایم و  نایرج  هب  یلومعم  یگدـنز  يارب 
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اب ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  زا  طابترا  نیلوا  رد  هک  یناسک  لوا . هلئسم  مینکیم : حرطم  یناسنا  سفن  تمظع  يهرابرد  ار  هلئسم 
دوب دنهاوخ  هدنزاب  زین  شیوخ ) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) رگید يهناگهس  تاطابترا  رد  دنشاب ، هتخاب  نتـشیوخ )

نادان ردق  نیا  شیوخ  يهرابرد  يدرف  نینچ  یتقو  دـهدب . ناشن  دـیاب  ییاهباتزاب  هچ  یناسنا  یلاع  ياهشزرا  ربارب  رد  هک  دـننادیمن  و 
اب ییانشآ  هک  یـسک  مود . هلئـسم  دمآ . دهاوخن  رب  یعامتجا  يدرف و  دسافم  حلاصم و  لباقم  رد  شیوخ  تیریدم  يهدهع  زا  اعطق  دشاب ،
هب دنک  ادیپ  تفرعم  نتـشیوخ  هب  سک  ره  . » موس هلئـسم  تسین . یقطنم  زیچ  چیه  سک و  چـیه  اب  وا  يهطبار  ییانـشآ و  درادـن ، نتـشیوخ 

: هک نیا  هلمج  زا  دناهتفگ . تیمهااب  رایسب  ینانخس  افرع ، امکح و  ادخ ، نافرع  سفن و  نافرع  مزالت  ریسفت  رد  دنکیم .» ادیپ  تفرعم  ادخ 
رداص لماک ، تدـحو  نتـشاد  اب  زین  یمدآ  سفن  تسا . نارکیب  تارثک  نآ  اب  تانئاک  يهمه  يهدـننک  رداص  یقیقح  دـحاو  دـنوادخ  . 1
قوف درجت ، يهبترم  هب  لوصو  زا  سپ  زین  یمدآ  سفن  تسا . تایدام  هداـم و  قوف  دـنوادخ  . 2 تسا . نارکیب  ترثک  يهدنریذپ  هدننک و 

هب دورو  زا  سپ  دـناوتیم  زین  یمدآ  سفن  نینچمه  تـسا . نوکـس  تـکرح و  ناـمز و  قوـف  دـنوادخ  . 3 دریگیم . رارق  تاـیدام  هداـم و 
رد هک  زور  ناـمه  رد  طارقـس ، زا  ياهلمج  رگید . نانخـس  و  دریگب . رارق  نوکـس  تکرح و  يوسارف  ناـمز و  قوف  درجت ، یلاـع  يهلحرم 

، یتخانـش ار  دوخ  رگا  سانـشب . ار  دوـخ  : » تفگ زور  نآ  رد  طارقـس  تسا . هدـش  لـقن  تفر ، اـیند  زا  دـیماشآ و  ار  نارکوـش  مس  نادـنز 
ار زیچ  همه  یهاوـخب  رگا  شیورد ، يا  [ » هحفـص 1210 تسا [ : هتفگ  یفـسن  نیدلازیزع  تخانـش ». یهاوخ  ار  تعیبط  ياروام  تعیبط و 
هب قفوم  یقیقح ، روط  هب  نتشیوخ ، تخانـش  اب  ناسنا  [ . 279 .« ] سانشب یتسه ، هک  نانچ  نآ  ار  نتشیوخ  یسانشب ، دنتـسه ، هک  نانچ  نآ 

دناوتیم تسا ، هتخانـش  ار  یتسه  لک  يهدننیرفآ  یقیقح و  ادـبم  هک  تهج  نادـب  تخانـش ، ار  ادـخ  هک  یماگنه  دوشیم و  یـسانشادخ 
لولعم ییاسانـش  هب  تلع ، تخانـش  زا  هک  روطنامه  دـنک . ادـیپ  تقلخ  ناهج  يدابم  لوصا و  هب  ولو  یتفرعم ، يهطاـحا  فارـشا و  یعون 

نم راد  برقا  اهنم . مکبحصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی  امع  اوضرعاف  مینکیم . ادیپ  ییانشآ  لولعم ، یلک  يدابم  لوصا و  ییاسانـش  هب  لقادح 
. اهتالاح فرـصت  اهقارف و  نم  هب  متنقیا  دـق  امل  اهلاغـشا ، اهمومغ و  - هللادابع - مکنع اوضفرا )  ) اوضغف هللا ! ناوضر  نم  اهدـعبا  هللا و  طـخس 

كدـنا دوب ، دـهاوخ  امـش  اب  ایند  زا  هک  هچ  نآ  اریز  درادیم ، او  یتفگـش  هب  ار  امـش  اـیند  نیا  رد  هک  هچ  نآ  زا  دـیوش  نادرگ  يور  سپ 
زا دیـشوپب  مشچ  ادخ ، ناگدنب  يا  تسا . يراگدرورپ  ياضر  زا  هناخ  نیرترود  يدـنوادخ و  بضغ  هب  هناخ  نیرتکیدزن  ایند  نیا  تسا .
رد امئاد  نآ  تالاح  هک  دینادیم  تشگ و  دیهاوخ  ادـج  ایند  زا  امـش  امـش و  زا  ایند  هک  دـیراد  نیقی  اریز  ایند . نیا  تالاغتـشا  اههودـنا و 
اب نآ  طابترا  یگدـنز و  تقیقح  زا  تلفغ  اـیند ، نیا  يداـم  روما  هب  یگتـسبلد  ياـضتقم  هنیمز و  هک  تهج  نادـب  تسا . ینوگرگد  لاـح 
نآ ات  اذل ، تسا . يدنوادخ  بضغ  ثعاب  وا و  تایانع  ادخ و  زا  ییادج  ببـس  تایح ، ياهترورـض  زا  شیب  ایند  هب  دنویپ  اذل  تسادخ ،

هتسیاش تایح  هحفـص 1211 ] هنادنمتفارـش و [  تشیعم  زا  ایند  مدرم  یمامت  مه  هک  مینک  هدنـسب  ایند  زا  يرادقم  هب  میراد ، تردق  هک  اج 
خیرات هچ  ره  هنافـساتم ، درادـن . نیا  زج  ییانعم  اوقت  میهدـب . تاـجن  اـهیگدولآ  زا  ار  تیـصخش ) اـی  سفن  ، ) نم مه  دـنوش و  رادروخرب 
يهمه رد  اـهناسنا  دوشیم ، رتهدـیچیپ  اـهناسنا  تاـطابترا  دـنکیم و  ادـیپ  يرتـشیب  شرتـسگ  تعنـص  يهریاد  هچ  ره  دوریم و  رتوـلج 

(، نآ ماع  يانعم  هب  يژولونکت   ) تعنص نارود  روهظ  زا  شیپ  هک  ییاهناسنا  دنوشیم . يورایور  يرتشیب  تسکش  اب  هناگراهچ  تاطابترا 
دـندوب و يورایور  تسا ، يدـنوادخ  تافـص  تمظع و  هاگیلجت  هک  نآ  ياهدومن  تعیبط و  اـب  رتشیب  دـندرکیم ، یگدـنز  اـیند  نیا  رد 

رجآ گنـس و  نامیـس و  ياهراوید  اههراپ و  نهآ  دنرگنیم ، اجک  ره  زورما ، ياهناسنا  دـندوب . کیدزن  یتوکلم  قیاقح  ادـخ و  هب  رتشیب 
هحفص 1212] دناهدرک [ . ینادنز  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  هتفرگ و  لکش  رشب  تسد  اب  هک  دننیبیم 

یهلا دیحوت  رد  هبطخ 162-

دابعلا و قلاخ  هللادمحلا  هحفص 1213 ] تسا [ . هدومرف  داریا  تاقولخم  عادبا  تانئاک و  قلاخ  يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
نایرج هب  نیمز و  ياههصرع  يهدننارتسگ  ناگدنب و  يهدننیرفآ  تسار ، يادخ  شیاتس  داجنلا . بصخم  داهولا و  لیـسم  داهملا و  حطاس 
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نیناوق و تادوجوم و  همه  نآ  اب  اهنیمز ،) ای   ) نیمز اهنامـسآ و  تقلخ  ناهایگ . يهدـننایور  اههرد و  اهیتسپ و  رد  اـهبآ  يهدـنزادنا 
لوصا ناونع  هب  طیاسو  ناد  رارق  هب  يزاین  چیه  تسا و  ناحبس  دنوادخ  تیشم  هدارا و  تمکح و  تردق و  هب  دنتسم  دنراد ، هک  یتانایرج 

هدشن تباث  سفن  تروص و  هدام ، یلویه ، دننام  رگید ، يامدق  هرـشع و  لوقع  تطاسو  يهدـیقع  اذـل ، درادـن . کلذ  ریغ  یلزا و  يدابم  و 
هسیاقم نیا  دناهدرک . یقلت  تسامرفمکح ، تعیبط  ناهج  رد  هک  تیلع ، نوناق  يهلوقم  زا  ار  يدنوادخ  تیقلاخ  نارکفتم  زا  یخرب  تسا .

تافـص و ای  تاذ  تیوه ، رد  لـثامت   ) تیخنـس دوجو  مزلتـسم  تاـقولخم ، تیلولعم  يدـنوادخ و  تیلع  هب  مازتلا  اریز  تسا ، هابتـشا  اـعطق 
تاذ و یتسه و  يهمه  اریز  تسادـخ ، راکنا  اب  يواسم  داقتعا ، نیا  تسا . ریذـپان  ناـکما  تاـقولخم  ادـخ و  ناـیم  هک  تسا ، تاـصتخم )
 ] صیاقن و نیا  يهمه  قوف  ادـخ  هک  یتروص  رد  تسا ، نوکـس  تکرح و  رد  دودـحم و  هتـسباو ، دـنمزاین ، ثداـح ، تاـقولخم ، تاـفص 

و دوشیمن ) رداص  دحاو  زج  یقیقح  دحاو  زا   ) تدحو يهدـعاق  دـننام  طیاسو ، ترورـض  هب  لالدتـسا  تساهيدـنمزاین . هحفص 1214 ]
روط هب  ار  ترثک  رودـص  میرگنیم ، نامدوخ  سفن  رد  ام  هک  یماـگنه  درادـن . ياهیاـپ  ساـسا و  چـیه  یبوبر ، خـماش  ماـقم  رب  نآ  قیبطت 

، اهداضتم اهترثک و  همه  نیا  ندرک  رداص  اب  نآ ، تاذ  سفن و  تدـحو  مینکیم . هدـهاشم  یناوارف  هب  نامدوخ  دـحاو  سفن  زا  میقتـسم 
نایرج تیلع و  يهطبار  اریز  دـنکیمن ، تابثا  ار  تقلخ  رد  طیاسو  ترورـض  تالولعم ، للع و  يهلـسلس  نایرج  دوشیمن . لـتخم  زگره 
دادتما دریگیم و  ماجنا  نامز  دادتما  رد  هک  تسا  یتسه  ملاع  یجیردت  شرتسگ  يارب  اهنت  تقلخ ، هاگراک  رد  تالولعم  للع و  يهلسلس 

نایرج رد  یتسه  تایعقاو  تخانـش  ندوب  ریذـپناکما  مظن و  ندرک  رارقرب  يارب  يدـنوادخ ، يهیلاع  تمکح  دوشیم . عازتنا  نآ  زا  نامز 
لقتـسم روط  هب  تاقولخم ، زا  کی  ره  داجیا  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  هن  دومرف ، ررقم  ار  داسف  نوک و  ياـنبور  رد  تیلع  لـصا  ققحت ،

اب اهناسنا ، ایوگ . وا  دیحوت  هب  اهبل  دوشیم و  هدوس  نیمز  رب  وا  لباقم  رد  اهیناشیپ  هافشلا . هتدحو  هابجلا و  هل  ترخ  تسا . هدوب  ناوتان 
لاح رد  نایملاع  راگدرورپ  اب  یتایفیک  طیاسو و  اب  تادوجوم  رگید  دـننکیم . تداـبع  ار  دـنوادخ  صخـشم ، يهدجـس  حـیبست و  رکذ و 

زا ات  تخاس  نیعتم  تقلخ  ماگنه  رد  ار  ءایـشا  اههبـش . نم  هل  هنابا  اهل  هقلخ  دنع  ءایـشالا  دح  مینکیمن . كرد  ار  اهنآ  ام  هک  دـناتدابع 
رد نیعت  لـصا ، نیا  تیمها  دوشن . هبتـشم  رگیدـکی  هب  هک  هتخادرپ  هتخاـس و  ناـنچ  ار  تقلخ  یلاـع  مظن  دـنوش . ادـج  دوـخ  ياهدـننامه 

طباور ازجا و  يدنمنوناق  مه  هدرک و  ریذپناکما  هحفـص 1215 ] خیرات [  لوط  رد  ار  نوگانوگ  مولع  زورب  مه  هک  تسا ، تقلخ  هاگراک 
یف هوطخ ، طاسبنا  هوبر و ال  فالدزا  هظفل و ال  رورک  هظحل و ال  صوخـش  هدابع  نم  هیلع  یفخی  ـال  و  تسا . هتـشاد  اـپ  رب  ار  یتسه  ملاـع 
لیل لابقا  نم  روهدلا ، هنمزالا و  بلقت  رورکلا و  لوفالا و  یف  رونلا  تاذ  سمـشلا  هبقعت  رینملا و  رمقلا  هیلع  ایفتی  جاس ، قسغ  جاد و ال  لیل 

یظفل چیه  رارکت  تسین و  ناهنپ  وا  يارب  هاگن  نیرتمک  وا  ناگدنب  زا  هدع . ءاصحا و  لک  هدم و  هیاغ و  لک  لبق  ربدم . راهن  رابدا  و  لبقم .
رد هن  کیرات و  بش  رد  یماگ  نداهن  زاـب  هن  و  اهيدـنلب ) تشپ  نتفرگ  هاـنپ   ) يدـنلب کـی  هب  ندـش  کـیدزن  هن  درادـن ، ییاـفخ  وا  يارب 
رد نآ ، زا  سپ  ندـش  رادوـمن  بورغ و  لاـح  رد  یناروـن  باـتفآ  دـنکیم و  تکرح  نآ  يهیاـس  رد  نشور  هاـم  هک  یهاگنابـش ، نوـکس 
ره زا  شیپ  یتدـم و  تیاـهن و  ره  زا  شیپ  ددرگیمرب ، هک  يزور  دـیآیم و  هک  یبش  ندروآ  يور  زا  ناراـگزور ، اـهنامز و  ینوگرگد 

. تسا ملع  ءایـشا  يهمه  هب  سپ  تسا ، ملاـع  دوخ  تاذ  هب  وا  ینعی  تسا . يروضح  ملع  ءایـشا ، هب  يدـنوادخ  ملع  يدادـعت . یـشرامش و 
هب هیبش  وا ، سدقا  تاذ  رب  يدنوادخ  تامولعم  تبـسن  تسین . سدـقا  تاذ  نآ  عونت  رثکت و  ببـس  تاذ ، رد  عونتم  رثکتم و  ءایـشا  روضح 

يریوصت یلوصح  ملع  اب  هن  تسا و  نآ  صاخ  يانعم  هب  يروضح  ملع  اب  هن  هک  تسام ، تاذ  هب  ام  ياههدـش  تفایرد  تامولعم و  تبـسن 
 ] تایاهن رادـقالا و  تافـص  نم  نوددـحملا  هلحنی  امع  یلاعت  دـیآیم . دوجو  هب  هاگآ  نهذ  هب  دورو  عقوم  رد  اـهنت  هک  تسا  یـساکعنا  و 

تـسا رتتمظع  اب  سدقا  تاذ  نآ  بوسنم . هریغ  یلا  بورـضم و  هقلخل  دحلاف  نکامالا  نکمت  نکاسملا و  لثات  راطقالا و  هحفص 1216 ]
ذاختا زا  تسا ) رتالاب   ) و دنهدیم . تبسن  وا  هب  ناگدننک  دودحم  هک  اهرطق ، تیاهن  اههزادنا و  يهلیـسو  هب  هدننک  دودحم  تافـص  نآ  زا 

ره تسا . یبوبر  يالعا  ماقم  نآ  ریغ  هب  بوسنم  هدش و  هدز  وا  تاقولخم  يارب  هزادنا  دح و  اریز  هاگرارق . رد  ندـش  ریگیاج  اهنکـسم و 
هب هزادنا ، دح و  تیمک و  هلوقم  ود  تساهنآ . قوف  دنوادخ  دشاب ، اهنآ  تاصتخم  زا  دوش و  هداد  تبسن  تایدام  هدام و  هب  هک  ياهلوقم 
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رد ناسنا  تسا . دوجولابجاو  موهفم  فالخ  ادـخ  هب  اـهنآ  دانـسا  تسا و  تاـیدام  هداـم و  تافـص  زا  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  ره 
تقیقح کی  موهفم  نیا  دبایرد . تسا ، تالامک  يهمه  عماج  هک  ار  دوجولابجاو  دنوادخ  موهفم  دناوتیم  یناور  يزغم و  لادـتعا  لاح 

نورد رد  ییابیز  ناونع  هب  ار  تقیقح  کی  ام  مینکیم . عوجر  نامدوخ  نورد  هب  زاـب  یتفاـیرد ، نینچ  تحـص  قیدـصت  يارب  تسا . تبثم 
یکیزیف ققحت  ینیع ، ناـهج  رد  هک  نیا  اـب  ار ، دـحاو  تقیقح  نیا  اـم  تسا . ییاـبیز  عون  نارازه  هب  قیبطت  لـباق  هک  مینکیم  كرد  دوخ 

یلایخ و موهفم  کی  هن  مینکیم ، قیبطت  میباییم ، رد  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  هک  یعقاو  تقیقح  کی  ناونع  هب  اهییابیز ، يهمه  رب  درادن ،
اب درک  يرگتروص  ار  هچ  ره  عاـفتنا . ءیـش  هعاـطب  هل  ـال  عاـنتما و  هنم  ءیـشل  سیل  هتروص . نسحاـف  روـص  اـم  روـص  و  یبلـس . یگتخاـس 
هب يدوس  تانئاک ، تعاطا  زا  هن  و  تسین . وا  نامرف  زا  یچیپرس  عانتما و  تردق  ار  تاقولخم  زا  يزیچ  چیه  دومرف . ریوصت  هجو  نیرتوکین 
زا روظنم  دوشیم و  هدـید  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  هک  هجو » نیرتوـکین   » زا روـظنم  هحفـص 1217 ] ددرگیم [ . دـیاع  نیرب  دوجوم  نآ 

هکلب دوشیمن . هدید  تعیبط  ملاع  تادوجوم  زا  ناوارف  يرادـقم  رد  هک  تسین  يرهاظ  سوسحم  ییابیز  اهنت  امکح ، نخـس  رد  رتعیدـب » »
نیا هب  یهجوتیب  اـب  مدرم  رثکا  دـننک . هدـهاشم  ار  نآ  دـنناوتیم  ناـیانیب  هک  تسا  ياهدـننک  هریخ  رایـسب  هوکـش  مظن و  تمظع  دوصقم ،
نیا نامگ  هب  تسا ، تیدبا  هاگرذـگ  رد  نانآ  دوخ  تیـصخش  ندـناسر  رمث  هب  يارب  نانآ  تادابع  تاعاطا و  یمامت  هک  یمظع ، تقیقح 

مورحم یهلا  تیبذاـج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  یقیقح و  طاـبترا  زا  ار  دوـخ  دوـشیم ! دـنمهرهب  ناـنآ  تاـعاطا  تاداـبع و  زا  دـنوادخ  هک 
لایخ هب  دـنرادیمرب و  تعاطا  تدابع و  زا  تسد  اهيراوگان ، هب  التبا  تامیالمان و  ضورع  درجم  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـناهدرک .

هلالـس نم   ) تئدب راتـسالا . تافعاضم  ماحرالا و  تاملظ  یف  یعرملا ، اشنملا  يوسلا و  قولخملا  اهیا  دـناهداد ! ماجنا  یحیحـص  راک  دوخ 
مث ءادـن ، عمـست  ـال  ءاـعد و  ریحت  ـال  اـنینج  کـما  نطب  یف  رومت  موسقم . لـجا  و  مولعم ) ردـق  یلا  نیکم ، رارق  یف   ) تعـضو و  نیط ) نم 

هجاحلا دـنع  کفرع  کما و  يدـث  نم  ءاذـغلا  رارتجال  كادـه  نمف  اهعفانم . لبـس  فرعت  مل  اهدهـشت و  مل  راد  یلا  كرقم  نم  تجرخا 
دودـحب هلوانت  نم  زجعا و  هقلاخ  تافـص  نع  وهف  تاودالا  هئیهلا و  يذ  تافـص  نع  زجعی  نم  نا  تاـهیه ، کـتدارا !؟ کـبلط و  عضاوم 

دروم اههدرپ  يالبال  ماحرا و  ياهیکیرات  رد  هک  ياهدش  عادبا  يا  ياهدش و  هدیرفآ  لدتعم  ياضعا  اب  هک  یقولخم  يا  دـعبا ! نیقولخملا 
ردق ات  يدـش  هداهن  مکحم  یهاگرارق  رد  هحفـص 1218 ] هک [  يدوب  لگ  زا  هدـش  هدیـشک  يرهوج  زا  تدوجو ، زاغآ  رد  يدوب . تیانع 

ار ییادن  هن  یتشاد و  ندناوخ  هب  نداد  خـساپ  ییاناوت  هن  یتشاد . یـشبنج  يدوب و  تردام  نورد  رد  یفخم  هدـش . تمـسق  یتدـم  نیعم و 
يا . ) یتخانـشیم ار  نآ  عفانم  ياههار  هن  يدوب و  هدـید  ار  نآ  هن  هک  ياهناـخ  هب  يدـش  هدـنار  نوریب  هاـگرارق  نآ  زا  سپـس  يدینـشیم .

، تاهیه دومن ؟ هئارا  وت  هب  ار  تاهدارا  نتـساوخ و  ياههاگیاج  درک و  ییامنهار  تردام  ناتـسپ  زا  اذغ  بذج  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ناسنا ،)
شقلاخ تافـص  تفایرد  زا  اعطق  تسا ، زجاع  دنـشابیم ، لـیاسو  رازبا و  لکـش و  ياراد  هک  یتادوجوم  تافـص  كرد  زا  هک  یـسک  نآ 

هجوت و هب  ار  مدرم  ریسفت  دروم  تالمج  رد  نینموملاریما  دشابیم . رترود  تاقولخم  دودح  يهلیسو  هب  وا  كرد  هب  ندیـسر  زا  رتناوتان و 
هیـصوت یگدـنز  يارب  وپاکت  شالت و  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  ات  ایند ، نیا  هب  دورو  زا  شیپ  نانآ ، يدوجو  نایرج  زا  يریگتربع  تقد و 

تاذ و فیصوت  زا  یناوتان  رارقا  هب  مدرم  مازلا  تقلخ و  يالاو  تمکح  هب  ندش  هاگآ  سرد و  يریگارف  ترضح ، نآ  دوصقم  دیامرفیم .
یلـصا لـماع  لـماوع و  تخانـش  يهراـبرد  هشیدـنا  هـب  ار  مدرم  قوـف  تـالمج  رد  مالــسلاهیلع  ماـما  تـسا . يدـنوادخ  سدـقم  تاـفص 
ندروآ تسد  هب  يارب  رـشب  شاک  يا  دیامرفیم . روتـسد  تسا ، هتفرگ  رارق  نانآ  ریـسم  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یعونتم  ياهتیعقوم 
شزرا ردق و  ات  دروآیم  تسد  هب  رایتخا  اب  ار  اهنآ  درکیم و  شالت  دراد ، دوجو  وا  رد  هک  شزرا  قوف  ياههیامرس  اهتمظع و  همه  نیا 

هحفص 1219] دسانشب [ . ار  اهنآ 

سوواط شنیرفآ  هبطخ 164-

نم ابیجع  اقلخ  مهعدـتبا  هحفـص 1220 ] دـیامرفیم [ . ناـیب  ار  سوواـط  تقلخ  ندوب  زیگناتفگـش  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
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و هب ، هفرتعم  لوقعلا  هل  تداقنا  ام  هتردـق ، میظع  هتعنـص و  فیطل  یلع  تانیبلا  دـهاوش  نم  ماقا  تاکرح و  يذ  نکاس و  تاوم و  ناویح و 
عادبا تاکرح ، ياراد  نکاس و  هدنز و  ریغ  هدنز و  زا  ار  تاقولخم  ناحبس  دنوادخ  هتینادحو . یلع  هلئالد  انعامـسا  یف  تقعن  هل و  هملـسم 

هب هجوت  هک  یلاح  رد  یناسنا  لوقع  هک  اجنآ  ات  دومرف ، هماقا  دوخ ، تردق  تمظع  فطل و  ندناسانش  يارب  ار  نشور  يدهاوش  و  دومرف .
نینط ام  ياهشوگ  رب  وا  تینادـحو  لیالد  داـیرف  و  دـننکیم . فارتعا  هتـشگ و  وا  میلـست  دـنیامنیم ، وا  تردـق  تمظع  تعنـص و  فطل 

لالدتـسا تسا ، یملع  نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  نآ  رد  مکاح  مظن  هب  هناگی ، دنوادخ  هب  یتسه  ناهج  نداد  تبـسن  يارب  الومعم  دزادـنایم .
ود نیا  هک  یتروص  رد  دننکیمن . نآ  یتوکلم  هوکش  يزیگناتفگش و  هب  یهجوت  هک  یلاح  رد  تسا ، حیحص  الماک  دانسا  نیا  دننکیم .

. مکی هاگدید  هحفص 1221 ] دریگب [ . رارق  هدافتـسا  دروم  هاگدید  ود  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یناوارف  رایـسب  تیمها  ياراد  مه  عوضوم 
يازجا لیکـشت  زا  هلـصاح  تاعونت  دوشیم . یقلت  يدـنوادخ  دوجو  تابثا  لیلد  القتـسم  یتسه ، ملاع  یتوکلم  هوکـش  يزیگناتفگش و 

زین دراد و  یـساسا  شقن  رـصانع  عونت  رد  اهنآ  دادعا  هک  فیلدـنم ، لودـج  رـصانع  رد  اهنورتکلا  عامتجا  دـننام  تعیبط ، رد  تخاونکی 
ای هک  اهییابیز ، دننام  مه  یتسه ، ملاع  رد  توکلم  هوکـش  ساسحا  دنراد . زیگناتفگـش  یهوکـش  داوم ، يهدـنهد  لیکـشت  لوصا  رگید 
هب رظنبحاص  ققحم و  صاخـشا  ندومن  مازلا  هکلب  ندرک  عناق  رد  ینورب ، ینیع  ناهج  زا  ای  دـناشکیم  یهلا  هاگراب  هب  نورد  زا  ار  ناسنا 

عازتنا اـشنم  هک  مظن  يهدـیدپ  زا  اـم  مود . هاگدـید  تسا . ینورب  ینورد و  ناـهج  ياهیتفگـش  زا  رتنشور  وا ، تینادـحو  قلاـخ و  دوجو 
هوکـش ساسحا  یتسه و  ملاع  رد  اههدیدپ  ندوب  زیگناتفگـش  هب  قیقد  هجوت  اب  سپـس ، میوشیم . ادـخ  دوجو  تابثا  یهار  تسا ، نیناوق 

دهاوخیم كراـبم  يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  میوشیم . انـشآ  يدـنوادخ  لاـمج  لـالج و  تمظع و  اـب  نآ ، رد  توکلم 
تحت هک  اشوک  فاص و  لقع  هک  تسا  نیا  طابترا  ییانشآ و  نیا  طرش  دنک . طوبرم  انشآ و  الاب  ملاع  اب  نییاپ  ملاع  نیمه  رد  ار  تیرـشب 
یعیبط دوخ  هب  یکتم  ياههشیدـنا  تالیخت و  هن  دریگب ، ار  ناسنا  تسد  دوش و  نادـیم  دراو  دـنکیم ، تیلاـعف  هتفاـی  بذـهت  سفن  ناـمرف 

هن منکیم ، هلاوح  ینیع  يهدـهاشم  هب  ار  وت  نایب  نیا  رد  نم  هدانـسا . فیعـض  یلع  لیحی  نمک  ال  هنیاعم ، یلع  کلذ  نم  کـلیحا  مروتم .
یساسا لصا  ار ، ینیع  يهدهاشم  هب  دانسا  ریسفت ، دروم  هلمج  رد  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  دیامن . عاجرا  فیعض  دنس  هب  هک  یـسک  دننام 

زا تایعقاو  هب  یملع  لوصو  دیوگب : هک  تسا  یملع  نادجو  نیمادک  فصو ، نیا  اب  دمانیم . فیعـض  دانـسا  ار  نآ  ریغ  دنکیم و  یفرعم 
هب دیجم ، نآرق  رد  هحفص 1222 ] تسا [ ؟ هدش  عورـش  نیمز  برغم  رد  مه  نآ  فرط ، نیا  هب  سناسنر  زا  هبرجت ،  سح و  هدهاشم و  هار 

روتـسد ینیمز ، تایعقاو  ییاضف و  تارک  يهمه  ات  هتفرگ  دوخ  دوجو  زا  یتسه ، ملاع  تایعقاو  رد  رظن  هدهاشم و  يهرابرد  دوخ  ناگدـنب 
شمح همئاوق  نال  هعجوت . قداصب  دهـشی  هتثاغتـسا و  نع  نیبی  داکی  توصب  ـالوعم  اـقز  همئاوق  یلا  هرـصبب  یمر  اذاـف  تسا . هدومرف  دـیکا 

دوخ ییوجهانپ  هک  يرادناج  نانوچ  دروآیمرب و  دننام  هلان  ییادص  درگنیم ، شیاهاپ  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  هیـسالخلا . هکیدلا  مئاوقک 
ياهاپ دـننام  دراد  كزان  تشز و  گنر و  هایـس  ییاهاپ  اریز  دـهدیم . یهاوگ  شدرد  ساـسحا  قدـص  هب  وا  داـیرف  دـنکیم ، راکـشآ  ار 

هب نتـسیرگن  ماـگنه  رد  سوواـط ، يهلاـن  تلع  هـک  دـیامرفیمن  احیرـص  تـالمج  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یـسالخ ... سورخ 
ایآ تسین . یفتنم  دشاب ، نینچ  تسا  نکمم  هک  لامتحا  نیا  یلو  تسوا . ياضعا  رگید  رپ و  لاب و  ییابیز  ساسحا  تدش  لولعم  شیاهاپ ،

يهمادا زا  فرحنم و  دوخ  لداعت  زا  تایح  دراذـگیمن  هک  دراد  دوجو  هدرپ  تشپ  رد  لداعت ، ظفح  نوناق  مان  هب  تیمها ، اب  رایـسب  ینوناق 
، یـسانشراتفر تارکفت  ام  نارود  رد  اصوصخم  میاهدوبن . قیقحت  نیا  ددـص  رد  نونکات  اـم  دوش ؟ لـتخم  یبوبر  تمکح  رد  دوخ  يررقم 
. تسا تیمها  اب  رایسب  قیمع و  تارکفت  هنوگ  نیا  عنام  املسم  هدرک ، هصالخ  اهراتفر  یسانشدومن  رد  ار  اهینیبناهج  یـسانشناسنا و  هک 

بـسانم ییاههودنا  دنت ، رایـسب  ياهيداش  دروآیم و  دوخ  لابند  هب  ار  يزیمآماهبا  یگتفرگ  یعون  هراومه  قیمع ، ياههدنخ  لاح ، ره  هب 
ياـهيزوریپ دـهدیم و  هجیتن  ار  ياهدننکـش  یتسپ  ساـسحا  یگتـسکش و  هزادـنا ، زا  شیب  ربـکت  رورغ و  ساـسحا  دراد . یپ  رد  ار  دوخ 

 ] نا هنـسلالا  هکردـت و  نا  ماهوالا  زجعا  دـق  هئازجا  لقا  و  تسا . هدـیماجنا  شحاف  ياهتسکـش  هب  دوز ، ای  رید  اهیهاوخدوخ ، هب  دنتـسم 
رد ام  هک  هچ  نآ  تسا . هتخاس  ناوتان  شنایب  زا  ار  اهنابز  شکرد و  زا  ار  ناسنا  ماهوا  ناویح ، نیا  ازجا  نیرتمک  و  هفصت . هحفص 1223 ]
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یقیقح لصف  كرد  زا  مهم ، رایـسب  تلع  ود  هب  ام  یقیقح . لصف  هن  تسا ، یقطنم  لـصف  مینکیم ، يرادربهرهب  ءایـشا  تخانـش  فیرعت و 
اب یتسه  ملاع  ءایـشا  دـیدش  طابترا  یناوتان  نیا  لیلد  تسا . ءایـشا  یتاذ  تقیقح  هنک و  هب  دورو  زا  ام  یناوتان  مکی . تلع  میناوتاـن . ءایـشا 

همه روط  هب  ءزج  کی  تاذ  یقیقح  تخانـش  تادوجوم ، يهعومجم  لک  مهف  نودـب  هک  تسا  نیا  طاـبترا  نیا  يهمزـال  تسا . رگیدـکی 
رتقیمع شرتسگ و  يارب  رشب ، تسد  رکف و  اب  هدش  هتخاس  رازبا  زا  ام  كرد  لماوع  لیاسو و  فرصت  مود . تلع  تسین . ریذپناکما  هبناج 

لوصا يریگراک  هب  لیلد  هب  ام ، يزغم  ياهتیلاعف  ساوح و  فرصت  فرط و  کی  زا  یتسه  ناهج  يهرابرد  ام  تامولعم  ندرک  رتقیقد  و 
يارب  ) هسفنیف ءایشا  هنک  تاذ و  يهزوح  هب  لوصو  زا  عنام  رگید ، فرط  زا  صاخ ، ياهریگفده  ینورد و  تباث  تارثات  هتخاس و  شیپ 

امم حبـش  برطـضی  الا  هسفن  یلع  ياو  و  هلیفلا ! ناتیحلا و  قلخ  نم  امهقوف  ام  یلا  هجمهلا  هرذلا و  مئاوق  جمدا  نم  ناحبـس  و  تسا . دوخ )
ات هتفرگ  سگم  هچروم و  ياهاپ  زا  شنیرفآ ، رد  هک  يدـنوادخ  تسا  كاپ  هتیاغ . ءانفلاو  هدـعوم ، ماـمحلا  لـعج  ـالا و  حورلا ، هیف  جـلوا 
نآ رد  حور  هک  ار  يدوجوم  چـیه  هک  لاعتم  دـنوادخ  هدومن  هدـعو  و  تسا . هدـیرفآ  مکحتـسم  ار  لـیف  یهاـم و  ود : نآ  زا  رتـالاب  یلیخ 

هحفص تسا [ . هداد  رارق  وا  راک  نایاپ  ار  انف  ییاهن و  هاگهدعو  ار  گرم  هک  نیا  زج  دشابن ، ینوگرگد  دوخ ) ررقم  عضو  زا   ) تسا هدیمد 
میتفگ هک  نیا  مینک . یفرعم  تقلخ  ملاع  رد  یلاع  مظن  زا  یتمـسق  رگیدـکی ،» اب  ار  نارادـناج  يازجا  تقلخ  بسانت   » میناوتیم ام  [ 1224

هدوـب و تیمها  اـب  رایـسب  اـهنآ  تقلخ  رد  يرادـفده  نداد  ناـشن  تهج  زا  نارادـناج ، رد  مکاـح  مظن  هک  تسا  نیا  يارب  یلاـع ،» مظن  »
دناوتیم يرادـفده  يهدـیدپ  نیا  دوشیم . حرطم  یملع  فراعم  رد  یتح  یهاگ  اـهینیبناهج و  رد  هک  تسا  یمهم  لـئاسم  يوگخـساپ 

، لقتـسم میقتـسم و  روط  هب  يرادـفده ، دـشاب . هدوب  یتسه  ناـهج  رد  یعیبط  قوف  لـماع  تاـبثا  يارب  مکحم  شزرا و  اـب  لـیالد  زا  یکی 
يرادفده هک  تایح ، زا  ار  تادوجوم  رگید  يرادروخرب  رادفده ، دوجوم  رد  يریگفده  هدارا و  یهاگآ و  ترورض  تهج  هب  دناوتیم 

یلا جرخا  ام  عئادـب  نع  کسفن  تفزعل  اهنم  کل  فصوی  ام  وحن  کبلق  كرـصبب )  ) رـصبب تیمر  ولف  دـنک . تابثا  دراد ، دوخ  تاذ  رد  ار 
وت سفن  دوشیم ، فیصوت  وت  يارب  تشهب  زا  هک  هچ  نآ  يوس  هب  يزادنیب  لد  مشچ  رگا  اهرظانم . فراخزو  اهتاذل ، اهتاوهش و  نم  ایندلا 

دـنکیم و ضارعا  تسا ، هتـشگ  رادومن  ایند  نیا  رد  هک  نآ  رظانم  رویز و  رز و  ایند و  ذـیاذل  اهینتـساوخ و  اـهییابیز و  اهیتفگـش و  زا 
هورگ تسا . هدـش  فیـصوت  فلتخم  هورگ  هس  رد  نآ  ياهتمظع  اـهییابیز و  تشهب و  یمالـسا ، يهیلوا  عباـنم  رد  دوشیم . نادرگیور 

روح و روصق ، دـننام  دـنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  ایند  لها  تیرثکا  هک  تسا  سوسحم  يدام و  ذـیاذل  لماوع  اهییابیز و  تازایتما و  مکی .
همئا ناربمایپ و  ایقتا و  راربا و  ینعی  يدنوادخ ، ناگدـنب  عمج  رد  دورو  مود . هورگ  کلذ . ریغ  روهط و  بارـش  اراوگ و  ياههویم  ناملغ ،

نینموملاریما ریخا  تاراـبع  زا  هحفـص 1225 ] هللاءاـقل [ .)  ) یبوبر تیبذاـج  عاعـش  رد  دورو  موس . هورگ  هللاءاـیلوا . رگید  مالـسلامهیلع و 
هدـمآ ثیداـحا  نآرق و  رد  يویند  يداـم  میهاـفم  اـب  هک  یتشهب  ياـهتمعن  نآ  هک  دوشیم  مولعم  هکراـبم ، يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
هللاءاقل هللاناوضر و  هللامایا ، هب  دورو  يارب  یگدامآ  دورو ، زا  سپ  تسا . تشهب  هب  دورو  زاـغآ  رد  قوف ، ریـسفت  نتـشاد  رظن  رد  اـب  تسا ،
همارکلا لزت  مل  موق  تسا : نینچ  هکراـبم  يهبطخ  ریخا  تاراـبع  دـنوشیم . لـیان  دوـخ  یلـصا  ماـقم  هب  ناـیتشهب  حاورا  دوـشیم و  عورش 

ات دنکیم ، ادیپ  همادا  نانآ  يارب  يدنوادخ  تمارک  هک  دنتـسه  یموق  تشهب  لها  رافـسالا . هلقن  اونماو  رارقلا ، راد  اولح  یتح  مهب  يدامتت 
هحفص 1226] دنوش [ . تحار  تالوحت ) زا   ) اهرفس رد  ندش  اج  هب  اج  زا  دنریگ و  ياج  يدبا  هاگرارق  رد 

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  هبطخ 165-

. ] دـیوگیم ناـمزلارخآ  مدرم  زا  هیماینب و  زا  سپـس  دـیامرفیم . کـیرحت  تفلا  سنا و  رب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
هللا نع  الو  نوهقفتی ، نیدـلا  یف  ال  هیلهاجلا : هافجک  اونوکت  ـالو  مکریغـصب ، مکریبک  فاریلو  مکریبکب ، مکریغـص  ساـتیل  هحفص 1227 ]

هب ناتلاسگرزب  دنک و  يوریپ  ناتلاسگرزب  زا  ناتلاسدرخ  دیاب  ارـش . اهناضح  جرخیو  ارزو ، اهرـسک  نوکی  حادا  یف  ضیب  ضیقک  نولقعی ،
يرهاظ اب  . ) یلقعت ادخ  يهرابرد  هن  دنتشاد و  نید  رد  یهقفت  هن  هک  تیلهاج : نشخ  ناراکافج  دننام  دیشابم  و  دزروب . تبحم  ناتلاسدرخ 
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رگا تسا و  هانگ  نآ  نتسکش  تسا ، غرمرتش  يراذگمخت  هاگیاج  رد  هک  یمخت  دننام  رش .) تاناویح  دننامه  ینطاب  تیناسنا و  هب  هتسارآ 
يهبطخ نیا  زاـغآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـشاب . رـش  تسا  مخت  نورد  رد  هک  هچ  نآ  تسا  نکمم  دوـش ، هتـشاذگ  دوـخ  لاـح  هب 
دزـشوگ تساهناسنا ، نایم  تاـساسحا  فطاوع و  براـجت و  مولع و  لداـبت  هک  ار ، لوقعم  تاـیح  نیناوق  نیرتیـساسا  زا  یکی  كراـبم 

تیمک یلو  دنروآیم ، دوخ  اب  دلوت  ماگنه  زا  ار  دوخ  تایح  لیصا  نوئـش  يهمه  ياوق  دادعتـسا و  اهناسنا ، هک  تسا  یهیدب  دیامرفیم .
اب یگنهرف ، یقالخا و  ینید ، یـسایس ، یعیبط ، طیحم  لـماوع  اـب  اـهنآ ، زا  هحفـص 1228 ] يرادربهرهب [  ندیـسر و  تیلعف  هب  تـیفیک  و 

تایح يهدنراد  اپ  رب  نکر  ود  ریسفت ، دروم  رصتخم  يهلمج  ود  اب  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  دوشیم . نییعت  دنراد ، هک  ینوگانوگ  رصانع 
نیرتدـیدش یگدـنز ، توارط  ظفح  يارب  هک  یناسنا ، فطاوع  تاساسحا و  . 1 زا : دـناترابع  نکر  ود  نیا  دـیامرفیم . حرطم  ار  لوقعم 

یـسات و تسا . لوقعم  تایح  یـساسا  يهناگراهچ  تاطابترا  یلاع  مظن  يهدننک  نیمات  هک  نآ ، ياهتیلاعف  لقع و  . 2 دراد . ار  ترورض 
ناگرزب ياهیهاگآ  تادهاشم و  براجت و  یناوارف  تهج  هب  هکلب  تسین ، رمع  زا  يرتشیب  نایلاس  تشذگ  لیلد  هب  ریبک ، زا  ریغص  يوریپ 

نم مکیف  عمطی  مل  لطابلا ، نیهوت  نع  اونهت  ملو  قحلا ، رـصن  نع  اولذاختت  مل  ول  سانلا ، اهیا  دناهتـشاد . رایتخا  رد  يرتشیب  نامز  هک  تسا 
، دیتشگیمن تسـس  لطاب  هب  نیهوت  رد  دـیتشاذگیمن و  بقع  هب  ياپ  قح  يرای  زا  رگا  مدرم ، يا  مکیلع . يوق  نم  وقی  ملو  مکلثم ، سیل 
. درکیمن ادیپ  هوق  تردق و  هدش ، دنمورین  امـش  رب  زورما )  ) هک یـسک  تشادن و  امـش  هب  ییوگروز  رد  عمط  تسین ، امـش  لثم  هک  یـسک 
درک و دنهاوخ  عمط  امش  يهرابرد  هماک  دوخ  ناتسرپتردق  دینک ، يراددوخ  لطاب  ندرک  دوبان  زا  دینک و  ینیـشنبقع  قح  يرای  زا  رگا 

رگا دـنزیم . ار  فرح  نیرخآ  نیلوا و  تردـق ، اج ، نآ  رد  هک  اهناسنا ، يدام  دـعب  یعیبط  نوناـق  تسا  نیا  دـش . دـنهاوخ  هریچ  امـش  رب 
نودب دنک ، هدافتسا  ود  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  هداد  رارق  گرزب  رایـسب  یتردق  لکـشت ، تیعمج و  رد  لاعتم  دنوادخ ، هک  دمهفب  یموق 

ربارب رد  فاطعنا  نداد  ناـشن  درادیمنرب . تسد  داـحتا  عاـمتجا و  يراـی و  زا  زگره  هحفـص 1229 ] دش [ ، دـهاوخ  زوریپ  رهاظ  رد  کش 
لطاب یتقو  نآ . يارجا  ندیشخب و  ققحت  رد  هدارا  یتسس  ای  تسا و  قح  یقیقح  تخانش  مدع  زا  یشان  ای  نآ ، يهرابرد  یلایخیب  لطاب و 

نیرتيوق هک  ار  دوخ  تیوه  نانآ  هک  دـمهفیم  دـنهدیم ، ناشن  فعـض  نتـشیوخ  زا  نآ ، لباقم  رد  یناسک  اـی  یـسک  هک  درک  ساـسحا 
فرط مه  دـننادب و  دـنمورین  ار  دوـخ  مه  هک  تسا  یفاـک  لـطاب  لـها  يارب  ساـسحا  نیا  دـناهداد . تـسد  زا  تـسا ، ناـنآ  يهدـنرادهگن 

، مکروهظ ءارو  قحلا  متفلخ  اـمب  افاعـضا  يدـعب  نم  هیتـلا  مکل  نفعـضیل  يرمعل ، و  لیئارـساینب . هاـتم  متهت  مکنکل  فیعـض . ار  نتـشیوخ 
امـش ینادرگرـس  مناج ، هب  دنگوس  و  لیئارـساینب . ینادرگرـس  یهارمگ و  هب  دیتشگ ، هارمگ  امـش  نکل  دعبالا . متلـصو  یندالا و  متعطقو 

اب دیدیرب و  کیدزن  زا  دیتشاذگ و  رـس  تسپ  ار  قح  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  یهارمگ  ینوزفا  نیا  تشگ . دهاوخ  ربارب  دـنچ  نم  زا  سپ 
رد ار  نانآ  تحلصم  دیدرت ، نودب  دوب و  يدنوادخ  روتـسد  اعطق  هک  نامز  نآ  رد  ع ،)  ) یـسوم ترـضح  روتـسد  زا  فلخت  دیتسویپ . رود 

یلاع رایسب  یتصرف  لاس  لهچ  نیا  تخادنا . هنابرطضم  تاکرح  هب  اهنابایب  رد  هارمگ  هفالک و  مگ و  رد  رس  ار  نانآ  لاس  لهچ  تشادرب ،
رد مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دـندرک . مورحم  ار  دوخ  یمارگ  ربمایپ  نآ  روتـسد  ياـیازم  زا  دـنداد و  تسد  زا  ار  نآ  لییارـساینب  هک  دوب 

صولخ و رد  سک  چیه  دـندومرف . نایب  تحارـص  یهاگآ و  صالخا و  لامک  اب  ار  مدرم  داسف  حالـص و  اهراب  اهراب و  شکرابم ، نانخس 
ار يدـنوادخ  بوـبحم  نآ  یهلا  حور  تسود ، نمـشد و  اریز  دـهدیمن . هار  لد  هب  يدـیدرت  ناـگرزب  گرزب  نآ  يهبناـج  همه  یهاـگآ 

دنتـسناوتن تسوداـیند ، هدارایب و  نیقفاوم  اـی  نیفلاـخم و  تسا ، هدومرف  حیرـصت  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  درکیم . كرد 
( یهارمگ  ) هیت رگا  دـننک . حرطم  راوگرزب  نآ  یـسایس  یقالخا و  ینید ، یعامتجا ، يدرف ، یگدـنز  هحفص 1230 ] رب [  یلاکـشا  نیرتمک 

مه زوـنه  مینارذـگیم . یهارمگ )  ) هیت رد  لاـس  دـصراهچ  رازه و  دودـح  رد  ناناملـسم ، اـم  دوـب ، لاـس  لـهچ  اـهنابایب  رد  لییارـساینب 
هک تسا  یتدم  هچ  ارچ و  هنوگچ و  دننادیمن  هک  دـناهتخاب  ار  دوخ  تسم و  نانچ  دنتـسه و  هناگیب  دوخ  زا  نانچ  عماوج ، نیا  نارگهطلس 

هحفص 1231] دنانادرگرس [ . هیت  رد 

شتموکح يادتبا  رد  هبطخ 166-
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، رشلا ریخلا و  هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  هناحبس  هللا  نا  هحفص 1232 ] تسا [ . هدومرف  شتفالخ  لیاوا  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
. دومرف نییبت  نآ  رد  ار  رش  ریخ و  داتسرف و  ار  امنهار  باتک  ناحبس  دنوادخ  اودصقت . رشلا  تمس  نع  اوفدصاو  اودتهت ، ریخلا  جهن  اوذخف 

موهفم ود  رـش  ریخ و  دیرادرب . ماگ  باوص  لدتعم و  هار  رد  دینک و  ضارعا  رـش  تمـس  زا  دیوش و  تیاده  ات  دـیریگب  شیپ  ار  ریخ  ریـسم 
يانعم هب  مه   ) هفسلف رد  دنوشیم . ریبعت  دب  بوخ و  اب  یـسراف  تغل  رد  دنتـسه و  مدرم  مومع  نهذ  هب  انـشآ  میهافم  زا  رـش  ریخ و  لباقتم 

. تسا هتفرگ  رارق  قیقحت  دروـم  موـهفم  ود  نیا  یناـسنا  موـلع  زا  یباوـبا  رد  مـالک و  ملع  رد  و  تمکح ) ياـنعم  هب  مه  نآ و  یحالطـصا 
ره هلب ، دراد ؟ دوـجو  یفیرعت  رـش  ریخ و  يارب  اـیآ  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  دراد ، دوـجو  هدـیدپ  ود  نیا  يهراـبرد  هک  یلئاـسم  زا  يرادـقم 

، دنک عفترم  ار  ناسنا  يونعم  ای  يدام و  ياهزاین  زا  يزاین  دـناوتب  ینعی  دـشاب ، تبثم  یناسنا  دوجو  اب  ریثات  رثات و  طابترا  رد  هک  ياهدـیدپ 
تیعقوم ای  تیدوجوم و  رد  یصقن  هدوب و  یناسنا  دوجو  اب  طابترا  رد  تبثم  رثات  ریثات و  رد  لالتخا  بجوم  هک  ياهدیدپ  ره  و  تسا . ریخ 

تسا ناحبـس  دنوادخ  یتسه  ملاع  يهدنروآ  دوجو  هب  هک  تهج  نادب  . 2 هحفص 1233 ] دوشیم [ . هدیمان  رـش  دروآ ، دراو  یمدآ  ینوناق 
اما تسا . ریخ  دـشاب  هچ  ره  تیـشم  نیاربانب ، تسا ، لماک  زاینیب  قالطالایلع و  میکح  قلطم و  ملاع  ضحم و  ریخ  وا  هک  تهج  نادـب  و 

لاعتم دـنوادخ  هب  دانـسا  لباق  هک  تسا  لاحم  میدـش ، رکذـتم  نآ  يارب  قوف  رد  هک  یفیرعت  اـب  تسا ، شزرادـض  موهفم  رادراـب  هک  رش ،
يانبم رب  ای  . 3 تسا ، زاین  زا  یـشان  ای  . 2 ملع ، هب  ندوب  اراد  ناکما  اـب  تسوا  لـهج  لولعم  اـی  . 1 دوجوم : کی  زا  رـش  رودص  اریز  دـشاب .
قلطم لماک  دـنوادخ  هب  ار  صقاون  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  تسا . یبلط  نوزفا  تلع  هب  اـی  . 4 تسا ، یـشزرادض  یهاوخدوخ 

ینوناق تعیبط  هک  یتروص  رد  . 3 تسا . سدقا  تاذ  نآ  يدنوادخ  یفن  يواسم  روبزم  روما  زا  کی  ره  دانـسا  اریز  داد ، تبـسن  ناوتیمن 
شالت دادعتـسا  نآ  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  ناسنا  دشاب و  رتیلاع  تداعـس  لیـصحت  تفرعم و  دادعتـسا  ياراد  ناسنا  دـننام  دوجوم  کی 
ینوناق يهیامرـس  زا  یـصخش  نینچ  اریز  تسا . هدـش  رـش  بکترم  اـعطق  دـنک ، اـفتکا  نتـشیوخ  تسه  هک  ناـنچ  نآ  تیعقوم  هب  دـنکن و 

زا جراخ  هن  وا و  يدام  داعبا  هن  دشاب  یناسنا  تاذ  هب  طوبرم  هک  تسا  نآ  ریخ  نیرتلیـصا  . 4 تسا . هدرکن  ار  مزال  يرادربهرهب  نتشیوخ 
. دـنامیم رادـیاپ  وا  يارب  هک  تسوا  سفن  تیـصخش و  نم ، هب  طوبرم  دـنکیم ، افوکـش  ار  یمدآ  یلماـکت  تعیبط  هک  یتاریخ  يو . تاذ 

یهلا يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هب  لوقعم و  تایح  هک  دوخ  ریسم  رد  تکرح  زا  ار  ناسنا  تاذ  ای  سفن  تیصخش ، هک  تسا  نآ  رش  نیرتدب 
زا تمـسق  نآ  یگدـنز و  یعیبـط  حوطـس  رد  رـش  ریخ و  ندوـب  یبـسن  قـلطم . رــش  ریخ و  یبـسن و  رــش  ریخ و  . 5 دـنکیم . لتخم  تسا ،

سح عابـشا  يارب  میـالم  يهبرـض  کیرـش  تـسین . دـیدرت  ثـحب و  ياـج  تـسا ، حوطــس  نـیمه  رواـجم  هـک  ناـسنا  یناور  تیدوـجوم 
نامه رد  ناربج  لباق  ریغ  تابرض  ندروآ  دراو  زا  رتمک  املسم  تسین ، هبرض  نآ  يهتـسیاش  هک  یئزج  تناها  کی  لباقم  رد  ییوجماقتنا ،
يارب صخـش  نآ  ندرک  ینامهم  ریخ  زا  رتالاب  یلیخ  گرم ، رطخ  زا  ناـسنا  کـی  تاـیح  نداد  هحفـص 1234 ] تاجن [  ریخ  تسا . دروم 
نینچ زورب  ثعاـب  هک  هچ  نآ  دـنوشیم . رکنم  قلطم  روـط  هب  ار  قـلطم  هک  دنتـسه  یناگدنـسیون  قـلطم . رـش  ریخ و  . 6 تسا . راهان  کـی 

زا هدش  دیرجت  یلک  موهفم  یتح  رکفت ، زرط  نیاربانب  تسا . تعیبط  ملاع  تاسوسحم  ياروام  یتقیقح  هنوگ  ره  یفن  تسا ، هدش  یهابتشا 
هک ياهلوقم  ره  زا  قلطم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درادـن . دوـجو  هدـش  روـصت  زیچ  کـی  ناوـنع  هب  زین  نهذ  ناـهج  رد  تایـصوصخ  يهمه 

، یلک ریغ  قیاقح  يهلوقم  زا  ای  یلک و  بآ  یلک ، ناسنا  دننام  دنوشیم ، عازتنا  تاصخـشم  ياراد  دارفا  زا  هک  قلطم  تایلک  دـننام  دـشاب ،
دوخ بسانم  صیخشت  نودب  تسا ، تاسوسحم  يهصرع  رد  هک  هچ  نآ  تسا  لاحم  اریز  تسا . تاسوسحم  قوف  تلادع ، ییابیز و  دننام 

يهمه رب  یلک  موهفم  قابطنا  هک  تسا  نیا  رد  تلادع ، ییابیز و  دننام  یلک  ریغ  قیاقح  یلک و  ناسنا  دننام  تایلک  نیبام  قرف  دشاب . هدوب 
کی ییوگ  هک  تسا  نانچ  قابطنا  نیا  دوخ . دارفا  زا  کـی  ره  رب  ناـسنا  یلک  موهفم  قاـبطنا  دـننام  تسا . ناـسکی  دوخ  قیداـصم  دارفا و 

یعاونا هب  هک  تسا  یتقیقح  ییابیز  هک  یتروص  رد  دراد . دوجو  يدرف  یضراع  تاصخشت  يهفاضا  هب  دارفا ، يهمه  رد  كرتشم  تقیقح 
راشبآ ییابیز  اهلگ ، عاونا  ییابیز  دننام  دنکیم . قدص  دنرادن  رگیدکی  اب  یکارتشا  چیه  هک  لوقعم  سوسحم و  ياهییابیز  زا  رامشیب 
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یفن نید  هفسلف و  کی  هب  داقتعا  نید ، هفـسلف و  یفن  يارب  هک  نانچ  تسا ، مزال  قلطم  کی  هب  داقتعا  قلطم ، راکنا  يارب  اهییابیز . ریاس  و 
، دـشاب نآ  زا  یبسن  عازتنا  اـی  دوجو  اـشنم  هک  یقلطم  نودـب  ندوب ،) یبـسن   ) تیبـسن موهفم  دوخ  هک  نیا  يهفاـضا  هب  تسا . مزـال  هدـننک 

رظن رد  دیاب  ار  یبلاطم  لاوئـس ، نیا  هب  خساپ  يارب  دنوشیم ؟ بوسحم  رورـش  امنصقان  روآدرد و  ياههدـیدپ  ایآ  . 7 تسا . ریذپانناکما 
تمکح مظن و  لدـعم  دـح  نیعم ، یتاصتخم  لاکـشا و  اب  ار  یتقیقح  ار  تسا  هدـشن  تابثا  رـشب  يارب  نونکات  یملع  نوناـق  چـیه  تفرگ .

لدـعم دـح  نآ  يارب  لماکت  نآ ، زا  رتالاب  دوش و  بوسحم  رـش  صقن و  هحفـص 1235 ] نآ [  زا  شهاک  نیرتمک  ات  دـنک ، یفرعم  یتسه 
مظن هاگدید  زا  هچ  دشاب و  اهناسنا  ام  ياهنامرآ  لامآ و  اههتساوخ و  هاگدید  زا  هچ  نیگنایم ، دح  نییعت  دیآ . رامش  هب  طسوتم ) موهفم  )

دانـسا میراذگب . توافت  رـش  ررـض و  نایم  دیاب  ام  اریز  تسا . ریذپانناکما  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  تمکح و  هاگهولج  هک  یتسه  ملاع 
هک تهج  نادب  ادخ ، هب  رش  دانسا  یلو  تسا ، يدنوادخ  تمکح  هب  دانتسا  لباق  تقلخ  ناهج  تانایرج  نیناوق و  يهلیـسو  هب  ررـض  عفن و 

اـههلزلز و هقلخلاصقاـن و  حالطـصا  هب  ناـکدوک  دروـم  رد  تـسا . نکمماـن  تـسا ، مـلظ  زا  یموـهفم  اـصوصخم  حـبق و  موـهفم  رادراـب 
موهفم اهناسنا  ام  يارب  یتسه  ناهج  ياههدیدپ  تانایرج و  زا  يدروم  چیه  هک  تفگ  ناوتیم  نوگانوگ  ياهجنر  درد و  اهناشفـشتآ و 

روآرجز ياهيرامیب  برخم ، ياههلزلز  دننام  دشاب . هدوب  جنر  بجوم  روآدرد و  ام  يارب  يوحن  هب  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، ققحم  ار  رش 
لاعتم دـنوادخ  لوخدـم . ریغ  الالح  لحاو  لوهجم ، ریغ  امارح  مرح  هللا  نا  تالوحت . تاکرح و  تالاعفنا و  لعف و  درجم  هن  کلذ ، ریغ  و 

ود میمهفب ؟ ار  ینید  ماکحا  تمکح  للع و  میناوتیم  اـم  اـیآ  ار . صقن  نودـب  ءایـشا  دومرف  لـالح  ار و  راکـشآ  ياههدـیدپ  دومرف  مارح 
ياراد تسا ، هدومرف  عونمم  مارح  ناونع  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  مکی . لامتحا  دوریم . قوف  يهلمج  يانعم  يهرابرد  لاـمتحا 
تبـسن مه  دـنامهف و  لباق  اهنآ  تـالومحم  تاـعوضوم و  مه  هک  یلقع  ياـیاضق  دـننام  تسا . یعقاو  لـلع  نشور و  یتیهاـم  عوضوم و 

يهمه مود . لامتحا  دشاب . یمدآ  ناور  ناج و  ای  مسج  ررض  هب  هک  ياهدام  ره  ندرب  راک  هب  تیعونمم  دننام  اهنآ . نیبام  دوجوم  يهطبار 
نیا هب  تسا . كرد  لباق  نشور و  تسا ، هدش  یشان  يدنوادخ  یعیرشت  يهدارا  تمکح و  زا  هک  ینید  ینابم  لوصا  رب  يدنوادخ  ماکحا 

مه هک  دوخ  نایناوراک  مه  اب  هدرک و  تکرش  یلک  گنهآ  کی  رد  رشب  هک  تسا  مالسا  نید  يانبم  هحفص 1236 ] نیرتلیصا [  هک  ینعم 
هحلسا دناعازن  گنج و  لاح  رد  رگیدکی  اب  هک  هورگ  ود  هب  دیناوتیمن  امش  انبم  نیا  رب  دوریم . تیدبا  هب  ور  لامک  ریـسم  رد  تسوا  عون 

هب يزاین  تسا و  حیحص  الماک  دناهتفریذپن ، ار  نآ  ییانبم  لوصا  دیاقع و  نید و  هک  یناسک  يارب  لامتحا  نیا  عافد . يارب  رگم  دیشورفب ،
. ییالقع ای  دـنراد و  یلقع  يانبم  ای  اهنآ  يهمه  مینکیم  اعدا  هک  میراد  یهقف  يهدـعاق  لـصا و  دودح 140  رد  ام  درادن . ددـجم  تابثا 

دـشو اهلک ، مرحلا  یلع  ملـسملا  همرح  لضف  و  دـنریذپیم . ار  دـعاوق  لوصا و  نآ  يهمه  مالـسا ، یلـصا  یناـبم  هب  رظن  اـب  ـالقع ، لـقع و 
رد ار  ناناملـسم  قوـقح  داد و  يرترب  اـهتمرح  يهمه  رب  ار  ناملـسم  مارتـحا  و  اهدـقاعم . یف  نیملـسملا  قوـقح  دـیحوتلا  صـالخالاب و 
هک دناهدرک  راوتـسا  يرورـض  لوصا  دیاقع و  نانچ  رب  ار  دوخ  یگدنز  هورگ  نآ  تسویپ . مه  هب  دیحوت  صالخا و  هب  داقعنا  ياههاگیاج 

، يدـنوادخ ماکحا  يهمه  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  لوا  لاـمتحا  رد  تسین . حرطم  ناـنآ  يارب  ییارچ  نوچ و  چـیه 
نم ملـسملاف  . » دشابن هدوبن  مدرم  يارب  یلیـصفت  تفایرد  لباق  اهنآ  زا  يرادقم  هچ  رگا  دنتـسه ، یعقاو  یللع  نشور و  تاعوضوم  ياراد 
نیا قح . ریسم  رد  رگم  دنشاب ، ملاس  شتسد  نابز و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  سپ  قحلاب . الا  هدی » هناسل و  نم  نوملسملا  ملس 

تاعارم افـص و  حلـص و  شمارآ و  تسا . هتـسیاش  نینموملاریما  نابز  زا  اهنت  نآ  نایب  تیناسنا و  يهعماج  يهراـبرد  ییاـهن  يهلمج  کـی 
ياههزیگنا زا  يدـنوادخ  تیـشم  تمکح و  رب  هیکت  صولخ و  هک  دـشاب  تیناسنا  یلاـع  لوصا  رب  ینتبم  دـناوتیم  یماـگنه  مدرم  قوقح 

نودب یتح  رایتخا و  نودـب  ینیـشام  هحفـص 1237 ] مظن [  کی  رد  اهناسنا  ندـش  نیـشام  ریدـخت و  زا  یـشان  هن  دـشاب ، هدوب  نآ  لیـصا 
، اوقحلت اوففخت  مکفلخ . نم  مکودحت  هعاسلا  ناو  مکماما ، سابلا )  ) سانلا ناف  توملا ، وه  مکدـحا و  هصاخ  هماعلا و  رما  اورداب  یهاگآ .

تیفیک اب  امش  زا  کی  ره  يهدنریگ  رب  رد  همه و  ریگارف  هک  يرما  لابقتسا  هب  یگدامآ  يارب  دینک  یتسدشیپ  مکرخآ . مکلواب  رظتنی  امناف 
زا ار  امـش  تمایق  دـینیبیم و  ناتنامـشچ  شیپ  گرم ) یمتح  تشونرـس  اب   ) ار مدرم  تسا . گرم  نامه  رما  نیا  تسا ، امـش  هب  صوصخم 
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کی ره  یگدنز  هک  تهج  نادب  دنناگدنیآ . راظتنا  رد  ناگتـشذگ  هک  تسین  نیا  زج  دیـسرب . دیوش  کبـس  دناریم . دوخ  يوس  هب  تشپ 
اهقوقح زا  ریثات  تابوسر  یقالخا و  یبهذم ، یناور ، تاصتخم  یجراخ و  یلخاد و  يوضع  تایصوصخ  نارازه  هب  رظن  اب  يرشب  دارفا  زا 

یمعط اـب  صوـصخم  تـقیقح  کـی  کـلذ ، ریغ  اهيریگفدـه و  تارکفت و  زرط  ياهظفاـح و  ياههتخودــنا  نـینچمه  اـهگنهرف و  و 
یـصاخ تیفیک  ياراد  اهناسنا ، يهمه  يارب  نآ  ماع  ياههدـیدپ  يهوالع  هب  سک ، ره  گرم  اذـل  تسا ، صخـشم  یقیالع  صوصخم و 

اذاو هب ، اوذـخف  ریخلا  متیار  اذاو  هوصعت ، هللا و ال  اوعیطا  مئاـهبلا . عاـقبلا و  نع  یتح  نولووسم  مکناـف  هدـالب ، هداـبع و  یف  هللا  اوقتا  تسا .
تعاطا ار  ادخ  دیلوئـسم . نارادناج  یـضارا و  اهرهـش و  ناگدنب و  يهرابرد  امـش  اریز  دیزروب ، اوقت  ادخ  يارب  هنع . اوضرعاف  رـشلا  متیار 

. دینک ضارعا  نآ  زا  هحفص 1238 ] دیدید [ ، ار  رش  هک  یماگنه  دیریگب و  ار  نآ  دیدید ، ار  ریخ  هک  یتقو  دینکن و  ینامرفان  ار  وا  دینک و 
يروهرهب و دادعتسا  ریخ و  ياراد  شتیدوجوم  دریگیم و  رارق  ناسنا  تسد  ریز  هک  هچ  نآ  يهمه  يهرابرد  تیلوئـسم  مالـسا  بتکم  رد 

یمدآ یقوقح  یهقف و  تیلوئسم  زا  یشان  هکلب  تسین . ساسایب  یتاساسحا  عوضوم  کی  تسا ، نتشیوخ  اهناسنا و  ریاس  يارب  یهدهرهب 
هحفـص دراد [ . رارق  یناسنا  يهیلاع  فادـها  رد  تلاـخد  ریخ و  ریـسم  رد  یعون  هب  تقلخ ، هاـگراک  رد  هک  تسا  يدوجوم  ره  يهراـبرد 

[1239

هرصب هب  تکرح  ماگنه  هبطخ 168-

، تسا ناناملسم  عامتجا  بجوم  هک  ار  یقیاقح  دنتفریم ، هرصب  يوس  هب  لمج  باحصا  هک  یماگنه  هبطخ ، نیا  رد  مالسلاهیلع ، یلع  ماما 
تاعدـتبملا نا  و  کلاه . ـالا  هنع  کـلهی  ـالو  مئاـق ، رما  قطاـن و  باـتکب  اـیداه  ـالوسر  ثعب  هللا  نا  هحفـص 1240 ] تسا [ . هدومرف  ناـیب 

زج یسک  تخیگنارب . مئاق  ینید  ایوگ و  باتک  اب  امنهار  يربمایپ  ناحبس  دنوادخ  اهنم . هللا  مصع )  ) ظفح ام  الا  تاکلهملا  نه  تاهبشملا 
لماوع دنراد ، نید  هب  یگتخاس  تهابش  هک  نید  دض  ياهتعدب  هک  تسا  یعطق  و  ددرگن . هارمگ  امنهار  نآ  زا  فرحنم  طقاس و  راکهبت 

يهعاشا دـنراد ، عالطا  لطاب  قح و  زا  مدرم  هک  یعماوج  رد  دـیامن . ظفح  اهنآ  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  رگم  دـنیاهناسنا ، یهاـبت 
مدرم تسا . هشیدنایب  رگنحطـس و  مدرم  هب  نآ  هنارهام  يهئارا  قح و  اب  لطاب  نتـسارآ  يهلیـسو  هب  هدننک ، هارمگ  بلاطم  جیورت  لطاب و 

. مکی يهتـسد  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  رب  هورگ  نیا  مکی . هورگ  دـنوشیم : میـسقت  هورگ  دـنچ  هب  لطاب  قح و  لباقم  رد  اـیند  عماوج 
ربارب رد  ناـنیا  دــناهتفای . قـیفوت  ود  نآ  يهراـبرد  يرظنبحاـص  يهـجرد  هـب  یتـح  دنتــسه و  اراد  ار  لـطاب  زا  قـح  صیخــشت  ییاــناوت 

هحفص 1241] تیلقا [  رد  عماوج  يهمه  رد  هتسد  نیا  دارفا  هنافـساتم  یلو  دنوشیمن ، هفالک  جیگ و  دنبمشچ  نازابهدبعـش  ياهيرگاوغا 
دنتسین رظن  بجاص  نانچ  نآ  یلو  دنتسه ، اراد  لطاب  قح و  يهرابرد  ار  مزال  صیخشت  تردق  تخانش و  هورگ  نیا  مود . يهتسد  دنتـسه .
ییاناوت هک  دنتسه  یمدرم  مود . مورگ  دنشاب . هتـشاد  دوشیم ، حرطم  لطاب  ای  قح  مان  هب  هک  ار  هچ  نآ  يهرابرد  دقن  قیقحت و  ییاناوت  هک 

لطاب رب  ار  نآ  يرترب  قح و  یگتـسیاش  تمظع و  لامجا ، روط  هب  ولو  لاح ، نیا  اب  تسا ، دودـحم  رایـسب  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  نانآ 
نانآ یگدنز  اریز  دنـسانشیمن ، یگدـنز  رد  ار  نآ  یگتـسیاشان  لطاب و  نآ و  یگتـسیاش  قح و  هورگ  نیا  موس . هورگ  دـناهدرک . كرد 

. دـنهدیم لیکـشت  ار  هعماـج  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  مود  هورگ  هورگ و  نـیا  دارفا  تـسین . ینورد  ریدـم  تیـصخش و  هـب  دنتـسم 
ار یگرزب  شقن  هطـسفس ، هطلاغم و  زا  رپ  باذـج ، نانخـس  اب  نآ  يهئارا  لطاب و  قح و  ندرک  طولخم  رد  عماوج ، نازابهدبعـش  يرگیزاب 

حولهداس مدرم  يدنبمشچ  نتخادـنا  هار  هب  رگیدـکی و  اب  لطاب  قح و  نتخیمآرد  اب  هک  نانآ  تساراد . مدرم  تیرثکا  فارحنا  لهج و  رد 
ناطلس یف  نا  و  دننکیم . روهلعش  دوخ  نورد  رد  یـشتآ  مدرم و  رد  یفارحنا  يدنبمشچ ، ره  رد  دننکیم ، مورحم  تقیقح  زا  ار  هاگآان  و 

هلقنی مث ال  مالسالا ، ناطلس  مکنع  هللا  نلقنیل  وا  نلعفتل  هللا  و  اهب . هرکتـسم  و ال  نیمولتم )  ) همولم ریغ  مکتعاط  هوطعاف  مکرمال ، همـصع  هللا 
. تسا امـش  تایح  نوئـش  نابهگن  هک  تسا  يدنوادخ  تیامح  هطلـس و  اهنت  هک  تسین  نیا  زج  و  مکریغ . یلا  رمالا  زرای  یتح  ادـبا  مکیلا 

ادخ دیاب  ای  ادخ ، هب  دنگوس  نآ . هب  هارکا  نودب  و  قافن ) ای  ایر  تهج  هب   ) شنزرـس قاقحتـسا  نودب  ار  سدقا  تاذ  نآ  دینک  تعاطا  سپ 
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تردق تمظع و  دنوادخ  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  ای  دیرادرب و  دوخ  نایم  زا  ار  اهتعدـب  هحفص 1242 ] دینک و [  تعاطا  بلق  میمـص  زا  ار 
امـش زا  ریغ  یمدرم  هب  تلود  تموکح و  نیا  ات  دـنادرگیمن  رب  امـش  هب  زگره  ار  نآ  سپـس  دـیامن . لـقتنم  نارگید  هب  امـش  زا  ار  مالـسا 

رد هنافـساتم  یلو  تسا ، هدـش  هتفگ  یناوارف  بلاطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یبیغ  مولع  يهرابرد  دوش . رقتـسم  نانآ  نایم  رد  ددرگرب و 
، ترـضح نآ  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدرکن  ار  مزال  قیقحت  یـسک  تسا ، هدومرف  رادـشه  روط  هب  ار  یبیغ  ربخ  کی  هک  قوف ، يهلمج 

مالعا تسا ، مکاـح  هزورما  ياـهروشک  زا  يادـعت  رد  هک  ار  یعاـمتجا  مظن  قوقح و  داـصتقا و  رد  شـالت  ملع و  هب  یکتم  مظنم و  راـتفر 
کی ره  يرگنهدنیآ  تکالف و  رقف و  ندش  نکهشیر  اهیـشکهشقن و  تنایخ و  غورد و  زا  زیهرپ  ییارگنوناق و  مظن و  هزورما  دـیامرفیم .

تارکفت و میظنت  ینعی  نایرج ، نیمه  هنافـساتم  دراد . مالـسا  سدـقم  نید  هب  لماک  تهباشم  شیوخ ، هعماج  مدرم  يارب  اـهروشک  نآ  زا 
ماگنه رد  هدش و  یمالسا  عماوج  مدرم  دوخ  تراقح  ساسحا  بجوم  دناهتفرگ ، شیپ  اهروشک  نآ  هک  يویند  یگدنز  رد  یمالـسا  راتفر 

، یتراما هطخـس  یلع  اوولامت  دـق  ءالوه  نا  دـننکیم ! هجوتم  نتـشیوخ  هب  ار  ریقحت  هنوگره  نتـشیوخ ، یعاـمتجا  یگدـنز  عضو  یـسررب 
اهءافا نمل  ادسح  ایندلا  هذه  اوبلط  امناو  نیملسملا ، ماظن  عطقنا  يارلا  اذه  هلایف  یلع  اوممت  نا  مهناف  مکتعامج . یلع  فخا  مل  ام  ربصاسو 

، هقحب مایقلا  -و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللالوسر هریـس  یلاعت و  هللا  باـتکب  لـمعلا  اـنیلع  مکل  و  اـهرابدا . یلع  رومـالا  در  اوداراـف  هیلع ، هللا 
یگدنز و ندـش  لتخم  زا  هک  یمادام  نم  دناهتـساخرب و  یهوبنا  عامتجا  اب  نم ، يرادـمامز  اب  تموصخ  يارب  نانیا  انامه  هتنـسل . شعنلاو 

مظن دـنزروب ، رارـصا  دوخ  يهیاپیب  تسـس و  يار  رب  نادرخباـن  نآ  رگا  درک . مهاوخ  ربص  مسرتن ، امـش  هحفـص 1243 ] يهعماج [  مظن 
هک یـسک  رب  تداسح  زج  یتلع  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ایند  نیا  رب  نانآ  هک  يزآ  صرح و  هک  تسین  نیا  زج  دشاپیم . مه  زا  ناناملـسم 
هب يرادمامز  يهرابرد  ار  نیملـسم  روما  هک  دناهدرک  مادقا  يراکهبت  نیا  هب  نانآ  درادن . تسا ، هداد  رارق  وا  صاصتخا  رد  ار  نآ  دنوادخ 

اپرب نآ و  يادا  وا و  قح  هب  مایق  و  ص )  ) ادخلوسر يهریس  دنوادخ و  باتک  هب  لمع  دیراد ، ام  ندرگ  رب  امش  هک  یقح  دننادرگرب . بقع 
نآ رگا  دیامرفیم . دزشوگ  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مظن  تیمها  یهلا  قطنم  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . وا  تنـس  نتـشاد 

ترـضح دـنوش ، یعامتجا  تایح  رد  اهناسنا  قوقح  ندـش  لامیاپ  ثعاب  دـنروآ و  دراو  مدرم  یعامتجا  یگدـنز  هب  یلـالتخا  نادرخباـن 
دساف ياهناج  ندرک  ورد  فالغ و  زا  ریشمش  ندیشک  اب  هچ  رگا  دنک ، دهاوخ  هشیر  زا  ار  داسف  نکمم  يهلیسو  ره  هب  هدیدن ، اور  لمحت 

هحفص 1244] دشاب [ . هدوب 

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  هبطخ 170-

هحفـص دومرف [ . داریا  دوب  هتفرگ  نیفـص  رد  نایماش  موق  اـب  ییوراـیور  هب  میمـصت  هک  ماـگنه  نآ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
موجنلل اـفلتخمو  رمقلا ، سمـشلل و  يرجمو  راـهنلا ، لـیلل و  اـضیغم  هتلعج  يذـلا  فوفکملا ، وـجلاو  عوـفرملا ، فقـسلا  بر  مهللا  [ 1245

ماوهلل و اجردـمو  مانالل ، ارارق  اهتلعج  یتلا  ضرالا  هذـه  بر  و  کتدابع . نم  نوماسی  ال  کتکئالم ، نم  اطبـس  هناکـس  تلعجو  هرایـسلا ،
، انودع یلع  انترهظا  نا  ادامتعا ، قلخللو  اداتوا ، ضرالل  اهتلعج  یتلا  یساورلا  لابجلا  بر  و  يری . ام ال  يری و  امم  یـصحی  امو ال  ماعنالا ،

ياضف نامسآ و  دنلب  فقس  يادخ  يا  اراگدرورپ ، هنتفلا . نم  انمـصعاو  هداهـشلا ، انقزراف  انیلع  مهترهظا  ناو  قحلل ، انددس  یغبلا و  انبنجف 
نآ رد  یلاوتم  روط  هب  رایس  ناگراتس  دنراد و  نایرج  نآ  رد  هام  دیشروخ و  دنوریمورف و  نآ  رد  مه  رـس  تشپ  زور  بش و  هک  ظوفحم 

يدنوادخ يا  و  دنوشیمن . هتسخ  وت  تدابع  زا  هک  يداد  رارق  تناگتـشرف  زا  یهورگ  ار  نآ  نانکاس  هک  يدنوادخ  يا  دننکیم . تکرح 
شرامـش لـباق  هک  هچ  نآ  ره  ناـیاپراچ و  ناگدـنزخ و  يارب  یهاـگیاج  يدوـمن و  اـهناسنا  هاـگرارق  ار  نیمز  هحفـص 1246 ] نیا [  هک 

دنناـم ار  اـجرب  اـپ  مکحم و  ياـههوک  هک  يدـنوادخ  يا  و  دـنوشیمن . هدـید  هک  ءایـشا  نآ  هچ  دوـشیم و  هدـید  هک  هچ  نآ  هچ  تـسین ،
زا ار  ام  یتخاس ، زوریپ  نانمـشد  رب  ار  ام  رگا  ادنوادخ ، يداد . رارق  تاقولخم  يارب  هاگهیکت  نیمز و  تاکرح  يهدـننک  لیدـعت  ياهخـیم 

هنتف و زا  امرف و  ام  بیـصن  ار  تداهـش  يدومرف ، بلاغ  ام  رب  ار  نانآ  رگا  و  اـمرف . قفوم  قح  زا  يوریپ  يارب  اـمرف و  راـنکرب  يدـعت  ملظ و 
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رد اداـبم  هک  تسا ، هداد  میلعت  مدرم  هب  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  يـالاو  شزرا  هک  یهلا  نید  قـطنم  تسا  نیا  رادـب . ظوـفحم  ار  اـم  بوـشآ 
نارگادوس رگا  دنزیخرب . راکیپ  هب  لگنج  شوحو  زا  رتهدنرد  رتدیدش و  رگیدکی  اب  هدـش و  شومارف  الاو  شزرا  نآ  مصخ ، اب  ییورایور 

، اهيزیرنوخ اهیـشکقح و  همه  نآ  ياج  هب  دنراد ، تسد  هب  خیرات  لوط  رد  ار  نینوخ  ياهرازراک  تیریدـم  هک  نانآ  مدرم و  ياهناج 
هک یکاخ  يهرک  نیا  دـننک ، میلعت  مدرم  هب  ار  اهشیاین  نیا  نیماضم  اـت  دـندرکیم  روماـم  دوخ  عماوج  مدرم  يارب  ار  یناـیبرم  ناـملعم و 

رئاغلاو رامذلل ، عناملا  نیا  دشیم . نیرب  تشهب  تسا ، هتفای  مان  رییغت  يزیرنوخ  راکیپ و  گنج و  نادیم  هب  ناسنا ، ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ 
زا هک  اهشزرا  یناسنا و  لوصا  ناظفاح  زا  يدرم  هتـسراو  تساجک  مکماما ! هنجلا  مکءارو و  راعلا  ظافحلا ! لها  نم  قئاـقحلا  لوزن  دـنع 
رد دیادش  نآ  نتخاس  عفترم  يارب  یگنادرم  تریغ و  اب  اهیتخـس  لوزن  ماگنه  رد  هکنآ  دـنک و  يریگولج  شیوخ  يهعماج  مدرم  طوقس 

نینموملاریما هک  تسا  تسرد  هحفـص 1247 ] ناتیور [ . شیپ  ار  تشهب  دـیراد و  رـس  تشپ  ار  راع  گـنن و  مدرم ، يا  دور ؟ ورف  ثداوح 
، تسا هدومرف  نیفص  رد  ماش ) ناتسرپهیواعم  هیواعم و   ) فرحنم نیطساق  اب  هزرابم  هب  مادقا  میمصت و  عقوم  رد  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع 
رد تداهـش  هار  زا  ای  ینوناق ، گرم  اب  ای  دندوب ، هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هک  یهلا  ینادرمدار  نآ  زا  یمهم  رایـسب  يهدع  زین  عقوم  نآ  ات  یلو 

تسد زا  ار  نانآ  هک  دندوب  شزیزع  نارای  راوگرزب ، نآ  روظنم  تسا  نکمم  اذل  دندوب . هدش  ادخ  هاگـشیپ  یهار  کلذریغ  لمج و  گنج 
. دوب هتـسیرگ  هدرک و  دای  هلان  فسات و  لامک  اب  ياهدع  زا  شتداهـش  زا  شیپ  زور  دـنچ  هک  نانچ  داتفایم . نانآ  دای  هب  یهاگهاگ  هداد و 

نبرامع دننام  دندوب . رادروخرب  تایح  راسهمشچ  زا  زونه  هک  دشاب  یگرزب  ياهناسنا  هتسراو و  نادرم  ترـضح  نآ  روظنم  تسا  نکمم 
کیرحت قیوشت و  روبزم  تافـص  هب  فاصتا  هب  ار  دوخ  نایرکـشل  تسا  هتـساوخ  تـالمج  نیا  اـب  نینچمه  اـمهریغ . رتشاکـلام و  رـسای ،

هحفص 1248] دیامرف [ .

دوخ تفالخ  هرابرد  هبطخ 171-

. ] تسا هدومرف  ناـیب  لـمج  باحـصا  شیرق و  رب  يزوریپ  اروش ، زور  يدـنوادخ ، شیاتـس  يهراـبرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
نامسآ ینامـسآ ، چیه  هک  تسار  يدنوادخ  شایتس  دمح و  اضرا . ضرا  الو  ءامـس ، ءامـس  هنع  يراوت  يذلا ال  دمحلا هللا  هحفص 1249 ]
یناکم ملاع ال  ود  ماجنا  زاغآ و  دـنک  مد  کی  هب  وک  یمیدـق  هللا  یلاعت  ار . يرگید  نیمز  ینیمز ، چـیه  هن  دـناشوپیمن و  وا  زا  ار  يرگید 

نآ هک  تسین  نآ  روظنم  تسا ، تانئاک  يهمه  قوف  ناحبس  دنوادخ  هک  نیا  تساجک  شلاح  لبقتسم و  یـضام و  تسادخ  رون  وا  رد  هک 
رتولج يدنوادخ  هاگرارق  هب  هبـسنلاب  هک  ءایـشا  نآ  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  ءایـشا  يهمه  قوف  یناکم  رد  سدـقا  تاذ 

یتقیقح ره  هک  تسا  یلک  يهدعاق  کی  نیا  دشاب . تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  تشپ  هک  يزیچ  ندید  زا  عنام  هدهاشم و  لباق  ادخ  يارب  دشاب ،
كرد هب  ذوفن  زا  ار  دوخ  تیعنام  نآ ، ربارب  رد  ءایـشا  تسا و  رتقیمع  رتشیب و  ءایـشا  رب  نآ  يهطاحا  فارـشا و  دـشاب ، رتشیب  شدرجت  هک 

ناسکی حور  يارب  یناـسنا  دوجو  ياوق  ازجا و  يهمه  تسا . یناـسنا  دوخ  حور  لاـثم  نیرتهب  دروم  نیا  رد  دـنهدیم . تسد  زا  درجم  نآ 
و برقا . صخا و  اناو  دـعباو ، صرحال  هللاو  متنا  لب  تلقف : صیرحل ، بلاطیبا  نبای  رمالا  اذـه  یلع  کنا  لئاق : لاق  دـق  و  دوشیم . كرد 

به نیرـضاحلا  ءالملا  یف  هجحلاب  هتعرق  اـملف  هنود . یهجو  هحفـص 1250 ] نوبرـضتو [  هنیب ، ینیب و  نولوحت  متنا  یل و  اقح  تبلط  اـمنا 
. یقاتـشم صیرح و  تفالخ )  ) رما نیا  هب  وت  بلاطیبا ، دنزرف  يا  تفگ : ياهدنیوگ  زور  نآ  رد  هب ! ینبیجی  ام  يردـی  ال  به )  ) تهب هناک 

نم هک  تسین  نیا  زج  مرتکـیدزن . رتصوـصخم و  نم  دـیتسه و  یهلا  ماـقم  نیا  زا  رترود  رتصیرح و  اـعطق  امـش  مداد : خـساپ  وا  هب  نم 
نادان  ) نآ هک  یماگنه  دینادرگیم . زاب  نآ  زا  ارم  يور  دیاهدش و  عنام  مقح  نم و  نایم  امش  تسا و  نم  نآ  زا  هک  مدرک  هبلاطم  ار  یقح 

ارم هب  نداد  خساپ  ییاناوت  دش و  توهبم  ییوگ  دش ) رادیب  و  ، ) دنام زاب  مدناشن ، دوخ  ياج  هب  هدنبوک  لیلد  اب  راضح  عمج  رد  ار  درخبان )
تفالخ رما  هب  وت  بلاطیبا  دـنزرف  يا   ) نخـس نیا  : » دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  اروش  زور  رد  صاـقویبا  نب  دعـس  ییوگداـضت  تشادـن .

نب دعس  نیمه  هک  نیا  اب  تسا . هتفگ  دوب ، هدومن  نییعت  ار  نآ  ياضعا  رمع  هک  ییاروش  ناتساد  رد  صاقویبا  نب  دعس  ار  یتسه ) صیرح 
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« تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ع )  ) یسوم هب  نوراه  تبـسن  نم  هب  وت  تبـسن  یلع ، يا   » تیاور نیا  هک  تسا  صاقو 
صاقو رسپ  هک  نخس  نیا  زج  یتمظع  تبقنم و  چیه  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  دنزرف  رگا  [ . 280 !« ] تسا هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  سپ  تفالخ  هک  نیا  همه و  رب  وا  مدقت  تیلـضفا و  تابثا  يارب  تشادن ، تسا ، هدرک  لقن  ع )  ) ربمایپ زا 
 ] ندوبن هیجوت  لباق  ریغ  يارب  اهیتیصخش  دنچ  نیا  اهییوگداضت و  نیا  لاثما  دوب . یفاک  تسا ، هدوب  ع )  ) نینموملاریما يهدنزارب  ملـس  و 

توبن تمظع  اب  تلزنم  ياراد  هک  یـسک  تسا . لیلد  نیرتهب  مالـسا  ردص  ریگمـشچ  ياهتیـصخش  زا  یـضعب  ثداوح و  هحفص 1251 ]
تیلوئسم رپ  يرادمامز  رما  هب  یگتـسیاش  نودب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، ص ))  ) ادخلوسر نینزان  دوجو  اب  نآ  متخ  مدع  تروص  رد  )

حارجلا نب  هدیبعوبا  هدعاس ، ینب  يهفیقـس  زور  رد  ار  تسیاشان  نخـس  نیا  دناهتفگ  هیماما  : » دیوگیم دـیدحلایبا  نبا  سپـس  دـهد !؟ نت 
، دسریم رظن  هب  رتحیحص  حارجلا  نب  هدیبعوبا  هب  هلمج  نیا  نداد  تبسن  [ . 281 .« ] تسا رتروهشم  رتراکشآ و  یلوا  تیاور  تسا و  هتفگ 

مود رادـمامز  هک  تسا  فورعم  تفرگیم . ار  ع )  ) یلع ریغ  بناج  دراوم ، نیا  لاثما  رد  هدـیبعوبا  ـالومعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم 
نیا نیما  هب  يرادمامز  رما  نم  متفگیم  ادـخ  دزن  رد  مدرپسیم و  وا  هب  ار  تفالخ  نم  دوب ، هدـنز  هدـیبعوبا  رگا  تفگ : نتفر  ایند  زا  عقوم 

. تسا رتاوتم  دناهدرک » بلـس  وا  زا  ار  وا  قح   » هک نیا  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  رابخا  هک  نادب  و  : » دیوگیم دیدحلایبا  نبا  مدرپس . تما 
شیرق ادنوادخ ، . 2 زور . نیمه  ات  ماهدوب  مولظم  تفرگ ، زاب  ایند  نیا  زا  ار  دوخ  لوسر  دنوادخ  هک  یعقوم  زا  . 1 دیامرفیم : هک  نیا  دننام 
دناهدرک نم  هب  هک  یملظ  تهج  هب  ار  شیرق  ادخ  . 3 درک . بصغ  نم  زا  ار  تفـالخ  دومن و  عونمم  مقح  زا  ارم  شیرق  اریز  نک ، اوسر  ار 

.4 دـندومن . بصغ  نم  زا  ار  ادـخلوسر )  ) مردام دـنزرف  یهلا  تردـق  هدومن و  مولظم  ارم  نم ، قح  نتفرگ  اـب  ناـنآ  اریز  دـنک ، تازاـجم 

.5 ماهدیدمتس »... لوا  زا  نم  اریز  مینزب ، دایرف  مه  اب  ایب  : » دومرف ترضح  نآ  ماهدش .» مولظم  نم  : » دنزیم دایرف  یصخش  هک  دینـش  يزور 
دییامرف عوجر  تسا . لوا  رادمامز  هحفص 1252 ] شروظنم [   ) تسا بایـسآ  زا  بطق  لحم  تفالخ  زا  نم  تیعقوم  هک  دنادیم  وا  انیقی  و 

ول هللاوف  [ . 282 .« ] دناهدرک رانکرب  متسه  شراوازس  هتـسیاش و  هچ  نآ  زا  هدومن و  عونمم  دوخ  قح  زا  ارم  هراومه  . 6 هیقشقش ) يهبطخ  هب 
ملف هورـضح  ذا  هلک ، شیجلا  کلذ  لتق  یل  لحل  هرج ، مرج  الب  هلتقل ، نیدـمتعم )  ) نیدـمتعم ادـحاو  الجر  ـالا  نیملـسملا  نم  اوبیـصی  مل 

زا رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  مهیلع ! اهب  اولخد  یتلا  هدـعلا  لثم  نیملـسملا  نم  اولتق  دـق  مهنا  ام  عد  دـیب . ـالو  ناـسلب  هنع  اوعفدـی  ملو  اورکنی ،
نانآ اریز  دوب ، لالح  نم  يارب  نایرکـشل  نآ  يهمه  نتـشک  دنتـشکیم ، مرج  باکترا  نودب  دـمع و  يور  زا  ار  درف  کی  اهنت  ناناملـسم 

ناراکهبت نآ  هکنیا  زا  رظنفرـص  تسد . اب  هن  دـندرک و  عافد  مولظم  لوتقم  زا  نابز  اب  هن  دـندشن و  رکنم  ار  تیاـنج  نآ  دـندوب و  رـضاح 
لتق حیقو  تیانج  ندرک  اشامت  نداتـسیا و  دـندناسر . لتق  هب  دـندروآ ، موجه  نانآ  هب  هک  نایرکـشل  زا  ياهدـع  يهرامـش  هب  ار  ناناملـسم 

تیعونمم ندوب  یهیدب  هب  هجوت  اب  تسا . سفن  لتق  نامه  يواسم  نآ ، زا  يریگولج  رب  تردـق  اب  نآ و  دـیدش  تیعونمم  هب  ملع  اب  سفن ،
ناسنا کی  سک  ره  : » يدـنوادخ مالک  قباطم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  للم ، عماوج و  يهمه  رد  هکلب  یمالـسا ، يهعماج  رد  سفن  لتق  دـیدش 

کی سک  ره  هتـشک و  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  هحفـص 1253 ] دشکب [ ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  سفن  لتق  ناونع  نودـب  ار 
کی نتـشک  هب  ندرک  اشامت  نداتـسیا و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ». هدرک  ایحا  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنک  اـیحا  ار  ناـسنا 

تامرحم و نیرتدـیدش  زا  هک  تسا  مارح  يهدـیدپ  نیا  ندرک  یقلت  لالح  يواسم  نآ ، زا  يریگولج  رب  تردـق  دوجو  اـب  مولظم ، ناـسنا 
هک یناراکمتس  تیوقت  ناناملـسم و  راتـشک  يهنحـص  داجیا  رد  تکرـش  اب  نانکـشنامیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، لتق  رد  تکرـش  دننام 

هجوت اب  دندروآ ، دوجو  هب  ار  نیمز  يور  رد  داسف  نشور  قادصم  دنتـشک و  اههجنکـش  نیرتدب  اب  ار  نامیا  اب  مدرم  زوجم ، تلع و  نودـب 
، روما نیا  يهمه  هب  هجوت  اب  میوشیم ،) رکذـتم  الیذ  هک   ) دـندومرف يدزالا  فوع  نب  هدریوبا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یخـساپ  هب 
. دوشیم نشور  دوب ) زیاج  نم  يارب  ناـنآ  يهمه  نتـشک  دنتـشکیم ، ار  ناملـسم  کـی  ناـنآ  رگا  ( ) ع  ) نینموملاریما نخـس  تلع  اـنعم و 
ای : » درک لاوئـس  نـینچ  هفوـک ، هـب  هرــصب  زا  نتــشگرب  زا  سپ  ع ،)  ) یلع يهـبطخ  نـیلوا  داریا  زا  دـعب  [ 283  ] يدزـالا فوع  نب  هدربوـبا 

نایعیش نانآ  دنداد : خساپ  نینچ  ترضح  نآ  دناهدش ؟ هتشک  یتلع  هچ  هب  دندوب ، ریبز  هحلط و  هشیاع و  نوماریپ  رد  هک  نانآ  نینموملاریما 
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امـش دننام  ام  دـنتفگ : لمج  باحـصا  هب  نانآ  اریز  دنتـشک . ناناملـسم  زا  یعمج  رد  ار  هیلع  هللاهمحر  يدـبع  هعیبر  ردارب  نارازگراک و  و 
نانآ زا  دنتشک !! ار  نانآ  دندرب و  هلمح  نانآ  يهمه  رب  لمج  باحصا  میزادنایمن . هار  هب  يرگهلیح  امـش  دننام  مینکیمن و  ینکـشنامیپ 
مکح نانآ  نم و  نیبام  يدنوادخ  باتک  سپـس  مریگب . نانآ  زا  ار  نیلوتقم  صاصق  ات  دـنهدب  لیوحت  نم  هب  ارم  ناردارب  نالتاق  متـساوخ 

هک یتروص  رد  دنتساخرب . راتـشک  هب  نم  نارای  نم و  اب  دندرک و  يراددوخ  نم  داهنـشیپ  نیا  هب  تبثم  خساپ  نداد  زا  نانآ  دشاب . مکاح ) )
رد وت  زاب  ایآ  متساخرب . راتشک  هب  نانآ  اب  تلع  نیا  هب  نم  دوب . دیهش  نارازه ) ای   ) رازه نوخ  هحفص 1254 ] اب [  نم  تعیب  نانآ  ندرگ  رد 
نم يارب  وت  لباقم  هورگ  ياطخ  مدـیمهف و  ار  تقیقح  الاح  زا  اما  مدوب ، کش  رد  نونکاـت  نم  تفگ : هدربوبا  يراد !؟ کـش  ناـیرج  نیا 

هحفص 1255] [ . ] 284 .« ] قح رب  هدش و  تیاده  ییوت  هک  دش  نشور  تشگ و  راکشآ 

تفالخ هتسیاش  هبطخ 172-

ایند تراقح  يهرابرد  زین  تسا و  تفالخ  يهتـسیاش  یـسک  هچ  هک  نیا  و  ص )  ) ادـخلوسر يهرابرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
دوـب و وا  نـالوسر  متاـخ  وا و  یحو  نیما  هتمقن . ریذـنو  هتمحر ، ریـشبو  هلـسر ، متاـخو  هیحو ، نیما  هحفـص 1256 ] تسا [ . هدومرف  ناـیب 

یگتسیاش يارب  هک  تسا  یفخم  مدرم  رثکا  يارب  تیمها  اب  رایـسب  يهتکن  نیا  وا . باذع  زا  يهدننک  دیدهت  وا و  تمحر  يهدنهد  تراشب 
ناوتیم ار  ياهنیمز  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  طیارـش  زا  ياهنومن  تسا ؟ مزـال  ياهنیمز  هچ  دوـش ، لزاـن  وا  رب  یحو  هک  نیا  هب  ناـسنا  کـی 
هاگدید زا  لسن  تراهط  ریثات  تسا . یهلا  تیـصخش  کی  ندـمآ  دوجو  هب  ینوناق  يارجم  هک  لسن  تراهط  مکی . طرـش  درک : نایب  نینچ 

هدش هتفرگ  رظن  رد  طرـش  نیا  يارب  ملع  يانبم  رب  هک  یلیلد  نیرتمهم  تسین . دیدرت  راکنا و  ياج  یمدآ  دوجو  يهدـنهد  لیکـشت  ناکرا 
يهمات للع  هن   ) دنکیم لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  ار  یشزرا  دض  یشزرا و  تافص  تایضتقم  هک  تسا  یثرا  یلماوع  ریثات  يهدیدپ  تسا ،

تسه و هک  نانچ  نآ  یتسه  ملاع  یلک  يدابم  هب  ربمایپ  ییانشآ  بجوم  هک  تیارد  تواکذ و  لقع و  مهف و  لامک  مود . طرش  ار .) اهنآ 
حرـش ینورد و  لماک  يافـص  موس . طرـش  دوشیم . دـیاب  هک  نانچ  نآ  تسه و  هک  نانچ  نآ  ورملق  ود  ره  رد  ناسنا  هب  وا  لماک  تفرعم 

 ] وا تلاسر  لئاسم  تاعوضوم و  هب  طوبرم  هک  دـنک  تیانع  ربمایپ  هب  یقیاقح  تایعقاو و  يریگارف  تردـق  ات  دـح ، نیرتیلاـع  رد  ردـص 
ياهداعلاقوف تیمها  اب  طرش ، نیا  دوشیم . لزان  وا  رب  یحو  زا  هک  هچ  نآ  يهرابرد  لماک  يرادتناما  مراهچ . طرش  دشاب . هحفص 1257 ]

ندوب ادـخ  بناج  زا  يهرابرد  يدـیدرت  ات  تسا ، ربمایپ  هب  مدرم  نانیمطا  یـساسا  تلع  دراد ، مدرم  هب  نآ  غـالبا  یحو و  نتفرگ  يارب  هک 
لوصا زا  يوریپ  ساسایب و  تامیسجت  تامهوت و  تالیخت و  هب  یحو  طالتخا  زا  هک  تسا  تناما  دادعتـسا  نیا  دنهدن . هار  دوخ  هب  یحو 

نآ زا  تسا . هدـش  نشور  ياهراشا  طرـش  نیا  هب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  دـنکیم . يریگولج  يزغم  ياهيرگیزاب  ریاس  هتخاـس و  شیپ 
دنتسه امش  زا  یکدنا  تسین . رعاش  نخس  نآ  و  دنکیم ) تیاکح  ادخ  زا  هک  تسا  لییربج  ای   ) مرکا ربمایپ  نخـس  نآرق  نیا  اعطق  : » هلمج

فرط زا  تسا  ياهدـش  هداتـسرف  دـنوشیم . رکذـتم  هک  یناسک  امـش  زا  تسا  كدـنا  تسین . رگوداج  نخـس  نآ  دـنروآیم و  ناـمیا  هک 
.« مینزیم ار  شگرهاش  سپس  میریگیم ، ار  شتسد  دهدب ، تبسن  ام  هب  تسین ) ام  زا  هک   ) ار نانخـس  زا  یـضعب  رگا  نایملاع و  راگدرورپ 
رب يدنوادخ  تمحر  يدنوادخ  باذع  تمحر و  یهلا ». باذع  هب  هدننک  دیدهت  يدنوادخ و  تمحر  هب  هدـنهد  تراشب  تسوا  [ . » 285]

. دوشیمن ررقم  ناگدـنب  يارب  يراـکوکین  شاداـپ  ناونع  هب  هک  تسوا  تیمیحر  تیناـمحر و  تاذ  هب  طوـبرم  مکی . مسق  تسا : مسق  هس 
نـشور ثعاب  هک  تسا  یبوبر  تفـص  نیمه  تسا . دوجو  ملاـع  رد  شناگدـنب  اـب  وا  طاـبترا  نیتسخن  وا ، فطل  ضیف و  تیناـمحر و  اریز 
شاداـپ ناوـنع  هب  هداد ، هک  ياهدـعو  قباـطم  هک  تـسوا  فـطل  ضیف و  تـمحر و  مود . مـسق  تـسا . هدـش  ناـهج  رد  دوـجو  روـن  ندـش 

هب هحفـص 1258 ] هکلب [  تسین ، يراـکوکین  عقوم  رد  شاداـپ  ناوـنع  هب  هک  یتـمارک  تمحر و  موـس . مسق  تسوا . ناگدـنب  يراـکوکین 
کی زا  شیب  ینعی  تسا . مسق  کی  اهنت  يدـنوادخ  باذـع  تمعن و  هک  یتروص  رد  تسا . حـلاص  لمع  ماگنه  رد  ناسحا  لضف و  ناونع 

تمقن باذع و  هک  تسین  نانچ  مه  دروم  نیا  رد  دنکن . هبوت  دوش و  رداص  شناگدـنب  زا  ییاطخ  هک  تسا  یعقوم  مه  نآ  درادـن و  دروم 
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رب ار  اهيراکوکین  شاداپ  دوخ ، يهغلاب  تیـشم  تمکح و  يانبم  رب  دـنوادخ  یمالک ، لصا  کی  يانبم  رب  اریز  دـشاب . يرورـض  رما  کی 
بیذـعت و درادـن . دوجو  يرارق  نینچ  ماقتنا  بیذـعت و  رد  هک  یتروص  رد  دـیامرفیمن . فلخت  شاداـپ  زا  اذـل  تسا و  هدومرف  ررقم  دوخ 
هب ناگدـنب  ناهانگ  هک  نیا  هن  تساهاطخ ، راثآ  زا  ناـسنا  ریهطت  يارب  دراوم  یخرب  رد  صخـش و  دوخ  طاـطحنا  فارحنا و  لولعم  ماـقتنا 

، هیلع مهاوقا  رمالا  اذهب  سانلا  قحا  نا  سانلا ، اهیا  دیآرب . شناگدـنب  ماقتنا  بیذـعت و  ددـص  رد  تهج  نیدـب  وا  دـناسرب و  يررـض  ادـخ 
هب نانآ  نیرتاناد  تسا و  رما  نیا  رب  مدرم  نیرتدـنمورین  تفالخ ، رما  هب  اـهناسنا  نیرتهتـسیاش  مدرم ، يا  هیف . هللا  رماـب  مهلمعا )  ) مهملعاو

ملع و مکی . لماع  دـنکیم : نیمـضت  متح  روط  هب  ار  اهناسنا  لوقعم  تایح  دربشیپ  یـساسا ، لـماع  ود  نآ . يهراـبرد  يدـنوادخ  تیـشم 
عماج هدنزارب و  ماکح  مود . لماع  دنشاب . دیاب  هک  نانچ  نآ  دنتـسه و  هک  نانچ  نآ  ورملق  ود  رد  ناسنا  يهناگراهچ  تاطابترا  هب  تفرعم 

فشک نودب  تسیک »؟ مدرم  نیرتدنمورین   » دیامرفیم ع )  ) نینموملاریما هک  نیا  مکی . يهلئـسم  تفرعم . ملع و  اهناسنا و  تیریدم  يورین 
ياهورین يهلیـسو  هب  يدادرارق ، یعیبط و  ياهینوگرگد  لماع  موهفم  نامه  هب  ار  تردق  ام  رگا  تسین . مهف  لباق  تردق ، یقیقح  يانعم 

زا یکی  هکلب  میاهدرک ، تنایخ  تیرـشب  هب  هدز و  اپ  تشپ  یقیقح  تردـق  موهفم  هب  ام  اـهنت  هن  میریگب ، رظن  رد  دـنمتردق  مدرم  اـی  یعیبط 
. میاهدرک دوبان  تساهیهاوخدوخ ، لیدعت  اهشزرا و  هب  دیقت  هک  ار  يدادرارق  یعیبط و  ياهتردق  ندمآ  دوجو  هب  لماوع  نیرتیـساسا 

قوف تقیقح  کی  نوچ  دشاب ، اراد  دیاب  یعقاو  رادـمامز  کی  هک  ار  یلـصا  يورین  نآ  مدرم  تیرثکا  هک  نآ  رگید  هتکن  هحفص 1259 ] ] 
، یعیبط قوف  تقیقح  نآ  نتـشاد  اـب  یعقاو ، دـنمورین  مکاـح  کـی  هک  دـنمهفیمن  دـننکیمن و  كرد  دراد ، یهلا  يهبنج  تسا و  یعیبـط 

مییوگیم هک  یتقو  تسوا . دنمزاین  مدرم  تداعـس  هکلب  تسین ، مدرم  دـنمزاین  وا  تداعـس  درادـن . مدرم  بیذـکت  قیدـصت و  هب  یجایتحا 
یحور يونعم و  يدام و  ياههبنج  تیریدـم  ییاناوت  دـیاب  ینعی  دـشاب ، اهناسنا  نیرتدـنمورین  دـیاب  اهناسنا  يهرادا  يارب  هدـنزارب  مکاح 
يرـشب تشذگرـس  يایاضق  رد  يرگنفرژ  مکح و  رد  رادمامز  تیعطاق  موس . يهلئـسم  دشاب . اراد  نکمم  دح  نیرتیلاع  رد  ار  اهناسنا 
يرـشب تاـیح  مظن  اـب  هک  تسا  یمتح  يهدـیدپ  کـی  اهتیریدـم  اهيریگمیمـصت و  رد  لزلزت  ددرت و  مکح ، رد  تیعطاـق  نودـب  تسا .

لماوع نیرتهب  زا  یکی  تسا ، هتشاذگ  رـس  تشپ  نونکات  هک  ینوگانوگ  تالاح  رد  يرـشب ، تشذگرـس  زا  قیمع  عالطا  تسا . راگزاسان 
همامالا تناک  نئل  يرمعل ، و  لتوق . یبا  ناف  بتعتسا ، بغاش  بغـش  ناف  تساهناسنا . یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دعاوق  لوصا و  تخانش 

الو عجری ، نا  دـهاشلل  سیل  مث  اهنع ، باغ  نم  یلع  نومکحی  اهلها  نکلو  لیبس ، کلذ  یلا  اـمف  ساـنلا ، هماـع  اهرـضحی  یتح  دـقعنت  ـال 
رگا دومن و  تشگزاب  هبوت و  هب  راداو  ار  وا  دیاب  دزیگنارب ، داسف  رش و  نآ ، توبث  زا  سپ  تفالخ  عوضوم  رد  یسک  رگا  راتخی . نا  بئاغلل 

ققحت مدرم ، يهمه  عامتجا  روضح و  نودب  يرادـمامز  هک  دوش  انب  رگا  مناج ، هب  دـنگوس  و  تساخرب . راکیپ  هب  وا  اب  دـیاب  دزروب ، عانتما 
ياـهناسنا هک  تسا  نیا  تسا  ریذـپناکما  هک  هچ  نآ  درادـن . دوجو  ءانثتـسا  نودـب  همه  روـضح  عاـمتجا و  نینچ  رب  یهار  زگره  دـباین ،

، دنبیاغ هک  یناسک  هب  دـنهدیم ، هحفـص 1260 ] هک [  يرظن  اب  دنراد ، ار  رادـمامز  باختنا  رد  روضح  ییاناوت  هک  مدرم  مومع  زا  هتـسیاش 
هدوب بیاـغ  هک  یـسک  هن  ددرگرب و  دوـخ  رظن  زا  دـناوتیم  تسا  رـضاح  هک  یـسک  نآ  هن  شنیزگ ، نیا  زا  سپ  دـننکیم . فـیلکت  نیقی 

يهدیدپ هک  تسا  ینالوط  نامز  دریگ .) شیپ  فارحنا  هار  دور و  اطخ  هب  هک  نیا  رگم   ) دـنک حرطم  ار  يرگید  رادـمامز  دـناوتیم  تسا ،
هاگدید زا  دراد . یساسا  یشقن  تیرشب  تشونرس  نییعت  رد  يدادرارق ، نوناق  روط  هب  هچ  ماع و  روعش  هب  دنتـسم  هناهاگآان و  هچ  تیرثکا ،
بوـلطم نآ ، هب  رتـشیب  هچ  ره  یکیدزن  هک  تسا ، تیعقاو  يهئارا  رب  ینتبم  هکلب  تسین ، قـلطم  هجو  چـیه  هب  هدـیدپ  نـیا  تـیجح  مالـسا ،

هدـش ذـخا  طرـش  ناونع  هب  هک  هچ  نآ  دـشابن ، رـضاح  موصعم  رگا  رادـمامز ، يهرابرد  یمالـسا  ینابم  رد  تسا . لقاع  ياهناسنا  يهمه 
تافـص هدـع  کی  اهنآ  ریاظن  طیارـش و  نیا  تسا .  تاهج  يهمه  زا  تیریدـم  رد  يدـنمورین  تلیـضف و  تمکح و  اوقت و  ملع و  تسا ،

نامه اهنیا  اریز  دشاب . یمالسا  يهعماج  ریغ  هعماج  دشابن و  ناملـسم  هچ  رگا  تسا ، هعماج  تیریدم  يربهر و  يارب  یلعا  نامرآ  مزال و 
ناملـسم و نارظنبحاص  رگید  انیـسنبا و  یباراف و  ات  هتفرگ  نوطالفا  زا  هلـضاف ، يهنیدـم  ناگدـننک  وزرآ  يهمه  هک  تسا  مزال  تافص 
، هلبقلا لها  نیب  مکنیب و  برحلا  باب  حتف  دق  و  دناهدرک . یقلت  یلعا  نامرآ  مدرم  یعامتجا  یگدنز  تداعـس  يارب  زورما ، ات  ناملـسم  ریغ 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 383 

http://www.ghadirestan.com


اولجعت الو  هنع ، نوهنت  ام  دنع  اوفقو  هب ، نورموت  امل  اوضماف  قحلا ، عضاومب  ملعلا  ربصلا و  رصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذه  نلمحی )  ) لمحی الو 
رب دیابن  ار  گنج  نیا  مچرپ  تسا و  هدش  زاغآ  هلبق  لها  امـش و  نایم  گنج  نونکا ، اریغ . هنورکنت  رما  لک  عم  انل  ناف  اونیبتت ، یتح  رما  یف 

هحفص 1261] تیرومام [  هچ  نآ  يوس  هب  دینک  تکرح  سپ  دشاب . اناد  قح  دراوم  هب  ابیکش و  روما و  هب  انیب  هک  یسک  رگم  دریگب  شود 
اریز دیـشاب ، هدومن  نآ  يهرابرد  لماک  قیقحت  ات  دینکن  هلجع  ياهلئـسم  چیه  رد  دیاهدش . مادقا  زا  یهن  هک  ییاج  رد  دینک  فقوت  دیراد و 

رتدـیدش رتشیب و  نابتکممه  اب  گنج  ندـش و  زیوالگ  تیلوئـسم  تسا . یتارییغت  ناکما  دـیراد ، شوخان  ار  نآ  هک  يرما  ره  رد  اـم  يارب 
ءیش ود  لباقت  زا  رتكانرطخ  رتساسح و  رایـسب  لکـشتم ، يهعومجم  کی  زا  ءزج  ود  لباقت  ییورایور و  هک  تسا  لصا  کی  نیا  تسا 

ره هک  ددـعتم ، يازجا  عماج  تدـحو  کی  رد  كارتشا  ینعی  لکـشتم ، يهعومجم  کـی  رد  كارتشا  تسا . لقتـسم  رگیدـکی و  زا  ادـج 
هک تسا  یعیبط  اذل  تسا . رتقیمع  رتساسح و  رگیدکی  اب  ازجا  نآ  طابترا  نید ، دننام  دشاب ، هدوب  رتیلاع  رتقیمع و  تدحو  نآ  هزادـنا 

دراد جایتحا  يرتشیب  دنمورین  يهدارا  صولخ و  اوقت و  قوقح و  هقف و  تفرعم و  ملع و  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهتیلاعف  عاونا  تیریدـم و 
هکلب دـنک ، مورحم  دوخ  ینوناق  قوقح  زا  ار  نامیا  اب  ناسنا  نارازه  تسا  نکمم  اهنت  هن  تسیاـشان  ياـطخ  کـی  اریز  رگید . دراوم  رد  اـت 

اههورگ دارفا و  يهمه  یهلا ، تدـحو  کی  اب  نآ ، رد  هک  ياهعومجم  دوشیم . لکـشتم  هعومجم  نآ  ینابم  لوصا و  رد  لـالتخا  بجوم 
هب اهنآ  يهدهع  زا  ندمآرب  هدوب و  اهرازراک  نیرتلکـشم  بتکم ، کی  رد  یلخاد  ياهگنج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دناهدش . عمتجم 

مکبـضغت و تحبـصاو  اهیف ، نوبغرت  اهنونمتت و  متحبـصا  یتلا  ایندلا  هذـه  ناو  الا  دراد . جایتحا  اوقت  تفرعم و  اهيراکادـف و  نیرتتخس 
هحفـص 1262] اهیلع [ . نوقبت  الو  مکل  هیقابب  تسیل  اهناو  الا  هیلا . متیعد  يذلا  الو  هل  متقلخ  يذلا  مکلزنم  الو  مکرادب ، تسیل  مکیـضرت ،

یهاگ دونشخ و  یهاگ  ار  امش  مه  ایند  نیا  دیراد و  نآ  هب  لیم  تبغر و  دینکیم و  زورآ  ار  نآ  هراومه  امش  هک  ییایند  نیا  دیشاب ، هاگآ 
نآ هب  هک  تسا  یهاگیاج  هن  دیاهدش و  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یلزنم  نآ  هن  تسین و  امـش  يارب  ینادواج  يهناخ  درادیم ، دونـشخان 

زیگناتفگـش ياهتمظع  زا  یکی  دیتسین . رادیاپ  نآ  يارب  مه  امـش  تسین و  رادیاپ  امـش  يارب  ایند  نیا  هک  تسا  یعطق  دـیاهدش . توعد 
یگدـنز و قلاخ  يدوبان ». لاوز و  يارب  هن  دـیاهدش  هدـیرفآ  یگنادواج  تیدـبا و  يارب  امـش  . » تسا نآ  يرادـیاپ  ءاـقب و  یمدآ ، تاـیح 
هب تسا . هدومرف  دـیکات  ار  گرم  یگدـنز و  لپ  زا  رذـگ  تایدام و  هداـم و  زا  تاـیح  ندـیرب  نآرق ، رد  اـهراب  ناحبـس ، دـنوادخ  گرم ،

اهدادعتـسا و تیدودحم  مه  دنکیم و  تابثا  نارادـناج  يهمه  رب  ار  گرم  يریگارف  ینیع  تادـهاشم  مه  یهلا ، تادـیکات  نیا  يهوالع 
ار نآ  میهاوخیم و  هشیمه  يارب  ار  يدام  يایند  نیا  اب  ناج  طابترا  قلعت و  لاح  نیا  اب  ام . يدام  تیدوجوم  يهدـنهد  لیکـشت  ياـهورین 

کی لوصحم  جـیاتن و  هک  مینادـب  میـشاب و  نآ  رکف  هب  تایح ، تیدـبا  كرد  اب  ام  هک  دـنکیم  اضتقا  تایح  یلـصا  قطنم  میراد . تسود 
زا یـضعب  هب  هجوت  تقیقح ، نیا  قیدـصت  يارب  تسین . هدـهاشم  ققحت و  لـباق  تعیبط  ملاـع  ریغتم  دودـحم و  يهصرع  رد  يدـبا  تقیقح 
هک دـنکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  اههدـش  تفایرد  نیا  دـنکیم . تیافک  تمظع  اب  ناور  زغم و  يهلیـسو  هب  یمدآ  تاـیح  ياـهتفایرد 
هب قایتشا  هک  ییاهن  لامک  تفایرد  . 1 دننام : درادن . زورب  ناکما  تعیبط  هب  قلعت  ماگنه  رد  یمدآ  ياهدادعتـسا  تاذ و  تاصتخم  يهمه 

ياهتیلاعف یلاع  لوصحم  هب  لوصو  . 2 تسا . روهلعـش  تسا ، رادروخرب  اهشزرا  كرد  یناور و  لادـتعا  زا  هک  یناسنا  ره  داهن  رد  نآ 
(. ] يدنوادخ رادـید   ) هللاءاقل يالعا  ماقم  رد  نتفرگ  رارق  . 3 درادن . ار  اهنآ  هئارا  تیفرظ و  دادعتسا  يدام  يایند  هک  تلیـضف ، هب  دنتـسم 

هب دیامن و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  ام و  ياهلد  دنوادخ  ربصلا ! مکایا  انمهلاو و  قحلا ، یلا  مکبولق  انبولقب و  هللا  ذخا  هحفص 1263 ]
هب اهلد  هک  تسادخ ) دای  اب  اهنت   ) دیـشاب هاگآ   » دریگیم مارآ  قح  هب  ندش  بذج  اب  اهنت  نایمدآ  ياهلد  دـیامرف . تیانع  ربص  امـش  ام و 

تـسد یمدآ  هب  یماگنه  الاو  ماقم  نیا  دوش . لـیان  ناـنیمطا  ماـقم  هب  اـم  ياـهلد  اـت  میـشوکب  [ . 286 .« ] دـسریم دوخ  بوـلطم  شمارآ 
میظنت و رد  اهيدـیمون ، اهيراودـیما و  اهيزوریپ و  اهتسکـش و  اهخالگنـس و  زا  رپ  بیـشن و  زارف و  رپ  یناگدـنز  نیا  رد  هک  دـهدیم 
.4 یتسه . ناهج  اب  ناسنا  طابترا  . 3 ادخ . اب  ناسنا  طابترا  . 2 نتشیوخ . اب  ناسنا  طابترا  . 1 دوش : زوریپ  ریز  هناگراهچ  تاطابترا  حالـصا 

دوخ درخ  لقع و  زا  هن  دسریم و  یبلق  شمارآ  هب  هن  روبزم ، حالـصا  میظنت و  رد  نتفای  قیفوت  نودـب  یمدآ  دوخ . عونمه  اب  ناسنا  طابترا 
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دادمتـسا و دـباییم . قـیفوت  تـسوا  ناـمرآ  نیرتلیــصا  نیرتیــساسا و  هـک  یقلطم  شمارآ  تیاـضر و  نآ  هـب  هـن  دوـشیم و  دـنمهرهب 
زا هلئـسم  ندرک  كاپ  کلذ ، ریغ  یگتخاـس و  شخبدـیما  میهاـفم  هدـع  کـی  هب  هیکت  یبیرفدوخ و  ریدـخت و  يهلیـسو  هب  اـهییوجهراچ 

هحفص 1264] نآ [ . خساپ  هن  تسا  هاگدید 

هحلط هرابرد  هبطخ 173-

ار هبطخ  نیا  دیـسر ، ترـضح  نآ  شوگ  هب  مالـسلاهیلع ، یلع  ماما  اب  گنج  يارب  هرـصب ، يوس  هب  ریبز  هحلط و  تکرح  ربخ  هک  یماگنه 
ماگنه نآ  زا  نم  رصنلا . نم  یبر  یندعو  دق  ام  یلع  اناو  برـضلاب ، بهرا  الو  برحلاب ، ددها  ام  تنک و  دق  هحفص 1265 ] دومرف [ . نایب 

. ماهداد هار  دوخ  هب  یـساره  ریـشمش  تبرـض  زا  هن  ماهدش و  دـیدهت  گنج  يهلیـسو  هب  هن  تسا ، هداد  ماهدـعو  يزوریپ  هب  مراگدرورپ  هک 
يهمه رب  يزوریپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دـیامرفیم و  هراشا  مهم  تقیقح  کـی  هب  قوف  يهلمج  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هک تسا  يراکادف  شالت و  ششوک و  تیاهن  هب  دنتسم  يرایتخا  يهبلغ  نامه  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدومرف  هدعو  مالـسا  نانمـشد 
هار رد  يزوریپ  يهدعو  مکی . لامتحا  دراد : لامتحا  ود  دروم ، نیا  رد  يدنوادخ  يهدعو  تسا . هدـش  هدـید  راوگرزب  نآ  زا  اهگنج  رد 

رگا دـهن ، ماگ  رازراک  وپاکت و  هب  یهاوخدوخ  ياهیگدولآ  زا  كاپ  صلاخ و  تین  اـب  هک  تسا  یـسک  ره  يارب  تقیقح  قح و  يـالتعا 
هار رد  يراکادـف  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  رتهدامآ  یـسک  هچ  دوش . يورایور  تداهـش  اب  یتح  یعیبط و  تسکـش  اـب  رهاـظ  رد  هچ 

اهناسنا نیمه  هحفـص 1266 ] يرـشب [  خـیرات  یقیقح  نادـنمزوریپ  صولخ ؟ نیرتتمظع  اب  تین و  نیرتكاپ  اب  تقیقح  قح و  يـالتعا 
یتسه ناهج  هب  ار  دوخ  یناسنا  نم  اهشزرا ، ندروآ  تسد  هب  هار  زا  نتشیوخ ، رب  تیکلام  هب  قیفوت  یهاوخدوخ و  لیدعت  رد  هک  دنتـسه 

یلو دوب ، هداد  هدعو  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  یگدنز  رد  ار  داهج  عاونا  يهمه  رد  يزوریپ  دنوادخ  مود . لامتحا  دناهداد . شرتسگ 
ندرب نیب  زا  یمالـسا و  ياـهشزرا  ياـیحا  هار  رد  هنادازآ  نتـسش  ناـج  زا  تسد  يراکادـف و  هـک  نآ ، يراـیتخا  طیارـش  تامدـقم و  اـب 

هک تساـم  ياـهراک  يهمه  يهراـبرد  يدـنوادخ  ملع  هب  هیبش  هدـعو  نیا  تسا . هتـشاد  رب  رد  ار  شزرا  دـض  ياـهیگدولآ  تاـفارحنا و 
اهنآ تامدـقم  يهمه  لـماش  ناگدـنب  زا  اـهراک  رودـص  هب  يدـنوادخ  ملع  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دوشیمن ، اـهنآ  ندوب  يربـج  بجوم 

نینموملاریما دـننام  یتوکلم  ناسنا  هب  يزوریپ  يهدـعو  نانچمه  تسا ، راک  باختنا  رایتخا و  میمـصت و  هدارا و  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم ،
ام هللاو  تسا . يدوباـن  تسکـش و  نآ  يراـیتخا  تامدـقم  هب  دنتـسم  عـماوج  ناراـکهبت  يارب  يدوباـن  لاوز و  تسکـش و  يهدـعو  و  (ع )

امب طلاغی  نا  داراف  هنم ، هیلع  صرحا  موقلا  یف  نکی  ملو  هتنظم ، هنال  ، همدـب بلاطی  نا  نم  اـفوخ  ـالا  ناـمثع  مدـب  بلطلل  ادرجتم  لجعتـسا 
هلجع نامثع ، یهاوخنوخ  يهناهب  هب  يدـج  شـشوک  اب  هحلط )  ) درم نآ  ادـخ ، هب  دـنگوس  کشلا . عقی  رمالا و  سبلی )  ) سبتلیل هیف  بلجا 

. دوب نظ  دروم  نامثع  نتشک  هب  هک  دوب  وا  اریز  دننکن ، هبلاطم  وا  زا  ار  نامثع  نوخ  هک  نیا  تهج  هب  رگم  تسا  هدومنن  هرصب  هب  رفس  يارب 
عیرس تکرح  و  انامثع ) او  دایرف  و   ) اهيزاب هسیسد  نیا  اب  هحلط  دوبن . یسک  يو  زا  رتصیرح  نامثع  لتق  يارب  ناگدننک  هلمح  نایم  رد  و 

زا ای   ) هدـننادرگ دوخ ، هک  ياهثداح  يهرابرد  هاگآان ) مدرم   ) نتخاـس هبتـشم  يارب  دـهاوخیم  ناـمثع ، نوخ  يهبلاـطم  هناـهب  هب  هرـصب  هب 
هک ییاهرگهلیح  نالعا  كرد و  دزاسب ! دیدرت  کش و  راچد  ار  مدرم  دزادنیب و  هار  هطلاغم  هحفص 1267 ] تسا [  هدوب  نآ  ناگدننادرگ )

یـضعب فالخرب  ترـضح  نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  يهدننک  تابثا  لیالد  نیرتهب  زا  ع )  ) نینموملاریما يوس  زا  دوب ، هتخادـنا  هار  هب  هحلط 
یلو تسنادیم ، ـالماک  ار  هیواـعم  صاـع و  نـب  ورمع  ياهیـشکهشقن  یلواـیکام و  تسایـس  عوـن  مالـسا ، ردـص  خـیرات  نارگلـیلحت  زا 

تـسد ییاههویـش  نینچ  هب  یناسنا ، ياهشزرا  اوقت و  اب  تسایـس  نآ  داضت  تهج  هب  دـنداد ، ناشن  ناشلامعا  نانخـس و  رد  هک  روطنامه 
رگید هـحلط و  زا  هـک  دروـم  ره  رد  هـک  تـسا  نـیا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یـسایس  تفاـیرد  نـیا  لـیالد  نـیرتنشور  زا  یکی  دـندزن .

رادـمامز هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يورایور  ار  دوخ  ارچ  دـیاهدمآ و  هرـصب  هب  هچ  يارب  امـش  دندیـسرپیم  لمج  يهلئاـغ  ناگدـننادرگ 
هحفص 1268] دنتشادن [ . یقطنم  لوبق  لباق  نخس  چیه  دیاهداد ؟ رارق  تسا  ناناملسم  يهمه  ینوناق 
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نارای هظعوم  هبطخ 174-

ریغ سانلا  اـهیا  هحفـص 1269 ] تسا [ . هدومرف  ناـیب  ص )  ) ادـخلوسر هب  شیوخ  یکیدزن  يهراـبرد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
زورب يارب  دنلوئسم . هک  یهلا  تاروتسد  ناگدننکاهر  يا  دنتـسین و  تلفغ  دروم  هک  یمدرم  يا  مهنم  ذوخاملا  نوکراتلاو  مهنع ، لوفغملا 
دروم دربب ، رـس  هب  هک  یعـضو  ره  رد  دـشاب و  هک  یلاح  ره  رد  رـشب  هک  نیا  هب  هجوت  مکی . طرـش  تسا : مزـال  طرـش  ود  رـشب  رد  تمظع 

، دنکن لمع  نآ  هب  دنک و  اهر  هک  ار  یفیلکت  ره  هک  دـنادب  مود . طرـش  دـنک . یگدـنز  رابگرم  تلفغ  رد  هچ  رگا  تسا ، عالطا  یهاگآ و 
یلاع يهرمث  نداد  تسد  زا  يهوالع  هب  دوش ، دراو  یـسک  سفن  رب  هک  یبیـسآ  ره  تسا و  هدرک  دراو  دوخ  تیـصخش )  ) سفن رب  یبیـسآ 

معن مکناک  نیبغار ! هریغ  یلاو  نیبهاذ ، هللا  نع  مکارا  یلام  دوب . دـهاوخ  وا  ریگنماد  فیلکت  نامه  يهراـبرد  یتیلوئـسم  رادـفده ، تاـیح 
اهموی بسحت  اهیلا  نسحا  اذا  اهب ! داری  اذام  فرعت  يدـملل ال  هفولعملاک  یه  امناو  يور ،)  ) يود برـشمو  یب ، یعرم و  یلا  مئاساهب  حارا 

نا فاخا  نکلو  تلعفل ، هناش  عیمج  هجلوم و  هجرخمب و  مکنم  لجر  لـک  ربخا  نا  هحفص 1270 ] تئش [  ول  هللا  و  اهرما . اهعبـشو  اهرهد ،
نآ ییوگ  مینیبیم . بغار  ادـخ  ریغ  يوس  هب  نازیرگ و  ادـخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  هدـش  هچ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسرب  یف  اورفکت 

نایاپ راهچ  نآ  هب  هک  تسین  نیا  زج  و  دربب ! زیخدرد  يروخـشبآ  ابو و  هب  هدولآ  یهاگارچ  هب  هاگنابـش  ار  اـهنآ  نابـش ، هک  دـینایاپراهچ 
رگا تسیچ . اهنآ  نتخاس  هبرف  هیذغت و  نآ  زا  دوصقم  دننادیمن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دوشیم  هدناروخ  فلع  یتدم  ات  نادنفسوگ ) دننام  )

هب دـنگوس  ناشدـصقم . مارم و  يهمه  ار  ناشندـش  ریـس  دـنرادنپ و  دوخ  رمع  راگزور  يهمه  ار  دوخ  زور  کـی  دوش ، ییوکین  اـهنآ  هب 
هب نم  يهرابرد  مسرتیم  نکلو  مهدیم . ربخ  امـش  زا  کی  ره  هب  یگدـنز  نوئـش  يهمه  لوخد و  جورخ و  يهرابرد  مهاوخب  رگا  ادـخ ،

یهاگارچ هب  ار  اهنآ  هاگنابـش  اهنآ ، نابـش  هک  تسا  نایاپراهچ  نآ  دـننام  امـش  لثم  دـیزروب . رفک  ص )  ) ادـخلوسر اـب  هسیاـقم  تهج 
ای رامیب  ار  اهنآ  دـنماشایب ، هک  یبآ  ره  دـنروخب و  هک  یفلع  ره  دـشاب . هدرک  اهر  اجنآ  رد  هدرب و  زیخدرد  يراسهمـشچ  اـبو و  هب  هدولآ 

دوصقم دننادب  هک  نیا  نودـب  دـنوشیم ، باریـس  اهبآ  نآ  زا  ریـس و  اهفلع  نآ  زا  تلفغ  یمامت  اب  نایاپراهچ  نآ  دـنکیم . هنوگرامیب 
هب ار  ارارـسا  هنوگ  نیا  نم  دیـشاب ، هاگآ  هنم . کلذ  نموی  نمم  هصاخلا  یلا  هیـضفم  ینا  ـالا و  تسا . حـبذ  يارب  اـهنآ  ندـش  هبرف  یلـصا 
 ] يهتسیاش هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نارای  نایم  رد  هتـسراو  ناکلاس  زا  يدودعم  زج  میامنیم . غالبا  تسا ، نانیمطا  دروم  هک  یـسک 

مدرم قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  یتیفرظ  مک  . 1 اریز : دنتـشادن . ار  یگتـسیاش  نآ  نارگید  دندوب ، یبیغ  روما  زا  نتفای  عالطا  هحفص 1271 ]
دوـخ هک  تـسا  ناـمه  . 2 تـسا . هدوـب  مدرم  يهدرپ  تـشپ  ياهتشونرـس  رارـسا و  نتــشادهگن  ناـهنپ  یــضتقم  نارود ، ره  رد  عـماوج 

مه رب  . 3 تسا . هتشاد  ص )  ) ربمایپ هک  دراد  ار  توبن  ماقم  نامه  یلع  هک  دندرکیم  نامگ  مدرم  دندومرف . رکذ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هک یعقوـم  رد  اـهشزرا  لوـصا و  يهـمه  هـب  اـهییانتعایب  اـهیکابیب و  زورب  اــصوصخم  مدرم ، یگدــنز  نوئــش  لــالتخا  ندروـخ و 

يهدنیآ هک  دنتـسنادیم  رگا  هدنـشک  ياهيدیمون  زورب  ای  دوب و  دنهاوخ  ریگمـشچ  ياهتیعقوم  تردق و  ياراد  هدـنیآ  رد  دـندیمهفیم 
يولوم هک  تسا  قیاقح  نآ  ندـناسر  زا  میهافم  ظاـفلا و  یناوتاـن  اـهنآ و  لاـثما  لـلع و  نیمه  هب  دوب . دـهاوخن  بولطم  هاوخلد و  ناـنآ 

دناهدیـشوپ هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دیوگیم :
مکاهنا الو  اهیلا ، مکقبـسا  الا و  هعاط  یلع  مکثحا  ام  هللاو  ینا ، سانلا ، اهیا  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره 

رد مدوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن ، کیرحت  یتعاطا  هب  ار  امـش  زگره  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  مدرم ، يا  اهنع . مکلبق  یهانتا  الا و  هیـصعم  نع 
اب میامنیم . بانتجا  نآ  زا  امـش ، زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن  یهن  یتیـصعم  زا  ار  امـش  مریگیم و  تقبـس  امـش  زا  نآ  هب  لـمع 
هک نیا  منک . یهاتوک  نآ  نداد  ماجنا  رد  دوخ  مهدـب و  فیلکت  ماجنا  هب  روتـسد  ار  مدرم  تسا  لاحم  مراد ، فیلکت  تیمها  هب  هک  یملع 

نیا درادن . داقتعا  نامیا و  دیوگیم  هک  هچ  نآ  هب  مکی . لماع  تسا : لیذ  لماع  ود  ای  کی  هب  دنتـسم  دـنکن ، لمع  دوخ  يهتفگ  هب  یمدآ 
. دـنکیم تنایخ  زین  راتفگ  تمکح  تایعقاو و  هب  دـنکیم ، مالعا  ار  دوخ  تیـصخش  یهابت  دوخ ، هحفـص 1272 ] غورد [  اب  هک  وگغورد 
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نتفرگ هدـیدان  ناکما  اب  ار  تایعقاو  هوکـش  تهبا و  تمظع و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ، نآ  زا  فشاک  نخـس  هک  یتایعقاو  هب  تناـیخ 
یلـصا قطنم  تمکح و  هک  اریز  دـنکیم . تنایخ  راـتفگ  تمکح  هب  دربیم و  نیب  زا  دنکـشیم و  اـهنآ  فـالخ  رب  نخـس  زاربا  اـهنآ و 

حولهداـس و مدرم  يارب  اـصوصخم  دـنک . هئارا  ار  دوـخ  یعقاو  ياـنعم  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  يدـهاش  هنیرق و  رگا  هـک  تـسا  نآ  نـخس 
، مالـسلاهیلع نینموملاریما  یهلا  تیـصخش  رـصنع  نیرتیـساسا  مود . لماع  دـنیوجیم . اهراتفگ  زا  ار  اهتیعقاو  كـالم  هک  شیدـناهداس 
هب هک  دادیم ، فیلاکت  هب  ار  یتیمها  نامه  یهلا  تیـصخش  نیا  تسا . نآ  يهناصلاخ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  هب  يدـج  مامتها  مارتحا و 

هحفص 1273] دوب [ . لئاق  نید  یلوصا  تاداقتعا 

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  هبطخ 175-

هحفـص 1274] دـیامرفیم [ . یهن  يراذـگتعدب  زا  نایب و  ار  نآرق  تمظع  دـهدیم و  دـنپ  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
نم هباحم  مکل  نیبو  هجحلا ، مکیلع  ذـختاو  هیلجلاب ، مکیلا  رذـعا  دـق  هللا  ناف  هللا ، هحیـصن  اولبقاو  هللا ، ظـعاومب  اوظعتاو  هللا ، ناـیبب  اوعفتنا 

یهاوخریخ دینک و  لوبق  ار  یهلا  ظعاوم  دیرادرب و  هرهب  يدنوادخ  نایب  زا  هذه . اوبنتجتو  هذـه ، اوغبتتل )  ) اوعبتتل اهنم ، ههراکمو  لامعالا ،
. تسا هتخاس  راکـشآ  یـصاعم ) تهج  هب  تازاجم  تروص  رد   ) ار دوخ  رذع  نشور ، تانایب  تایآ و  اب  ادخ  اریز  دیریذپب . ار  یبوبر  ماقم 

هدوـمن نییبـت  دراد  تهارک  نآ  زا  هک  ار  هچ  نآ  دراد و  تسود  هک  ار  هچ  نآ  اـهرادرک  زا  هدوـمن و  ذاـختا  ناـهرب  تجح و  امـش  يارب  و 
ره تسا . ظعاوم  اهزردنا و  اهدـنپ و  يهمه  قوف  يدـنوادخ  ياهزردـنا  حـیاصن و  دـییامن . بانتجا  نیا  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  ات  تسا 

: تسا صقن  يارجم  رد  تهج  راهچ  زا  دشاب ، هدوب  هک  مه  سک  ره  زا  دشاب ، الع  لج و  دنوادخ  ریغ  هب  دنتـسم  هک  ياهیرظن  ره  ینخس و 
هدهاشم و هار  زا  شتامولعم  رثکا  هک  هحفص 1275 ] تهج [  نآ  زا  ناسنا  تسا . هبرجت  هدهاشم و  تاصتخم  تعیبط و  هب  دنتـسم  صقن  . 1

ناسنا كرد  لماوع  اریز  دراد ، دوجو  شنانخـس  تایرظن و  رد  هراومه  اطخ  هابتـشا و  لامتحا  دـیآیم ، تسد  هب  شزومآ  لـقن و  هبرجت و 
زا ار  هدش  كرد  عوضوم  نیعم ، ياهيریگفده  اههاگـشیامزآ و  يزغم و  لماوع  تیدودحم  ساوح و  تیدودحم  دننام  هدـننک ، كرد 

تفایرد بان  صلاخ و  ار  تایعقاو  دـنکیم  لایخ  یحولهداس  لامک  اب  مه  ناسنا  دـنهدیم و  رارق  ریثات  تحت  دوخ  تاـصتخم  اـهلاناک و 
صقن اهیهاوخدوخ . یـصخش و  ضارغا  هب  دنتـسم  يدـمع  تاـفارحنا  اـهاطخ و  . 2 تـسا !! هداد  ياـج  دوـخ  تـفرعم  ورملق  رد  هدرک و 

شیپ لوـصا  . 3 تسا . هدز  ملق  ار  اـهناسنا  اـم  تشذگرـس  خـیرات  زا  یناوارف  تاحفـص  اـهيراکبان ، نـیا  هـب  دنتـسم  تاـیرظن  ناـنخس و 
نینچ یتاذ . یگتـسباو  . 4 دـهاوخن .) هچ  دـهاوخب و  هچ   ) دـنکیم هیجوت  ار  اهناسنا  بلغا  تارکفت  هناهاگآان  ای  هناـهاگآ  هک  ياهتخاـس 

هاگدـید زا  یناـسنا  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  دـنتفرگن . رارق  قوف  لـماوع  ریثاـت  تحت  دـندش و  ادـیپ  یـصاخشا  اـی  صخـش  هک  مینک  روصت 
یعیبط و طـیحم  یـصوصخ و  یمومع و  ياهدادعتـسا  هب  یگتـسباو  چـیه  نودـب  هک  درادـن  ار  لالقتـسا  نآ  یناور ، يزغم و  ياـهتیلاعف 

طابترا بان  تیعقاو  اب  بان  كرد  لماع  کـی  اـب  هدوب و  صلاـخ  راـنکرب و  کـلذ  ریغ  یبوسر و  گـنهرف  یثرا و  ياـههگر  یعاـمتجا و 
لوسر ناف  دناهتـشاد . هاگن  رود  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  یهلا  ترطف  ینارود  هعماج و  ره  رد  هک  يدارفا  رگم  دنک ، ادیپ  یتدیقع  یتفرعم و 

: دومرفیم ص )  ) ادخ لوسر  اریز  تاوهشلاب .» تبجح )  ) تفح رانلا  ناو  هراکملاب ، تفح  هنجلا  نا  : » لوقی ناک  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا
رگم درک  تعاطا  ناوتیمن  زیچ  چیه  رد  ار  دنوادخ  دینادب  و  تسا . هتفرگ  ارف  تاوهـش  ار  شتآ  نوماریپ  اهيراوگان و  ار  تشهب  نوماریپ 

رد اهنآ  اب  ایند  نیا  رد  هک  ییاههدیدپ  تبغر . لیم و  اب  رگم  درک  تیـصعم  ار  ادـخ  ناوتیمن  هحفـص 1276 ] زیچ [  چیه  رد  تمحز و  اب 
نید روبزم . تیـصاخ  ود  نودـب  . 3 روآ ، درد  . 2 راب ، تذـل  . 1 دوشیم : میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  میریگیم ، رارق  رثاـت  ریثاـت و  ناـیرج 

هب ذـیاذل  زا  يرادروخرب  زا  ام ، یگدـنز  لوصا  ینابم و  رب  مکاح  نیناوق  اهدادعتـسا و  اـم و  تیدوجوم  راـتخاس  هب  هجوت  اـب  یهلا  یقیقح 
هدوب یقالخا  تلیـضف  اوقت و  رب  لـالخا  بجوم  هک  تسا  هدرک  يریگولج  ذـیاذل  نآ  عابـشا  زا  اـهنت  تسا . هدومرفن  يریگولج  قلطم  روط 

، تسین راگزاس  اهیگماک  دوخ  اهیـشوخرس و  اـب  هک  یفیلاـکت  ماـجنا  هب  ماـمتها  ذـیاذل و  هنوگ  نیا  زا  ضارعا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب .

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 387 

http://www.ghadirestan.com


نامه هب  مینک ، يریگولج  دننکیم ، تیلاعف  یهاوخدوخ  روحم  رب  هک  دوخ  یناویح  زیارغ  يرگنایغط  زا  هزادـنا  ره  تسا . راوشد  تخس و 
، ثداوح لمحت  رب  تردق  یتسودعون ، ییوجتفرعم ، دننام  عونتم  ییاهورین  ام  تیـصخش  نآ ، زا  شیب  دراوم  بلغا  رد  مه  دیاش  هزادـنا ،
الا و یـسمی  حبـصی و ال  نموملا ال  نا  - هللا دابع  - اوملعا و  دنکیم . ساسحا  دوخ  رد  ار  کلذ  ریغ  دیفم و  ياهمیمـصت  هدارا و  رب  تردـق 
، لحارلا ضیوقت  ایندـلا  نم  اوضوق  مکماما . نیـضاملاو  مکلبق ، نیقباسلاک  اونوکف  اهل . ادـیزتسم  اهیلع و  ایراز  لازی  الف  هدـنع ، نونظ  هسفن 

ینامگدب دروم  وا  دزن  رد  وا  سفن  هکنیا  رگم  دوشن  دراو  ماش  حبـص و  هب  نامیا  اب  ناسنا  ادخ ، ناگدنب  يا  دینادب  و  لزانملا . یط  اهووطو 
تقبـس امـش  زا  شیپ  هک  دیـشاب  یناسک  دننام  دیازفیب . شـسفن  زا  يریگهدرخ  رب  و  دیامن . ییوجبیع  نتـشیوخ  سفن  زا  هراومه  و  دشاب .

زا دندیدرون و  رد  لزنم  هب  لزنم  ار  ایند  هک  یناسک  دننام  دندش و  هدنک  هدـننک  چوک  دـننام  ایند  هحفص 1277 ] زا [  دنتـشذگ و  دنتفرگ و 
رارق طایتحا  دروم  هراومه  ار  هراما  سفن  هک  تسا  نآ  نامیا  تاصتخم  زا  دنتفرگ . شیپ  ار  ییاهن  دصقم  دندرک و  تکرح  امـش  هاگدـید 
یمدآ سفن  نیا  یهاـگ  [ 287 «. ] ندوب نامگدـب   » زا تسا  تراـبع  روظنمنبا  يهتفگ  هب  اـنب  نوـنظ  يهملک  دـشاب . رذـح  رب  نآ  زا  هداد و 
مروت لماوع  تیوقت  زج  دوشیم ) لماش  ار  تاقوا  رثکا  هک   ) یهاگ دریگیم و  ار  حالـص  ریخ و  بناـج  صاـخ ، ییاـههزیگنا  ریثاـت  تحت 

هک روطنامه  اذـل  دـهدیمن . ماـجنا  يرگید  راـک  تـالایخ ، ملاـع  رد  هچ  رگا  رابتذـل ، ياـهاوه  تاوهـش و  رد  نتفرگ  رارق  نتـشیوخ و 
دـیقیب و عابـشا  رازنجل  هب  یمدآ  ات  دریگب  رارق  دـیدش  یهاـگآ  تبقارم و  تحت  دـیاب  هراومه  سفن  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. بذکی يذلا ال  ثدحملاو  لضی ، يذلا ال  يداهلاو  شغی ، يذلا ال  حصانلا  وه  نآرقلا  اذه  نا  اوملعا  و  دنکن . طوقس  یهاوخدوخ  طرش 

نآ نآرق ، نیا  هک  دـینادب  ار  نیا  و  یمع . نم  ناصقن  وا  يدـه ، یف  هدایز  ناـصقن : وا  هداـیزب  هنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـه  سلاـج  اـم  و 
غورد هک  تسا  ثیدـح  يهدـنیوگ  نآ  دـنکیمن و  هارمگ  هک  تسا  امنهار  نآ  دـهدیمن و  بیرف  هک  تسا  هاوخریخ  يهدـنهد  تحیـصن 

زا شهاک  ای  تیاده  رد  شیازفا  تخاس . وا  بیـصن  یناصقن  ای  تدایز  هک  نیا  رگم  دشن  نیـشنمه  نآرق  نیا  اب  سک  چـیه  و  دـیوگیمن .
.2 دهدیمن . بیرف  هک  تسا  یهاوخریخ  . 1 هحفـص 1278 ] تسا [ : هدمآ  نایم  هب  دیجم  نآرق  زا  دنچ  یتازایتما  تالمج  نیا  رد  ییانیبان .
رد هک  هچ  نآ  دابالا ، دـبا  ات  لازالا  لزا  زا  ار ، دوجو  ملاـع  نیتسار  ثیدـح  . 3 دنکیمن . هارمگ  ار  سک  چیه  هک  تسا  ياهدننک  تیادـه 

ار ییانیبان  لهج و  زا  یشهاک  ای  تیاده ، رد  یـشیازفا  نآرق  تایوتحم  زا  یهاگآ  ره  . 4 دینش . دیاب  باتک  نیا  زا  تساهناسنا ، مهف  روخ 
يافش . 6 درادـن . ناکما  يزاینیب  عون  چـیه  نآ ، هب  لـمع  ناـمیا و  نودـب  تسا و  تجاـح  ره  يهدـننک  فرطرب  نآرق  . 5 دهدیم . هجیتن 

هب تبحم  اب  دینک و  تلئـسم  ادـخ  زا  نآرق  ياهییامنهار  اب  دـیهاوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  . 7 تسا . نآرق  رد  اهیگراچیب  يهراچ  اـهدرد و 
تیدبا رد  ار  وا  يراگتسر  ایند و  نیا  رد  ناسنا  تداعس  نآرق  هب  لمع  . 8 دینکن . قلخ  زا  تلئسم  يهلیسو  ار  نآ  دینک و  ور  ادخ  هب  نآرق ،

یناعم تمظع  تهج  زا  فلا . تسادخ : لیلد  نآرق  تلع  ود  هب  دینک . لالدتسا  ناتراگدرورپ  يارب  نآرق  يهلیـسو  هب  . 9 دنکیم . نیمضت 
ترطف کمک  هب  ار  وا  یعیرـشت  ینیوکت و  يهدارا  تیـشم و  يهمه  ینآرق ، تایآ  زا  دیاب  تیرـشب  ب . نآ . بلاطم  يهمه  ندوب  ییاهن  و 

دروم تماـیق  زور  رد  دوخ ، لوـصحم  تشادرب  تشک و  يهراـبرد  لـلم  ماوـقا و  ناراکتـشک  يهمه  . 10 دـنک . كرد  میلـس  لقع  كاپ و 
يرایبآ ار  نآ  نآرق  یناعم  يهلیسو  هب  هتـشاک و  لد  رد  ار  ینآرق  قیاقح  ياهرذب  هک  یناراکتـشک  رگم  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  تساوخزاب 

يراـگزاسان رگا  دـینک و  هضرع  نآرق  هب  ار  دوخ  تاـیرظن  ارآ و  دـیبلطب و  زردـنا  تحیـصن و  دوـخ  سوـفن  يارب  نآرق  زا  . 11 دناهدرک .
، ربصلا ربصلا  هحفـص 1279 ] مث [  هماقتـسالا ، هماقتـسالاو  هیاهنلا ، هیاهنلا  مث  لمعلا ، لمعلا  دـینک . مهتم  ار  دوخ  يارآ  دـیدرک ، ساـسحا 

سپـس راک ، يارب  دـیزیخرب  راک ، هب  دـیزروب  مامتها  مکملعب . اودـتهاف  املع  مکل  ناو  مکتیاهن ،» یلا  اوهتناف  هیاـهن  مکل  نا  ! » عرولا عرولاو 
يراکزیهرپ ابیکـش . دیـشاب ، ابیکـش  تماقتـسا . دیزروب ، تماقتـسا  دیتفرگ  هک  یمیمـصت  رد  و  دیناسرب . نایاپ  هب  دیراذگن و  مامتان  ار  راک 

اب تسا . ياهناشن  امـش  يارب  هک  تسا  یمتح  دینک . وپاکت  نآ  هب  لوصو  ات  ییاهن . تسا  یفدـه  امـش  يارب  اعطق  يراکزیهرپ . دـینک ، هشیپ 
. تسا نآ  لیمکت  دیفم و  راک  دراد ، یـساسا  ترورـض  هناگراهچ  تاطابترا  حالـصا  رد  ناسنا  يارب  هک  هچ  نآ  دیوش . تیاده  هناشن  نآ 

هدهاشم قبس  حدک و  لغش ، یعـس ، لعف ، لمع ، دننام  یتاملک  اب  راک  ترورـض  تمظع و  يهرابرد  هلمج  دصیـس  زا  شیب  هغالبلاجهن  رد 
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، درک لمع  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  شیاهوزرآ  راگزور  رد  سک  ره  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  لمع  يهدام  تـالمج  زا  ياهنومن  دوشیم .
یقیقح و ملع  . 3 درک . لمع  باسح  زور  يارب  دش و  رکذـتم  ار  داعم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  . 2 دوب . دهاوخ  دـنمدوس  وا  يارب  وا  لمع 
هک هچ  نآ  هب  ایند  نیا  رد  نایاسراپ  . 4 درک . دهاوخ  لمع  نآ  هب  دش ، رادروخرب  یملع  نینچ )  ) زا یـسک  رگا  اذل  تسا . لمع  هارمه  دیفم 

نیرتگرزب تانایب  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  يهمئا  رگید  یلع و  ماما  نانخـس  ینآرق و  تاـیآ  دوجو  اـب  دـندرک . لـمع  دنتـشاد  ییاـنیب 
ماما زا  هک  ار  فورعم  رایـسب  تیاور  هنومن ، ناونع  هب  دوشیم . تاـبثا  یگدـنز  رد  دـیفم  شـشوک  راـک و  موزل  مالـسا ، ياـفرع  اـمکح و 

یگدنز ایند  نیا  رد  دبا  يارب  ییوگ  تیایند  يارب  نک  لمع  : » تسا نینچ  تیاور  میریگیم . رظن  رد  تسا ، هدش  لقن  مالـسلاهیلع  موصعم 
ار راک  سپـس  هیاهنلا . هیاهنلا  مث  تفر ». یهاوخ  اـیند  نیا  زا  ادرف  هک  نیا  دـننام  تترخآ  يارب  هحفـص 1280 ] نک [  لمع  درک و  یهاوخ 

تامدقم لیاسو و  يهیهت  دوشیم ، هداد  صیخـشت  دیفم  يرورـض و  هک  ییاهراک  رد  يریگ . فده  دـیناسرب . نایاپ  هب  دـیراذگن و  مامتان 
ادرف زورما و  نولت و  دـیدرت و  یتسـس و  تماقتـسا . دوشن . هجیتن  هب  لوصو  ات  راک  يهمادا  زا  عنام  ات  دـشاب  حیحـص  لـماک و  روط  هب  دـیاب 

هار تماقتـسا  نودب  ، یناگدنز نیا  رد  رادفده  رگوپاکت  ناسنا  چیه  تسا . تماقتـسا  دض  نداد و  تسد  زا  ار  راک  طابـضنا  مظن و  ندرک ،
يهجیتن هب  اهخالگنـس  زا  رذگ  نودب  شالت و  تمحز و  نودـب  ایند  نیا  رد  یتیمهااب  راک  چـیه  ییابیکـش . ربص و  تسا . هدربن  دـصقم  هب 

هراومه ای  دنـسرب ، بولطم  جیاتن  هب  تقـشم  تمحز و  نودب  دنهاوخیم  هک  ناراکماک  نایوجهافر و  نابلط و  شیاسآ  دسریمن . بولطم 
هک تسا  یمتح  مکملعب . اودتهاف  املع  مکل  نا  و  دنربیم ! دوس  دوخ  يارب  نارگید  شالت  جنرتسد و  زا  ای  دنوشیم و  قرغ  اهيدیمون  رد 
رد دنزن ، يروک  هب  ار  دوخ  دشاب و  رادروخرب  ینورد  ییانیب  کی  زا  هک  یـسک  ره  دـیوش . تیادـه  هناشن  نآ  اب  تسا . ياهناشن  امـش  يارب 

و دنادیم . مزال  ار  اهنآ  زا  تیعبت  يو  نادجو  لقع و  هک  دید  دهاوخ  ار  امنهار  ییاههناشن  نازورف و  ییاهلعـشم  دوخ  یناگدـنز  ریـسم 
. ] دینیـشنن ياپ  زا  دیـشوکب و  دصقم  نآ  هب  لوصو  ات  العا .)  ) تسا يدصقم  مالـسا  يارب  دـیدرتیب  و  هتیاغ . یلا  اوهتناف  هیاغ  مالـسالل  نا 

مامتها دروم  زین  یعیبط  یگدنز  مظن  هچ  رگا  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  امـش  یعیبط  یگدنز  مظن  اهنت  مالـسا  دـینکن  نامگ  هحفص 1281 ]
و تسا . هدـش  هدیـشک  یبوبر  يهبذاج  ات  هک  تسا  لوقعم  تایح  نآ  نیمات  مالـسا ، نید  يانبم  رب  تکرح  تیاـغ  تسا . سدـقم  نید  نیا 
هب لـمع  اـب  هتـشاد و  ررقم  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  یقوقح  يادا  اـب  هفئاـظو . نم  مکل  نیبو  هقح ، نم  مکیلع  ضرتـفا  اـمب  هللا  یلا  اوجرخا 

، دینکن مگ  ار  فده  دیتسه . تقیقح  قح و  راید  رفاسم  اهناسنا  امـش  دـیورب . ادـخ  هاگرد  هب  تسا ، هدومرف  نییبت  امـش  يارب  هک  یفیاظو 
ریذـپناکما تسا ، هدـش  ررقم  امـش  يارب  هک  یفیلاکت  تاعارم  اب  اهناسنا ، ادـخ و  قوقح  تاـعارم  نودـب  تیاـغ  فدـه و  نآ  هب  لوصو 

ترـضح دروآ . مهاوخ  امـش  دوس  هب  تجح  تمایق  زور  رد  متـسه و  امـش  دهاش  نم  مکنع . همایقلا  موی  جـیجحو  مکل ، دـهاش  انا  تسین .
هب ادـخ و  هب  باستنا  تهج  هب  زین  وا  تما  تسا . یمالـسا  تما  يهلق  نیرتیلاـع  هاـگیلجت  كـالم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

( دیهـش دـهاش و   ) مدرم ریاس  يارب  یمالـسا  لامک  كالم  تسا ، ص )  ) ادـخلوسر هک  لامک  يهلحرم  نیرتیلاـع  مسجت  ـالعا و  كـالم 
هاگیلجت كالم و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  دیدش  یحور  طابترا  تهج  هب  مه  مالسلاهیلع ، یلع  نینموملاریما  ینعم ، نیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه .

ءاضقلاو عقو ، دق  قباسلا  ردقلا  نا  الا و  یمالسا . تما  رد  نامیا  اب  درم  نیرتتمظع  اب  ناونع  هب  مه  تسا و  مالـسا  يرطف  لدتعم و  بتکم 
هک ردق  يانعم  هب  رظن  اب  تسا . هحفص 1282 ] ققحت [  نایرج  رد  هتشذگ  ياضق  هدش و  عقاو  نیشیپ  ردق  دیـشاب ، هاگآ  دروت . دق  یـضاملا 

، تسا یتسه  ینابم  نایرج  رب  یهلا  ذـفان  مکح  هک  اـضق  ياـنعم  هب  رظن  اـب  هتفاـی و  ققحت  یتسه  يهصرع  رد  هک  ياهشقن  زا  تسا  تراـبع 
يهدارا زا  یـشان  ینیوـکت  ربـج  ياـنبم  رب  دـندنویپیم ، عوـقو  هب  یتـسه  رواـنهپ  يهصرع  رد  هک  هچ  نآ  ره  هک  درک  ناـمگ  نـینچ  دـیابن 

، تسا ریخ  ریـسم  رد  تانئاک  يهرابرد  وا  ذفان  تیـشم  مکح و  يانعم  هب  يدنوادخ  ياضق  هک  هنوگنامه  هکلب  تسا . يدـنوادخ  ینیوکت 
زا تمسق  کی  نوچ  هتبلا  تسا . ضحم  ریخ  هک  تسا  یتسه  يهصرع  رد  هدش  هدایپ  يهشقن  نآ  ناحبس  دنوادخ  هب  بوسنم  ردق  نینچمه 

ردـق يازجا  يهمه  تفگ  ناوتیمن  اذـل  تسا ، ناگدـنب  دوخ  يراـیتخا  ياـهراک  هب  طوبرم  ددـنبیم ، شقن  یتـسه  يهصرع  رد  هک  ردـق 
ياهراک اریز  تسین . نآ  یلومعم  يانعم  هب  تیلع  تبـسن  ناسنا ، يرایتخا  ياهراک  هب  ردق  اضق و  تبـسن  تسا . لاعتم  دـنوادخ  هب  طوبرم 
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ياهراک هب  ردق  تبسن  اما  تسین . راگزاس  هجو  چیه  هب  تسا ، رایتخا  یفن  مزلتسم  هک  يدنوادخ  ینیوکت  يهدارا  اضق و  اب  ناسنا  يرایتخا 
اب یتافانم  تسا ، یتسه  يهصرع  رد  هدـش  هدایپ  هشقن  يهعومجم  رد  یمدآ  يرایتخا  ياـهراک  لوصحم  هک  تهج  نادـب  مدرم ، يراـیتخا 

اورشبا اونزحت و  اوفاخت و  نا ال  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  : ) یلاعت هللا  لاق  درادن . یناسنا  يرایتخا  ياهراک 
(. هتعاط  ) هتدابع نم  هحلاصلا  هقیرطلا  یلع  هرما و  جاهنم  یلع  هباتک و  یلع  اومیقتـساف  هللا ،) انبر  : ) متلق دـق  و  نودـعوت .) متنک  یتلا  هنجلاب 

( بان دیحوت   ) نیرب داقتعا  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  سپـس  تسا و  هللا »  » ام راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ 
 ] هب ار  امش  داب  تراشب  دیـشابم و  نیگهودنا  دیـسرتم و  هک  دنیوگیم ) نانآ  هب  و   ) دنوشیم لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندیزرو ، تماقتـسا 

شباتک و هب  لمع  رب  لاح  دیاهتفریذپ ، ار  یهلا  داقتعا  نیرتگرزب  دیتفگ  هک  امـش  دش . هداد  امـش  هب  نآ  يهدعو  هک  یتشهب  هحفص 1283 ]
هب یموهفم  يهرابرد  هدیقع  نیرتعیاش  تفرعم ، ملع و  نارود  نیرتمیدق  زا  دیزروب . تماقتـسا  وا  تدابع  يهتـسیاش  قیرط  نشور و  هار  هب 

روط هب  ار  ادـخ  موهفم  یـسک  رگا  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا ، سدـقا  دوجو  نآ  یتـسه  تاـنئاک ، قلاـخ  دـنوادخ  موـهفم  ناوـنع 
قباطم لـمع  تماقتـسا و  مدرم  رثکا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچ  نآ  تسا . هدرک  قیدـصت  ار  وا  دوجو  اـعطق  دـشاب ، هتفاـیرد  حـیحص 

رد هعماج و  ره  رد  مکی . لماع  ادخ  راکنا  دیدرت و  یهجوت ، یب  لماوع  دنهدیمن . ناشن  دوخ  زا  دنراد ، ادخ  دوجو  يهرابرد  هک  یتفایرد 
نیع رد  نانیا  دنتسین . دوخ  يدام  یگدنز  دوخ و  زا  ریغ  هب  شرگن  ددص  رد  نتـشیوخ ، هب  لوغـشم  ای  رکفیب  مدرم  زا  ياهدع  ینارود ، ره 
کی هب  زغم  يراتفرگ  مود . لماع  دننکیمن . یهجوت  زین  يدنوادخ  يهدننک  تابثا  لیالد  هب  دنرادن ، ادـخ  یفن  يارب  یلیلد  چـیه  هک  لاح 

. موس لـماع  تسا . راوشد  رایـسب  اـی  ریذـپانناکما  ناراـتفرگ  نآ  يارب  اـهنآ  زا  نتـشادرب  تسد  هک  هتخاـس  شیپ  لوـصا  میهاـفم و  هدـع 
یکانرطخ دوجوم  نآ  یعیبط  دوخ  اریز  تسا ، رـشب  نهذ  رد  قیاـقح  يهمه  يهدـننک  ناریو  هک  یهاوخدوخ  هب  یناور  يزغم و  يراـتفرگ 

دوخ نامه  زا  ییازجا  ار  نیرفآ  یتسه  یتح  یتسه و  یمامت  دنکیم و  ادـیپ  مروت  تیاهنیب  ات  هناراکبان ، تانیقلت  اههسوسو و  اب  هک  تسا 
اب مدرم  زا  یـضعب  تسا . هداتفا  راـک  هب  یتسرپادـخ  ياـج  هب  هک  ییاـهیتسرپ  قلطم  مراـهچ . لـماع  دـنیبیم . نآ  ناـمرف  تحت  اـی  یعیبط 
هب دنراذگیم و  رانک  ار  ادخ  ناونع  هب  یقیقح  قلطم  نانیا  دننکیم . عانقا  تقیقح  نیرتتمظع  اب  يهرابرد  ار  دوخ  یلومعم ، ياههشیدـنا 
. ] قلطم تیعقاو  قلطم ، يهدام  قلطم ، یتسه  قلطم ، روط  هب  ناسنا  دننام  دنوشیم . دقتعم  تسا  ناشدوخ  زغم  يهتخاس  هک  یقلطم  میهافم 
هک دنهاوخیم  ار  ییادخ  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  عورـشمان . ای  عورـشم  ياههتـساوخ  هب  لوصو  زا  تیمورحم  مجنپ . لماع  هحفص 1284 ]

تالیامت و نانیا  دوشن !! ناـنآ  بیـصن  مه  يراوگاـن  يراـتفرگ و  هنوگ  چـیه  هدرک و  تباـجا  طیارـش  هنوگ  ره  رد  ار  ناـنآ  ياههتـساوخ 
، اهنآ ندـش  هدروآرب  رد  صقن  نیرتمک  اب  اذـل  دـنروآیم . باسح  هب  نوناق  مظن و  ياج  هب  یتسه  ملاع  يارب  ار  دوخ  شیاسآ  تاوهش و 

نونکات تسا . ناحبـس  دـنوادخ  دوجو  تابثا  يارب  لیلد  نیرتنشور  اـیند  يدـنمنوناق  دوشیمن !! موهفم  اـیند  نیا  رد  ناـنآ  يارب  یتسادـق 
عماوج نایم  رد  رگا  نیاربانب ، دنک . یفن  ار  ادخ  دوجو  دناوتب  لیلد  هب  کسمت  اب  هشیدنا ، ياراد  هاگآ و  ناسنا  کی  هک  تسا  هدـشن  هدـید 
یقطنم يهشیدنا  اهنآ  ياج  هب  هدش و  رانکرب  يرشب  ياهزغم  زا  ضراوع  نآ  لاثما  قوف و  رد  روبزم  لماوع  هک  دیایب  شیپ  یعضو  يرشب 
سدقا دوجو  نآ  هب  انتعایب  ای  وا  دوجو  رد  ددرم  ای  ادخ  رکنم  يدرف  چـیه  دوش ، نیـشناج  ییادـخ  قیمع و  بان و  تاساسحا  هنانیبعقاو و 

هب یفوخ  هن  رگید  هک  تسا  یهیدـب  دـهدیم ، هجیتن  ار  تیـصخش  ندیـسر  رمث  هب  یهلا  نید  رد  تماقتـسا  هک  تهج  نادـب  دوب . دـهاوخن 
عیزهت مکایا و  مث  تسا . هدش  لیان  تداعـس  باصن  دح  هب  وا  اریز  ياهرهلد ، هن  یبارطـضا و  هن  یهودنا ، هن  دـهدیم و  يور  یناسنا  نینچ 

یـشزرا هلـضاف و  قالخا  رد  تماقتـسا  تابث و  عقوت  نآ . نتخاس  نوگرگد  قالخا و  بارطـضا  زا  دیزیهرپب  سپـس  اهفیرـصت . قالخالا و 
دننام تلع . نودـب  لولعم  عقوت  هک  تسا  یقطنم  ریغ  هزادـنا  نآ  هدـنزاس ، ياههشیدـنا  لامعا و  تاداـقتعا و  رد  تماقتـسا  نودـب  ناـسنا ،
یتیوه هن  هک  تسا  قالخا  یعون  دـننکیم  هیـصوت  هعماج  رد  اهتسد  هب  ملق  زا  یهورگ  هک  يراک  راک ! تشک و  نودـب  لوصحم  راـظتنا 

وا زا  هک  تسا  یسک  یقالخا  ناسنا  . 1 دننام : دـننکیم . هضرع  هعماج  هب  فلتخم  یلاکـشا  اب  ار  یقطنم  ریغ  راک  نیا  ياهشیر !! هن  دراد و 
! دروآ هحفص 1285 ] اجب [  وکین  لامعا  دوخ ، ینورد  طاشن  تذل و  يارب  هک  تسا  یسک  یقالخا  ناسنا  . 2 دوشن ! دراو  يررض  هعماج  هب 
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قفو یگدـنز  تانایرج  اـب  ار  دوخ  هراومه  هک  تسا  یـسک  . 4 دـسرب ! ترهـش  هب  هعماج  رد  دوخ  یقالخا  تاکرح  اـب  هک  تسا  یـسک  . 3
دشخبیم و ییاهر  تایدام  هدام و  تراسا  زا  ار  ناسنا  هک  یتابث  اب  هلضاف و  قالخا  دوش ! دوخ  يهعماج  رب  مکاح  گنهرف  میلـست  دهدب و 

ریسم رد  هدنزاس  ياههشیدنا  لامعا و  تاداقتعا و  رد  تماقتسا  هب  دنتسم  دوشیم ، وا  تبثم  ياهورین  اهدادعتسا و  ندیـسر  رمث  هب  بجوم 
ناـیب هبطخ  نیا  رد  ار  یـشزرا  قـالخا  تافـص  نیرتتیمها  اـب  زا  ياهنوـمن  ع )  ) نینموـملاریما یهاوـخدوخ . لیدـعت  دـننام  تـسا . لاـمک 

مه نابز  يرآ ، دـنک . ظفح  ار  دوخ  نابز  یناسنا  ره  دـینک و  یکی  ار  ناـبز  هناـسل . لـجرلا  نزخیلو  ادـحاو ، ناـسللا  اولعجا  و  دـناهدومرف :
رمـالا یلا  متیعدو  مکل ، لاـثمالا  تبرـضو  مکلبق ، ناـک  نمب  متظعو  و  تسا . تناـها  گرم و  يهلیـسو  مـه  تداعـس و  اـب  تاـیح  ثعاـب 

اب و  هظعلا . نم  ءیشب  عفتنی  مل  براجتلا  ءالبلاب و  هللا  هعفنی  مل  نم  و  یمعا . الا  کلذ  نع  یمعی  الو  مصا ، الا  کلذ  نع  مصی  الف  حضاولا ،
توعد نشور  رما  کی  هب  امش  و  دناهدز . اهلثم  امـش  يارب  دناهداد و  زردنا  دنپ و  ار  امـش  ناگتـشذگ ، تشذگرـس  هب  امـش  نتخاس  هاگآ 

قیاقح نآ  هب  ییاـنیب  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ياـنیبان  دونـشن و  ار  حـیاصن  نآ  هک  تسا  یـسک  یقیقح  ياونـشان  سپ  دـیاهدش ،
دوس يزردـنا  چـیه  زا  دـناسرن ، وا  هب  یعفن  براجت ، شیاـمزآ و  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  و  دزاـسب . مدرم  حـیاصن  هدـش و  هبرجت 
شیپ ار  انف  هار  دنتسیز و  نادکاخ  نیا  رد  امش  زا  شیپ  هک  یللم  ماوقا و  تشذگرس  زا  هک  ییاهدنپ  يهلیـسو  هب  هحفص 1286 ] دربیمن [ .

دیاهدش و توعد  نآ  هب  هک  تقیقح  نآ  حوضو  اب  دناهتفگ و  امـش  يارب  هتـسراو  يامکح  ینامـسآ و  ياهباتک  هک  ییاهلثم  دـنتفرگ و 
هدوب كاندرد  ردق  نیا  اهناسنا  امـش  يونعم  يدام و  تایح  عضو  تسیابیمن  دیاهدید ، دوخ  یگدنز  لوط  رد  هک  یبراجت  اهشیامزآ و 

نینموـملاریما زا  قوـف  تـالمج  رد  هک  یناـسنا  لوـصا  ریـسم  رد  تکرح  يرادـیب و  لـماوع  دیـشاب . رود  یقیقح  تداعـس  زا  هـمه  نـیا  و 
دناهدرک و یگدنز  نادکاخ  نیا  رد  خیرات  لوط  رد  هک  یللم  ماوقا و  تشذگرس  زا  مزال  عالطا  . 1 تسا : ریز  بیترت  هب  هدمآ ، مالسلاهیلع 
اهشیامزآ و . 3 دنکیم . حرطم  تیرشب  يارب  دیجم  نآرق  اصوصخم  ینامـسآ  ياهباتک  هک  یلک  دعاوق  اهلثم و  . 2 نآ . زا  نتفرگ  دنپ 

رگا دنکیم . کیرحت  اهنآ  دافم  رب  یگدـنز  قیبطت  هب  هاگآ و  قیاقح  تایعقاو و  زا  ار  وجتقیقح  ياهناسنا  هک  شزرا  اب  رایـسب  براجت 
یقبو نورکذـتملا ، بهذ  دـق  هنا  عم  درادـن . دوجو  اـهناسنا  نینچ  هب  يدـیما  دـنکن ، يرثا  اـهناسنا  زا  یعمج  اـی  کـی  رد  لـماع  هس  نیا 
نبای : » لوقی ناک  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  ناف  هنع ، اوبهذاف  ارـش  متیار  اذاو  هیلع ، اونیعاف  اریخ  متیار  اذاـف  نوساـنتملا . وا  نوساـنلا 

شخبتایح يهمان  نیا  يهلیسو  هب  هک  نانآ  تسا ، نآ  ياراد  نآرق  هک  فصو  نیا  اب  دصاق .» داوج  تنا  اذاف  رشلا ، عدو  ریخلا  لمعا  مدآ ،
ره سپ  دندز . یـشومارف  هب  ار  دوخ  ای  دندرک و  شومارف  ار  نآ  ای  دندنام ، هک  نانآ  دنتـشذگرد و  دندشیم ، تقیقح  قح و  هب  لیان  یهلا 

هحفـص اریز [  دـیزیرگب ، نآ  زا  دـیدید ، ار  يرـش  هک  یماـگنه  دـینک و  کـمک  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دـیدید ، ار  يریخ  هک  تقو 
اب یناـسنا  وت  هک  تسا  روتـسد  نیا  هب  لـمع  اـب  زیهرپـب ، رـش  زا  نک و  ریخ  هب  لـمع  مدآ ، دـنزرف  يا  : » دومرفیم ص )  ) ادـخلوسر [ 1287
رد ای  دنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  لیصا  صتخم  نامز  تشذگ  اب  نایمدآ  ياهناج  ایآ  دوب ». یهاوخ  وپاکت ) رد  لدتعم   ) دصتقم تمارک و 

رگا تسا ؟ خیرات  زا  نیعم  ياههرب  رد  اهنآ  يهدنیآ  ینونک و  عضو  زا  رتهب  اهمدآ  يهتشذگ  هک  دتفایم  قافتا  نینچ  اهنارود  زا  یـضعب 
فیلاکت ماجنا  اهنامیپ و  هب  لـمع  هب  دـیقت  ییارگنوناـق و  تقیقح و  هب  قشع  فطاوع و  تاـساسحا و  رظن  زا  ار  اـهناج  تاریغت  ناـیرج 

، نامز تشذگ  اب  نایمدآ  ياهناج   ) لوا لامتحا  میریگب ، رظن  رد  مدرم  تایح  يال  هب  رب ال  نیـشام  ذوفن  شرتسگ و  زا  اهيرگداوس ، قوف 
یتسه رب  مکاح  نوناق  کی  رب  ینتبم  یملع  يهدیدپ  کی  نیا  اریز  دراد . تیعقاو  دنهدیم ) تسد  زا  ار  تاساسحا )  ) دوخ لیـصا  صتخم 
دادتما رد  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  ناج  یساسا  صتخم  دش ، ناجیب  تادوجوم  میلـست  یمدآ  ناج  هک  یتقو  دیوگیم : هک  تسا 

رـشب هک  اج  ره  ینعی  دـنامیم . ظوفحم  دارفا  رد  تاـیح  یلـصا  رهوج  اـهینوگرگد ، بیـشن و  زارف و  زا  ناوارف  یعاونا  دوجو  اـب  خـیرات ،
اب دوخ  یتایح  يهرطیس  هطلـس و  اب  ای  دنک و  رانکرب  دوخ  زا  دودحم  یبسن و  روط  هب  ولو  ار  یگدزنیـشام  ییارگنیـشام و  تسا  هتـسناوت 

فطاوع و تاساسحا و  اشنم  هک  دوخ  یساسا  صتخم  نامه  اب  ناج  دشاب ، هتشاد  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  دیلک  دنک و  رارقرب  طابترا  نیشام 
قافتا نینچ  اهنارود  زا  یضعب   ) تسا هدعاق  نیمه  هب  قیبطت  لباق  زین  مود  لامتحا  دباییم . زاب  ار  دوخ  تیلاعف  توارط و  تسا ، قشع و ...
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ظفح اب  يرشب  تایح  یساسا  صتخم  نارود  کی  رد  تسا .) نانآ  يهدنیآ  ینونک و  عضو  زا  رتهب  نارود  نآ  مدرم  يهتشذگ  هک  دتفایم 
اـهبوشآ و اـهگنج و  زورب  دـننام  دـهدیم . تسد  زا  ار  صتخم  نـیا  رگید  ینارود  رد  دـنکیم و  تـکرح  دوـخ  تیوـه  رد  لالقتـسا 
برطـضم و لزلزتـم و  نآ  صاوخ  يهمه  ییارگنوناـق و  تقیقح و  هب  قشع  فطاوع و  تاـساسحا و  هک  تعیبـط  ملاـع  رگناریو  ثداوـح 

ملظلا اماف  بلطی . روفغم ال  ملظو  كرتی ، ملظو ال  رفغی ، ملظف ال  هثالث ، ملظلا  نا  ـالا و  هحفص 1288 ] دوشیم [ . یهتنم  يدوبان  هب  یهاگ 
لباق هک  یملظ  و  ددرگن ، اـهر  هک  یملظ  دوشن و  هدوشخب  هک  یملظ  تسا : مسق  هس  رب  ملظ  دیـشاب ، هاـگآ  هللااـب . كرـشلاف  رفغی  ـال  يذـلا 
كرش دوشن  هدوشخب  هک  یملظ  . 1 تسا . ادخ  هب  ندیزرو  كرش  دوشن ، هدوشخب  هک  یملظ  اما  دریگن . رارق  بیقعت  دروم  دشاب و  ششخب 

اب طابترا  زا  ار  دوخ  درادیم و  اور  دوخ  هب  یمدآ  هک  تسا  یملظ  نیرتگرزب  نیا  تسادخ و  راکنا  مزلتسم  كرـش  تسادخ  هب  ندیزرو 
دنکیم و دوبان  وحم و  ار  دوخ  يدبا  تداعس  مه  هجیتن  رد  دنکیم . مورحم  وا  تیانع  فطل و  ضیف و  زا  ندش  رادروخرب  زا  دوخ و  قلاخ 

تسا یملظ  دوشن ، اهر  هک  یملظ  . 2 دوشیم . بکترم  تسا ، تقیقح  قح و  زا  زواجت  نیرتالاب  هک  ار  ادـخ ) راکنا   ) لمع نیرتتشز  مه 
فرحنم ینعی  ملظ  تسا . لدـع  یتاذ  لدـع ، نسح  هک  ناـنچ  تسا ، نآ  یتاذ  مـلظ ، حـبق  دـنرادیم  اور  رگیدـکی  هـب  ادـخ  ناگدـنب  هـک 

هک تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تـسا . تباـث  نآ  ندوـب  قـح  هـک  یقح  هـب  زواـجت  ینعی  مـلظ  نآ . ینوناـق  تیعقوـم  زا  یعوـضوم  ره  يهدـننک 
کی قـح  يهراـبرد  زواـجت  نیا  هاوـخ  دریگیم . تروـص  اـهناسنا  تاـیح  رد  هک  تـسا  يزواـجت  فارحنا و  ره  ریگارف  مـلظ  مییوـگیم 

: تسا تهج  ود  زا  ملظ  حبق  تدش  دنک . دوبان  یعضو  نیرتتشز  هب  ناسنا  ریغ  ناسنا و  زا  معا  ار  نارادناج  همه  ای  دشاب  ناوتان  يهچروم 
.2 دهدیمن . نآ  لمحت  هب  زگره  دـنک ، كرد  ار  نآ  یخلت  يراوگان و  دـبایرد و  ار  نآ  يرگناریو  دـمهفب و  ار  نآ  يانعم  یـسک  رگا  . 1

هدوشخب لباق  هک  یملظ  . 3 هحفص 1289 ] دنکیم [ . لتخم  ار  تایح  نوناق  میقتـسم ، ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هچ  دشاب  هک  انعم  ره  هب  ملظ 
ملظ مه  نتـشیوخ  رب  اعطق  دوشیم ، بکترم  ناـسنا  کـی  هک  یملظ  ره  رد  درادیم  اور  دوخ  هب  هدـنب  کـی  هک  تسا  یملظ  تسا ، ندـش 

نتـشیوخ رب  ملاظ  دنکیم ، دراو  ملظ  نتـشیوخ  هب  هانگ  مرج و  باکترا  يهلیـسو  هب  میقتـسم  روط  هب  یمدآ  هک  دراوم  نآ  رد  تسا . هدرک 
دـساف هاـبت و  ار  دوـخ  سفن  هک  نتـشیوخ  رب  مه  تسا و  هدرک  ملظ  نارگید  رب  مه  دـنکیم ، يدـعت  نارگید  رب  هک  دراوـم  نآ  رد  تسا و 

هدیشخب ترضح ، نآ  روظنم  تسا  نکمم  دوشیم ،» هدوشخب  نتـشیوخ  رب  ملظ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نیا  تسا . هدرک 
تیلوئسم و مدع  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا . یناسنا  تیـصخش )  ) سفن يزاسزاب  لماع  هک  دشاب  هدوب  هبوت  تمادن و  يهلیـسو  هب  ندش 

هدرک تازاجم  ار  دوخ  شیوخ ، تیدوجوم  ندرک  هابت  اب  نتـشیوخ ، رب  ملاظ  اریز  دـشاب ، اـهناسنا  دـنوادخ و  فرط  زا  صخـش  تازاـجم 
گنراگنر زا  دیزیهرپب  سپ  لطابلا . نم  نوبحت  امیف  هقرف  نم  ریخ  قحلا ، نم  نوهرکت  امیف  هعامج  ناف  هللا ، نید  یف  نولتلا  مکایاف و  تسا .

نآ هک  یلطاب  رد  یگدنکارپ  زا  تسا  رتهب  دـینادیم  راوگان  ار  نآ  هک  قح  يهرابرد  یگنهامه  عامتجا و  اریز  يدـنوادخ ، نید  رد  ندـش 
دوخ گنهامه  عامتجا  تدـحو و  يانبم  رب  ار  بتکم  دـیتفریذپ ، لد  قامعا  زا  ار  مالـسا  یهلا  نید  بتکم  هک  یماگنه  دـیراد . تسود  ار 

یعرف تایـصوصخ  دینک . لمحت  ار  رگیدمه  دیوشن . ادج  رگیدـکی  زا  یهاوخدوخ  لاکـشا  سوه و  يوه و  ياههزیگنا  اب  دـیهدب و  رارق 
هحفص 1290] دنکن [ . دوبان  ار  امش  تدحو  سح  ایند ، ماقم  لانم و  لام و  دنکن . ادج  رگیدکی  زا  ار  امش  بتکم  ياضعا 

دنوادخ تافص  رد  هبطخ 177-

چیه هک  تسا  يدـنوادخ  وا  ناش . هلغـشی  ال  هحفـص 1291 ] تسا [ . هتفگ  نخـس  اوقت  تداهـش و  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
لوغـشم دوخ  هب  ار  وا  یتسه  ملاع  ءایـشا  زا  يزیچ  هک  تسین  يدوجوم  ناحبـس  دـنوادخ  درادـن . زاـب  يزیچ  زا  ار  وا  يرما  چـیه  يراـک و 
دودحم ساوح  هشیدنا و  تاکاردا و  هب  طوبرم  تالاغتشا  تسا ، يرگید  هب  هجوت  زا  عنام  هک  یلاغتشا  دنامب . لفاغ  رگید  ءایشا  زا  درادب و 

هدرک و هجوت  رگید  یعوضوم  هب  ناوتیمن  تسا ، نآ  اب  طابترا  لاح  رد  هدرک و  هجوت  صاخ  عوضوم  کی  هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  تسا .
لاح رد  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  یمدآ  ناج  میهد ، حیـضوت  ار  تقیقح  نیا  صقان  لاثم  کی  اب  میهاوخب  رگا  دـنک . رارقرب  طاـبترا  نآ  اـب 
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رگید ياضعا  ای  وضع  رد  راذگ  ریثات  لماع  دورو  وضع ، کی  هب  لاغتشا  لاح  رد  كرد و  ار  اضعا  رگید  دناوتیم  تشگنا ، کی  هب  هجوت 
. دریگن ربرد  ار  وا  یناکم  چیه  دزاسن و  نوگرگد  ار  وا  ینامز  چیه  ناسل . هفـصی  الو  ناکم ، هیوحی  الو  نامز ، هریغی  و ال  دنک . تفایرد  ار 

ناسنا ینورد  ینورب و  بطق  ود  لولعم  دادتما  کی  نامز  دسریم ، رظن  هب  هک  هچ  نآ  هحفص 1292 ] دناوتن [ . فیصوت  ار  وا  ینابز  چیه  و 
یمدآ نورد  رد  تفایرد  لباق  هک  دـشاب  تاـیح  يرارمتـسا  تکرح  هچ  رگا  ینیع ، ملاـع  رد  تکرح  زا  تسا  تراـبع  ینورب  بطق  تسا .
بطق دـشاب . هک  یتـیعقوم  عضوم و  ره  رد  تسا ، هدـننک » كرد  نم  زج   » دروم نیا  رد  ینورب  بطق  زا  روـظنم  تفگ  ناوـتیم  اذـل  تسا .

اج نآ  زا  دـنکیم . زورب  نهذ  رد  نامز  یمدآ ، نهذ  كرد  تیعقوم  رد  تکرح  نتفرگ  رارق  اـب  هک  ینهذ  لـماع  زا  تسا  تراـبع  ینورد 
اضف ناکم و  اریز  تسا ، ناکم  قوف  ادخ  تسا . نامز  قوف  اذل  تسا ، نآ ) تکرح  نم و  زج  نم و   ) نورب نورد و  قوف  لاعتم  دنوادخ  هک 

هدام و ملاع  تاصتخم  زا  زین  ناکم  نیارباـنب ، دریگب . رب  رد  ار  تاینامـسج  ماـسجا و  دـناوتیم  هک  تسا  ياهرتسگ  دـشاب ، هک  ینعم  ره  هب 
ار هچ  نآ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  درک ، فیـصوت  نابز  هلیـسو  هب  ناوتیمن  ار  ادـخ  هک  نیا  اما  تساهنآ  همه  قوف  ادـخ  هک  تسا  تایدام 
هب نانآ  نورد  رد  لماع  عون  ود  زا  هک  تسا  ییاهتفایرد  ایاضق و  میهافم و  دـننکیم ، زاربا  نابز  يارجم  زا  ظافلا  هلیـسو  هب  اهناسنا  هک 

تسا یهیدب  دوشیم . لقتنم  یمدآ  زغم  هب  ساوح  قرط  زا  هک  یتالیخت  تامیـسجت و  اههشیدنا و  تاروصت و  مکی . لماع  دیآیم : دوجو 
نآ لاعفا  تافـص و  ادخ و  يهرابرد  دنناوتب  روما  نیا  تسا  لاحم  اذل  دناهتفرگ . رارق  نیعم  دودحم و  ساوح  ریثات  تحت  اههدیدپ  نیا  هک 

یتلاصا تابث و  دیآیم و  دوجو  هب  نیعم  یللع  هیحان  زا  هک  تسا  يرثات  ياههدش  تفایرد  مود . لماع  دننک . نایب  ار  یقیاقح  سدـقا  تاذ 
تیدبا و تایدام و  هدام و  قوف  میهافم  میربیم ، راک  هب  تایهلا  ادخ و  يهرابرد  ار  یظافلا  هک  تسا  یماگنه  رد  تیدودـحم  نیا  درادـن .

یکـش نیمز  اهنامـسآ و  يهدننیرفآ  دنوادخ  دوجو  رد  ایآ  . » دننکن لقتنم  الامجا ، ولو  ام ، نهذ  هب  ار  قلطم  تالامک  يزاینیب و  تیلزا و 
: دراد دوجو  هحفـص 1293 ] یـساسا [  لماع  هس  ناحبـس ، دنوادخ  دوجو  رد  دـیدرت  کش و  ندـش  فرطرب  يارب  [ . 288 [ »!؟ دراد دوجو 
، میسجت دیرجت ، عاونا  تردق  دننام  دید . ناوتیم  نآ  رد  ار  يدنوادخ  رامشیب  تایآ  هک  ینورد  ملاع  رد  یفاک  مزال و  رکفت  مکی . لماع 
. مود لماع  تسین . ریذپناکما  کیژولویب  کیژولویزیف و  یکیزیف و  ریباعت  فیراعت و  تافیـصوت و  اب  هک  هدیدپ  ورین و  اهدـص  هشیدـنا و 

حوضو لامک  اب  ار  تعیبط  رب  مکاح  یعیبط  قوف  هوکـش  تایآ و  هک  ینیع  ینورب  ملاع  رد  یفـسلف  یملع و  ياهیـسررب  قیقحت و  تقد و 
هنوگ ره  زا  ینغتـسم  تلع و  زا  زاینیب  يدوجوم  تایـصوصخ : نیا  اب  ادخ ، موهفم  ناونع  هب  یموهفم  تفایرد  موس . لماع  دنکیم . تابثا 
نینچ یـسک  هاگ  ره  تالامک . همه  ياراد  هصـالخ  روط  هب  قلطم و  رداـق  ملاـع و  نوکـس و  تکرح ، ناـکم ، ناـمز ، يوسارف  یگتـسباو ،

، اهیلا دلخملا  اهل و  لموملا  رغت  ایندلا  نا  سانلا ، اهیا  درادـن . یلیلد  هیـضق و  چـیه  هب  زاین  نآ  یتسه  تابثا  يارب  درک ، تفایرد  ار  یموهفم 
، دـمارایب نآ  رد  هک  ار  یـسک  ار و  اـیند )  ) دوـخ يهدـننک  وزرآ  اـیند  نیا  مدرم ، يا  اـهیلع . بلغ  نم  بلغت  اـهیف و  سفاـن  نمب  سفنت  ـالو 
هک یـسک  نآ  رب  ایند  دزروب . تباقر  وا  يهرابرد  ات  درادیمن  زیزع  تسا ، هتـساخرب  تباقر  هب  نآ  لیـصحت  يارب  هک  ار  یـسک  و  دبیرفیم .
زاب دوش ، لیان  يویند  ياهینتـساوخ  هب  ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  هزادنا  ره  هک  تسیچ  تلع  دـیامنیم . هبلغ  تسا ، هدـش  زوریپ  نآ  يهرابرد 

یمدآ هک  تسا  یتیمها  اب  رایسب  قایتشا  دیازتلامئاد ، شوج  صرح و  نیا  یلصا  تلع  دوشیم ؟ رتصیرح  دروخیم و  بیرف  ایند  نیمه  زا 
دیدش يوپاکت  بجوم  دریگب ، رارق  تفرعم  ملع و  ریـسم  رد  هاگ  ره  نآ ، يورین  قایتشا و  نیا  دراد . نآ  هب  لوصو  لامک و  لیـصحت  يارب 
تـسا یعیبط  و  دنتـسه » ایند  ناگدنب  مدرم  : » دومرف ع )  ) نیـسح ماما  هک  هنوگ  نامه  هک  درک ، دیاب  هچ  یلو  دوشیم . تفرعم  ملع و  يارب 

ام هللا ، میا  و  دنک . کلهتسم  هحفـص 1294 ] ایند [  قرب  قرز و  عاتم و  اب  رتشیب  هچ  ره  طابترا  هب  ندوزفا  رد  ار  لامک  هب  قایتشا  ورین و  هک 
ياراد یموق  چیه  ادخ ، هب  دنگوس  دیبعلل .) مالظب  سیل  هللا   ) نال اهوحرتجا ،  بونذب  الا  مهنع  لازف  شیع  نم  همعن  ضغ  یف  طق  موق  ناک 

اریز دنتـشگ ، بکترم  هک  یناـهانگ  يهطـساو  هب  رگم  دریگب ، موق  نآ  تسد  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدوـبن  شیع  توارط  تمعن و  یناوارف 
زا ار  يزایتما  تمعن و  یعامتجا ، لاح  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  یناسنا  چیه  درادیمن . اور  ناگدنب  رب  یمتـس  چیه  ناحبـس  دنوادخ 

تادـهاشم براـجت و  يهیحاـن  زا  مه  یلک ، نوناـق  نـیا  دوـشیم . بـکترم  هـک  ییاـهاطخ  ناـهانگ و  تـهج  هـب  رگم  دـهدیمن ، تـسد 
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تارییغت هیآ  هاجنپ  دودح  رد  تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یناوارف  تایآ  دافم  زا  مه  دوشیم و  تابثا  خیرات  لوط  رد  رـشب  تشذگرس 
و . ») دنکیم دنتـسم  ناسنا  دوخ  هب  ار  اهتمعن  رد  رییغت  هنوگ  ره  هک  دراد  دوجو  رگید  یتایآ  دنکیم . دزـشوگ  ار  ملظ  هلیـسو  هب  هضراع 
رد [ . 289 .« ] دننک داجیا  دوخ  رد  رییغت  هک  نیا  رگم  تسا ، هداد  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دهدیمن  رییغت  دنوادخ  هک ) تسا  تهج  نادب  نیا 

ار هچ  نآ  دهدیمن  رییغت  دنوادخ  هک  تسا  یعطق  . » دهدیم تبسن  اهناسنا  دوخ  هب  ار  ینوگرگد  رییغت و  هنوگ  ره  رگید  تایآ  زا  یضعب 
تسا ییاههدیدپ  نآ  زا  ریغ  ینوگرگد  نیا  [ . 290 .« ] دننک داجیا  يرییغت  ناشدوخ  عضو  رد  موق  نآ  هک  نیا  رگم  دراد ، ار  نآ  یموق  هک 

هب ار  امـش  ام  هتبلا  : » دیامرفیم دـنوادخ  دروآیم . دراو  اهناسنا  رب  تقوم  روط  هحفـص 1295 ] هب [  شیامزآ و  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هک 
دسرب نانآ  هب  یتبیصم  یماگنه  هک  یناسک  مینکیم . شیامزآ  تالوصحم  سوفن و  لاوما و  رد  شهاک  یگنـسرگ و  فوخ و  زا  يرادقم 

.« دناناگتفای تیاده  نانآ  دوشیم و  بیـصن  ناشراگدرورپ  زا  ییاهدورد  نانآ  يارب  میدرگیمرب . وا  يوس  هب  ادخ و  نآ  زا  ام  دنیوگیم 
ییابیکش ربص و  لیلد  هب  هک  تسا  ینوناق  تالوصحم ، سوفن و  لاوما و  رد  شهاک  یگنـسرگ و  سرت و  لماوع  هلیـسو  هب  شیامزآ  دوخ 

نیا دـشخبیم . التعا  تردـق  یمدآ  حور  هب  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  تمکح و  هب  دنتـسم  شیامزآ  هک  نیا  ساسحا  اـهنآ و  يهراـبرد 
هب هک  عقوم  نآ  رد  مدرم  رگا  دنتـسه . يدنوادخ  فاطلا  هب  دنتـسم  هکلب  دنتـسین ، اطخ  هانگ و  هب  دنتـسم  ینوگرگد  جیاتن  تایلب ، اهجنر و 

ادـخ يوس  هب  یبلق  قایتشا  تین و  قدـص  لامک  اب  دـننک و  هبوت  اتقیقح  دـناهتفرگ ، رارق  يدـنوادخ  بضغ  دروم  ناـهانگ  باـکترا  تهج 
در نئل  و  دومرف . دـهاوخ  حالـصا  ار  نانآ  هدـش  دـساف  روما  ناربج و  ار  نانآ  هتـشذگ  ياـهتراسخ  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق  دـندرگرب ،

تداعس و فیرعت  دوب . دیهاوخ  نادنمتداعس  زا  امـش  اعطق  ددرگرب ، امـش  يارب  امـش  يهتـسیاش  عضو  رگا  و  ءادعـسل . مکنا  مکرما  مکیلع 
هدـید مهم  یتواـفت  تسا ، هدـنام  راـگدای  هب  رـصاعم  نارود  اـت  ناگتـشذگ  زا  هـک  هـچ  نآ  زا  تداعـس ، فـیرعت  رد  نآ  هـب  لوـصو  قرط 

یـساسا يرییغت  راصعا  نورق و  لوط  رد  تسه  هک  نانچ  نآ  دـعب  رد  هک  هنوگناـمه  ناـسنا  هک  دوشیم  مولعم  عوضوم  نیا  زا  دوشیمن .
هحفـص یلک [  نید  هاگدید  زا  ار  تداعـس  امـش  ینعی  تسا . هدرکن  یقرف  زین  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  دـعب  رد  نانچمه  تسا ، هتـشادن 
بحاص یقارن  يدـهم  دـمحم  الم  ات  هتفرگ  نوطالفا  زا  خـیرات ، يامکح  نیرتگرزب  دـید  زا  تسا و  نآ  هاگهولج  مالـسا  هک  یهلا  [ 1296

رد تسا . نارکفتم  كرد  قرط  قوذ و  عونت  زا  یـشان  الومعم  هک  دید ، دیهاوخ  كدنا  یتافالتخا  اب  یلک  تقیقح  کی  تاداعـسلا ، عماج 
تیلوئـسم نتـشاد  اب  رادینعم ، ناهج  کی  رد  هک  نیا  زا  ناـسنا  کـی  هک  مینک  ضرف  مینزیم . یلاـثم  تداعـس ، تاـصتخم  زا  یکی  دروم 

هغلاب تیشم  تمکح و  کی  زا  وا  دوجو  هک  دنادیم  وا  تسا . هاگآ  دنکیم ، یگدنز  اههشیدنا  یتح  اهرادرک و  اهراتفگ و  همه  يهرابرد 
ایند نیا  زا  جورخ  فقوت و  تمالع  هک  هظحل  ره  یناسنا ، نینچ  تسا . تکرح  رد  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  نتفرگ  رارق  يارب  هدش و  ریزارس 

هحفص 1297] دریذپیم [ . ار  نآ  يدنسرخ  فعش و  قوش و  لامک  اب  دوش ، هئارا  وا  هب 

ینامی بلعذ  هب  خساپ  هبطخ 178-

؟ ياهدید ار  تیادخ  ایآ  نینموملاریما ، يا  دیسرپ : بلعز  هک  هاگ  نآ  دومرف ، ینامی  بلعز  هب  خساپ  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
زا ییادج  نارجه و  رد  ردق  نیا  تسیابیمن  رـشب  عون  ینب  متـسرپیم ؟ مشاب  هدیدن  هک  ار  يزیچ  ایآ  يرا ؟ ام ال  دـبع  افا  هحفص 1298 ] ] 
نآ رادـید  جاهتبا  یمظع و  تذـل  زا  ددرگب و  هفالک  جـیگ و  دوخ  نهذ  ياههتخاس  هت  رـسیب و  ياـهنابایب  رد  دـنیبب و  اـهتراسخ  ادـخ 

.1 درک : وـج  تـسج و  دـیاب  زیچ  دــنچ  رد  ار  تـیمورحم  نارجه و  نـیا  تـلع  دــنامب . مورحم  ع )  ) مدآ دـالوا  هـب  دوـجوم  نیرتکـیدزن 
ار وا  نهذ  یمدآ  رمع  رسارس  رد  تسا  نکمم  هک  ادخ  يهرابرد  طلغ  فیصوت  فیرعت و  . 2 دراد . هک  ینوگانوگ  تایلجت  اب  یهاوخدوخ 

لهج . 3 تسا . هتشاد  راک  رس و  دوخ  نهذ  هتخاس  موهفم  کی  اب  ادخ  ياج  هب  وا  هک  دنک  ساسحا  راک  نایاپ  رد  درادب و  لوغـشم  دوخ  هب 
یناویح و تاوهـش  سوه و  يوـه و  هب  لاغتـشا  . 4 تسا . هدومرف  تیانع  شناگدـنب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یفطل  دادعتـسا و  زا  تلفغ  اـی 

رکفتم ياهتیـصخش  زا  یـضعب  دناناوتان  ادخ  ندـید  زا  يرهاظ  نامـشچ  هحفـص 1299 ] یتسرپتذل [ . دـح  ات  ینوناق  ذـیاذل  زا  زواجت 
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لیوات ادخ  ندید  ناکما  رد  ار  نانآ  نخس  یتسیاب  قوف  لیلد  هب  هجوت  اب  اذل  دننادیم ،  ریذپناکما  يرهاظ  نامشچ  نیمه  اب  ار  ادخ  ندید 
دـیرم ال تسا . نآ  زا  یعیبط  ماسجا  هک  تسا  رهوج  قوف  یتقیقح  تسا ، ندـید  لباق  ناشیا  رظن  رد  ادـخ  ناونع  هب  هک  یتقیقح  نآ  مینک .

قیدصت روصت و  هطوبرم ،  يهزیرغ  تیلاعف  زا  یتامدـقم  اهناسنا ، رد  هدارا  زورب  يارب  هک  تسا  یهیدـب  مامتها . اب  هن  دـنکیم  هدارا  همهب .
فیطل ال درادن . یموزل  تسا  رایتخا  نامه  هک  ادخ  يهدرا  زورب  يارب  لحارم  نیا  یط  تسا . مزال  میمصت  مزع و  هلیسو و  باختنا  فده ،
رب وا  تیبذاج  تردق و  ملع و  ذوفن  فدارم  ابیرقت  هناش ، لج  دنوادخ  رد  تفاطل  تفص  یناهنپ . تفص  اب  هن  تسا  فیطل  ءافخلاب . فصوی 

. دشاب هتـشاد  یفخم  دوجو  نآ  ياههفوکـش  اههخاش و  اهتخرد و  اههویم و  رد  فیطل  روط  هب  بآ  دـننام  هک  نیا  هن  تسا . ءایـشا  يهمه 
يدـنوادخ تیدودـحم  هیزجت و  بجوم  هک  تسا  ینامـسج  تاـیعقاو  نآ  فرط  زا  هطاـحا  دروم  دوجو  هنوگ ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  اریز 

، دوشیم ردابتم  نهذ  هب  ناسنا  تعیبط و  ملاع  رد  گرزب  هملک  زا  هک  یموهفم  راکافج . هن  تسا  گرزب  ءاـفجلاب . فصوی  ـال  ریبک  تسا .
یگرزب هک  دهدیم  رکذـت  هحفـص 1300 ] مالـسلاهیلع [  نینموملاریما  اذـل  دراد . رب  رد  ار  زواـجت  يدـعت و  تیرهاـق و  تردـق و  ـالومعم 

همه عماج  دنوادخ  هک  تسا  هیلالج  هیلامج و  تافـص  يهمه  رب  ندوب  اراد  يانعم  هب  یگرزب  هکلب  تسین ، یلومعم  يانعم  نآ  هب  دـنوادخ 
لماع ندمآ  دوجو  هب  اب  هک  تسا  ياهدـیدپ  لد  شزوس  تقر و  بلق . تقر  اب  هن  تسا  تمحر  ياراد  هقرلاب . فصوی  میحر ال  تساهنآ .

تاینامسج مسج و  زا  رترب  ناحبس  دنوادخ  دوریم . نیب  زا  لماع  نآ  ندش  فرطرب  زا  سپ  دنکیم و  زورب  ندب  يدام  وضع  کی  رد  نآ ،
هب جایتحا  هک  تساهيراوگان  اهدرد و  زا  ناـیمدآ  ياـهناج  هب  یناـسرعالطا  يارب  تارثاـت  هنوگ  نیا  تسا . هدـننک  نوگرگد  تارثاـت  و 

هحفص 1301] تسا [ . تایعقاو  يهمه  ریگارف  ءانثتسا  نودب  لاعتم  دنوادخ  ملع  هک  تسا  یهیدب  دراد . لاقتنا  لیاسو 

شنارای شهوکن  رد  هبطخ 179-

هللا دمحا  هحفص 1302 ] تسا [ . هدومرف  نایب  دندیچیپرس ، وا  نامرف  زا  هک  شنارای  زا  یناسک  خیبوت  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
ادخ منکیم  شیاتـس  بجت . مل  توعد  اذا  عطت و  مل  ترما  اذا  یتلا  هقرفلا  اهتیا  مکب  یئالتبا  یلع  لعف و  نم  ردـق  رما و  نم  یـضق  ام  یلع 

هک یهورگ  يا  تسا ، هتخاس  ـالتبم  امـش  هب  ارم  هدومرف و  ردـقم  هک  یلعف  ره  هب  هتـشگ و  قلعتم  نآ  هب  شیاـضق  هک  يزیچ  ره  ربارب  رد  ار 
يانبم رب  يدـنوادخ  ردـق  اضق و  هک  تهج  نادـب  دـییامنیمن . متباجا  منک  توعد  هک  عقوم  ره  دـینکیمن و  متعاطا  منک  رما  هک  یماـگنه 

هن رش و  ریخ ، مسق  هس  هب  یناسنا  ياهراک  ماسقنا  اب  هک  تسا  یعطق  دشاب . هدوب  ناگدنب  میلـست  شیاتـس و  دروم  دیاب  اذل  تسوا ، تمکح 
زا هک  يرـش  دـساف و  ياهراک  هک  درک  مهوت  نینچ  دـیابن  لاعتم ، دـنوادخ  هب  دـساف  رـش و  ياـهراک  دانتـسا  ناـکما  مدـع  رـش و  هن  ریخ و 

تمکح هب  بوسنم  یتسه  ناهج  يازجا  يهمه  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  ردـق  اـضق و  رد  يدـنوادخ  يهدارا  اـب  دوشیم ، رداـص  تاـقولخم 
نینموـملاریما روـظنم  اذـل  تسا . ضحم  ياـطخ  نآ  هب  تاـفارحنا  ناـهانگ و  نداد  تبـسن  هـک  تـسا ، يدـنوادخ  یبوـبر  تیـشم  هغلاـب و 

اضق نداتفا  نایرج  هب  یضتقم  هک  تسا  یهلا  ینابم  لوصا و  دوشیم ، لاعتم  دنوادخ  شیاتس  دمح و  ثعاب  هک  ردق  اضق و  زا  مالـسلاهیلع 
ياراد هک  یـسک  دوریمن  نامگ  تسا . هتخاـس  ـالتبم  امـش  هب  ارم  و  مکب . یئـالتبا  یلع  و  تسا . یتسه  ملاـع  رد  ردـق  و  هحفص 1303 ] ] 

دشاب و هدرکن  كرد  ار  هعماج  نآ  مدرم  یناور  عضو  ثداوح و  اههدیدپ و  دشابن و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  دننام  یتیـصخش 
هب تسا . هدوب  التبم  اهيراوگان  اهتبیـصم و  هچ  هب  ناگرزب  گرزب  نآ  هک  دـمهفب  دـنک ، افتکا  یخیراـت  بتک  زا  اـهنآ  هعلاـطم  هب  اـهنت 

هدـش و يدـیدش  ياـهيراوگان  تاـفارحنا و  زورب  بجوم  یمالـسا ، عماوج  تیریدـم  هلئـسم  رد  تـالوحت  زا  یعاونا  زورب  لاـثم ، ناوـنع 
زا میاپ  ود  رگا  : » دومرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تهج  نیمه  هب  دوب . هتخادنا  هشیر  هعماج  رد  ینید  ینابم  ناونع  هب  اهنآ  زا  يرادقم 
.« داد مهاوـخ  رییغت  ار  ییاـهزیچ  ددرگ ، تباـث  دـنک و  ادـیپ  تاـجن  دـناهدروآ ) دوـجوب  نآ  ناگدـننادرگ  هعماـج و   ) هک اههاگـشزغل  نیا 

! دینکیمن تعاطا  مهدیم  روتسد  . 1 : « دیامرفیم هتخادرپ  مدرم  نآ  ياهيدرخبان  يراکبان و  نایب  هب  يدعب  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما
دینکیمن تباجا  مناوخیم  هعماج  حالصا  نتشیوخ و  ياهناج  زا  عافد  يارب  ار  امش  . 2 دزاسیمن ! امش  جازم  اب  یگدازآ  يدازآ و  ایوگ 
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عافد امـش  زا  یلگنج  تاـناویح  اـیآ  دـیوریمورف ! دوخ  یگدـنز  ساـسایب  نوئـش  تـالیخت و  رد  مهدیم  تصرف  امـش  هب  هک  یتقو  . 3 . 
میلـست حلاص  ياوشیپ  کی  هب  مدرم  هک  هماگنه  نآ  رد  . 4 دش !؟ دهاوخ  حالصا  شـشوک  شالت و  نودب  امـش  هعماج  ایآ  درک !؟ دنهاوخ 

ریبدت هشیدنا و  اب  ای  دوشیم ، حالصا  هنعط  زنط و  وهایه و  لاجنج و  اب  يرادمامز  ییاوشیپ و  راک  ایآ  دییاشگیم ! هنعط  هب  نابز  دنوشیم ،
ار یگدنز  هک  نیا  لثم  دـیوشیم ! نادرگیور  دوشیم ، بجاو  امـش  رب  راوشد  یلو  يرورـض  رما  کی  هب  مادـقا  هک  یتقو  . 5 تروشم !؟ و 
یتسس و نیا  اب  . 6 دننک ! امـش  ياهبل  میدقت  هدروآ و  یتسد  هحفـص 1304 ] ود [  عصرم ، ناویل  کی  رد  اراوگ  تبرـش  کی  دننام  دیاب 

يهصرع رد  هک  یـسک  يارب  ود  نیا  زج  یهار  چیه  اریز  یتخبدب !!؟ تلذ و  ای  دیتسه ، گرم  راظتنا  رد  ایآ  دـیاهتفرگ  شیپ  رد  هک  ینوبز 
هک ماـگنه  نآ  رد  . 7 درادـن . دوجو  تسا  هتفرگ  رارق  اقب  رد  عزانت  نازاتهکی  رابنوخ  ياـهلاگنچ  ربارب  رد  لوقعم و  تاـیح  يارب  هقباـسم 
زرم زا  اهنت  ساسحا  اب  امش و  زا  ینورد  یتحاران  لاح  رد  هکلب  دروخ ، مهاوخن  یفسات  امش  زا  ییادج  هب  اهنت  هن  دیآرد ، رد  زا  لجا  کیپ 

یمعالا ناک  ول  متججم . ام  مکتغوس  مترکنا و  ام  مکتفرع  جاجحلا و  مکتحتاف  باتکلا و  مکتـسراد  دق  درک ». مهاوخ  روبع  یگدـنز  نیا 
جاجتحا اب  مداد و  میلعت  امـش  هب  ار  نآرق  نم  هغبانلا ! نبا  مهبدوم  و  هیواعم ! مهدئاق  هللااب  لهجلا  نم  موقب  برقا  و  ظقیتسی . مئانلا  وا  ظحلی ،

راوگان هک  ار  هچ  نآ  امـش  يارب  مدناسانـش و  امـش  هب  دـیدوب  رکنم  هک  ار  هچ  نآ  مدرک . زاب  ار  تیادـه  دـشر و  هار  امـش  يارب  ناـهرب ، و 
ای دـیدیم  روک  هک  تشاد  ناـکما  رگا  تشاد ) رثا  اـهتیبرت  اـهییامنهار و  نیا  يرآ ، . ) متخاـس اراوگ  دـیدوب  هتخادـنا  ار  نآ  دومنیم و 

ینادان هب  - ادـخ يهرابرد  اعطق  - دـشاب صاعورمع  راکانز ، نز  رـسپ  نانآ  یبرم  هیواعم و  نانآ  مکاـح  هک  موق  نیا  دوب ! رادـیب  هتفر  باوخ 
ماـمز هک  دـندوب  یموق  ناـنآ  مییوگب : هک  تسا  یفاـک  میـشکن ، ازارد  هب  ع )  ) یلع نانمـشد  ناراداوـه  نوـماریپ  ار  نخـس  تسا . کـیدزن 

هحفص 1305] دناهتفریذپ [ !! تیبرت  راکانز ، نز  دنزرف  زا  هدرپس و  هیواعم  تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز 

یهلا دیحوت  هبطخ 181-

هیلا بانا  انقوم و  هاجر  نم  نامیا  هب  نمون  و  هحفص 1306 ] دیوگیم [ . نخس  اوقت  هناگی و  دنوادخ  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما 
هدرک تشگزاب  وا  يوس  هب  نیقی و  اب  دراد  وا  هب  دـیما  هک  یـسک  نامیا  نانوچ  میروآیم ، نامیا  وا  هب  ام  انعذـم . هل  عضخ )  ) عنخ اـنموم و 

هدـیمان نامیا  هک  یمدآ ، نورد  رد  لاعف  يهکلم  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  ناعذا . لاح  رد  تسوا ، ربارب  رد  عضاـخ  میلـست و  ناـمیا و  اـب  تسا 
قلعت اهنآ  هب  ناـمیا  هک  ییاـیاضق  تاـعوضوم و  ینعی  ناـمیا ، ياوتحم  . 1 هلمج : نآ  زا  تسا . یتـیمها  اـب  رایـسب  ناـکرا  ياراد  دوشیم ،

اب ناسنا  . 2 دـشاب . هدوب  رگیدـکی  اب  ود  نآ  یگنهامه  بلق و  لقع و  هب  یکتم  نشور و  دـیاب  امتح  ایاضق  تاـعوضوم و  نیا  تسا . هتفرگ 
شنورد رد  هتشذگ  ياهنارود  زا  هک  ییایاضق  تاعوضوم و  هدع  کی  هب  دشاب و  رادروخرب  الماک  نامیا  يددجت  رارمتـسا  زا  دیاب  نامیا 

هک دشاب  یقیاقح  قباطم  دیاب  لمع  . 3 دنکن . هیکت  نامیا  ناونع  هب  دریگیمن ، رارق  ندش  ون  هب  ون  ددجت و  يارجم  رد  زگره  هتفرگ و  ياج 
 ] تسا نکمم  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  هدـش  تامهوت  تالیخت و  هب  لدـبم  اجیردـت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـناهدش ، هتفریذـپ  دـیاقع  ناونع  هب 
هب ساسایب  یلیخت و  دـیاقع  اب  تسا ، رادهشیر  رایـسب  نآ  لماع  هک  حیحـص ، تادـقتعم  ندرک  ادـیپ  يارب  ینورد  كرحت  هحفص 1307 ]
مل و  دریگب . دوخ  هب  نامیا  دض  تلاح  دروشب و  تالیخت )  ) اهنآ دـض  رب  حیحـص ، تادـقتعم  نآ  ندرکن  ادـیپ  تهج  هب  دزیخرب و  هزرابم 

فرـص ینورد  ملاع  رد  هچ  یجراخ و  ینورب  ملاع  رد  هچ  تکرح  زا  رگا  دراد . یمدـقت  وا  هب  نامز  تقو و  هن  ناـمز . ـال  تقو و  همدـقتی 
ار يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  اعدم  نیا  لیلد  نیرتنشور  نیرتمکحم و  درادـن . دوجو  نهذ  رد  نامز  عازتنا  يارب  ییاشنم  چـیه  دوش ، رظن 

میهاوخب هک  یماگنه  تسا ، هدیـسر  بیـس  تخرد  يهخاش  رد  هام  هس  لوط  رد  الثم  هک  یبیـس  دننام  دیریگب ، رظن  رد  نامز  دادتما  رد  هک 
هک ار  نامز  مان  هب  یتقیقح  بیس ، رد  رگید  رصانع  بآ و  يدنق و  يهدام  دننام  مینک ، لیلحت  نآ  يهدنهد  لیکشت  يازجا  هب  ار  بیـس  نآ 

لاـمک تیاـهن  رد  ادـخ  درادـن . دوـجو  ینهذ  دادـتما  کـی  زا  رظن  عـطق  اـب  يزیچ  نـینچ  اریز  دـید . میهاوـخن  دـشاب  هتــشاد  ینیع  دوـجو 
تاـمالع نم  اـنارا  اـمب  لوقعلل  رهظ  لـب  درادـن . دوجو  سدـقا  تاذ  نآ  رب  صقن  يداـیز و  ضورع  يارب  یهار  اذـل  تسا ، دوـجولابجاو 
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رهاظ و ام  لوقع  هب  دنکیم ، هئارا  ام  هب  هک  یعطق  ياضق  مکحم و  ریبدت  تامالع  اب  ناحبس  دنوادخ  هکلب  مربملا . ءاضقلاو  نقتملا ، ریبدتلا 
اب ریبدـت  تامالع  یعطق 1 . ياـضق  مکحم 2 . ریبدـت  تامالع  . 1 دـنکیم : یلجت  ام  لوقع  رب  هار  ود  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دوشیم . راکـشآ 

قیمعت شرتسگ و  زورب و  اشنم  هک  نیناوق  لوصا و  نامه  هحفص 1308 ] دراد [ . دوجو  تانئاک  ملاع  رد  هک  یلاع  نیناوق  لوصا و  تخانش 
نوناق فالخ  دروم  کی  اهنت  هن  یتسه ، ناـهج  اـب  اـهناسنا  یملع  طاـبترا  خـیرات  زاـغآ  زا  تسا . هدـش  یناـسنا  یتعنـص و  یعیبط و  مولع 

دنمـشناد و چیه  تشاد ، دوجو  یتسه  ملاع  رد  نوناق  مظن و  فالخ  عوقو  لامتحا  رازه  رد  کی  لامتحا  رگا  هکلب  تسا ، هدـشن  هدـهاشم 
ناهج يدنمنوناق  دراوم  زا  زین  یعطق  يدنمنوناق  هب  دانتسا  . 2 درکیمن . فرـص  هیراج  ياهتیعقاو  نوناق  فشک  رد  ار  دوخ  رمع  یققحم 

رد ناسنا  رایتخا  اب  ناـیرج ، نیا  دراد . ناـیرج  وا  یگدـنز  روما  رگید  اـهراتفگ و  اـهراک و  ناـسنا و  تیدوجوم  هریاد  رد  هک  تسا  یتسه 
تاوامـسلا قلخ  هقلخ  دـهاوش  نمف  درادـن . یتافانم  تسوا ، ياهتیلوئـسم  اشنم  وا و  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  هب  دنتـسم  هک  ییاهراک 

نهناعذا هیبوبرلاب و  هل  نهرارقا  الول  تائطبم و  تائکلتم و ال  ریغ  تانعذم ، تاعئاط  نبجاف  نهاعد  دنـس . الب  تامئاق  دـمع ، الب  تادـطوم 
تقلخ يایوگ  دهاوش  زا  هقلخ . نم  حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلل  ادعصم  هتکئالمل و ال  انکسم  هشرعل و ال  اعضوم  نهلعج  امل  هیعاوطلاب ،

شتباجا ریخات  نودـب  ناعذا و  اب  عیطم و  اهنآ  دـناوخ ، ار  اهنآ  دـنوادخ  هاگهیکت . نودـب  اپرب  نوتـس و  نودـب  اهنامـسآ  شنیرفآ  تسوا ،
دادیمن و رارق  دوخ  شرع  هاگیاج  ار  اهنآ  دنتشادن ، وا  ربارب  رد  يرایتخا  میلست ، هب  ناعذا  دندرکیمن و  وا  ییادخ  هب  رارقا  رگا  و  دندومن .

دوشیم تابثا  هفیرش ، تالمج  نیا  زا  شتاقولخم . حلاص  لمع  هزیکاپ و  تاملک  دوعص  يارب  العا  ماقم  هن  شناگتشرف و  يارب  نکـسم  هن 
رگا دیامرفیم  هحفص 1309 ] تسا [ . یتسه  ملاع  رب  يدنوادخ  ریبادت  میقتسم  لوزن  ماقم  هک  تسا  تمظع  اب  تقیقح  نآ  یهلا  شرع  هک 
رگید ناگتشرف و  تنوکس  لحم  یسرک و  شرع و  لمحت  یگتسیاش  دندرکیمن ، ادیپ  یصاخ  فرش  تسادق و  ادخ ، هب  رارقا  اب  اهنامسآ 

هک تسا  یهیدـب  اریز  درادـن . ار  تسادـق  تمظع و  همه  نآ  دادعتـسا  ییاـناوت و  دـماج ، داوم  یتـشم  درجم  ینعی  دنتـشادن . ار  تاسدـقم 
دعب تشپ  هک  یمدآ  حور  تقیقح  دـننام  تساـهنآ . يداـم  رهاوظ  تشپ  یتـقیقح  هکلب  تسین ، اـهنآ  يداـم  داـعبا  اهنامـسآ  زا  روـظنم 
زغم رد  ددرگن . نیعتم  يریگهزادنا و  لباق  یمهف  چیه  اب  دوشن و  كرد  یمهوت  چیه  اب  مهفب . ردقی  مهوب و ال  كردی  ال  تسوا . ینامسج 

میهافم و نآ  تالیخت  تامهوت . ماـن  هب  يرگید  تـالیخت ، ماـن  هب  یکی  دـنتفایم . ناـیرج  هب  ساـسایب  ياـیاضق  میهاـفم و  عون  ود  یمدآ 
، ینابایب لوغ  لیخت  دننام  دتفایم . نایرج  هب  نهذ  رد  تایعقاو ، هب  طوبرم  ياهلقعت  اههشیدـنا و  زا  یناوتان  تهج  هب  بلغا  هک  تسایاضق 

راوید يور  ای  هاگترپ  کی  زا  نتفر  هار  رد  طوقـس  مهوت  دـننام  رثوم ، تـالیخت  زا  تسا  تراـبع  تاـمهوت  کـلذریغ . هویج و  زا  ییاـیرد 
هـس نیا  اریز  دوش ، هابتـشا  لامتحا  هیرظن و  ضرف و  اب  دـیابن  يزغم  ساسایب  هدـیدپ  ود  نیا  دوشیم . زین  ساره  میب و  بجوم  هک  کیراب 
چیه درادن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  ياهدننک  لاوئـس  چیه  و  لئان . هصقنی  لئاس و ال  هلغـشی  و ال  تسا . یبایعقاو  يهمدقم  رد  ریخا  يایاضق 

ینیعم يهطقن  هب  دوخ  ياوق  داعبا و  زا  یکی  اـب  رگید ، رادـناج  ره  اـی  ناـسنا و  زا  معا  دوجوم  کـی  یتقو  دـهاکن . وا  زا  ار  يزیچ  ییاـطع 
لماع ره  ای  نم  تیصخش ، يهلیـسو  هحفـص 1310 ] هب [  دـنک و  هجوت  رگید  يهطقن  هب  هوق  دـعب و  نامه  اب  تسا  لاـحم  درک ، ادـیپ  هجوت 

، لیاسو لاـناک  زا  كاردا  هتفر و  تسد  زا  ناربج  صقن و  شیازفا و  نینچمه  دـنک . رارقرب  طاـبترا  نآ  اـب  دوش  روصت  هک  رگید  تیریدـم 
اب هسیاقم  لباق  هناش  لج  دنوادخ  تسا . نارادناج  ریاس  ای  ناسنا  صوصخم  اهزاین  نیا  يهمه  درادن . هار  وا  هب  مشچ  هلیسو  هب  ندید  دننام 

دنتـسه و رامـشیب  تاجایتحا  ياراد  انف و  ریـسم  رد  هتـسباو و  نوکـس ، تکرح و  يارجم  رد  ثداح ، یتادوجوم  مدرم  اریز  تسین ، مدرم 
حراوج و ال الب  امیظع ، هتایآ  نم  هارا  اـمیلکت و  یـسوم  ملک  يذـلا  تسا . یناـسنا  دوجو  مزاول  صاوخ و  نیا  همه  قوف  ناحبـس  دـنوادخ 

نودب دومرف ، هئارا  ترضح  نآ  هب  ار  یتمظع  دوخ  تایآ  زا  دروآ و  نایم  هب  یـسوم  اب  نخـس  هک  يدنوادخ  تاوهل . قطن و ال  تاودا و ال 
نیرتگرزب و زا  یکی  ناسنا  عون  نتفگ  نخس  ظفل . توص و  کمک  ياههراپ  تشوگ  ناهد و  بل و  نودب  قطن و  نودب  رازبا و  ءاضعا و 

ياقلا يارب  لالجلاوذ  دنوادخ  اریز  تسین . دنوادخ  زاین  دروم  اما  تسا ، یعامتجا  یگدـنز  رد  اهناسنا  مهفت  میهفت و  لیاسو  نیرتنشور 
نیعم ياج  رد  دـیاب  مدرم  یلومعم  مالک  رد  هک  تالمج  ظافلا و  ینوناـق  مظن  یتح  دراد ، تردـق  قیرط  ره  زا  تاـقولخم  هب  دوخ  يهدارا 
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فورح زا  لکـشتم  مالک  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  يدـنوادخ  هدارا  اریز  تسا . ریذـپانناکما  يدـنوادخ  مـالک  يهراـبرد  دریگب ، رارق  دوخ 
اهذـخا اهتنج و  همکحلل  سبل  دـق  درادـن . نخـس  دـعاوق  لوصا و  بیترت  هب  مالک  يازجا  زا  کـی  ره  يهدارا  هب  يزاـین  دوجولایجیردـت ،

لماک ناسنا  نآ  اهنع . لاسی  یتلا  هتجاح  اهبلطی و  یتلا  هتلاض  هسفن  دـنع  یهف  اهل ، غرفتلا  اهب و  هفرعملا  اـهیلع و  لاـبقالا  نم  اـهبدا ، عیمجب 
ار تـمکح  بادآ  عـیمج  دیـشوپ و  تـمکح  زا  يرپـس  دـشابیم ) هحفـص 1311 ] جـع [  هللاهیقب  ترـضح  يوـق  لاـمتحا  هب  هک   ) هتـسراو

ياهدـشمگ نامه  نتـشیوخ  سفن  يارب  ار  تمکح  نآ . هب  لمع  ملع و  هب  لاغتـشا  تفرعم و  لیـصحت  نآ و  هب  ندروآ  يور  زا  تفرگارف ،
نینموـملاریما دوـصقم  هـک  تـسین  دـیعب  درکیم . بـلط  ار  نآ  هـک  تـسنادیم  نتـشیوخ  يارب  يزاـین  تـسجیم و  ار  نآ  هـک  درک  یقلت 

دوجو ناـمز  نیا  رد  هچ  رگا  دـیرفآ ، دـهاوخ  ار  وا  دـنوادخ  عقوم  نآ  رد  دـشاب . هدوب  ناـمزلارخآ  رد  ص )  ) دـمحم لآ  مئاـق  مالـسلاهیلع 
دسریمن نایاپ  هب  فیلکت  هدیدپ  ایند و  هک  دنراد  رظن  قافتا  یمالسا  بهاذم  اههقرف و  يهمه  ترـضح  نآ  مایق  روهظ و  يهرابرد  درادن .

مهدـعب و نم  یلا  ءایـصوالا  تدا  ام  مکیلا  تیدا  مهمما و  اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظعاوملا  مکل  تثثب  دـق  ینا  سانلا ، اهیا  وا . دوجو  اب  رگم 
دوخ ياهتما  هب  ناربمایپ  هک  ار  اههظعوم  نآ  يهمه  نم  مدرم ، يا  اوقـسوتست . ملف  رجاوزلاـب  مکتودـحو  اومیقتـست ، ملف  یطوسب  مکتبدا 

ادا امش  يارب  دندوب ، هدناسر  مدرم  هب  ایند  نیا  زا  ایبنا  تلحر  زا  سپ  نانآ  نانیشناج  هک  ار  هچ  نآ  مدرک و  غالبا  امـش  يارب  دندوب ، هدومن 
زا ار  امـش  هدنرادزاب ، لماوع  حیاصن و  اب  نم  دـیدیزرون . نید  هار  رد  تماقتـسا  امـش  یلو  مدومن  بیدات  ار  امـش  ماهنایزات  نیا  اب  و  مدرک .

راک و میمصت و  نیرتيدج  اب  تلادع ، قح و  هب  قشع  اب  یتوکلم  یتیصخش  دیتفریذپن . ماظتنا  مظن و  امش  متـشادزاب ، تافارحنا  یـصاعم و 
نیا نیبهتوک . لهاج و  هاوخدوخ ، یتشم  نایم  رد  ع ))  ) بلاطیبا نب  یلع   ) لقع نیرتلماک  اب  نادـجو و  نیرتنشور  اهتین و  نیرتكاـپ 
دای اب  هک  تسین  روطـس  نیا  يهدنـسیون  اـهنت  هحفـص 1312 ] تسا [ ! هدید  دوخ  هب  يرـشب  خـیرات  هک  ياهدـیدپ  نیرتزیگناتفگـش  تسا 

ینابم لوصا و  یناسنا و  یگدنز  يالعا  فده  زا  هک  یـسک  ره  هکلب  دوریم ، ورف  یتفگـش  زا  ییایرد  رد  رابهودنا  يهدـیدپ  نیا  ندروآ 
رد ار  اهناسنا  نیا  یگدـنز  ياهيراوگان  اهیخلت و  دـشاب و  هتـشاد  یعالطا  هتفاـی  لـماکت  ياهتیـصخش  رـصانع  لـماوع و  اـهشزرا و 

یگدزتفگـش زا  ار  دوخ  تسا  لاحم  دـنک ، كرد  اـهیتسپ  عاونا  یهاوخدوخ و  لـهج و  رد  روهطوغ  بساـنمان و  یعاـمتجا  ياـهطیحم 
موق و نآ  نایم  رد  نینموملاریما  یگدنز  زا  فده  هک  مراد  هدیقع  یتفگـش  تریح و  ندرک  فرطرب  يارب  بناج  نیا  دـهدب . تاجن  قیمع 

نایم رد  هک  دوب  یناسنا  يالعا  لامک  تمظع و  هئارا  يارب  هکلب  دوبن ، نامز  نآ  تبـسانم  موق و  نآ  یگتـسیاش  تهج  هب  ینامز  ناـنچ  رد 
يهدـنیآ هاگرذـگ  رد  ار  یناسنا  ياهشزرا  لعـشم  درک و  یلجت  دیـشروخ  دـننام  بسانمان ، طیحم  نامز و  نانچ  رد  قیالان و  مدرم  نانچ 
تیرشب اهلعشم  نآ  ییانشور  رد  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  زا  گرزب  سانـشناسنا  اهنویلیم  هکلب  نارازه  ات  دومرف ، بصن  يرـشب  خیرات 

ایندلا نم  الیلق  اوعابو  رایخالا ، هللادابع  لاحرتلا  عمزا  اربدم و  ناک  ام  اهنم  لبقا  البقم و  ناک  ام  ایندلا  نم  ربدا  دق  هنا  الا  دننک . ییامنهار  ار 
يور دوب ، هدرک  تشپ  هک  هچ  نآ  هدرک و  تشپ  دوب  هدروآ  يور  اـیند  زا  هک  هچ  نآ  دیـشاب ، هاـگآ  ینفی . ـال  هرخـالا  نم  ریثکب  یقبی ، ـال 

زا يداـیز  ربارب  رد  تسین  رادـیاپ  هک  ار  اـیند  نیا  زا  یکدـنا  و  دـندومن . اـیند  نیا  زا  چوـک  مزع  يدـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  تسا . هدروآ 
يالعا حور  توکلم و  رطع  زا  هدـنکآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يازفناج  نانخـس  يهمه  هچ  رگا  دـنتخورف . تسا ، ریذـپانانف  هک  ترخآ 

هدینـش هللاءاقل  هاگـشیپ  هب  دورو  گرم و  یگدـنز و  زرم  هب  وا  كرابم  ياهماگ  نتـشادرب  يادـص  وا  نانخـس  زا  راـب  نیا  اـما  دوب ، یناـسنا 
فرط ره  هب  رگید  الاح  دزاونیم . ار  نایانشآ  حاورا  ماشم  هقباسیب  نانخـس  نآ  هحفص 1313 ] زا [  تیدبا  زاونناج  رطع  نونکا  دوشیم .

تیغاوط ياهيرگنایغط  يوس  هب  یهلا  تفالخ  فارحنا  تسا . هتفرگ  ندـیزو  هک  دـنیبیم  ار  اهشزرا  کلهم  یناـفوط  ياـهداب  درگنیم 
نادـیم نازاـتهکی  ياهریـشمش  ندرک  زیت  لوغـشم  هک  دـنیبیم  ار  یناـگماکدوخ  درگنیم ، وـس  ره  هب  تسا . شرتـسگ  هب  ور  تسرپدوـخ 

هحفص 1314] دنتسه [ . ناناوتان  رب  هطلس  تردق و 

اناوت راگدیرفآ  هبطخ 182-
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فورعملا هللادمحلا  هحفص 1315 ] دیامرفیم [ . اوقت  هب  تیصو  نآرق و  تلیـضف  يدنوادخ ، تردق  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 
هک تسار  يادـخ  شیاتـس  هدوجب . ءامظعلا  داس  هتزعب و  بابرالا  دبعتـسا  هتردـقب و  قئالخلا  قلخ  هبـصنم . ریغ  نم  قلاخلا  هیور و  ریغ  نم 

ناکلام و يهمه  دیرفآ و  دوخ  تردق  اب  ار  تاقولخم  شـشوک . شالت و  نودب  تسا  هدـننیرفآ  ندـش و  هدـید  نودـب  تسا  هدـش  هتخانش 
چیه داد . رارق  دوخ  تدایـس  تحت  ار  ءامظع  يهمه  دراد  هک  یتمارک  دوجو و  اب  تخاـس و  دوخ  يهدـنب  یبوبر ، تزع  اـب  ار  ناـیاورنامرف 

رد یـسک  ره  هک  دشاب  هدش  هتخانـش  يوحن  هب  ندش ، هدید  هدهاشم و  نودب  هک  تسین  یتسه  رد  لالجلاوذ  دنوادخ  دوجو  دننام  یتقیقح 
شـشوک شالت و  تکرح و  نودـب  ار  تاقولخم  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  تسا . نم  يادـخ  طـقف  ادـخ  نیا  هک  دـیوگب  يرطف  هجوت  عقوم 

. میروآیم دوجو  هب  دوـخ  نهذ  رد  ار  ای 2  ددـع 1  يزغم ، ییاناوت  لوصح  یعیبط و  تالاح  رد  اهناسنا  ام  هک  هنوگنامه  تسا ، هدـیرفآ 
 ] یمامت وا  درادن . دنتسه ، وا  تاقولخم  هک  رگید ، ياهتردق  لماوع و  زا  دادمتـسا  هب  يزاین  جیه  دیرفآ و  دوخ  تردق  اب  ار  تاقولخم  وا 

نیا تابثا  يارب  دراد . تیکلاـم  ناـگرزب  يهمه  رب  دوخ  ياـطع  دوج و  اـب  هدیـشک و  دوخ  یگدـنب  هب  ار  اـیند  ناـشکندرگ  هحفص 1316 ]
هتشاد یتفایرد  یهلا  قلطم  لامک  موهفم  يهرابرد  دناوتب  یمدآ  هک  تسا  یفاک  اهنت  تسین ، هت  رسیب و  ياهارچ  نوچ و  هب  يزاین  تقیقح 
كرد يارب  هک  دـناهدش  دـقتعم  برغ ، رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  يرـشب ، رکف  يامظع  زا  ياهدـع  هک  تسا  لیـصا  قطنم  نیمه  يارب  دـشاب .
تعیدو هب  ناگمه  داهن  رد  موهفم  نیا  تفایرد  هب  قایتشا  تسا . مزال  یبلق  ینهذ و  يافـص  تینارون و  لاعتم ، دـنوادخ  تمظعاـب  تاـفص 

.« شمیامنن دوخ  داد  مهاوخن  رگ  : » دیرفآیمن ام  نورد  رد  دادیمن ، رارق  هجیتن  هب  لوصو  لباق  ار ، قایتشا  نیا  دـنوادخ  رگا  هدـش و  هداهن 
رد ار  شتاقولخم  هک  تسا  دنوادخ  نامه  وا ، اهئاطغ . نع  مهل  اوفشکیل  هلـسر ، سنالا  نجلا و  یلا  ثعب  هقلخ و  ایندلا  نکـسا  يذلا  وه  و 

. دـنرادرب ناـنآ  نامـشچ  وـلج  زا  ار  اـیند  یناـملظ  ياـههدرپ  اـت  داتـسرف  سنا  نـج و  هورگ  ود  هـب  ار  دوـخ  نـالوسر  دوـمن و  نکاـس  اـیند 
لماوع اب  هتخانـشان و  يایند  کی  رد  مدرم  هک  نآ  يارب  طقف  ار  ناربمایپ  لالجلاوذ  دنوادخ  دننکیم  نامگ  هک  دنراد  دوجو  یناحولهداس 

كاخ باقن  رد  هرهچ  دنروآ و  رـس  هب  ار  دوخ  یگدنز  يدنوادخ ، تدابع  تخانـش و  فادها  اب  ییانـشآ  نودـب  لوهجم و  یبلق  ینهذ و 
تخانـش زا  مه  هک  تسا ، یناگدـنز  نیا  رد  اهناسنا  دومج  دوکر و  لماوع  نیرتمهم  زا  اـعطق  روصت  نیا  تسا . هدومرف  ثوعبم  دنـشکب ،

يارب یهاگدصر  هاگآ  مدرم  يارب  دناوتیم  اعقاو  هک  یناهج  اب  ییانـشآ  زا  مه  یـسانشادخ و  زا  مه  دنکیم و  ناشمورحم  تایح  تمظع 
، دشاب مه  لامجا  روط  هب  هچ  رگا  ایند ، زا  يدعب  ره  تخانـش  هک  تفگ  دیاب  تیدج  لامک  اب  دشاب . يدنوادخ  هاگراب  هب  باذجنا  هراظن و 

ياهزادــنا ره  يارب  هداد و  رارق  هحفـص 1317 ] ياهزادـنا [  زیچ  همه  يارب  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  دـنکیم . رتکـیدزن  ادـخ  هب  ار  یمدآ 
تردق نآ  ياراد  ناسنا  تسا و  نکمم  دـهاوخب  ناسنا  هک  لاح  همه  رد  زیچ  همه  دورن  نامگ  نیا  ات  ياهطباض ، یتدـم  ره  يارب  یتدـم و 

، تسا تادوجوم  ظفاح  دـنوادخ  دوجو  ناشن  نیرتگرزب  یتسه  ناهج  رد  هک  مظن  نوناـق  دـنادن . زیچ  چـیه  طرـش  ار  زیچ  چـیه  هک  تسا 
اب شیاین  اعد و  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  یـضعب  دوش . نوگرگد  ام  عفن  هب  ام ، ساسایب  ياهسوه  يوه و  تالیخت و  اب  دـناوتیم  هنوگچ 

ثداوح رد  ریثات  ادخ و  هب  برقت  لیاسو  زا  ینورد و  دنمورین  رایـسب  تیلاعف  کی  هک  اعد  دوخ  هک  یتروص  رد  درادن ، شزاس  مظن  نوناق 
هراب نیا  رد  ياهلئـسم  تسا ، هتـسباو  یماقم  هچ  هب  ایند  بابـسا  تیببـس  لصا  هک  دریذـپب  رـشب  رگا  تسا . مظن  ناکرا  نیرتیلاـع  زا  تسا ،

تجح اـیوگ و  تکاـس و  هدـننک ، یهن  هدـننک و  رما  نآرق ، هقلخ . یلع  هللا  هجح  قطاـن . تماـص  رجاز و  رمآ  نآرقلاـف  دـنامیمن . وا  يارب 
نیا رد  ار  ام  تیـصخش  ندـیناسر  رمث  هب  لماکت و  هب  طوبرم  تاروتـسد  يهمه  تایح  ياـناد  هدـننیرفآ  تسا . شتاـقولخم  رب  يدـنوادخ 

هار میمهفب  دـیاب  هک  تسا  نیا  دریگب  رارق  تقد  دروم  دـیاب  هک  هچ  نآ  تسین . دـیدرت  ياـج  نخـس  نیا  رد  تسا  هدوـمرف  تیاـنع  تاـیح 
هدننک تیاده  نآرق  ینعی  نیقتملل  يده  تسا : هدش  نایب  نینچ  هرقب  يهکرابم  يهروس  زاغآ  رد  هار  نیا  تسیچ ؟ تاروتـسد  نیا  تخانش 

تیدبا هاگرذگ  رد  شیوخ  یقیقح  رمث  هب  ار  نآ  ندناسر  هتفایرد و  ار  دوخ  تیصخش  هک  تسا  ناسنا  نآ  تیصخش  يهدنناسر  رمث  هب  و 
يارب رگا  هک  تسا  نیا  لصا  نیا  يانعم  دشاب . هتفایرد  يدج  روط  هب  اهیگدولآ  زا  ار  نآ  تنایص  يرادهگن و  موزل  تسا و  هدرک  كرد 

بلق و لـقع و  دـننام  ینورد  ياـهتجح  یـصاخشا  نـینچ  يارب  درادـن و  موـهفم  وا  يارب  اوـقت  دـشابن ، حرطم  تیـصخش  تیوـه  یـسک 

( يرفعج همالع   ) هغالبلا جهن  www.Ghadirestan.comهمجرت  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 407زکرم  هحفص 399 

http://www.ghadirestan.com


اومحراف هحفص 1318 ] رانلا [ ، یلع  ربص  قیقرلا  دلجلا  اذهل  سیل  هنا  اوملعا  و  تسین . دیفم  یهلا  بتک  ناربمایپ و  دننام  ینورب  ياهتجح 
دوخ سوفن  هب  سپ  تسین ، شتآ  رب  یلمحت  امـش  كزان  تسوپ  نیا  يارب  دـینادب  و  ایندـلا . بئاصم  یف  اـهومتیرج  دـق  مکناـف  مکـسوفن ،

دـسریم رظن  هب  دیاهدید .) بئاصم  لباقم  رد  ار  نآ  یتقاطیب  و   ) دـیاهدومزآ ایند  ياهيراوگان  رد  ار  دوخ  سوفن  امـش  اریز  دـینک ، محر 
تالاح رد  هدیدپ ، نیا  دوخ  تذل و  لماوع  دوش ، تاعارم  دـح  نآ  رگا  هک  دراد  دوجو  یناسنا  ره  یعیبط  تایح  يارب  نیگنایم  دـح  کی 

لابند هب  ار  ییاهیتحاران  شیب  مک و  ذیاذل  بلغا  هک  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  دننکیمن . لیمحت  ناسنا  رب  ار  دوخ  رابجا  هب  یناور ، لدتعم 
رد دوشیم . يراوگان  رجز و  بجوم  دنروایب ، يور  ناسنا  هب  هک  لکـش  ره  اب  هظحل و  ره  رد  اهجنر  اهدرد و  هک  یتروص  رد  دـنروآیم ،
هک تسا  یهیدب  نانچ  عفن  بلج  ررض و  عفد  تیمها  اب  نوناق  اریز  دشوکیم . نکمم  يهلیسو  ره  اب  اهنآ  عفر  هزرابم و  يارب  ناسنا  هجیتن 

بلغا هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  هجوت  دـیاب  يرگید  مهم  نوناق  کی  هب  همدـقم  نیا  زا  سپ  تسا . هدومزآ  ار  نآ  یهاـگآ  لـقاع و  درف  ره 
نورد رد  هشیر  تیلوئـسم  نآ  لماوع  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  یتیلوئـسم ، ره  اب  يدـمع  تفلاـخم  هک  دـناهتفریذپ  خـیرات  نادـنمدرخ 

، دورن نیب  زا  نآ  تفلاخم  رثا  هبوت ، دـننام  نآ ، ناربج  يهلیـسو  هب  هک  یمادام  دروآیم و  دوجو  هب  نورد  ملاـع  رد  یباذـع  دـشاب ، هتـشاد 
راثآ دـنک . ساسحا  العف  ار  باذـع  نآ  راکهنگ  دراذـگن  يویند  قیالع  تالاغتـشا و  تسا  نکمم  هتبلا  دراشفیم . دـبا  يارب  ار  وا  نابیرگ 

مـسجت شتآ  دـننام  هجنکـش  رجز و  لیاسو  عاونا  يهلیـسو  هب  تسا ، هتفرن  نیب  زا  یناسنا  سفن  زا  ایند  نیا  زا  نتفر  عقوم  رد  هک  یناـهانگ 
ماظعب رانلا  قاوطا  تمحتلا  اذا  تنا  فیک  ریتقلا ، هزهل  دق  يذلا  ریبکلا ، نفیلا  اهیا  درک . دهاوخ  بذعم  ار  راکهنگ  مدآ  هدرک و  ادـیپ  ینیع 
مهرد تدوـجو  رد  یتسـس  يریپ و  هـک  توـترف ، لاـسنهک  يا  هحفـص 1319 ] دـعاوسلا [ . موحل  تلکا  یتـح  عماوجلا  تبـشن  قاـنعالا و 

رد يراـبنارگ  ياـهریجنز  دـچیپب و  تندرگ  ياهناوختـسا  رود  نیـشتآ  ياـهقوط  هک  یعقوم  وـت  لاـح  تشگ  دـهاوخ  هنوـگچ  هتخیمآ ،
یناناوج دـنناوتیم  تسا ، یمدآ  تشز  لامعا  مسجت  دوخ  هک  یخزود  ياهرفیک  دـنزاس . دوبان  ار  وت  ناوزاب  ات  دـنوش  ریگیاج  وت  ياضعا 

تـسد زا  ار  دوخ  ياهورین  ایند  نیا  زا  جورخ  عقوم  هک  ار  یتوترف  ناریپ  دـسر  هچ  دننکـشب ، مهرد  ار  تعیبط  يورین  یمامت  يدـنمورین  هب 
زا يرادروخرب  رد  مینادب و  ار  دوخ  ياهورین  ردـق  تسا ، هدرک  روهطوغ  یتسردـنت  تمعن  رد  ار  ام  دـنوادخ  هک  لاح  نیاربانب ، دـناهداد !؟

ياههار ندروآ  دوجو  هب  مه  ام  نازاتشیپ  نایامرفراک و  ناریدم و  هک  میزادنیب  هار  نانچ  ار  هعماج  نیناوق  بیترت و  مظن و  میـشوکب . اهنآ 
نانخس رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطنامه  دننادب . دوخ  يهفیظو  نیرتيدج  ار  ام  تایح  ریـسم  رد  تسردنت  ياهورین  زا  يروهرهب 
یبسن تیریدم   ) دیتسه ناپوچ  امش  يهمه  : » دننام دناهدومرف . دیکات  نالوئـسم  مومع  يارب  يدج  يهفیظو  نیمه  هب  ناشکرابم  ياههمان  و 
يارب دیاب  دوریم ، شیپ  یمدآ  رمع  نایلاس  هک  هزادنا  ره  تعیبط ، يهیراج  دعاوق  هب  رظن  اب  دیلوئسم ». دوخ  ناتسدریز  يهرابرد  و  دیراد )

دوخ دیلپ  لامعا  جیاتن  يهدهاشم  نادیم  دراو  هتفر  لیلحت  ندب  کی  اب  مییازفیب و  لمع  ملع و  ورملق  ود  رد  دوخ  یلماکت  ياهورین  تیوقت 
هیلع هللا  همحر  دندومرف . ریسفت  ندنل  رد  هحور  هللا  حور  يرفعج  همالع  هک  ياهبطخ  نیرخآ  هحفص 1320 ] میوشن [ .

ربمایپ شیاتس  رد  هبطخ 227-

فیـصوت ار  ناوـیح  زا  یـشنیرفآ  دـیوگیم و  اـنث  ار  ص )  ) ادـخ لوـسر  هدرک و  شیاتـس  ار  ادـخ  هـبطخ ، نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
یلع لادـلا  رتاوسلا ، هبجحت  الو  رظاونلا ، هارت  دـهاشملا و ال  هیوحت  دـهاوشلا و ال  هکردـت  يذـلا ال  هللادـمحلا  هحفـص 1321 ] دیامرفیم [ .

ياههاگدید دیامن و  كرد  دـناوتن  ار  وا  يرهاظ  ساوح  هک  تسار  يادـخ  شیاتـس  هدوجو . یلع  هقلخ  ثودـحبو  هقلخ ، ثودـحب  همدـق 
مدق هب  تلالد  قلخ ، ثودح  اب  دـناشوپن . ار  وا  اههدرپ  دـنیبب و  ار  وا  دـناوتن  رگهراظن  ياههدـید  دریگب و  رب  رد  ار  وا  دـناوتن  تعیبط  ناهج 

ره زا  درجت ، تفاطل و  تیاغ  تهج  هب  سدقا  تاذ  نآ  دیامنیم . دوخ  دوجو  رب  تلالد  تاقولخم ، ثودح  اب  هک  هنوگ ) نامه   ) دراد دوخ 
هک نیا  اذـل  تسا . هکارد  لماوع  يهمه  كرد  ياهدادعتـسا  زا  رتالاب  تاینامـسج و  مسج و  قوف  وا  تسا . رتالاب  هدـننیب  هاگدـید و  هنوگ 
ام دشکیم . ار  ياهدوهیب  راظتنا  دبای ، قیفوت  دودحم  یلیاسو  اب  دودحم و  یهاگدید  زا  لالجلاوذ ، دنوادخ  اب  طابترا  رد  دهاوخیم  ناسنا 
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تامولعم همه  نآ  هک  مینکیم  ناـمگ  هراومه  اـم  هک  تسا  نیا  نآ  میزرویم و  تلفغ  هدـننک  فرحنم  هابتـشا  کـی  زا  ـالومعم  اـهناسنا 
 ] كرد لماوع  نیمه  دربراک  يهجیتن  رد  مینکیم ، تفایرد  كرد و  هک  ار  تیاهنیب  قیاقح  زا  یـضعب  مه  یهاگ  دودحمان و  دودـحم و 

نینچ هک  یتروص  رد  تسا ! میاهتخاس ، زیگناتفگـش  ياهيراک  تقد  يارب  هک  يرازبا  لیاسو و  اـی  یعیبط  ساوح  دـننام  هحفص 1322 ]
یتقو امش  تسا . رتالاب  یعونصم  یعیبط و  لیاسو  نیا  ییاناوت  زا  اعطق  يدام ، ياهنیعت  اهتیدودحم و  قوف  ياههدش  تفایرد  فراعم و 

يهدـهع زا  کی  چـیه  اهشزرا ، تقیقح  تلادـع ، تقیقح  تیـصخش ، یقیقح  يدازآ  ییابیز ، تقیقح  دـینیبیم  دـینک  تقد  یکدـنا  هک 
سدقا تاذ  هب  دسر  هچ  تسین ، هتخاس  اهرتویپماک  نیرتتمظع  اب  اهپوکسلت و  اهپکسورکیم ، دننام  یعونـصم  یعیبط و  لیاسو  كرد 

ات یتسه  قیاقح  میمعت  نآ و  نارکیب  حوطـس  یتسه و  ناـهج  قمع  شرتسگ و  هک  میریذـپب  دـیاب  نیارباـنب  وا . يهیلاـع  تافـص  یبوبر و 
هیلع و هللا  یلص  - یضرلا هنیما  و  یفطصملا )  ) یغصلا هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشاو  تسام . ینورد  ياهدادعتـسا  هب  طوبرم  تادرجم ،
ادخ و يهدیزگرب  لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  و  جهنملا . حاضیا  جلفلا و  روهظ  ججحلا و  بوجوب  هلـسرا  - هلآ
رب لیلد  تجح و  نایب  موزل  تهج  هب  ار  یمارگ  لوسر  نآ  دـنوادخ  داب . شنادـنزرف  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  تسا . وا  تیاـضر  دروم  نیما 

هدشن هدهاشم  ياهعماج  چیه  رد  خیرات  لوط  رد  داتسرف . شور  ریسم و  نتخاس  نشور  يزوریپ و  عولط  زاغآ  و  نید ) شریذپ  يارب   ) مدرم
یگدـنز لماوع  يهمه  زا  تیدودـحم  لامک  اب  بسانم و  يورین  نادـقف  كدـنا و  تدـم  نآ  رد  یناسنا ، تلاسر  بحاص  کـی  هک  تسا 

زج دـناسرب . ماجنا  هب  تیقفوم  اـب  دـشاب ، هتـساوخ  ریـسم  نیا  رد  ار  هچ  ره  هداد و  شرتسگ  ار  یناـهج  ریگارف  تلاـسر  یعاـمتجا ، يدرف و 
قیرطلا هحفص 1323 ] یلا [  اوعجرل  همعنلا ، میسج  هردقلا و  میظع  یف  اورکف  ول  و  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نینزان  دوجو 

قلف هبیکرت و  نقتا  هقلخ و  مکحا  فیک  قلخ ، ام  ریغـص  یلا  نورظنی  الا  هلوخدـم ! رئاصبلا  هلیلع و  بولقلا  نکلو  قیرحلا ، باذـع  اوفاخ  و 
و ال رظنلا )  ) رـصبلا ظحلب  لانت  داکت  ـال  اـهتئیه ، هفاـطل  اـهتثج و  رغـص  یف  هلمنلا  یلا  اورظنا  رـشبلا ! مظعلا و  هل  يوس  رـصبلا و  عمـسلا و  هل 
( دـناهدش فرحنم  نآ  زا  هک   ) تسار هار  هب  اعطق  دندیـشیدنایم  وا  تمعن  یگرزب  دـنوادخ و  تمظع  رد  اهناسنا  رگا  رکفلا . كردتـسمب 
مکحم و ار  وا  تقلخ  هنوگچ  هک  شتاقولخم  زا  یکچوک  رادناج  هب  دیرگنیمن  ایآ  لتخم . اههدید  تسا و  رامیب  اهلد  یلو  دنتشگیمرب .

يهـثج نآ  اـب  دـیرگنب  هچروـم  رد  تـسا . هدـیرفآ  تسوـپ  ناوختـسا و  هدرک و  زاـب  مـشچ  شوـگ و  وا  يارب  هدوـمن و  نـقتم  ار  شبیکرت 
رد هنوگچ  هک  درک  كرد  ار  نآ  ناوتیم  هشیدنا  مشچ و  هار  زا  ندید  اب  يراوشد  هب  هک  یتفاطل  شمادنا ، لکش و  تفاطل و  شکچوک و 
اب الامجا ، ولو  خلم  کی  تخانش  زا  دناوتیم  دبایرد ، ار  دوخ  ییانیب  دسرب و  يروهدید  ماقم  هب  یمدآ  نورد  رگا  دنکیم  تکرح  شنیمز 

. دوش انشآ  نیرفآناهج  تمظع  ناهج و  نوناق 

یقرواپ

يهروس [ 4 . ] يهیآ 4 دـیدح ، يهروس  [ 3 . ] يهیآ 2 نارمعلآ ، يهروـس  يهیآ 255 . هرقب ، يهروـس  [ 2 . ] يهیآ 54 تلـصف ، يهروس  [ 1]
يهیآ 164. ماعنا ، يهروس  [ 8 . ] يهیآ 62 رمز ، يهروس  [ 7 . ] يهیآ 57 دوه ، يهروس  [ 6 . ] يهیآ 88 لمن ، يهروس  [ 5 . ] يهیآ 102 ماعنا ،

يهروس [ 13 . ] يهیآ 20 لمزم ، يهروس  [ 12 . ] يهیآ 35 رون ، يهروس  [ 11 . ] يهیآ 83 سی ، يهروس  [ 10 . ] يهیآ 93 میرم ، يهروس  [ 9]
، تلصف يهروس  [ 17 . ] يهیآ 19 دـمحم ، يهروس  [ 16 . ] يهیآ 6 ناـقرف ، يهروس  [ 15 . ] يهیآ 27 حـتف ، يهروس  [ 14 . ] يهیآ 33 هرقب ،

يهیآ نارمعلآ ، يهروس  [ 21 . ] يهیآ 2 لمن ، يهروس  [ 20 . ] يهیآ 30 هرقب ، يهروس  [ 19 . ] يهیآ 10 ناخد ، يهروس  [ 18 . ] يهیآ 11
ات 14. تایآ 12  نونموم ، يهروس  [ 25 . ] يهیآ 28 لحن ، يهروس  [ 24 . ] يهیآ 4 ردق ، يهروس  [ 23 . ] يهیآ 30 هرقب ، يهروس  [ 22 . ] 18
، مورلا يهروس  [ 29 . ] يهیآ 191 نارمعلآ ، يهروـس  [ 28 . ] يهیآ 59 نارمعلآ ، يهروـس  [ 27 . ] ات 30 تاـیآ 28  رجح ، يهروس  [ 26]
يهیآ 30. هرقب ، يهروس  [ 33 . ] يهیآ 46 جح ، يهروس  [ 32 . ] يهیآ 68 نونموم ، يهروس  [ 31 . ] يهیآ 13 رشح ، يهروس  [ 30 . ] يهیآ 8
، رون يهروس  و  خوسنم ) تایآ 15 و 16) ءاسن ، يهروس  رد  هیآ  ود  نیا  [ 36 . ] يهیآ 7 ءایبنا  يهروس  [ 35 . ] يهیآ 68 لحن ، يهروس  [ 34]
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، رجف يهروس  [ 40 . ] يهیآ 1 هحتاـف ، يهروس  [ 39 . ] يهیآ 2 دـعر ، يهروس  [ 38 . ] يهیآ 92 ءاـسن  يهروس  [ 37 . ] تسا خسان ) يهیآ 2)
[45 . ] يهیآ 1 هحتاف ، يهروس  [ 44 . ] يهیآ 34 رطاف ، يهروس  [ 43 . ] يهیآ 1 ماعنا ، يهروس  [ 42 . ] يهیآ 2 رون ، يهروس  [ 41 . ] يهیآ 22
[47 . ] صص 18 و 19 رصم ، لوا ، پاچ  يرونید ، يهبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و  [ 46 . ] ص 169 ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش 
[51 . ] يهیآ 13 هدـئام ، يهروس  [ 50 . ] يهیآ 34 ءارـسا ، يهروـس  [ 49 . ] يهـیآ 23 بازحا ، يهروـس  [ 48  . ] يهیآ 177 هرقب ، يهروـس 
[55 . ] يهیآ 25 لاـفنا ، يهروـس  [ 54 . ] يهـیآ 191 هرقب ، يهروـس  [ 53 . ] يهـیآ 13 دـیدح ، يهروـس  [ 52 . ] يهیآ 53 ماـعنا ، يهروـس 

يهیآ ماعنا ، يهروس  [ 57 . ] يهیآ 22 میهاربا ، يهروـس  [ 56 . ] دـنوشیم بوسحم  ییاطـسفوس  نابتکم  مه  زا  زین  یطارفا  ياهتسیلآدـیا 
يهیآ 62. هرقب ، يهروـس  [ 61 . ] يهیآ 94 ءاـیبنا ، يهروس  [ 60 . ] يهیآ 35 تاـعزان ، يهروس  [ 59 . ] يهیآ 39 مجن ، يهروـس  [ 58 . ] 112
يهیآ 19 و فاـقحا ، يهروس  [ 65 . ] يهیآ 98 نارمعلآ ، يهروـس  [ 64 . ] يهیآ 70 رمز ، يهروـس  [ 63 . ] يهیآ 97 لـحن ، يهروس  [ 62]
[69 . ] يهیآ 96 مـیرم ، يهروـس  [ 68 . ] يهیآ 11 قـالط ، يهروـس  [ 67 . ] يهیآ 90 سنوـی ، يهروـس  [ 66 . ] يهیآ 132 ماـعنا ، يهروس 

يهروس [ 73 . ] يهیآ 39 مجن ، يهروـس  [ 72 . ] يهیآ 18 میهاربا ، يهروـس  [ 71 . ] يهیآ 6 قاقـشنا ، يهروس  [ 70 . ] يهیآ 4 دـلب ، يهروس 
ج 5، یفاکلا ، عورفلا  [ 76 . ] روبزم ذخام  [ 75 . ] ص 88 ج 5 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  یفاکلا ، نم  عورفلا  [ 74 . ] تایآ 8 و 9 قراط ،

يهیآ توبکنع ، يهروس  [ 80 . ] يهیآ 144 ماعنا ، يهروس  [ 79 . ] يهیآ 143 هرقب ، يهروس  [ 78 . ] يهیآ 30 مور ، يهروس  [ 77 . ] ص 72
يهیآ 37. ماعنا ، يهروس  [ 84 . ] تایآ 44 و 45 هقاح ، يهروس  [ 83 . ] يهیآ 104 هبوت ، يهروس  [ 82 . ] يهیآ 31 رون ، يهروس  [ 81 . ] 68
[89 . ] يهیآ 143 هرقب ، يهروـس  [ 88 . ] يهیآ 23 ءارـسا ، يهروس  [ 87 . ] يهیآ 82 ءاـسن ، يهروس  [ 86 . ] يهیآ 89 لـمن ، يهروـس  [ 85]
، هدئام يهروس  [ 90 . ] و 61 تاـیآ 87  نارمعلآ ، يهیآ 46 . ءاـسن ، يهیآ 78 . هدـئام ، يهـیآ 89 . يهرقب  يهیآ 64 . بازحا ، ياـههروس 

يهروس يهیآ 68 . هبوت ، يهروـس  [ 92 . ] و 60 تاـیآ 59  دوه ، و 68 . تاـیآ 67  بازحا ، يهیآ 52 . ءاسن ، ياـههروس  [ 91 . ] يهیآ 13
يهروس [ 95 . ] يهیآ 23 ص ،)  ) دمحم يهروس  [ 94 . ] يهیآ 25 دعر ، يهروس  يهیآ 57 . بازحا ، يهروس  [ 93 . ] تایآ 60 و 61 بازحا ،

، فارعا يهروس  يهیآ 18 . دوه ، يهروـس  [ 98 . ] يهیآ 61 نارمعلآ ، يهروـس  [ 97 . ] يهیآ 64 هدـئام ، يهروس  [ 96 . ] يهیآ 159 هرقب ،
يهیآ ءابس ، يهروس  يهیآ 57 . ناقرف ، يهروس  [ 101 . ] يهیآ 35 رجح ، يهروس  [ 100 . ] تایآ 59 و 60 دوه ، يهروس  [ 99 . ] يهیآ 74
يهیآ فرخز ، يهروس  [ 104 . ] يهیآ 29 توبکنع ، يهروـس  [ 103 . ] و 180  109  ، 127  ، 145  ، تایآ 164 ءارعـش ، يهروس  [ 102 . ] 47

يهروس [ 107 . ] ص 17 ج 1 ، قادرج ، جروج  هیناسنالا ، هلادـعلا  توص  یلع ، ماـمالا  [ 106 . ] ات 8 تایآ 5  نوعاـم ، يهروس  [ 105 . ] 32
يهروس [ 111 . ] يهیآ 59 صـصق ، يهروس  [ 110 . ] يهیآ 28 ابـس ، يهروس  [ 109 . ] يهیآ 1 ناـقرف ، يهروـس  [ 108 . ] يهیآ 2 سنوـی ،
يهروس [ 115 . ] يهیآ 82 سنوی ، يهروس  [ 114 . ] يهیآ 21 فسوی ، يهروس  [ 113 . ] يهیآ 45 جح ، يهروس  [ 112 . ] يهیآ 13 سنوی ،
يهروس [ 119 . ] يهیآ 21 دـیدح ، يهروس  [ 118 . ] يهیآ 71 نونموم ، يهروـس  [ 117 . ] يهیآ 4 رـصع ، يهروس  [ 116 . ] يهیآ 17 دعر ،

لما باتک  زا  لـقن  ص 668  ج 2 ، یمق ، ثدـحم  موحرم  راحبلا ، هنیفـس  [ 121 . ] يهیآ 75 نونموم ، يهروـس  [ 120 . ] يهیآ 12 سنوی ،
[125 . ] يهیآ 33 هدـئام ، يهروـس  [ 124 . ] يهـیآ 246 هرقب ، يهروـس  [ 123 . ] يهـیآ 84 هرقب ، يهروـس  [ 122 . ] یلماع رح  خیـش  لـمالا ،

يهبطخ هغالبلاجهن ، [ 128 . ] يهیآ 27 دعر ، يهروس  [ 127 . ] هرصب یکیدزن  رد  تسا  یلحم  مان  راق  يذ  [ 126 . ] يهیآ 97 ءاسن ، يهروس 
[132 . ] يهـبطخ 4 هغالبلاجـهن ، [ 131 . ] يهـبطخ 4 هغالبلاجـهن ، [ 130 . ] يهـبطخ 173 هغالبلاجــهن ، [ 129 . ] هدـبع دـمحم  هخــسن  ، 3
[136 . ] يهبطخ 73 هغالبلاجـهن ، [ 135 . ] يهبطخ 26 هغالبلاجـهن ، [ 134 . ] يهـبطخ 22 هغالبلاجـهن ، [ 133 . ] يهبطخ 10 هغالبلاجـهن ،

يهیآ هدئام ، يهروس  [ 139 . ] يهیآ 34 ءارسا ، يهروس  [ 138 . ] راصق تاملک  هرامش 250 ، هغالبلاجهن ، [ 137 . ] يهبطخ 107 هغالبلاجهن ،
يهیآ 18. لافنا ، يهروس  [ 143 . ] يهیآ 40 هرقب ، يهروس  [ 142 . ] يهیآ 13 بازحا ، يهروس  [ 141 . ] يهیآ 91 لحن ، يهروس  [ 140 . ] 1
يهیآ 7. رفاغ ، يهروس  [ 147 . ] يهیآ 156 فارعا ، يهروس  [ 146 . ] يهیآ 1 لازلز ، يهروس  [ 145 . ] يهیآ 52 فسوی ، يهروـس  [ 144]
هب تایرظن  نیا  خساپ  [ 151 . ] يهیآ 57 توبکنع ، يهروس  [ 150 . ] يهیآ 88 صصق ، يهروس  [ 149 . ] يهیآ 147 ماعنا ، يهروس  [ 148]
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نآ زا  کیکفت  لـباق  زگره  هدوب و  يدـنوادخ  تاذ  نیع  هک  دناتافـص  نآ  یتاذ  تافـص  [ 152 . ] تسا هدمآ  دلج 10  رد  حورـشم  روط 
دننام دنوشیم . عزتنم  يدنوادخ  لاعفا  زا  هک  یتافـص  نآ  زا  دناترابع  یلعف  تافـص  تایح . ملع و  تردـق ، دـننام  دنتـسین . سدـقا  تاذ 

، دـهدب ار  اهنآ  يزور  دـنوادخ  هک  دنـشابن  یناراوخيزور  اـت  اریز  دنتـسین ، یتاذ  یمیدـق و  تافـص ، نیا  دـیرم . تیمم و  ییحم ، قزار ،
هک تسا  یلاعفا  ماجنا  ییاناوت  لماش  هک  هقلطم ، تردق  هچ  رگا  ندناریم . ندیـشخب و  تایح  نینچمه ، تسین . حیحـص  وا  هب  قزار  تبـسن 

یحبص رتکد  هغالبلاجهن ، [ 154 . ] يهیآ 14 رفاـغ ، يهروس  [ 153 . ] تسا سدقا  تاذ  نیع  یمیدـق و  دنتـسه ، تافـص  نآ  عازتنا  بجوم 
ص دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 156 . ] ص 399 ج 2 ، یقارن ، يدهم  دـمحم ، الم  تاداسلا ، عماج  [ 155 . ] همان 26 ج 2 ، حلاص ،
يهیآ 46. رمز ، يهروـس  [ 160 . ] يهیآ 59 ماـعنا ، يهروس  [ 159 . ] يهیآ 33 هرقب ، يهروـس  [ 158 . ] يهیآ 3 ، هرقب يهروـس  [ 157 . ] 54
يهیآ 6. جراعم ، يهروس  [ 163 . ] يهبطخ 13 ج 1 ، هغالبلاجهن ، [ 162 . ] يهبطخ 5 ج 1 ، حلاص ، یحبص  رتکد  هخسن  هغالبلاجهن ، [ 161]
يهیآ 40. هدـئام ، يهروس  [ 167 . ] يهیآ 15 رطاـف ، يهروس  [ 166 . ] يهیآ 28 ءاـسن ، يهروس  [ 165 . ] يهیآ 3 دـیدح ، يهروـس  [ 164]
، مجن يهروس  [ 170 . ] ص 65 ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 169 . ] ص 176 ج 5 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 168]
، بازحا يهروس  [ 174 . ] يهیآ 42 لاـفنا ، يهروس  [ 173 . ] يهیآ 46 ابـس ، يهروس  [ 172 . ] و 2 تاـیآ 1  هط ، يهروس  [ 171 . ] يهیآ 4
يهیآ 287. هرقب ، يهروس  [ 177 . ] يهیآ 25 فرخز ، يهروس  [ 176 . ] يهیآ 7 رون ، يهروس  [ 175 . ] يهیآ 8 حـتف ، يهروس  يهیآ 45 و 

يهیآ لحن ، يهروس  [ 181 . ] يهیآ 195 نارمع ، لآ  يهروس  [ 180 . ] يهیآ 13 تارجح ، يهروس  [ 179 . ] يهیآ 14 قلع ، يهروس  [ 178]
تایآ هعراق ، يهروس  [ 185 . ] يهیآ 13 ءارسا ، يهروس  [ 184 . ] يهیآ 32 فارعا ، يهروس  [ 183 . ] يهیآ 11 ءاسن ، يهروس  [ 182 . ] 125

يهروس [ 189 . ] يهیآ 17 هرقب ، يهروـس  [ 188 . ] يهیآ 39 تلـصف ، يهروس  [ 187 . ] ات 65 تایآ 62  تاـفاص ، يهروس  [ 186 . ] و 5  4
تایآ 23 و 24. فهک ، يهروس  [ 192 . ] ات 227 تایآ 224  ءارعش ، يهروس  [ 191 . ] يهیآ 152 هرقب ، يهروس  [ 190 . ] يهیآ 27 نمحر ،
يهیآ 28. دـعر ، يهروس  [ 196 . ] يهیآ 45 لاـفنا ، يهروس  [ 195 . ] يهیآ 74 فارعا ، يهروـس  [ 194 . ] يهیآ 200 رقب ، يهروـس  [ 193]

يهروس [ 199 . ] لامعالاباقع باتک  زا  لقن  ییوخ ، یمشاه  هغالبلاجهن ، حرـش  یف  هعاربلا  جاهنم  [ 198 . ] يهیآ 9 لحن ، يهروس  [ 197]
يهروس [ 203 . ] يهیآ 38 دـعر ، يهروس  [ 202 . ] يهیآ 21 يهروـس ق ، [ 201 . ] يهیآ 24 رـشح ، يهروس  [ 200 . ] يهیآ 180 تافاص ،

، هغالبلاجهن [ 206 . ] يهرامـش 36 مکح  راصق ، تاملک  هغالبلاجـهن ، [ 205 . ] يهـیآ 145 نارمع ، لآ  يهروـس  [ 204 . ] يهیآ 39 دـعر ،
، هغالبلاجهن [ 210 . ] يهبطخ 42 هغالبلاجـهن ، [ 209 . ] يهبطخ 28 هغالبلاجـهن ، [ 208 . ] يهبطخ 129 هغالبلاجـهن ، [ 207 . ] يهبطخ 132
[213 . ] يهرامـش 72 مکح  راصق ، تاـملک  هغالبلاجـهن ، [ 212 . ] يهبطخ 81 هغالبلاجـهن ، [ 211 . ] يهرامـش 19 مکح  راصق ، تاـملک 

يهروس [ 216 . ] يراوزبس يداه  الم  جاـح  [ 215 . ] يهیآ 7 فارعا ، يهروـس  [ 214  . ] يهرامـش 150 مکح  راصق ، تاملک  هغالبلاجـهن ،
يهیآ 245 هرقب ، يهروس  يهیآ 17 و  فهک ، يهروس  يهیآ 12 و  هدئام ، يهروس  يهیآ 18 و  دیدح ، يهروس  [ 217 . ] يهیآ 17 نباغت ،
يهیآ 40 و جـح ، يهروـس  [ 219 . ] يهیآ 7 ص ،)  ) دـمحم يهروـس  [ 218 . ] يهیآ 18 دـیدح ، يهروـس  يهیآ 20 و  لـمزم ، يهروـس  و 

ياراد ثداوح  زا  یضعب  : » میتفگ هک  نیا  [ 221 . ] يهیآ 158 هرقب ، يهروس  [ 220 . ] يهیآ 8 رشح ، يهروس  يهیآ 25 و  دیدح ، يهروس 
لوا الثم ، تسا . صیخشت  لباق  ای  یعقاو  نیعت  لباق  ثداوح  زا  یمهم  رایـسب  رادقم  یقیقح ، لوا  هک  تسا  نیا  يارب  دنتـسه ،» یقیقح  لوا 

هب دنتسم  صیخشت ، مدع  نیعت و  مدع  نیا  صیخشت . لباق  هن  تسا و  یعقاو  نیعت  لباق  هن  بش ، نتفای  نایاپ  زا  سپ  زور  ییانـشور  یقیقح 
يهیآ 38. سی ، يهروس  [ 223 . ] يهیآ 22 ءایبنا ، يهروس  [ 222 . ] تسا رگیدکی  اب  ود  نآ  ییورایور  نایرج  نیمز و  دیشروخ و  تیورک 

تسا هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  فورعم  یتیاور  رد  [ 226 . ] يهیآ 125 لحن ، يهروس  [ 225 . ] يهیآ 180 فارعا ، يهروس  [ 224]
نیا هیآ  نآ  يهمجرت )  ) متفگیم و داـتفا ، دـهاوخ  قاـفتا  هک  ار  ياهثداـح  ره  تماـیق ، زور  اـت  نم  دوبن ، نآرق  رد  ياهیآ  رگا  : » دومرف هک 

، دعر يهروس  .« ) تسوا دزن  لصا  باتک  دنکیم و  تابثا  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ ، : » تسا
تایآ همایق ، يهروس  [ 229 . ] ص 99 ج 7 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  [ 228 . ] يهیآ 63 توبکنع ، يهروـس  [ 227 (. ] يهیآ 39
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يهیآ 152. ماعنا ، يهروس  [ 232 . ] يهیآ 286 هرقب ، يهروس  [ 231 . ] ص 104 ج 7 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  [ 230 . ] 25  - 22
، جراعم يهروس  [ 236 . ] يهیآ 18 ص ،)  ) دـمحم يهروـس  [ 235 . ] و 4 تاـیآ 3  مجن ، يهروس  [ 234 . ] يهیآ 30 هرقب ، يهروـس  [ 233]
، جراعم يهروس  [ 240 . ] يهیآ 9 روط ، يهروس  [ 239 . ] يهیآ 47 فهک ، يهروس  [ 238 . ] يهیآ 87 لمن ، يهروس  [ 237 . ] تایآ 6 و 7
[244 . ] ص 220 ج 7 ، هغالبلاجهن ، حرـش  [ 243 . ] يهیآ 7 جـح ، يهروس  [ 242 . ] و 84 تاـیآ 83  سی ، يهروس  [ 241 . ] و 9 تایآ 8 

يهروس يهیآ 76 و  نارمع ، لآ  يهروـس  [ 247 . ] عبنم نامه  [ 246 . ] يهیآ 272 هرقب ، يهروـس  [ 245 . ] مالـسلاهیلع یلع  ماما  هب  بوسنم 
[251 . ] يهـیآ 13 تارجح ، يهروـس  [ 250 . ] يهـیآ 194 هرقب ، يهروـس  [ 249 . ] يهیآ 34 لاـفنا ، يهروـس  [ 248 . ] و 7 تاـیآ 4  هبوت ،
[255 . ] يهیآ 109 فسوی ، يهروس  [ 254 . ] يهیآ 77 ءاسن ، يهروس  [ 253 . ] يهیآ 103 هرقب ، يهروس  [ 252 . ] يهیآ 197 هرقب ، يهروس 

تایآ نونموم ، يهروس  [ 258 . ] تایآ 31 و 32 سنوی ، يهروس  [ 257 . ] يهیآ 120 نارمع ، لآ  يهروس  [ 256 . ] يهیآ 29 لافنا ، يهروس 
و 198 و تاـیآ 15  نارمع ، لآ  يهروـس  [ 261 . ] يهیآ 103 هرقب ، يهروـس  [ 260 . ] يهـیآ 186 نارمع ، لآ  يهروـس  [ 259 . ] و 32  23
[265 . ] يهیآ 6 هدئام ، يهروس  [ 264 . ] يهیآ 70 ءارسا ، يهروس  [ 263 . ] يهیآ 46 فهک ، يهروس  [ 262 . ] تایآ 20 و 73 رمز ، يهروس 

يهروس يهیآ 41 و  هدـئام ، يهروس  يهیآ 176 و  نارمع ، لآ  يهروـس  [ 267 . ] يهیآ 8 رطاـف ، يهروس  [ 266 . ] يهیآ 78 جـح ، يهروس 
. رصم هرهاقلا ، هقبط  ص 452 ، سماخلا ، لصفلا  هرشاعلا  هلاقملا  انیس ، نبا  افـش ، [ 269 . ] يهیآ 9 هبوت ، يهروس  [ 268 . ] يهیآ 23 نامقل ،
[273 . ] يهیآ 39 دـعر ، يهروس  [ 272 . ] يهیآ 12 تارجح ، يهروـس  [ 271 . ] ییوخ یمـشاه  هللا  بیبح  موحرم  هعاربـلا ، جاـهنم  [ 270]
[277 . ] يهیآ 11 تلـصف ، يهروس  [ 276 . ] يهیآ 286 هرقب ، يهروـس  [ 275 . ] يهیآ 39 مـجن ، يهروـس  [ 274 . ] يهیآ 48 ءاـسن ، هروس 

يهیآ ماعنا ، يهروس  3 و   ، 50  ، تایآ 81 نارمعلآ ، يهروس  41 و 101 و   ، 91  ، 97  ، تایآ 89 هرقب ، يهروس  يهیآ 48 و  هدئام ، يهروس 
. ذخام نامه  [ 281 . ] ص 305 ج 9 ، دیدحلایبا ، نبا  حرـش  [ 280 . ] قیاقحلا هدـبز  زا  لقن  [ 279 . ] يهیآ 136 هرقب ، يهروـس  [ 278 . ] 92

نینموـملاریما يراـی  زا  هـک  دوـب  یناـسک  يهـلمج  زا  صخـش  نـیا  [ 283 . ] ص 306 ج 9 ، دـیدحلایبا ، نـبا  هغالبلاجـهن ، حرـش  [ 282]
يهروس [ 285 . ] صص 176 و 177 ج 17 ، ییوخ ، یمشاه  ققحم  موحرم  هعاربلا ، جاهنم  [ 284 . ] دنام هفوک  رد  درک و  فلخت  مالسلاهیلع 
يهروس [ 288 . ] ص 274 نظ ، يهداـم  ج 13 ، روظنمنبا ، برعلاناـسل ، [ 287 . ] يهیآ 28 دـعر ، يهروس  [ 286 . ] ات 46 تایآ 40  هقاح ،

يهیآ 12. دعر ، يهروس  [ 290 . ] يهیآ 53 لافنا ، يهروس  [ 289 . ] يهیآ 10 میهاربا ،

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

تیاهن هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادـخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادـخ اب  ناسنا  ینامـسآ  قاـثیم  ریدـغ  ِمیحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
لزان ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکـش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدـغ  دیـسر 

اَمَف ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب  وا . ةدـش 
نینمؤم یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندـناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر َْتغََّلب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  یندوشخب . ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رـس  دوش و  یم  بجاو 
گرتس هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اب  يدـیحوت و  رواب  نیا  رب  خـسار  داقتعا  اب  ، تسا یعاـفتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهاـم  ياراد  هک  ملـسو 

سدق یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو  تماما و  میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب
يراذگ هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تاـیح  ناـمز  رد  ، هرس

اب ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياه  هنیزه  و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اـتو  هدـیدرگ 
زا بکرم  یمیت  اـب  زکرم  نیا  ددرگ . یم  نیمأـت  شیدـنا  ریخ  دارفا  يراـیمه  تاـفوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماـظع  عـجارم  تازاـجا 
ات هدومن  یعس  رازاب  هبسک  یبهذم و  تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و 
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دوخ ۀبناج  همه  تکراشم  اب  دیناوت  یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد 
نفلت میتسه  امش  ياهـسامت  رظتنم  دیـشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش 

 : تیاــــــس  09118000109 هارمه : نـــــــــفلت   03112206253 سکفلت :  03112206252 - 03112206253 ساـــمت : ياـــه 
- ناهفـصا زکرم : سردآ   info@Ghadirestan.com لـیمیا :  www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir

 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دـبع  نابایخ 
زا هـچنآ  6037991146890243 و  یلم : کناب  تراـک  هرامـش   327564722005 ابیـس : یلم  باسح  هرامـش   8147865894 یتسپ : دـک 

هناخباتک سیـسأت  تسا : هدـش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دـیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتـسد 
تیاس رد  ریدغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار  کیـسالک :  لاتیجید و  تروص  هب  ریدـغ  یـصصخت 

هدافتسا ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیـسالک  تروص  هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ 
لبق هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه  یصصخت : یملع  ياهتسشنو  اهـشیامه  دشاب . یم  مهارف 

ناسانـشراک روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راشقا  لابقتـسا  اب  ریدـغ  ههد ي  ياه  نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فدـه  اب  ریدـغ  زا 
رد یـسررب  قیقحت و  فدـه  اـب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياـه  تسـشن  نینچمه  دـیدرگ و  رازگرب  یهوکـشاب  تروـص  هب  یگنهرف  روـما 
نآ رد  هک  دیدرگ ، رازگرب  تیودهم  هیمطاف و  هلمج  زا  یبهذم  ياه  تبـسانم  اب  ریدـغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم 
رد هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن  هناخ  ریبد  هب  ار  دوخ  تالاقم  ناگدنسیون ،  نیققحم و 

عیزوت اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب  ریدغ : هباطخ  يایحا  دیدرگ . پاچ  هئارا و  تسـشن 
اب اه  هرود  نیا  یـسانش : ریدـغ  ياه  هرود  ریدـغ .  هباطخ ي  جـیورت  رـشن و  فدـه  اب  نآ ، ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باـتک 

نینچمه زکرم و  هیلاع ي  فادـها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناـسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدـغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذـج و  فدـه 
يرازگرب رییغت  ریدـغ : ههد  ياـیحا  ددرگ . یم  رازگرب   ، یـسانش ریدـغ  ثحاـبم  اـب  ، نادـنم هقـالع  نایوجـشناد و  بـالط ،  رتـشیب  ییانـشآ 

نشج شرتسگ  جیورت و  ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج 
فلتخم تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدـغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب  ددرگ .  یم  ریدـغ  ياـه 

بو يور  رب  ریدغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادنا  هار  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  رن م  دیلوت  زکرم :  تادیلوت  دومن . مهارف  نآ  شریذپ  ریدـغ و 
یناسر عالطا  رشن و  هعـسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد  ناکما  اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس 
دولناد ناکما  تیالو و  ریدـغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دـیلوت  هعیـش .  میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراـعم 

نیگنـس تلاسر  كرد  اب  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  زکرم : ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار  نادنم  هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار 
زا ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیصصختم  ناسانشراک و  شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ 

ماجنا تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدغ ثراو  يارب  اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج : 
نـیققحم و هـب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن  هزیگنا  اـب  هعیـش  ینغ  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتـسب  داـجیا  ثعاـب  تیلاـعف  نـیا 

مزال عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا  مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط
هژیو ي ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب  ریدـغ : كدوک  دـهم  تسا . هدـش  ، هعماـج رد  هرـشتنم  تاهبـش  زا  ماـهبا  عـفر  ِتلوهـس  تهج 

یلع ترـضح  هب  تبـسن  نانآ  ینورد  تبحم  ییافوکـش  فده  اب  ریدغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ
. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  یگنهرف ،  ياه  هتـسب  يادـها  ریدـغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یـشاقن  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع 
اب هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنسح  تنس  جیورت  فده  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفـس  نینمؤملا :  ریما  ناسحا  هرفس 
هب ریدغ  غیلبت  جیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراعم  يواح  ياهروشورب  میدـقت 
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هنـسح ي تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دـمح  هب  . دـیدرگ رازگرب   ، هدرتسگ تروص 
زا لیلجت  دـشاب . یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکـشاب  هچره  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هصاخ  ، مالـسلا مهیلع  راـهطا  همئا ي  یهلا و  ياـیبنا 
زا لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکـش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب  ریدـغ :  نیمداخ 

مرتحم ياه  تئیه  زا  لـیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن  ره  هب  هک  يدارفا 
نیلوئسم هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتـس  اهنامزاس ،  زکارم ،  یبهذم ، 

هئارا اهنآ و  اـب  يراـکمه  زکارم و  یبهذـم و  مرتحم  ياـه  تئیه  اـب  طاـبترا  زکارم :  یبهذـم و  مرتحم  ياـه  تئیه  اـب  طاـبترا  زکارم . نیا 
ياهنـشج ندـش  رازگرب  رت  هوکـشاب  هچره  فدـه  اب  اهنآ  هب  تیالو ، ریدـغ و  ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار 

تنرتنیا هکبـش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار  زکرم :  هدـنیآ  ياهتیلاعف  دـمحم  لآ  رورـس  مایا  رد  ریدـغ  گرزب 
شخپ و عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت  یجراخ  یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 

نینـس حوطـس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياـه  هزومآ  دـیلوت 
زکارم و رد  ریدـغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه  ریدـغ  هنیمز  رد  نالاعفو  ناـگبخن  يارب  یتراـیزو  یتحایـس  ياـهودرا  یئاـپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم 
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