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هغالبلاجهن رد  يریس 

باتک تاصخشم 

زا هغالبلا /  جهن  رد  يریـس  روآدیدپ :  مان  ناونع و  حرـش  هغالبلاجـهن . يدادرارق :  ناونع  . 1358  - 1298 یضترم ، يرهطم ، هسانـشرس : 
دلج  ) لایر  210 کــباش :  333 ص . هدزناپ ، يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1354 یمالـسا ، غیلبتلاراد  مق : رـشن :  تاصخـشم  يرهطم . یـضترم 

زا لبق   23 لوا ، ماـما  ع ،)  ) بلاـطیبا نبیلع  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  سکول ) دـلج   ) لاـیر 160 نوفلس ؛ )
. هغالبلاجهن 40ق . . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  هدوزفا :  هسانش  ریسفت  دقن و  هغالبلاجهن --  40ق . . ترجه - 

م873-55 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9515 ییوید :  يدنب  هدر  م636 1354   / BP38/02 هرگنک :  يدنب  هدر  حرش 

تفگش یباتک 

.. سیفن هعومجم  نیا 

نامز و تشذگ  تسا و  ناوتان  نآ  ندرک  هنهک  زا  راگزور  تسا و  ام  تسد  رد  نونکا  هک  هغالبلاجهن »  » مان هب  ابیز  سیفن و  هعومجم  نیا 
و اـههمان »  » و اـیاصو »  » و اـهاعد »  » و اـههباطخ »  » زا یبختنم  تسا ، هدوزفا  نآ  شزرا  رب  اـبترم  رتنشور  رتون و  ياههشیدـنا  راـکفا و  روهظ 

لاس رازه  دودح  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یضر »  » راوگرزب فیرـش  دیـس  هلیـسوب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هاتوک » ياههلمج  »
ءاشنا ناوارف  ياههباطخ  تسا ، هدوب  نخـس  درم  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسنیا  تسا  ریذپان  دیدرت  هچنآ  تسا . هدـش  يروآدرگ  شیپ 

اـصوصخم ناوارف  ياههمان  هکنانچمه  تسا ، هدش  هدینـش  وا  زا  ناوارف  هاتوک  هنامیکح  ياههلمج  فلتخم  ياهبـسانت  هب  نینچمه  و  هدرک ،
لاس دص  ابیرقت  هک  يدوعسم » . » دناهتشاد اهنآ  طبـض  ظفح و  هب  یـصاخ  تیانع  هقالع و  ناملـسم  مدرم  و  تسا ، هتـشون  تفالخ  نامز  رد 
عمل رکذ  یف   » ناونع تحت  بهذلا  جورم  مود  دلج  رد  يرجه ) مراهچ  نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا   ) تسا هتسیزیم  یضر  دیـس  زا  شیپ 

رب غلاب  [ 1 . ] دـناهدرک ظفح  فلتخم  تاـماقم  رد  یلع  ياـههباطخ  زا  مدرم  هچنآ  [ » هحفـص 22 دیوگیم [ : هدـهز » هرابخا و  همالک و  نم 
مه مدرم  و  درکیم ، ءاشنا  سیونشیپ  تشاددای و  نودب  ههیدبلاب و  ار  اههباطخ  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  دوشیم ، يدنا  داتـشه و  دصراهچ و 

ياههباطخ هک  دناسریم  يدوعـسم  دننام  یعبتتم  ریبخ و  دنمـشناد  یهاوگ  دندشیم .» دـنمهرهب  نآ  زا  المع  مه  دـنتفرگیم و  ارنآ  ظافلا 
داتشه دصراهچ و  يدوعسم  هکیتروص  رد  تسا ، هدش  لقن  هبطخ  مان  هب  تمسق  اهنت 239  هغالبلاجهن  رد  تسا ، هدوب  ناوارف  ردق  هچ  یلع 

. دناسریم یلوم  نانخس  طبض  ظفح و  رب  ار  فلتخم  تاقبط  یگتفیش  مامتها و  هوالع  هب  دهدیم و  رامآ  يدنا  و 

هغالبلاجهن یضر و  دیس 

هدوب يو  رصاعم  هک  یبلاعث  دوب ، سانش  نخس  رعاش و  بیدا و  يدرم  وا  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  نانخـس  هتفیـش  اصخـش  یـضر  دیس 
بدا هب  بسح  بسن و  تلاصا  زا  هتـشذگ  تسا و  قارع  تاداس  نیرتفیرـش  رـصع و  مدرم  نیرتتفگـش  زورما  وا  : » تسا هتفگ  شاهرابرد 

هحفص 23] هتسجرب [  رعاش  بلاط  یبا  لآ  هکنیا  اب  تسا  رترب  بلاط  یبا  لآ  يارعش  همه  زا  وا  تسا ... هدش  هتـسارآ  لماک  لضف  نشور و 
نیمه رطاخ  هب  یضر  دیـس  [ . 2 «. ] ماهتفگن باوص  زا  رود  تسا  هدیـسرن  هیاـپ  نیا  هب  يرعاـش  شیرق  همه  رد  میوـگب  رگا  دـنراد ، ناوارف 

نانخـس هب  بدا  تغالب و  تحاـصف و  هیواز  زا  رتشیب  تسا  هتـشاد  اـصوصخ ، مالـسلاهیلع  یلع  تاـملک  هب  اـمومع و  بدا  هب  هک  یگتفیش 
ار شرظن  رتشیب  اهتمـسق  نآ  ینعی  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ار  تیـصوصخ  نیا  اهنآ  باختنا  رد  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هتـسیرگنیم  یلوم 

هداهن هغالبلاجهن »  » ار شیوخ  بختنم  هعومجم  مان  ور  نیا  زا  و  تسا ، هتـشاد  صاخ  یگتـسجرب  تغالب  هبنج  زا  هک  تسا  هدرکیم  بلج 
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دربیم ار  یباتک  مان  یصاخ  بسانت  هب  يدودعم  دراوم  رد  طقف  تسا ، هدادن  كرادم  ذخام و  رکذ  هب  یتیمها  زین  تهج  نیمه  هب  و  تسا ،
دـشاب صخـشم  كردـم  دنـس و  دـیاب  لوا  هجرد  رد  یثیدـح  ای  یخیرات و  هعومجم  کی  رد  تسا . هدـمآ  اجنآ  رد  همان  اـی  هبطخ  نآ  هک 

دیـس هک  تفگ  ناوتیمن  لاح  نیع  رد  تسا . نآ  یئاویـش  توالح و  ییابیز و  فطل و  رد  یبدا  رثا  کی  شزرا  یلو  درادن ، رابتعا  هنرگو 
اهدـهع و رد  هناتخبـشوخ  تسا . هدوب  نآ  یبدا  شزرا  هجوتم  اـهنت  لـفاغ و  فیرـش  رثا  نیا  ياهـشزرا  ریاـس  یخیراـت و  شزرا  زا  یـضر 

یباتک رتعماج  رتحورـشم و  همه  زا  دیاش  و  دناهدمآرب ، هغالبلاجهن  كرادم  دانـسا و  يروآ  درگ  یپ  رد  يرگید  دارفا  رترخاتم  ياهرـصع 
مان هب  قارع  هعیـش  دنمـشزرا  عبتتم و  يالـضف  زا  یکی  هلیـسوب  رـضاح  لاح  رد  هک  هغالبلاجـهن » كردتـسم  یف  هداعـسلاجهن   » مان هب  تسا 

، بطخ زا  معا  مالـسلاهیلع  یلع  نانخـس  هعوـمجم  تمیق  يذ  باـتک  نیا  رد  هحفـص 24 ] تسا [ ، نیوکت  لاح  رد  يدومحم  رقاـب  دـمحم 
ياهوالع ياهتمـسق  یلعف و  هغالبلاجـهن  لماش  باتک  نیا  تسا  هدـش  يروآ  عمج  راصق  تاملک  هیعدا ، ایاصو ، لـئاسر ، بتک و  رماوا ،

همه ذـخام  كرادـم و  راصق ، تاملک  زا  یتمـسق  زج  ارهاظ  تسا و  هدوبن  شرایتخا  رد  ای  هدرکن و  باختنا  ار  اهنآ  یـضر  دیـس  هک  تسا 
يروآدرگ راـک  هک  دـنامن  هتفگاـن  زین  هتکن  نـیا  تـسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و  باـتک  نـیا  زا  دـلج  راـهچ  نونکاـت  تـسا . هدـمآ  تسدـب 

هنیمز نیا  رد  فلتخم  ياهمان  اب  ییاهباتک  زین  يرگید  دارفا  تسا ، هدوبن  یـضر  دیـس  هب  رـصحنم  مالـسلاهیلع  یلع  نانخـس  زا  ياهعومجم 
تسا و هدرک  حرـش  یـسراف  هب  ار  نآ  يراسناوخ  نیدلا  لامج  ققحم  هک  تسا  يدـمآ » ررد  ررغ و   » اهنآ نیرت  فورعم  دـناهدرک . فیلات 
« يدنجلا یلع  . » تسا هدـش  پاچ  نارهت  هاگـشناد  فرط  زا  يومرا ، ثدـحم  نیدـلا  لالج  ریم  ياقآ  ردـقیلاع  عبتتم  لضاف  تمه  هب  اریخا 
باتک و دـنچ  تسا ، هتـشون  همکح » هرعـش و  بلاط ، یبا  نب  یلع   » باتک رب  هک  ياهمدـقم  رد  هرهاـق  هاگـشناد  رد  مولع  هدکـشناد  سیئر 

روتسد - 1 رارق : نیا  زا  تسا ، هدـشن  پاچ  زونه  تسا و  هدـنام  یطخ  تروص  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دربیم  ماـن  اـههعومجم  نیا  زا  هخـسن 
رشتنم همجرت و  میخض  دلج  کی  رد  یسور  قرشتسم  کی  هلیسو  هب  باتک  نیا  یلائللارثن » - » 2 ططخلا . بحاص  یعاضق  زا  مکحلا ، ملاعم 

. هیرصملا بتکلاراد  رد  یطخ  هخسن  مالسلاهیلع » یلع  اندیس  مکح  - » 3 تسا . هدش 

زایتما ود 

: تسا هدشیم  هتخانـش  زایتما  ود  نیا  اب  تسا و  هحفـص 25 ] هدوب [  هارمه  زایتما  ود  اب  مایا  نیرتمیدق  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تاملک 
تسا یفاک  ییاهنت  هب  زایتما  ود  نیا  زا  کی  ره  ندوب . يدعب  دنچ  زورما  حالطصا  هب  ندوب و  هبناج  دنچ  رگید  و  تغالب ، تحاصف و  یکی 

ياهنادـیم اهریـسم و  رد  ینخـس  هکنیا  ینعی  رگیدـکی  اـب  ود  نیا  ندـش  ماوـت  یلو  دـهدب ، ناوارف  شزرا  مالـسلاهیلع  یلع  تاـملک  هب  هک 
ار مالـسلاهیلع  یلع  نخـس  دشاب ، هدرک  ظفح  اهنآ  همه  رد  ار  دوخ  تغالب  تحاصف و  لامک  لاح  نیع  رد  هتفر و  داضتم  انایحا  فلتخم و 

شاهرابرد تسا و  هتفرگ  رارق  قلاخ  مالک  قولخم و  مالک  طسو  دح  رد  یلع  نخس  تهج  نیمه  هب  تسا و  هداد  رارق  زاجعا  دح  هب  بیرق 
«! قلاخلا مالک  نود  قولخملا و  مالک  قوف  : » دناهتفگ

ییابیز

ییابیز اساسا  درادن ، فیصوت  حیضوت و  هب  زاین  دنک  كرد  ار  نخـس  ییابیز  دشاب و  سانـش  نخـس  هک  يدرف  يارب  هغالبلاجهن  زایتما  نیا 
یگدنریگ توالح و  فطل و  نامه  زورما  هدنونش  يارب  نرق  هدراهچ  کیدزن  زا  سپ  هغالبلاجهن  یندرک . فصو  هن  تسا  یندرک  كرد 
ییوگتفگ ثحب ، بساـنت  هب  میئآرب ؛ بلطم  نیا  تاـبثا  ماـقم  رد  میهاوـخیمن  اـم  تسا ، هتـشاد  زورنآ  مدرم  يارب  هک  دراد  ار  تیباذـج  و 

یتارییغت تالوحت و  همه  نیا  اب  زورما  ات  ترـضحنآ  دوخ  نامز  زا  هک  اهباجعا  نتخیگنارب  رد  اهلد و  رد  یلع  نخـس  ذوفن  ریثاـت و  هراـبرد 
اـصوصخ مالـسلاهیلع  یلع  نارای  مینکیم : زاغآ  ترـضحنآ  دوخ  نامز  زا  میهدیم و  ماجنا  دراد ، همادا  هدش ، ادیپ  اهقوذ  اهرکف و  رد  هک 

« ظحاج  » هک هحفص 26 ] نانچنآ [  سابع  نبا  تساهنآ . زا  یکی  سابع  نبا  دندوب ، شنانخس  هتفیش  دنتـشاد  ياهرهب  يرونخـس  زا  هک  نانآ 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 12 

http://www.ghadirestan.com


تذل مالسلاهیلع و  یلع  نانخس  ندینـش  هب  ار  دوخ  قایتشا  يو  [ . 3 . ] تسا هدوب  تسدربز  یبیطخ  دوخ  دـنکیم  لقن  نییبتلا » نایبلا و   » رد
ار هیقـشقش  فورعم  هبطخ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  هک  نانچ  تسا ، هدرکیمن  ناـمتک  ترـضح  نآ  زغن  نانخـس  زا  ار  شیوخ  ندرب 

ترـضح نآ  تسد  هب  دوب  یلئاسم  رب  لمتـشم  هک  ياهمان  هفوک  داوس  لـها  زا  يدرم  نیب ، نیا  رد  تشاد ، روضح  ساـبع  نبا  دومرف  ءاـشنا 
سابع نبا  دادن ، همادا  دهد  همادا  ار  نخـس  درک  اضاقت  سابع  نبا  هکنآ  اب  همان  نآ  تئارق  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  دش . عطق  نخـس  داد و 

ياههمان زا  یکی  دروم  رد  سابع  نبا  مدـش . فساـتم  نخـس  نیا  عطق  رب  هکناـنچنآ  مدـشن  فساـتم  ینخـس  زا  دوخ  رمع  رد  زگره  تفگ 
نیا هزادـنا  هب  ینخـس  چـیه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نخـس  زا  دـعب  : » دـیوگیم هدـش  رداص  شدوخ  ناونع  هب  هک  یلع  هاتوک 

فرتعم وا  نخس  هداعلا  قراخ  تحاصف  ییابیز و  هب  دوب  يو  نانمشد  نیرت  تخـسرس  هک  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  [ . 4 «. ] مدربن دوس  نخس 
یلع هنیک  زا  هک  ار  هیواـعم  لد  هک  نیا  يارب  دروآیم و  ور  هیواـعم  هب  دـنکیم و  تشپ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  نـقحم  یبا  نـب  نـقحم  دوـب .
دوخ هک  دوب  هدننک  زئمشم  یـسولپاچ  نیا  نانچنآ  مدمآ . وت  دزن  هب  مدرم  نیرتنابز  یب  دزن  زا  تفگ : دزاس  دنـسرخ  دشوجیم  مالـسلاهیلع 

هب یلع  تشادـن ، یهاـگآ  تحاـصف  زا  یلع  زا  شیپ  شیرق  تسا !؟ دارفا  نیرتناـبز  یب  یلع  وـت !  رب  ياو  تـفگ : درک . بدا  ار  وا  هیواـعم 
هحفص 27] تخومآ [ . تحاصف  سرد  شیرق 

ذوفن ریثات و 

زونه تخاسیم ، يراج  ار  اهکـشا  دینازرلیم و  ار  اهلد  يو  ظعاوم  دنتفرگیم ، رارق  ریثات  تحت  تخـس  دنتـسشنیم  وا  ربنم  ياپ  هک  نانآ 
هبطخ لقن  زا  سپ  یضر  دیـس  دیاین ، رد  هزرلب  دنک و  شوگ  ای  دناوخب و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ياهظعوم  ياههبطخ  هک  تسا  لد  مادک  مه 

! داتفا شپت  هب  اهلد  دـش ، يراج  اهکـشا  دـیزرل ، اهندـب  درک  اقلا  ار  هباطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یتقو  دـیوگیم : [ 5 « ] ءارغلا  » فورعم
یلع زا  ماربا ، رارـصا و  اـب  تـشاد ، روهلعـش  ینعم  شتآ  زا  یحور  راشرـس و  ادـخ  قـشع  زا  یلد  تـسا ، يو  ناراـی  زا  حیرــش  نـب  ماـمه 
مامه دسرتیم  یفرط  زا  دهدب و  سای  باوج  دهاوخیمن  یفرط  زا  یلع  دـنک  میـسرت  نایاسراپ  زا  یلماک  يامیـس  دـهاوخیم  مالـسلاهیلع 

، ددرگیم رتزیت  شقوش  شتآ  هکلب  دوشیمن  یضار  مامه  اما  دنکیم ، هاتوک  ار  نخس  رصتخم  هلمج  دنچ  اب  اذل  دشاب  هتشادن  ندینش  بات 
زونه هدیناجنگ و  میـسرت  نیا  رد  [ 6  ] تفص دودح 105  رد  درک ، نخـس  هب  عورـش  یلع  دهدیم . دـنگوس  ار  وا  دـنکیم و  رارـصا  رتشیب 

رتمطـالتم شمطـالتم  حور  دـشیم و  رتـشیب  ماـمه  بلق  نابرـض  تفرگیم  جوا  تفاـییم و  هـمادا  یلع  نخـس  هـچ  ره  اـما  تـشاد  هـمادا 
دایرف درک ، دوخ  هجوتم  ار  ناگدنونـش  عمج  یکانلوه  دایرف  ناـهگان  دنکـشب ، ار  نت  سفق  تساوخیم  یـسوبحم  غرم  دـننام  تشگیم و 

زا نم  : » دومرف یلع  دوب . هدرک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هدرک و  یهت  بلاق  دندیـسر  شنیلاب  رب  هک  یتقو  دوبن ، مامه  زج  یـسک  هدـننک 
ربارب رد  یلع  نارـصاعم  لمعلا  سکع  دوب  نیا  دـنکیم »!؟ نینچ  دعتـسم  ياهلد  هحفـص 28 ] اب [  غیلب  ظعاوم  بجع !  مدیـسرتیم ، نیمه 

. شنانخس

تافارتعا

زا دـیدحلا  یبا  نـبا  دنتـشاد . ماـمتها  شنانخـس  طبـض  ظـفح و  هـب  مدرم  هـک  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  تـسا  یـسک  هناـگی  مالـسلاهیلع  یلع 
تفگ هک  دنکیم  لقن  تسا  هتـسیزیم  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد  و  [ 13 . ] تسا لثملا  برض  یگدنـسیون  نف  رد  هک  بتاک » دیمحلادبع  »

زا هک  دنکیم  لقن  زین  يدنجلا » یلع  . » دیشوج هک  دیشوج  منهذ  نآ  زا  سپ  مدرک و  ظفح  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ياههبطخ  زا  هبطخ  داتفه 
. یلع نانخــس  ندرک  ربزا  [ 14 « ] علـصالا مـالک  ظـفح  : » تفگ دـناسر ؟ تغـالب  زا  هیاـپ  نیا  هـب  ار  وـت  زیچ  هـچ  دندیـسرپ : دـیمحلادبع » »

یلع زا  ار  دوخ  یقوذ  يرکف و  هیامرس  هک  دنکیم  فارتعا  يو  یمالـسا ، هرود  رد  تسا  برع  يابطخ  لثملا  برـض  هتابن  نب  میحرلادبع 
مدرک و ظفح  ار  یلع  نانخس  زا  لصف  دص  : » دیوگیم هغالبلاجهن  حرـش  همدقم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  يو  تسا . هتفرگ  مالـسلاهیلع 
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غباون زا  هک  فورعم  سانش  نخـس  نادنخـس و  بیدا  ظحاج ، دوب .» ریذپان  نایاپ  یجنگ  نم  يارب  اهنامه  و  هحفـص 29 ] مدرپس [  رطاخ  هب 
تسا هدمآ  رامشب  بدا  هناگراهچ  ناکرا  زا  یکی  يو  نییبتلا » نایبلا و   » باتک تسا و  هتـسیزیم  يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  تسا و  بدا 

رب يو  ياههتفگ  زا  درادیم . راهظا  مالسلاهیلع  یلع  نانخس  هب  تبسن  ار  دوخ  هداعلا  قوف  باجعا  شیاتـس و  شیوخ  باتک  رد  ررکم  [ 9]
يار و [ 10  ] نییبتلا نایبلا و  لوا  دـلج  رد  تسا . هدوب  شخپ  مدرم  نایم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  یناوارف  نانخـس  تقونامه  رد  هک  دـیآیم 
هک دایز  نخس  : » دیوگیم ظحاج  دناهدرک ، شهوکن  ار ، دایز  نخس  و  شیاتـس ، ار  توکـس  تحـص و  هک  دنکیم  لقن  ار  یناسک  هدیقع 

ناوارف نخـس  زین  ساـبع  نب  هللادـبع  بلاـط و  یبا  نب  یلع  هنرگو  دـنمدوس  دـیفم و  نخـس  هن  تسا ، هدوـهیب  نخـس  تسا  هدـش  شهوـکن 
هاگنآ [ 12 «. ] هنسحی ام  ءرما  لک  همیق  : » دنکیم لقن  مالسلاهیلع  یلع  زا  ار  فورعم  هلمج  نیا  [ 11  ] لوا دلج  نامه  رد  ظحاج  دناهتشاد .»
هکلب یفاک ، دوبن  هلمج  کی  نیا  زج  رگا  ام ، باتک  همه  رد  : » دیوگیم دنکیم و  شیاتـس  هحفص 30 ] ار [  هلمج  نیا  هحفص  مین  زا  شیب 

رادومن رهاظ و  هکلب  دشاب  هدشن  ناهنپ  ظفل  رد  ینعم  و  دنک ، زاین  یب  شرایسب ، زا  ار  وت  نآ ، مک  هک  تسا  نآ  نخـس  نیرتهب  دوب ، تیافک 
ایوگ هلئاق . اوقت  هبحاـص و  هین  بسح  یلع  همکحلارون  نم  هاـشغ  هلـالجلا و  نم  هسبلا  دـق  لـجوزع  هللا  ناـک  و  دـیوگیم : هاـگنآ  دـشاب .»

... تسا هدـیناشوپ  هاتوک  هلمج  نیا  رب  شاهدـنیوگ ، ياوقت  كاپ و  تین  اب  بسانتم  تمکح  رون  زا  ياهدرپ  تلالج و  زا  ياهماج  دـنوادخ 
ره زا  [ » هحفـص 31 دیوگیم [ : دـنک  ثحب  [ 13  ] ناحوص نب  ۀعـصعص  يرونخـس  هرابرد  دـهاوخیم  هک  اجنآ  باتک ، نیمه  رد  ظـحاج 

شیاتس رد  یفورعم  هلمج  یضر  دیس  دنک .» ینارنخس  تساوخیم  وا  زا  تسشنیم و  یهاگ  یلع  هک  تسنیا  وا  يرونخـس  رب  رتالاب  یلیلد 
اهنیناوق و تذخا  هنع  اهدروم و  هحاصفلا و  عرشم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناک  دیوگیم : دراد : مالـسلاهیلع  یلوم  نانخـس  فیـصوت  و 

هیلع همالک  نال  اورخات ، مدـقت و  و  اورـصق ، قبـس و  دـقف  کلذ  عم  غیلب و  ظعاو  لک  ناعتـسا  همالکب  بیطخ و  لئاق  لـک  اذـح  هتلثما  یلع 
هاـگداز هشیر و  تحاـصف و  روخـشبآ  نینمؤملاریما  يوبنلا . مـالکلا  نم  هقبع  هیف  یهلـالا و  ملعلا  نم  هحـسم  هیلع  يذـلا  مـالکلا  مالـسلا ،

درک و يور  هلابند  وا  زا  رونخـس  هدنیوگ  ره  دش . سابتقا  وا  زا  نآ  نیناوق  تشگ و  رهاظ  وا  دوجو  زا  تغالب  روتـسم  رارـسا  تسا . تغالب 
زا ياهناشن  وا  مالک  رب  هک  تهج  نادب  دـندنام . بقع  وا  زا  دندیـسرن و  وا  هب  لاح  نیع  رد  تفرگ ، ددـم  وا  نخـس  زا  ینادنخـس  ظعاو  ره 

یبیدا وا  تسا ، يرجه  متفه  نرق  یلزتـعم  ءاـملع  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  هحفـص 32 ] تسا [ . دوجوم  يوبن  نخـس  زا  یئوب  ییادـخ و  شناد 
ار شیوخ  یگتفیـش  دوخ  باتک  لالخ  رد  ررکم  تسا و  یلوم  مالک  هتفیـش  تخـس  مینادیم  هکنانچ  تسا و  تسد  هریچ  يرعاش  رهام و 

مدرم دناهدناوخ ، رتارف  قولخم  نخس  زا  رتورف و  قلاخ  نخس  زا  ار  یلع  نخس  قح ، هب  : » دیوگیم شیوخ  باتک  همدقم  رد  درادیم . زاربا 
یلع نانخـس  زا  مدرم  هچنآ  متـسیب  کی  هکلب  مهد  کی  هک  تسا  یفاک  نیمه  دـناهتفرگ ... ارف  وا  زا  ار  یگدنـسیون  هباـطخ و  نف  ود  همه 

، دناهدرکن لقن  تسا ، هدوب  اهنآ  نایم  رد  ییاحصف  هکنآ  اب  مرکا  لوسر  هباحص  زا  مادکچیه  نانخس  زا  دناهدرک  يرادهگن  هدروآ و  درگ 
مراهچ دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .» وا  رگـشیاتس  شیوخ  بتک  ریاس  نییبتلا و  نایبلا و  رد  ظحاج  دـننام  يدرم  هک  تسا  یفاک  زاب  و 

ربخ ماما ، هک  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  هیواعم و  نایهاپس  تسد  هب  رصم  حتف  زا  سپ  سابع  نب  هللادبع  هب  ماما  همان  حرش  رد  دوخ  باتک 
راهم هداد و  درم  نیا  تسد  هب  ار  دوخ  راسفا  هنوگچ  هک  نیبب  ار  تحاصف  : » دیوگیم [ 14 ، ] دسیونیم هرصب  هب  هللادبع  يارب  ار  هعجاف  نیا 

دنریگیم رارق  وا  راـیتخا  رد  دـنیآیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  نک ، اـشامت  هحفـص 33 ] ار [  ظاـفلا  بیجع  مظن  تسا ، هدرپس  واـب  ار  دوخ 
اب دوشیم ، گرزب  هکم  دننام  يرهش  رد  برع  زا  یناوج  هللا  ناحبـس  دشوجب ، نیمز  زا  تمحز  نودب  دوخ و  هب  دوخ  هک  ياهمـشچ  دننام 

لها اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  وطـسرا  نوطـالفا و  نانخـس  تسدـالاب  يرظن  تـمکح  رد  شنانخـس  اـما  تـسا  هدرکن  دروـخرب  یمیکح  چـیه 
رجات هکم  مدرم  اریز  تسا  هدشن  تیبرت  ناروالد  ناعاجـش و  نایم  تسا ، هتفر  رتالاب  طارقـس  زا  اما  تسا  هدرکن  ترـشاعم  یلمع  تمکح 

: دندیـسرپ دمحا  نب  لیلخ  زا  تسا . هتفر  هار  نیمز  يور  رب  هک  دمآ  رد  راک  زا  يرـشب ، نیرتعاجـش  اما  دندوبن ، گنج  لها  دـندوب و  هشیپ 
«. تسا رشب  دارفا  قوفام  یلع  درک ، هسیاقم  دیاب  رشب  دارفا  اب  ار  ماطسب  هسبنع و   » تفگ ماطسب ؟ هسبنع و  ای  تسا  رتعاجش  مالـسلاهیلع  یلع 

حصفا دندوبن ، برع  حصفا  دندوب  وا  هلیبق  هک  شیرق  هکنآ  لاح  دمآ و  رد  راک  زا  هدعاس  نب  سق  لئاو و  نب  نابحـس  زا  رتحیـصف  درم  نیا 
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...«. دنرادن يدایز  یکریز  دنچ  ره  تسا  مهرج »  » برع

رصع نیا  هنییآ  رد 

نکمم تسا ، هدـش  نوگرگد  اههقئاذ  هتفای و  لوحت  رییغت و  اهگنهرف  هتفرگ ، دوخ  هب  گنر  نارازه  ناهج  نونکات . شیپ  نرق  هدراهچ  زا 
يرگید وحنب  دیدج  قوذ  رکف و  دوب ، عضاخ  شربارب  رد  دیدنسپیم و  ار  یلع  نخس  میدق  قوذ  میدق و  گنهرف  هک  درادنپب  یـسک  تسا 

نامز و چیه  هب  دودـحم  ینعم  رظن  زا  هچ  و  هحفص 34 ] تروص [  رظن  زا  هچ  مالسلاهیلع  یلع  نخـس  هک  مینادب  دیاب  اما  دنکیم ، تواضق 
نیا رد  میدق  رد  هک  ییاهرظن  راهظا  تازاوم  هب  العف  درک  میهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  دـعب  ام  تسا ، یناهج  یناسنا و  تسین ، یناکم  چـیه 

زا رصم  قبـسا  یتفم  هدبع » دمحم  خیـش   » موحرم مینکیم . سکعنم  یکدنا  ار  دوخ  رـصع  نارظن  بحاص  ياهرظن  راهظا  تسا  هدش  هنیمز 
نیا حرش  هب  یگتفیش  دشکیم و  یگتفیش  هب  ییانشآ  نیا  دنکیم و  انـشآ  هغالبلاجهن  اب  ار  وا  نطو  زا  يرود  فداصت و  هک  تسا  يدارفا 

، نابز برع  مدرم  همه  رد  : » دیوگیم دوخ  حرـش  همدـقم  رد  يو  ددرگیم . رجنم  برع ، ناوج  لسن  نایم  رد  نآ  غیلبت  سدـقم و  هفیحص 
نیرتینعمرپ و نیرتغیلب و  نیرتفیرـش و  يوبن ، مالک  نآرق و  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  یلع  نخـس  تسا  دـقتعم  هکنآ  رگم  تسین 17  رفن  کـی 
« همکح هرعش و  بلاط ، یبا  نب  یلع   » باتک همدقم  رد  هرهاق  هاگـشناد  رد  مولع  هدکـشناد  سیئر  يدنجلا  یلع  تسا .» نانخـس  نیرتعماج 
زا تسه ، نانخس  نیا  رد  دنکفایم  هجنپ  تاساسحا  قامعا  رب  هک  یقیسوم  گنهآ  زا  صاخ  یعون  : » دیوگیم مالسلاهیلع  یلع  رثن  هرابرد 

هحفـص 35] تسا [ : هتفگ  هک  دـنکیم  لقن  رفعج  نب  همادـق  زا  يو  دـیمان . روثنم » رعـش   » ارنآ ناوتیم  هک  تسا  موظنم  ناـنچ  عجـس ، رظن 
رد هکنانچمه  تسا ، هتفرگ  یـشیپ  همه  رب  تمـسق  ود  ره  رد  یلع  و  ینالوط ، ياههبطخ  رد  یخرب  دـنیاناوت و  هاـتوک ، نانخـس  رد  یخرب  »

نایرج رد  هک  دنکیم  لقن  ار  يدرم  ناتساد  هونب » یلع و   » باتک رد  رصاعم ، يرصم  فورعم  هدنسیون  بیدا و  نیسح  هط  اهتلیـضف .» ریاس 
لد درد  دنـشاب !؟ اطخرب  ریبز  هحلط و  زارط  زا  ییاهتیـصخش  تسا  نکمم  روطچ  دـیوگیم  دوخ  اب  دوشیم ، دـیدرت  راچد  لمج  گـنج 

ياهقباسیب میظع  ياهتیـصخش  نینچ  تسا  نکمم  رگم  هک  دسرپیم  یلع  دوخ  زا  دراذگیم و  نایم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  اب  ار  دوخ 
فرعا و  هلها ، فرعت  قحلا  فرعا  لاجرلا ، رادقاب  نافرعی  لطابلا ال  قحلا و  نا  کیلع ، سوبلمل  کنا  : » دیامرفیم وا  هب  یلع  دنور ؟ اطخرب 

تمظع و ساـیقم  ار  لـطاب  قـح و  هکنیا  ياـج  هب  وـت  ياهدرک ، هنوگژاو 18  راـک  وت  یهابتـشا ، رد  تخـس  وت  ینعی  هلها .» فرعت  لـطابلا 
وت ياهداد ، رارق  لـطاب  قـح و  ساـیقم  ياهدرک ، ضرف  دوـخ  رادــنپ  اـب  ـالبق  هـک  ار  اـهتراقح  اـهتمظع و  یهد ، رارق  اهتیــصخش  تراـقح 
دوخ تخانـش ، یهاوخ  ار  قح  لها  تقو  نآ  سانـشب ، ار  قح  دوخ  لوا  نک ! راتفر  سکعرب  یـسانشب ! دارفا  ساـیقم  اـب  ار  قح  یهاوخیم 

یـسک هچ  تسا و  قح  رادـفرط  یـسک  هچ  هک  یهدیمن  تیمها  رگید  تقونآ  تخانـش ، یهاوخ  ار  لطاب  لـها  تقونآ  سانـشب ، ار  لـطاب 
الاب ياههلمج  لـقن  زا  سپ  نیـسحهط  هحفـص 36 ] دوب [ . یهاوخن  دـیدرت  تفگـش و  رد  اهتیـصخش  نآ  ندوب  اـطخ  زا  و  لـطاب ، رادـفرط 

هب بقلم  نالـسرا  بیکـش  مسانـشیمن .» هدیدن و  باوج  نیا  زا  رتاویـش  رتلالج و  رپ  یباوج  ادخ ، نخـس  یحو و  زا  سپ  نم  : » دیوگیم
، دوب هدش  لیکشت  رـصم  رد  وا  راختفا  هب  هک  ياهسلج  رد  تسا . رـضاح  رـصع  رد  برع  تسد  ربز  ناگدنـسیون  زا  رگید  یکی  نایبلاریما » »

ریما  » دناهتـسیاش قح  هب  هک  دناهدش  ادیپ  مالـسا  خیرات  رد  رفن  ود  دـیوگیم : دوخ  نانخـس  نمـض  نوبیرت و  تشپ  دوریم  راضح  زا  یکی 
دریگیم و رارق  نوبیرت  تشپ  دزیخیمرب و  یتحاران  اب  نالسرا  بیکـش  بیکـش . يرگید  بلاط و  یبا  نب  یلع  یکی  دنوش : هدیمان  نخس »
هب مه  یلع  شفک  دنب  نم  اجک ! بلاط  یبا  نب  یلع  اجک و  نم  : » دیوگیم دنکیم و  هلگ  هدروآ  لمع  هب  ياهسیاقم  نینچ  هک  شتسود  زا 

یحیـسم قادروج  جرج  فیلات  یلع » مامالا   » باتک همدـقم  رد  ینانبل  رـصاعم  یحیـسم  هدنـسیون  همیعن  لیئاخیم  [ . 15 «. ] میآیمن باسح 
تیباذج نادجو ، یکاپ  لد ، يافص  رد  دوب : نامرهق  اج  همه  رد  دوبن ، نامرهق  گنج  نادیم  رد  اهنت  یلع  [ » هحفص 37 دیوگیم [ : ینانبل ،

خر هک  اج  ره  هطقن و  ره  رد  ندوب  تقیقح  میلـست  نامولظم ، يرای  دنمهوکـش ، شمارآ  نامیا ، ترارح  یعقاو ، تیناسنا  نایب ، زیمآ  رحس 
میزادرپیمن صاخـشا  دارفا و  شیاتـس  لقن  هب  نیا  زا  شیب  میهدیم و  نایاپ  ار  دوخ  نخـس  دوب .» نامرهق  اهنادـیم  نیا  همه  رد  وا  دـیامنب ،
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دوخ نخس  تسا  دمرمان  نشور و  ممشچ  ود  هک  تسا  دوخ  حادم  دیشروخ ، حدام  تسا . دوخ  رگشیاتس  مالسلاهیلع  یلع  نخس  رگشیاتس 
، دنک داریا  ياهباطخ  تساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  یکی  يزور  میهدیم : نایاپ  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  نخـس  هب  هنیمز  نیا  رد  ار 

سپاو دشوجن و  نهذ  رگا  وا ، نهذ  رایتخا  رد  تسا و  ناسنا  زا  ياهراپ  نابز ، انامه  دومرف : یلع  دمآ ، دنب  حالطـصا  هب  شنابز  تسناوتن و 
تبـشنت انیف  مالکلا و  ءارمال  انا  و  : » دومرف سپـس  دـهدیمن . نابز  هب  تلهم  دوش  زاب  نهذ  هک  هاگنآ  اما  تسین ، هتخاس  يراک  نابز  زا  دور 

هتفرگ اج  هدیود و  ام  نایم  رد  نخس  تخرد  هشیر  مینخس ، هاپس  ناهدنامرف  ام  انامه  [ . 16 «. ] هنوصغ هحفص 38 ] تلدهت [  انیلع  هقورع و 
یلع هک  دنکیم  لقن  ضحم ) هللادـبع   ) یلع نب  نسحلا  نب  هللادـبع  زا  نییبتلا » نایبلا و   » رد ظحاج  تسا . هتخیوآ  ام  رـس  رب  شیاههخاش  و 

، يریلد تعاجـش و  ضامغا ، تشذـگ و  راسخر ، ییابیز  تحاصف ، میزاـتمم : نارگید  زا  تلـصخ  جـنپ  هب  اـم  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع 
نیا یلصا  عوضوم  هک  نآ ، یناعم  ندوب )  ) يدعب دنچ  ینعی  یلع ، نانخـس  مود  هصیـصخ  هرابرد  نونکا  [ . 17 «. ] نانز نایم  رد  تیبوبحم 

هحفص 39] میوشیم [ : ثحب  دراو  تسا  تالاقم  هلسلس 

اهراکهاش

هراشا

ياهراکهاش یخرب  زا  میرذـگب  دوریم . رامـش  هب  راکهاش  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يراثآ  یبدا  رظن  زا  دوخ  نایم  رد  شیب  مک و  یتلم  ره 
تواضق وگتفگ و  هریغ ، هسنارف و  ناتـسلگنا و  ایلاتیا و  رد  دـیدج  نورق  یبدا  ياهراکهاش  یخرب  ناـنوی و  ریغ  ناـنوی و  رد  میدـق  ياـیند 

ار دوخ  نخـس  دـنراد ، ار  اهنآ  هرابرد  يرواد  یگتـسیاش  دنتـسه و  انـشآ  تایبدا  نآ  اب  هک  میراذـگیم  یناسک  هدـهع  رب  ار  اـهنآ  هراـبرد 
تواـضق هتبلا  مینک . كرد  ار  اـهنآ  میناوتیم  شیب  مک و  دراد و  دوجو  یـسراف  یبرع و  ناـبز  رد  هک  ییاـهراکهاش  هب  مینکیم  دودـحم 
اهراکهاش نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  ملـسم  هزادنا  نیا  یلو  تسا ، نف  لها  ابدا و  هصاخ  یـسراف  یبرع و  نابز  ياهراکهاش  هرابرد  حیحص 

صاخ و هنیمز  کی  رداهنت  اهراکهاش  نیا  نادنوادخ  زا  کی  ره  رتحیحص : ترابع  هب  و  اههبنج ، همه  زا  هن  تسا  راکهاش  یصاخ  هبنج  زا 
جراخ هنیمز  نآ  زا  انایحا  رگا  تسا و  هدوب  دودحم  نیعم و  هنیمز  کی  رد  ناشیرنه  دادعتسا  عقاو  رد  دننک ، یئامن  رنه  دناهتسناوت  دودحم 

دنپ يداع ، لزغ  ینافرع ، لزغ  رد  دراد ، دوجو  ییاهراکهاش  یسراف  نابز  رد  هحفص 40 ] دناهدرک [ . طوقس  نیمز  هب  نامسآ  زا  دنا  هدش 
رد دنراد  یناهج  ترهـش  هک  ام  يارعـش  زا  کیچیه  مینادیم  هکنانچ  یلو  هریغ  هدیـصق و  هسامح ، ینافرع ، یحور و  تالیثمت  زردـنا ، و 

، یلومعم لزغ  زردنا و  دنپ و  رد  يدعـس  ینافرع ، لزغ  رد  ظفاح  رنه  ترهـش و  دـنروآ . دوجو  هب  راکهاش  دناهتـسناوتن  اههتـشر  نیا  همه 
تسا رگید  زیچ  رد  یماظن  و  یفسلف ، ینیبدب  رد  مایخ  يونعم ، یحور و  ياهیـشیدنا  كزان  تالیثمت و  رد  يولوم  هسامح ، رد  یـسودرف 

رد اهنیا  زا  مادـک  ره  دوش  هتفگ  هک  تسنیا  رثکادـح  دـش ، لئاق  حـیجرت  ناشنایم  درک و  هسیاقم  مه  اب  ار  اهنآ  ناوتیمن  تهج  نیمه  هب  و 
توافت دـناهدش  جراخ  دناهتـشاد  دادعتـسا  نآ  رد  هک  ياهتـشر  زا  انایحا  رگا  غباون  نیا  زا  کـی  ره  تسا . دـجاو  ار  لوا  ماـقم  دوخ  هتـشر 

رد دـنانینچ . زین  مالـسا ، هرود  رد  هچ  تیلهاـج و  هرود  رد  هچ  برع ، يارعـش  تسا . هدـش  هظحـالم  اـهنآ  نخـس  عون  ود  ناـیم  یـشحاف 
یف اورجی  مل  موقلا  نا  دنداد : باوج  ناشیا  تسیک ؟ برع  نارعاش  نیرترعاش  دش : لاؤس  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن 

: دومرف هاگنآ  دناهدوبر . تقبس  يوگ  کیمادک  دوش  مولعم  ات  دناهتخاتن  بسا  نادیم  کی  رد  نارعاش  نیا  اهتبصق . دنع  هیاغلا  فرعت  هبلح 
رب سیقلاؤرما ) ینعی   ) راکهبت هاشداپ  نآ  تفگ  دیاب  درک  يرظن  راهظا  دیاب  راچان  رگا  [ . 18  ] لیلضلا کلملاف  دبال  ناک  ناف  هحفص 41 ] ] 
رد مالسلاهیلع  یلع  : » دیوگیم دنکیم ، لقن  دنـس  اب  یناتـساد  الاب  هلمج  لیذ  هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . مدقم  نارگید 

فرـص زا  سپ  دروخیمن . اهنآ  ياذـغ  زا  دوخ  اما  دـیناروخیم . تشوگ  اهنآ  هب  درکیم و  توعد  ماش  هب  ار  مدرم  بش  ره  ناـضمر  هاـم 
هب هتشذگ  نارعاش  هرابرد  دندوب  اذغ  فرص  لوغشم  هک  یلاح  رد  نارضاح  بش  کی  درکیم ، هظعوم  دناوخیم و  هباطخ  اهنآ  يارب  ماش 
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امش يرادهگن  ظفح و  هیام  تسا ، نید  امش  راک  كالم  : » دومرف نمـض  رد  تفگ و  نخـس  اذغ  فرـص  زا  سپ  یلع  دنتخادرپیم ، ثحب 
رد البق  دوب و  نارـضاح  ءزج  هک  یلئد  دوسالاوبا  هب  درک  ور  هاـگنآ  تسا .» امـش  يوربآ  راـصح  ملح  تسا و  امـش  رویز  بدا  تسا ، اوقت 

داؤدوبا زا  يرعـش  دوسالاوبا  تسیچ !؟ نارعاش  نیرترعاش  هرابرد  وت  هدـیقع  منیبب  وگب  تفگ  دوب و  هدرک  تکرـش  نارعاـش  هراـبرد  ثحب 
یلع دـندید  هک  مدرم  تسین ، نینچ  ياهدرک  هابتـشا  دومرف  یلع  تسا . رترعاش  همه  زا  صخـش  نیا  نم  هدـیقع  هب  تفگ  دـناوخ و  يداـیا 

ای دـیهدب  رظن  امــش  دـندرک : داـیرف  ادـصکی  هحفـص 42 ] دـنکیم [ ، هقـالع  راـهظا  دوـب  اـهنآ  ثـحب  دروـم  ـالبق  هـک  یعوـضوم  هراـبرد 
هقباسم رد  رگا  اریز  تسین ، حیحـص  عوضوم  نیا  هرابرد  تواضق  دومرف  یلع  تسیک ؟ نارعاش  نیرتاناوت  هک  دییامرفب  امـش  نینموملاریما ،

امتح دـشاب  مزال  رگا  مینک . یفرعم  ار  هدـنرب  هدرک  يرواد  اـهنآ  هراـبرد  دوب  نکمم  دـندوب  هدرک  ریـس  تهج  کـی  رد  اـهنآ  همه  يرعش ،
لایخ و هوق  ریثات  تحت  افرـص  هکلب  سرت  میب و  ریثات  تحت  هن  یـصخش و  لیم  ریثات  تحت  هن  هک  سک  نآ  مییوگب  دیاب  دوشب  يرظن  راهظا 
زا هک  دنیوگیم  سیقلاؤرما ». راکهبت  هاشداپ  تفگ  تسیک ؟ نآ  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ  تسا ، مدقم  نارگید  رب  تسا  هدورس  يرعش  قوذ 

بغر و اذا  ریهز  و  بره ، اذا  هغبانلا  و  بکر ، اذا  سیقلاؤرما  تفگ : تسیک ؟ تیلهاج  رعاش  نیرتگرزب  دندیـسرپ  فورعم ، يوحن  سنوی ،
شتعاجـش يروـالد و  تاـساسحا  هک  یتـقو  رد  ینعی   ) دوـش راوـس  هک  هاـگنآ  تـسا  سیقلاؤرما  نارعاـش  نیرتـگرزب  برط . اذا  یـشعالا 

رذتعم دهاوخب  دریگ و  رارق  سرت  همهاو و  ریثات  تحت  هک  هاگنآ  اما  تسا  ینایبذ  هغبان  رگید  و  دیوگب ،) هسامح  دـهاوخب  دوش و  کیرحت 
هب هک  هاگنآ  تسا  یشعا  دنک ، فیصوت  دهاوخب  درادب و  تسود  اریزیچ  هک  هاگنآ  تسا  یملس  یبا  نب  ریهز  و  دنک ، عافد  دوخ  زا  دوش و 

دوجو هب  هک  ییاهراکهاش  دنراد و  دادعتـسا  نیعم  هنیمز  رد  نارعاش  نیا  زا  کی  ره  هک  تسنیا  درم  نیا  دوصقم  هحفص 43 ] دیآ [ . برط 
یغوبن يرگید  هتشر  رد  مادکچیه  دنلوا و  دوخ  هتشر  رد  مادک  ره  دناهتشاد . ارنآ  دادعتـسا  هک  تسا  نیعم  هنیمز  نامه  رد  اهنت  دناهدروآ 

. دناهدادن جرخهب 

نوگانوگ ياهنادیم  رد  یلع 

، تسین یـصاخ  هنیمز  هب  دودـحم  هک  تسنیا  تسا  ام  تسد  رد  زورما  هغالبلاجـهن »  » مان هب  هک  نینموملاریما  نانخـس  هتـسجرب  تازایتما  زا 
نایب رواکت  تسا  داضتم  یـضعب  اب  یـضعب  انایحا  هک  نوگانوگ  ياهنادیم  رد  تسا ، هتخاتن  بسا  نادیم  کی  رد  اهنت  شدوخ  ریبعت  هب  یلع 

ای لزغ ، قشع و  اضرف  ای  هسامح ، ای  هظعوم ، ـالثم : هنیمز ، کـی  رد  اـهنت  هن  اـما  تسا  راـکهاش  هغالبلاجـهن  تسا . هدروآ  رد  نـالوج  هب  ار 
دایز هتبلا  هنیمز  کی  رد  یلو  دـشاب  راـکهاش  نخـس  هک  نیا  داد . میهاوخ  حرـش  هک  نوگاـنوگ  ياـههنیمز  رد  هکلب  هریغ . اـجه و  حدـم و 

، تسا ناوارف  راکهاش ، هن  یلومعم  دح  رد  یلو  دشاب  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  هکنیا  تسه . لاح  ره  هب  یلو  تسا  رامـش  تشگنا  تسین و 
میرک نآرق  زا  میرذگب  تسا . هغالبلاجهن  تاصتخم  زا  دشابن  یـصاخ  هنیمز  هب  دودحم  لاح  نیع  رد  دـشاب و  راکهاش  ینخـس  هکنیا  یلو 
نخس تسا ؛ حور  هدنیامن  نخس  دشاب !؟ عونتم  هغالبلاجهن  هزادنا  هب  هک  درک  ادیپ  ناوتیم  ار  راکهاش  مادک 26  تسا ، رگید  یناتساد  هک 

ياهیحور هناشن  دراد  قلعت  ایند  نیدـنچ  هب  هک  ینخـس  اعبط  دراد ، قلعت  اجنآ  هب  شاهدـنیوگ  حور  هک  دراد  قلعت  ییایند  نامه  هب  سک  ره 
اهایند و همه  رد  ، ) تسین یـصاخ  يایند  هب  دودـحم  یلع  حور  نوچ  و  تسین . صوصخب  هحفـص 44 ] يایند [  کی  راصحنا  رد  هک  تسا 

زین شنخس  تسا ) بتارم  همه  هدنراد  و  تارضح » همه  عماج   » و عماج » نوک   » و لماک » ناسنا  ، » افرع حالطصا  هب  و  دراد ، روضح  اهناهج 
تیصاخ يدعب . کی  هن  تسا  يدعب  دنچ  ام  رـصع  عیاش  حالطـصا  هب  هک  تسنیا  یلع  نخـس  تازایتما  زا  تسین . دودحم  صاخ  يایند  هب 

ار اهباجعا  شیپ  لاس  رازه  زا  لقادح  هک  تسا  یبلطم  دشاب ، هدش  فشک  هزات  هک  تسین  یبلطم  یلع  حور  یلع و  نخس  ندوب  هبناج  همه 
هک یلع  بیاجع  زا  : » دـیوگیم تسا ، نآ  هتفیـش  هتکن و  نیا  هجوتم  دراد ، قلعت  شیپ  لاس  رازه  هب  هک  یـضر  دیـس  تسا . هتخیگنایم  رب 

هظعوم و دهز و  رد  هک  شنانخس  هنوگ  نآ  رد  ناسنا  یتقو  هک  تسنیا  تسین  کیرش  تهج  نیا  رد  وا  اب  يدحا  تسوا و  دوخ  هب  رصحنم 
ذفان و اج  همه  شنامرف  هتشاد و  یمیظع  یعامتجا  تیصخش  دوخ ، نخـس ، نیا  هدنیوگ  هک  دربیم  دای  زا  اتقوم  و  دنکیم ، لمات  تسا  هبنت 
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ار يزیچ  يریگ  هراـنک  دـهز و  زج  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نخـس  نـیا  هـک  دـنکیمن  کـش  تـسا ، هدوـب  شیوـخ  رـصع  باـقرلا  کـلام 
دونـشیمن يزیچ  دوخ  يادص  زج  هدرک ، رایتخا  اوزنا  يارب  ار  یهوک  هنماد  ای  هناخ  هشوگ  درادن ، رکذ  تدابع و  زج  يراک  دسانـشیمن و 

هبنت و دهز و  رد  هک  ینانخـس  هک  دنکیمن  رواب  یـسک  تسا . ربخ  یب  نآ  يوهایه  عامتجا و  زا  دـنیبیمن و  ار  یـسک  دوخ  صخـش  زج  و 
، دوریم ورف  رکـشل  هحفـص 45 ] بلق [  اـت  گـنج  نادـیم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تسا  هتفرگ  جوا  دراد و  جوـم  دـح  نـیا  اـت  هظعوـم 

نیمه رد  و  دـکچیم ، نوخ  شغیت  مد  زا  دـنکفایم و  كاخ  هب  ار  ناریلد  تسا ، نمـشد  رـس  ندوبر  هداـمآ  تسا و  زازتها  رد  شریـشمش 
نایم رد  ناتـسود  اب  ناوارف  ار  بلطم  نیا  نم  : » دیوگیم هاگنآ  یـضر  دیـس  تسا .» دابع  نیرتدـباع  داهز و  نیرتدـهاز  صخـش  نیا  لاح 
رییغت تسا ، هتفرگ  رارق  هغالبلاجهن  هبنج  نیمه  ریثات  تحت  زین  هدبع  دمحم  خیش  مزیگنایم .» رب  هلیـسو  نیدب  ار  اهنآ  باجعا  مراذگیم و 

هکنانچ تسا  هتفرگ  رارق  وا  باجعا  هجوت و  دروم  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  نوگانوگ  ملاوع  هب  هدنناوخ ، نداد  ریس  هغالبلاجهن و  رد  اههدرپ 
دنچ هبناج و  همه  عیسو و  حور  کی  یلع  حور  یلک  روطب  یلع ، نانخس  زا  رظن  عطق  درادیم . راهظا  هغالبلاجهن  حرـش  همدقم  رد  وا  دوخ 

تدابع بارحم  رد  رادهدنز ، بش  تسا  يدـباع  لداع ، تسا  يرادـمامز  وا  تسا . هدـش  شیاتـس  تلـصخ  نیا  هب  هراومه  و  تسا ، يدـعب 
، شیدـنا فرژ  تسا  یمیکح  بلقلا ، قـیقر  ناـبرهم و  تسا  یتسرپرـس  نشخ و  تسا  يزابرـس  تسا ، نادـنخ  دربـن  نادـیم  رد  ناـیرگ و 
رب تسا و  لماک  ناسنا  وا  هدنسیون . مه  زرواشک و  مه  یتفم و  مه  یـضاق و  مه  بیطخ و  مه  تسا و  ملعم  مه  وا ، قیال . تسا  یهدنامرف 

: دـیوگ یم  هحفـص 46 ] شاهراـبرد [  يرجه ، متـشه  نرق  رد  یفوـتم  یلح ، نیدـلا  یفـص  تسا . طـیحم  تیرـشب  یحور  ياـهایند  يهمه 
طق و رشب  یف  نعمج  ام  میش  داوج  ریقف  کسان  کتاف  عاجـش  میلح  مکاح  دهاز  دادنالا  کل  تزع  اذهل  دادضالا و  کتالـص  یف  تعمج 
زا داقنلا  کتافص  یصحی  رعشلا و  هب  طیحت  نا  كانعم  لج  دامجلا  هنم  بوذی  سأب  فطللا و  نم  میسنلا  لجخی  قلخ  دابعلا  نهلثم  زاح  ال 

ار تحاصف  تسا ، هدنار  نخس  تایونعم  يهرابرد  همه  هکنیا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  نیا  رگید  بلاج  يهتکن  هتـشذگ ، اهنیا  يهمه 
هدرکن ثحب  دنتـسه - نخـس  يارب  زاب  ییاهنادـیم  هک  اهنیا - لاثما  ترخاـفم و  اـی  قوشعم و  یم و  زا  یلع  تسا . هدـیناسر  لاـمک  جوا  هب 

وا فدـه ، هـن  هدوـب  هلیـسو  وا  يارب  نخـس  تـسا ، هدرکن  داریا  يرونخــس  رنه  راـهظا  نخــس و  دوـخ  يارب  ار  نخــس  وا  هوـالعب ، تـسا .
هب دودحم  دراد  تیلک  شنخـس  هکنیا  رتالاب  دراذگب ، یقاب  دوخ  زا  یبدا  راکهاش  کی  يرنه و  رثا  کی  هلیـسو  نیا  هب  تسا  هتـساوخیمن 

رظن زا  ار  نادـیم  اهنیا  همه  نامز ، هن  دسانـشیم و  زرم  هن  تهج  نیمه  هب  تسا و  ناسنا »  » وا بطاخم  تسین . ینیعم  دارفا  ناکم و  ناـمز و 
تاعوضوم و هرـسکی  هکنیا  اب  هک  تسنیا  میرک  نآرق  یظفل  زاجعا  رد  تهج  هدمع  دزاسیم . دیقم  ار  وا  دوخ  دودحم و  رونخـس  صخش 

راک رـس و  يرگید  يایند  ناهج و  اب  تسا و  يدیدج  تایبدا  لصف  رـس  تسا و  ریاغم  دوخ  رـصع  لوادتم  نانخـس  تاعوضوم  اب  شبلاطم 
نآرق دنزرف  تقیقح  رد  نآرق و  زا  رثاتم  تاهج  ریاس  دننام  زین  تهج  نیا  رد  هغالبلاجهن  تسا ، زاجعا  دـح  رد  شتحاصف  ییابیز و  دراد ،

هحفص 47] تسا [ .

هغالبلاجهن رد  تاعوضوم  ثحابم و 

اعدا هدنب  نیا  تسا . دایز  تسا  هداد  ینامـسآ  ياهنخـس  نیا  هب  یفلتخم  ياهگنر  تسا و  حرطم  هغالبلاجهن  رد  هک  یتاعوضوم  ثحابم و 
یـسررب دروم  دید  نیا  اب  ار  هغالبلاجهن  دراد  رظن  رد  طقف  دیامن ، ادا  ار  بلطم  قح  دنک و  لیلحت  هیزجت و  ار  هغالبلاجهن  دناوتب  هک  درادن 

. دننک ادا  رتهب  ار  بلطم  قح  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ  یناسک  هدنیآ  رد  هک  درادن  کش  دهد و  رارق 

هغالبلاجهن لئاسم  ثحابم و  هب  یلک  یهاگن 

تدابع 3- كولس و  هعیبطلا 2 - ءاروام  تایهلا و  - 1 تسا : لیذ  رارق  هب  تسا ، هسیاقم  ثحب و  هتـسیاش  مادک  ره  هک  هغالبلاجهن  ثحابم 
تابیغم 9- محالم و  تعاجش 8 - هسامح و  یتسرپ 7 - ایند  ایند و  تمکح 6 - هظعوم و  تفالخ 5 - تیبلا و  لها  تلادع 4 - تموکح و 
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سفن بیذهت  قالخا و  - 13 هحفص 48 ] نآرق [  مالسا و  یعامتجا 12 - لوصا  نامز 11 - مدرم  زا  داقتنا  تیاکش و  تاجانم 10 - اعد و 
نیا هغالبلاجهن ) رد  يریـس   ) دهدیم ناشن  تالاقم  ناونع  هک  يروطنامه  هک  تسا  یهیدب  رگید . ثحابم  هلـسلس  کی  اهتیـصخش و  - 14

هرابرد ثحب  هک  تسا  یعدـم  هن  دـناهدش و  حرط  هغالبلاجـهن  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  همه  عماج  الاب  تاعوضوم  هک  دراد  اعدا  هن  هدـنب 
زا دیئامرفیم  هظحالم  تالاقم  نیا  رد  هچنآ  دراد . ار  يراک  نینچ  یگتـسیاش  يوعد  هن  دـیناسر و  دـهاوخ  نایاپ  هب  ار  هدربمان  تاعوضوم 

نینچ نارگید  ای  تشگ و  لصاح  میظع  هنیجنگ  نیا  زا  يرتشیب  هرهب  دـش و  لصاح  قیفوت  اهدـعب  دـیاش  دـنکیمن . زواجت  هاگن  کـی  دـح 
هحفص 51] نیعم [ . قفوم و  ریخ  هنا  تسا . اناد  ادخ  دروآ . دنهاوخ  تسد  هب  یقیفوت 

هعیبطلاءاروام تایهلا و 

تفرعم دیحوت و 

تاملک اههمان و  اههبطخ و  عومجم  رد  تسا . هعیبطلا  ءاروام  تاـیهلا و  هب  طوبرم  لـئاسم  هغالبلاجـهن ، یـساسا  ياهـشخب  زا  شخب  کـی 
دنچ ابلاغ  یلو  تسا . یهاتوک  ياههلمج  دراوم  نیا  زا  یـضعب  هتبلا  تسا ، هدـش  ثحب  بلاطم  نیا  هراـبرد  تبون  لـهچ  دودـح  رد  راـصق 
نیا هغلابم  نودب  تسناد ، نآ  ياهثحب  نیرتزیگنا  باجعا  ناوتب  دیاش  ار  هغالبلاجـهن  يدـیحوت  ياهثحب  تسا . هحفـص  دـنچ  انایحا  رطس و 

یتمسق تسا ، عونتم  فلتخم و  هنیمز  نیا  رد  هغالبلاجهن  ياهثحب  تسا . زاجعا  دح  رد  اهنآ  ندمآ  دیدپ  طئارـش  عومجم  هب  هجوت  اب  اهثحب 
حرطم ار  نیمز  نامـسآ و  یلک  ماـظن  یهاـگ  تمـسق  نیا  رد  تسا ، یهلا  تمکح  عنـص و  راـثآ  تاـقولخم و  رد  هعلاـطم  عوـن  زا  اـهنآ  زا 
تلاخد ینعی  شنیرفآ  راثآ  دـهدیم و  رارق  هعلاطم 35  دروم  ار ، هچروم »  » ای سوواط »  » ای شافخ »  » الثم ار ، ینیعم  دوجوم  هاـگ  دـنکیم .

نآ نایب  میـشاب  هداد  تسد  هب  تمـسق  نیا  زا  ياهنومن  هکنیا  يارب  ام  دهدیم . هئارا  تادوجوم  نیا  تقلخ  رد  ار  فدـه  هب  هجوت  ریبدـت و 
قلخ ام  ریغـص  یلا  نورظنی  الا  : » تسا هدـمآ  نینچ  هبطخ 227  رد  مینکیم : همجرت  لـقن و  هچروم »  » دروـم هحفص 52 ] رد [  ار  ترـضح 

اهتئیه ال هفاطل  اهتثج و  رغص  یف  هلمنلا  یلا  اورظنا  رـشبلا ، مظعلا و  هل  يوس  و  رـصبلاو ، عمـسلا  هل  قلف ، هبیکرت و  نقتا  هقلخ و  مکحا  فیک 
یف اهدـعت  اـهرحج و  یلا  هبحلا  لـقنت  اـهقزر ، یلع  تبـص  اهـضرا و  یلع  تبد  فیک  رکفلا  كردتـسمب  ـال  و  رـصبلا ، ظـحلب  لاـنت  داـکت 
یف ول  و  نایدـلا ، اهمرحی  و ال  نانملا ، اهلفغی  ال  اهقفوب ، هقوزرم  اهقزرب ، هلوفکم  اهردـصل  اهدرو  یف  اـهدربل و  اـهرح  یف  عمجت  اهرقتـسم ،

سارلا یف  ام  و  اهنطب ، فیسارش  نم  فوجلا  یف  ام  و  اهلفس ، اهولع و  یف  اهلکا  يراجم  یف  ترکف  ول  و  سماجلا ، رجحلا  سبایلا و  افـصلا 
هدیـشخب و ماکحتـسا  شتقلخ  هب  هنوگچ  دـننکیمن ؟ تقد  وا  کچوک  قولخم  رد  ایآ  ینعی  ابجع .» اهقلخ  نم  تیـضقل  اهنذا  اـهنیع و  نم 

هثج نیا  اب  هچروم  رد  تسا ؟ هداد  لماک  تسوپ  ناوختـسا و  هدرک و  تیانع  یئاـنیب  یئاونـش و  هاگتـسد  وا  هب  هتخاـس ، راوتـسا  ار  شبیکرت 
نیا اب  هنوگچ  ددرگ ، بئاغ  هشیدنا  زا  و  دوشن ، هدید  مشچ  اب  تسا  کیدزن  هک  تسا  کچوک  نانچنآ  دیشیدنیب ، فیطل  مادنا  کچوک و 

يرادـهگن راـبنا  رد  و  دـنکیم ، لـمح  دوـخ  هنـال  هب  ار  هـناد  و  دزرویم ، قـشع  يزور ، عـمج  رب  دـبنجیم و  نـیمز  يور  کـچوک  هـثج 
ینیب شیپ  ار  ندمآ  نوریب  نامز  یناتـسمز ، تماقا  هحفص 53 ] دورو [  ماگنه  و  دروآیم ، درگ  شناتـسمز  يارب  شناتـسبات  رد  دیامنیم ،

ریز رد  ولو  دربیمن ، دای  زا  ار  وا  زگره  نانم  دنوادخ  تسا ، هدش  هداد  قیبطت  و  هدش ، نیمـضت  شیزور  نینچنیا  دوجوم  نینچنیا  دـنکیم .
هدش هداد  رارق  شرـس  رد  هک  وا ، مشچ  شوگ و  وا و  مکـش  نامتخاس  رد  اذغ و  یجورخ  يدورو و  يارجم  رد  رگا  دـشاب ، تخـس  گنس 

ياهثحب دـیحوت ، هراـبرد  هغالبلاجـهن  ياـهثحب  رتشیب  یلو  تفر . یهاوخ  تفگـش  رد  تخـس  ینک  فشک  ار  اـهنآ  ینک و  قیقحت  رکفت و 
ساسا و هچنآ  هغالبلاجـهن  یلقعت  يدـیحوت  ياهثحب  رد  تسا ، نایامن  اهثحب  نیا  رد  هغالبلاجـهن  هداـعلا  قوف  جوا  تسا ، یفـسلف  یلقعت و 

نیا رد  مالسلاهیلع  یلع  تسا ، قح  یمویق  یتاذ و  هطاحا  يدحال و  قالطا و  تسا  اهجاتنتسا  اهلالدتـسا و  اهثحب و  همه  هاگ  هیکت  روحم و 
هنوگ ره  یفن  و  هقلطم » تطاسب   » رگید هلأسم  تسا . هدیـسرن  وا  هب  یـسک  وا  زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  تسا ، هداد  ار  نخـس  داد و  تمـسق 
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هلسلس کی  تسا . هدمآ  نایم  هب  ثحب  ررکم  زین  تمـسق  نیا  رد  تسا ، قح  تاذ  اب  قح  تافـص  تریاغم  هنوگ  ره  یفن  يزجت و  ترثک و 
نامز رب  وا  مدـقت  شتینطاب ، نیع  رد  وا  تیرهاظ  وا و  تیرخآ  نیع  رد  قح  تیلوا  لیبق : زا  تسا  حرطم  زین  رگید  هقباسیب  قیمع و  لئاسم 
هکنیا وا و  تیعدبم  قح ، یتاذ  يانغ  ناطلـس و  ولع و  تسین ، يددع  تدـحو  وا  تدـحو  ینامز و  تمدـق  وا  تمدـق  هکنیا  و  ددـع ، رب  و 

 ] عون زا  قح  تفرعم  هکنیا  وا و  كاردارب  لوقع  یئاـناوت  دودـح  تسا . شلعف  نیع  وا  مـالک  دوشیمن ، لـغاش  رگید  ناـش  زا  ار  وا  یناـش 
رییغت و نوکس و  تکرح و  تیمـسج و  بلـس  رگید ، موهفم  ینعم و  کی  رب  ناهذا  هطاحا  عون  زا  هن  تسا ، لوقع  رب  وا  یلجت  هحفص 54 ]
لوح و هب  هک  رگید  لئاسم  هلسلس  کی  و  وا ، زا  تیدودعم  تیدودحم و  تلآ و  مادختسا  هیبش و  کیرش و  دض و  لثم و  نامز و  ناکم و 

فوسلیف کی  تسا و  حرطم  تفگـش  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یثحابم  اـهنیا  درک . میهاوخ  رکذ  ياهنومن  اـهنیا  زا  کـی  ره  يارب  یهلا  هوق 
هغالبلاجهن رد  هک  یلئاسم  همه  هرابرد  یلیصفت  ثحب  دنکیم . باجعا  رد  قرغ  تخس  ار  دیدج  میدق و  هفـسالف  راکفا  دئاقع و  رد  دراو 

دیاب لامجا  هب  راچان  دوشیمن ، هداد  حیـضوت  هلاقم ، ود  هلاقم و  کـی  اـب  دوشیم و  لـصفم  باـتک  کـی  دوخ  تسا ، هدـمآ  هنیمز  نیا  رد 
: مینک هراشا  هتکن  دنچ  هب  ناتمدقم  میراچان  مینکب  هغالبلاجهن  شخب  نیا  هب  یلامجا  یهاگن  میناوتب  هکنیا  يارب  یلو  میرذگب 

خلت فارتعا 

اـساسا میاهدرک ، یهاتوک  لقاال  ملظ و  میراد  ار  وا  يوریپ  مان  راختفا  هک  یـسک  هرابرد  نارگید  زا  شیب  هک  مینک  فارتعا  دیاب  نایعیـش  ام 
هیلع و هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  تاصیصنت  هرابرد  ام  یعاسم  رتشیب  میسانشب ، ار  یلع  میاهتسناوتن  ای  هتـساوخن و  ام  تسا . ملظ  ام  ياهیهاتوک 

الوم ینیع  تیـصخش  هرابرد  هن  تسا  هدوب  دناهتفرگ  هدـیدان  ار  صوصن  نیا  هک  تسا  یناسک  متـش  بس و  مالـسلاهیلع و  یلع  هرابرد  هلآ 
اب ار  اهماشم  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  شیب  دراد و  يزیوـالد  يوب  دوخ  تسوا  فرعم  قحب  یهلا  راـطع  هک  یکـشم  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  یلع .

شوخ يوب  اب  مدرم  هک  هدوب  روظنم  نیا  هب  یهلا  راطع  یفرعم  درک ، انـشآ  دوب و  هحفص 55 ] انشآ [  دیاب  ینعی  درک  انـشآ  شوخ  يوب  نیا 
رگا ایآ  وا . اب  یئانشآ  هن  دننک  يو  یفرعم  رد  ثحب  فرـص  ار  شیوخ  تقو  مامت  دنزرو و  تعانق  راطع  هتفگ  هب  هکنیا  هن  دنوش  انـشآ  نآ 

یـسراف ناریا  مدرم  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  نوناک  ناریا  روشک  دـشیم ؟ راتفر  هنوگ  نیمه  وا  اب  دوبیم  نارگید  زا  هغالبلاجـهن 
یلک روطب  دـینک . تواضق  نامدوخ  همانراک  هرابرد  هاگنآ  دـینکفایب و  هغالبلاجـهن  یـسراف  ياههمجرت  اهحرـش و  هب  یهاگن  امـش  دـننابز 

ياهاعد ثیداحا و  رابخا و  اب  نیماضم ، ریاس  رظن  زا  نینچمه  یهلا و  فراعم  رظن  زا  یعیش ، ياهاعد  نینچمه  و  یعیـش ، ثیداحا  رابخا و 
باتک چیه  رد  تسا ، حرطم  یسربط  جاجتحا  ای  قودص  دیحوت  ای  یفاک  لوصا  رد  هک  یلئاسم  تسین ، هسیاقم  لباق  یعیش ، ریغ  ناناملـسم 
تـسا لوعجم  اعطق  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  یلئاسم  انایحا  تسا  حرطم  هنیمز  نیا  رد  یعیـش ، ریغ  بتک  رد  هچنآ  تسین . حرطم  یعیـش  ریغ 

تاسارد  » مان هب  هک  یباتک  رد  ینسح  فورعم  مشاه  اریخا  دهدیم . هیبشت  میـسجت و  يوب  تسا و  ینآرق  لوصا  صوصن و  فالخ  رب  اریز 
یفاک يراخب و  حیحص  نایم  يرـصتخم  هسیاقم  هداد ، جرخ  هب  یبوخ  راکتبا  تسا  هدرک  فیلات  يراخبلل » حیحـصلا  ینیلکلل و  یفاکلا  یف 

. تسا هدروآ  لمع  هب  تایهلا  هب  طوبرم  تایاور  رظن  زا  ینیلک 

یعیش لقع 

- تسا هغالبلاجهن  اهنآ  ردص  رد  اهنآ و  هنومن  هک  لئاسم - نآ  لیلحت  هیزجت و  مالسلامهیلع و  تیب  لها  همئا  هلیسوب  تایهلا  ثحابم  حرط 
، دوبن مالسا  رد  هزات  زیچ  تعدب و  کی  نیا  هحفص 56 ] هتبلا [  دیآ و  رد  یفسلف  لقع  تروص  هب  مایالا  میدق  زا  یعیش  لقع  هک  دش  ببس 

نآرق ریسفت  ناونع  هب  ینآرق و  تامیلعت  عبت  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همئا  تسا و  هداهن  ناناملـسم  ياپ  شیپ  نآرق  دوخ  هک  تسا  یهار 
خیرات دـنداد . تسد  زا  ار  هلیـسو  دـنتفرن و  ار  هار  نیا  هک  تسا  نارگید  هجوتم  تسه  یخیبوت  رگا  دـندومن . راـهظا  زاربا و  ار  قئاـقح  نآ 

هک هلزتعم  هورگ  ننست  لها  نایم  رد  تسا ، هتـشاد  شیارگ  لئاسم  نیا  يوس  هب  نارگید  زا  شیب  هعیـش  مالـسا ، ردص  زا  هک  دهدیم  ناشن 
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موس نرق  زا  ابیرقت  و  تفریذپن ، ارنآ  تعامج  یعامتجا  جازم  مینادیم  هکنانچ  یلو  دنتشاد ، تهج  نیدب  یشیارگ  دندوب  رتکیدزن  هعیش  هب 
شبنج هراـبرد  یثحب  زا  سپ  وا  دـنکیم ، قیدـصت  ار  بلطم  نیا  مالـسالارهظ  لوا  دـلج  رد  يرـصم  نیما  دـمحا  دـندش . ضرقنم  دـعب  هب 
دهعلا یف  کلذ  يرن  ننستلاب  اهنم  قصلا  عیشتلاب  هفـسلفلا  تناک  کلاذل  و  دیوگیم : دندوب  یعیـش  هک  نییمطاف  هلیـسوب  رـصم  رد  یفـسلف 

ءاج امل  و  اهبتکرشن ، هیمالسالا و  هفـسلفلا  هساردب  هیانع  راطقالا  رثکا  سراف  تناک  هریخالا  روصعلا  یف  یتح  و  یهیوبلا ، دهعلا  یمطافلا و 
يذلا وه  ناک  هیسرافلا  راطقالا  هذهب  هیمالسالا  هفسلفلا  ملعت  دق  عیـشت و  هعزن  هیف  ناک  ثیدحلا و  انرـصع  یفرـصم  یناغفالا  نیدلا  لامج 

رد یتح  مینیبیم ، ناریا  هیوب  لآ  رصم و  نویمطاف  دهع  رد  ار  نیا  و  دبسچیم ، ننست  زا  شیب  عیشت  هب  هفسلف  رـصم . یف  هکرحلا  هذه  رـشن 
لامج دیس  تشاد . تیانع  هفسلف  هب  رتشیب  رگید  یمالسا  ياهروشک  مامت  زا  تسا  هعیـش  هک  ناریا  روشک  زین  ریخا  هحفص 57 ] ياهرصع [ 

اجنآ رد  یفسلف  شبنج  کی  دمآ  رـصم  هب  هک  نیمه  دوب  هدرک  هفـسلف  لیـصحت  ناریا  رد  تشاد و  یعیـش  تالیامت  هک  يدابآ  دسا  نیدلا 
وا دوشیم ، هابتشا  راچد  اوهـس  ای  ادمع  تسا  هتـشاد  یفـسلف  لیامت  هعیـش  ریغ  زا  شیب  هعیـش  ارچ  هکنیا  رد  نیما  دمحا  یلو  دروآ . دوجوب 

دوخ يرگینطاب  هیجوت  يارب  اهنآ  تسا ، لیوات  هب  اهنآ  لیامت  يرگینطاب و  یفسلف ، یلقع و  ياهثحب  هب  هعیـش  رتشیب  لیامت  تلع  دیوگیم :
ریاس زا  رتشیب  يراجاق ، يوفـص و  ناریا  نینچمه  و  یهیوب ، ناریا  یمطاف و  رـصم  تهج  نیدـب  و  دـننک ، دادمتـسا  هفـسلف  زا  دـندوب  راچان 

دندوب اهنآ  دندروآ ، دوجو  هب  هعیش  همئا  ار  لیامت  نیا  تسین ، شیب  ياهوای  نیما  دمحا  نخـس  تسا . هتـشاد  یفـسلف  لیامت  یمالـسا  راطقا 
تمکح لئاسم  نیرتقیقد  نیرتیلاع و  دوخ ، ياـهاعد  رد  دوخ ، تاـیاور  ثیداـحا و  رد  دوخ ، ياـههباطخ  رد  دوخ ، تاـجاجتحا  رد  هک 

هک میباییم  يدنلب  تایاور  هعیـش  تایاور  رد  ام  يوبن ، ثیداحا  رظن  زا  یتح  تسا ، نآ  زا  هنومن  کی  هغالبلاجـهن  دـندرک ، حرط  ار  یهلا 
زایتما زین  هقف  لوصا  هقف و  مالک و  رد  درادن ، هفـسلف  هب  صاصتخا  یعیـش  لقع  تسا ، هدشن  تیاور  مرکا  لوسر  زا  یعیـش  ریغ  تایاور  رد 
یناریا نایعیـش  نوچ  دـناهتفگ : دناهتـسناد و  هعیـش » تلم   » هب طوبرم  ار  توافت  نیا  رگید  یخرب  تسا . زیچ  کی  همه  هشیر  دراد و  صاخ 

یعیش فراعم  دوخ  دنمورین  لقع  رکف و  اب  دندوب  شیدنا  كزان  رکفتم و  یمدرم  ناریا  هحفص 58 ] مدرم [  دندوب و  هعیش  نایناریا  دندوب و 
. دنکیم رظن  راهظا  ساسا  نیا  رب  برغ » هفـسلف  خیرات   » باتک مود  دلج  رد  لسار  دنارترب  دـنداد . یمالـسا  گنر  نآ  هب  دـندرب و  رتالاب  ار 
وا اریز  تسا  روذـعم  دوخ  ياعدا  رد  وا  هتبلا  دـیامنیم . ادا  ار  بلطم  نیا  هنابدا  یب  تسا  وا  تداع  ای  تعیبط و  ياضتقم  هکنانچمه  لسار 
هب ام  دهد . صیخشت  ارنآ  أشنم  أدبم و  دهاوخب  هک  دسر  هچ  ات  درادن  نآ  زا  یهاگآ  نیرتکچوک  و  دسانـشیمن ، اساسا  ار  یمالـسا  هفـسلف 

ینیلک و بوقعی  نب  دـمحم  ایآ  دـندوب ، هعیـش  ناـیناریا  همه  هن  و  دـندوب ، یناریا  نایعیـش  همه  هن  ـالوا  میئوگیم : رکف  زرط  نیا  نارادـفرط 
دوادوـبا يراـخب و  لیعامـسا  نب  دـمحم  اـما  دـندوب  یناریا  ینارادـنزام  بلاـطیبا  نب  دـمحم  یمق و  هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم 
نییمطاف ایآ  دوب ؟ یناریا  تسا  هغالبلاجهن  هدننک  يروآ  عمج  هک  یضر  دیس  ایآ  دندوبن ؟ یناریا  يروباشین  جاجح  نب  ملسم  یناتـسجس و 

کی هلیسوب  سپـس  و  دریمیم ، رکف  نآ  اهنآ  طوقـس  اب  دوشیم و  ایحا  یفـسلف  رکف  رـصم  رد  نییمطاف  ذوفن  اب  ارچ  دندوب ...؟ یناریا  رـصم 
تیب لها  همئا  طقف  طقف و  لیامت ، عون  نیا  رکفت و  زرط  نیا  نابنج  هلـسلس  هک  تسنیا  تقیقح  دوشیم !؟ اـیحا  اددـجم  یناریا  هعیـش  دـیس 
لوقع اب  هسیاقم  اـب  وا  لـقع  دوب و  باحـصا  میکح  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـنراد  فارتعا  ننـست  لـها  ناـققحم  همه  دـندوب ، مالـسلامهیلع 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  باحصا  نیب  مالـسلاهیلع  یلع  ناک  هحفص 59 ] دیوگیم [ : هک  هدش  لقن  انیـس  یلعوبا  زا  دوب ، رگید  عون  نارگید 
لوقع  » دـننام ای  دوب و  هسوسحم » تایئزج   » نایم رد  یلک »  » دـننام ادـخ  لوسر  نارای  ناـیم  رد  یلع  ینعی : سوسحملا . نیب  لوقعملاـک  هلآ 

. دـنکیم ادـیپ  شحاف  توافت  نارگید  اب  هسیاقم  اب  یماما  نینچ  ناوریپ  رکفت  زرط  هک  تسا  یهیدـب  دوب . هیدام » ماسجا   » هب تبـسن  هرهاـق »
و دـناهدرک ، دـیدرت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تاـملک  عوـن  نیا  باـستنا  رد  ناـنآ  دـناهدش . رگید  یمهوـت  راـچد  رگید  یخرب  نـیما و  دـمحا 

هفسلف اب  نایانشآ  اهدعب  ار  نانخس  نیا  دوبن ، انشآ  اهیفاکشوم  اهلیلحت و  هیزجت و  اهثحب و  عون  نیا  اب  نانوی  هفسلف  زا  لبق  برع  دنیوگیم 
دوبن انشآ  برع  اهنت  هن  دوبن ، انشآ  ینانخس  تاملک و  نینچ  اب  برع  میئوگیم  مه  ام  دناهتسب ! بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هب  دناهتخاس و  نانوی 

نایفسوبا لهجوبا و  لیبق  زا  یبارعا  حطس  رد  ار  یلع  لوا  نیما  دمحا  ياقآ  دوبن ، انشآ  مه  نانوی  هفسلف  نانوی و  دوبن ، انـشآ  مه  برع  ریغ 
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انـشآ دروآ  نآرق  هک  یمیهافم  یناعم و  اب  یلهاج  برع  رگم  دـهدیم ! بیترت  يربک  يرغـص و  هاگنآ  دروآیم و  نیئاپ  هشیدـنا  ظاحل  زا 
یفرعم دوخ  باحـصا  ملعا  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ربمایپ  رگم  دوبن !؟ ربماـیپ  صوصخم  هتفاـی  میلعت  هدـش و  تیبرت  یلع  رگم  دوب !؟

زا هک  ار  يرگید  ماقم  ناش و  دـناهدوب  يداع  حطـس  کی  رد  هک  هباحـص  زا  یخرب  ناش  ظفح  رطاخ  هب  ام  هک  دراد  یترورـض  هچ  درکن !؟
زا لبق  دیوگیم  نیما  دمحا  ياقآ  هحفص 60 ] مینک [ !؟ راکنا  تسا  هدوب  دنمهرهب  مالـسا  تکرب  زا  ینطاب  هضافا  ینافرع و  ماقم  نیرتیلاع 
هک یمیهافم  یناعم و  اب  هک  تسنیا  باوج  دندوبن . انشآ  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  هک  یمیهافم  یناعم و  نیا  اب  برع  مدرم  نانوی  هفـسلف 

هفسلف اریز  دندشن ! انشآ  مه  برع  ریغ  ناناملسم  دشن ، انشآ  برع  اهنت  هن  دندشن ! انشآ  مه  نانوی  هفسلف  زا  دعب  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد 
يدابم زا  ماهلا  اب  اجیردت  مالسا  هفسالف  تسا و  مالـسا  تاصتخم  زا  ینعی  تسا ، یمالـسا  هفـسلف  تاصتخم  زا  اهنیا  دوبن ، انـشآ  مه  نانوی 

هحفص 61] دندرک [ . دوخ  هفسلف  دراو  ار  اهنآ  یمالسا 

یعیبط ءاروام  لئاسم  رد  یفسلف  تالقعت  شزرا 

هراشا

راک هب  نآ  رد  هک  یتاماظن  اب  سوسحم  ناـهج  نآ  هنوگ  کـی  رد  تسا . هدـش  حرطم  هنوگ  ود  هب  یهلا  لـئاسم  هغالبلاجـهن  رد  هک  میتفگ 
هنوگ رد  و  تسا . هتفرگ  رارق  وجتـسج  لمات و  دروم  دـهدیم  هئارا  ار  دوخ  هدـنروآ  دـیدپ  لاـمک  یهاـگآ و  هک  ياهنیئآ »  » ناونع هب  هتفر 

تارکفت ار  هغالبلاجـهن  یهلا  ياهثحب  نیرتشیب  تسا . هدـیدرگ  لمع  دراو  صلاخ  یفـسلف  تابـساحم  ضحم و  یلقعت  ياههشیدـنا  رگید 
هدافتسا مود  هویش  زا  اهنت  قح  تاذ  هیلالج  هیلامک و  تافص  نوؤش و  هرابرد  دهدیم ، لیکشت  صلاخ  یفـسلف  تابـساحم  ضحم و  یلقع 

هدوب يدارفا  هراومه  تسه ، یئاهدیدرت  کش و  رکفت ، هویـش  نیا  ندرب  راکب  رد  اهثحب و  هنوگنیا  شزرا  رد  مینادیم ، هکنانچ  تسا . هدش 
اب مالـسا  حور  هک  دننکیم  اعدا  یهورگ  ام  رـصع  رد  دننادیم . اوران  ود  ره  ای  یعرـش و  ای  یلقع و  رظن  زا  ار  اهثحب  هنوگنیا  هک  دنتـسه  و 

، دندش ثحابم  هنوگ  نیا  دراو  نآرق ، ماهلا  تیاده و  هب  هن  نانوی ، هفـسلف  ریثات  تحت  نیملـسم  تسا و  راگزاسان  اهلیلحت  هیزجت و  نینچنیا 
هب دارفا  نیا  دندرکیمن . هحفـص 62 ] بات [  چـیپ و  رپ  ثحابم  نیا  راتفرگ  ار  دوخ  دـندادیم ، رارق  رظن  دـم  ار  نآرق  تامیلعت  اقیقد  رگا  و 

يرجه موس  مود و  نرق  رد  دـننکیم . کیکـشت  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هغالبلاجـهن  ثحابم  زا  تمـسق  نیا  باستنا  تلاـصا  رد  تهج  نیمه 
رهاوظ زا  هچنآ  هب  هک  تسا  ضرف  ناناملـسم  رب  هک  دـندوب  یعدـم  هورگ  نیا  دـندرک . تفلاخم  اـهثحب  هنوگنیا  اـب  یعرـش  رظن  زا  یهورگ 

تعدـب یئارچ  نوچ و  باوج و  لاوس و  هنوگ  ره  دنـشاب و  دـبعتم  دوشیم  هدـیمهف  دـننکیم ، مهف  مدرم  هماع  هک  يدـح  نامه  رد  ظافلا 
تحاران دـندرکیم و  مخا  درکیم  شـسرپ  [ 19 « ] يوتـسا شرعلا  یلع  نمحرلا  : » نآرق هیآ  هراـبرد  یـسک  لـثملا  یف  رگا  اـنایحا  تـسا .

لوهجم اـم  رب  بلطم  تقیقح  ینعی  هعدـب . لاوسلا  هلوهجم و  هنیفیکلا  دـنتفگیم : دنتـسنادیم و  اوراـن  ار  یلاؤـس  نینچ  حرط  دـندشیم و 
زیاـج ار  تـالقعت  هنوـگنیا  هـک  هلزتـعم  رب  دـندش ) هدـیمان  هرعاـشا  اهدـعب  هـک   ) هورگ نـیا  موـس  نرق  رد  [ . 20 ! ] عوـنمم شـسرپ  تسا و 

مهدراهچ ات  مهد  ياهنرق  رد  ام  دوخ  نییرابخا  دروآ . دراو  مالسا  یلقع  تایح  رب  یگرزب  هبرض  يزوریپ  نیا  دندش و  زوریپ  دندرمـشیم ،
يزوریپ لابند  هب  اپورا  رد  یلقع : هبنج  زا  اما  یعرـش . هبنج  زا  نیا  دـندوب . هرعاشا  راکفا  ور  هلابند  مهدزای  مهد و  ياهنرق  رد  اصوصخم  و 

رابتعا اج  چـیه  رد  هکلب  تاـیعیبط ، رد  اـهنت  هن  یلقعت  شور  هک  دـش  ادـیپ  رکف  نیا  تاـیعیبط ، رد  یـسایق  شور  رب  یبرجت  یـسح و  شور 
مالعا دامتعا  لباق  ریغ  كوکـشم و  یهلا  لئاسم  هک  دوب  نیا  رظن  نیا  یعیبط  هجیتن  تسا ، یـسح  هفـسلف  دامتعا ، لباق  هفـسلف  اهنت  درادن و 

، فرط کـی  زا  مالـسا  ياـیند  رد  يرگیرعـشا  جوـم  هقباـس  تـسا . نوریب  یبرجت  یـسح و  هحفــص 63 ] تادـهاشم [  ورملق  زا  اریز  دوـش 
تخس ار  یعیش  ریغ  ناملسم  ناگدنسیون  زا  یهورگ  رگید ، فرط  زا  تایعیبط  رد  یبرجت  یسح و  شور  زیگنا  تریح  یپایپ و  ياهتیقفوم 

رد ار  یلقعت  شور  ندرب  راک  هب  یلقع  هبنج  زا  مه  یعرـش و  هبنج  زا  مه  هک  دش  یقیفلت  رظن  کی  ندمآ  دـیدپ  ببـس  هدروآ و  ناجیه  هب 
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یـسح و شور  نامه  یـسانشادخ  يارب  دامتعا  لباق  هار  اهنت  نآرق  رظن  زا  هک  دندش  یعدم  یعرـش  هبنج  زا  دـندرک . مالعا  دودرم  تایهلا 
هب ار  مدرم  تحارـص  لاـمک  رد  دوـخ  هیآ  اـههد  رد  نآرق  تسا ، هدوـهیب  تسا  نـیا  ریغ  هـچنآ  تـسا و  شنیرفآ  رد  هعلاـطم  ینعی  یبرجت 

ناـفوسلیف ياـههتفگ  یلقع  هبنج  زا  تسا و  هتـسناد  تعیبط  رد  ار  داـعم  ادـبم و  زمر  دـیلک و  تسا و  هدرک  توعد  تعیبط  رهاـظم  هعلاـطم 
نـسحلاوبا دیـس  و  يداملا » بهذملا  لالطا  یلع   » باتک رد  يدجو  دیرف  دندرک . سکعنم  دوخ  ياههتـشون  اههتفگ و  رد  ار  اپورا  یـسح 

ياهباتک رد  هریغ  بطق و  دیس  لیبق  زا   47 نیملسملا » ناوخا   » ناگدنسیون و  نیملسملا » طاطحناب  ملاعلارسخ  اذام   » باتک رد  يدنه  يودن 
ناوـنع تحت  مالـسا » هب  تیلهاـج  زا  ناملـسم  روـبع   » لـصف رد  يودـن  دـندرک . هئطخت  تخـس  ار  فلاـخم  رظن  غـیلبت و  ار  رظن  نیا  دوـخ 

رـشب یئاهن  تشونرـس  ناهج و  ماجنا  زاغآ و  وا و  تافـص  ادـخ و  تاذ  زا  ار  مدرم  ناربمایپ  : » دـیوگیم تایهلا » رد  تاـنیب  تاـمکحم و  »
يدابم و هک  لئاسم  نیا  رد  ثحب  هحفـص 64 ] زا [  ار  وا  دنداد و  رارق  رـشب  رایتخا  رد  اههنیمز  نیا  رد  ناگیار  هب  یتاعالطا  دندرک و  هاگآ 

یب تسا ) تاسوسحم  ارـصحنم  رـشب  هشیدـنا  ملع و  ورملق  تسا و  تعیبط  سح و  ءاروام  مولع  نیا  اریز   ) تسین وا  راـیتخا  رد  شتامدـقم 
کیرات و ياههقطنم  رد  نتـشاذگ  ماگ  زج  هک  لـئاسم  نیا  رد  صحف  ثحب و  هب  و  دنتـسنادن ، ردـق  ار  تمعن  نیا  مدرم  اـما  دـنتخاس  زاـین 

ناونع تحت  دنکیم  ثحب  نیملسم  طاطحنا  هرابرد  هک  دوخ  باتک  زا  رگید  یلـصف  رد  هدنـسیون  نیمه  [ . 21 «. ] دنتخادرپ تسین  لوهجم 
هب هک  هزادنا  نآ  یمالسا  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  دهدیم : رارق  داقتنا  دروم  نینچنیا  ار  مالـسا  ءاملع  دیفم » مولع  هب  نداد  تیمها  مک  »

هفـسلف هعیبطلا و  دـعب  ام  دـندادن ، تیمها  یلمع  یبرجت و  مولع  هب  دـنداد  تیمها  دـندوب  هتخومآ  نانوی  زا  هک  هعیبطلادـعبام  هراـبرد  ثحب 
اهـسدح و اهنامگ و  هلـسلس  کی  تسین . دـناهداد  اهنآ  هب  ینف  گنر  بآ و  هک  اهنآ  یتسرپ  تب  تادـقتعم  نامه  زج  يزیچ  یناـنوی  یهلا 

نیا رد  لیلحت  هیزجت و  صحف و  ثحب و  زا  دوخ  ینامـسآ  تامیلعت  اـب  ار  ناناملـسم  دـنوادخ ، درادـن ، ینعم  تقیقح و  هک  تسا  اـهیظافل 
دندرک و یـساپسان  ار  یمظع  تمعن  نیا  ناناملـسم  اما  تسا . هتخاس  زاین  یب  تسین  یئایمیـش  ياهلیلحت  هیزجت و  هب  تهابـشیب  هک  لئاسم 
« تعجر  » یعون يودن  يدج و  دـیرف و  لاثما  رظن  کش  نودـب  [ . 22 «. ] دندرک لئاسم  هحفـص 65 ] نیا [  رد  فرـص  ار  دوخ  غوبن  ورین و 

ثحب دراو  یفـسلف  هبنج  زا  میناوتیمن  العف  ام  یـسح . هفـسلف  اـب  هدروخ  دـنویپ  ینعی  يزورما  نردـم و  تروص  هب  یلو  تسا  يرگیرعـشا 
« مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا   » باتک تاکاردا » رد  ترثک  شیادیپ   » هلاقم و  تامولعم » شزرا   » هلاقم رد  میوشب ، یفسلف  تالقعت  شزرا 

تایهلا رد  قیقحت  هار  اهنت  میرک  نآرق  ایآ  هک  مینکیم  لابند  ینآرق  هبنج  زا  ار  نخس  اجنیا  رد  تسا ، هدش  هنیمز  نیا  رد  یفاک  هبسن  ثحب 
دوش و يروآدای  تسا  مزال  هتکن  کی  البق  یلو  تسین ؟ نینچ  ای  دسانـشیمن  تیمـسر  هب  ار  يرگید  هار  دـنادیم و  تعیبط  رد  هعلاـطم  ار 

هکلب هن ؟ ای  درک  هدافتسا  تنس  باتک و  عبانم  زا  یهلا  لئاسم  رد  دیاب  ایآ  هک  تسین  نیا  رد  يرعـشا  ریغ  يرعـشا و  رظن  فالتخا  هکنیا  نآ 
ملع و تدحو و  هب  ار  دنوادخ  تهج  نآ  زا  ام  ینعی  سب . دشاب و  دبعت  لکـش  هب  دیاب  هدافتـسا  نایرعـشا  رظن  زا  تسا . هدافتـسا  لکـش  رد 

دنوادـخ هک  مینادـب  میناوـتیمن  مینادیمن و  اـم  هنرگو  تسا ، هدـش  دراو  عرـش  رد  هک  مینکیم  فیـصوت  ینـسح  ءامـسا  ریاـس  تردـق و 
یلو تسا ، نینچ  ادـخ  هک  میریذـپب  دـیاب  ام  سپ  تسین ، ام  رایتخا  رد  اـهنیا  يداـبم  لوصا و  اریز  هن ؟ اـی  تسه  فاـصوا  نیا  هب  فوصوم 
رکف دـیاب  هنوگچ  نید  رظن  زا  مینادـب  اـم  هک  تسنیا  هنیمز  نیا  رد  ینید  صوصن  شقن  تسا . نینچ  ادـخ  هک  میمهفب  مینادـب و  میناوتیمن 

بلاطم نیا  اهنآ  نافلاخم  رظن  قبط  یلو  میشاب . دقتعم  هنوگنامه  ات  میشاب  هحفص 66 ] دقتعم [  دیاب  هنوگچ  مینک و  رکف  هنوگنامه  ات  مینک 
لوـصا و نآ  هب  تسرد  رـشب  رگا  هک  تسا  راـک  رد  يايداـبم  لوـصا و  ینعی  تسا ؛ مهف  لـباق  رگید  یلالدتـسا  یلقع و  بلطم  ره  دـننام 

اههشیدـنا كرحم  راـکفا و  لوقع و  شخب  ماـهلا  هک  تسنیا  یعرـش  صوصن  شقن  دـنک . مهف  ار  اـهنآ  دـناوتیم  ددرگ  فقاو  يايداـبم 
قبط ناسنا  هکنیا  درادـن . ینعم  دـبعت  يرکف  لئاسم  دروم  رد  اساسا  دراذـگیم . رایتخا  رد  ار  كرد  لباق  مزـال و  ءيداـبم  لوصا و  تسا ،

. دنیبب یشیامرف  دهاوخب  یندید  رما  کی  رد  هک  تسنیا  لثم  دریگب  هجیتن  دنک و  تواضق  رکف و  دهاوخب  یشیامرف » : » حالطصا هب  روتسد و 
ندرکن رکف  زج  ندرک  رکف  يدبعت  تشز ؟ ای  ابیز  یبآ ؟ ای  هایس  ای  دیفس  کچوک ؟ ای  گرزب  مینیبب ؟ هنوگچ  ار  ءیش  نیا  دسرپب  فرط  زا 

رتارف یحو  ءایلوا  تامیلعت  زا  اپ  تسا  رداـق  رـشب  اـیآ  هک  تسین  نیا  رد  نخـس  هکنیا  هصـالخ  درادـن . رگید  ینعم  نتفریذـپ  رکف  نودـب  و 
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یهلا فراعم  لامک  دوعـص و  دح  نیرخآ  تسا  هدیـسر  یحو  نادناخ  یحو و  هلیـسوب  هچنآ  درادن ، دوجو  يرتارف  هللاذاعم  هن ؟ ای  دراذگب 
؟ هن ای  دنکب  یلقع  یملع و  ریـس  لئاسم ، نیا  يدابم  لوصا و  هئارا  اب  دـناوتیم  هک  تسا  يرـشب  هشیدـنا  لقع و  دادعتـسا  رد  نخـس  تسا ،

هجوت هکنیا  رد  تعیبط . ءاروام  ادخ و  نتخانـش  يارب  تعیبط  ندوب  هلیـسو  تعیبط و  رد  هعلاطم  قیقحت و  هب  نآرق  توعد  هلأسم  اما  [ . 23]
هحفص نآرق [  تسا و  نآرق  تامیلعت  یساسا  لوصا  زا  یکی  یهلا  تفرعم  تایآ  ناونع  هب  تقلخ  ياههدیدپ  تعیبط و  هب  رـشب  رکف  نداد 

رارق یملع  يوجتـسج  دروم  دـننک و  شواک  ار  ناـسنا  ناویح و  هاـیگ و  نامـسآ و  نیمز و  مدرم ، هک  دراد  هداـعلاقوف  ماربا  رارـصا و  [ 67
یلصا تلع  دیاش  تسین . کش  ياج  زاب  دنتشادنرب  ماگ  دوب  هتسیاش  هک  روطنآ  هار  نیا  رد  نیملسم  هکنیا  رد  و  تسین ، نخـس  ياج  دنهد 

روطنامه هتبلا  درکیم ، هدافتـسا  شور  نیا  زا  مه  تایعیبط  رد  یتح  دوب و  ضحم  یلقعت  یـسایق و  هک  دوب  نانوی  هفـسلف  نامه  يدنک  نیا 
عرتخم رکتبم و  نیملـسم  دندنکفین ، رود  هب  یلکب  ناینانوی  دننام  ار  یبرجت  شور  یمالـسا  نادنمـشناد  دـهدیم  یهاوگ  مولع  خـیرات  هک 

. تسا نیملسم  ور  هلابند  هکلب  تسین  شور  نیا  رکتبم  تسا  هدش  فورعم  هچنآ  فالخرب  اپورا  دنوریم ، رامش  هب  یبرجت  شور  یلوا 

تایآ راثآ و  رد  هعلاطم  شزرا 

تروص نیا  هب  ایآ  ینامـسآ ، ینیمز و  تاقولخم  رد  هعلاطم  هب  نآرق  میظع  ماـمتها  هکنیا  نآ  تسا و  لـمات  لـباق  هتکن  کـی  اـهنیا  همه  اـب 
یعون هب  تسا  هدرک  توعد  ادـخ  تاـیآ »  » هعلاـطم هب  ار  مدرم  هکناـنچمه  نآرق  اـی  تسا ؟ هتخانـش  لـطاب  ار  رگید  هار  هنوگ  ره  هک  تسا 
تـسا نآرق  بولطم  هک  یفراعم  هب  کمک  رظن  زا  شنیرفآ  راثآ  تاقولخم و  رد  هعلاطم  شزرا  اساسا  تسا ؟ هدرک  توعد  زین  رکفت  رگید 

راثآ رد  هعلاطم  هک  یکمک  نازیم  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ؟ ردقچ  تسا  هدش  حیرصت  ای  هراشا  اهنادب  ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  و 
حرطم تایهلا  رد  یلئاسم  نآرق  تسا . كدنا  تسا  هدرک  ناونع  ار  اهنآ  میرک  نآرق  احیرص  هک  یلئاسم  هب  تبسن  دنکب  دناوتیم  شنیرفآ 

هب هک  تسا  ردق  نیا  شنیرفآ  راثآ  رد  هعلاطم  شزرا  هحفص 68 ] تسین [ . قیقحت  لباق  تقلخ  تعیبط و  رد  هعلاطم  اب  هجوچیهب  هک  هدرک 
تـسا هزادنا  نیمه  یبرجت  یـسح و  رظن  زا  ناهج  ندوب  هنیئآ  دنکیم ، ریبدت  ار  ناهج  یمیلع  میکح و  ربدم و  هوق  دـنکیم  تباث  ینـشور 
دنادب هک  تسین  عناق  هزادـنا  نیا  هب  رـشب  يارب  نآرق  یلو  دـنادرگیم . ار  ناهج  هناخراک  یئاناد  اناوت و  تسد  دراد و  یئاروام  تعیبط  هک 
نآرق هرابرد  اما  دنک ، قدـص  دـیاش  ینامـسآ  بتک  ریاس  هرابرد  بلطم  نیا  دـنکیم ، هرادا  ار  ناهج  یمیلع  میکح و  اناد و  اناوت و  تسد 

. دنکیمن قدص  هجوچیهب  تسا - هدرک  حرط  تعیبط  ءاروام  ادخ و  هرابرد  يدایز  بلاطم  تسا و  ینامسآ  مایپ  نیرخآ  هک 

ضحم یلقعت  لئاسم 

نآ دوخ  ندوبن  قولخم  ندوب و  دوجولا  بجاو  تسین  نآ  یئوگباوج  هب  رداـق  یئاـهنت  هب  شنیرفآ  راـثآ  هعلاـطم  هک  یـساسا  هلأـسم  نیلوا 
دوخ اما  دنادرگیم  ار  ناهج  هک  تسا  یئاناد  اناوت و  تسد  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  نیا  رثکادـح  ناهج  هنیئآ  تسا . یعیبط  ءاروام  تردـق 

نآ تسا  يرگید  تسد  رخـسم  رگا  تسا . تاذ  هب  مئاق  ای  تسا ، يرگید  تسد  رخـسم  دوخ  وا  ایآ  دراد ؟ یعـضو  لاـح و  هچ  تسد  نآ 
مینادـب هک  تسنیا  فدـه  دـنادرگیم ، ارناـهج  اـناوت  اـناد و  یتـسد  مینادـب  هک  تسین  نیا  اـهنت  نآرق  فدـه  تسا ؟ هنوـگچ  رگید  تسد 

، تسا قلطم  لامک  رگید  ترابع  هب  و  تسا ، تالامک  عمجتسم  تاذ  تسا ، ءیش  هلثمک  سیل  قادصم  هللا »  » تسا و هللا »  » یلصا هدننادرگ 
؟ دزاس انـشآ  یمیهافم  نینچ  اب  ار  ام  دـناوتیم  هنوگچ  تعیبط  هعلاطم  تسا . [ 24 « ] یلعالا لـثملا  هل   » نآرق هحفـص 69 ] دوخ [  ریبعت  هب  و 
هب « ) یئانثتـسا سایق   » کی اب  تسا و  هدرک  حرط  یلالدتـسا  تروص  هب  ار  هلأسم  نیا  نآرق  تسا  دنوادخ  یگناگی  تدـحو و  رگید  هلأسم 

یهاگ دناوخیم . عنامت » ناهرب   » ار نآ  یمالـسا  هفـسلف  هک  تسا  نامه  هدرک  هماقا  هک  یناهرب  تسا . هدرک  ادا  ار  بلطم  قطنم ) حالطـصا 
نم هللا  ذختا  ام  : » یئاغ للع  عنامت  قیرط  زا  هاگ  و  [ 25 « ] اتدسفل هللا  الا  ههلا  امهیف  ناک  ول  لق  : » تسا هدش  دراو  یلعاف  للع  عنامت  قیرط  زا 

زگره نآرق  [ . 27 . ] تسا هدرک  ثـحب  نآ  رد  [ 26 « ] ضعب یلع  مهـضعب  یلعل  قلخ و  امب  هلا  لک  بهذـل  اذا  هلا  نم  هعم  ناـک  اـم  دـلو و 
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دیکأت هار  نآ  زا  ار  یئاروام  قلاخ  هب  تفرعم  لصا  هک  ناس  نادـب  تادوجوم  تقلخ  ماظن  رد  هعلاطم  قیرط  زا  ار  ادـخ  یگناگی  هب  تفرعم 
[28 «، ] ءیش هلثمک  سیل  : » تسا حرطم  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  نآرق  رد  تسا . هدوبن  حیحص  ياهیـصوت  نینچ  و  تسا . هدرکن  هیـصوت  هدرک ،

اولوت امنیا  [ » 31 «، ] ربکتملا رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  زیزعلا  سودقلا  کلملا  [ » 30 «، ] ینسحلا ءامسالا  هل  [ » 29 «، ] یلعالا لثملا  «و هللا 
«، مویقلا یحلا  [ » 34 «، ] نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  [ » 33 «، ] ضرالا یف  تاومسلا و  یف  هللا  وه  [ » 32 «، ] هللا هجو  هحفص 70 ] مثف [ 

هدرک حرط  يروظنم  هچ  يارب  ار  لـئاسم  نیا  نآرق  [ . 38 «. ] دـحا اوفک  هل  نکی  مل  و  [ » 37 «، ] دلوی مل  دـلی و  مل  [ » 36 «، ] دمصلا هللا  [ » 35]
رشب رب  تسین  رشب  رایتخا  رد  شیدابم  لوصا و  يودن »  » لوق هب  هک  یندشن  كرد  یندیمهفن و  یلئاسم  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  ایآ  تسا ؟
نیا اب  ار  ادـخ  مدرم  هک  تسا  هتـساوخیم  اعقاو  ای  و  دـنریذپب ، دـننک  كرد  ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  ادـبعت  دـهاوخب  مدرم  زا  درادـب و  هضرع 

رد هعلاـطم  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؟ هار  هچ  زا  دوش  هتخانـش  تافـص  نیا  اـب  دـنوادخ  تسا  هتـساوخ  رگا  دنـسانشب ؟ تافـص  نوؤش و 
زا تسا  هتخاس  هک  يزیچ  ینعی  تسا  میلع  دنوادخ  هک  دنکیم  نشور  ام  رب  تاقولخم  رد  هعلاطم  دیامن ، انشآ  فراعم  نیا  اب  ار  ام  تعیبط 

هدوب یئاناد  ملع و  يور  زا  تسا  هدـیرفآ  ار  هچنآ  وا  هک  تسین  نیا  اهنت  دـهاوخیم  ام  زا  نآرق  هچنآ  یلو  تسا  هدوب  یئاـناد  ملع و  يور 
 ] ینعی [ 41 [ ؛» یبر تاملکل  ادادم  رحبلا  ناک  ول  لق  [ » 40 «، ] هرذ لاقثم  هنع  بزغی  ال  [ » 39 «، ] میلع ءیش  لکب  هنا  : » هک تسنیا  هکلب  تسا 
هب تاقولخم  یـسح  ینیع و  هدـهاشم  زا  ناوتیم  اـجک  زا  هنوگچ و  تسا ، یهاـنتمان  شتردـق  تسا ، یهاـنتمان  دـنوادخ  ملع  هحفص 71 ]

وحم حول  ظوفحم ، حول  يولع ، بتک  لیبق : زا  تسا : حرطم  رگید  لئاسم  رایسب  نآرق  رد  درب . یپ  راگدرورپ  تردق  ملع و  ندوب  یهانتمان 
نیا نآرق  تسین . قیقحت  لباق  تاـقولخم  یـسح  هعلاـطم  قیرط  زا  اـهنآ  زا  مادـکچیه  هک  هریغ  قارـشا و  یحو و  راـیتخا ، ربج و  تاـبثا ، و 

نوربدـتی الف  ا  : » لیبق زا  یتاـیآ  اب 55  ار  اهـسرد  نیا  رد  ربدـت  یفرط  زا  تسا و  هدرک  اقلا  اهـسرد  هلـسلس  کـی  ناونع  هب  اـعطق  ار  لـئاسم 
يارب ار  یهار  راچان  تسا . هدرک  دیکات  هیـصوت و  [ 43 « ] هتایآ اوربدـیل  كرابم  کیلا  هانلزنا  باتک  [ » 42 «، ] اـهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا 

هک یلئاسم  هریاد  تسا . هدرکیمن  ءاقلا  یندـشن  كرد  تـالوهجم  هلـسلس  کـی  ناونع  هب  تسا و  هتـسنادیم  ربتعم  قیاـقح  نیا  هب  لوصو 
اهنآ يوگباوج  دناوتب  يدام  تاقولخم  رد  هعلاطم  هک  تسا  نآ  زا  رتعیـسو  رایـسب  تسا  هدرک  حرطم  هعیبطلا  ءاروام  لئاسم  هنیمز  رد  نآرق 

ار لئاسم  نیا  لابند  يرکف  یلقع و  كولس  قیرط  زا  یهاگ  یحور و  كولس  ریس و  قیرط  زا  یهاگ  ناناملسم  هک  دش  ببس  اهنیمه  دشاب .
همهنیا هرابرد  تسا ، هتـسناد  یفاک  ار  تاقولخم  رد  هعلاطم  اهنت  یهلا  لئاسم  رد  نآرق  دنوشیم  یعدم  هک  یناسک  مناد  یمن  نم  دـنریگب .

ماهلا كرحم و  هحفـص 72 ] دـنیوگیم [ ؟ هچ  تسا  ینامـسآ  سدـقم  باتک  نیا  تاصتخم  زا  تسا و  حرطم  نآرق  رد  هک  عونتم  لئاسم 
یلع رگا  تسا ، دـیجم  نآرق  ریـسفت  اـهنت  اـهنت و  میدرک  هراـشا  اهنادـب  شیپ  هرامـش  ود  رد  هک  یلئاـسم  حرط  رد  مالـسلاهیلع  یلع  شخب 
رکذ هب  تفر  تراشا  اهثحب  نیا  شزرا  هب  یکدنا  هک  نونکا  دنامیم . ریسفت  نودب  نآرق  یلقع  فراعم  هشیمه  يارب  دیاش  دوبن  مالسلاهیلع 

هحفص 73] میزادرپیم [ . هغالبلاجهن  زا  یئاههنومن 

راگدرورپ تافص  تاذ و 

هراشا

رکذ ار  قح  تافـص  تاذ و  هب  طوبرم  لئاسم  ینعی  تایهلا  هب  طوبرم  لئاسم  يهراـبرد  هغالبلاجـهن  ياـهثحب  زا  ییاـههنومن  لـصف  نیا  رد 
تسا مزال  البق  میهدیم . همتاخ  ار  هغالبلاجهن  شخب  نیا  رد  ثحب  میروآیم و  لمع  هب  يرصتخم  يهسیاقم  یبایزرا و  سپس  مینکیم و 
تسا هتفرگ  دوخ  هب  یفـسلف  ینف و  يهبنج  ام  ثحب  لصف ، نیا  اصوصخم  ریخا و  لصف  هس  رد  هک  مهاوخب  ترذعم  مرتحم  ناگدنناوخ  زا 
ثحب تسیچ ؟ هراـچ  تسا . نیگنـس  دـنرادن  ییانـشآ  اـهلیلحت  هیزجت و  هنوـگ  نیا  اـب  هک  یناـهذا  رب  هک  دوـشیم  حرط  یلئاـسم  اـعبط  و 

میریگیم زرد  حالطصا  هب  ار  ثحب  تبسانم  نیمه  هب  ام  دراد . ییاهزارف  بیـشن و  اهضیـضح و  جوا و  هغالبلاجهن  دننام  یباتک  يهرابرد 
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هحفص دوش [ .» ذغاک  نم  داتفه  يونثم   » مینک حرـش  ار  هغالبلاجهن  يهملک  هب  هملک  میهاوخب  رگا  مینکیم و  تعانق  هنومن  دنچ  رکذ  هب  و 
[74

قح تاذ 

 ، تسا هدش  ثحب  یلب  تسا ؟ هدش  یثحب  درک  رکذ  شیارب  ناوتیم  یفیرعت  هچ  تسیچ و  وا  هکنیا  قح و  تاذ  هرابرد  هغالبلاجهن  رد  ایآ 
قلطم یتـسه  و  تیاـهن ، دـحیب و  دوجو  قح  تاذ  هکنیا  نآ  دـنزیم و  رود  هتکن  کـی  فارطا  رد  همه  یلو  تسا ، هدـش  ثحب  مه  داـیز 

نآ هاوخ  دراد ، یتیاـهن  زرم و  دـح و  تادوـجوم  زا  يدوـجوم  ره  زرمیب ، ریذـپان و  تیدودـحم  تسا  یتاذ  وا  درادـن ، تیهاـم »  » تسا و
هک تیهام  و  درادن ، يزرم  دح و  قح  تاذ  یلو  دنکیم ) ضوع  ار  اهزرم  امئاد  زین  كرحتم  دوجوم  ، ) نکاس ای  دـشاب و  كرحتم  دوجوم 

یلاخ وا  زا  دوجو  يایاوز  زا  ياهیواز  چیه  درادن ، هار  وا  رد  دهد  صاصتخا  وا  هب  ار  يدودحم  دوجو  دنک و  دودحم  یصاخ  عون  رد  ار  وا 
بلـس تسا  قداص  وا  هرابرد  هک  یبلـس  اهنت  تسا و  نادقف  نادقف  دراد ، هار  وا  رد  هک  ینادقف  اهنت  درادن ، هار  وا  رد  ینادقف  چـیه  تسین ،
ترثک تیدودـحم و  تیلولعم و  تیقولخم و  لیبق  زا  یتسین  صقن و  ره  یفن  دوشیم  عقاو  وا  فصو  هک  یتسین  یفن و  اـهنت  تسا و  بلس 

چیه رد  یلو  تسا  زیچ  همه  اب  وا  تسا ، یتسین  زرم  دراذـگیمن  اـپ  زرم  نآ  رد  وا  هک  يزرم  اـهنت  هرخـألاب  و  تسا ، يدـنمزاین  يزجت و  و 
یگنوگچ تیفیک و  هنوگ  ره  زا  وا  تسین . نوریب  مه  زیچ  چیه  زا  یلو  تسین  زیچ  چیه  رد  لخاد  تسین ؛ وا  اب  مه  زیچ  چـیه  تسین و  زیچ 

لک عم  [ » هحفـص 75 تسا [ : راد  تیهام  نیعتم و  دودحم و  دوجوم  کی  فاصوا  اهنیا  همه  اریز  تسا . هزنم  لیثمت  هیبشت و  هنوگ  ره  زا  و 
هجیتن رد  دوش و  عقاو  يزیچ  نیرق  تفج و  هک  وحن  نیاب  هن  یلو  تسه  زیچ  همه  اب  وا  [ . 44 « ] هلیازمب ءییش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءیش ال 

دـشاب و ادـج  ءایـشا  زا  هک  هجو  نیا  هب  هن  یلو  تسین  ءایـشا  نـیع  تـسا و  زیچ  هـمه  اـب  ریاـغم  و  دـشاب ، وا  شودـمه  نـیرق و  زین  زیچ  نآ 
، تسا هدرکن  لولح  ءایـشا  رد  وا  [ . 45 «. ] جراخب اهنع  جـلاوب و ال  ءایـشالا  یف  سیل  . » دوش بوسحم  وا  تاذ  يارب  يزرم  ءایـشا  تادوجو 

نوریب اریز  تسین  نوریب  مه  زیچ  چیه  زا  لاح  نیع  رد  تسا ؛ وا  يریذـپ  شیاجنگ  هدـننک و  لولح  ءیـش  تیدودـحم  مزلتـسم  لولح  اریز 
تریاغم [ . 46 «. ] عوضخلاب هنم  ءایشالا  تناب  اهیلع و  هردقلا  اهل و  رهقلاب  ءایـشالا  نم  ناب  . » تسا تیدودحم  یعون  مزلتـسم  دوخ  زین  ندوب 

طلـسم رودقم و  نیع  رداق  روهقم و  نیع  رهاق  زگره  هتبلا  و  تسا ، اهنآ  رب  طلـسم  رداق و  رهاق و  وا  هک  تسا  نیا  هب  ءایـشا  زا  وا  یئادـج  و 
دنشابیم و وا  یئایربک  هاگـشیپ  رخـسم  عضاخ و  هک  تسا  هحفـص 76 ] وحن [  نیا  هب  وا  زا  ءایـشا  یئادـج  تریاغم و  تسین و  رخـسم  نیع 

ییادـج تسین . یکی  تسا  زاینیب  دوخ  تاذ  رد  هکنآ  اب  تسا ) تعاطا  عوضخ و  نیع   ) تسا رخـسم  عضاخ و  دوخ  تاذ  رد  هکنآ  زگره 
توق و و  صقن ، لامک و  تیبوبرم ، تیبوبر و  هب  هکلب  دنک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  يزرم  دح و  هک  تسین  وحن  نیا  هب  ءایـشا  اب  قح  تریاغم  و 
رب دـش  دـهاوخ  رکذ  ادـعب  هک  رگید  لئاسم  يهمه  تفاـی . ناوتیم  رایـسب  نخـس  هنوگ  نیا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تاـملک  رد  تسا . فعض 

. تسین قداص  وا  يهرابرد  یگنوگچ  تیهام و  دح و  عون  چیه  تسا و  تیاهن  یب  قلطم و  دوجو  قح  تاذ  هک  تسا  لصا  نیا  ساسا 

تسین يددع  تدحو  قح ، تدحو 

تدحو زا  رگید  یعون  تسین ، يددع  تدـحو  تیدـحا  سدـقا  تاذ  تدـحو  هک  تسا  نیا  هغالبلاجـهن  يدـیحوت  لئاسم  زا  رگید  یکی 
رد ار  عیابط  زا  یتعیبط  تایهام و  زا  یتیهام  هاگره  تسا . نکمم  وا  رد  دوجو  ررکت  ضرف  هک  يزیچ  تدحو  ینعی  يددع  تدحو  تسا .

هنوگ نیا  رد  تسا . نکمم  دـبای  دوجو  رگید  راب  دـنک و  ادـیپ  رگید  درف  تیهام  نآ  هکنیا  ضرف  القع  تسا ، هتفاـی  دوجو  هک  میریگب  رظن 
ارهق تسین و  ات  ود  ینعی  تسا  یکی  تسا ؛ ترثک  تینینثا و  لباقم  رد  تدحو  نیا  تسا . يددع  تدحو  تیهام  نآ  دارفا  تدحو  دراوم 

مک تسا  درف  دنچ  ای  ود  هک  شلباقم  يهطقن  هب  تبـسن  درف  کی  نآ  ینعی  دوشیم ، فصتم  تلق ) « ) یمک  » تفـص اب  تدـحو  زا  عون  نیا 
تسا لاحم  رگید  درف  دوجو  مییوگیمن  تسین - نکمم  وا  رد  ررکت  ضرف  هک  دشاب  يوحن  هب  يزیچ  هحفص 77 ] دوجو [  رگا  یلو  تسا .
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وا مود  وا و  لـثم  ار  هچ  ره  تسا و  تیاـهن  یب  دـح و  یب  اریز  تسین . نکمم  درف  نآ  ریغ  رگید  درف  ضرف  ررکت و  ضرف  مییوـگیم  هکلب 
رد تدحو  نیا  ینعی  تسین ؛ يددع  تدـحو  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسین - وا  مود  یناث و  هک  تسه  يزیچ  ای  تسوا و  دوخ  ای  مینک  ضرف 

نیا دوـشیمن . ضرف  وا  يارب  مود  هک  تسنیا  هکلب  تسین ، اـت  ود  هک  تسین  نیا  تسا  یکی  هکنیا  ینعم  تسین و  ترثـک  تینینثا و  لـباقم 
، دنراد رظن  فالتخا  ملاع  داعبا  یهانت  مدـع  ای  یهانت  هرابرد  ناهج  نادنمـشناد  هک  مینادیم  درک : نشور  ناوتیم  لیثمت  کی  اب  ار  بلطم 

تسا دودحم  ناهج  داعبا  هک  دندقتعم  رگید  یضعب  تسین ، یتیاهن  دح و  ار  ماسجا  ملاع  دنیوگیم  دنناهج و  داعبا  یهانتال  یعدم  یضعب 
ایآ هکنیا  نآ  تسا و  ثحب  لحم  زین  يرگید  هلأسم  تسین  یئاج  نآ  زا  سپ  هک  دیـسر  میهاوخ  یئاج  هب  هرخالاب  میورب  هک  فرط  ره  زا  و 
هک تسا  یهیدب  دراد ؟ دوجو  زین  رگید  ناهج  دنچ  ای  کی و  ای  مینکیم و  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج  هب  تسا  رصحنم  ینامسج  ناهج 
هک تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دشاب .. یهانتم  دودحم و  ام  ینامسج  ناهج  هک  تسنیا  رب  عرف  ام  ناهج  زا  ریغ  رگید  ینامسج  ناهج  ضرف 

ینامسج ناهج  مینک  ضرف  رگا  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  نیعم  يداعبا  هب  دودحم  مادک  ره  ینامـسج و  ناهج  ود  الثم  درک  ضرف  ناوتیم 
نیا زا  یئزج  اـی  ناـهج و  نیمه  دوخ  مینک  ضرف  رگید  یناـهج  ار  هچ  ره  اریز  تسا  نکمم  ریغ  رگید  یناـهج  ضرف  تسا  دودـحمان  اـم 

فرص تینا  ضحم و  دوجو  قح  تاذ  هحفص 78 ] هکنیا [  هب  هجوت  اب  تیدحا  تاذ  دوجو  دننام  رگید  يدوجو  ضرف  دوب . دهاوخ  ناهج 
رد تسا . نکمم  ریغ  یـضرف  ینعی  تسا  یهانتم  ریغ  ینامـسج  ناهج  راـنک  رد  رگید  ینامـسج  ناـهج  ضرف  ریظن  تسا  هقلطم  تیعقاو  و 

دوشیمن فیـصوت  يددع  ندوب  یکی  اب  وا  تسین و  يددع  تدحو  قح  تاذ  تدحو  هک  تسا  هدش  ثحب  هراب  نیا  رد  ررکم  هغالبلاجهن 
لمشی ال  . » يددع کی  هن  یلو  تسا  کی  وا  [ 47 « ] ددع لیواتب  دحالا ال  : » وا تیدودحم  اب  تسا  مزالم  قح  تاذ  ندمآ  رد  ددع  تحت  و 

نم هدح و  دقف  هیلا  راشا  نم  . » دیآیمن باسح  هب  شرامـش  اب  دریگیمن و  رب  رد  ار  وا  ياهزادنا  دـح و  چـیه  [ 48 « ] دعب بسحی  دحب و ال 
هدروآرد شرامـش  تحت  ار  وا  دزاس  دودحم  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتخاس  دودـحم  ار  وا  دـنک  هراشا  ودـب  سک  ره  [ 49 « ] هدع دقف  هدح 

وا دنک  فیصوت  تاذ ) رب  دئاز   ) یتفص اب  ار  وا  سک  ره  [ 50 « ] هلزا لطبا  دقف  هدع  نم  هدع و  دقف  هدح  نم  هدح و  دقف  هفصو  نم  . » تسا
همه رب  ار  وا  مدقت  تیلزا و  دـنک  هرامـش  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدرک  هرامـش  ار  وا  دزاس  دودـحم  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتخاس  دودـحم  ار 
دحاو هکنیا  اب  هک  وا  زج  تسا  مک  دوش  هدربماـن  تدـحو  اـب  هک  يزیچ  ره  [ 51 « ] لیلق هریغ  هدـحولاب  یمـسم  لک  . » تسا هدرب  نیب  زا  زیچ 

زج هچ  ره  دـیوگیم  هلمج  نیا  هلمج ! نیا  تسا  ینعم  رپ  قیمع و  ابیز و  ردـقچ  هحفـص 79 ] دوشیمن [ . فوصوم  تلق  یمک و  هب  تسا 
يدودـحم دوـجو  وا  دوـخ  سپ  تسا ، نکمم  وا  لـثم  رگید  درف  ضرف  هک  تسا  يزیچ  ینعی  تسه . مه  مک  تـسا  دـحاو  رگا  قـح  تاذ 

وا تدـحو  اریز  دوشیمن  فوصوم  تلق  یمک و  هب  تسا  دـحاو  هکنیا  اب  قح  تاذ  اما  و  دوشیم . رتشیب  رگید  درف  ندـش  هفاضا  اب  تسا و 
يددـع تدـحو  قح  تدـحو  هک  هلأسم  نیا  تسوا . يارب  دـننام  لثم و  یناـث و  روصت  مدـع  دوجو و  یئاـهنال  تدـش و  تمظع و  ناـمه 

رثا رب  اجیردت  یمالسا  هفـسالف  دوخ  درادن ، هقباس  رگید  يرکف  بتکم  چیه  رد  تسا ؛ یمالـسا  یلاع  رایـسب  رکب و  ياههشیدنا  زا  تسین ،
دراو یهلا  هفـسلف  رد  امـسر  ارنآ  دـندرب و  یپ  هشیدـنا  نیا  قمع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تاـملک  صوصخلاـب  یمالـسا  لیـصا  نوتم  رد  ربدـت 
نیا هک  رخاتم  ءامکح  دوشیمن ، هدید  فیطل  هشیدنا  نیا  زا  يرثا  یلعوب  یباراف و  لیبق  زا  یمالـسا  ءامکح  زا  ءامدـق  تاملک  رد  دـندرک .

. دندرک حالطصا  هیقیقح » هقح  تدحو   » ار تدحو  عون  نیا  مان  دندرک  دوخ  هفسلف  دراو  ار  هشیدنا 

قح تینطاب  تیرهاظ و  تیرخآ و  تیلوا و 

ثحب نیا  هتبلا  نطاب ، مه  تسا و  رهاظ  مه  رخآ ، مه  تسا و  لوا  مه  دـنوادخ  هکنیا  هرابرد  تسا  یئاهثحب  هغالبلاجـهن  ياهثحب  هلمج  زا 
 ] اب ات  ینامز  تیلوا  هن  تسا  لوا  دنوادخ  میتسین . دیجم  نآرق  هب  دانتسا  ماقم  رد  ام  العف  تسا و  دیجم  نآرق  زا  سبتقم  ثحابم  ریاس  دننام 

تهج ود  ینعم و  ود  وا  ندوب  نطاـب  اـب  اـت  تسا  ساوح  هب  سوسحم  هکنیا  ینعمب  هن  تسا  رهاـظ  و  دـشاب ، ریاـغم  وا  تیرخآ  هحفص 80 ]
نا لبق  الوا  نوکیف  الاح  لاح  هل  قبـست  مل  يذـلا  هللا  دـمحلا  . » تسا وا  تینطاب  نیع  وا  تیرهاـظ  و  تیرخآ ، نیع  وا  تیلوا  دـشاب  فلتخم 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 27 

http://www.ghadirestan.com


هک ار  يادخ  ساپس  [ . 52 «. ] رهاظ ریغ  هریغ  نطاب  لک  نطاب و  ریغ  هریغ  رهاظ  لـک  و  اـنطاب ... نوکی  نا  لـبق  ارهاـظ  نوکی  ارخآ و  نوکی 
.. دشاب هدوب  شتینطاب  رب  مدقم  وا  تیرهاظ  و  شتیرخآ ، رب  مدقم  وا  تیلوا  ات  درادن  مدقت  رگید  یتفص  لاح و  رب  وا  زا  یتفـص  لاح و  چیه 

هکنیا نیع  رد  هک  تسا  وا  تسین  ادیپ  رگید  تسا و  ناهنپ  طقف  وا  زج  یناهنپ  ره  تسین و  ناهنپ  رگید  تسادـیپ و  طقف  وا  زج  یئادـیپ  ره 
مدـعلا هنوک و  تاقوالا  قبـس  تاودالا ، هدـفرت  تاقوالا و ال  هبحـصت  ال  . » تسا ادـیپ  تسا  ناـهنپ  هکنیا  نیع  رد  تسا و  ناـهنپ  تسا  ادـیپ 
کمک ار  وا  اهرازبا  بابـسا و  و  درادـن ) دوجو  ناـمز  وا  تاذ  هبترم  رد   ) دـننکیمن یهارمه  ار  وا  اـهنامز  [ . 53 «. ] هلزا ءادـتبالا  هدوجو و 

ره رب  نامز و  رب  قح  تاذ  مدقت  هحفـص 81 ] دراد [ . مدقت  يزاغآ  ره  رب  وا  تیلزا  و  یتسین ، رب  وا  دوجو  و  اهنامز ، رب  وا  یتسه  دننکیمن .
هدوب هشیمه  وا  هک  تسین  نیا  طقف  قح  تیلزا  ینعم  تسا و  یهلا  تمکح  ياههشیدـنا  نیرتفیطل  زا  یکی  یئادـتبا  زاغآ و  ره  رب  یتسین و 

، تسا ندوب  هشیمه  قوف  قح  تیلزا  تسا . هدوبن  وا  هک  هدوـبن  یناـمز  ینعی  ندوـب  هشیمه  اـما  تسا ، هدوـب  هشیمه  هک  تسین  کـش  تسا .
دراد و مدقت  نامز  رب  یتح  زیچ ، همه  رب  تسا  هدوب  اهنامز  همه  اب  هکنیا  رب  هوالع  قح  تاذ  تسا ، نامز  ضرف  مزلتسم  ندوب » هشیمه   » اریز

هدوجو یلع  لادـلا  دـمحلا هللا  . » تسا یناـمز  مدـقت  زا  ریغ  رگید  یعون  وا  مدـقت  هک  دوشیم  موـلعم  اـجنیا  زا  وا . تیلزا »  » ینعم تسا  نیا 
هک ار  يادخ  ساپـس  [ . 54 «. ] رتاوسلا هبجحت  رعاشملا و ال  هملتـست  هل ال  هبـش  نا ال  یلع  مههابتـشاب  هتیلزا و  یلع  هقلخ  ثدـحمب  هقلخب و 

ناهنپ ساوح  زا  تسا . وا  يدننامیب  رب  لیلد  شتاقولخم  نتشاد  دننام  وا و  تیلزا  رب  لیلد  شتاقولخم  ثودح  وا و  یتسه  رب  لیلد  شنیرفآ 
شدوجو هدرپ  بجاح و  عنام و  دناوتیمن  يزیچ  چـیه  تسادـیوه و  لاح  نیع  رد  و  دـسریمن ، شیئایربک  نماد  هب  ساوح  تسد  تسا و 

زا ناسنا  ساوح  زا  وا  یناهنپ  تسا ، ناهنپ  ناسنا  ساوح  زا  اما  تسا ، ادیپ  دوخ  تاذ  رد  وا  تسا ، ناهنپ  مه  تسادـیپ و  مه  وا  ینعی  دوش .
ره و  تسا ، روهظ  اب  يواسم  دوجو  هک  تسا  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  هحفـص 82 ] وا [ . تاذ  هیحان  زا  هن  تسا  ساوح  تیدودحم  هیحان 

يارب تسا . رتناهنپ  ریغ  زا  دوخ و  زا  دـشاب ، رتطولخم  مدـع  اب  رتفیعـض و  هچ  ره  سکع  رب  تسا و  رترهاظ  دـشاب  رتیوق  رتلماک و  دوجو  هچ 
ام و یکاردا  ياوق  نامتخاس  هب  تسا  هتـسباو  ام  يارب  يزیچ  ره  دوجو  ام .» يارب  دوجو   » و هسفن » یف  دوجو  : » تسا دوجو  عون  ود  زیچ  ره 

یتیدودحم مکح  هب  ام  ساوح  ام . يارب  روهظ  هسفن و  یف  روهظ  تسا : مسق  ود  رب  زین  روهظ  ورنیا  زا  و  دشاب ، دـیاب  هک  یـصاخ  طئارـش  هب 
اهلکـش اهگنر و  تهجنآ  زا  ام  ساوح  دنک ، سکعنم  دوخ  رد  ار  دض  لثم و  ياراد  دودحم و  دیقم و  تادوجوم  تسا  رداق  طقف  دراد  هک 

کی رد  دنتـسین ، رگید  یئاج  رد  دنتـسه و  اج  کی  رد  دـنوشیم ، دودـحم  نامز  ناکم و  هب  هک  دـننکیم  كرد  ار  اهنیا  ریغ  اـهزاوآ و  و 
زاوآ کی  رگا  دوبن ، ساسحا  لباق  دوبیم  تخاونکی  روطب  اج  همه  هشیمه و  ینـشور  رگا  الثم  دنتـسین ، رگید  یناـمز  رد  دنتـسه و  ناـمز 
نامز ناکم و  چیه  تسا و  ضحم  تیلعف  دوجولافرص و  هک  قح  تاذ  دوشیمن . هدینـش  زگره  دوش  هدینـش  تخاون  کی  موادم و  روطب 
لامک زا  یـشان  هک  شروهظ  لامک  نامه  تسا و  روهظ  نیع  دوخ  تاذ  رد  وا  اما  تسا  نطاب  ام  ساوح  هب  تبـسن  دنکیمن  دودـحم  ار  وا 

رد هک  تسا  ناهنپ  تهجنآ  زا  وا  تسا ، یکی  وا  تاذ  رد  نوطب  تهج  روهظ و  تهج  تسا ، ام  ساوح  زا  وا  ياـفخ  ببـس  تسا  شدوجو 
يور مه  وت  يور  باجح  هروهظ  یف  نطابلا  رهاـظلا  هرون  طرفل  یفتخاوه  نم  اـی  تساـفخ . رد  روهظ  تدـش  زا  وا  تسا ، یئادـیپ  تیاـهن 

هحفص 83] ییادیپ [  هک  سبز  یناهج  مشچز  ناهن  لاح  همه  رد  تسوت 

يرواد هسیاقم و 

هراشا

ياـهثحب یعقاو  شزرا  دـیاین  لـمع  هب  يرکف  ياـهبتکم  ریاـس  قطنم  اـب  هغالبلاجـهن  قطنم  ناـیم  رـصتخم - روطب  ول  و  هسیاـقم - کـی  رگا 
مه هنومن  ظاحل  زا  دوب و  يرـصتخم  رایـسب  تمـسق  دش  رکذ  هنومن  ناونع  هب  شیپ  لصف  رد  هچنآ  دوشیمن ، نشور  هغالبلاجهن  يدـیحوت 
زا لبق  قح ، تافـص  تاذ و  هرابرد  میزادرپیم . هسیاـقم  هب  مینکیم و  تعاـنق  هزادـنا  ناـمهب  ـالعف  یلو  دـسریمن  رظن  هب  یفاـک  نادـنچ 
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یلو تسا  هدمآ  لمع  هب  ناوارف  ياهثحب  نیملکتم ، افرع ، هفسالف ، فرط  زا  دیدج  میدق و  رد  برغ ، قرش و  رد  نآ ، زا  دعب  هغالبلاجهن و 
دیجم نآرق  هغالبلاجهن ، ياههشیدنا  هنیمز  اهنت  تسا ، هقباسیب  يراکتبا و  الماک  هغالبلاجهن  شور  کبس و  رگید . ياهشور  اهکبـس و  اب 
یخرب هک  میدرک  هراشا  البق  تفای . میهاوخن  هغالبلاجهن  ياهثحب  يارب  يرگید  هنیمز  هنوگچیه  میرذـگب  هک  دـیجم  نآرق  زا  سب . تسا و 

دروم هحفـص 84 ] مالـسلاهیلع [  یلع  هب  ار  اهنآ  باستنا  تلاصا  دننک  ضرف  ثحابم  نیا  يارب  یلبق  هنیمز  دـنناوتب  هکنیا  يارب  نادنمـشناد 
فرط و کی  زا  هلزتعم  راکفا  ندـمآ  دـیدپ  زا  سپ  رترخاـتم  ياهرـصع  رد  تاـنایب  نیا  هک  دـناهدرک  ضرف  نینچ  و  دـناهداد ! رارق  دـیدرت 

ینانوی ای  یلزتعم  ياههشیدـنا  كاپ »!؟ ملاع  اب  ار  كاخ  تبـسن  هچ   » هکنآ زا  لفاغ  تسا ، هدـش  ادـیپ  رگید ، فرط  زا  ینانوی  ياههشیدـنا 
. اجک ياهغالبلاجهن  راکفا  اجک و 

یمالک ياههشیدنا  هغالبلاجهن و 

هدش یفن  تاذ  رب  دئاز  و  نراقم »  » تفـص هنوگ  ره  تسا ، هدش  فیـصوت  هیلامک  فاصوا  اب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  نیع  رد  هغالبلاجـهن  رد 
يرعـشالا دـننکیم . یفن  ار  تفـص  هنوگ  ره  هلزتعم  دـنتاذ و  رب  دـئاز  تافـص  رادـفرط  هرعاشا  مینادیم  هکنانچمه  رگید ، فرط  زا  تسا .

ياهرصع رد  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  هغالبلاجهن  رد  هچنآ  دنرادنپب  یضعب  هک  هدش  ببـس  رما  نیمه  هلزتعملا  هباینلاب  لاق  هلئاق و  دایدزاب 
هک هغالبلاجهن  رد  دـمهفیم  دـشاب  سانـش  هشیدـنا  يدرف  رگا  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدوب  یلزتعم  راکفا  ریثات  تحت  هدـش و  هتخاس  رترخأتم 
هن تسا  تافـص  اب  تاذ  تینیع  مزلتـسم  دودحمان  تاذ  يارب  دودحمان  تفـص  و  [ 55  ] دوشیم یفن  دودـحم  تفـص  دوشیم ، یفن  تفص 

« تباین  » هب لئاق  هدرکن و  تافـص  یفن  زگره  دندوب  هدیـسر  ياهشیدنا  نینچ  هب  هلزتعم  رگا  و  دناهتـشادنپ ، هلزتعم  هکنانچنآ  تافـص  راکنا 
تسا نکمم  تسا . هدمآ  راگدرورپ  هحفص 85 ] مالک [  ثودح  هرابرد  هبطخ 228  رد  هچنآ  تسا  نینچمه  و  دندشیمن . تافص  زا  تاذ 
ناـیم رد  یغاد  رازاـب  اهتدـم  هک  نآرق  ثودـح  مدـق و  رد  ثحب  هب  تسا  طوـبرم  تسا  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  هک  يزیچنآ  هک  دوـش  مهوـت 
مولعم تقد  كدنا  یلو  تسا . هدش  قاحلا  رتدعب  ياهرصع  ای  اهرصع  نآ  رد  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  هچنآ  تشاد و  یمالسا  نیملکتم 
هدارا ینیوکت و  رما »  » هرابرد هکلب  تسین ، تسا - ینعم  یب  ثحب  کی  هک  نآرق - مدـق  ثودـح و  هراـبرد  هغالبلاجـهن  ثحب  هک  درادیم 

تاذ زا  رخاتم  ثداح و  لیلد  نیمه  هب  تسوا و  لعف  راـگدرورپ  یئاـشنا  هدارا  راـگدورپ و  رما  دـیامرفیم  یلع  تسا . راـگدرورپ  یئاـشنا 
عرقی و ال توصب  ال  نوکیف ، نک  هنوک  دارا  نمل  لوقی  : » تسا تاذ  يارب  کیرش  یناث و  مزلتسم  دشاب  تاذ  هبترم  رد  میدق و  رگا  تسا و 
ار هچ  ره  ینعی  ایناث .» اهلا  ناکل  امیدـق  ناک  ول  و  انئاک ، کلذ  لبق  نم  نکی  مل  هلثم  هأشنا و  هنم  لعف  هناحبـس  همـالک  اـمنا  عمـسی و  ءادـنب 
، تسین دوش ، هدینش  هک  يدایرف  ای  دبوکب و  ار  اهشوگ  هزاورد  هک  يزاوآ  نتفگ ، نیا  دباییم ، دوجو  سپ  شاب !»  » دیوگیم دشاب  دهاوخب 
. دوب دهاوخ  مود  يادخ  دـشاب  میدـق  رگا  تسا و  هدوبن  دوجوم  لبق  هبترم  رد  تسا و  ثداح  تسا  وا  لعف  نوچ  و  تسا ، وا  لعف  وا  نخس 

دنسم یتایاور  تسا  هدش  عمج  هغالبلاجهن  رد  اهنآ  زا  یخرب  طقف  تسا و  هدیسر  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هوالع ، هب 
یلع تاملک  ناـیم  یتهابـش  رگا  و  هحفـص 86 ] تسا [ ؟ دـیدرت  ياـج  هچ  نیارباـنب  دوشیم ، لـصتم  ترـضح  نآ  دوخ  ناـمز  هب  تسا و 

نیملکتم دناهدرک . سابتقا  ترضح  نآ  زا  هلزتعم  هک  تسنیا  دوش  هداد  دیاب  هک  یلامتحا  دوش  هدهاشم  هلزتعم  نانخس  یخرب  مالسلاهیلع و 
زج هک  لصا  نیا  دـناهداد . رارق  یلقع » حـبق  نسح و   » ار دوخ  ياهثحب  روحم  یلزتعم ) ای  يرعـشا  ینـس ، یعیـش و  زا  معا   ) امومع یمالـسا 

یلو دنکیم . تموکح  مه  نیوکت  ننـس  رب  تسا و  يراج  زین  تیهولا  ملاع  رد  نیملکتم  رظن  زا  تسین  يرـشب  یعامتجا  یلمع  لصا  کی 
راکفا رگا  و  تسین ، نادب  ياهراشا  زین  نآرق  رد  هکنانچمه  مینیبیمن ، لصا  نیا  هب  يدانتسا  هراشا و  نیرتکچوک  هغالبلاجهن  رسارس  رد  ام 

. دشاب هدش  زاب  لصا  نیا  ياپ  تسیابیم  لوا  هجرد  رد  دوب  هتفای  هار  هغالبلاجهن  رد  نیملکتم  دیاقع  و 

یفسلف ياههشیدنا  هغالبلاجهن و 
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هدروآ شیپ  يرگید  هیـضرف  دناهدروخرب  اهنیا  دننام  مدق و  ثودح و  مدع و  دوجو و  لیبق  زا  هغالبلاجـهن  رد  یتاملک  هب  هک  رگید  یخرب 
تاملک فیدر  رد  وهس  ای  دمع و  هب  هدش  مالـسا  يایند  دراو  ینانوی  هفـسلف  هکنآ  زا  سپ  تاحالطـصا  تاملک و  نیا  هک  دناهداد  لامتحا 

زاربا ار  یـضرف  نینچ  دـندوب ، هدیـسر  یناـعم  هب  هدرک  روـبع  ظاـفلا  زا  رگا  زین  هیـضرف  نیا  ناـبحاص  تـسا . هـتفرگ  رارق  مالـسلاهیلع  یلع 
دیس زا  سپ  اهنرق  ات  یتح  و  یضر ، دیس  رصاعم  مدقتم و  هفسالف  شور  کبس و  اب  هغالبلاجهن  رد  لالدتـسا  شور  کبـس و  دنتـشادیمن .

هک مینکیمن  یثحب  هیردنکسا  نانوی و  هفـسلف  تایهلا  رد  العف  هحفص 87 ] تسا [ . توافتم  دصرددص  هغالبلاجهن ، يروآ  درگ  یـضر و 
تـسا هدـش  نایب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  انیـس و  نبا  یباراـف و  فرط  زا  هک  یتاـیهلا  هب  ار  دوخ  ثحب  تسا ، هدوب  هیاـپ  دـح و  هچ  رد 

هک دندرک . هفسلف  دراو  ار  لئاسم  یخرب  یمالسا  تامیلعت  ذوفن  ریثأت و  تحت  یمالـسا  هفـسالف  هک  تسین  کش  هتبلا  میهدیم ، صاصتخا 
هغالبلاجـهن زا  هچنآ  اب  لاح  نیع  رد  دـندروآ . دوجوب  یتاراکتبا  رگید  لئاسم  یـضعب  لالدتـسا  هیجوت و  نایب و  رد  هوـالع  هب  دوبن و  ـالبق 

ثحب همدقم  رد  هرامش 2  عیشت » بتکم   » هیرشن رد  هادف ) یحور   ) یئابطابط همالع  داتسا  ترـضح  دراد . یئاهتوافت  درک  هدافتـسا  ناوتیم 
نایم رد  هکنیا  رب  هوالع  هک  دننکیم  لح  ار  لئاسم  بلاطم و  هتشر  کی  هیهلا  هفسلف  رد  تانایب  نیا  : » دنیامرفیم یمالـسا  فراعم  تایاور 
هدـش لقن  یبرع  هب  ناشبتک  هک  مالـسا  زا  لبق  هفـسالف  تاملک  نایم  رد  اساسا  هدوبن  موهفم  بارعا  نایم  رد  هدوب و  هدـشن  حرطم  نیملـسم 

لئاـسم نیا  دـنوشیمن . تفاـی  دناهتـشاذگ  دوخ  زا  يراـثآ  هدـش و  ادـیپ  مجع  برع و  زا  هک  مالـسا  ياـمکح  راـثآ  رد  دـنرادن و  یناونع 
نشور و يدح  ات  اهنآ  هار  اجیردت  ات  دندرکیم  ریـسفت  دوخ  نامگ  بسح  هب  نیثحاب  حارـش و  زا  کی  ره  هدنام و  ماهبا  لاح  رد  روطنامه 

توبث هکنیا  هلأسم  و  بجاو ، رد  يددـع ) ریغ  تدـحو   ) هقح تدـحو  هلأسم  دـننام ، دـندیدرگ ، موهفم  هدـش و  لح  يرجه  هدزای  نرق  رد 
هکنیا و  تسا ) تدـحو  اـب  يواـسم  تسا  هحفـص 88 ] قلطم [  دوجو  نوچ  بجاو  دوجو   ) تسا وا  تدـحو  توـبث  ناـمه  یبـجاو  دوـجو 

...« سکع هب  هن  دوشیم  هتخانش  بجاو  اب  زیچ  همه  دوشیم و  هتخانش  هطساو  الب  دوخ  هب  دوخ  بجاو  هکنیا  تسا و  تاذلاب  مولعم  بجاو 
تافص تاذ و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یلعوب و  یباراف و  لیبق  زا  مالسا  نیشیپ  هفسالف  ياهلالدتسا  روحم  [ . 56]
بوجو  » زا رگید  زیچ  همه  ینعی  تسا ؛ دوجو » بوجو   » هریغ تیشم و  تردق و  ملع و  یتاذ و  يانغ  تطاسب و  تدحو و  زا  قح  نوؤش  و 

ضرف نودب  هک  دـسریم  تابثا  هب  هار  نیا  زا  ددرگیم ، تابثا  میقتـسم  ریغ  قیرط  کی  زا  دوجو  بوجو  دوخ  دوشیم و  جاتنتـسا  دوجو »
ریغ رظن  زا  یلو  تسین  فلخ  ناهرب  عون  زا  دوشیم  هماقا  بلطم  نیا  رب  هک  یناهرب  هچرگ  تسا . هیجوت  لباق  ریغ  تانکمم  دوجولا  بجاو 

« مل  » دـباییمن و تسد  دوجو » بوجو   » كالم هب  زگره  نهذ  اذـهل  تسا و  فلخ  ناهرب  دـننام  نتـشاد  یمازلا  تیـصاخ  ندوب و  میقتـسم 
تسا و هدرک  فشک  ار  بلطم  مل »  » نایب نآ  اب  هک  دوشیم  یعدم  دراد و  یصوصخم  نایب  تاراشا  رد  یلعوب  دنکیمن ، فشک  ار  بلطم 
. دناهدرمـشن یفاک  بلطم  مل »  » هیجوت يارب  ار  وا  نایب  وا  زا  دعب  يامکح  یلو  تسا  هدیمان  نیقیدص » ناهرب   » ار دوخ  فورعم  ناهرب  اذـهل 

هدـش هیکت  نآ  رب  باتک  نیا  رد  هچنآ  تسا ، هدـشن  هیکت  تاـنکمم  هدـننک  هیجوت  لـصا  ناونع  هب  دوجو  بوجو  رب  زگره  هغالبلاجـهن  رد 
تاذ ندوب  فرص  دوجو  ضحم و  تیعقاو  ینعی  هحفـص 89 ] دنکیم [ ، نایب  ار  دوجو  بوجو  یعقاو  كالم  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا 

: دنیامرفیم هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  زا  قودص  دیحوت  رد  هک  ثیدح  کی  ینعم  حرش  نمـض  باتک  نامه  رد  داتـسا  ترـضح  قح .
تیعقاو يو  اریز  دریذـپیمن  یتیاهن  تیدودـحم و  هنوگچیه  هک  تسا  یتیعقاو  هناحبـس  قح  دوجو  هک  تسا  لصا  نیا  يور  نایب  ساـسا  »

يو زا  ار  دوـخ  صاـخ  یتـسه  تسا و  دـنمزاین  يو  هب  دوـخ  يدوـجو  تایـصوصخ  دودـح و  رد  يراد  تیعقاو  زیچ  ره  هک  تسا  ضحم 
قلطم و یتسه  وا  هک  تسنیا  هتفرگ  رارق  قح  تاذ  هرابرد  اهثحب  همه  ساـسا  هیاـپ و  هغالبلاجـهن  رد  هچنآ  يرآ  [ . 57 «. ] درادیم تفایرد 

تـسه زیچ  همه  اب  وا  تسین ، یلاخ  وا  زا  ءییـش  چیه  نامز و  ای  ناکم و  چیه  درادن ، هار  وا  رد  هجو  چـیه  هب  دـح  دـیق و  تسا ، دودـحمان 
ینعی دراد ، مدقت  تیهام )  ) هزادنا دح و  رب  ددع و  رب  نامز و  رب  یتح  زیچ  همه  رب  تسا  دح  یب  قلطم و  نوچ  تسین و  وا  اب  زیچ  چیه  یلو 

همه تشگزاب  تسا و  وا  زا  زیچ  همه  دوشیم ، عازتنا  وا  عنـص  لعف و  زا  تسا و  وا  لاعفا  هبترم  رد  هزادـنا  دـح و  ددـع و  ناکم و  ناـمز و 
بتک رد  تسا و  هغالبلاجـهن  ياهثحب  روحم  هچنآ  تسنیا  تسا . نیرخالارخآ  تسا ، نیلوالا  لوا  هک  لاـح  ناـمه  رد  وا  تسا ، وا  هب  زیچ 
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همالع داتسا  هکنانچمه  هحفص 90 ] تفای [ . ناوتیمن  نآ  زا  ياهناشن  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  یلازغ و  دشر و  نبا  یلعوب و  یباراف و 
هب هفـسلف  هماع  روما  رد  هک  تسا  رگید  لئاسم  هلـسلس  کی  رب  ینتبم  صخـالا » ینعملاـب  تاـیهلا   » رد قیمع  ياـهثحب  نیا  دـناهدش  رکذـتم 
ام هک  یتقو  میزادرپب . لئاسم  نآ  رب  اهثحب  نیا  ندوب  ینتبم  ناـیب  لـئاسم و  نآ  رکذ  هب  میناوتیمن  اـجنیا  رد  اـم  و  [ 58  ] تسا هدیسر  توبث 

حرطم ناهج  هفسالف  نایم  رد  هغالبلاجهن ) هدنروآ  درگ  ، ) یـضر دیـس  رـصع  رد  هک  تسا  حرطم  هغالبلاجهن  رد  هک  یلئاسم  الوا  مینیبیم 
وا دوجو  هکنیا  و  تسا ، وا  تاذ  زا  رخاتم  هبترم  رد  ددع  تسین و  يددع  تدـحو  عون  زا  بجاو  تاذ  تدـحو  هکنیا  لیبق  زا  تسا ، هدوبن 
هاگ هیکت  مینیبیم  ایناث  و  رگید . لئاسم  یخرب  وا و  ندوب  زیچ  همه  اب  بجاو و  تاذ  ندوب  هقیقحلا  طیـسب  رگید  تسا و  تدحو  اب  يواسم 

فرط زا  نانخـس  نیا  هک  مینک  اعدا  میناوتیم  هنوگچ  تسا ، تواـفتم  زورما  اـت  ناـهج  لوادـتم  یفـسلف  ياـهثحب  اـب  باـتک  نیا  رد  ثحب 
. تسا هدش  عارتخا  زورنآ  یفسلف  میهافم  اب  نایانشآ 

برغ یفسلف  ياههشیدنا  هغالبلاجهن و 

قیمع ریثات  تحت  تخاس ، نوگرگد  ار  یهلا  تمکح  ياههشیدنا  هک  نیهلاتملا  ردص  دراد  میظع  مهس  قرش  هفسلف  خیرات  رد  هغالبلاجهن 
همه تسا و  لاعفا  تافـص و  رب  تاذ  زا  و  تاذ ، هب  تاذ  زا  لالدتـسا  ساسارب  دـیحوت  لـئاسم  رد  وا  شور  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  تاـملک 
هدش انب  تسا ، حرطم  وا  هماع  هفسلف  رد  هک  رگید  یلک  لوصا  هلسلس  کی  هیاپ  رب  نآ  و  بجاو ، ندوب  دوجولا  فرـص  رب  تسا  ینتبم  اهنیا 
للخ يدابم  لوصا و  هلـسلس  کـی  رب  تفاـی و  هحفـص 91 ] ماکحتـسا [  دـش و  روراب  مالـسا  فراعم  تکرب  زا  قرـش  یهلا  تمکح  تسا .

هک دراد  یناوارف  تابجوم  للع و  برغ  رد  يدام  هفـسلف  هب  شیارگ  دـنام . مورحم  ایازم  نیا  زا  برغ  یهلا  تمکح  یلو  دـش ، اـنب  ریذـپان 
دهاوخب یسک  رگا  دوب  برغ  یهلا  تمکح  میهافم  یئاسران  یناوتان و  نآ  هدمع  تلع  ام  هدیقع  هب  [ . 59 . ] تسین اهنآ  حرش  لاجم  نونکا 

سدقم ملسنآ  زا  هک  يدوجو  ناهرب  فارطا  رد  تسا  مزال  دروآ  لمع  هب  دش  هراشا  لصف  هس  ود  نیا  رد  هک  یئاهثحب  هنیمز  رد  ياهسیاقم 
نیقیدـص ناهرب  اب  ارنآ  هاگنآ  دـنک و  هعلاطم  دـناهتخادرپ ، نآ  لوبق  در و  ثحب و  هب  هریغ  تناک و  ستین و  بیال  ازونیپسا و  تراکد و  ات 

زا هر  توافت  : » دـنیبب ات  دـیامن  هسیاقم  تسا  هتفای  ماهلا  مالـسلاهیلع  یلع  تاملک  اصوصخم  یمالـسا و  ياههشیدـنا  زا  هک  نیهلاتملاردـص 
هحفص 95] اجک [ .»؟ هب  ات  تسا  اجک 

تدابع كولس و 

مالسا رد  تدابع 

يربمایپ چیه  تامیلعت  تسا ، یهلا  ناربمایپ  تامیلعت  لوصا  زا  یکی  رگید ، دوجوم  ره  شتـسرپ  كرت  اتکی و  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و 
رد تسه  هک  يزیچ  تسا ، تامیلعت  همه  هحول  رـس  تدابع  زین  مالـسا  هسدـقم  تناید  رد  مینادیم  هکنانچ  تسا . هدوبن  یلاـخ  تداـبع  زا 

یمالسا تادابع  درادن ، دوجو  دشاب  هتشاد  قلعت  رگید  يایند  هب  افرص  هک  یگدنز  زا  ادج  تامیلعت  هلسلس  کی  تروص  هب  تدابع  مالـسا 
يراکمه كرتشم و  تروص  هب  یمالسا  تادابع  یخرب  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا . عقاو  یگدنز  نتم  رد  تسا و  مأوت  یگدنز  ياههفـسلف  اب 

یگدـنز فیاظو  زا  ياهراپ  ماجنا  نمـضتم  هک  تسا  هداد  لکـش  ناـنچنآ  زین  يدرف  ياـهتدابع  هب  مالـسا  دریگیم ، تروص  یعمج  هتـسد 
هشوگ رد  دهاوخیم  هک  يدرف  یتح  هک  تسا  هتفای  صاخ  لکـش  مالـسا  رد  نانچ  تسا  تیدوبع  راهظا  لماک  رهظم  هک  زامن  الثم  تسا ،

، نارگید قوقح  هب  مارتحا  تفاظن ، لیبق  زا  یعامتجا  یقالخا و  فئاظو  زا  ياهراپ  ماـجنا  هب  دوخ  هب  دوخ  دـناوخب  زاـمن  یئاـهنت  هب  تولخ 
رظن زا  ددرگیم . دیقم  هریغ  ادخ و  هتسیاش  ناگدنب  اب  ملس  حلـص و  مالعا  تاساسحا ، طبـض  یـسانش ، تهج  هحفص 96 ] یسانش [ ، تقو 

تیلاعف ندرک ، بسک  راک و  ندـناوخ ، سرد  اذـهل  تسا ، تدابع  دـشاب  ماوت  یئادـخ  كاپ  هزیگنا  اب  رگا  يدـیفم  ریخ و  راـک  ره  مالـسا 
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تدابع مسارم  ماجنا  يارب  طقف  هک  دراد  تامیلعت  ياهراپ  زین  مالـسا  لاح ، نیع  رد  تسا . تدابع  دـشاب  هللا  یف  رگا هللا و  ندرک  یعاـمتجا 
. دراد صاخ  ياهفسلف  دوخ  نیا  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تسا  هدش  عضو 

اهتدابع تاجرد 

راک تسا ، دزم  راک و  هلدابم  هضواعم و  هلماعم و  یعون  تداـبع  دارفا  یخرب  رظن  زا  تسا . تواـفتم  تسین ، ناـسکی  تداـبع  زا  دارفا  یقلت 
، دریگیم دزم  دنکیم و  فرـصم  امرفراک  کی  يارب  ار  دوخ  راک  يورین  هنازور  رگراک ، کی  هک  روطنامه  تسا ، يریگب  دزم  یـشورف و 

هداد وا  هب  رگید  ناـهج  رد  دزم  نآ  هتبلا  هک  دـنکیم  بلط  يدزم  اـعبط  دوـشیم و  تسار  مخ و  دـشکیم و  تمحز  ادـخ  يارب  زین  دـباع 
دـشابن راک  رد  يدزم  رگا  دوشیم و  هصـالخ  دریگیم  اـمرفراک  زا  هک  يدزم  رد  رگراـک  يارب  راـک  هدـئاف  هک  روطناـمه  و  دـش . دـهاوخ 

کی تروص  هب  وا  هب  رگید  ناهج  رد  هک  تسا  يرجا  دزم و  نامه  هورگ ، نیا  رظن  زا  زین ، دباع  تدابع  هدـئاف  تسا  هتفر  ردـه  هب  شیورین 
راـک زا  هک  تسا  ياهرهب  رطاـخ  هب  دـهدیم  يدزم  هک  اـمرفراک  ره  هکنیا  اـما  و  هحفـص 97 ] دوشیم [ . تخادرپ  يدام  ياهالاک  هلـسلس 

زا دزم  رجا و  اضرف  هکنیا  مه  دربب و  دوخ  ناوتان  فیعض و  هدنب  راک  زا  دناوتیم  ياهرهب  هچ  توکلم  کلم و  يامرفراک  دربیم و  رگراک 
هداد وا  هب  راک  يژرنا  يرادقم  فرص  نودب  لضفت  نیا  ارچ  سپ  دریگ ، ماجنا  شـشخب  لضفت و  تروص  هب  گرزب  يامرفراک  نآ  بناج 

یندـب و لاـمعا  نیمه  تداـبع  دوپوراـت  دارفا  هنوگنیا  رظن  زا  تسین . حرطم  زگره  یئاهدـباع  نینچنیا  يارب  هک  تسا  ياهلأـسم  دوشیمن ،
هتبلا هک  تدابع  زا  تسا  یقلت  عون  کی  نیا  دریگیم . تروص  ندـب  ءاضعا  ریاس  ناـبز و  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرهاـظ  سوسحم  تاـکرح 
یقلت تسا . هتفریذـپ  رـصاق  یماع و  مدرم  زا  اهنت  تسا و  هناسانـشنادخ  تاراشا ، مهن  طمن  رد  یلعوب  ریبعت  هب  و  تسا ، هنالهاج  هناـیماع و 

لوادـتم امرفراک  رگراک و  نایم  هک  یلکـش  هب  دزم  امرفراک و  رگراک و  هلأسم  یقلت ، نیا  بسحرب  تسا . هناـفراع  یقلت  تداـبع ، زا  رگید 
، تسا ناور  یلاـعت  تسا ، ناـسنا  جارعم  تسا ، برق  ناـبدرن  تداـبع  یقلت ، نیا  بسح  رب  دـشاب . حرطم  دـناوتیمن  تسین و  حرطم  تـسا 
رب حور  يزوریپ  تسا ، یناسنا  یتوکلم  ياهورین  شزرو  یحور و  ياهدادعتـسا  شرورپ  یتسه ، یئرمان  نوناک  يوس  هب  تسا  حور  زاورپ 

قلطم لماک  هب  تسا  ناسنا  قشع  یگتفیش و  راهظا  تقلخ ، هدنروآ  دیدپ  زا  تسا  ناسنا  هنارازگـساپس  لمعلا  سکع  نیرتیلاع  تسا ، ندب 
، ینیعم دراد و  يرهاظ  یحور ، دراد و  يرکیپ  تدابع  یقلت ، نیا  بسحرب  تسا . هللایلا  ریس  كولـس و  هرخألاب  و  قالطالا ، یلع  لیمج  و 

رگید زیچ  تدابع  ینعم  حور و  تسا ، تدابع  رهاظ  بلاـق و  و  هحفص 98 ] هرکیپ [  دوشیم  ماجنا  ندب  ءاضعا  ریاس  نابز و  هلیـسوب  هچنآ 
هب ار  وا  هک  ياهزیگنا  هب  تداـبع و  زا  وا  یقلت  عون  هب  دراد و  تداـبع  زا  دـباع  هک  یموهفم  هب  دراد  لـماک  یگتـسباو  تداـبع  حور  تسا .
رد نتـشادرب  ماگ  هللا و  یلا  كولـس  هزادـنا  هچ  ات  تدابع  هکنیا  دربیم و  المع  تداـبع  زا  هک  یظح  هرهب و  هب  تسا و  هتخیگنارب  تداـبع 

. دشاب برق  طاسب 

تدابع زا  هغالبلاجهن  یقلت 

ياهیقلت شخب  ماـهلا  همـشچرس و  هکلب  تسا ، هناـفراع  یقلت  تداـبع ، زا  هغالبلاجـهن  یقلت  تسا ؟ هنوگچ  تداـبع  زا  هغالبلاجـهن  یقلت 
هکنانچ تسا . یلع  هناـفراع  ياـهتدابع  یلع و  تاـملک  مرکا ، لوسر  تنـس  دـیجم و  نآرق  زا  سپ  مالـسا ، ناـهج  رد  اـهتدابع  زا  هناـفراع 
ناسنا هناقشاع  هنادباع و  طباور  ههجو  یسراف ) رد  هچ  یبرع و  رد  هچ  ، ) یمالـسا تایبدا  زاورپ  رود  یلاع و  ياهههجو  زا  یکی  مینادیم ،
دوجو هب  هنیمز  نیا  رد  مظن  ای  رثن و  تروص  هب  هیانک ، لیثمت ، اعد ، هباطخ ، ناونع  هب  یفیرظ  كزان و  ياههشیدـنا  تیدـحا . تاذ  اـب  تسا 

ناوتیم یمالـسا  ياهروشک  ورملق  رد  مالـسا  لبق  ام  ياههشیدنا  اب  هسیاقم  اب  تسا . زیگنا  باجعا  زیمآ و  نیـسحت  یتسار  هک  تسا  هدمآ 
هک یمدرم  زا  مالـسا  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  تقر  فطل و  تعـسو و  قمع و  تهج  رد  اههشیدنا  رد  یمیظع  شهج  هچ  مالـسا  هک  دیمهف 

يادخ ای  دندادیم و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  تسد  هتخاس  ياههمسجم  هشیدنا  یهاتوک  رثا  رب  دندیتسرپیم و  ار  شتآ  ای  ناسنا و  ای  تب 
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 ] دنتـسنادیم مسجم  ار  ادزماروها  امـسر  ای  دنتـسنادیم و  یکی  ار  رـسپ  ردپ و  انایحا  دندادیم و  لزنت  ناسنا  کی  ردـپ  دـح  رد  ار  لازیال 
راکفا و نیرتفیطل  اههشیدنا و  نیرتقیقر  یناعم و  نیرتدرجم  هک  تخاس  یمدرم  دندرکیم ، بصن  اج  همه  ار  شاهمـسجم  و  هحفص 99 ]
، تفرگ جوا  راکفا  درک ، رییغت  اهقطنم  دش ،  ضوع  اههشیدنا  هبترم  کی  هک  دـش  روطچ  دـنداد . ياج  دوخ  زغم  رد  ار  تاروصت  نیرتیلاع 

هنومن لسن  ود  ره  دنتـسه . یلاوتم  لسن  ود  هغالبلاجـهن  هقلعم و  هعبـس  تشگ ؟ نوگرگد  اهـشزرا  دـش و  یلاعتم  تفای و  تقر  تاساسحا 
رتش و هزین و  تسا و  بسا  فصو  تسه  هچ  ره  یکی  نآ  رد  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  يوتحم  رظن  زا  اما  دـناتغالب ، تحاصف و 

یقلت عوـن  هکنیا  يارب  نوـنکا  یناـسنا . میهاـفم  نیرتیلاـع  یکی  نیا  رد  85 و  دارفا ، وـجه  حدـم و  هقــشاعم و  وربا و  مـشچ و  نوخیبـش و 
هرابرد هک  مینکیم  زاغآ  ياهلمج  اب  ار  دوخ  نخـس  میزادرپیم و  یلع  تاملک  زا  یئاههنومن  رکذ  هب  دوش  نشور  تداـبع  زا  هغالبلاجـهن 

. تسا هدش  هتفگ  تدابع  زا  مدرم  ياهیقلت  توافت 

ناگدازآ تدابع 

. رارحالا ةدابع  کلتف  ارکـش  هللااودبع  اموق  نا  و  دیبعلا ، ةدابع  کلتف  ۀبهر  هللااودبع  اموق  نا  و  راجتلاةدابع ، کلتف  هبغر  هللااودـبع  اموق  نا  »
هحفـص 100] سرت [  زا  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، ناگـشیپ  تراجت  تدابع  نیا  دنتـسرپیم ، شاداپ  هزیگنا  هب  اریادـخ  یهورگ  اـنامه  [ . 60]

ناگدازآ تدابع  نیا  دنتسرپیم ، دنشاب  هدرک  يرازگساپس  ار  وا  هکنآ  يارب  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، ناتفـص  هدرب  تدابع  نیا  دنتـسرپیم ،
هدرکن نیعم  ینامرفان  يارب  يرفیک  دـنوادخ  اـضرف  [ . 61 «. ] هتمعنل ارکـش  یـصعی  نا ال  بجی  ناکل  هتیـصعم  یلع  هللا  دعوتی  ملول  . » تسا

اعمط كران و ال  نم  افوخ  کتدـبع  ام  یهلا  : » تسا ترـضح  نآ  تاملک  زا  دوشن . درمت  شنامرف  هک  درکیم  باـجیا  يرازگـساپس  دوب ،
شتـسرپ تتـشهب  رد  عـمط  رطاـخ  هب  اـی  ترفیک و  زا  میب  رطاـخ  هـب  ار  وـت  نـم  [ . 62 «. ] کتدـبعف ةدابعلل  الها  کتدـجو  لب  کـتنج  یف 

. متفای شتسرپ  هتسیاش  هک  مدرک  شتسرپ  تهج  نادب  ار  وت  نم  ماهدرکن ،

قح دای 

رد میرک  نآرق  ندرب . دای  زا  ار  وا  ریغ  قح و  داـی  تسا : زیچ  کـی  رد  تسا  تداـبع  رد  هک  یعاـمتجا  یقـالخا و  يونعم  راـثآ  همه  هشیر 
و درادیم » زاب  تشز  دـب و  راک  زا  زامن  [ » هحفـص 101 دیوگیم [ : دـنکیم و  هراشا  تدابع  یحور  یتیوقت  هبنج  یتیبرت و  رثا  هب  اج  کی 

تـسا ادـخ  دای  رد  دـناوخیم و  زامن  هک  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا  راداپ » هب  یـشاب  نم  دای  هب  هکنیا  يارب  ار  زاـمن  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد 
فدـه هک  ادـخ  دای  ادـخ و  رکذ  تسا . هدـنب  شدوخ  هک  دـنکیمن  شومارف  تسا و  وا  بقارم  یئانیب  اناد و  تاذ  هک  دراد  دای  رد  هراومه 

تسا تدابع  حور  هک  قح  دای  هرابرد  یلع  دهدیم ، رارق  یهلا  تایلجت  هدامآ  ارنآ  دشخبیم و  افـص  دهدیم و  الج  ار  لد  تسا ، تدابع 
ام ةدناعملا و  هب  داقنت  ةوشعلا و  دعب  هب  رصبت  هرقولا و  دعب  هب  عمـست  بولقلل ، ءالج  رکذلا  لعج  یلاعت  هناحبـس و  هللا  نا  : » دیامرفیم نینچ 
دای دنوادخ  [ . 63 . ] مهلوقع تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاجان  داـبع  تارتفلا  ناـمزا  یف  ههربلا و  دـعب  ههربلا  یف  هؤـألا  تزع  حرب هللا 
مار داـنع ، یـشکرس و  سپ  زا  اـنیب و  یئاـنیبان ، سپ  زا  اونـش و  يرک ، سپ  زا  هلیــسو  نیدـب  اـهلد  تـسا ، هداد  رارق  اـهلد  لقیــص  ار  دوـخ 

تـسا هدوبن  مدرم  نایم  رد  يربمایپ  هک  یئاهنامز  رد  نامز و  زا  ياههرب  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسه  هدوب و  نینچ  هراومه  دـندرگیم ،
تیـصاخ تاملک  نیا  رد  دنکیم . ملکت  نانآ  اب  ناشیاهلقع  هار  زا  دیوگیم و  زار  اهنآ  اب  اهنآ  ریمـض  رـس  رد  هک  دراد  هتـشاد و  یناگدنب 

هحفص 102] ددرگیم [ . ادخ  اب  هملاکم  يریگماهلا و  لباق  لد  هک  یئاج  ات  تسا  هدش  نایب  اهلد  رد  قح  دای  فرگش  ریثات  بیجع و 

تاماقم تالاح و 

هلمج نآ  زا  تسا ، هدـش  هداد  حیـضوت  دـهدیم  خر  تدابع  وترپ  رد  ینعم  لها  يارب  هک  یئاهتمارک  تاماقم و  تـالاح و  هبطخ  نیمه  رد 
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هللا علطا  ماقم  یف  تامارکلا  دعاقم  مهل  تدعا  ءامـسلا و  باوبا  مهل  تحتف  هنیکـسلا و  مهیلع  تلزنت  ۀکئالملا و  مهب  تفح  دق  دیامرفیم :
دورف ناشیارب  شمارآ  دناهتفرگ ، نایم  رد  ار  نانآ  ناگتـشرف  زواجتلا ... حور  هئاعدب  نومـسنتی  مهماقم  دـمح  مهیعـس و  یـضرف  هیف  مهیلع 
لاعتم دنوادخ  تسا ، هتـشگ  هدامآ  ناشیارب  یهلا  نایاپیب  فاطلا  هاگیاج  تسا ، هدش  هدوشگ  نانآ  يور  رب  توکلم  ياهرد  تسا ، هدـمآ 

دنوادخ هک  هاگنآ  تسا ، هدوتس  ار  ناشماقم  هدیدنـسپ و  ار  ناشلمع  هدید و  دناهدروآ  تسد  هب  یگدنب  هلیـسوب  هک  ار  نانآ  هجرد  ماقم و 
. دننکیم ساسحا  ار  هانگ  کیرات  ياههدرپ  نتفر  سپ  مامشتسا و  ار  یهلا  تشذگ  ترفغم و  يوب  دنناوخیم  ار 

ادخ نادرم  بش 

يدام يدعب  هس  يایند  تذل  اب  هک  یتذل  تسا ، تذل  زا  هدنکآ  تدابع  يایند  تسا . يرگید  يایند  تدابع  يایند  هغالبلاجهن ، هاگدید  زا 
رهش ره  ای  و  ماش » قارع و  رصم و  هب   » هک يرفس  ریس و  اما  تسا  رفس  ریس و  شبنج و  شـشوج و  زا  رپ  تدابع  يایند  تسین . هسیاقم  لباق 
همه اریز  درادـن ، زور  بش و  تداـبع  ياـیند  تسین » ماـن  ار  وک   » دوشیم یهتنم  يرهـش  هب  دوشیمن ، یهتنم  ینیمز  رگید  هحفص 103 ] ] 

تـسا دنمتداعـس  تخبـشوخ و  هچ  هغالبلاجهن  رظن  زا  تسا ، صولخ  افـص و  هرـسکی  درادن ، ترودک  هودنا و  یگریت و  تسا ، یئانـشور 
هک دهدیمن  تیمها  رگید  دهن  ماگ  ایند  نیا  هب  هک  سک  نآ  دهد ، شزاون  ار  وا  ایند  نیا  شخبناج  میسن  دراذگاپ و  ایند  نیا  هب  هک  یسک 

لیللا یف  ترجه  اهـسؤب و  اهبنجب  تکرع  اهـضرف و  اـهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط  : » تشخ رب  اـی  دـهن  رـس  اـبید  رب  مسج  هداـم و  ياـیند  رد 
مهعجاضم نع  تفاجت  مهداعم و  فوخ  مهنویع  رهـسا  رـشعم  یف  اهفک  تدـسوت  اهـضرا و  تشرتفا  اـهیلع  يرکلا  بلغ  اذا  یتح  اهـضمغ 

[ . 64 «. ] نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  مهبونذ ، مهرافغتسا  لوطب  تعـشقت  مههافـش و  مهبر  رکذب  تمهمه  و  مهبونج ،
اهجنر تسا ،) وا  راک  هللا ، وه  لق  دمح و  رای و  هللا ، ، ) دهدیم ماجنا  ار  شیوخ  راگدرورپ  ضئارف  هکنآ  تسا  دنمتداعس  تخبشوخ و  هچ 
يراد هدنز  بش  دنیزگیم و  يرود  باوخ  زا  ماگنه  بش  دنکیم . دروخ  دوخ  يولهپ  ریز  رد  ار ) هناد  ایسآ  گنس  دننام  ، ) ار اهیتحاران  و 

زور ینارگن  هک  تسا  یهورگ  رد  دـهدیم ، رارق  شلاب  ار  دوخ  تسد  شرف و  ار  نیمز  دروآیم  هلمح  باوخ  هاپـس  هک  هاگنآ  دـیامنیم ،
رکذ هـب  ناـشاهبل  دــننکیم ، یلاــخ  هحفــص 104 ] اــج [  ناــشاههاگباوخ  زا  ناــشاهولهپ  هدوـبر ، ناشنامــشچ  زا  باوـخ  تشگزاــب ،
انامه ادـخ ، بزح  دـننانآ  دوریم . سپ  ناشموادـم  ياهرافغتـسا  رثا  رب  ناـشیاههانگ  ملظم  ربا  دـننکیم ، تکرح  هتـسهآ  ناـشراگدرورپ 

هحفص 105] تسین [  یناملظ  بش  تقیقح  هب  ار  نانشور  تسا  زورفاناهج  زور  ادخ  نادرم  بش  ناراگتسر ! دننانآ 

هغالبلاجهن رد  دابع  تدابع و  هرهچ  میسرت 

هراشا

لامعا هلـسلس  کی  ماجنا  اهنت  تدابع  هغالبلاجـهن ، رظن  زا  هک  دـش  مولعم  دـش ، ناـیب  تداـبع  زا  هغالبلاجـهن »  » یقلت زرط  شیپ  لـصف  رد 
رادناج هدنز و  هاگنآ  یندـب  لامعا  تسا ، رگید  زیچ  ینعم  حور و  تسا ، تدابع  هرکیپ  تروص و  یندـب  لامعا  تسین . حوریب  کشخ و 

يدـعب و هس  يایند  زا  لاقتنا  جورخ و  یعون  یعقاو  تدابع  دـشاب . ماوت  ینعم  حور و  نآ  اـب  هک  تسا  تداـبع  یعقاو  ماـن  هتـسیاش  تسا و 
رد دوخ . هب  صاخ  ياهتذل  یبلق و  تادراو  زا  و  شبنج ، ششوج و  زا  تسا  رپ  دوخ  هبون  هب  هک  یئایند  تسا ، رگید  یئایند  رد  نداهن  مدق 

ناگـشیپ تدابع  تدابع و  هرهچ  زا  اهمیـسرت  رگید : ترابع  هب  تسا ، هدـمآ  ناوارف  تدابع  كولـس و  لها  هب  طوبرم  بلاطم  هغالبلاجـهن 
توالت اههلان ، هآ و  اهزادگ ، زوس و  اهتذل ، قوش و  اهتیشخ ، فوخ و  اهیراد ، هدنز  بش  رظن  زا  كالس  دابع و  يامیـس  یهاگ  تسا  هدش 

ددرگیم ناشبیصن  سفن  داهج  هبقارم و  تدابع و  وترپ  رد  هک  یبیغ  تایانع  یبلق و  تادراو  یهاگ  تسا ، هدش  یشاقن  میـسرت و  اهنآرق 
یهاگ تسا ، هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  ناهانگ  هریت  راـثآ  وحم  هحفـص 106 ] و [  یئادز » هانگ   » رظن زا  تدابع  ریثات  یهاگ  تسا ، هدـش  نایب 
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ياهتجهب اهتذـل و  زا  يرکذ  یهاگ  تسا و  هدـش  هراشا  یناور  ياههدـقع  یقالخا و  ياهیرامیب  زا  ياهراپ  ناـمرد  رظن  زا  تداـبع  رثا  هب 
. تسا هدمآ  نایم  هب  هار  ناکلاس  داهز و  دابع و  بیقر  یب  هبئاشیب و  صلاخ و 

اهیراد هدنز  بش 

قیوشت اهیف  ۀـیاب  اورم  اذاف  مهئاد  ءاود  هب  نوریثتـسی  مهـسفنا و  هب  نونزحی  الیترت  هنولتری  نآرقلا  ءازجال  نیلات  مهمادـقا  نوفاصف  لـیللا  اـما 
نا اونظ  مهبولق و  عماسم  اهیلا  اوغصا  فیوخت  اهیف  هیاب  اورم  اذا  و  مهنیعا ، بصن  اهنا  اونظ  اقوش و  اهیلا  مهسوفن  تعلطت  اعمط و  اهیلا  اونکر 
یلا نوبلطی  مهمادقا  فارطا  مهبکر و  مهفکا و  مههابجل و  نوشرتفم  مهطاسوا ، یلع  نوناح  مهف  مهناذآ ، لوصا  یف  اهقیهش  منهج و  ریفز 

ار نآرق  تایآ  دننکیم ، تفج  تدابع  يارب  ار  دوخ  ياهاپ  اهبـش  [ . 65 . ] ءایقتا راربا  ءاملع  ءاملحف  راهنلا  اما  و  مهباقر ، كاکف  یلاـعت  هللا 
ياود دننکیم و  داجیا  دوخ  لد  رد  هنافراع  یمغ  اهنآ  ینعم  رد  تقد  تایآ و  نآ  همزمز  اب  دنیامنیم ، توالت  هدرمش  هدرمش  یمارآ و  اب 

زا ياهیآ  هب  هاگ  ره  دننیبیم ، مشچ  هب  هک  تسنیا  لثم  دنونـشیم  نآرق  نابز  زا  هچ  ره  دنزاسیم ، رهاظ  هلیـسو  نیدب  ار  شیوخ  ياهدرد 
هب نوچ  و  تسا ، اهنآ  نیعلا  بصن  هک  دـیامنیم  نینچ  ددرگیم ، زیربل  قوش  زا  ناـشبلق  دـندنبیم و  عمط  نادـب  دنـسریم  تمحر  تاـیآ 

ياههلعـش نتفر  نییاپ  الاب و  گنهآ  هک  تسنیا  دننام  دنهدیم و  ارف  شوگ  نادـب  دنـسریم  بضغ  رهق و  هحفـص 107 ] تایآ [  زا  ياهیآ 
زا دنیاسیم و  كاخ  هب  اهاپ  تشگنا  رـس  اهوناز و  اهتـسد و  فک  اهیناشیپ و  هدرک  مخ  تدابع  هب  ار  اهرمک  دسریم ، ناشـشوگ  هب  منهج 

، تسا هتـسویپ  رگید  يایند  هب  ناشحور  دح  نیا  ات  دـننکیم و  يرادهدـنز  بش  نینچ  هک  اهنیمه  دـنبلطیم ، ار  شیوخ  يدازآ  دـنوادخ 
. اسراپ کین و  اناد ، رابدرب ، یعامتجا ، دنتسه  ینادرم  اهزور 

یبلق تادراو 

هتعفادـت لـیبسلا و  هب  کلـس  قیرطلا و  هل  ناـباف  قربلا ، ریثک  عمـال  هل  قرب  هظیلغ و  فطل  هلیلج و  قد  یتح  هسفن ، تاـما  هلقع و  ییحا  دـق 
ار شیوخ  لقع  [ . 66 . ] هبر یـضرا  هبلق و  لمعتـسا  امب  هحارلا  نمالا و  رارق  یف  هندب  ۀـنینامطب  هالجر  تتبث  و  ۀمالـسلا ، باب  یلا  باوبالا 

قرب تسا و  هدش  یمرن  هب  لیدبت  حور  ياهتنوشخ  یکزان و  هب  لیدبت  ندب  ياهيربتس  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدناریم  ار  شیوخ  سفن  هدنز و 
هب ات  تسا  هدش  هدرب  لزنم  نآ  هب  لزنم  نیا  زا  هتسویپ  تسا ، هداد  قوس  يورهر  هب  ار  وا  نشور و  وا  رب  ارهار  هدیهج و  وا  بلق  رب  يرون  رپ 

هحفص تباث [  شیاسآ ، نما و  هاگرارق  رد  وا  مارآ  ندب  هارمه  شیاهاپ  هدیـسر و  تسا  تماقا  زادناراب  تمالـس و  لزنم  هک  لزنم  نیرخآ 
رد تسا . هتخاس  دونشوخ  ار  شیوخ  راگدرورپ  هتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  ریمـض  لد و  هک  تسنیا  بجوم  هب  همه  نیا  تسا  هداتـسیا  [ 108

سفن ندناریم  هدهاجم و  زا  نخـس  تسا ، هدش  هدناوخ  لقع  یگدنز  هک  تسا  يرگید  یگدنز  زا  نخـس  مینیبیم - هکنانچ  اههلمج - نیا 
نـشور ار  وا  يایند  دهجیم و  کلاس  لد  رد  هدـهاجم  رثا  رب  هک  تسا  یقرب  زا  نخـس  تسا ، حور  ندـب و  تضایر  زا  نخـس  تسا ، هراما 

ریس و دح  نیرخآ  هک  دوصقم  لزنم  هب  ات  دنکیم  یط  بیترت  هب  کلاس  قاتشم و  حور  کی  هک  تسا  یلحارم  لزانم و  زا  نخـس  دنکیم ،
هک تسا  یـشمارآ  هنینأمط و  زا  نخـس  [ 67 «، ] هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  اـی  : » دـسریم تسا  رـشب  يونعم  دوعص 

مامتها هبطخ 221  رد  [ . 68 «. ] بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  : » ددرگیم رما  تیاهن  رد  رشب  تیفرظ  رپ  بارطـضارپ و  مارآان و  بلق  بیـصن 
«. مهئایحا بولق  تومل  اماظعا  دشا  مه  مهداسجا و  توم  نومظعی  ایندلا  لها  نوری  : » تسا هدش  فیـصوت  نینچ  لد  یگدنز  هب  هقبط  نیا 
. ] دنرامـشیم رتگرزب  ار  نآ  دنتـسه و  لئاق  تیمها  ناشدوخ  لد  ندرم  يارب  اهنآ  اما  دنرامـشیم  گرزب  ار  شیوخ  ندب  ندرم  ایند  لها 

نادباب ایندلا  اوبحص  : » تسا هدش  نایب  نینچ  نیا  دشکیم  وس  نادب  دیابریم و  ار  دعتسم  ياهحور  هک  یئاههبذج  اههسلخ و  هحفص 109 ]
اههاگیاج نیرتالاب  هب  اهندـب  نآ  ياهحور  هک  دـندرک  ترـشاعم  یئاهندـب  اب  ایند  لـها  اـیند و  اـب  [ . 69 «. ] یلعالا لحملاب  ۀـقلعم  اهحاورا 

رگا [ . 70 «. ] باقعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  نیع  ۀفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتـست  مل  مهل  بتک  يذـلا  لجالا  الول  . » دوب هتـسویپ 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 35 

http://www.ghadirestan.com


ياهتمارک هب  قوش  قشع و  تدـش  زا  دـنامیمن  یقاب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ناشاهندـب  رد  اهنآ  ياهحور  دوبن  اهنآ  موتحم  ردـقم و  لـجا 
تـسا هدرک  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  لـمع  ار و  دوـخ  وا  [ . 71 «. ] هصلختـساف هناحبـس  صلخا هللا  دـق  . » وا ياـهتبوقع  زا  فوخ  یهلا و 

بیذـهت هجیتـن  رد  هک  یقارـشا  یـضافا و  مولع  تسا . هداد  رارق  شیوخ  صوصخم  ار  وا  شیوخ ، صاـخ  تیاـنع  فطل و  هب  زین  دـنوادخ 
نایب نینچ  نیا  ددرگیم  نانآ  هحفص 110 ] بیصن [  هک  یمزاج  نیقی  دوشیم و  ریزارـس  هار  ناکلاس  بلق  رب  تیدوبع  قیرط  یط  سفن و 

هنم شحوتـسا  اـمب  اوـسنا  نوفرتـملا و  هرعوتـسا  اـم  اونالتـسا  نیقیلا و  حور  اورـشاب  ةریـصبلا و  ۀـقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  : » تـسا هدـش 
لها رب  هچنآ  دـناهدرک ، سمل  ار  نیقی  حور  تسا  هدروآ  موجه  ناـنآ  ياـهبلق  رب  تسا  لـماک  شنیب  هیاـپ  رب  هک  یملع  [ . 72 «. ] نولهاجلا

. دناهتفرگ سنا  دنتشحورد  نآ  زا  نالهاج  هک  يزیچ  نآ  اب  تسا و  هتشگ  مرن  نانآ  رب  تسا  راوشد  تخس و  معنت 

یئادز هانگ 

هب تـبغر  لـیم و  هجیتـن  رد  دراذـگیم و  یقاـب  یمدآ  لد  رب  روآ  ترودـک  هدـننک و  کـیرات  يرثا  هاـنگ  ره  یمالــسا ، تاـمیلعت  رظن  زا 
ندوب ادـخ  دای  رد  یگدـنب و  تدابع و  ـالباقتم  دـباییم . شیازفا  رگید  ناـهانگ  هب  تبغر  دریگیم و  شهاـک  یئادـخ  کـین و  ياـهراک 

. دهاکیم هانگ  داسف و  رش و  هب  تبغر  لیم و  زا  دنکیم و  نوزفا  ار  کین  راک  هب  تبغر  لیم و  دهدیم ، شرورپ  ار  ناسنا  یبهذم  نادجو 
هک تسه  ياهبطخ  هغالبلاجهن  رد  دزاسیم . نآ  نیزگیاج  ار  یکین  ریخ و  هب  لیم  دنادرگیم و  لیاز  ار  ناهانگ  زا  یـشان  ياهیگریت  ینعی 

تح بونذـلا  تحتل  اهنا  و  : » دـیامرفیم زامن ، هرابرد  یئاهدـیکات  هیـصوت و  زا  سپ  تسا . هدرک  ثحب  تناـما  ءادا  هوکز و  زاـمن  هراـبرد 
یف اهنم  لستغی  وهف  لجرلا  باب  یلع  نوکت  ۀمحلاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللا  لوسر  هحفص 111 ] اههبش [  قبرلا و  قالطا  اهقلطت  قرولا و 

زا ار  اهندرگ  دزیریم و  تخرد  گرب  دـننام  ار  ناـهانگ  زاـمن  [ . 73 [ .»؟ نردـلا نم  هیلع  یقبی  نا  یـسع  اـمف  تارم ، سمخ  هلیللا  مویلا و 
نآ رد  ار  دوخ  تبون  جـنپ  يزور  دـشاب و  صخـش  هناخ  رد  رب  هک  مرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن  ادـخ  ربمایپ  دزاسیم ، دازآ  هاـنگ  نامـسیر 

؟ دنامیم یقاب  ندب  رب  یگدولآ  زا  يزیچ  اهوشتسش  نینچ  اب  ایآ  دومرف ، هیبشت  دهد  وشتسش 

یقالخا نامرد 

هداـبع هللا  سرح  اـم  کـلذ  نع  و  : » دـیامرفیم ربـک ، ملظ ، یـشکرس ، لـیبق  زا  هلیذر  قـالخا  زا  ياهراـپ  هـب  هراـشا  زا  سپ  هـبطخ 234  رد 
و مهـسوفنل ، الیلذت  مهراصبال و  اعیـشخت  مهفارطال و  انیکـست  تاضورفملا  مایالا  یف  مایـصلا  ةدـهاجم  تاوکزلا و  تاولـصلاب و  نینمؤملا 
اهزامن و هلیـسوب  دـنوادخ  تسا  یناور  ياهیرامیب  یقالخا و  تافآ  نیا  ضرعم  رد  رـشب  نوچ  مهنع .» ءـالیخلل  اـباهذا  مهبولقل و  اـضیفخت 
، دـنرادیم زاب  هانگ  زا  ار  اـهاپ  اهتـسد و  تاداـبع  نیا  درک ، یناـبهگن  تسارح و  تاـفآ  نیا  زا  ار  دوخ  نمؤم  ناگدـنب  اـههزور  اـهتاکز و 
 ] لیاز ار  غامد  داب  و  دـنیامنیم ، عضاوتم  ار  اهلد  دـننادرگیم ، مار  ار  سوفن  دنـشخبیم ، عوشخ  اهنآ  هب  هتـشادزاب  یگریخ  زا  ار  اهمـشچ 

. دنزاسیم هحفص 112 ]

تذل سنا و 

ملعت مهرئامض و  یف  مهیلع  علطت  مهرئارـس و  یف  مهدهاشت  کیلع  نیلکوتملل  ۀیافکلاب  مهرـضحا  كءایلوال و  نیـسنالا  سنآ  کنا  مهللا 
اوأجل بئاصملا  مهیلع  تبـص  نا  كرکذ و  مهـسنآ  ۀبرغلا  مهتـشحوا  نا  هفوهلم ، کیلا  مهبولق  هفوشکم و  کل  مهرارـساف  مهرئاصب  غلبم 
يارب دننک  دامتعا  وت  هب  هک  یناسک  يارب  اهنآ  همه  زا  و  يرتسینا ، تناتسود  يارب  یـسینا  ره  زا  وت  اراگدرورپ  [ . 74 . ] کب ةراجتسالا  یلا 

تریـصب و نازیم  یهاگآ و  ناـنآ  لاـح  رب  ناشریمـض  قاـمعا  رد  ینکیم و  هدـهاشم  ناـشلد  نطاـب  رد  ار  ناـنآ  يرتهداـمآ ، يرازگراـک 
ددرگ نانآ  تشحو  ببـس  یئاهنت  رگا  تسا . باتیب  وت  قارف  رد  اهنآ  ياهلد  تسا و  راکـشآ  وت  دزن  نانآ  ياـهزار  ینادیم ، ار  ناـشتفرعم 
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دای انامه  [ . 75 «. ] الدب ایندلا  نم  هوذـخا  الهال  رکذـلل  نا  و  . » دـنربیم هانپ  وت  هب  دزیر  ورف  نانآ  رب  اهیتخـس  رگا  تسا و  ناشـسنوم  وت  دای 
يدـهم هب  ياهراشا  هـبطخ 150  رد  هحفـص 113 ] دـناهدرک [ . باختنا  اـیند  ياـهتمعن  همه  ياـج  هب  ار  نآ  هک  دراد  ياهتـسیاش  دارفا  ادـخ 
تدابع تمکح و  تعاجش و  هک  دنکیم  دای  نامزلارخآ  رد  ار  یهورگ  نخس ، رخآ  رد  و  دراد ، فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم

یف ریـسفتلاب  یمری  و  مهراصبا ، لیزنتلاب  یلجت  لصنلا . نیقلا  ذحـش  موق  اـهیف  نذحـشیل  مث  : » دـیامرفیم تسا ، هدـمآ  درگ  اـهنآ  رد  اـماوت 
نارب زیت و  رگنهآ  تسد  رد  ناکیپ  دننام  دنوشیم و  هداد  لقیص  یهورگ  سپس  [ . 76 «. ] حوبصلا دعب  ءمکحلا  سأک  نوقبغی  و  مهعماسم ،

ياهماج ددرگیم ، اقلا  نانآ  ياهشوگ  رد  نآرق  یناعم  حیضوت  ریسفت و  دوشیم و  هتشادرب  ناشیاههدید  زا  هدرپ  نآرق  هلیسوب  دندرگیم ،
ریـسفت و دوشیم و  هتـشادرب  ناشیاههدید  دـندرگیم . تفرعم  هداب  شوخ  رـس  و  دنـشونیم ، ماش  حبـص و  ره  ار  تفرعم  تمکح و  یپایپ 

هداب شوخ  رس  و  دنشونیم ، ماش  حبص و  ره  ار  تفرعم  تمکح و  یپایپ  ياهماج  ددرگیم ، اقلا  نانآ  ياهـشوگ  رد  نآرق  یناعم  حیـضوت 
هحفص 117] دندرگیم [ . تفرعم 

تلادع تموکح و 

تموکح هلأسم  هغالبلاجهن و 

هراشا

کی هک  یـسک  ره  تسا . تلادع  تموکح و  هب  طوبرم  لئاسم  تسا  هدـش  ثحب  اهنآ  هرابرد  ناوارف  هغالبلاجـهن  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
یناوارف شزرا  تیمها و  دراد ، یـصاخ  تیـساسح  تلادع  تموکح و  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  دنیبیم  دـنک  هعلاطم  ار  هغالبلاجـهن  هرود 

ثعاب دنـشابیم  انـشآ  یناهج  نایدا  ریاس  تامیلعت  اب  سکعرب  دـنرادن و  یئانـشآ  مالـسا  اب  هک  یناسک  يارب  اعطق  تسا . لـئاق  اـهنآ  يارب 
کی رخآ  تسین ؟ ایند  یگدنز  ایند و  هب  طوبرم  اهنیا  رگم  دزادرپیم ؟ لئاسم  هنوگنیا  هب  ردـقنیا  ینید  ياوشیپ  کی  ارچ  هک  تسا  بجعت 

یلع قباوس  تسا و  انـشآ  یمالـسا  تامیلعت  اب  هک  یـسک  سکع ، رب  و  راک ؟ هچ  یعاـمتجا  لـئاسم  یگدـنز و  اـیند و  اـب  ار  ینید  ياوشیپ 
هناخ رد  هتفرگ  شردپ  زا  یکدوک  رد  ار  وا  ربمغیپ  تسا ، هتفای  شرورپ  مالـسا  مرکم  ربمغیپ  سدقم  ناماد  رد  هک  دـنادیم  ار  مالـسلاهیلع 

لوصا هتخومآ ، وا  هب  ار  مالسا  زومر  هداد ، شرورپ  ار  وا  دوخ  صوصخم  تیبرت  میلعت و  اب  تسا و  هدرک  گرزب  دوخ  ناماد  يور  دوخ و 
نآرق رگم  دوب . بجعت  ياـج  دوب  نیا  زج  رگا  وا  يارب  هکلب  دوشیمن  یبـجعت  هنوگچیه  راـچد  تسا  هتخیر  وا  ناـج  رد  ار  مالـسا  عورف  و 

ام هک  دنگوس  [ . 77 «. ] طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  [ » هحفص 118 دیامرفیمن [ : میرک 
هیآ نیا  رد  دـننک . مایق  تلادـع  هب  مدرم  نایم  رد  هک  میدروآ  دورف  زارت و  باتک و  نانآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لئالد  اب  ارـشیوخ  ناربمایپ 

هب یهلا  ناربمایپ  هک  هتفر  الاب  اجنآ  ات  تلادع  تسادـق  ماقم  تسا . هدـش  یفرعم  ایبنا  همه  تثعب  فدـه  ناونع  هب  تلادـع  يرارقرب  همیرک ،
مالسا عورف  لوصا و  هدنهد  حیضوت  نآرق و  رـسفم  حراش و  هک  یلع  دننام  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  اذهیلع  دناهدش . ثوعبم  نآ  رطاخ 
لئاسم نیا  هب  یهجوت  دوخ  تامیلعت  رد  هکنانآ  دـهد ؟ رارق  ارنآ  تیمها  زا  يرتمک  هجرد  رد  ای  دـنک و  توکـس  هلأسم  نیا  هراـبرد  تسا 
راکفا رد  تسا  مزال  تسا ، نید  نتم  رد  تساجن  تراهط و  لیبق  زا  یلئاسم  اهنت  تسا و  هیـشاح  رد  لئاسم  نیا  دننکیم  لایخ  ای  دنرادن و 

. دنیامن رظن  دیدجت  دوخ  دیاقع  و 

رابتعا شزرا و 

مالسا اساسا  هکلب  تسا ، هجرد  هچ  رد  هغالبلاجهن  رظن  زا  لئاسم  نیا  تیمها  شزرا و  هک  تسا  نیمه  دوش  ثحب  دیاب  هک  ياهلأسم  نیلوا 
مزال اهنآ  هب  هراشا  اما  تسا . جراخ  تـالاقم  نیا  دودـح  زا  لـصفم  ثحب  دـهدیم . تلادـع  تموکح و  هب  طوبرم  لـئاسم  هب  یتیمها  هچ 
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زا دـعب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تماعز  تیالو و  تفـالخ و  هک  دـهدیم  ناـمرف  ار  مرکا  لوسر  هک  اـجنآ  میرک  نآرق  هحفـص 119 ] تسا [ .
! هداتسرف يا  [ . 78 «. ] هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم دـنک ، غالبا  مدرم  هب  شدوخ 

یمالـسا عوضوم  مادک  هب  ياهدرکن . غالبا  ار  یهلا  تلاسر  ینکن  رگا  ناسرب ، مدرم  هب  هدمآ  دورف  تراگدرورپ  هیحان  زا  هک  ار  نامرف  نیا 
گنج نایرج  رد  دشاب ؟ يواسم  تلاسر  غالبا  مدع  اب  نآ  ندرکن  غالبا  هک  تسا  رگید  عوضوم  مادک  تسا ، هدش  هداد  تیمها  هزادنا  نیا 

، دندرک رارف  هدرک  ههبج  هب  تشپ  نیملـسم  زا  یهورگ  دش و  شخپ  مرکا  ربمغیپ  ندش  هتـشک  ربخ  دندروخ و  تسکـش  نیملـسم  هک  دحا 
زج دمحم  [ . 79 [ .»؟ مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  : » دـیامرفیم نینچ  میرک  نآرق 

دینکیم و هحفـص 120 ] رارف [  امـش  دوش  هتـشک  گنج  رد  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  تسین ، دـناهدمآ  یناربماـیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ 
طابنتسا نینچ  هیآ  نیا  زا  تموکح » تیالو و   » هلاقم رد  هادف ) یحور   ) یئابطابط همالع  داتسا  ترـضح  تسا !؟ هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید 

هک سکنآ  ياول  تحت  دیاب  اروف  امش  دنک ، داجیا  امش  راک  رد  ياهفقو  هنوگچیه  دیابن  گنج  رد  مرکا  ربمغیپ  ندش  هتـشک  هک  دناهدومرف 
یگنج یعاـمتجا و  ماـظن  دریمب ، اـی  دوش  هتـشک  ربمغیپ  اـضرف  رگید  تراـبع  هب  دـیهد  همادا  دوخ  راـک  هب  تسا  امـش  میعز  ربمغیپ  زا  سپ 

ریما و ار  رفن  هس  زا  یکی  امتح  دیدش  رفسمه  لقادح )  ) رفن هس  رگا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدح  رد  دشاپب . مه  زا  دیابن  نیملـسم 
لح أشنم  هک  عامتجا  رب  مکاـح  هوق  کـی  نادـقف  جرم و  جره و  مرکا  لوسر  رظن  زا  هک  دـیمهف  ناوتیم  اـجنیا  زا  دـیهد . رارق  دوخ  سیئر 

رد هک  تلادـع  تموـکح و  هب  طوـبرم  لـئاسم  تسا . روآ  ناـیز  هزادـنا  هچ  دـشاب  رگیدـکی  اـب  عاـمتجا  دارفا  هدـنهد  دـنویپ  تاـفالتخا و 
ثحب تسا  مزال  هک  هلأـسم  نیلوا  مینکیم . حرط  ار  اـهنآ  زا  یخرب  یهلا  هوق  لوح و  هب  اـم  تسا و  ناوارف  تسا  هدـش  حرطم  هغالبلاجـهن 

رد هک  جراوخ  رکف  اـب  تسا و  هدرک  حیرـصت  ار  ردـتقم  تموکح  کـی  موزل  ررکم  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . تموکح  موزل  شزرا و  دوش 
الا مکحال   » ناشراعـش مینادیم - هکنانچمه  جراوخ - تسا . هدرک  هزرابم  میزاینیب - تموکح  زا  نآرق  دوجو  اب  دـندوب  یعدـم  رما  زاغآ 
هک یناسک  هیحان  زا  ای  دنوادخ و  هیحان  زا  اهنت  نوناق )  ) نامرف هک  تسنیا  شدافم  تسا و  هدش  سابتقا  دـیجم  نآرق  زا  راعـش  نیا  دوب - هللا »

ریبـعت رگید  روـط  ادـتبا  رد  ار  هلمج  نیا  جراوـخ  یلو  دوـش . هحفـص 121 ] عضو [  دـیاب  تسا  هداد  يراذـگنوناق  هزاجا  ناـنآ  هب  دـنوادخ 
تموکح قح  رـشب  هک  دوب  نیا  نآ  ریبعت  لصاح  دنتفرگیم ، رظن  رد  ار  یلطاب  ینعم  قح  هملک  نیا  زا  نینمؤملاریما ، ریبعت  هب  دـندرکیم و 

نوناق عضو  رایتخا  هک  ینعم  نیا  هب  اما  الا هللا » مکح  ال   » میوگیم مه  نم  یلب  دیامرفیم ، یلع  تسادخ . نآ  زا  ارـصحنم  تموکح  درادن ،
ارجا رـشب  دارفا  هلیـسوب  تسیاب  ادخ  نوناق  تسین ، لوقعم  نیا  و  تسا ، ادخ  اب  مه  تماعز  تموکح و  دنیوگیم  اهنیا  نکل  تسا ، ادـخ  اب 

راک ادـخ  يارب  نموم  هک  تسا  تموکح  هیاس  رد  تموکح و  وترپ  رد  تسین ، ياهراچ  [ 80 « ] دـب  » ای کین »  » یئاورنامرف زا  ار  مدرم  دوش ،
نمشد اب  و  يروآ ، عمج  اهتایلام  هک  تسا  تموکح  هلیـسو  هب  دسریم . دوخ  نایاپ  هب  اهراک  دربیم و  ار  دوخ  يایند  هرهب  رفاک  دنکیم و 

. دیآ تسدـب  یتحار  نادـب  رـش  زا  دـندرگ و  تحار  ناکین  هک  یتقونآ  ات  دوشیم ، هدناتـس  زاب  يوق  زا  فیعـض  قح  و  نما ، اههار  و  دربن ،
عابـشا هک  يویند  ماقم  تسپ و  کـی  ناونع  هب  ار  تماـعز  تموکح و  رگید ، یناـبر  لـجر  یهلا و  درم  ره  دـننام  مالـسلاهیلع  یلع  [ . 81]

ریاس دننام  ارنآ  درامشیمن ؛ يزیشپ  ارنآ  دنکیم و  ریقحت  تخـس  یگدنز  لآ  هدیا  فده و  ناونع  هب  تسا و  رـشب  یبلط  هاج  سح  هدننک 
رد ار  تماعز  تموکح و  نیمه  اما  درامشیم ، رترادقمیب  دشاب  يراد  هدروخ  ناسنا  تسد  رد  هک  یکوخ  ناوختـسا  زا  ایند  يدام  رهاظم 

هداعلاقوف عاـمتجا ، هب  تمدـخ  و  هحفـص 122 ] قح [  قاـقحا  تلادـع و  يارجا  يارب  ياهلیـسو  ناوـنع  هب  ینعی  شتیعقاو  یلـصا و  ریـسم 
شیرادهگن ظفح و  يارب  ندز  ریـشمش  زا  ددرگیم ، وج  هدافتـسا  بلط و  تصرف  بیقر  فیرح و  نتفای  تسد  عنام  درامـشیم و  سدقم 

تـسد اب  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  نارود  رد  سابع  نبا  دزرویمن . غیرد  نارگلواپچ  دربتـسد  زا 
دوـمرف ماـما  چـیه ، تفگ  ساـبع  نبا  تسا ؟ ردـقچ  شفک  نیا  تمیق  دیـسرپ  ساـبع  نبا  زا  دزیم ، هنیپ  ار  شیوـخ  هنهک  شفک  شدوـخ 

هب ار  یقح  منک ، ارجا  ار  یتلادـع  نآ  هلیـسوب  هکنآ  رگم  تسا ، رتشیب  امـش  رب  تراما  تموکح و  زا  نم  رظن  رد  هنهک  شفک  نیمه  شزرا 
هراومه قوقح  دـیامرفیم : دـنکیم و  قوقح  دروم  رد  یلک  یثحب  هبطخ 207  رد  [ . 82 . ] مرادرب نایم  زا  ار  یلطاب  اـی  مناـسرب ، یقح  يذ 
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ره هک  هدرک  عضو  ناـنچ  ار  اـهنآ  تسا ؛ هداد  رارق  مدرم  رب  مدرم  يارب  هک  تسا  یقوقح  یهلا  قوـقح  هلمج  زا  دـیامرفیم . تسا ، ینیفرط 
دهعتم ار  اـهنآ  هـک  تـسا  رگید  یقح  بجوـم  تـیعمج  کـی  اـی  درف و  کـی  عـفن  هـب  یقح  ره  دریگیم ، رارق  رگید  یقح  ربارب  رد  یقح 

نآ زا  سپ  دـهد . ماجنا  دراد  هدـهع  رب  هک  یقوقح  دروم  رد  ار  دوخ  هفیظو  مه  يرگید  هک  ددرگیم  روآ  مازلا  هاگنآ  یقح  ره  دـنکیم ،
ۀـضیرف یلاولا ، یلع  ۀـیعرلا  قح  ۀـیعرلا و  یلع  یلاولا  قح  قوقحلا  کلت  نم  هناحبـس  ضرتفا  ام  مظعا  و  : » دـهدیم همادا  نخـس  هب  نینچ 

الا ةالولا  حلـصت  ةالولا و ال  حالـصب  الا  ۀـیعرلا  حلـصت  تسیلف  مهنیدـل ، ازع  مهتفلال و  اماظن  اهلعجف  لـک ، یلع  لـکل  هناحبـس  هللا  اهـضرف 
نیدلا و جـهانم  تماق  مهنیب و  قحلا  زع  اهقح  ۀـیعرلا  یلا  یلاولا  يدا  هقح و  یلاولا  یلا  ۀـیعرلا  تدا  اذاف  هحفص 123 ] ۀیعرلا [ ، ۀماقتساب 

نیا نیرتگرزب  ءادعالا .»... عماطم  تسئی  هلودلا و  ءاقب  یف  عمط  نامزلا و  کلذب  حلـصف  ننـسلا  اهلالذا  یلع  ترج  لدعلا و  ملاعم  تلدتعا 
، هدومرف ررقم  یقوقح  همه  رب  همه  يارب  هک  تسا ، یهلا  هضیرف  تسا ، تموکح  رب  مدرم  قـح  مدرم و  رب  تموـکح  قـح  لـباقتم ، قوـقح 

رگم دـید  دـنهاوخن  یگتـسیاش  حالـص و  يور  زگره  مدرم  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  نید  تزع  مدرم و  طـباور  ماـظتنا  هیاـم  ار  قوـقح  نیا 
هب تلم  هدوت  هاگره  دنوش . تماقتـسا  اب  راوتـسا و  تلم  هدوت  رگم  دـمآ  دـنهاوخن  حالـص  هب  زگره  اهتموکح  دـشاب و  حـلاص  ناشتموکح 

، دـش دـهاوخ  مکاـح  مرتـحم و  عاـمتجا  رد  قح »  » هک تسا  تقونآ  دـنک ، ادا  ار  مدرم  قوقح  تموکح  دنـشاب و  راداـفو  تموکح  قوقح 
دش و دهاوخ  رهاظ  یفارحنا  هنوگچیه  نودب  لدع  مئالع  اههناشن و  هک  تسا  تقو  نآ  تساخ  دـهاوخ  اپ  هب  نید  ناکرا  هک  تسا  تقونآ 

نتسب عمط  زا  نمشد  دوشیم و  ینتشاد  تسود  بوبحم و  هنامز  طیحم و  تفرگ و  دهاوخ  رارق  دوخ  يارجم  رد  اهتنس  هک  تسا  تقو  نآ 
. دش دهاوخ  سویأم  يراوتسا  مکحم و  عامتجا  نینچ  هب 

تلادع شزرا 

ناهج و هنیمز  رد  يدیدج  تامیلعت  اهنت  هن  دوب . ناگدنورگ  تارکفت  اههشیدنا و  يور  تشاذگ  هک  يریثات  نیلوا  مالسا  سدقم  تامیلعت 
لوا تمسق  تیمها  زا  رتمک  تمسق  نیا  تیمها  درک ، ضوع  ار  اهندیشیدنا  هوحن  رکفت و  زرط  هکلب  دروآ  عامتجا  ناسنا و  هحفص 124 ] ] 
اهنت اما  دراذگیم ، دوخ  ناوریپ  رایتخا  رد  يدیدج  تاعالطا  یبتکم  ره  دهدیم و  دوخ  نادرگاش  هب  ياهزات  تامولعم  یملعم  ره  تسین .

هوحن هداد  رییغت  ار  نانآ  رکفت  زرط  دـنهدیم و  دوخ  ناوریپ  نادرگاش و  هب  يدـیدج  قطنم  هک  تسا  اهبتکم  زا  یخرب  ناـملعم و  زا  یخرب 
هوحن رکفت و  زرط  دوشیم ؟ ضوع  اـهقطنم  هک  تسا  هنوگچ  تسا . حیـضوت  دـنمزاین  بلطم  نیا  دـنزاسیم . نوـگرگد  ار  ناشندیـشیدنا 
تـسا رکفتم  دوـجوم  کـی  هک  تهج  نآ  زا  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  هچ  یملع و  لـئاسم  رد  هـچ  ناـسنا  ددرگیم ؟ نوـگرگد  اهندیـشیدنا 
تـسا يدابم  لوصا و  نامه  هب  هیکت  اب  دیامنیم و  هیکت  يدابم  لوصا و  یخرب  رب  هاوخانهاوخ  دوخ ، ياهلالدتـسا  رد  دـنکیم و  لالدتـسا 

اهلالدتـسا و رد  هک  تسا  یلوا  يداـبم  لوـصا و  ناـمه  رد  اـهرکفت  زرط  اـهقطنم و  تواـفت  دـنکیم . تواـضق  دـیامنیم و  جاتنتـسا  هـک 
هک تسا  اجنیا  دشاب . هتفرگ  رارق  جاتنتسا  لالدتسا و  هیاپ  ءاکتا و  هطقن  یئدابم  لوصا و  عون  هچ  هک  تسنیا  رد  دوریم ، راک  هب  اهجاتنتـسا 

ناسکی نامز  یملع  حور  اب  نایانـشآ  نایم  ینامز  ره  رد  اهرکفت  زرط  ابیرقت  یملع  لـئاسم  رد  ددرگیم . تواـفتم  تاجاتنتـسا  تارکفت و 
لکشمه ناسمه و  زین  نامزمه  نامدرم  یتح  یعامتجا  لئاسم  رد  یلو  تسا  فلتخم  ياهرـصع  تارکفت  نایم  تسه  یفالتخا  رگا  تسا ،

یعون هب  هاوخان  هاوخ  یقالخا  یعامتجا و  لئاسم  اب  دروخرب  رد  رشب  تسین . نآ  رد  ثحب  لاجم  نونکا  هک  دراد  يزار  دوخ  نیا  دنتـسین و 
ساسا رب  دوشیم و  لئاق  فلتخم  ياهشزرا  ینعی  بتارم  تاجرد و  لئاسم  نآ  يارب  دوخ  یبایزرا  رد  دزادرپیم ؛ یبایزرا  هحفص 125 ] ] 

دوشیم و توافتم  دنکیم  یبایزرا  يرگید  هچنآ  اب  دربیم  راک  هب  هک  یئدابم  لوصا و  عون  هک  تسا  اهیدنب  هقبط  اهيدنب و  هجرد  نیمه 
دوخ یبایزرا  رد  مدرم  همه  ایآ  تسا ، یعامتجا  هلأسم  کی  نز ، يارب  اـصوصخ  فاـفع ، ـالثم  ددرگیم . فلتخم  اـهرکفت  زرط  هجیتن  رد 

هدناسر رفص  دح  هب  ار  عوضوم  نیا  شزرا  مدرم  زا  یخرب  تسا ، فالتخا  تیاهنیب  هن ، هتبلا  دننکیم ؟ رکف  عون  کی  عوضوم  نیا  هرابرد 
يارب شزرا  نیا  یفن  اب  دنلئاق و  شزرا  تیاهنیب  یـضعب  درادـن و  يرثؤم  شقن  چـیه  نانآ  تارکفت  هشیدـنا و  رد  عوضوم  نیا  سپ  دـنا .
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، دروآ نیئاـپ  ـالاب و  ار  اهـشزرا  هک  تسا  ینعم  نـیا  هـب  درک  ضوـع  ار  اـهرکفت  زرط  هـک  مالـسا  دنتـسین . لـئاق  شزرا  یگدـنز  تاـیح و 
یلیخ ياهشزرا  درک و  نییعت  اهنآ  يارب  نیگنس  هداعلاقوف  ياهب  داد و  رارق  یلعا  هجرد  رد  اوقت ) دننام  ، ) دوب رفص  دح  رد  هک  یئاهـشزرا 

تایح و مالسا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  تلادع  دناسر . رفـص  دح  رـس  ات  هدروآ  نیئاپ  ار  نآ  ریغ  داژن و  نوخ و  لیبق  زا  ار  الاب 
هدمع هکلب  درکن  تعانق  نآ  ءارجا  هب  اهنت  ای  درکن و  هیـصوت  اهنت  تلادع ، هب  مالـسا  تفای . هداعلاقوف  شزرا  تفرگ و  رـس  زا  ار  یگدـنز 

زا یجنـس  هتکن  شوهاب و  درف  میونـشب . هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نابز  زا  ار  بلطم  نیا  تسا  رتهب  درب ،  الاب  ارنآ  شزرا  هک  تسنیا 
؟ یگدنـشخب ای  تسا  رتالاب  رتفیرـش و  تلادع  ایآ  دوجلا ؟ ما  لضفا  لدـعلا  هحفـص 126 ] دنکیم [ : لاوس  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 

نودـب هـک  ار  يرگید  یکین  ناـسحا و  هراوـمه  تـسا و  هدوـب  نازیرگ  متـس ، زا  هراوـمه  رـشب  تـسا ، یناـسنا  هصیـصخ  ود  لاوـس  دروـم 
دوج و دـسریم : رظن  هب  ناـسآ  یلیخ  ـالاب  شـسرپ  خـساپ  تسا . هداد  رارق  شیاتـس  نیـسحت و  دروم  هدادیم  ماـجنا  شاداـپ  تشادمـشچ 
هک تسنیا  دوج  اما  تساهنآ ، قوقح  دودح و  هب  ندرکن  زواجت  نارگید و  قوقح  تیاعر  تلادع  اریز  تسا  رتالاب  تلادع  زا  یگدنـشخب 

قوقح ظفاح  ای  دنکیمن و  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دنکیم  تلادع  هک  نآ  دنکیم ، ریغ  راثن  ار  دوخ  ملـسم  قوقح  دوخ  تسد  اب  یمدآ 
سپ دنکیم  ضیوفت  يرگید  هب  ار  دوخ  ملـسم  قح  و  دیامنیم ، يراکادف  دنکیم  دوج  هکنآ  اما  و  نازواجتم ، زواجت و  زا  تسا  نارگید 

فرعم و تلادـع  زا  شیب  دوج  ینعی  تسا ، رارق  نیا  زا  بلطم  میجنـسب  يدرف  یقالخا و  ياهرایعم  اب  اهنت  رگا  مه  اعقاو  تسا . رتالاب  دوج 
لیلد ود  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـهدیم . باوج  الاب  رظن  سکعرب  مالـسلاهیلع  یلع  یلو  اما ... تسا ، ناسنا  حور  ءاقر  سفن و  لاـمک  هناـشن 

يارجم رد  ار  اهنایرج  لدع  اهتهج .» نم  اهجرخی  دوجلا  اهعـضاوم و  رومالا  عضی  لدعلا  : » هکنیا یکی  تسا ، رتالاب  دوج  زا  لدع  دیوگیم 
هک تسا  نیا  تلادع  موهفم  اریز  هحفـص 127 ] دزاسیم [ . جراخ  دوخ  یعیبط  يارجم  زا  ار  اهنایرج  دوج  اما  دـهدیم . رارق  دوخ  یعیبط 

عاـمتجا دوش ، هداد  دراد  تقاـیل  دادعتـسا ، راـک و  بسح  هب  هچنآ  قباـطم  سک  ره  هب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یعقاو  یعیبط و  ياهقاقحتـسا 
دوـج صخـش  رظن  زا  هک  تسا  تسرد  دوـج  اـما  و  تسا . هتفرگ  رارق  شدوـخ  ياـج  رد  نآ  ءزج  ره  هک  دـنکیم  ادـیپ  ار  ینیـشام  مـکح 
یعیبط ریغ  نایرج  کی  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ، شزرا  اب  هداعلاقوف  دشخبیم - يرگید  هب  ارـشیوخ  عورـشم  کلمیام  هک  هدننک -

ار شیوخ  تیلاعف  دنهد  تاجن  ار  وضع  نآ  هکنیا  يارب  اتقوم  ءاضعا  ریاس  تسا و  رامیب  ندـب  نآ  زا  يوضع  هک  تسا  یندـب  دـننام  تسا ،
ياج هب  عامتجا  ءاضعا  هجوت  ات  دشاب  هتشادن  اریرامیب  ءاضعا  نینچ  عامتجا  هک  رتهب  هچ  یعامتجا  رظن  زا  دننکیم . وا  عضو  حالصا  هجوتم 

: هکنیا رگید  ددرگ . فوطعم  عاـمتجا  یمومع  لـماکت  يوس  هب  دوـش ، فوـطعم  صاـخ  وـضع  کـی  هب  کـمک  حالـصا و  فرط  هب  هکنیا 
رب رد  ار  عامتجا  همه  هک  لماش ، یلک و  تسا  يربدـم  ریدـم و  ماع و  تسا  ینوناق  تلادـع  صاخ .» ضراع  دوجلا  ماع و  سئاـس  لدـعلا  »

شیور دوشیمن  هک  تسا  یلک  ریغ  یئانثتـسا و  تلاح  کی  شـشخب  دوج و  اما  دـنورب ، نآ  زا  دـیاب  همه  هک  تسا  یهارگرزب  دریگیم و 
: ] تفرگ هجیتن  هاگنآ  مالـسلاهیلع  یلع  تسین . دوج  رگید  دـبای  تیلک  دـنک و  ادـیپ  یمومع  ینوناق و  هبنج  رگا  دوج  اساسا  درک . باسح 

رکفت هنوگ  نیا  تسا . تلادع  تسا  لضفا  فرـشا و  هکنآ  دوجو ، تلادـع  نایم  زا  سپ  [ . 83 . ] امهلضفا امهفرشا و  لدعلاف  هحفص 128 ]
عامتجا تلاصا  تیمها و  یبایزرا  نیا  هشیر  یـصاخ ، یبایزرا  ساسا  رب  تسا  هشیدـنا  زا  صاـخ  یعون  یناـسنا ، لـئاسم  ناـسنا و  هراـبرد 

یکی نیا  تسا و  لصا  یکی  نآ  دراد ، مدـقت  یقالخا  يدابم  لوصا و  رب  یعاـمتجا  يداـبم  لوصا و  هک  تسنیا  یباـیزرا  نیا  هشیر  تسا .
هک یلـصا  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  رظن  زا  روـیز . تـنیز و  یکی  نـیا  تـسا و  نـکر  یکی  نآ  هخاـش ، یکی  نـیا  تـسا و  هـنت  یکی  نآ  عرف ،

تلادـع دـهدب  شمارآ  عامتجا  حور  هب  تمالـس و  عامتجا ، رکیپ  هب  درادـهگن ، یـضار  ار  همه  دـنک و  ظفح  ار  عامتجا  لداـعت  دـناوتیم 
مارآ یـضار و  دوـشیم  يرگمتـس  وا  عـفن  هب  هک  یـسک  نآ  حور  رگمتـس و  دوـخ  حور  یتـح  تسین  رداـق  ضیعبت  روـج و  ملظ و  تـسا ،

نودب دناجنگب و  دوخ  رد  دناوتیم  ار  همه  هک  یمومع  تسا  یهارگرزب  تلادع  ناگدش ، لامیاپ  ناگدیدمتـس و  هب  دسر  هچ  ات  درادهگن 
یتمسق نافع  نب  نامثع  هک  مینادیم  دناسریمن . دصقم  هب  ار  رگمتس  درف  یتح  هک  تسا  یهار  هروک  روج  ملظ و  اما  دهد ، روبع  یلکشم 

هب ار  روما  مامز  مالسلاهیلع  یلع  نامثع  زا  دعب  داد ، رارق  شناکیدزن  نادنواشیوخ و  لویت  شتفالخ  هرود  رد  ار  نیملـسم  یمومع  لاوما  زا 
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هحفص 129] ار [  دوخ  ششوک  دشاب .  هتـشادن  هتـشذگ  هب  يراک  دنکن و  قبـس  ام  هب  فطع  هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  تفرگ . تسد 
« ءیش هلطبی  میدقلا ال  قحلا  : » هک دادیم  باوج  وا  اما  دیآیم ، شیپ  شدوخ  تفالخ  نامز  رد  دعب  هب  نیا  زا  هک  یثداوح  هب  دنک  دودحم 

زاب دنـشاب  هدیرخ  ناکزینک  ای  دنـشاب و  هتفرگ  نز  دوخ  يارب  لاوما  نآ  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف  دوشیمن . لطاب  هجو  چـیه  هب  نهک  قح 
شیاجنگ تلادع  رد  انامه  [ . 84 «. ] قیضا هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ناف  . » منادرگیمرب لاملا  تیب  هب  ار  نآ  مه 

تلادـع رد  هدرک  سامآ  شمادـنا  تسا  رامیب  هک  سکنآ  و  دـهد ، ياـج  دوخ  رد  دریگرب و  رد  ار  همه  دـناوتیم  تلادـع  تسا ؛ یـصاخ 
تـشاد نامیا  زرم  کی  ناونع  هب  نآ  هب  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  تلادع  ینعی  تسا . رتگنت  روج  ملظ و  هاگیاج  هک  دنادب  دیاب  دجنگیمن 

يارب يدح  رگید  دسرب  زرم  فرط  نآ  هب  رشب  ياپ  دوش و  هتفرگ  نامیا  نیا  هتسکش و  زرم  نیا  رگا  اما  دوب ، عناق  یـضار و  نآ  دودح  هب  و 
ساسحا رتشیب  ددرگیم و  رگید  دـح  هنـشت  دوخ  ریذـپان  يریـس  توهـش  تعیبط و  ياضتقم  هب  دـسرب  هک  يدـح  ره  هب  دسانـشیمن ، دوخ 

هحفص 130] دیامنیم [ . یئاضران 

دوب یتلادعیب  ياههنحص  یچاشامت  ناوتن 

هب هاگآ  ناملسم  کی  هک  درامشیمن  اور  زگره  دنادیم ، یهلا  سومان  کی  هکلب  یهلا ، هفیظو  فیلکت و  کی  ار  تلادع  مالسلاهیلع  یلع 
یـسایس زیگنا  مغ  ياـهارجام  هکنآ  زا  سپ  هیقـشقش »  » هـبطخ رد  دـشاب . یتلادـعیب  ضیعبت و  ياههنحـص  یچاـشامت  یمالـسا ، تاـمیلعت 

هک دنتساوخیم  وا  زا  ماربا  رارصا و  اب  دندروآ و  موجه  وا  يوس  هب  نامثع  لتق  زا  سپ  مدرم  هک  دسریم  اجنادب  دهدیم ، حرش  ار  هتشذگ 
تیلوؤسم نیا  دوبن  لیام  رگید  رـضاح  عاضوا  یبارخ  اب  هتـشذگ و  كاـندرد  ياـهارجام  نآ  زا  سپ  وا  دریذـپب و  ار  نیملـسم  يرادـمامز 

تشادن و راک  نیا  هب  ياهقالع  لوا  زا  یلع  دشیم  هتفگ  دوب و  هدش  ثول  تقیقح  تفریذپیمن  رگا  هکنیا  مکح  هب  اما  دریذـپب ، ار  نیگنس 
یکی شکمتس ، رگمتـس و  هقبط  ود  هب  عامتجا  هک  اجنآ  هک  دهدیمن  هزاجا  مالـسا  هکنیا  مکح  هب  و  تسین ، لئاق  یتیمها  لئاسم  نیا  يارب 
هنحـص یچاشامت  دراذـگب و  تسد  يور  تسد  دوشیم ، میـسقت  یگنـسرگ ، زا  تحاران  هنـسرگ  يرگید  و  يروخرپ ، زا  تحاران  روخرپ 
اوراقی نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  ۀـجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  : » تفرگ هدـهعرب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  دـشاب ،

رگا دوـبن و  میظع  عاـمتجا  نآ  رگا  [ . 85 «. ] اهلوا سأکب  اهرخآ  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغـس  ملاـظ و ال  ۀـظک  یلع 
رگمتس يروخرپ  لباقم  رد  هک  دوبن  نادنمشناد  هحفـص 131 ] زا [  ادخ  نامیپ  رگا  دوبن و  نم  رب  رذع  هار  ندش  هتـسب  تجح و  ندش  مامت 

لوا زور  دننام  متخادنایم و  شاهناش  يور  ار  تفالخ  راسفا  انامه  دنراذگن ، تسد  يور  تسد  دننیشنن و  تکاس  شکمتـس  یگنـسرگ  و 
. متسشنیم رانک 

دوشب تحلصم  يادف  دیابن  تلادع 

نونکا تسا  هدش  دادملق  تسایـس  مزال  رازبا  هراومه  نتخود ، نتـسب و  گرزب  ياههمقل  اب  ار  اهناهد  يزاسدـناب و  يزاب و  قیفر  ضیعبت و 
. تسا يزاب  تسایس  عون  نیا  اب  هزرابم  شاهدیا  فده و  تسا ، رازبا  نیا  نمشد  هک  تسا  هدش  ادخان  ار  تسایـس  یتشک  رادمامز و  يدرم 
دوـشیم و يراـکبارخ  هـب  رجنم  شجنر  دــننکیم ، ادــیپ  شجنر  تسایــس ، لاـجر  ناـمه  ینعی  عـقوت ، باـبرا  لوا  زور  ناـمه  زا  اــعبط 
هک دندرک  اضاقت  یهاوخ  ریخ  صولخ و  تیاهن  اب  دندمآ و  مالسلاهیلع  یلع  روضح  هب  شیدناریخ  ناتسود  دروآیم ، مهارف  یئاهرـسدرد 
نک تحار  اهیچوه  نیا  رـسدرد  زا  ار  تدوخ  هک  دـندرک  داهنـشیپ  دروآ ، دـیدپ  دوخ  تسایـس  رد  یفاـطعنا  رتمهم ، تحلـصم  رطاـخ  هب 

دننام ینمـشد  لباقم  رد  العف  وت  دنلوا ، ردص  ياهتیـصخش  زا  اهنیا  زا  یـضعب  دنتـسه ، يذـفنتم  دارفا  اهنیا  هب » هتخود  همقل  هب  گس  نهد  »
تاواسم و عوضوم  العف  تحلـصم !»  » رطاـخ هب  هک  دراد  یعناـم  هچ  دراد ، راـیتخا  رد  ار  ماـش  دـننام  زیخرز  یتلاـیا  هک  يراد  رارق  هیواـعم 
 ] ریمـس رمـس  ام  هب  روطا  ام  هللا  و  روجلاـب ... رـصنلا  بلطا  نا  ینورمأـتا  : » داد باوج  مالـسلاهیلع  یلع  يراذـگب ؟ هنع  توکـسم  ار  يربارب 
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دیهاوخیم نم  زا  امش  [ . 86 «. ] هللا لام  لاملا  امنا  فیکف و  مهنیب  تیوسل  یل  لاملا  ناک  ول  امجن ، ءامـسلا  یف  مجن  ما  اـم  و  هحفص 132 ]
،؟ منک ینابرق  تدایـس  تسایـس و  ياپ  هب  ار  تلادـع  هک  دـیهاوخیم  نم  زا  مروآ ؟ تسد  هب  يرگمتـس  ضیعبت و  تمیق  هب  ار  يزوریپ  هک 

نم و ضیعبت ؟ نم و  تشگ ، مهاوخن  يراک  نینچ  درگ  هب  درک و  مهاوخن  يراک  نینچ  تسا  اـیند  اـیند  اـت  هک  ادـخ  تاذ  هب  دـنگوس  ریخ 
دوـب و مدوـخ  جـنرتسد  لوـصحم  مدوـخ و  صخـش  لاـم  تسا  نم  راـیتخا  رد  هک  یموـمع  لاوـما  نیا  هـمه  رگا  تلادـع ؟ ندرک  لاـمیاپ 

دوب نیا  میادـخ . رادـتناما  نم  تسا و  ادـخ  لام  لام  هک  دـسر  هچ  ات  متـشادیمن ، اور  ضیعبت  زگره  منک  میـسقت  مدرم  ناـیم  متـساوخیم 
هحفص 133] مالسلاهیلع [ . یلع  رظن  رد  تلادع  شزرا  تسنیا  و  تلادع ، هرابرد  مالسلاهیلع  یلع  یبایزرا  زا  ياهنومن 

مدرم قوقح  هب  فارتعا 

هراشا

ندرک مهارف  نتشادهگن و  ریس  اب  ناوتیم  ار  رتوبک  کی  ای  بسا و  کی  دوشیمن ، هصالخ  هناخ  هماج و  نان و  بآ و  رد  رـشب  تاجایتحا 
لماوع هک  دـشاب  رثؤم  دـناوتیم  هزادـنا  نامه  هب  یناور  لماوع  ناسنا ، تیاضر  بلج  يارب  یلو  تشادـهگن . یـضار  نت ، شیاسآ  هلیـسو 

تیاضر لیـصحت  بلج و  رظن  زا  لاح  نیع  رد  دـننک ، لمع  ناسکی  مدرم ، يدام  جـئاوح  نیمات  رظن  زا  تسا  نکمم  اـهتموکح  ینامـسج .
هک یئاهزیچ  زا  یکی  دروآیمنرب . يرگید  دروآیمرب و  ار  عامتجا  یناور  جـئاوح  یکی  هک  تهج  نادـب  دـنریگن ، هجیتن  ناـسکی  یمومع 

اهنآ هک  مشچ  نیا  اب  دـنکیم ؟ هاگن  شدوخ  هب  مدرم و  هدوت  هب  ياهدـید  هچ  اـب  تموکح  هک  تسنیا  دراد  یگتـسب  نادـب  مومع  تیاـضر 
هدـنیامن نیما و  لیکو و  اهنت  دوخ  وا  دـنقح و  بحاص  اهنآ  هک  مشچ  نیا  اب  ای  و  تسا ؟ رایتخا  بحاص  کـلام و  دوخ ، كولمم و  هدرب و 

رد و  دـهدیم ، ماجنا  شیوخ ، ناویح  يارب  ناویح  کی  کلام  هک  تسا  يراـمیت  عون  زا  دـهد  ماـجنا  یتمدـخ  ره  لوا  تروص  رد  تسا ؟
زارتحا مدرم و  یعقاو  قوقح  هب  تموکح  فارتعا  هحفـص 134 ] دهدیم [ . ماجنا  حلاص  نیما  کی  هک  تسا  یتمدخ  عون  زا  مود  تروص 

. تسا نانآ  نانیمطا  اضر و  بلج  هیلوا  طیارش  زا  دشاب ، اهنآ  تیمکاح  قح  یفن  رب  رعشم  هک  یلمع  عون  ره  زا 

تیمکاح قح  هلأسم  اسیلک و 

هدیـشک تیحیـسم  يایند  نوریب  هب  شاهنماد  شیب  مک و  دش و  اپ  رب  اپورا  رد  بهذم  دـض  رب  یتضهن  مینادیم - هکنانچ  دـیدج - نورق  رد 
ییاسران اهنآ  زا  یکی  مینیبیم  مینکیم  وجتـسج  ار  رما  نیا  ياههشیر  للع و  هک  یتقو  دوب . يرگیدام  فرط  هب  تضهن  نیا  شیارگ  دـش .

ادخ هب  داقتعا  نایم  یعنصت  دنویپ  یعون  یئاپورا ، نافوسلیف  یخرب  نینچمه  اسیلک و  بابرا  تسا . یسایس  قوقح  رظن  زا  ییاسیلک ، میهافم 
ناـیم تبثم  طاـبترا  یعون  اـعبط  دـندرک . رارقرب  رگید ، فرط  زا  يدادبتـسا  ياـهتموکح  تیبثت  یـسایس و  قوقح  بلـس  فرط و  کـی  زا 

وا فرط  زا  ار  تموکح  قح  میریذپب و  ار  ادخ  دیاب  ای  هک  دش  ضرف  نینچ  دش . ضرف  یئادخیب  مدرم و  رب  مدرم  تموکح  یسارکومد و 
زا مینادب . قح  يذ  ار  دوخ  میناوتب  ات  مینک  یفن  ار  ادخ  ای  مینک و  یقلت  دـنرادن  ینـشور  زایتما  عون  چـیه  هک  ینیعم  دارفا  هب  هدـش  ضیوفت 

، دننک رارقرب  داضت  یعیبط ، زاین  کی  بهذم و  نایم  بهذم  ءایلوا  هک  تسنیا  یبهذم ، درگبقع  تابجوم  زا  یکی  یبهذم ، یسانشناور  رظن 
دوخ جوا  هب  اپورا  رد  اهقانتخا  اهدادبتـسا و  هک  ياهلحرم  رد  تسرد  دوش . رهاظ  یمومع  راکفا  حطـس  رد  زاین  نآ  هک  یماگنه  اصوصخم 

هب ءاکتا  اب  ای  اسیلک و  نارادـفرط  ای  اسیلک  فرط ) زا  ، ) تسا مدرم  نآ  زا  تیمکاح  قح  هک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  هنـشت  مدرم  دوب و  هدیـسر 
هک دوب  یفاک  نیمه  قح ، هن  دـنراد  هفیظو  فیلکت و  طقف  تموکح ، هنیمز  رد  مدرم  هک  دـش  هضرع  رکف  نیا  هحفص 135 ] اسیلک [  راکفا 

برغ رد  مه  رکفت ، زرط  نیا  دزیگنارب . یلک  روط  هب  ادخ  نید و  دض  رب  هکلب  اسیلک ، دض  رب  ار  تموکح  یسارکومد و  يدازآ و  ناگنشت 
نرق رد  یناردنکسا  ینانوی  میکح   ) نولیف : » دسیونیم یعامتجا  دادرارق  رد  وسور  كاژ  ناژ  دراد . یمیدق  رایسب  ياهشیر  قرش ، رد  مه  و 
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يرترب دوخ  ياههلگ  رب  هعیبط  ناپوچ  هک  یمـسق  نامه  تسا  هتفگیم  مر ) راوخنوخ  روطارپما   ) الوگیلاک هک  دـنکیم  لقن  يدـالیم ) لوا 
ریظن ایاعر  و  نایادـخ ، ریظن  اهنآ  هک  تسا  هتفرگیم  هجیتن  دوخ  لالدتـسا  زا  دـنراد و  قوفت  شیوخ  نیـسوئرم  رب  اسنج  موق  نیدـئاق  دراد 

رب ار  تاساسحا  تفرگ ، دوخ  هب  ادـخ  بهذـم و  گنر  نوچ 120  دش و  دیدجت  یمیدـق  رکف  نیا  دـیدج  نورق  رد  دنـشابیم .» نایاپراچ 
رد مهدزیـس  یئول  نامز  رد  هک  يدنله  سیون  خیرات  یـسایس و  لجر   ) سویـسرگ : » دـسیونیم باتک  نامه  رد  تخیگنارب . بهذـم  دـض 

يارب طقف  اـسؤر  تردـق  هک  درادـن  لوبق  تسا ) هتـشون  حلـص » گـنج و  قح   » مسا هب  یباـتک  لاـس 1625 م  رد  دربیم و  رـس  هب  سیراـپ 
هک دـهدیم  ناـشن  دروآیم و  هحفـص 136 ] دـهاش [  ار  نامالغ  تیعـضو  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب  تسا ، هدـش  داجیا  نیـسوئرم  شیاـسآ 
زا رـشب  عون  دنمـشناد ، ود  نیا  هتفگ  هب  دراد ، ار  رظن  نیمه  زین  زباه  ناگدنب ... یتحار  يارب  نابابرا  هن  دنتـسه  نابابرا  یتحار  يارب  ناگدنب 
هک وسور  [ . 87 «. ] دنهدیم شرورپ  ندش  هدروخ  يارب  ار  اهنآ  هک  دـنراد  یـسیئر  دوخ  يارب  کی  ره  هک  هدـش  لیکـشت  دـنچ ، ییاههلگ 

تسا و دنوادخ  فرط  زا  اهتردق  مامت  دنیوگیم  : » دهدیم خساپ  نینچ  لالدتـسا  نیا  هب  دـناوخیم  هوق ) قح = « ) روز قح   » ار یقح  نینچ 
یلو تسادخ  فرط  زا  اهیرامیب  مامت  مینکن ، مادقا  نادنمروز  عفر  يارب  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  تسا . هداتـسرف  وا  ار  نادـنمروز  مامت 

لباقم رد  طقف  تسا  یفاک  ایآ  دـنکیم ، هلمح  نم  هب  لگنج  هشوگ  رد  يدزد  میئاـمن . يراددوخ  بیبط  ندروآ  زا  هک  دوشیمن  عناـم  نیا 
تبغر هب  ارنآ  منک ، ناهنپ  ار  دوخ  لوپ  مناوتیم  هک  نیا  دوجو  اب  میامن و  زواجت  دـح  نیا  زا  دـیاب  اـی  مهدـب  ار  ماهسیک  هدـش  میلـست  روز 
هراشا وا  هیرظن  هب  ـالاب  رد  هک  زباـه  هحفـص 137 ] [ . ] 88 [ .»؟ تسیچ گنفت  ینعی  دزد  تردـق  لباقم  رد  نم  فیلکت  میاـمن ، دزد  میدـقت 
تسنیا یسایس  قوقح  رد  يو  یفـسلف  هیرظن  ساسا  دهدیمن و  رارق  ءاکتا  هطقن  ار  دنوادخ  نتـشیوخ ، يدادبتـسا  قطنم  رد  دنچ  ره  دش -

ناشن وا  هیرظن  رد  تقد  یلو  دناهدرک ، مدرم  دوخ  هک  تسنیا  لثم  دنکب  هک  يراک  ره  تسا و  مدرم  صخـش  هدـنهد  مسجت  نارمکح ، هک 
: دیوگیم درادن ، تافانم  نارمکح  دودحمان  تردـق  اب  درف  يدازآ  هک  تسا  یعدـم  زبوه  تسا . رثاتم  اسیلک  ياههشیدـنا  زا  هک  دـهدیم 

نآ زا  ای  دربیم  نایم  زا  ناسک  لام  ناـج و  رب  ار  نارمکح  تردـق  دوخ ) زا  عاـفد  رد  درف  يدازآ   ) يدازآ نیا  دوجو  هک  تشادـنپ  دـیابن  »
وا هک  يراک  تسا ، مدرم  صخش  هدنهد  مسجت  اریز  [ 89 ، ] دوش هدناوخ  يرگمتس  دناوتیمن  مدرم ، اب  نارمکح  راک  چیه  نوچ  دهاکیم ،

هدنب هک  تسا  ظاحل  نآ  زا  تسه  وا  تردق  رب  هک  يدح  دشاب و  هتـشادن  وا  هک  تسین  یقح  دناهدرک ، مدرم  دوخ  هک  تسا  نآ  لثم  دنکب 
ناوتیمن اما  دنک ، هابت  ار  يدرف  نارمکح  هک  دیآیم  شیپ  بلغا  تسا و  نکمم  درامـش ، مرتحم  ار  تعیبط  نیناوق  دـیاب  تسا و  دـنوادخ 

گرم راچد  نینچ  هک  یسک  دراوم  نیا  رد  دوش . ینابرق  شرتخد  هک  دش  بجوم  [ 90 ، ] حاتفی هک  یتقو  لثم  تسا . هدرک  متس  ودب  تفگ 
مدرم هک  ینارمکح  دروم  رد  دنکن ، ای  دنکب  دـش  دـهاوخ  گرم  هب  موکحم  راک  نآ  يارب  هک  يراک  دراد  يدازآ  دوشیم  هحفص 138 ] ] 
نتشک هکنانچ  تسا ، فاصنا  فالخ  تعیبط و  نوناق  فالخ  وا  لمع  دنچ  ره  اریز  تسا ، نامه  مکح  زین  دناسریم  تکاله  هب  هانگیب  ار 

اههفـسلف نیا  رد  دینکیم ، هظحالم  هکنانچ  [ . 91 ...«. ] دش دنوادخ  هب  متـس  هکلب  دشن ، متـس  ایروا  هب  اما  دوب . نینچ  دواد »  » طسوت ایروا » »
یفاک دنوادخ  ربارب  رد  ندوب  فظوم  فلکم و  تسا ، هدـش  ضرف  مدرم  لباقم  رد  تیلوؤسم  بلـس  بجوم  دـنوادخ  لباقم  رد  تیلوؤسم 

موهفم و وا  يارب  ملظ  دهدیم و  ماجنا  نارمکح  هک  دشاب  نامه  تلادع  دنـشاب ، هتـشادن  یقح  چـیه  مدرم  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتـسناد 
رهاظ بسح  رب  هکنیا  نیع  رد  زباه  ياقآ  املسم  تسا . هدش  ضرف  سانلاقح  طوقس  بجوم  هللاقح  رگید ، ترابع  هب  دشاب ... هتشادن  ینعم 
نینچ تشادیمن  خوسر  شزغم  رد  ییاسیلک  ياههشیدنا  عون  رگا  تسین ، یئاسیلک  ياههشیدنا  هب  یکتم  تسا و  رکف  دازآ  فوسلیف  کی 

. دوش یقلت  مدرم ، قوقح  تلادع و  هناوتشپ  دنوادخ  هب  نامیا  داقتعا و  هک  تسنیا  دوشیمن  هدید  اههفسلف  نیا  رد  هچنآ  دادیمن . ياهیرظن 
دنوادـخ دوجو  لوبق  لصا  اب  اهنت  تسا و  مدرم  یتاذ  قوقح  تلادـع و  هشیدـنا  ياـنبریز  یفرط  زا  دـنوادخ  هب  ناـمیا  هک  تسنیا  تقیقح 

فرط زا  و  تفریذـپ ، اـهدادرارق  اههیـضرف و  زا  لقتـسم  تقیقح  ود  ناونع  هب  ار  یعقاو  تلادـع  یتاذ و  قوقح  دوـجو  ناوـتیم  هک  تسا 
. تسا اهنآ  يارجا  نماض  نیرتهب  هحفص 139 ] رگید [ ،

هغالبلاجهن قطنم 
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ارنآ زا  یتمسق  البق  هک  هبطخ 207  رد  هنیمز : نیمه  رد  یئاههنومن  کنیا  تسا . ساسا  نیا  رب  تلادـع ، قح و  باـب  رد  هغالبلاجـهن  قطنم 
قحلاو مکیلع ، یل  يذـلا  لثم  قحلا  نم  یلع  مکل  مکرما و  ۀـیالوب  اقح  مکیلع  یل  هللا  لعج  دـقف  دـعب  اما  : » دـیامرفیم نینچ  میدرک  لـقن 

هب نم  يارب  دـنوادخ  هل » يرج  الا  هیلع  يرجی  هیلع و ال  يرج  ـالا  دـحال  يرجی  ـال  فصاـنتلا ، یف  اهقیـضا  فصاوتلا و  یف  ءایـشالا  عسوا 
رب نم  زا  هک  تسا  قح  هزادـنا  نامه  نم  رب  زین  امـش  يارب  تسا و  هداد  رارق  امـش  رب  یقح  متـسه  امـش  نارمکح  رما و  یلو  هکنیا  بجوم 

نایرج یـسک  دوس  هب  قح  تسا . اهنادـیم  نیرتگنت  نداد ، فاصنا  ندرک و  لمع  يارب  اهنادـیم و  نیرتعیـسو  نتفگ ، يارب  قح  انامه  اـمش .
دوشیمن و يراج  یـسک  نایز  رب  و  دوشیم ، تباث  شاهدـهع  رب  نارگید  زا  یقح  ددرگیم و  يراـج  زین  وا  ناـیز  هب  هکنآ  رگم  دـباییمن 
، دیئامرفیم هظحالم  هکنانچ  دنکیم .» دهعتم  وا  هرابرد  ار  نارگید  ددرگیم و  يراج  زین  وا  دوس  هب  هکنیا  رگم  دنکیمن  دـهعتم  ار  یـسک 
زا یـضعب  هب  دنوادخ  هک  لکـش  نیا  هب  هن  اما  هفیظو ، فیلکت و  تلادـع و  قح و  هحفـص 140 ] تسا و [  ادخ  زا  نخـس  همه  نایب  نیا  رد 

هدرک مورحم  قوقح  زا  ار  رگید  یخرب  و  تسا ، هداد  رارق  لوؤسم  دوخ  ربارب  رد  اهنت  ار  اـهنآ  تسا و  هدومرف  ءاـطعا  قح  طـقف  مدرم  دارفا 
موکحم مکاح و  نایم  ملظ  تلادـع و  هجیتن  رد  تسا و  هداد  رارق  لوؤسم  تیاهن  دـح و  یب  قوقح ، نابحاص  شدوخ و  لباقم  رد  ار  نانآ 

یلع ناعی  نا  قوفب  هتلیـضف  نیدلا  یف  تمدقت  هتلزنم و  قحلا  یف  تمظع  نا  ؤرما و  سیل  و  : » دیامرفیم هبطخ  نآ  رد  مه  و  درادـن . موهفم 
ماقم دنچ  ره   ) سکچیه هیلع .» ناعی  وا  کلذ  یلع  نیعی  نا  نودـب  نویعلا  هتمحتقا  سوفنلا و  هترغـص  نا  ؤرما و  الو  هقح ، نم  هللا  هلمح  ام 
ءادا رد  وا  هب  کمک  يراکمه و  زا  رتالاب  یماـقم  رد  دـشاب ) هتـشاد  نید  هب  تمدـخ  قح و  هار  رد  ناـشخرد  ياهقباـس  گرزب و  یتلزنم  و 

يراکمه و زا  رتنیئاپ  یماقم  رد  دننیبب  درخ  ار  وا  اهمـشچ  دنرامـشب و  کچوک  ار  وا  مدرم  هزادنا  ره  مه  سکچیه  دشابیمن و  شفیاظو 
امب ینم  اوظفحتت  ةرباـبجلا و ال  هب  ملکت  اـمب  ینوملکت  ـالف  : » دـیامرفیم هبطخ  ناـمه  رد  زین  و  تسین . نتفرگ  کـمک  ندـناسر و  کـمک 
هناف یـسفنل ، ماظعا  سامتلاال  یل و  لیق  قح  یف  هحفص 141 ] الاقثتـسا [  یب  اونظت  هعناصملاب و ال  ینوطلاخت  ةردابلا و ال  لها  دنع  ظفحتی 

ناسنآ نم  اب  لدعب .» هروشم  وا  قحب  ۀلاقم  نع  اوفکت  الف  هیلع  لقثا  امهب  لمعلا  ناک  هیلع  ضرعی  نا  لدعلا  وا  هل  لاقی  نا  قحلا  لقثتسا  نم 
ياهتقفاوم اـهیراک و  هظحـالم  نآ  دـیربن ، راـک  هب  میارب  هنطنط  رپ  باـقلا  دـیئوگن ؛ نخـس  دـنیوگیم  نخـس  نارگمتـس  ناراـبج و  اـب  هک 

دیربم نامگ  دینکن ، ترشاعم  يراکشزاس  کبـس  هب  نم  اب  دیرادم ؛ راهظا  نم  ربارب  رد  دنرادیم ، راهظا  نادبتـسم  ربارب  رد  هک  یتحلـصم 
ای قح  ندینـش  سک  ره  هک  دنک  میظعت  لیلجت و  ارم  مهاوخب  یـسک  زا  ای  دـیآ و  نیگنـس  نم  رب  دوش  هتفگ  نم  هب  ینخـس  قح  هب  رگا  هک 

يراددوخ هنالداع  رظن  ای  قح  نخس  زا  سپ  تسا  رتنیگنس  وا  رب  تلادع  قح و  هب  لمع  دیآ  نیگنس  شوخان و  وا  رب  تلادع  ندش  هضرع 
هحفص 142] دینکن [ .

کلام هن  تسا  رادتناما  نارمکح 

رد هک  دـمآ  دـیدپ  یئاپورا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نایم  دـیدج  نورق  رد  هدـننک  هارمگ  كانرطخ و  ياهشیدـنا  هک  میتفگ  شیپ  لـصف  رد 
و فرط ، کی  زا  ادـخ  هب  داقتعا  نامیا و  نایم  یعنـصت  طابترا  یعون  هکنیا  نآ  و  دراد ، ییازـس  هب  مهـس  مسیلاـیرتام . هب  یهورگ  شیارگ 

دـش ضرف  ادخ  قلخ  ربارب  رد  تیلوؤسم  مدع  مزلتـسم  ادخ  ربارب  رد  تیلوؤسم  دش . رارقرب  رگید  فرط  زا  مدرم  هدوت  تیمکاح  قح  بلس 
هکنیا ياج  هب  تسا  هتخاس  اپ  رب  لدـع »  » هب و  قح »  » هب ار  ناهج  هک  تیدـحا  تاذ  هب  داقتعا  نامیا و  تشگ . سانلا  قح  نیـشناج  هللاقح  و 

اب دـش  يواسم  یلم  تیمکاح  قح  عبطلاب  دـش و  هتخانـش  نآ  ضقانم  دـض و  دوش ، یقلت  يرطف  یتاذ و  قوقح  هشیدـنا  هناوتـشپ  اـنب و  ریز 
باتک نیا  هکنآ  اب  تسا - ام  ثحب  عوضوم  نونکا  هک  هغالبلاجهن  رد  تسا ، هشیدـنا  نآ  سکعرب  رما  تسرد  مالـسا ، رظن  زا  یئادـخیب .

زا دروخیم - مشچ  هب  ادـخ  مان  اج  همه  تسا و  ادـخ  زا  نخـس  نآ  رـسارس  رد  تسا و  نافرع  دـیحوت و  باتک  يزیچ  ره  زا  لـبق  سدـقم 
يرادتناما و هحفـص 143 ] نارمکح [  یعقاو  ماـقم  هکنیا  نارمکح و  ربارب  رد  اـهنآ  زاـتمم  هتـسیاش و  عـقوم  مدرم و  هدوـت  یعقاو  قوـقح 
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نیما و نارمکح ، ماـما و  فیرـش ، باـتک  نیا  قطنم  رد  تسا . هدـش  هجوت  نادـب  تخـس  هکلب  هدـشن  تلفغ  تسا  مدرم  قوـقح  یناـبهگن 
نارمکح نیا  دـشاب ، يرگید  يارب  یکی  تسا  اـنب  رگا  مدرم ) نارمکح و   ) ود نیا  زا  تسا ، اـهنآ  ربارب  رد  لوؤسم  مدرم و  قوقح  نابـساپ 

زا دنفـسوگ  تسا : هتفگ  هک  اجنآ  هدرک  نایب  ار  ینعم  نیمه  يدعـس  نارمکح ، يارب  موکحم  هدوت  هن  تسا ، موکحم  هدوت  يارب  هک  تسا 
هتفرگ دوخ  هب  یـسراف  نابز  رد  اجیردت  هک  يروفنم  موهفم  مغر  یلع  تیعر »  » هژاو تسوا  تمدخ  يارب  ناپوچ  هکلب  تسین  ناپوچ  يارب 

« موکحم هدوت   » دروم رد  ار  تیعر »  » هملک و  نارمکح »  » دروم رد  ار  یعار »  » هملک لامعتـسا  تسا . هتـشاد  یناـسنا  اـبیز و  یموهفم  تسا ،
« یعر  » هدام زا  تغل  نیا  مینیبیم . مالسلاهیلع  یلع  تاملک  رد  روفو  هب  سپس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاملک  رد  هبترم  نیلوا 
ظـفح و راد  هدـهع  نارمکح  هک  تسا  هدـش  قـالطا  تیعر »  » هملک تهج  نآ  زا  مدرم  هـب  تـسا ، یناـبهگن  ظـفح و  ینعم  هـب  هـک  تـسا 

هَّللا یلـص  مرکا  لوسر  تسا ، هدـش  دراو  هملک  نیا  موهفم  رظن  زا  یعماج  ثیدـح  تسا . اهنآ  ياهیدازآ  قوقح و  لام و  ناج و  یناـبهگن 
عار دـبعلا  ۀـلوؤسم و  یه  اـهجوز و  تیب  یلع  ۀـیعار  ةأرملا  و  لوؤسم ، وه  عار و  ماـمالاف  لوؤسم ، مکلک  عار و  مکلک  دومرف : هلآ  هیلع و 

ماما و دیلوؤسم ؛ نابهگن و  امش  زا  مادک  ره  انامه  [ . 92 «. ] لوؤسم مکلک  عار و  مکلکف  الا  لوؤسم ، وه  ةدیس و  هحفص 144 ] لام [  یلع 
، تسا شیوخ  ياقآ  لام  لوؤسم  نابهگن و  مالغ  تسا ، شیوخ  رهوش  هناـخ  لوؤسم  ناـبهگن و  نز  تسا ، مدرم  لوؤسم  ناـبهگن و  اوشیپ 

رکذ دوب  مدرم  قوقح  دروم  رد  یلع  دید  رگـشیامن  هک  هغالبلاجهن  زا  هنومن  دنچ  شیپ  لصف  رد  دـیلوؤسم . همه  نابهگن و  همه  سپ  ناه 
نینچ هیآ 58  ءاسنلا ، هکرابم  هروس  رد  دوشیم : يروآدای  نآرق  زا  یبلطم  همدـقم  منکیم . رکذ  رگید  یئاـههنومن  هرامـش  نیا  رد  مدرک ،

ار اهتناما  هک  دـهدیم  نامرف  ادـخ  لدـعلاب .» اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح  اذا  اهلها و  یلا  تانامالا  اودؤت  نا  مکرمای  هللا  نا  : » میناوخیم
هیآ نیا  لـیذ  ناـیبلاعمجم  رد  یـسربط  دـینک . مکح  تلادـع  هب  دـینکیم ، مکح  مدرم  ناـیم  هـک  یتـقو  رد  دـینادرگرب و  ناـشنابحاص  هـب 
ریغ یلاـم و  زا  معا  و  یهلا ، ریغ  یهلا و  زا  معا  تسا ، اـهتناما  قـلطم  دوـصقم  هکنیا  یکی  تسا ؛ لوـق  دـنچ  هیآ  نیا  ینعم  رد  : » دـیوگیم

هحفـص 145] تیاعر [  هب  هک  دـهدیم  نامرف  ار  نانارمکح  تناما  ءادا  موزل  ریبعت  اب  دـنوادخ  دـنانانارمکح . بطاـخم  هکنیا  مود  یلاـم ،
هللا و اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : » دـیامرفیم هلـصافالب  هیآ  نیا  زا  دـعب  هک  تسنیا  ینعم  نیا  دـیؤم  : » دـیوگیم سپـس  دـننک .» مایق  مدرم 
، شیپ هیآ  رد  دـننک . تعاـطا  ار  رما  هـالو  لوسر و  ادـخ و  رما  هک  دـناهدش  فظوم  مدرم  هیآ  نیا  رد  مکنم » رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا 

هیآ ود  نیا  زا  هک  تسا  هدیـسر  تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  تسا ، هدـش  يروآداـی  رما  هـالو  قوقح  ـالباقتم  هیآ  نیا  رد  مدرم و  قوقح 
زامن و ءادا  دومرف  رقاب  ماما  تسا ...) ام  رب  امـش  قوقح  نیبم   ) تسا امـش  لام  يرگید  و  تسا ) امـش  رب  ام  قوقح  نیبم   ) تسا ام  لام  یکی 

ریغ مئانغ و  تاقدص و  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  رما  هالو  هب  هک  تسنیا ، اهتناما  هلمج  زا  تسا ، تاناما  هلمج  زا  جح  هزور و  تاکز و 
هدش دقعنم  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  یئاور  ثحب  رد  زین  نازیملا  ریـسفت  رد  دـنیامن .»..  میـسقت  تیعر  قوقح  هب  دراد  یگتـسب  هچنآ  زا  ار  اهنآ 

کلذ لعف  اذاف  ۀنامالا ، يدؤی  نا  هللا و  لزنا  امب  مکحی  نا  مامالا  یلع  قح  : » دـنکیم تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  روثنملا  رد  زا  تسا 
نایم رد  دـنک  تموکح  نانچنآ  هک  تسا  مزال  ماما  رب  اوعد .» اذا  اوبیجی  هحفص 146 ] نا [  اوعیطی و  نا  هللا و  اوعمـسی  نا  سانلا  یلع  قحف 

تـسا مدرم  رب  دنک  نینچ  هاگ  ره  دنک ، ادا  تسا  هدرپس  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتناما  تسا و  هدروآ  دورف 130  ارنآ  روتسد  دنوادخ  هک  مدرم 
تـسرپرس مکاح و  میرک ، نآرق  دوشیم ، هظحالم  هکنانچ  دـننک . تباـجا  ار  شتوعد  دـنریذپب و  ار  شتعاـطا  دنونـشب و  ار  وا  ناـمرف  هک 

دیامن ادا  دیاب  تسا و  هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  تناما  یعون  ار  هنالداع  تموکح  دسانـشیم ؛ عامتجا  نابهگن »  » و نیما »  » ناونع هب  ار  عامتجا 
طابنتسا میرک  نآرق  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  انیع  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  صخـش  صوصخلاب  نید و  همئا  تشادرب  دنکیم . یقلت 

غارـس هب  دـیاب  رتـشیب  میزادرپـب ، هغالبلاجـهن  زا  يرگید  ياـههنومن  رکذ  هب  میدـش  انـشآ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  قطنم  اـب  هک  نونکا  دوشیم .
نارمکح و ناـش  هک  تسا  اـههمان  نیا  رد  دراد ، همانـشخب  هبنج  هک  اـهنآ  اـصوصخم  میورب ، شنارادـنامرف  هـب  مالـسلاهیلع  یلع  ياـههمان 

نا و  : » دیامرفیم نینچ  دسیونیم  ناجیابرذآ  لماع  هب  هک  ياهمان  رد  تسا . هدش  سکعنم  نانآ  یعقاو  قوقح  مدرم و  ربارب  رد  وا  فئاظو 
هک يرادنپب  ادابم  [ . 93 ...«. ] ۀیعر یف  تاتفت  نا  کل  سیل  کقوف  نمل  یعرتسم  تنا  ۀناما و  کقنع  یف  هنکل  ۀمعطب و  کل  سیل  کلمع 
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هدش هتـشاذگ  تندرگرب  یتناما  ریخ ، تسا ؛ هداتفا  تگنچ  هب  هک  تسا  راکـش  هحفـص 147 ] کی [  تسا  هدـش  هدرپس  وت  هب  هک  یتموکح 
راتفر مدرم  نایم  رد  هاوخلد  دادبتـسا و  هب  هک  دسرن  ار  وت  دـهاوخیم . ار  مدرم  قوقح  ظفح  ینابهگن و  تیاعر و  وت  زا  وت  قوف  ام  تسا و 

سانلا اوفـصناف  دیامرفیم : رکذت  هظعوم و  هلمج  دـنچ  زا  سپ  تسا  هتـشون  تایلام  يروآ  عمج  نیرومام  يارب  هک  ياهمانـشخب  رد  ینک .
مدرم هب  دـینک ، راتفر  فاـصنا  لدـع و  هب  [ . 94 . ] ۀـمئالا ءارفـس  ۀـمالا و  ءالکو  دـیعرلا و  نازخ  مکناف  مهجئاوحل  اوربصا  مکـسفنا و  نم 
ناراد هنازخ  ناروجنگ و  امـش  هک  دینکن  یگلـصوح  گنت  مدرم  تاجاح  ندروآ  رب  رد  دیـشاب و  هلـصوحرپ  دـیهدب ، قح  ناتدوخ  هرابرد 

ۀـیعرلل و ۀـمحرلا  کبلق  رعـشا  و  دـسیونیم : رتشا  کلام  هب  باطخ  فورعم ، نامرف  رد  دـیتموکح . ناریفـس  تلم و  ناگدـنیامن  و  تیعر ،
[95 . ] قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدلا  یف  کل  خا  اما  نافنص ، مهناف  مهلکا ، منتغت  ایراض  اعبـس  مهیلع  ننوکت  مهب و ال  فطللا  مهل و  ۀبحملا 
هحفـص 148] ار [  ندروخ  ندیرد و  هک  هدنرد  کی  دننام  ادابم  نک ، رادـیب  ار  مدرم  هب  فطل  تبحم و  ینابرهم ، راعـشتسا  دوخ  بلق  رد  . 

رمآ رمؤم  ینا  نلوقت  و ال  وت ...  دننام  یناسنا  دنناملسم و  ریغ  ای  وت و  ینید  ردارب  دنناملسم و  ای  وت  مدرم  هک  ینک  راتفر  درامشیم  تصرف 
اهنآ زا  تسا و  نداد  نامرف  نم  زا  مطلـسم ، نانآ  رب  نونکا  نم  وگم  ریغلا .» نم  برقت  نیدلل و  ۀکهنم  بلقلا و  یف  لاغدا  کلذ  ناف  عاطاف 

هب هک  يرگید  همانشخب  رد  تسا . تمعن  بلـس  هب  ندش  کیدزن  و  نید . رد  فعـض  لد و  رد  داسف  نتفای  هار  نیع  نیا  هک  ندرک ، تعاطا 
هللا مسق  ام  هدیزی  نا  هب و  صخ  لوط  هلان و ال  لضف  هتیعر  یلع  هریغی  نا ال  یلاولا  یلع  اقح  ناف  : » دیامرفیم نینچ  تسا  هتشون  هاپس  نارس 

دوشیم لئان  يراختفا  هب  دنکیم و  بسک  يزایتما  هاگ  ره  هک  ار  یلاو  تسا  مزال  [ . 96 «. ] هناوخا یلع  افطع  هدابع و  نم  اوند  همعن  نم  هل 
ناگدنب هب  رتشیب  ار  وا  وا ، رب  ادخ  ياهتبهوم  اهتمعن و  دیاب  هکلب  دهدن  رییغت  تیعر  اب  ار  وا  راتفر  دنکن ، ضوع  ار  وا  اهتبهوم  اهتلیضف و  نآ 

مرتحم مدرم و  هب  ینابرهم  تلادـع و  هب  تبـسن  یبیجع  تیـساسح  مالـسلاهیلع  یلع  ياههمانـشخب  رد  دـنادرگ . رتناـبرهم  کـیدزن و  ادـخ 
ياهمانـشرافس هغالبلاجهن  رد  تسا . هنومن  بیجع و  یتسار  هک  دوشیم  هدهاشم  هحفص 149 ] مدرم [  قوقح  مدرم و  تیـصخش  ندرمش 

ار تاکز  يروآ  عمج  تیرومأم  هک  تسا  یناسک  يارب  ینعی  تسا ، تاقدـصلا » یلع  هلمعتـسی  نمل   » نآ ناونع  هک  هدـش  لـقن  یتیـصو ) )
رد هک  تسا  هدوب  ياهتـشون  تروص  هب  هاوخ  تسا ، هتـشاد  یمومع  تروـص  تسین ، یـصاصتخا  هک  دـنکیم  تیاـکح  ناوـنع  دناهتـشاد ،

هدروآ اههمان  فیدر  رد  ارنآ  یضر  دیس  تسا . هدشیم  رارکت  هراومه  هک  هدوب  یظفل  شرافس  هاوخ  تسا و  هدشیم  هتشاذگ  اهنآ  رایتخا 
و تشادیم . اـپ  هب  هنوگچ  ار  تلادـع  قح و  مالـسلاهیلع  یلع  دوـش  هتـسناد  اـت  میروآیم  اـجنیا  رد  ار  تمـسق  نیا  اـم  دـیوگیم  و  تسا ،
ار یناملسم  هناگی ، يادخ  ياوقت  ساسا  رب  تفیب  هار  هب  : » تسنیا اهروتسد  تشادیم . روظنم  ار  اهنآ  اهراک  کچوک  گرزب و  رد  هنوگچ 
هک یتقو  ریگم ، وا  زا  تسا  هتفرگ  قلعت  وا  لام  هب  هک  یقح  زا  رتشیب  دشاب . هتشاد  تهارک  وت  زا  هک  نکن  راتفر  يروط  [ 97 [ ؛ ینکن باعرا 

مامت اب  يوش ، لخاد  مدرم  ياههناخ  هب  هکنآ  نودب  يآ  دورف  بآ  نآ  رانک  رد  مه  وت  يدش  دراو  دناهدمآ  دورف  یبآ  رس  رب  هک  ياهلیبق  رب 
ادخ یلو  ارم  ادخ ، ناگدنب  وگب : سپس  اهنآ ، رب  تسرفب  دورد  نک ، مالـس  وش و  دراو  اهنآ  رب  مجاهم ، کی  تروص  هب  هن  راقو  شمارآ و 

هحفـص راب [  هن ، دـنتفگ : رگا  هن ؟ ای  تسه  امـش  لاوما  رد  یهلا  قح  ایآ  مریگب ، امـش  لاوما  زا  ار  ادـخ  قح  هک  تسا  هداتـسرف  وا  هفیلخ  و 
وا هکنآ  نودب  نک  یهارمه  ار  وا  داد  تبثم  باوج  يدرف  رگا  رامشب ، مرتحم  ار  اهنآ  لوق  ریذپب و  ار  ناشنخـس  نکن ، هعجارم  رگید  [ 150

شبحاص هزاجا  نودب  دهدب  ار  اهنآ  هوکز  دـیاب  هک  دراد  رتش  ای  دنفـسوگ  رگا  ریگب ، داد  میـس  رز و  هچ  ره  ینک ، دـیدهت  ای  یناسرتب و  ار 
تدـش و فنع و  هب  يدـش  يدنفـسوگ  همر  اـی  رتش  هلگ  لـخاد  هک  یتقو  تسا ، وا  زا  اـهنآ  رتـشیب  هک  وشم  نادنفـسوگ  اـی  نارتـش  لـخاد 

ناونع هب  ار  یلع  دید  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  دـسریم  رظن  هب  تسا . لصفم  هک  همانتیـصو  نیا  رخآ  ات  [ . 98 «. ] وشم لخاد  هناربجتم 
هحفص 153] دزاس [ . نشور  موکحم  هدوت  ناونع  هب  مدرم  هرابرد  نارمکح  کی 

تفالخ تیب و  لها 

یساسا هلأسم  هس 
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ینعی شاهفیظو  نیرتمهم  تموکح و  هلاسم  رد  ار  هغالبلاجـهن  یلک  تایرظن  تلادـع » تموکح و   » ناونع تحت  هتـشذگ  راتفگ  راهچ  رد 
لها هلاسم  تسا  هتفر  نخـس  نآ  هرابرد  سدقم  باتک  نیا  رد  ررکم  هک  یلئاسم  زا  یکی  هکنیا  هب  رظن  نونکا  میدرک ، سکعنم  تلادـع » »
هلأسم هب  تسا  طوبرم  هک  ثحبم  نیا  رد  تلادـع  تموکح و  رما  رد  دوب  یتایلک  هک  ثحابم  نآ  زا  سپ  تسا  مزال  تسا ، تفالخ  تیب و 
تـسا هدش  حرط  هنیمز  نیا  رد  هک  یلئاسم  عومجم  میوش . دراو  تما  نایم  رد  تیب  لها  یـصاصتخا  ماقم  ربمغیپ و  زا  دـعب  تفالخ  صاخ 

دریگیم و همـشچرس  يرـشب  قوف  عبنم  کی  زا  اهنآ  فراعم  مولع و  هکنیا  تیب و  لها  يداـع  قوف  زاـتمم و  ماـقم  فلا . زا : تسا  تراـبع 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  صخش  هلمج  نآ  زا  تیب و  لها  تیولوا  تیقحا و  ب . درک . سایق  ناوتن  اهنآ  اب  ار  نارگید  و  نارگید ، اب  ار  اهنآ 

هفسلف د . افلخ . زا  داقتنا  ج . هحفـص 154 ] تبارق [ . مکح  هب  مه  تلیـضف و  تقایل و  مکح  هب  مه  تیـصو و  مکح  هب  مه  تفالخ .  رما  هب 
داقتنا و زا  دودـح  نآ  رد  هن  هدرک  زواجت  هن  دودـح  نآ  زا  هک  نآ  دودـح  دوخ و  ملـسم  قح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  یـشوپمشچ  ضاـمغا و 

. تسا هدرک  یهاتوک  ضارتعا 

تیبلا لها  زاتمم  ماقم 

ال هصئارف ... داعترا  بهذا  هرهظ و  ءاـنحنا  ماـقا  مهب  هنید ؛ لاـبج  و  هبتک ، فوهک  و  همکح ، لـئوم  هملع و  ۀـبیع  هرما و  أـجل  هرـس و  عضوم 
، نیقیلا دامع  نیدلا و  ساسا  مه  ادبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  دحا و ال  ۀـمالا  هذـه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاب  ساقی 

یلا لـقن  هلها و  یلا  قحلا  عجر  ذا  نـالا  ۀـثارولا ، ۀیـصولا و  مهیف  ۀـیالولا و  قح  صئاـصخ  مهل  یلاـتلا و  قـحلی  مهب  یلاـغلا و  ءیفی  مهیلا 
وا نـید  ياـههوک  و  وا ، ياـهباتک  ياـههنیجنگ  وا ، مـکح  عـجرم  وا ، مـلع  قودنــص  وا ، نـید  هاـگهانپ  ادـخ ، زار  هاـگیاج  [ . 99 . ] هلقتنم

لباق هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لآ  اب  تما  زا  يدـحا  تخاس ... عفترم  ار  شلزلزت  درک و  تسار  ار  نید  تشپ  اهنآ  هلیـسوب  دنـشابیم ،
هب دـیاب  ناور  دـنت  دـننیقی ، هیاپ  نید و  نکر  نانآ  درک ، وزارت  مه  ناوتن  اهنآ  دوخ  اب  دـنمعنتم  اهنآ  تمعن  زا  هک  ار  یناـسک  تسین . ساـیق 

ربمغیپ تسا و  عمج  اهنآ  رد  نیملـسم  روما  تیالو  طئارـش  دنـسرب ، نانآ  هب  دننک  یعـس  دیاب  ناور  دنک  دندرگرب و  دنور ) هنایم  هک   ) نانآ
شلها هب  قح  هک  یناـمز  تسا  ماـگنه  نیا  دـناهدرب ، ثرا  هب  ار  يوبن  تـالامک  ناـنآ  هحفـص 155 ] تسا و [  هدرک  حیرـصت  اهنآ  هراـبرد 

تیونعم کی  زا  تیب  لها  يرادروخرب  دروخیم ، مشچ  هب  هلمج  دـنچ  نیا  رد  هچنآ  تسا . هتـشگ  لـقتنم  دوخ  یلـصا  ياـج  هب  هتـشگزاب 
، تسین هسیاقم  لباق  نانآ  اـب  يدـحا  یحطـس  نینچ  رد  و  دـهدیم . رارق  يداـع  حطـس  قوفاـم  یحطـس  رد  ار  ناـنآ  هک  تسا  هداـعلا  قوف 
، حطـس نیا  رد  يدارفا  دوجو  اب  زین  تماما  تفالخ و  رما  رد  تسا ، طلغ  ربمغیپ  اـب  رگید  دارفا  ندرک  هسیاـقم  توبن  هلأـسم  رد  هکناـنچمه 

تخرد ام  [ . 100 . ] مکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀلاسرلا و  طبهم  ةوبنلا و  ةرجـش  نحن  تسا . هدوهیب  نارگید  زا  نخس 
نوخـسارلا مهنا  اومعز  نیذلا  نیا  میئاهتمکح . ياههمـشچرس  مولع و  ياهندعم  ناگتـشرف و  دش  دمآ و  لحم  تلاسر و  هاگدورف  توبن و 

ۀمئالا نا  یمعلا . یلجتسی  یطعتسی و  انب  مهجرخا  انلخدا و  مهمرح و  اناطعا و  مهعضو و  هللا و  انعفر  نا  انیلع  ایغب  ابذک و  اننود !؟ ملعلا  یف 
یناسک دنیاجک  هحفص 156 ] [ . ] 101 . ] مهریغ نم  ةالولا  حلـصت  مهاوس و ال  یلع  حلـصت  مشاه ال  نم  نطبلا  اذـه  یف  اوسرغ  شیرق  نم 

دراو ار  ام  تسا ، هتخاس  مورحم  ار  اهنآ  هدرک و  تیانع  ام  هب  نیئاپ ، ار  اهنآ  هدرب و  ـالاب  ار  اـم  دـنوادخ  هک   ) دـسح يور  زا  غورد و  هب  هک 
رب يروک  و  بلج ، تیاده  ام  هلیـسوب  اهنت  ام !؟ هن  دننانآ  تسا - هدمآ  نآرق  رد  هک  ملع - رد  ناخـسار  هک  دنتفگ  جراخ ) ار  اهنآ  و  هدرک ،

دیاین تسار  نانآ  نت  رب  زج  تماما  هماج  مشاه ، ینب  زا  هریت ، کی  صوصخ  هکلب  شیرق  همه  هن  اما  دـناشیرق  زا  ناماما  ددرگیم ؛ فرط 
اهاتا نمف  اهباوبا ، نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن  درادن . ار  یگتـسیاش  نینچ  نانآ  زا  ریغ  یـسک  و 

زا زج  اـههناخ  هب  میئاـم ، مالـسا  يدورو  ياـهرد  نید و  ناروـجنگ  یعقاو و  ناراـی  نیریز و  هماـج  [ . 102 . ] اقراس یمـس  اـهباوبا  ریغ  نم 
مه نآرقلا و  مئارک  مهیف  دوشیم . دراو  رد ) زا  هن   ) راوید زا  هک  تسا  دزد  طقف  دش ، لخاد  ناوتن  تسا  هدـش  ررقم  اهنآ  يارب  هک  یئاهرد 

يادـخ ياهجنگ  تسا ، نانآ  هرابرد  نآرق  یـشیاتس  تاـیآ  نیرتـالاب  [ . 103 . ] اوقبـسی مل  اوتمـص  نا  اوقدـص و  اوقطن  نا  نمحرلا ، زوـنک 
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هحفص دنریگیمن [ . یشیپ  نانآ  رب  نارگید  دننک  توکس  اضرف  تسا ، تقیقح  نیع  دنیوگب  هچنآ  دنیاشگب  نخس  هب  بل  رگا  دنانامحر ،
قـحلا و ال نوفلاـخی  ـال  مهقطنم ، مکح  نع  مهتمـص  و  مهملع . نع  مهمکح )  ) مهملح مکربـخی  لـهجلا ، توـم  ملعلا و  شیع  مـه  [ 157

اولقع هتبنم  نع  هناسل  عطقنا  و  هماقم ، نع  لطابلا  حازنا  هباصن و  یف  قحلا  داـع  مهب  ماـصتعالا ، جـئالو  مالـسالا و  مئاـعد  مه  هیف . نوفلتخی 
لهج گرم  ملع و  تاـیح  هیاـم  ناـنآ  [ . 104 . ] لیلق هتاعر  ریثک و  ملعلا  ةاور  ناف  ۀـیاور ، عامـس و  لقع  ـال  ۀـیاعر  ۀـیاعو و  لـقع  نیدـلا 

و دـنکیم ، تیاـکح  ناـشملع  نازیم  زا  دـنهدیم ) هـک  یئاـهیأر  دـننکیم و  رداـص  هـک  یئاـهمکح  اـی   ) ناـشیرابدرب مـلح و  دنــشابیم ،
. دننکیم فالتخا  قح  رد  هن  دـنزرویم و  تفلاخم  قح  اب  هن  دـهدیم ، ربخ  اهنآ  قطنم  اب  تمکح  ندوب  ماوت  زا  ناشعقوم  هب  ياهتوکس 

دوشیم رود  هتفرگ  رارق  هک  یئاج  زا  لطاب  ددرگیمرب و  دوخ  ياج  هب  قح  اهنآ  هلیسو  هب  دنمدرم ، ظافتحا  لئاسو  مالسا و  ياههیاپ  نانآ 
هدرک طبض  هدینش و  راو  یطوط  هکنآ  هن  دناهتفرگ ، ارف  لمع  يارب  تریصب و  مهف و  يور  زا  ار  نید  نانآ  دوشیم ، هدیرب  خیب  زا  شنابز  و 

هک هدش  لقن  یناتـساد  هغالبلاجهن  راصق  تاملک  نمـض  رد  دنامک . نآ  نارادبناج  اما  دناناوارف  مولع  نالقان  انامه  دننک ، رارکت  دنـشاب و 
هب رهـش  زا  مه  اب  تفرگ و  ارم  تسد  هفوک ) رد  تماقا  نامز  تفالخ و  هرود  رد   ) مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  تفگ : یعخن  داـیز  نب  لـیمک 

زاغآ نخس  هب  دیشک و  رب  لد  زا  یقیمع  هحفص 158 ] هآ [  میدیسر ، ارحص  هاگتولخ  هب  هکنیمه  میتفر . نوریب  رهش  جراخ  ناتـسربق  فرط 
ار دوخ  فورظم  رتهب  هک  تسا  نآ  اهفرظ  نیرتهب  تسا ، اهفرظ  هلزنم  هب  مدآ  نادـنزرف  ياـهلد  لـیمک ! يا  دومرف : نخـس  همدـقم  رد  درک .
هس هب  قح  هار  يوریپ  رظن  زا  ار  مدرم  تسا ، لصفم  یکدنا  هک  دوخ  نانخـس  نیا  رد  یلع  نک . طبـض  میوگیم  هچنآ  سپ  دنک  يرادهگن 

یگنتلد راهظا  دراپسب ، نانادب  دراد  هتشابنا  هنیس  رد  هک  یناوارف  رارسا  هک  دباییمن  یقیال  ياهناسنا  هکنیا  زا  سپس  دنکیم و  میسقت  هتسد 
، دـنامب یلاخ  دراد  وزرآ  یلع  هک  نانچنآ  یهلا  نادرم  زا  یلک  هب  نیمز  هک  تسین  نینچ  هتبلا  دـیوگیم : دوخ  نخـس  رخآ  رد  اما  دـنکیم 

اما اروهـشم و  ارهاظ  اما  ۀجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  ولخت  یلب ال  مهللا  : » دـنامک دـنچ  ره  دنتـسه  يدارفا  نینچ  ینامز  ره  رد  هراومه و  ریخ 
هججح مهب  هللا  ظفحی  اردق ، هللا  دنع  نومظعالا  اددع و  نولقالا  هللا  کئلوا و  نیا ؟ اذ و  مک  و  هتانیب . هللا و  ججح  لطبت  الئل  ارومغم ، افئاخ 

اونالتسا و و  نیقیلا ، حور  اورشاب  و  ةریصبلا ، ۀقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  مههابـشا . بولق  یف  اهوعرزی  و  مهئارظن ، اهوعدوی  یتح  هتانیب ، و 
یف هللا  ءافلخ  کئلوا  یلعالا . لحملاب  ۀقلعم  اهحاورا  نادـباب  ایندـلا  اوبحـص  نولهاجلا و  هنم  شحوتـسا  امب  اوسنا  و  نوفرتملا ، هرعوتـسا  ام 

یلاخ ناهنپ ) ناسرت و  ای  راکـشآ  رهاـظ و  هاوخ   ) تجح زا  زگره  نیمز  ارچ ، [ . 105 «. ] مهتیور یلا  اقوش  هآ  هآ  هنید ، یلا  هاعدـلا  هضرا و 
رظن زا  رتمک و  همه  زا  ددـع  رظن  زا  مسق  ادـخ  هب  نانآ  دـنیاجک ؟ و  دـنرفن ؟ دـنچ  اما  دـننامب . یقاب  دـیاب  یهلا  تایآ  اـهتجح و  اریز  تسین 

دنراپـسب و دوخ  ياهدننام  دزن  ار  اهنآ  ات  دنکیم  يرادهگن  ار  دوخ  لئالد  اهنآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنرتگرزب ، همه  زا  ادـخ  دزن  رد  تلزنم 
هچنآ دناهتسویپ ، نیقی  حور  هب  تسا ، هدرک  موجه  اهنآ  رب  تریصب  ياهتنم  رد  نطاب  بیغ و  زا  ملع  دنراکب  ار  اهنآ  رذب  دوخ  لاثما  لد  رد 

یئاهندـب اب  ار  ایند  لها  ایند و  تسا ، نانآ  سنا  هیام  تسا  نالهاج  تشحو  هیاـم  هچنآ  و  تسا ، ناـسآ  اـهنآ  رب  تسا  راوشد  معنت  لـها  رب 
ادخ نیمز  رد  ادخ  نانیـشناج  يرآ  تسا ، هتـسویپ  اههاگیاج  نیرتیلاع  هب  تسا و  رگید  ياج  رد  اهندب  نآ  ياهحور  هک  دننکیم  یهارمه 

هراشا روط  هب  ولو  یمان  دنچ  ره  اههلمج  نیا  رد  مراد . ار  اهنیا  ندید  يوزرآ  ردقچ  هآ  هآ  دننانیا ، ادـخ  نید  هب  مدرم  ناگدـننک  توعد  و 
هک دوشیم  ادـیپ  نیقی  تسا ، هدـمآ  تیب  لها  هرابرد  هغالبلاجـهن  رد  هک  یهباشم  ياههلمج  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، هدـشن  هدرب  تیب  لها  زا 

هلأسم رب  هوالع  هغالبلاجهن  رد  هک  دش  مولعم  میدرک  لقن  هغالبلاجهن  زا  راتفگ  نیا  رد  هچنآ  عومجم  زا  دنشابیم . تیب  لها  همئا  دوصقم ،
هدش ناونع  تسا  لئاق  تجح »  » ناونع تحت  هعیش  هک  یصاخ  موهفم  هب  تماما  هلاسم  یسایس ، لئاسم  رد  نیملسم  روما  تماعز  تفالخ و 

هحفص 160] تسا [ . هدش  نایب  یئاسر  غیلب و  وحن  هب  و 

تیولوا تیقحا و 

هراشا
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يرـشب قوف  عبنم  زا  اـهنآ  فراـعم  مولع و  هکنیا  تیب و  لـها  يداـع  قوف  زاـتمم و  ماـقم  هراـبرد  هغالبلاجـهن  زا  یتاراـبع  شیپ  لـصف  رد 
هرابرد یتارابع  ینعی  ار  ثحب  نیا  مود  تمـسق  لصف  نیا  رد  میدرک . لقن  تسا ، طلغ  يداع  دارفا  اـب  اـهنآ  هسیاـقم  دریگیم و  همـشچرس 

هغالبلاجـهن رد  میروآیم . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  صخـش  اـصوصخم  تیب و  لـها  یـصاصتخا  قح  مدـقت و  هکلب  تیوـلوا و  تیقحا و 
هماج هکنیا  مالـسلاهیلع و  نانمؤمریما  یگتـسیاش  رگید  ادـخ ، لوسر  صن  تیـصو و  تسا : هدـش  لالدتـسا  لصا  هس  هب  بلطم  نیا  هرابرد 

. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ترضح  نآ  یحور  یبسن و  کیدزن  طباور  موس  دیآیم ،  تسار  وا  مادنا  رب  اهنت  تفالخ 

تیصو صن و 

هراشا یگتسیاش  تیحالص و  هلأسم 146  هب  اهنت  تسا ، هدشن  ياهراشا  صن  هلأسم  هب  هجو  چـیه  هب  هغالبلاجـهن  رد  هک  دـنرادنپیم  یخرب 
هرابرد احیرص  میدرک - لقن  شیپ  لصف  هحفص 161 ] رد [  هک  هغالبلاجهن - هبطخ 2  رد  الوا  اریز  تسین ، حیحـص  روصت  نیا  تسا . هدش 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  تثارو  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصو  ینعی  ۀثارولا » ۀیـصولا و  مهیف  و  : » دیامرفیم تیب  لها 
صیـصنت و هلأسم  اب  زج  هک  دـیوگیم  نخـس  نانچ  شیوخ  قح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يدایز  دراوم  رد  ایناث  تسا . اهنآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و 
هک تسین  نیا  یلع  نخس  دراوم  نیا  رد  تسین . هیجوت  لباق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیسوب  وا  يارب  تفالخ  قح  ندش  صخـشم 

یهیدب دندوبر . نم  زا  ارم  ملسم  یعطق و  قح  هکتسنیا  شنخـس  دندیزگرب ، ار  نارگید  دنتـشاذگ و  رانک  طئارـش  تیعماج  همه  اب  ارم  ارچ 
تیحالص دز ، مد  یعطق  ملـسم و  قح  زا  ناوتیم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  قیرط  زا  یلبق  نییعت  صن و  اب  اهنت  هک  تسا 

. تسین حیحـص  یعطق  ملـسم و  قح  ندـش  هدوبر  زا  نخـس  هوقلاب  قح  دروم  رد  و  لعفلاب ، قح  هن  دـنکیم  داجیا  هوقلاـب  قح  یگتـسیاش  و 
تفالخ هرود  لیاوا  رد  هک  هبطخ 6 - رد  هلمجنآ  زا  دـنادیم . دوخ  قح  ار  تفـالخ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مینکیم  رکذ  ار  يدراوم  نونکا 

عـضو هرابرد  یثحب  زا  سپ  تسا - هدش  ءاشنا  تفرگ  اهنآ  یبوکرـس  هب  میمـصت  دـش و  هاگآ  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نایغط  زا  هک  یماگنه 
ادـخ هب  اذـه .» سانلا  موی  یتح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیبن  هللا  ضبق  ذـنم  یلع  ارثأتـسم  یقح  نع  اعوفدـم  تلز  ام  هللا  وف  : » دـیامرفیم زور 

هحفـص 162] تسا [ . هدش  بلـس  نم  زا  نم  ملـسم  قح  هراومه  زورما  ات  تفرگ  لیوحت  ار  شیوخ  ربمایپ  ناج  ادخ  هک  يزور  زا  دنگوس 
لقن ار  یناـیرج  دروآیم - راـصق  تاـملک  رد  ارنآ  هماـقم ) هللا  یلعا   ) یـضر دیـس  دوـب  رتـهب  تـسین و  هـبطخ  اـعقاو  هـک  هـبطخ 171 - رد 

هللا متنا و  لـب  متفگ : نم  یـصیرح ، تفـالخ  رما  رب  وت  بلاـطوبا ! رـسپ  تفگ : نم  هب  یعمج  روـضح  رد  یـصخش  هکنیا : نآ  دـیامرفیم و 
یف ۀـجحلاب  هتعرق  اـملف  هنود ، یهجو  نوبرـضت  هنیب و  ینیب و  نوـلوحت  متنا  یل و  اـقح  تبلط  اـمنا  و  برقا ، صخا و  اـنا  دـعبا و  صرحا و 
قح نم  مرتکیدزن ، یمسج  یحور و  رظن  زا  نم  دیرترود و  ربمغیپ  زا  رتصیرح و  امش  هکلب  هب . ینبیجی  ام  يردی  به ال  نیرـضاحلا  ءالملا 
قح هب  هکنآ  ایآ  دـیزاس . فرـصنم  نآ  زا  ارم  دـیوش و  عنام  لـئاح و  نم  صاـخ  قح  نم و  ناـیم  دـیهاوخیم  امـش  مدرک و  بلط  ار  دوخ 

دمآ و دوخ  هب  مدیبوک  لالدتـسا  يورین  اب  ار  وا  هکنیمه  تسا ؟ هتخود  مشچ  نارگید  قح  هب  هکنآ  ای  تسا  رتصیرح  دهاوخیم  ار  شیوخ 
یبا نبا  تسا ؟ هدوب  تقو  هچ  رد  ضارتـعا  نیا  و  هدوب ؟ یـسک  هچ  هدـننک  ضارتـعا  تسین  مولعم  دـیوگب . هچ  نم  باوج  رد  تسنادیمن 

هدـننک ضارتعا  هک  دـندقتعم  هیماـما  یلو  دـیوگیم  سپـس  اروش ، زور  رد  مهنآ  هدوب  صاـقو  دعـس  هدـننک  ضارتـعا  دـیوگیم : دـیدحلا 
نم شیرق و  یلع  کیدعتـسا  ینا  مهللا  [ » هحفـص 163 تسا [ : هدمآ  نینچ  اههلمج  نامه  هلابند  رد  هفیقـس . زور  رد  هدوب  حارج  هدیبعوبا 
وت هب  اهنآ  ناتـسدمه  و  شیرق ، ملظ  زا  ایادـخ  یل .» وه  ارما  یتعزاـنم  یلع  اوعمجا  یتلزنم و  میظع  اورغـص  یمحر و  اوعطق  مهناـف  مهناـعا 
قح هک  يرما  دروم  رد  هک  دـندرک  قاـفتا  دـندومن ، ریقحت  ارم  گرزب  تلزنم  ماـقم و  دـندرک و  محر  عطق  نم  اـب  اـهنیا  منکیم . تیاـکش 
رب ینبم  یلع  زا  الاب  ياههلمج  دـننام  یتاملک  : » دـیوگیم الاب  ياههلمج  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننک . مایق  نم  دـض  رب  دوب ، نم  صاخ 

صناب یلع  دنیوگیم  هک  تسا  هیماما  رظن  دـیؤم  هدـش و  لقن  رتاوت  دـح  هب  هدـش  هتفرگ  ملظ  هب  وا  ملـسم  قح  هکنیا  نارگید و  زا  تیاکش 
زا هک  هچنآ  رب  تاملک  نیا  لمح  هکنیا  هب  رظن  یلو  دریگ ، رارق  تفالخ  دنسم  رب  ناونع  چیه  هب  تشادن  قح  سکچیه  هدش و  نییعت  ملسم 
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هباشتم تایآ  دننام  تاملک  نیا  مینک ، لیوأت  ار  اهنآ  رهاظ  تسا  مزال  تسا ، نارگید  ریفکت  ای  قیسفت  مزلتـسم  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  رهاظ 
ياههلمج تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  تیحلـصا  تیلـضفا و  رادـفرط  دوخ ، دـیدحلا  یبا  نبا  تفرگ . ار  اـهنآ  رهاـظ  ناوتیمن  هک  تسا  نآرق 

تهج نآ  زا  الاب  ياههلمج  یلو  درادن  هیجوت  هب  يزاین  دیدحلا  یبا  نبا  رظن  زا  دناسریم  ار  یلوم  تیقحا  موهفم  هک  اجنآ  ات  هغالبلاجـهن 
تیـصوصنم و اب  زج  نیا  و  تسا ، هدوب  یلع  صاخ  قح  هحفـص 164 ] تفالخ [  هک  تسا  هدش  حیرـصت  هک  دراد  هیجوت  هب  زاین  وا  رظن  زا 

دسا ینب  زا  يدرم  تسین . روصتم  دشاب ، هدرک  صخـشم  ار  قح  نییعت و  ار  فیلکت  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا 
امش امش ، موق  هک  دش  روطچ  هب ؟ قحا  متنا  ماقملا و  اذه  نع  مکموق  مکعفد  فیک  دسرپیم : ترضح  نآ  زا  مالسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا 

هک تسا  نامه  خساپ  نیا  تفگ . خساپ  وا  شسرپ  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  دیدوب ؟ رتهتسیاش  امش  هکنآ  لاح  دنتشاد و  زاب  تفالخ  زا  ار 
کی زا  صرح  عمط و  زج  نایرج  نیا  رد  تفگ  خـساپ  رد  احیرـص  مالـسلاهیلع  یلع  تسا ، روطـسم  هغالبلاجـهن  رد  هبطخ 161  ناوـنع  هب 

سوفن اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـش  ةرثا  تناک  اهناف  : » دوبن راک  رد  یلماع  رگید ، فرط  زا  یتحلـصم ) هب  انب   ) تشذگ و  فرط ،
وا ياهگنرین  هیواعم و  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ینامز  ناـمه  رد  تسرد  مالـسلاهیلع ، یلع  تفـالخ  هرود  رد  باوج  لاؤس و  نیا  نیرخآ .»

تمالم تروص  هب  اذهل  دوش ، حرط  هلأسم  نیا  یطئارش  نینچ  رد  هک  تشادن  شوخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا ، هدش  عقاو  دوب  ریگرد 
ام زور  هلأسم  مینک ، ثحب  هتـشذگ  هرابرد  هک  تسین  یتقو  ـالاح  دراد ، یئاـج  یـشسرپ  ره  رخآ ، هک  تفگ ، وا  هب  باوج  زا  لـبق  ياهنوگ 
زا دوب ، وا  یگشیمه  لدتعم  شور  هک  روطنامه  لاح  نیع  رد  اما  هحفص 165 ] نایفس [ »... یبا  نبا  یف  بطخلا  مله  و   » تسا هیواعم  هلأسم 
قح ینعی  [ 106 « ] ابهن یثارت  يرا  : » دیامرفیم احیرـص  هیقـشقش »  » هبطخ رد  درکن . يراددوخ  هتـشذگ  قیاقح  ندرک  نشور  نداد و  خساپ 

دوصقم تسین ، يدنواشیوخ  یلیماف و  تثارو  تثارو ، زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  دوشیم . هدرب  تراغ  هب  هک  مدـیدیم  ار  دوخ  یثوروم 
. تسا یهلا  يونعم و  تثارو 

تلیضف تقایل و 

هغالبلاجـهن رد  ررکم  زین  هنیمز  نیا  رد  دوشیم ، حرطم  تلیـضف  تقایل و  هلأسم  میرذـگب  هک  یعطق  ملـسم و  قح  حیرـص و  صن  هلأسم  زا 
بطقلا لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  هفاحقیبا و  نبا  اهـصمقت  دقل  هللا  اما و  : » دـیامرفیم هیقـشقش »  » هبطخ رد  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخس 

هک یلاح  رد  درک  نت  هب  ینهاریپ  دننام  ار  تفالخ  هفاحقوبا  رـسپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ریطلا .» یلا  یقری  لیـسلا و ال  ینع  ردـحنی  یحرلا  نم 
نم تیـصخش  راـسهوک  زا  تلیـضف  ملع و  ياههمـشچرس  متـسه . نم  دـخرچب  نآ  درگرب  دـیاب  هاگتـسد  نیا  هک  يروـحم  نآ  تسنادیم 

ار دوخ  نامیا  میلـست و  ماقم  لوا  هبطخ 188  رد  دـنامیم . زاب  نم  تمظع  هلق  هب  ندیـسر  زا  رـشب  هشیدـنا  مه  زابهاش و  دوشیم و  ریزارس 
دنکیم يروآدای  هحفص 166 ] فلتخم [  عقاوم  رد  ار  دوخ  ياهتاساوم  اهیراکادف و  سپس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  تبـسن 

هَّللا یلص  ربمغیپ  نداد  لسغ  نایرج  هاگنآ  و  دوب ، وا  هنیس  رب  شرس  هک  یلاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  نایرج  دعب  و 
دینشیم و ار  ناگتشرف  همزمز  وا  دندرکیم و  کمک  راک  نیا  رد  ار  وا  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  دنکیم ، لقن  دوخ  تسد  هب  ار  هلآ  هیلع و 
هک ياهظحل  اـت  و  دنتـسرفیم . دورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  رب  دـنوریم و  ياهتـسد  دـنیآیم و  ياهتـسد  هنوگچ  هک  درکیم  سح 

عطق مالـسلاهیلع  یلع  شوگ  زا  مه  هظحل  کـی  ناگتـشرف  همزمز  دـندرپس  كاـخ  هب  شـسدقم  نفدـم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 
ات هتفرگ  رگید - هباحـص  یـضعب  فـالخ  رب  راـکنا - مدـع  میلـست و  ماـقم  زا  دوخ  صوصخم  ياـهتیعقوم  يروآداـی  زا  دـعب  دوـب . هتـشگن 

یلع نماد  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـج  هک  یئاـج  اـت  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  اـب  دوـخ  تـبارق  اـت  ریظنیب و  ياهیراکادـف 
زا دعب  تایح و  نامز  رد  ربمغیپ  هب  نم  زا  یـسک  هچ  اتیم ؟ ایح و  ینم  هب  قحا  اذ  نمف  دیامرفیم : نینچ  دنکیم  تقرافم  نت  زا  مالـسلاهیلع 

؟ تسا رتراوازس  وا  گرم 

بسن تبارق و 
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بسن تبارق و 

شاهلیبق دارفا  زا  یهورگ  دش و  تفالخ  یعدم  يراصنا  هدابع  نب  دعـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  سپ  مینادیم  هکنانچ 
دندمآ و حارج  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  هکنآ  ات  دندوب ، هدرک  باختنا  راکنیا  يارب  ار  هفیقـس  لحم  يو  عابتا  دعـس و  دنتفرگ ، ار  وا  رود 
نارجاهم و نایم  ینانخـس  عمجم  نیا  رد  دـنتفرگ ، تعیب  رکبوبا  يارب  نیرـضاح  زا  دنتـشاد و  زاب  هداـبع  یبا  نب  دعـس  هب  هجوت  زا  ار  مدرم 

ياهگرب حالطـصا  هب  زا  یکی  تشاد . ریثات  هسلج  نیا  یئاهن  تشونرـس  نییعت  رد  یفلتخم  لـماوع  هحفـص 167 ] دش و [  لدب  در و  راصنا 
زا ام  تسا و  شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  نیا  دنداد  رارق  هدافتـسا  دروم  رکبوبا  نارادفرط  نارجاهم و  هک  ياهدنرب 

یضار امش  تموکح  تراما و  هب  زگره  برع  تفگ : راصنا  هب  رمع  : » دیوگیم هبطخ 65  حرش  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  میربمغیپ . هفئاط 
عاـنتما دـنک ، تموکح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  لـیماف  زا  يدرم  هکنیا  زا  اـعطق  برع  یلو  تسین ، امـش  هلیبق  زا  ربـمغیپ  اریز  دوشیمن 

وا نادـنواشیوخ  ناکیدزن و  ام  هکنآ  لاح  دـنک و  هضراعم  يدـمحم  ثاریم  تموکح و  دروم  رد  ام  اب  دـناوتب  هک  تسیک  درک ... دـهاوخن 
هَّللا یلـص  ربمغیپ  هزانج  دروم  رد  دوخ  یـصخش  فئاظو  لوغـشم  اهارجام  نیا  نیح  رد  مالـسلاهیلع  یلع  مینادیم  هکنانچ  زاـب  و  میتسه .»

دیـسرپ و ار  نیفرط  ياهلالدتـسا  دنتـشاد  روضح  عمجم  نآ  رد  هک  يدارفا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ناـیرج  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  دوـب . هلآ  هیلع و 
هدروآ هبطخ 66  رد  ار  اهنآ  یضر  دیس  هک  تسا  اهنامه  اجنیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانخس  درک . در  درک و  داقتنا  ار  فرط  ود  ره  لالدتسا 

[ - هحفـص 168 دشاب [ . امـش  زا  يرگید  يامرفمکح  ام و  زا  یئامرفمکح  دنتفگ : دنتفگیم ؟ هچ  راصنا  دیـسرپ ، مالـسلاهیلع  یلع  تسا .
نادـب زا  دـینک و  یکین  راصنا  ناکین  اب  دومرف : هک  دـیدرکن  لالدتـسا  اهنآ  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  ياهـشرافس  هب  اهنآ  هیرظن  در  رب  امـش  ارچ 

هب هکنیا  تشادـن ، ینعم  نانآ  هرابرد  شرافـس  دـشاب ، نانآ  اب  تموکح  دوب  انب  رگا  دوشیم - ؟ لیلد  روج  هچ  اهنیا  دـیرذگرد - !؟ ناـنآ 
نیا شیرق  لالدتسا  دنتفگیم - ؟ هچ  شیرق  بوخ ، تسا . نانآ  ریغ  اب  تموکح  هک  تسا  لیلد  تسا  هدش  شرافـس  نانآ  هرابرد  نارگید 

ةرجشلاب و اوجتحا  . - » تسا تخرد  نآ  زا  رگید  هخاش  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنتـسه  یتخرد  زا  ياهخاش  اهنآ  هک  دوب 
عیاض ار  هویم  اـما  دـندرک  لالدتـسا  دوخ  تیحالـص  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دوجو  هرجـش  هب  دوخ  باـستنا  اـب  ةرمثلا » اوعاـضا 

اما تسا  نآ  ياههخاش  نآ  زا  یکی  ربمغیپ  هک  دنـشابیم  تخرد  نآ  زا  ياهخاش  نارگید  تسا ، ربتعم  تبـسن  هرجـش  رگا  ینعی  دـنتخاس .
یلع اب  يدسا  درم  کی  زا  تسا  یباوج  لاؤس و  میدرک و  لقن  البق  ارنآ  زا  یتمسق  هک  هبطخ 161  رد  دناهخاش . نآ  هویم  ربمغیپ  تیب  لها 

ابسن و نولعالا  نحن  ماقملا و  اذهب  انیلع  دادبتسالا  اما  : » تسا نیا  ترابع  دنکیم . لالدتسا  زین  بسن  يهلأسم  هب  ترضح  نآ  مالـسلاهیلع ،
. تسا یقطنم  لدج  یعون  مالـسلاهیلع  یلع  فرط  زا  بسن  هب  لالدتـسا  هحفـص 169 ] اطون [ ». هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  نودشالا 

تیلـضفا تقایل و  صن و  لیبق  زا  رگید  زیچ  ره  زا  دومرفیم  مالـسلاهیلع  یلع  دندادیم ، رارق  كالم  ار  یبسن  تبارق  نارگید  هکنیا  رب  رظن 
هحفـص میالوا [ . تفـالخ  نایعدـم  زا  نم  زاـب  میهد ، رارق  كـالم  تسا ، نارگید  دانتـسا  دروم  هک  ار  بسن  تبارق و  ناـمه  رگا  هتـشذگ ،

[170

افلخ زا  داقتنا 

هراشا

هدـنزومآ ترـضحنآ  داقتنا  زرط  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  افلخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  داقتنا  تسا ، افلخ  زا  داقتنا  عوضوم  نیا  رد  موس  هلأـسم 
ترضح نآ  تاداقتنا  هب  هک  تسا  نیمه  تسا و  یقطنم  یلیلحت و  تسین ، هنابـصعتم  یتاساسحا و  ءافلخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  داقتنا  تسا .
تواضق ساسارب  یقطنم و  رگا  و  دراد ، لکـش  کی  دـشاب ، اهیتحاران  نایغط  تاـساسحا و  يور  زا  رگا  تاداـقتنا  دـهدیم . ناوارف  شزرا 

اهازـسان و هلـسلس  کی  اریز  تسا ، تخاون  کی  دارفا  همه  هرابرد  الومعم  یتاساسحا  ياهداقتنا  رگید . یلکـش  دشاب  تایعقاو  رد  حـیحص 
رب یکتم  یقـالخا و  یحور و  تایـصوصخ  رب  ینتبم  یقطنم  ياـهداقتنا  اـما  درادـن . یطباـض  نعل  بس و  دوشیم . راـثن  هک  تسا  اـهنعط 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 51 

http://www.ghadirestan.com


راو همانـشخب  ناسکی و  دارفا  همه  دروم  رد  دـناوتیمن  اعبط  يداقتنا  نینچ  دـشابیم . داقتنا  دروم  دارفا  یگدـنز  یخیرات  صاخ  ياـههطقن 
ینمـض یلک و  یخرب  ءافلخ  زا  هغالبلاجهن  ياهداقتنا  ددرگیم . نشور  هدننک  داقتنا  ینیب  عقاو  هجرد  شزرا  هک  تسا  اج  نیمه  رد  دشاب .

هک دنکیم  راهظا  احیرص  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  اهنامه  ینمـض  یلک و  ياهداقتنا  صخـشم . یئزج و  هحفـص 171 ] یخرب [  تسا و 
لقن ار  اهنآ  دوخ  تیصوصنم  هب  ترضحنآ  دانتسا  زا  ثحب  تبسانم  هب  شیپ  لصف  رد  ام  تسا ، هدش  هتفرگ  نم  زا  نم  ملـسم  یعطق و  قح 

هک دینـش  ماـما  يزور  تسا . رتاوتم  یلک  ینمـض و  تروص  هب  ولو  اـفلخ  زا  ماـما  داـقتنا  تیاکـش و  : » دـیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا  میدرک .
دایرف مه  اـب  اـیب  مییآ ) مهدرگ  نـالدهتوس  اـیب  : ) تفگ وا  هب  یلع  تسا ، هدـش  متـس  نم  رب  ممولظم و  نم  هک  دیـشکیم  رب  داـیرف  یمولظم 

: هتفگ هک  دنکیم  لقن  هیلاع  نبا  هب  فورعم  شدوخ  دامتعا  دروم  نیرـصاعم  زا  یکی  زا  اضیا  ماهدیـشک ». متـس  هراومه  زین  نم  اریز  مینک .
شترفاسم و زا  لیعامسا  دوب و  هدرک  تعجارم  دادغب  هب  هفوک  زا  يرفاسم  هک  مدوب  رصع  هلبانح  ماما  یلبنح ، یلع  نب  لیعامسا  رـضحم  رد 
زا ریدـغ  زور  رد  ار  هعیـش  دـیدش  ياهداقتنا  نایرج  دایز  فسات  اب  عیاقو  لـقن  نمـض  رد  وا  دیـسرپیم ، وا  زا  دوب  هدـید  هفوک  رد  هچنآ  زا 
ام فیلکت  سپ  تفگ  درمنآ  درک . زاب  مالسلاهیلع  یلع  دوخ  ار  رد  نیا  تسیچ ؟ مدرم  نآ  ریصقت  تفگ  یلبنح  هیقف  درکیم . راهظا  ءافلخ 
اهر دیاب  ار  فرطکی  مینادب  حیحـص  رگا  تسردان ؟ ای  هحفـص 172 ] مینادب [  تسرد  حیحـص و  ار  اهداقتنا  نیا  ایآ  تسیچ ؟ نایم  نیا  رد 

تفگ ردق  نیمه  دز ؛ مهب  ار  سلجم  درک و  تکرح  اج  زا  شـسرپ  نیا  ندینـش  اب  لیعامـسا  ار ! رگید  فرط  مینادـب  تسردان  رگا  مینک و 
«. ماهدرکن ادیپ  نآ  يارب  یخساپ  نونکات  مهنم  دوخ  هک  تسا  یشسرپ  نیا 

رکبوبا

تـسنادیم یبوخ  هب  وا  هکنیا  لوا  تسا : هدش  هصالخ  هلمج  ود  رد  تسا و  هدـمآ  هیقـشقش »  » هبطخ رد  صاخ  تروص  هب  رکبوبا  زا  داقتنا 
هب تسد  ارچ  تسنادیم  یبوخ  هب  ار  نیا  هکنیا  اب  وا  دـیآیم . تسار  نم  مادـنا  رب  اهنت  هک  تسا  ياهماج  تفـالخ  مرتهتـسیاش و  وا  زا  نم 
نبا اهـصمقت  دقل  هللا  اما و  : » دنامب شیولگ  رد  ناوختـسا  ای  مشچ  رد  راخ  هک  مدوب  یـسک  دننام  تفالخ ، هرود  رد  نم  دز ، یمادـقا  نینچ 

هک یلاح  رد  درک  نت  هب  ار  تفالخ  نهاریپ  هفاـحق  وبا  رـسپ  مسق  ادـخ  هب  یحرلا .» نم  بطقلا  لـحم  اـهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  هفاـحق و  یبا 
ناـمز رد  وا  هکنیا  اـصوصخ  درک ؟ نییعت  ار  دوـخ  زا  سپ  هفیلخ  ارچ  هک  تسا  نیا  مود  مـنم . گنـس  ایـسآ  نـیا  روـحم  تـسنادیم  دوـخ 
هحفـص شاهدـهع [  رب  تهج  نیا  زا  هک  يدـهعت  رظن  زا  ار  وا  دـننک و  هلاـقا  ار  تعیب  رارق  هک  تساوخ  مدرم  زا  تبون  کـی  دوخ  تفـالخ 

دنریذپب ار  شیافعتـسا  دیامنیم  اضاقت  مدرم  زا  دنکیم و  دیدرت  راک  نیا  يارب  دوخ  یگتـسیاش  رد  هک  یـسک  دنراذگ ، دازآ  هدمآ  [ 173
رکبوبا هک  اتفگش  هتافو .» دعب  رخال  اهدقع  ذا  هتایح  یف  اهلیقتـسی  وه  انیب  ابجع  ایف  . » دنکیم نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  هفیلخ  هک  تسا  هنوگچ 

تافو زا  دـعب  يرگید  يارب  ار  هنیمز  لاح  نامه  رد  دـنرادب و  فاعم  تفـالخ  يدـصت  زا  ار  وا  شتاـیح  ناـمز  رد  هک  دـهاوخیم  مدرم  زا 
هـشیر هدنهد  ناشن  انمـض  هک  هفیلخ  ود  هرابرد  ار  شتاریبعت  نیرتدیدش  مالـسلاهیلع  یلع  الاب ، هلمج  نایب  زا  سپ  دزاسیم . هدامآ  شیوخ 

نبا دندیشود . ار  تفالخ  ناتسپ  تدش ، توق و  هب  مه ، اب  اهیعرض .» ارطشت  ام  دشل  : » دیوگیم دربیم  راکب  تسا  رگید  کی  اب  اهنآ  دنویپ 
ربنم = رب تفالخ  هرود  رد  هک  هدش  لقن  رکبوبا  زا  فلتخم  تروص  ود  هب  ياهلمج  دیوگیم  رکبوبا  ءافعتـسا )  ) هلاقتـسا هرابرد  دیدحلا  یبا 

نیرتهب هکیلاح  رد  دـش  هتـشاذگ  نم  هدـهع  رب  تفالخ  ینعی  مکریخب » تسل  مکتیلو و  : » دـناهدرک لقن  تروص  نیا  هب  یخرب  تسا ؛ هتفگ 
 ] هلمج متسین . امش  نیرتهب  نم  هک  دیرادب  فاعم  ارم  ینعی  مکریخب » تسلف  ینولیقا   » تسا هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  يرایسب  اما  متـسین . امش 

. تسا هدش  ادا  مود  تروص  هب  رکبوبا  هلمج  هک  دنکیم  دییأت  هغالبلاجهن  هحفص 174 ]

رمع

، تسا هدش  اهیعرض » ارطـشت  ام  دشل   » هلمج اب  رکبوبا  وا و  زا  هک  یکرتشم  داقتنا  رب  هوالع  تسا ، رگید  لکـش  هب  رمع  زا  هغالبلاجهن  داقتنا 
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ار رمع  یقالخا  تیـصوصخ  ود  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هتفرگ  ماجنا  وا  یقالخا  یحور و  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  تاداقتنا  هلـسلس  کـی 
نشخ و يدرم  اـقالخا  رمع  دوـب . رکبوـبا  سکع  تـهج  رد  تـسرد  تـهج  نـیا  رد  رمع  وا . تـظلغ  تنوـشخ و  لوا  تـسا : هدرک  داـقتنا 

هدیقع سابع  نبا  دنتشاد . زیهرپ  رمع  اب  تاقالم  زا  هباحص  رباکا  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدوب  كانـسرت  تبیه و  رپ  وختـشرد و 
ینعی رمع » هرد  .« » مدیسرتیم رمع  زا  تفگ  یتفگیمن ؟ البق  ارچ  دنتفگ  وا  هب  تشاد . زاربا  رمع  توف  زا  دعب  لوع »  » هلأسم هرابرد  ار  دوخ 
جاجح ریـشمش  زا  رمع  هناـیزات  ینعی  جاـجح » فیـس  نم  بیها  رمع  ةرد  : » دـنتفگ اهدـعب  هک  اـجنآ  اـت  دوب  تبیه  لثملابرـض  وا  هناـیزات 

رمع دنتسیرگیم و  شاهداوناخ  نانز  رکبوبا  توف  رد  دندیسرتیم . وا  زا  نانز  تشاد ، يرتشیب  تنوشخ  نانز  هب  تبـسن  رمع  دوب . رتبیهم 
نانز نایم  زا  ار  رکبوبا  رهاوخ  هورف  ما  رمع  تبقاع  دـندادیم ، هحفـص 175 ] همادا [  دایرف  هلان و  هب  نانچمه  نانز  اـما  درکیم ، عنم  بترم 
یلع تاملک  رد  هک  رمع  یحور  تایـصوصخ  زا  رگید  دنتـشگ . قرفتم  ارجاـم  نیا  زا  سپ  ناـنز  تخاون  وا  رب  ياهناـیزات  دیـشک و  نوریب 

هب دعب  درکیم و  رداص  يأر  ررکم  دوب ، وا  یئوگضقانت  هجیتنلاب  و  نآ ، زا  لودع  يار و  رد  یگدزباتش  هدش  عقاو  داقتنا  دروم  مالـسلاهیلع 
همه لاجحلا » تابر  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک   » هلمج تسه . دروم  نیا  رد  يداـیز  ياهناتـساد  درکیم . فارتعا  دربیم و  یپ  دوخ  هابتـشا 

« رمع کلهل  یلع  الول   » هلمج نینچمه  تسا . هدـش  نایب  رمع  فرط  زا  یطیارـش  نینچ  رد  هلجح ، نادـنوادخ  یتح  دـیرت  هیقف  رمع  زا  امش 
فقاو ار  وا  یلع  هک  دوب  تاهابتـشا  نیمه  دروم  رد  تسا . هدـش  هدینـش  وا  زا  راب  داتفه  دـناهتفگ  هک  دوب  هدـش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

، دهدیم رارق  داقتنا  دروم  دنکیم ، دییات  ار  نآ  تخس  خیرات ، هک  تیصوصخ  ود  نیمه  هب  ار  رمع  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  درکیم .
ترذـعم سپـس  ررکم و  تاهابتـشا  یگدزباتـش و  رگید  دنتـشاد و  میب  قیاقح  نتفگ  زا  وا  ناـهارمه  هک  يدـح  هب  وا  داـیز  تنوشخ  ینعی 

نا ۀبعصلا  بکارک  اهبحاصف  اهسم ... نشخی  اهملک و  ظلغی  ءانـشخ  ةزوح  یف  اهریـصف  : » دیامرفیم لوا  تمـسق  هرابرد  هابتـشا . زا  یهاوخ 
دیدش و شیاهندناسر 161  بیـسآ  هک  داد  رارق  نشخ  یتعیبط  رایتخا  رد  ار  تفالخ  مامز  رکبوبا  محقت .» اهل  سلـسا  نا  مرخ و  اهل  قنـشا 

راوس ار  تسمرـس  شومچ و  هحفـص 176 ] يرتش [  هک  دوب  یـسک  دـننام  دـنک  يراکمه  وا  اب  تساوخیم  هکنآ  دوب .. راوشد  وا  اب  سامت 
ترثک یگدزباتـش و  هرابرد  و  دیامنیم . طوقـس  هاگترپ  هب  دنک  تسـس  رگا  دنکیم و  هراپ  ار  شینیب  دشکب  مکحم  ار  شراهم  رگا  دشاب ؛

اهـشزغل نآ  زا  شایهاوخشزوپ  سپـس  شیاهـشزغل و  اهنم .» راذتعالا  اهیف و  راثعلا  رثکی  و  : » دـیامرفیم وا  یهاوخ  رذـع  سپـس  هابتـشا و 
روطب میدرک  لقن  نآ  زا  یتارقف  هک  هیقـشقش »  » هبطخ رد  اهنت  مود  لوا و  هفیلخ  زا  مراد  دای  هب  نم  هک  اجنآ  ات  هغالبلاجـهن  رد  دوب . ناوارف 

فورعم همان  رد  هک  اجنآ  لثم  دراد ، ییانک  هبنج  ای  تسا و  یلک  تروص  هب  ای  تسه  رگا  رگید  ياج  رد  تسا . هدـش  داقتنا  دای و  صاـخ 
نم زا  ار  رما  نـیا  برع  هـک  مدرکیمن  رواـب  : » دــیوگیم هماـن 62  رد  اـی  و  دـنکیم . كدـف  هلأـسم  هب  هراـشا  فینح  نب  ناـمثع  هب  دوـخ 

هکنیا  » دـیوگیم هتـشون و  هیواـعم  باوـج  رد  هک  هماـن 28  رد  اـی  و  دـنتفرگ » ار  ینـالف  رود  مدرم  هک  مدـش  هجوـتم  ناـهگان  دـنادرگرب ،
عقاو متـس  دروم  هک  تسین  راع  بیع و  ناملـسم  کی  رب  زگره  دنکیمن ، دراو  نم  رب  یـصقن  دندرک ، تعیب  هب  راداو  روز  هب  ارم  ییوگیم 

 ] تسا هدمآ  ییاههلمج  يهرامش 219  يهبطخ  نمـض  هغالبلاجهن  رد  دشابن .» بیر  کش و  رد  شدوخ  نید  رد  شدوخ  هک  یمادام  دوش 
نیا هک  نیا  يهرابرد  هغالبلاجهن  حارـش  تسا . هدش  دای  وا  زا  نالف »  » ناونع تحت  هیانک  هب  هک  یـصخش  زا  شیاتـس  رب  ینبم  هحفص 177 ]

ای دج و  تروص  هب  ای  هک  تسا  باطخلا  نب  رمع  دوصقم  دناهتفگ  ابلاغ  دنراد ؛ فالتخا  تسیک ، هدش  عقاو  یلع  شیاتـس  دروم  هک  يدرم 
نوعظم و نب  نامثع  لیبق  زا  هباحـص  ناگتـشذگ  زا  یکی  دوصقم  دـناهتفگ  يدـنوار  بطق  دـننام  یخرب  و  تسا ، هدـش  ادا  هیقت  تروص  هب 
زا نخس  اریز   ) تسا هدش  شیاتس  تموکح  يدصتم  ماقم  کی  زا  دناسریم  هک  اهـشیاتس  عون  يهنیرق  هب  دیدحلایبا  نبا  یلو  تسا ، هریغ 

اعطق دیوگیم : تسین ) قابطنا  لباق  هباحص  ناگتشذگ  رب  یفیـصوت  نینچ  تسا و  هدومن  عفر  ار  اهتلع  تسار و  ار  اهیجک  هک  تسا  يدرم 
نینچ همثح  یبا  رتخد  دنتـسیرگیم  نانز  رمع  توف  رد  : » هک دـنکیم  لقن  يربط  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدوبن  دوصقم  یـسک  رمع  زج 
لقن هبعش  نب  ةریغم  زا  يربط  هاگنآ  بیعلا .» نم  ائیرب  بوثلا  یسقن  جرخ  ننسلا ، ایحا  نتفلا و  تاما  دمعلا ، أربا  دوألا و  ماقا  : » درکیم هبدن 

شتروص رس و  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  یلع  مونشب . رمع  هرابرد  وا  زا  ینخس  متساوخ  متفر و  یلع  غارس  هب  رمع  نفد  زا  سپ  هک  دنکیم 
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وا رب  رمع  زا  دـعب  تفالخ  راک  هک  تشادـن  دـیدرت  هکنیا  لثم  دوب و  هدـیچیپ  ياهماـج  رد  ار  دوخ  دـیکچیم و  بآ  زونه  دوب و  هتـسش  ار 
دیوم ار  ناتساد  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  هحفص 178 ] دوألا [ »... موق  دقل  تفگ : هک  تفگ  تسار  همثح  یبا  رتخد  تفگ  دش . دهاوخ  رقتـسم 

كرادم زا  رـضاح  رـصع  نیعبتتم  زا  یخرب  یلو  تسا . هدـش  هتفگ  رمع  شیاتـس  رد  هغالبلاجـهن  ياههلمج  هک  دـهدیم  رارق  شدوخ  رظن 
تروص هب  داتفا  هریغم  هب  شمشچ  دمآ و  نوریب  هکنآ  زا  سپ  یلع  هکنیا  نآ  دناهدرک و  لقن  رگید  لکـش  هب  ارناتـساد  يربط  زا  ریغ  رگید 

یلع نخـس  هن  الاب  ياـههلمج  اذـهیلع  تفگیم ؟ تسار  درکیم  رمع  زا  هک  ار  اهـشیاتس  نآ  همثح  یبا  رتخد  اـیآ  دومرف : شـسرپ  لاؤس و 
نمض ار  اههلمج  نیا  هک  هر )  ) یـضر دیـس  تسا و  هدوب  ینز  هک  یلـصا  هدنیوگ  هب  تبـسن  تسا  ناشیا  زا  يدییات  هن  تسا و  مالـسلاهیلع 

هحفص 179] تسا [ . هدش  هابتشا  راچد  تسا  هدروآ  هغالبلاجهن  تاملک 

نامثع

هراشا

هنتف  » ار نآ  خـیرات  هک  یناـیرج  رد  ناـمثع  تسا : نشور  نآ  تلع  تـسا . هدـمآ  رتـشیب  نیـشیپ  هـفیلخ  ود  زا  هغالبلاجـهن  رد  ناـمثع  رکذ 
رود هلصافالب  مدرم  دش و  هتشک  دنتشاد ، تسد  نآ  رد  نارگید  زا  شیب  هیما  ینب  ینعی  نامثع  کیدزن  نادنواشیوخ  دوخ  دیمان و  گرزب »
هرود رد  شترـضح  يارب  ار  یلئاسم  اـعبط  راـک  نیا  تفریذـپ و  ار  ناـنآ  تعیب  اـهرک  وا  اـعوط  ترـضحنآ  دـنتفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
راچان وا  تسا و  هتـشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هک  دـندرکیم  مهتم  ار  وا  صخـش  تفـالخ  ناراد  هیعاد  یفرط ، زا  دروآ . دوجو  هب  تفـالخ 

تموکح هیلع  هک  نویبالقنا  هورگ  رگید ، فرط  زا  و  دزاس ، نشور  ناـمثع  لـتق  هثداـح  رد  ار  شیوخ  فقوم  و  دـنک )  ) عاـفد دوخ  زا  دوب 
ار نانآ  دنتـساوخیم  وا  زا  یلع  نافلاخم  دندوب و  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  وزج  دنتفریم  رامـش  هب  میظع  یتردق  دـندوب و  هدـیروش  نامثع 
ار دوخ  فیلکت  دنک و  حرط  دوخ  نانخـس  رد  ار  هلأسم  نیا  تسیابیم  مالـسلاهیلع  یلع  دننک و  صاصق  نامثع  لتق  مرج  هب  ات  دنک  میلـست 

هدروآ راشف  وا  رب  دندوب و  هداد  رارق  هرصاحم  هحفص 180 ] رد [  ار  نامثع  نویبالقنا  هک  هاگنآ  نامثع  تایح  نامز  رد  هوالعب ، دیامن . نایب 
ار اهنآ  زا  کی  ره  تایرظن  دوب و  نیب  ام  یف  ریفـس  نیفرط و  دامتعا  دروم  هک  یـسک  هناگی  دنک ، افعتـسا  ای  دهدب  شور  رییغت  ای  هک  دندوب 

یلع دوب و  هتفای  هار  يرتدایز  داسف  نامثع  هاگتـسد  رد  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دوب . یلع  تفگیم ، رگید  فرط  هب  دوخ  تایرظن  رب  هوـالع 
. دیامن رازگرب  توکس  هب  دنکن و  ثحب  اهنآ  هرابرد  نامثع  زا  دعب  هرود  رد  ای  نامثع و  نامز  رد  تسناوتیمن  هفیظو  بسح  رب  مالسلاهیلع 

هرابرد تبون  اعومجم 16  هغالبلاجـهن  رد  دـیایب . مالـسلاهیلع  یلع  تاملک  رد  نارگید  زا  شیب  نامثع  رکذ  هک  هدـش  ببـس  اعومجم  اهنیا 
رد دنکیم و  هئربت  ادج  لتق  رد  تکرـش  زا  ار  دوخ  یلع  دروم  جـنپ  رد  تسا . نامثع  لتق  هثداح  هرابرد  اهنآ  رتشیب  هک  هدـش  ثحب  نامثع 

نامثع هیلع  هئطوت  رد  کیرـش  دوب - هداد  رارق  مالـسلاهیلع  یلع  هیلع  کیرحت  يارب  ياهناهب  ار  نامثع  لتق  هلأـسم  هک  ار  هحلط  دروم  کـی 
هداد رارق  یلع  ینامسآ  یناسنا و  تموکح  رد  لالخا  هئطوت و  يارب  زیواتـسد  ار  نامثع  لتق  هک  ار - هیواعم  دروم  ود  رد  دیامنیم . یفرعم 

جییهت دوخ  هنیرید  ياـهنامرآ  عـفن  هب  موـلظم  هفیلخ  ناگدنـشک  زا  صاـصق  ناوـنع  تحت  ار  هراـچیب  مدرم  تخیریم و  حاـسمت  کـشا  و 
. درامشیم رصقم  تخس  درکیم -

نامثع لتق  رد  هیواعم  هنارهام  شقن 

نوخ زا  مد  زاب  تسا ، هدولآ  نامثع  نوخ  رد  قفرم  ات  وت  یئرمان  تسد  یئوگیم ؟ هچ  رگید  وت  دیوگیم  هیواعم  هب  دوخ  ياههمان  رد  یلع 
هتسناوت رتمک  خیرات  نیب  زیت  مشچ  هک  درادیم  رب  يزار  زا  هدرپ  یلع  تسا . بلاج  هداعلا  قوف  تمسق  نیا  هحفص 181 ] ینزیم [ ؟ نامثع 

يایاوز زا  یـسانش  هعماج  یـسانشناور و  لوصا  یئامنهر  يرایتسد و  هب  ناققحم  هک  تسا  دـیدج  رـصع  رد  اـهنت  دـنک ، فشک  ارنآ  تسا 
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ای دشاب و  هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هیواعم  هک  دندرکیمن  رواب  نیـشیپ  ياههرود  مدرم  رثکا  هن  رگا  دناهدروآ  نوریب  ار  هتکن  نیا  خیرات 
دنویپ نانچ  صوصخلاب  نایوما  دنتـشاد ، ياهلیبق  دنویپ  دندوب و  يوما  ود  ره  نامثع  هیواعم و  دشاب . هدرک  یهاتوک  وا  زا  عافد  رد  لقادـح 

رد یبزح  ياهدنویپ  عون  زا  ار  اهنآ  دنویپ  زورما  نیخروم  هک  دنتـشاد  هدـش  صخـشم  ياهـشور  هدـش و  باسح  ياهفدـه  ساسارب  مکحم 
درگ ار  اهنآ  هک  دوب  ياهنیمز  ياهلیبق  دنویپ  تسویپیمن ، رگیدکی  هب  ار  اهنآ  ياهلیبق  يداژن و  تاساسحا  اهنت  ینعی  دننادیم . زورما  يایند 

رهاظتم دوب و  هدید  اهتیامح  اهتبحم و  نامثع  زا  زین  اصخـش  هیواعم  دیامن . گنهامه  لکـشتم و  يدام  ياهفده  هار  رد  دنکیم و  عمج  مه 
تشاد فده  کی  اهنت  هک  هیواعم  دشاب . هتشاد  تسد  راک  نیا  رد  انطاب  هیواعم  هک  درکیمن  رواب  یـسک  اذل  دوب ، وا  تیامح  یتسود و  هب 

هک يزور  نآ  لوصا ، هن  دراد و  یـشقن  یناسنا  فطاوع  هن  وا  لاـثما  وا و  قطنم  رد  تسنادیم و  حاـبم  فدـه  نآ  يارب  ار  ياهلیـسو  ره  و 
ینوخ ات  دهدیم  ورین  وا  هب  رتشیب  نامثع  هتخیر  نیمز  نوخ  وا و  هدنز  زا  ات  دنک  يرادرب  هرهب  دـناوتیم  رتهب  نامثع  هدرم  زا  داد  صیخـشت 

دـهدب و وا  هب  يرثوم  ياهکمک  دوب  رداق  الماک  هک  یتاظحل  رد  درک و  ینیچ  هنیمز  وا  لتق  يارب  دـنکیم ، تکرح  نامثع  ياـهگر  رد  هک 
دـیدیم و ار  هیواعم  یئرمان  تسد  یلع  نیبزیت  مشچ  یلو  هحفـص 182 ] تشاذـگ [ . اهنت  ثداوح  لاگنچ  رد  ار  وا  دریگب ، ار  وا  لتق  ولج 

همان هغالبلاجهن  رد  دنکیم . یفرعم  نامثع  لتق  رد  لوئسم  رـصقم و  ار  هیواعم  دوخ  امـسر  هک  تسنیا  تسنادیم ، ار  هدرپ  تشپ  تانایرج 
ماما نامثع و  لتق  رد  تکرـش  هب  دـنکیم  مهتم  ار  ماما  دوخ  همان  رد  هیواعم  تسا . هتـشون  هیواعم  هماـن  باوج  رد  ماـما  هک  تسا  یلـصفم 
ناک انیاف  هنم ، کمحرل  هذـه  نع  باجت  نا  کلف  نامثع  رما  يرما و  نم  ناک  ام  ترکذ  مث  : » دـیوگیم خـساپ  روطنیا  وا  هب  مالـسلاهیلع 

هردق یتا  یتح  هیلا  نونملا  ثب  هنع و  یخارتف  هرـصنتسا  نم  ما  هفکتـسا ؟ هدعقتـساف و  هترـصن  هل  لذـب  نما  هلتاقم ، یلا  يدـها  هل و  يدـعا 
دیفتـسی دق  هل و  بنذ  مولم ال  برف  هل  یتیاده  يداشرا و  هیلا  بنذلا  ناک  ناف  اثادحا  هیلع  مقنا  تنک  ینا  نم  رذـتعال  تنک  ام  و  هیلع ...!؟

نم و هب  طوبرم  راک  هراـبرد  هچنآ  اـما  [ . 107 «. ] تلکوت هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  الا  تدرا  اـم  حـصنتملا و  هنظلا 
وا اب  رتشیب  وت  نم و  زا  کیمادـک  یتسه . وا  دـنواشیوخ  اریز  يونـشب ، ارنآ  خـساپ  هک  تسا  ظوفحم  وت  يارب  قح  نیا  يدرک ، داـی  ناـمثع 
هب نامثع  اما  دمآ  رب  وا  يرای  ددص  رد  غیردـیب  هک  سکنآ  میداد ؟ ناشن  رتشیب  دـشیم  یهتنم  وا  لتق  هب  هک  ار  ییاههار  میدرک و  ینمـشد 
هب وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  نامثع  هک  سکنآ  ای  تساوخ  ار  وا  يریگهراـنک  دـش و  وا  توکـس  بلاـط  دوخ  اـجیب  نظ  ءوس  کـی  بجوم 
رد هناـهاوخ  ریخ  هکنیا  زا  زگره  نم  هتبلا  دیـسر ؟ ارف  شگرم  اـت  تـخیگنارب  هحفـص 183 ] ار [  وا  گرم  تاـبجوم  دـنارذگ و  تقولاعفد 

داشرا ار  وا  هک  تسا  هدوب  نیا  نم  هانگ  رگا  متسین . نامیشپ  مهاوخیمن و  شزوپ  مدرکیم  داقتنا  نامثع  رب  تافارحنا  اهتعدب و  زا  يرایسب 
هک ياهجیتن  هاوخریخ  حصان و  یهاگ  يرآ  دنوشیم ، عقاو  تمالم  دروم  هک  یهانگیب  دارفا  دنرایسب  هچ  مریذپیم ، ارنآ  ماهدرک  تیاده  و 

مهاوخیمن و یقیفوت  ادخ  زا  زج  مرادن  يدصق  مراد  تردق  رد  هک  يدح  ات  حالصا  زج  نم  تسا . فرط  ینامگدب  دریگیم  دوخ  راک  زا 
ترـصن امنا  کناف  هتلتق  نامثع و  یف  جاجحلا  كراثکا  اماف  : » دـسیونیم نینچ  هیواعم  هب  باطخ  رگید  همان  کی  رد  منکیم . لکوت  وا  رب 

، ینکیم حرط  ار  وا  ناگدنشک  نامثع و  هلأسم  ناوارف  وت  هکنیا  اما  [ . 108 «. ] هل رصنلا  ناک  ثیح  هتلذخ  و  کل ، رصنلا  ناک  ثیح  نامثع 
دوخ نامثع  لتق  یتشاذـگاو . ار  وا  دوب  وا  دوخ  دوس  هب  وا  يرای  هک  اـجنآ  يدرک و  يراـی  ار  وا  دوب  تدوس  هب  ناـمثع  يراـی  هک  اـجنآ  وت 
یقاب زونه  نآ  راثآ  دش و  مالـسا  ریگنماد  اهنرق  هک  دوشگ  مالـسا  ناهج  هحفـص 184 ] رب [  ار  رگید  ییاههنتف  باب  دوب و  ییاـههنتف  دولوم 
قحیذ ار  نویبـالقنا  هورگ  تسا و  هتـشاد  داـقتنا  تخـس  ناـمثع  شور  رب  هـک  دـیآیم  رب  هغالبلاجـهن  رد  یلع  نانخـس  عوـمجم  زا  تـسا .
شیپ تسا .  هتسنادیمن  قبطنم  یمالسا  یلک  حلاصم  اب  نایشروش  تسد  هب  تفالخ  دنسم  رد  ار  نامثع  لتق  لاح  نیع  رد  تسا . هتسنادیم 

دوب يدح  رد  نامثع  مئارج  هکنیا  تسا . هدیشیدنایم  نآ  میخو  بقاوع  هب  تسا و  هتـشاد  ار  ینارگن  نیا  یلع  دوش  هتـشک  نامثع  هکنآ  زا 
مهارف لهج  هب  ای  دـمع  هب  وا  دوخ  نایفارطا  رتشیب  ار  نامثع  لتق  تابجوم  اـیآ  هکنیا  رگید  هن و  اـی  دوب  هدرک  لـتق  قحتـسم  اعرـش  ار  وا  هک 
دنـسم رد  نایـشروش  روتـسد  هب  نامثع  لتق  هکنیا  تسا و  بلطم  کـی  دنتـسب ، نویبـالقنا  رب  ناـمثع  لـتق  هار  زج  ار  اـههار  همه  دـندرک و 

تساوخیم ترـضح  نآ  هک  دیآیم  رب  یلع  نانخـس  عومجم  زا  تسا . رگید  بلطم  دوبن ، ای  دوب  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  هب  تفالخ 
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انایحا رانکرب و  ار  وا  نویبالقنا  عانتما ، تروص  رد  و  دـیامن . هشیپ  ار  یمالـسا  لدـع  حیحـص  هار  دـنک و  اـهر  دوریم  هک  ار  یهار  ناـمثع 
دنک یگدیسر  نامثع  مئارج  هب  اهدعب  تسا  راد  تیحالص  ماقم  هک  هفیلخ  نآ  دیایب ، راک  يور  تسا  هتـسیاش  هک  ياهفیلخ  و  دننک . سبح 
دوب نیا  رد  یلع  شـشوک  مامت  درک . دییات  نویبالقنا  هیلع  ار  وا  هن  داد و  نامثع  لتق  هب  نامرف  هن  یلع  اذـهل  دـیامن . رداص  ار  مزال  مکح  و 

ای دنک و  بالقنا  دوخ  هتـشذگ  شور  هیلع  دوخ  نامثع  ای  دوش ، ماجنا  نویبالقنا  عورـشم  ياههتـساوخ  دوش  هتخیر  ینوخ  هکنیا  نودب  هک 
متاسأف متعزج  هرثالا و  ءاساف  رثأتسا  [ » هحفـص 185 درک [ : تواضق  نینچنیا  فرط  ود  هرابرد  یلع  دراپـسب . شلها  هب  ار  راک  دور و  رانک 

ار راک  نیا  يدب  وحن  هب  داد و  صاصتخا  دوخ  نادـنواشیوخ  دوخ و  هب  ار  زیچ  همه  تفرگ  شیپ  هنادبتـسم  شور  نامثع  [ . 109 «. ] عزجلا
نامثع يارب  ار  نویبالقنا  ياههتـساوخ  یجنایم  ناونع  هب  هک  هاگنآ  دـیدرک . یباتیب  دـب  دـیدرک و  یباـتیب  زین  نویبـالقنا  امـش  درک و  هشیپ 
نامثع دوخ  هب  دوش  زاب  نیملـسم  يارب  گرزب  ياهنتف  باب  دوش و  هتـشک  تفـالخ  دنـسم  رد  ناـمثع  هکنیا  زا  ار  دوخ  ینارگن  درک ، حرطم 

لتقلا و اهیلع  حتفی  ماما  ۀـمالا  هذـه  یف  لتقی  لاقی : ناک  هناف  لوتقملا ، ۀـمالا  هذـه  ماما  نوکت  نا  هللا  كدـشنا  ینا  و   : » دومرف درک . مالعا 
اهیف نوجرمی  و  اجوم ، اهیف  نوجومی  لـطابلا ، نم  قحلا  نورـصبی  ـالف  اـهیف ، نتفلا  ثبی  و  اـهیلع ، اـهروما  سبلی  و  ۀـمایقلا ، موی  یلا  لاـتقلا 

هک دـشیم  هتفگ  نخـس  نیا  اریز  يوشب  تما  نیا  لوتقم  ياوشیپ  هک  ینکن  يراک  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  نم  [ . 110 «. ] اجرم
وا رب  ار  تما  نیا  راک  دوشگ و  دهاوخ  تما  نیا  رب  ار  راتـشک  تشک و  رد  وا  ندش  هتـشک  هک  دش  دـهاوخ  هتـشک  اوشیپ  کی  تما  نیا  رد 

دنروخب و هحفص 186 ] هطوغ [  اههنتف  نآ  رد  دنسانشن و  لطاب  زا  ار  قح  هک  تخیگنا  دهاوخ  تما  نیا  رب  اههنتف  تخاس و  دهاوخ  هبتـشم 
ضارتعا وا  رب  وا  بایغ  رد  ای  وا و  يور  رد  ور  نامثع  نامز  رد  ترـضح  نآ  میدرک ، لقن  یلوم  دوخ  زا  البق  هک  روطنامه  دنزیمایب . مهرد 

مکاتوم اورکذا  : » لصا زا  تسا و  هدرکیم  دای  هراومه  ار  وا  تافارحنا  زین  نامثع  تشذـگرد  زا  دـعب  هکناـنچمه  تسا . هدرکیم  داـقتنا  و 
ات دوش  ثول  ناشندرم  اب  ناشهقباس  هک  هدش  هتفگ  دساف  ياهتیصخش  اهتموکح و  عفن  هب  تسا و  هیواعم  نخـس  دوشیم  هتفگ  هک  ریخلاب -»

هبطخ 128 رد  - 1 داقتنا : دراوم  کنیا  تسا . هدرکن  يوریپ  دشابن - يرطخ  يدعب  دساف  ياهتموکح  يارب  یـسرد و  يدـعب  ياهلـسن  يارب 
الماک اههلمج  نآ  رد  تسا ، هدومرف  دشیم  دیعبت  هذـبر  هب  نامثع  بناج  زا  هک  یماگنه  رذوبا  هقردـب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ییاههلمج 

-2 دیامرفیم . یفرعم  دساف  ار  نامثع  تموکح  ینمض  روطب  دنکیم و  دییات  ار  وا  دهدیم و  یبالقنا  دقتنم و  ضرتعم و  رذ  یبا  هب  ار  قح 
نادـنواشیوخ دوخ و  نتـشاد  مدـقم  راثیتسا و  دادبتـسا و  هار  نامثع  هرثالا » ءاساف  رثأتـسا  : » دـش لقن  ـالبق  هک  تسا  ياهلمج  هبطخ 30  رد 

تــشادن ياهدارا  دوـخ  زا  دوـب ، یفیعــض  درم  ناـمثع  - 3 درک . راـتفر  يدــب  رایــسب  لکــش  هـب  تـفرگ و  شیپ  تـما  دارفا  رب  ارــشیوخ 
، دـش نامثع  ریزو  هلزنم  هب  مک  مک  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  وا  نامثع  دوب و  ربمغیپ  هدـش  دـیعبت  هک  مکح  ناورم  اـصوصخم  شنادـنواشیوخ ،

داقتنا ار  تمسق  نیا  هحفـص 187 ] مالـسلاهیلع [  یلع  دندرکیم . تساوخیم  ناشلد  هک  يراک  ره  وا  مان  هب  دندش و  طلـسم  وا  رب  تخس 
اب رد  نونکا  وت  [ . 111 «. ] رمعلا یضقت  نسلا و  لالج  دعب  ءاش  ثیح  کقوسی  ۀقیس  ناورمل  ننوکت  الف  : » دومرف نامثع  يور  رد  ور  درک و 

شلد اج  ره  هک  هدـم  ناورم  تسد  هب  ار  شیوخ  راهم  لاـحنیا  اـب  تسا  هدیـسر  ناـیاپ  مه  تتدـم  یتسه و  شیوخ  رمع  ماـیا  نیرت  هوکش 
، دیدیم دوخ  لاح  هب  رضم  لخم و  هنیدم  رد  ار  یلع  دوجو  نامثع  دوب ، نامثع  نظ  ءوس  دروم  یلع  - 4 دربب . دوخ  لابند  هب  ار  وت  دهاوخب 

لزع امـسر  دـندادیم و  راعـش  یلع  مان  هب  نویبالقنا  یهاگ  هک  اصوصخ  تفریم  رامـش  هب  نویبالقنا  هدـنیآ  دـیما  هیاـم  هاـگ و  هیکت  یلع 
زا یلو  دتفیب ، وا  هب  رتمک  نویبالقنا  مشچ  ات  دـشابن  هنیدـم  رد  یلع  دوب  لیام  نامثع  اذـهل  دـندرکیم ، ناونع  ار  یلع  يرادـمامز  نامثع و 
زا تساوخ  یلع  زا  ورنیا  زا  تسا  شمارآ  هیام  شدوجو  دنکیم و  تطاسو  نویبالقنا  وا و  نایم  هناهاوخریخ  دـیدیم  نایعلاب  رگید  فرط 
هک دیشکن  یلوط  اما  دورب . تشاد  هلـصاف  هنیدم  اب  رتشیب  ای  گنـسرف  هد  دودح  رد  هک  عبنی »  » رد دوخ  هعرزم  هب  اتقوم  دوش و  جراخ  هنیدم 

رتغاد شمانب  اهراعـش  تشگرب  یلع  هک  یتقو  اعبط  ددرگرب . هنیدـم  هب  هک  داد  ماغیپ  درک و  یتحاران  ساـسحا  یلع  دوبن  زا  یـشان  ـألخ  زا 
دنک و كرت  ار  هنیدم  رگید  راب  دوب  هدرک  اضاقت  هک  دروآ  ار  نامثع  ماغیپ  سابع  نبا  دنک . كرت  ار  هنیدم  تساوخ  یلع  زا  رگید  راب  دش ،

نا الا  نامثع  دـیری  ام  سابع  نبا  ای  : » دومرف دـش و  تحاران  ناـمثع  زیمآ  نیهوت  راـتفر  نیا  زا  یلع  هحفص 188 ] دورب [ . شاهعرزم  رـس  هب 
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هنع تعفد  دقل  هللا  و  جرخا ، نا  یلا  ثعبی  نالا  وه  مث  مدقا  نا  یلا  ثعب  مث  جرخا  نا  یلا  ثعب  ربدا ، لبقا و  برغلاب  احـضان  المج  ینلعجی 
تـسنیا شراک  هک  دشاب  شکبآ  رتش  تلاح  نم  تلاح  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  نامثع  سابع ! رـسپ  [ . 112 «. ] امثآ نوکا  نا  تیشخ  یتح 

ار وت  رگید  راب  نونکا  مدرگرب  هک  داد  مایپ  سپـس  موش  جراخ  هنیدم  زا  هک  داتـسرف  مایپ  نامثع  ددرگرب ، دورب و  یه  نیعم  ریـسم  کی  رد 
يزیچنآ رتدـیدش  همه  زا  - 5 مشاب . راکهنگ  مسرتیم  هک  مدرک  عافد  نامثع  زا  ردـقنآ  مسق  ادـخ  هب  موش . جراـخ  هنیدـم  زا  هک  هداتـسرف 

هللا لام  نومـضخی  هیبا  ونب  هعم  ماق  هفلتعم و  هلیثن و  نیب  هینـضح  اجفان  موقلا  ثلاث  ماـق  نا  یلا  : » تسا هدـمآ  هیقـشقش »  » هبطخ رد  هک  تسا 
نایم مکـش  هدنکآ  تساخ  اپ  هب  هورگ  نآ  نیموس  هکنآ  ات  هتنطب .» هب  تبک  هلمع و  زهجا  هلتف و  هیلع  ثکتنا  نا  یلا  عیبرلا  هتبن  لبالا  مضخ 
هحفص دروخیم [ ، ار  يراهب  فلع  هک  رتش  دننام  ناهد  مامت  اب  ار  ادخ  لام  دندرک و  ملع  دق  زین  يو  نادنواشیوخ  شهاگارچ ، نیگرس و 

نبا دروآ . رد  رس  هب  ار  وا  یتسرپ ، مکـش  دناسر و  ار  شگرم  شراجنهان  ياهراک  دش و  زاب  شاهتـشر  هک  هاگنآ  ات  دنتفرگ  ندروخ  [ 189
هدش هتفگ  هک  هئیطح  فورعم  رعـش  زا  نم  رظن  هب  تسا و  تاریبعت  نیرتخلت  زا  تاریبعت  نیا  : » دیوگیم تمـسق  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا 

معاطلا تنا  کناف  دعقا  اهتیغبل و  لحرتال  مراکملا  عد  تسنیا : هئیطح  فورعم  رعش  تسا » رتدیدش  تسا  برع  رعش  نیرتزیمآ  وجه  تسا 
هحفص 190] یساکلا [ 

خلت توکس 

. تسا نآ  هفسلف  ترضحنآ و  يارادم  توکس و  هلأسم  تسا  هتفای  ساکعنا  هغالبلاجهن  رد  هک  تفالخ  هب  طوبرم  لئاسم  زا  شخب  نیموس 
زا نآ و  هبلاطم  دوخ و  يوعد  حرط  زا  یلع  می ، اهتفگ  البق  هکنانچ  ـالا  و  تسا ، ریـشمش  هب  ندزن  تسد  ماـیق و  كرت  توکـس ، زا  دوصقم 

تیـضغا و  : » دناوخیم رابترارم  هاکناج و  ارنآ  دنکیم و  دای  یخلت  هب  توکـس  نیا  زا  یلع  درکن . يراددوخ  بسانم  تصرف  ره  رد  ملظت 
رب ار  اهمشچ  دوب و  ممـشچ  رد  راخ  [ . 113 «. ] مقلعلا معط  نم  رما  یلع  مظکلا و  ذخا  یلع  تربص  یجـشلا و  یلع  تبرـش  يذـقلا و  یلع 
. ] مدرک ربص  دوب و  هتخیر  مماک  رد  لـظنح  زا  رتخلت  دـشیم و  هدرـشف  میولگ  مدیـشون ، دوب و  هدرک  ریگمیولگ  رد  ناوختـسا  مداـهن ، مه 
هب انب  راک  ود  نایم  زا  وا  ینعی  یگراچیب ، رارطـضا و  زا  یـشان  افرـص  هن  دوب  یقطنم  هدـش و  باـسح  یتوکـس  یلع  توکـس  هحفص 191 ]
رای نتشادن  هطـساوب  هک  دوب  نآ  رثکادح  دنک و  مایق  هک  دوب  ناسآ  وا  يارب  دوب ، رتهدنیاسرف  رتقاش و  هک  درک  باختنا  ار  یکی  تحلـصم 

رگید نمـض  ار  فورعم  هلمج  هک  تسا  طیارـش  نیمه  رد  اقافتا  دوب و  یلع  يوزرآ  تداهـش  دنوش ، دیهـش  شنادـنزرف  شدوخ و  روای  و 
بلاطوبا رـسپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  [ . 114 «. ] هما يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاـطیبا  نبـال  هللا  و  : » دومرف نایفـسوبا  هب  دوخ  ناـنخس 

گرم سرت  زا  نم  توکـس  هک  دـنامهف  نارگید  نایفـسوبا و  هب  نایب  نیا  اب  یلع  درادیم . تسود  ار ، ردام  ناتـسپ  لفط  زا  شیب  ار  گرم 
نم توکـس  هک  دـنکیم  حیرـصت  دوخ  یلع  نآ . عفن  هب  هن  تسا  مالـسا  ناـیز  رب  طیارـش  نیا  رد  تداهـش  ماـیق و  هک  تسا  نآ  زا  تسین ،
یلع ربصا  وا  ءاذج  دیب  لوصا  نا  نیب  يإترا  تقفط  و  : » مدرک باختنا  دوب  رتکیدزن  تحلـصم  هب  هک  ارنآ  هار  ود  زا  نم  دوب ؛ هدـش  باسح 

یف تربصف و  یجحا  اتاه  یلع  ربصلا  نا  تیأرف  هبر ، یقلی  یتح  نمؤم  اهیف  حدکی  ریغـصلا و  اهیف  بیـشی  ریبکلا و  اهیف  مرهی  ءایمع ، ۀیخط 
یتسد هتوک  اب  ایآ  منیزگرب ؟ ار  مادـک  هار  ود  ناـیم  رد  هک  متفر  ورف  هشیدـنا  رد  هحفص 192 ] [ . ] 115 «. ] یجـش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا 

یـشالت رد  نمؤم  ددرگیم و  ریپ  لاس  هزات  دوشیم و  توترف  نآ  رد  لاسگرزب  هک  ییکیراـت  منک ، ربص  روک  يایکیراـت  رب  اـی  منک  ماـیق 
مـشچ رد  يراخ  هکیلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  تسا  رتهنالقاع  اسرفتقاط  تلاح  نیمه  رب  ربص  مدید  دوشیم ، عقاو  سفن  نیرخآ  ات  تخس 

. دوب میولگ  رد  یناوختسا  و 

یمالسا داحتا 

وحم هب  ار  مدرم  و  هدر ) لها  دندش = دترم   ) دنتشگرب مالسا  زا  مدرم  زا  یهورگ  مدید  هکنآ  ات  مدیشک  سپ  ار  متسد  لوا  نم  .@ همان 62 .
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مالسا ساسا  رد  یفاکش  ای  یبارخ  منکن  يرای  ار  نیملسم  مالسا و  ساسح  تاظحل  نیا  رد  رگا  هک  مدیـسرت  دننکیم ، توعد  دمحم  نید 
. تسا رتشیب  یسب  تفالخ  هزور  دنچ  نتفر  تسد  زا  تبیصم  زا  نم  رب  نآ  تبیصم  هک  دید  مهاوخ 

زاتمم فقوم  ود 

هب رـصحنم  زاتمم و  دروم ، ود  نیا  رد  ار  دوخ  فقوم  دـنکیم و  هراشا  دروم  ود  رد  ریطخ  فقوم  ود  هب  دوخ  تاملک  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
نانچ دـناوتیم  یطئارـش  نانچ  رد  ناهج  رد  یـسک  رتمک  هک  هتفرگ  یمیمـصت  ریطخ  دروم  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  وا  ینعی  دـناوخیم  درف 

یماــیق دنمهوکــش و  یتوکــس  ماــیق ، يرگید  رد  تـسا و  هدرک  توکــس  ساــسح  دروــم  ود  نـیا  زا  یکی  رد  یلع  دریگب . یمیمــصت 
تردق ورین و  نینوخ  ياهمایق  زا  شیب  طئارش  یخرب  رد  ارادم  توکس و  میداد . حرش  هک  تسا  نیمه  یلع  توکـس  فقوم  رتدنمهوکش .

تشپ هدرکن و  تشپ  نمشد  هب  زگره  تسا ، تریغ  تماهش و  تعاجـش و  همـسجم  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يدرم  دهاوخیم . سفن  کلمت 
دننکیم و هدافتسا  ساسح  عقوم  زا  هشیپ  تسایـس  یمدرم  هحفـص 198 ] هک [  دیآیم  شیپ  یلاوحا  عاضوا و  دزرلیم ؛ شمیب  زا  ناروالد 
اب دوشیم و  هناـخ  دراو 183  نیگمـشخ  وا  دریگیم و  رارق  تناها  دروم  شزیزع  رایـسب  رـسمه  هک  اجنآ  ات  دـنریگیم  گنت  وا  رب  ار  راـک 

هناـخ هشوگ  هب  ارچ  بلاـط  وبا  رـسپ  : » دـیوگیم دـهدیم و  رارق  باـتع  دروم  ار  دوخ  رویغ  رهوش  دـنکیم  اـج  زا  ار  هوک  هک  یئاـههلمج 
مدوب و هدرم  شاکیا  یهدیم ، ناشن  یتسس  فیعض  یمدرم  ربارب  رد  نونکا  دنتـشادن  باوخ  وت  میب  زا  ناعاجـش  هک  ینامه  وت  ياهدیزخ ؟

نیا دوشیم ، جییهت  نینچ  نیا  درادیم  زیزع  ار  وا  تیاهنیب  هک  يرسمه  فرط  زا  اهارجام  زا  نیگمـشخ  یلع  مدیدیمن .» ار  يزور  نینچ 
نم ماهدرکن ، یقرف  نم  هن ، هک : دـنکیم  مارآ  ار  وا  یمرن  اب  ارهز  نانخـس  عامتـسا  زا  سپ  دـنکیمن !؟ اج  زا  ار  یلع  هک  تسا  یتردـق  هچ 
یبا نبا  لیکولا .» معن  هللا و  یبسح  : » دونشیم ارهز  نابز  زا  دنکیم و  عناق  ار  ارهز  هک  اجنآ  ات  تسا  رگید  زیچ  تحلصم  مدوب ، هک  منامه 
ماـیق هب  توـعد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  يزور  : » دـنکیم لـقن  ار  فورعم  ناتـساد  نیا  هبطخ 215  لـیذ  رد  دـیدحلا 
دایرف نیا  يراد  تسود  ایآ  دومرف  ارهز  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هللا  لوسر  دمحم  نا  دهـشا  هک  دش  دـنلب  نذوم  دایرف  لاح  نیمه  رد  درکیم ،

دلابیم و نآ  هب  هک  یلع  درف  هب  رصحنم  دنمهوکش و  مایق  اما  تسین ». نیا  زج  هحفص 199 ] نم [  نخس  دومرف  هن ، دومرف : دوش ؟ شوماخ 
دحا اهیلع  ئرتجیل  نکی  مل  ۀـنتفلا و  نیع  تأقف  اـناف  دوب : جراوخ  ربارب  رد  ماـیق  تشادـن . ار  يراـک  نینچ  تأرج  رگید  يدـحا  دـیوگیم 

یمادقا نینچ  رب  تأرج  نم  زا  ریغ  يدحا  مدروآ ؛ رد  ار  هنتف  نیا  مشچ  هک  مدوب  نم  اهنت  [ . 116 . ] اهبلک دتشا  اهبهیغ و  جام  نا  دعب  يریغ 
يرهاظ ياوقت  دوب . هتفای  ینوزف  نآ  يراه  هتفرگ  الاب  نآ  یکان  ههبـش  یکیرات و  جوم  هک  مدز  یمادـقا  نینچ  هب  تسد  یماگنه  تشادـن .

دوجو هب  یلد  ود  کش و  زا  رپ  یئاضف  و  مهبم ، کیرات و  يوج  تشادیم ، او  دیدرت  هب  ار  ینامیالاذـفان  نمؤم  ره  هک  دوب  يروط  جراوخ 
هنادـهاز دـندروخیم و  هنادـهاز  دوب ؛ هتـسب  هنیپ  ناشاهونازرـس  ناشیناشیپ و  دایز  هدجـس  زا  هک  دـندوب  رفن  رازه  هدزاود  نانآ  دوب . هدـمآ 
یمالـسا تفاقث  دنتخانـشیمن و  ار  مالـسا  حور  اما  دوب ، يراج  ادخ  رکذ  هب  هراومه  ناشنابز  دندرکیم . یگدنز  هنادـهاز  دندیـشوپیم و 

دندوب و دماج  لهاج و  تسرپ ، رهاظ  رظن ، گنت  دـننک ؛ ناربج  دنتـساوخیم  دوجـس  عوکر و  يور  رب  راشف  اب  ار  اهیرـسک  همه  دنتـشادن ؛
هیحان زا  هک  ار  یگرزب  رطخ  هک  مدوب  نم  نیا  دیامرفیم : گرزب  راختفا  کی  ناونع  هب  یلع  هحفص 200 ] مالسا [ . ربارب  رد  گرزب  يدس 

تـسناوتن ناشرکذلا  مئاد  ياهنابز  هنادهاز و  ياههماج  اهنیا و  هتـسب  هنیپ  ياهیناشیپ  مدرک ؛ كرد  دوب  هدـش  هجوتم  ناسدـقم  هکـشخ  نیا 
دنهاوخ یئارگ  رهاظ  رجحت و  رشقت و  دومج و  هب  ار  مالـسا  نانچ  دنریگب  اپ  اهنیا  رگا  متـسناد  هک  مدوب  نم  دنک ؛ روک  ارم  تریـصب  مشچ 

لباقم رد  هک  تسا  دـنمورین  حور  مادـک  دـش ، بلاطوبا  رـسپ  بیـصن  اـهنت  راـختفا  نیا  يرآ ، دوشن . تسار  مالـسا  رمک  رگید  هک  دـناشک 
هحفص 203] دزرلن [ !؟ دور و  الاب  اهنیا  قرف  رب  ندمآ  دورف  يارب  هک  تسا  وزاب  مادک  و  دروخن ؟ ناکت  بناج  هب  قح  نانچنآ  ياههفایق 

تمکح هظعوم و 
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ریظن یب  ظعاوم 

هغالبلاجهن ترهش  نیرتشیب  دهدیم و  لیکـشت  شخب  نیا  ار  هغالبلاجهن  زا  یمین  ابیرقت  تسا  ظعاوم  شخب  هغالبلاجهن  شخب  نیرتگرزب 
- مرکا لوسر  زا  هک  یظعاوم  هلـسلس  کی  نآرق و  ظعاوم  زا  میرذگب  تسا . نآ  یلمع  ياهتمکح  اهزردنا و  اهدنپ و  اههظعوم و  نویدـم 

ریظنیب یسراف  یبرع و  رد  هغالبلاجهن  ظعاوم  دوریم . رامش  هب  هغالبلاجهن  هتـشر  رـس  هشیر و  هلزنم  هب  تسا و  هدنام  یقاب - رـصتخم  ولو 
نآ رادناج ، تاملک  نیا  رد  زونه  دـنکیم ، هدرک و  افیا  ار  دوخ  هداعلا  قراخ  رثوم و  شقن  ظعاوم  نیا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  تسا .
نیا دشاب  یقاب  تیناسنا  زا  یئوب  ات  دزاس و  يراج  ار  اهکـشا  دشخب و  تقر  تاساسحا  هب  دزادـنا و  شپت  هب  ار  اهلد  هک  تسه  ریثات  ذوفن و 

. دیشخب دهاوخ  ار  دوخ  رثا  تاملک 

ظعاوم ریاس  اب  هسیاقم 

یبرع رد  هحفـص 204 ] رعـش [ . مظن و  بلاق  رد  یلو  تفاطل  یلاعت و  جوا  رد  یظعاوم 189  میراد ، يدایز  ظعاوم  یبرع  یـسراف و  رد  ام 
نینچمه ناصقن و  زیخلا  ضحم  ریغ  هحبر  ناصقن و  هایند  یف  ءرملا  ةدایز  دوشیم : زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  یتسب » حـتفلاوبا   » فورعم هدیـصق 

هذه ام  راج  ۀـیربلایف  ۀـینملا  مکح  تسنیا : شلوا  تسا و  هدورـس  شناوج  دـنزرف  گرم  تبـسانم  هب  هک  یماهت  نسحلاوبا  هیئاثر  هدیـصق 
ام ءوسلاب  یتراما  ناف  دیوگیم : هک  اجنآ  يرصم ، يریصوب  دنلب  عبط  رثا  هدرب »  » فورعم هدیصق  لوا  ياهتمـسق  نینچمه  رارق و  رادب  ایندلا 
رد هدیـصق  لصا  دوشیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  حدـم  دراو  هک  اجنآ  ات  مرهلا  بیـشلا و  ریذـنب  اـهلهج  نم  تظعتا 

اهنیا زا  مادک  ره  مرو  نم  رـضلا  هامدق  تکتـشا  نا  یلا  مالظلا  ییحا  نم  ۀنـس  تملظ  دیوگیم : تسا و  همدـقم  یقاب  تسا و  ناشیا  حدـم 
راعـشا یـسراف ، رد  دش . دهاوخن  هدوسرف  هنهک و  زگره  دشخردیم و  یبرع  یمالـسا  تایبدا  رد  هراتـس  دـننام  تسا و  نادـیواج  رثا  کی 

هک یفورعم  راعشا  دننام  تسا ، راکهاش  دوخ  عون  رد  تسا و  رثؤم  بلاج و  هداعلاقوف  دئاصق ، ناتسوب و  ناتسلگ و  رد  يدعـس  ياهظعوم 
اجنآ دئاصق  رد  ای  یـسب و  هدنامن  منکیم  هگن  نوچ  یـسفن  دوریم  رمع  زا  مد  ره  دوشیم : زاغآ  تیب  نیا  اب  هدروآ و  ناتـسلگ  همدقم  رد 

هحفـص 205] دـیوگیم [ : هک  اجنآ  ای  تسین  ینازرا  نتـشاد  ناهج  هب  اناد  درم  تسین  یناسآ  نت  ياج  ناـهج  ساـنلا  اـهیا  دـیوگیم : هک 
لد راگزور  ددرگب  دـیدرگب و  سب  دـیوگیم : هک  اجنآ  ای  داهنن  وا  رب  لد  هک  منآ  تمه  مالغ  داب  رب  یگدـنز  تسا و  هداهن  بآ  رب  ناهج 
همه زا  تسا  باوص » هار  هبوت و   » رد هک  مهن  باب  دیاش  رادناج و  رادبآ  ياههظعوم  زا  تسا  رپ  يدعس  ناتـسوب  رایـشوه  ددنبن  رد  ایند  هب 

رد تسین . اهنآ  زا  هنومن  رکذ  لاجم  العف  هک  نابز  یسراف  يارعـش  ریاس  يونثم و  رد  يولوم  ظعاوم  زا  ياهراپ  تسا  نینچمه  دشاب . رتیلاع 
ودرا یکرت و  نابز  رد  تسین ؛ نابز  ود  نیا  هب  رصحنم  دراد . دوجو  یلاع  رایسب  مکح  ظعاوم و  یسراف ) ای  یبرع  زا  معا   ) یمالـسا تایبدا 

تسامرفمکح اهنآ  همه  رب  صاخ  حور  کی  تسا و  هدومن  ار  شیوخ  هولج  یمالسا  تایبدا  زا  شخب  نیا  زین  رگید  ياهنابز  زا  یـضعب  و 
هک حور  کی  دنیبیم  دشاب  انشآ  نیملسم  هیلوا  رباکا  نید و  همئا  ریاس  نینمؤملاریما و  مرکا و  لوسر  تاملک  میرک و  نآرق  اب  یسک  رگا  . 

یسک رگا  یسراف . نیریش  نابز  هرکیپ  هماج و  رد  یلو  تسا  حور  نامه  تسا ؛ راکشآ  یسراف  ظعاوم  همه  رد  تسا  یمالـسا  حور  نامه 
هتشاد ییانشآ  زین  دناهدرک  سکعنم  ار  یمالسا  تایبدا  هک  ییاهنابز  ریاس  اب  دنـشاب و  هتـشاد  رحبت  یـسراف  یبرع و  نابز  ود  رد  یناسک  ای 

رظن نیا  زا  یمالـسا  گنهرف  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دننک ، يروآ  عمج  هدمآ  دوجوب  یمالـسا  ظعاوم  هنیمز  رد  هک  ییاهراکهاش  دنـشاب و 
رثن رد  اما  تسا  هدرک  روهظ  رعش  رد  ظعاوم  رظن  زا  نانابز  یسراف  غوبن  همه  هک  تسنیا  رد  بجعت  یلو  تسا . هتفرـشیپ  ینغ و  هداعلا  قوف 
رثن دـننام  تسا ، راصق  تاملک  هاتوک و  ياـههلمج  تروص  هب  دراد  دوجو  هچنآ  رثن  هحفص 206 ] رد [  درادن . دوجو  ياهتـسجرب  رثا  چیه 

. تسا هدـش  لقن  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  زا  هک  ییاههلمج  ای  تسا و  راکهاش  دوخ  عون  رد  تسا و  هظعوم  اـهنآ  زا  یتمـسق  هک  ناتـسلگ 
راصق تاملک  دودح  زا  هک  هجوت  لباق  ياهظعوم  رثن  کی  یـسراف  نوتم  رد  مراد  عالطا  هک  اجنآ  ات  یلو  تسا  فیعـض  نم  تاعالطا  هتبلا 
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هدش اقلا  بلقلا  رهظ  زا  اهافش و  هکنیا  اصوصخ  درادن ، دوجو  دشاب  هدوب  هاتوک  ولو  سلجم  کی  دح  رد  حالطصا  هب  دشاب و  هدرک  زواجت 
يارب داشرا  سلاجم  رد  هک  هدـش  لقن  يدعـس  زا  ای  انالوم  زا  هک  یـسلاجم  دـشاب . هدـش  تبث  بتک  نتم  رد  يروآ و  عمج  سپـس  دـشاب و 
درادن ار  گرزب  نادرم  نآ  ياهظعوم  راعشا  گنر  بآ و  هجو  چیه  هب  یلو  تسا  تسد  رد  دناهدرکیم  اقلا  ظعو  تروص  هب  دوخ  ناوریپ 

تسا و هدـش  هتـشون  همان  ای  هلاسر  تروص  هب  هک  ینوتم  تسا  نینچمه  دـشاب . هسیاقم  لباق  هغالبلاجـهن  ظـعاوم  اـب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت 
هب باطخ  لصفم  تسا  ياهمان  هک  یلازغ  دـمحا  كولـس  هنایزات  یلازغ و  دـمحم  دـماحوبا  كولملاۀحیـصن  ریظن  تسا ، تسد  رد  نونکا 

. ینادمه ةاضقلا  نیع  شدرگاش  دیرم و 

تمکح هظعوم و 

تواـفت تسا . نسحا ) وحن  هب  هلداـجم  هظعوم ، تمکح ،  ) توعد هناـگ  هس  قرط  زا  یکی  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هکناـنچمه  ظـعو ،
يارب هظعوـم  تسا و  یهاـگآ  يارب  تمکح  راکذـت ، هظعوـم  هحفـص 207 ] تسا و [  میلعت  تمکح  هـک  تـسنیا  رد  تـمکح  هظعوـم و 

لد و اب  هظعوم  راک  رـس و  تسا و  رکف  لقع و  اب  تمکح  راک  رـس و  تلفغ ، اب  هزرابم  هظعوم  تسا و  لهج  اـب  هزراـبم  تمکح  يرادـیب ،
زا يرادرب  هرهب  يارب  ار  نهذ  هظعوم  دـیازفایم و  ینهذ  يدوجوم  رب  تمکح  دـنکیم ، يروآدای  هظعوم  دـهدیم و  دای  تمکح  هفطاع ،

تسا و ندیـشیدنا  يارب  تمکح  ندـید ، يارب  تسا  مشچ  ندرک  زاـب  هظعوـم  تسا و  غارچ  تـمکح  دزاـسیم ، هداـمآ  دوـخ  يدوـجوم 
رب دراد ، یـساسا  شقن  هظعوم  رد  هدنیوگ  تیـصخش  ورنیا  زا  حور ، مایپ  هظعوم  تسا و  لقع  نابز  تمکح  ندـمآ ، دوخ  هب  يارب  هظعوم 

هدنیوگ نآ  فرط  کی  هک  قرب  نایرج  هیبش  یتلاح  هظعوم  رد  دـنیوگیم و  نخـس  مه  اب  راو  هناگیب  اهحور  تمکح  رد  تمکح . فالخ 
و لد ،» رب  مرجال  دنیشن  دیآ  نورب  ناج  زا  رگا   » هک تسا  نخس  زا  هنوگنیا  رد  ور  نیا  زا  دیآیم و  دوجو  هب  هدنونش  رگید  فرط  و  تسا ،

اذا بلقلا و  یف  لخد  بلقلا  نم  جرخ  اذا  مالکلا  : » تسا هدـش  هتفگ  ياهظعوم  نانخـس  هرابرد  دـنکیمن . زواـجت  هدنونـش  شوگ  زا  هنرگ 
افرـص دشابن و  حور  مایپ  رگا  اما  دنکیم  ذوفن  لد  رد  دـشاب  حور  مایپ  دـیآ و  نورب  لد  زا  رگا  نخـس  ناذالا » زواجتی  مل  ناسللا  نم  جرخ 

. دوریمن رتفرطنآ  اهشوگ  زا  دشاب  یظفل  تعنص 

هباطخ هظعوم و 

تسا و تاساسحا  ندرک  تاتیب  جـییهت و  يارب  هباطخ  اما  تسا  تاساسحا  اب  زین  هباـطخ  راـک  رـس و  تسا . تواـفتم  زین  هباـطخ  اـب  هظعوم 
ترورض اجنآ  هظعوم  تسا و  دکار  دومخ و  تاساسحا  هک  دیآ  راک  هب  اجنآ  هباطخ  ندروآ . رد  طلـست  تحت  نتخاس و  مار  يارب  هظعوم 

، يروشحلس تیامح ، تیمح ، تریغ ، تاساسحا  هباطخ  دننکیم . لمع  هنارس  دوخ  تاساسحا  تاوهش و  هک  دنکیم  ادیپ  هحفص 208 ] ] 
تکرح و دوخ  رس  تشپ  دروآیم و  شوج  هب  ار  تمدخ  يراکوکین و  تمارک ، تفارـش ، یگنادرم ، یبلط ، تزع  یبلط ، يرترب  تیبصع ،

جراخ لقع  ياهیرگباسح  تسد  زا  ار  راک  مامز  هباطخ  دیامنیم  شوماخ  ار  اجیب  ياهناجیه  اهـششوج و  هظعوم  اما  دنکیم  داجیا  شبنج 
مهارف یـشیدنا  رود  يرگباسح و  يارب  ار  هنیمز  دـناشنیم و  ورف  ار  اهنافوط  هظعوم  اما  دراپـسیم  تاـساسحا  ناـفوط  تسد  هب  دـنکیم و 

ود ره  زا  هغالبلاجـهن  رد  تسا . مزال  يرورـض و  ود  ره  هظعوم  هباـطخ و  دربیم . نورد  هب  هظعوم  دـشکیم و  نوریب  هب  هباـطخ  دـنکیم .
جیهم ياههباطخ  دوشیم . عقاو  هدافتسا  دروم  عقوم  هب  دوخ و  ياج  رد  مادک  ره  هک  تسا  یسانش  عقوم  هدمع  هلأسم  تسا . هدش  هدافتـسا 

هکنانچنآ دوش  هدنکرب  هناملاظ  يداینب  دـیآ و  دوجو  هب  ینافوط  دوش و  هتخورفارب  دـیاب  تاساسحا  هک  هدـش  داریا  یعقوم  رد  نینمؤملاریما 
هتفرگ ار  هعیرش »  » دندوب و هدرک  یتسدشیپ  شنایهاپس  هیواعم و  درک . داریا  نیشتآ  جیهم و  ياهباطخ  هیواعم ، دروخرب  زاغآ  رد  نیفـص  رد 

یماظن دروخرب  زا  ناکمالایتح  هک  تشاد  شـشوک  نینمؤملاریما  دـندوب . هتخاس  راوشد  شناراـی  نینمؤملاریما و  رب  ار  بآ  راـک  دـندوب و 
ییادوس هک  هیواعم  اما  دزادرپب . دوب  هدرک  داـجیا  نیملـسم  يارب  هیواـعم  هک  یلکـشم  لـح  هب  هرکاذـم  قیرط  زا  تساوخیم  دـنک و  زیهرپ 
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يراددوخ ياهرکاذم  هنوگ  ره  زا  درک و  یقلت  دوخ  يارب  یتیقفوم  ار  هعیرش »  » بحاصت درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  تشاد ، رـس  رد  رگید 
کی اب  درک و  داجیا  ینافوط  نیشتآ ، هحفص 209 ] یسامح [  هباطخ  کی  اب  تسیابیم  هک  دوب  اجنیا  دش . تخس  یلع  نارای  رب  راک  دومن .

وا ۀلحم ، ریخأت  ۀلذم و  یلع  اورقاف  لاتقلا ، مکومعطتـسا  دـق  دورـس : هباطخ  نینچ  دوخ  باحـصا  يارب  یلع  دـنار . بقع  ار  نمـشد  شروی 
ةاوغلا نم  همل  داق  ۀیواعم  نا  الا و  نیرهاق . مکتوم  یف  ةایحلا  و  نیروهقم ، مکتایح  یف  توملاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدـلا  نم  فویـسلا  اوور 

ود نونکا  دبلطیم ، دربن  امش  زا  تسا و  گنج  هنـسرگ  نمـشد  انامه  [ . 117 « ] ۀـینملا ضارغا  مهروحن  اولعج  یتح  ربخلا  مهیلع  سمع  و 
تسنیا گرم  ندش . باریس  سپـس  ندرک و  باریـس  نوخ  اب  ار  اهغیت  ای  نداد  یگدنام  بقع  یتسپ و  تلذ و  هب  نت  ای  دیراد  شیپ  رد  هار 

لابند هب  ار  ناهارمگ  زا  زیچان  یهورگ  هیواعم  انامه  زوریپ . بلاغ و  اما  دیریمب  هک  تسا  نآ  یگدنز  بولغم ، روهقم و  اما  دیشاب  هدنز  هک 
رارق دراد  هارمه  ار  گرم  هک  امـش  ياهریت  فدـه  ار  شیوخ  يولگ  هک  اجنآ  اـت  تسا  هتـشاد  ناـهنپ  اـهنآ  رب  ار  تقیقح  هدـناشک و  دوخ 
رارق یلع  نارای  رایتخا  رد  هعیرـش »  » هدـشن ماش  دروآ ؛ شورخ  رد  ار  اهتریغ  شوج و  هب  ار  اهنوخ  درک ، ار  دوخ  راک  اههلمج  نیا  دـناهداد .
نامز رد  اصوصخم  افلخ و  هرود  رد  تسا . هتفای  ماجنا  رگید  طئارـش  رد  یلع  ظعاوم  اـما  دـندش . هدـنار  بقع  هب  هیواـعم  ناراـی  تفرگ و 

هحفـص 210] تفگنه و [  ياهتورث  نآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  بوخ  همانرب  ندوبن  باسح و  یب  مئانغ  یپ و  رد  یپ  تاحوتف  رثا  رب  ناـمثع 
رد لمجت  معنت و  یتسرپ و  ایند  قالخا و  داسف  ناـمثع ، ناـمز  رد  ياهلیبق  هکلب  یفارـشا و  تموکح  یـسارکوتسیرا و  يرارقرب  اـصوصخم 

یتسرپ ایند  ياغوغ  نآ  نایم  رد  تشگ . دیزم  نآ  رب  مجع  برع و  بصعت  تفرگ ، ناج  ون  زا  ياهلیبق  ياهتیبصع  تفای ، هار  نیملسم  نایم 
هرابرد هللاءاـشنا - دـعب - لوصف  رد  دوب . یلع  داـیرف  دوب  دـنلب  هک  ياهظعوم  یتوکلم  داـیرف  اـهنت  بصعت ، یئوجماـک و  زآ و  تمینغ و  و 
لاوها ناگتشذگ ، لاوحا  زا  تربع  دهز ، سفن ، ياوه  لما ، لوط  ایند ، اوقت ، لیبق  زا  دراد  دوجو  مالسلاهیلع  یلع  ظعاوم  رد  هک  يرصانع 

هحفص 211] مینکیم [ . ثحب  هریغ  تمایق و  لاوها  گرم ،

هغالبلاجهن ياهشخب  نیرتهدمع 

هراشا

تسا هظعوم  هبطخ   86 تسین ) هبطخ  اهنآ  همه  دنچ  ره   ) تسا هدرک  عمج  بطخ »  » ناونع تحت  یضر  دیـس  هک  ياهعطق  عومجم 239  زا 
نایبب اوعفتنا   » هلمج اب  هک   175 هبطخ ، ریظن  تسا  ینالوط  لصفم و  اهنآ  زا  یضعب  هتبلا  تسا و  ظعاوم  هلـسلس  کی  رب  لمتـشم  لقاال  ای  و 

هک ياهعطق  عومجم 79  زا  نیقتملا .) ۀبطخ   ) هبطخ 184 تسا و  هغالبلاجهن  بطخ  نیرت  ینالوط  هک  ۀعصاقلا »  » هبطخ دوشیم و  زاغآ  هللا »
رد یئاههلمج  نمـضتم  ای  تسا و  هظعوم  امامت  همان   25 تسین ) همان  اهنآ  همه  دـنچ  ره   ) تسا هدروآ  درگ  اـههمان ) « ) بتک  » ناونع تحت 

ماما شزیزع  دنزرف  هب  تسا  ترضحنآ  همانزردنا  هک  همان 31  دننام  تسا  ینالوط  لصفم و  اهنآ  زا  یخرب  و  هظعوم ، زردنا و  تحیـصن و 
همان ناـمه  هک  هماـن 45  رگید  و  تسا ، اـههمان  نیرتینـالوط  رتـشا  کـلام  هب  ترـضح  نآ  فورعم  ناـمرف  زا  سپ  مالـسلاهیلع و  یبـتجم 

هحفص 212] ماما [ . تموکح  فرط  زا  هرصب  یلا  فینح و  نب  نامثع  هب  تسا  ترضح  نآ  فورعم 

هغالبلاجهن ياهظعوم  رصانع 

ياوه زا  زیهرپ  لمجت ، معنت و  زا  یتسرپ ، اـیند  زا  زیهرپ  دـهز ، ربص ، لـکوت ، اوقت ، تسا . عونتم  فلتخم و  هغالبلاجـهن  ياهظعوم  رـصانع 
تیاـمح ناـمولظم و  زا  يریگتـسد  تبحم و  ناـسحا و  هب  بیغرت  ضیعبت ، ملظ و  زا  زیهرپ  تیبـصع ، زا  زیهرپ  لـما ، لوط  زا  زیهرپ  سفن ،

رکفت هب  توعد  خیرات ، زا  تربع  هب  توعد  فالتخا ، كرت  قافتا و  تدحو و  هب  بیغرت  تعاجش ، توق و  تماقتـسا و  هب  بیغرت  افعض ،
لاوها يروآدای  گرم ، زا  دعب  ملاوع  تارکـس و  دئادش  گرم و  يروآدای  رمع ، عیرـس  تشذـگ  يروآدای  هبقارم ، هبـساحم و  رکذـت و  و 
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. تسا هدش  هجوت  اهنادب  هغالبلاجهن  ظعاوم  رد  هک  تسا  يرصانع  هلمج  زا  تمایق 

میوش انشآ  یلع  قطنم  اب 

يارب و  میسانشب ، زردنا  ظعو و  یسرک  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  هکنیا  يارب  رگید  ترابع  هب  میسانشب ، رظن  نیا  زا  ار  هغالبلاجهن  هکنیا  يارب 
رـصانع و افرـص  هک  تسین  یفاـک  میوـش ، دـنمهرهب  راشرـس  عـبنم  نآ  زا  ـالمع  میدرگ و  انـشآ  ترـضح  نآ  ياهظعوـم  بـتکم  اـب  هـکنیا 

دهز لکوت و  اوقت ، هرابرد  یلع  میئوگب  الثم  هک  تسین  یفاک  مینک ؛ هرامش  هدرک  حرط  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یتاعوضوم 
اهناسنا بیذهت  دروم  رد  وا  یتیبرت  صاخ  هفـسلف  و  هدوب ؟ هچ  یناعم  نیا  زا  ترـضح  نآ  صاخ  موهفم  مینیبب  دیاب  هکلب  تسا  هتفگ  نخس 

نابز رد  هک  تسا  یجئار  تاملک  تاـملک ، نیا  تسا ؟ هدوب  هچ  تراـسا  زا  تاـجن  يونعم و  يدازآ  تراـهط و  یکاـپ و  هب  اـهنآ  قوش  و 
؛ تسین ناسکی  تاملک  نیا  هحفـص 213 ] زا [  دارفا  همه  روظنم  اما  تسا  يراج  دنریگیم ، دوخ  هب  وگزردنا  هرهچ  هک  نانآ  هصاخ  مومع 

یکدنا تسا  مزال  ورنیا  زا  دوشیم . اهنآ  زا  داضتم  ياهیریگهجیتن  اعبط  تسا و  داضتم  ياهتهج  رد  تاملک  نیا  زا  دارفا  ياهموهفم  یهاگ 
مینکیم زاغآ  اوقت  زا  ار  دوخ  نخس  مینک . وگتفگ  مالسلاهیلع  یلع  صاخ  بتکم  رظن  زا  رصانع  نیا  هرابرد  لیصفت  هب 

اوقت

رتمک هب  هغالبلاجهن  رد  و  تسا ، هدش  هیکت  اوقت  رـصنع  رب  هغالبلاجهن  دـننام  یباتک  رتمک  رد  تسا . هغالبلاجـهن  تاملک  نیرتجئار  زا  اوقت 
ترابع هب  و  يراکزیهرپ »  » ینعی اوقت  هک  دوشیم  ضرف  نینچ  ـالومعم  تسیچ ؟ اوقت  تسا . هدـش  تیاـنع  اوقت  هزادـنا  هب  یموهفم  ینعم و 
ریـسفت نیا  قبط  تسا . رتلماک  اوقت  دشاب  رتشیب  يریگهرانک  يراکزیهرپ و  يراکبانتجا و  هچ  ره  یفنم ؛ یلمع  شور  کی  ینعی  اوقت  رگید 

رتلماک اوقت  دشاب  رتدیدش  یفنم  هبنج  هزادـنا  ره  اثلاث  یفنم ، تسا  یـشور  ایناث  دوشیم ؛ عازتنا  لمع  هلحرم  زا  هک  تسا  یموهفم  اوقت  الوا 
مرگ کشخ ، رت و  دیفـس ، هایـس و  زا  دیاین  دراو  اهنآ  ياوقت  رب  ياهشدخ  نیرتکچوک  هکنیا  يارب  اوقت  هب  نارهاظتم  تهج  نیمه  هب  تسا .

زا یکی  بانتجا  زیهرپ و  لـصا  هک  تسین  کـش  دـنیامنیم . زیهرپ  يراـک  عون  ره  رد  ياهلخادـم  عون  ره  زا  دـننکیم و  باـنتجا  درـس ، و 
یفن و اب  تسا . مأوت  هجوت  ضارعا و  لعف ، كرت و  باجیا ، بلـس و  تابثا ، یفن و  ملاـس ، یگدـنز  رد  تسا . رـشب  ملاـس  یگدـنز  لوصا 

هملک دیـشخب . ققحت  هجوت  لـعف و  هب  ناوتیم  ضارعا  كرت و  اـب  و  دیـسر ، باـجیا  هحفـص 214 ] تاـبثا و [  هب  ناوـتیم  هک  تسا  بلس 
نایـصع و هک  تسنیا  تسا . نکممان  ندز  دـیحوت  زا  مد  اوسام ، یفن  نودـب  یتابثا ؛ تسا و  ییفن  اعومجم  هللاالاهلاال »  » هملک ینعی  دـیحوت 

مزلتسم تابثا  باجیا و  ره  يرفک و  رب  لمتـشم  ینامیا  ره  ینایـصع و  نمـضتم  یمیلـست  ره  ینعی  دنرگیدکی ؛ نیرق  نامیا  رفک و  میلـست ،
اهبلـس و اهیفن و  اهزیهرپ و  ـالوا : اـما  [ . 118 «. ] یقثولا ةورعلاب  کسمتـسا  دـقف  هللااب  نمؤی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف   » 6 تـسا ییفن  بلس و 

يرگید اب  دنویپ  همدـقم  یکی  زا  ندـیرب  تسا ، رگید  دـض  هب  روبع  يارب  يدـض  زا  زیهرپ  تسا . اه  داضت »  » دودـح رد  اهرفک  اهنایـصع و 
هناروکروک یلمع  شور  کی  سپ  نیعم . دودح  هب  تسا  دودحم  مه  دراد و  فدـه  تهج و  مه  دـیفم ، ملاس و  ياهزیهرپ  ورنیا  زا  تسا .

موهفم اب  فدارم  هغالبلاجهن  رد  اوقت  موهفم  ایناث : تسین . سیدقت  عافد و  لباق  تسا ، يدـح  هب  دودـحم  هن  دراد و  یفدـه  تهج و  هن  هک 
ياهزیهرپ دـیآیم و  دـیدپ  دایز  ياهنیرمت  رثا  رب  هک  یناـحور  تسا  یئورین  هغالبلاجـهن  رد  اوقت  تسین . نآ  یقطنم  موهفم  هب  یتح  زیهرپ 

زا تسا و  نآ  هجیتن  لولعم و  رگید  فرط  زا  تسا و  یناـحور  تلاـح  نیا  ندـمآ  دـیدپ  همدـقم  ببـس و  فرط  کـی  زا  یقطنم  لوقعم و 
هرهبیب ورین  نیا  زا  هک  یناسنا  دـهدیم . تینوصم  نآ  هب  دـنکیم و  باداـش  دـنمورین و  ار  حور  تلاـح ، نیا  دوریم . رامـش  هب  نآ  مزاول 

رود هانگ  تابجوم  زا  ار  دوخ  هکنیا  زج  درادـن  ياهراچ  درادـب  ظوفحم  نوصم و  ناـهانگ  هحفـص 215 ] زا [  ار  دوخ  دهاوخب  رگا  دـشاب ،
رایتخا يریگ  هشوگ  اوزنا و  دشکب و  رانک  طیحم  زا  تسا  راچان  دراد  دوجو  یعامتجا  طیحم  رد  هانگ  تابجوم  هراومه  نوچ  و  درادهگن ،
يرانک دیـسوب و  ار  اوقت  دش و  طیحم  دراو  دـیاب  ای  درک و  يریگ  هرانک  طیحم  زا  دوب و  راکزیهرپ  یقتم و  دـیاب  ای  قطنم  نیا  قباطم  دـنک .
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رگا اـما  دـننکیم . ادـیپ  ماوع  مدرم  رظن  رد  يرتـشیب  یئاوقت  هولج  دـنوش  رتيوزنم  رتراـکبانتجا و  دارفا  هچ  ره  قطنم  نیا  قـبط  تشاذـگ .
هگن هزنم  كاپ و  ار  دوخ  طیحم  ندرک  اهر  نودب  دنک ؛ اهر  ار  طیحم  هک  درادن  یترورـض  دـش ، ادـیپ  يدرف  حور  رد  اوقت  یناحور  يورین 
مود هتـسد  دنرب و  یم  هانپ  یهوک  هنماد  هب  يرـسم ، يرامیب  کی  هب  یگدولآ  زا  زیهرپ  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  لوا  هتـسد  درادیم .

جراخ و رهش  زا  هک  دننیبیمن  یترورض  اهنت  هن  دنروآیم و  دوجو  هب  تینوصم  دوخ  رد  نسکاو ، یعون  قیرزت  اب  هک  دنتسه  یناسک  دننام 
هتـسد هنومن  هدروآ  ناتـسلگ  رد  يدعـس  هچنآ  دنهدیم . تاجن  ارنانآ  دنباتـشیم و  نارامیب  کمک  هب  هکلب  دننک ، زیهرپ  مدرم  اب  سامت  زا 

؟ یئاشگرب لد  زا  دـنب  يراب  هک  یئاین  ردـنا  رهـش  هب  متفگ  ارچ  يراـغ  هب  اـیند  زا  هدرک  تعاـنق  يراـسهوک  رد  يدـباع  مدـیدب  تسا : لوا 
رثا رب  هک  یحور  يونعم و  يورین  کـی  ناونع  هب  ار  اوـقت  هغالبلاجـهن  دـنزغلب  نـالیپ  دـش  رایـسب  لـگ  وـچ  دـنزغن  ناـیوریرپ  اـجنآ  تفگب 
حرط دیامنیم ، ناسآ  لهـس و  ار  هانگ  زا  زیهرپ  هلمجنآ  زا  دراد و  یجئاتن  مزاول و  راثآ و  دوخ  هبون  هب  دیآیم و  دیدپ  نیرمت  تسرامم و 

هتزجح تـالثملا  نم  هیدـی  نیب  اـمع  ربعلا  هل  تحرـص  نم  نا  میعز . هب  اـنا  ۀـنیهر و  لوقا  اـمب  یتمذ  تسا : هدرک  ناونع  هحفـص 216 ] و [ 
رگا مهدیم . رارق  شیوخ  راتفگ  ورگ  رد  ار  دوخ  هدهع  منکیم و  تنامض  ار  شیوخ  راتفگ  یتسرد  انامه  تاوهشلا . محقتلا  نع  يوقتلا 

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دریگیم . كانههبش  ياهراک  رد  نتفر  ورف  زا  ار  وا  ولج  اوقت  دریگ ، رارق  هنیآ  صخش  کی  يارب  هتـشذگ  ياهتربع 
اهلها و اهیلع  لمح  للذ  ایاطم  اوقتلا  نا  الا و  رانلا . یف  مهب  تمحقتف  اـهمجل  تعلخ  اـهلها و  اـهیلع  لـمح  سمـش ، لـیخ  اـیاطخلا  ناو  ـالا 
شکرـس و ياهبـسا  دـننام  نداد ، رارق )  ) سفن ياوه  رایتخا  رد  ارمامز  ناهانگ و  اـهاطخ و  اـنامه  [ . 119 . ] ۀـنجلا مهتدرواف  اهتمزا  اوطعا 
رد ار  دوخ  ياهراوس  اهبـسا  تبقاع  دـشاب و  هتفر  نوریب  راوس  فک  زا  رایتخا  هدـش و  هدروآ  نوریب  اـهنآ  رـس  زا  ماـجل  هک  تسا  یـشومچ 

ياهراوس شمارآ  اب  اهبکرم  نآ  تسا و  راوس  تسد  رد  ناشراهم  هک  تسا  مار  عیطم و  راوهر و  ياهبکرم  لثم  اوقت  لثم  و  دـننکفا . شتآ 
تیکلاـم طبـض و  شرثا  هک  يونعم  یحور و  تلاـح  کـی  ناونع  هب  اوقت  هبطخ  نیا  رد  هحفـص 217 ] دـنربیم [ . تشهب  يوس  هب  ار  دوخ 

رد ندوب  تیـصخشیب  ینوبز و  فعـض و  ندوب ، سفن  ياوه  عیطم  ییاوقتیب و  همزال  دـیوگیم  هبطخ  نیا  تسا . هدـش  رکذ  تسا  سفن 
نیا درادن و  يرایتخا  هدارا و  دوخ  زا  هک  تسا  ینوبز  راوس  دـننام  تلاح  نآ  رد  ناسنا  تسا . یناسفن  ياهاوه  یناوهـش و  تاکرحم  ربارب 

دوجو هزوح  کـلام  نتـشاد و  يونعم  تیـصخش  هدارا و  تردـق و  اوقت  همزـال  دوریم . تسه  شهاوخلد  هک  اـج  ره  هب  هک  تسا  بکرم 
دوخ هک  یتهج  رد  ار  بسا  نآ  لماک  طلـست  تردـق و  اب  تسا و  راوس  ياهدـش  تیبرت  بسا  رب  هک  يرهام  راوس  دـننام  تسا ، ندوب  دوخ 
یتح هتفاخم  مهبولق  تمزلا  همراحم و  هللا  ءایلوا  تمح  هللا  يوقت  نا  دـنکیم . تعاطا  تلوهـس  لاـمک  رد  بسا  دـناریم و  هدرک  باـختنا 

تایهنم میرح  هب  زواجت  زا  ار  نانآ  هداد ، رارق  دوخ  تیامح  رد  ار  ادـخ  يایلوا  یهلا  ياوقت  [ . 120 . ] مهرجاوه تأمظا  مهیلایل و  ترهسا 
و تداـبع ) ببـس  هب   ) باوـخیب ار  ناشیاهبـش  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  ياـهلد  مزـالم  ار  ادـخ  زا  سرت  تسا و  هتـشادزاب  یهلا 
زا زیهرپ  هک  تسا  يزیچ  اوقت  هک  دـنکیم  حیرـصت  مالـسلاهیلع  یلع  اـجنیا  رد  تسا . هدـینادرگ  هزور ) ببـس  هب   ) بآ یب  ار  ناـشیاهزور 

، ادـخ زا  سرت  نیع  هن  تسا و  زیهرپ  نیع  هن  اوقت  قطنم  نیا  رد  سپ  تسا . نآ  راثآ  مزاول و  زا  ادـخ ، زا  سرت  نینچ  مه  یهلا و  تاـمرحم 
دغ یف  ۀـنجلا و  زرحلا و  مویلا  یف  يوقتلا  ناـف  دراد . دوخ  لاـبند  هب  ار  روـما  نیا  هک  سدـقم  یحور و  تسا  هحفـص 218 ] ییورین [  هکلب 
هار ترخآ  يادرف  رد  و  تسا ، رپس  کی  هلزنم  هب  راصح و  کی  هلزنم  هب  ناسنا  يارب  اـیند  زورما  رد  اوقت  اـنامه  [ . 121 . ] ۀنجلا یلا  قیرطلا 
رد دنک . ذوفن  نآ  رد  تسین  رداق  نمـشد  هک  هدومرف  هیبشت  مکحتـسم  دـنلب و  یهاگهانپ  هب  ار  اوقت  هبطخ 156  رد  تسا . تشهب  يوـس  هب 

یکاپ و هب  لیم  ساسحا  هک  يروطب  دراذـگیم ، حور  رب  هک  يراثآ  يوقت و  يونعم  یناور و  هبنج  هب  تسا  فوطعم  ماما  هجوت  اـهنیا  همه 
ردـق نیمه  دـیاش  تسه و  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  ياـههنومن  دروآیم . دوـجوب  درف  رد  يدـیلپ  هاـنگ و  زا  رفنت  ساـسحا  يراـکوکین و 

هحفص 219] دشاب [ . هتشادن  یترورض  اهنآ  رکذ  دشاب و  یفاک 

تیدودحم هن  تسا  تینوصم  اوقت 
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هراشا

، یحور تسا  یئورین  اوقت  هغالبلاجهن ، رظن  زا  هک  میدید  میدرک . زاغآ  اوقت »  » رـصنع زا  دوب ، هغالبلاجـهن  ياهظعوم  رـصانع  هرابرد  نخس 
اهیتسپ و زا  زیرگ  و  یناویح ، قوف  يونعم و  ياهشزرا  يوس  هب  شـشک  ددرگیم ، یئاهزیرگ  اهـششک و  أشنم  هک  یلاعتم  سدقم و  یئورین 
نتـشیوخ و رب  طلـسم  ار  یمدآ  دهدیم و  تردق  تیـصخش و  ناسنا  حور  هب  هک  تسا  یتلاح  اوقت  هغالبلاجهن  رظن  زا  يدام . ياهیگدولآ 

. دیامنیم دوخ »  » کلام

تسا تینوصم  اوقت 

ناـیم هک  یناـسک  دنرایـسب  تیدودـحم . نادـنز و  ریجنز و  هن  تسا  هاـگهانپ  ظاـفح و  اوقت  هک  هدـش  دـیکأت  ینعم  نیا  رب  هغالبلاجـهن  رد 
كرتشم ردـق  دـنهدیم . اوتف  اوقت  راـصح  یبارخ  هب  دـنب ، دـیق و  زا  یئاـهر  يدازآ و  ماـن  اـب  دـنهنیمن و  قرف  تیدودـحم »  » و تینوصم » »

هحفـص 220] نیا [  اهدادعتـسا . اهتبهوم و  زا  يرادرب  هرهب  عنام  نادـنز  تساهرطخ و  عنام  هاگهانپ  اما  تسا ، تیعنام »  » نادـنز هاـگهانپ و 
نم زرحی  هلها و ال  عنمی  ال  لیلذ ، نصح  راد  روجفلا  و  زیزع ، نصح  راد  يوقتلا  نا  هللاداـبع  اوملعا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا 

تسا و طلـست  لـباق  ریغ  دـنلب و  یئوراـب  راـصح و  اوقت  هک  دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب  [ . 122 . ] ایاطخلا ۀـمح  عطقت  يوقتلاـب  ـالا و  هیلا . أـجل 
. دـنکیمن ظفح  دربب  هانپ  نآ  هب  هک  ار  سکنآ  تسین و  دوخ  نانکاس  ظفاح  عنام و  هک  تسا  تسپ  یئوراب  راـصح و  یگزره  یئاوقتیب و 

یمدآ ناج  هب  هک  ار  شزغل  هانگ و  دوخ  یلاع  نایب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دوشیم . هدیرب  اهیراکاطخ  هدـنزگ  شین  اوقت  يورین  اب  انامه 
یلع دـنکیم . عطق  ار  ناگدـنزگ  نیا  شین  اوـقت  يورین  دـیامرفیم  دـنکیم ؛ هیبـشت  برقع  راـم و  لـیبق  زا  ياهدـنزگ  هب  دـنزیم ، بیـسآ 

، تسین يدازآ  عنام  دنب و  دیق و  دوخ  اهنت  هن  ینعی  تسا ؛ اهیدازآ  یلـصا  هیام  اوقت  هک  دـنکیم  حیرـصت  تاملک  زا  یخرب  رد  مالـسلاهیلع 
نم ةاجن  ۀکلم و  لک  نم  قتع  داعم و  ةریخذ  دادس و  حاتفم  هللا  يوقت  ناف  دیامرفیم : هبطخ 221  رد  تسا . اهیدازآ  همه  أشنم  عبنم و  هکلب 

نشور بلطم  هحفـص 221 ] تسا [ . یهابت  ره  زا  تاجن  یگدـنب و  ره  زا  يدازآ  تماـیق و  هشوت  یتسرد و  دـیلک  اوقت  اـنامه  هکله . لـک 
دـسح و عمط و  زآ و  هتـشر  دـنکیم ، دازآ  سوه  اوه و  یگدـنب  تراـسا و  زا  ار  وا  ینعی  دـهدیم ، يوـنعم  يدازآ  ناـسنا  هب  اوـقت  تسا ؛

هدرب هدـنب و  هک  یمدرم  دربیم . نیب  زا  ار  یعاـمتجا  ياـهیگدرب  اـهتیقر و  هشیر  بیترت  نیاـب  درادیم و  رب  شندرگ  زا  ار  مشخ  توـهش و 
ثحب دایز  اوقت  راثآ  هرابرد  هغالبلاجـهن  رد  دـنوریمن . یعامتجا  ياهتیقر  اـهتراسا و  راـب  ریز  زگره  دنـشابن ، یبلط  تحار  ماـقم و  لوپ و 
نشور هغالبلاجهن  بتکم  رد  اوقت  یقیقح  موهفم  هک  تسنیا  یلـصا  روظنم  مینک . ثحب  اهنآ  همه  هرابرد  مینیبیمن  یموزل  ام  تسا و  هدش 

زا تسا ، هدـش  هراشا  نادـب  هک  اوقت  راثآ  ناـیم  رد  تسیچ . يارب  هملک  نیا  يور  رب  هغالبلاجـهن  دـیکات  همه  نیا  هک  ددرگ  مولعم  اـت  دوش 
ياج رد  نوچ  و  دـئادش . قیاضم و  زا  جورخ  تالکـشم و  لح  رب  ییاناوت  رگید  و  تریـصب ، ینیب و  نشور  یکی  تسا : رثا  ود  رتمهم  همه 

نوریب تسا ، اوقت  یقیقح  موـهفم  ندرک  نشور  هک  ثحب  نیا  فدـه  زا  هوـالع  هب  و  [ 123  ] میاهدرک ثحب  هراـب  نیا  رد  لیـصفت  هب  رگید 
هرابرد هغالبلاجـهن  فیطل  تاراـشا  ناـیب  زا  هک  تسا  غیرد  اوقت »  » ثحب ناـیاپ  رد  یلو  مینکیم . يراددوخ  اـهنآ  هراـبرد  ثحب  زا  تسا ،

. مینک يراددوخ  اوقت »  » و ناسنا »  » لباقتم دهعت 

لباقتم دهعت 

رد هک  دوشیم  هداد  هجوت  هتکن  نیاب  شزغل ، هانگ و  ربارب  رد  تسا  هقیثو  نماـض و  یعون  اوقت  هک  هدـش  رارـصا  هکنیا  اـب  هغالبلاجـهن ، رد 
نیا و  اوقت ، نابهگن  ناسنا  تسا و  ناسنا  نابهگن  هحفص 222 ] اوقت [  دزرو . تلفغ  ینآ  دیابن  اوقت  ینابهگن  تسارح و  زا  ناسنا  لاح  نیع 

ندـیدزد و زا  هماج  نابهگن  ناسنا  هک  تسا  هماج  ناسنا و  ینابهگن  عون  زا  لباقتم  ینابهگن  نیا  تسا . زیاج  رود  هکلب  تسین ، لاـحم  رود 
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و : » تسا هدرک  ریبعت  هماج »  » هب اوقت  زا  میرک  نآرق  مینادیم  هکنانچ  و  تسا ، اـمرگ  امرـس و  زا  ناـسنا  ناـبهگن  هماـج  تسا و  ندـش  هراـپ 
مکموی اهب  اوعطقا  مکمون و  اهب  اوظقیا  دیامرفیم : اوقت  ناسنا و  لباقتم  ینابهگن  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  [ 124 « ] ریخ کلذ  يوقتلا  سابل 

دینک و يرادیب  هب  لیدبت  اوقت  هلیـسوب  ار  شیوخ  باوخ  [ . 125 . ] اهب اونوصت  اهونوصف و  الا  مکبونذ ... اهب  اوضحرا  مکبولق و  اهورعـشا  و 
تنایـص ار  اوقت  انامه  دـیئوشب ... نآ  اب  ار  دوخ  ناهانگ  دـیئامن و  هدـنز  دوخ  لد  رد  ارنآ  ساسحا  دـیناسر و  نایاپ  هب  نآ  اـب  ار  دوخ  تقو 

مکقح هللا  یلع  ۀبجوملا  مکیلع و  هللا  قح  اهناف  هللا  يوقتب  هللا  دابع  مکیصوا  دیامرفیم : مه  و  دیهد . رارق  اوقت  تنایـص  رد  ار  دوخ  دینک و 
هحفص 223] قح [  يوقت  انامه  اوقت . هب  منکیم  شرافس  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب  [ . 126 «. ] هللا یلع  اهب  اونیعتست  هللااب و  اهیلع  اونیعتـست  نا  و 

ددم اب  دیدرگ و  لئان  اوقت  هب  ادخ  زا  ددماب  هک  منکیم  شرافس  دنوادخ ، رب  امش  زا  تسا  یقح  هدنروآ  دیدپ  امـش و  هدهع  رب  تسا  یهلا 
هحفص 224] دیسرب [ . ادخ  هب  اوقت 

ییاسراپ دهز و 

هدش رارکت  همه  زا  شیب  اوقت  رصنع  زا  دعب  دهز  رصنع  دیاش  ياهظعوم ، رصانع  نایم  رد  تسا . دهز »  » هغالبلاجهن ياهظعوم  رگید  رـصنع 
نیرتمهم دسریم  رظن  هب  میروخیم . رب  دایز  نآ  كرت  هب  توعد  ایند و  تمذم  هب  هغالبلاجهن  رد  ایند . كرت  اب  تسا  فدارم  دهز  دـشاب .

اب تسا و  عوضوم  نیمه  دوش ، ریـسفت  نینمؤملاریما  تاـملک  بناوج  همه  هب  هجوت  اـب  تسا  مزـال  هک  هغالبلاجـهن  تاـعوضوم  زا  عوضوم 
رـصانع تاـعوضوم  زا  رگید  عوضوم  ره  زا  عوضوم  نیا  دـنرگیدکی ، فدارم  هغالبلاجـهن  تاریبعت  رد  اـیند  كرت  دـهز و  هکنیا  هب  هجوت 

رکذ قلعتم  نودـب  رگا  تبغر »  » و دـهز » : » مینکیم زاغآ  دـهز »  » هملک زا  ار  دوخ  ثحب  تسا . هدـش  ثحب  شاهرابرد  رتداـیز  هغالبلاجـهن 
هنوگود یلیم  یب  لیم . شـشک و  زا  تسا  ترابع  هک  تبغر »  » لباقم رد  یلیمیب ، ضارعا و  ینعی  دهز » « ؛ دنرگیدکی لباقم  هطقن  دـنوش ،

لیم و رامیب  عبط  هکنانچنآ  دـشاب ، هتـشادن  یلیامت  نیعم  یئیـش  هب  تبـسن  ناسنا  عبط  هک  تسا  نآ  یعیبط  یلیمیب  یحور . یعیبط و  تسا :
هب یطبر  ضارعا  یلیمیب و  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب  درادـن . عوبطم  هحفـص 225 ] تابورـشم [  ای  تالوکأم  ریاس  هویم و  اذغ و  هب  یتبغر 

هشیدنا رظن  زا  تسا ، عبط  تبغر  لیامت و  دروم  هک  یئایشا  هک  تسا  نآ  یبلق  ای  یلقع و  ای  یحور  یلیمیب  درادن . حلطـصم  ینعم  هب  دهز 
لامک وزرآ و  تیاهن  دوصقم و  فده و  دـشابن ؛ دوصقم  فدـه و  تسا - بولطم  لامک  تداعـس و  يوجتـسج  رد  هک  ناسنا - يوزرآ  و 

تایهتـشم عون  زا  اساسا  ای  دـشاب و  يورخا  یناسفن  تایهتـشم  زا  روما  نآ  هاوخ  يویند ، یناـسفن  تایهتـشم  قوفاـم  دـشاب  يروما  بولطم 
دننام دشاب  یهلا  يونعم و  فراعم  عون  زا  ای  يدازآ و  تمارک ، تفارـش ، تزع ، لیبق  زا  دشاب  یقالخا  لئاضف  عون  زا  هکلب  دـشابن ، یناسفن 

بولطم و لامک  ناونع  هب  ایند  تایدام  زا  شهجوت  هک  یسک  ینعی  دهاز  سپ  یهلا . سدقا  تاذ  هب  برقت  دنوادخ ، تبحم  دنوادخ ، رکذ 
هیحاـن رد  یتبغر  یب  دـهاز  یتبغر  یب  تسا . هدـش  فوطعم  میتفگ  هکییاـهزیچ  عون  زا  رگید  زیچ  هجوتم  هدرک ، روبع  هتـساوخ  نیرتـالاب 

ود ره  تسا . هدـش  فیرعت  دـهز »  » دروـم ود  رد  هغالبلاجـهن  رد  تعیبـط . هیحاـن  رد  یتـبغر  یب  هن  تسا  وزرآ  هدـیا و  لاـمآ و  هشیدـنا و 
عرولا معنلا و  دنع  رکشلا  لمالا و  رـصق  ةداهزلا  سانلا ! اهیا  دیامرفیم : هبطخ 80  رد  میدرک . هراشا  هک  دـناسریم  ار  ینعم  نامه  فیرعت 

هحفص 226] اهینتسیابن [ . هب  تبسن  یئاسراپ  تمعن و  ماگنه  يرازگـساپس  وزرآ و  یهاتوک  زا  تسا  ترابع  دهز  مدرم ! يا  مراحملا . دنع 
و مکاتا » امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  : » هناحبـس هللا  لاـق  نآرقلا  نم  نیتملک  نیب  هلک  دـهزلا  : » دـیامرفیم تمکح 439  رد 

فـسأتم هکنیا  يارب  : » تسا هدش  هصالخ  نآرق  هلمج  ود  رد  دهز  هیفرطب .» دهزلا  ذـخا  دـقف  یتالاب  حرفی  مل  یـضاملا و  یلع  سأی  مل  نم 
دروخن و هودنا  هتشذگ  رب  سک  ره  دهدیم ؛» امش  هب  ادخ  هچنآ  رب  دیدرگن  داش  دوشیم و  توف  امش  زا  ایند ) تایدام  زا   ) هچنآ رب  دیوشن 

بولطم اساسا  ای  دوبن و  بولطم  لامک  يزیچ  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  تسا . هتفای  تسد  دـهز  بناج  ود  ره  رب  دوشن  نامداش  هدـنیآ  يارب 
داـجیا هودـنا  اـی  یناـمداش  شنتفر  ندـمآ و  دـیاشگیمن و  رپ  دـنزیمن و  لاـب  رپ و  شفارطا  رد  وزرآ  غرم  دوب ، هلیـسو  هکلب  دوـبن  یلـصا 

هدـش دـیکأت  رارـصا و  نآ  رب  دایز  نآرق  تامیلعت  زا  يوریپ  هب  هغالبلاجـهن  رد  هک  ایند  زا  ضارعا  دـهز و  ایآ  هک  دـید  دـیاب  اما  دـنکیمن .
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؟ دراد هارمه  مه  یلمع  هبنج  هکنآ  ای  تسا  یحور  تیفیک  کی  افرص  دهز  رگید : ترابع  هب  و  دراد ؟ یقالخا  یحور و  هبنج  افرص  تسا ،
ضارعا هب  تسا  دودـحم  یلمع  ضارعا  ایآ  مود  ضرف  رب  انب  و  یلمع ؟ ضارعا  اب  تسا  مأوت  ای  تسا  یحور  ضارعا  طقف  دـهز  اـیآ  ینعی 

شیپ مالسلاهیلع و  یلع  یلمع  یگدنز  هکنانچنآ  تسنیا  زا  شیب  يزیچ  ای  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  هبطخ 80  رد  هک  سب  تامرحم و  زا 
تامرحم هب  دودحم  دـهز  هک  ضرف  نیاربانب  و  هحفـص 227 ] دهدیم [ ؟ ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلمع  یگدنز  ناشیا  زا 
دناوتیم یتیصاخ  رثا و  هچ  اهمعنت  هب  ندز  اپ  تشپ  دودحم و  هنادهاز و  یگدنز  دراد ؟ ياهفـسلف  هچ  دوشیم ، مه  تاحابم  لماش  تسین ،

زا ضارعا  دـح  رد  دـهز  ایآ  اساسا  و  دوشیم ؟ هداد  هزاجا  ینیعم  طئارـش  رد  افرـص  ای  دوش و  لمع  دـیاب  قلطم  روطب  ایآ  و  دـشاب ؟ هتـشاد 
یئاهبولطم لامک  باختنا  رب  ایند  زا  ضارعا  دهز و  ساسا  اهنیا ، همه  رب  هوالع  ریخ ؟ ای  تسا  راگزاس  یمالـسا  تامیلعت  ریاس  اب  تاحابم ،

یتالاؤس عومجم  اهنیا  تسا ؟ هدش  نایب  هنوگچ  هغالبلاجـهن  رد  اصوصخم  تسیچ ؟ مالـسا  رظن  زا  اهبولطم  لامک  نآ  تسا ؛ يدام  قوف  ام 
. دوش نشور  دـیاب  هدـش - ثحب  اهنآ  هرابرد  ناوارف  هغالبلاجـهن  رد  هک  وزرآ - یهاتوک  ایند ، زا  ضارعا  دـهز و  هلأسم  هنیمز  رد  هک  تسا 

هحفص 228] میئوگیم [ . خساپ  اهنادب  حرطم و  ار  تالاؤس  نیا  هدنیآ  لوصف  رد 

یحیسم تینابهر  یمالسا و  دهز 

هراشا

هک رظن  نآ  زا  دـهاز  یحور . تسا  یتلاـح  دـهز  دوشیم ، هدافتـسا  دـهز  هراـبرد  هغالبلاجـهن  زا  هک  يریـسفت  فیرعت و  بسح  رب  میتـفگ 
ساسحا هشیدنا و  رکف و  رد  اهنت  یهجوت  یب  یئانتعایب و  نیا  تسانتعایب . یگدنز  يدام  رهاظم  هب  دراد ، يورخا  يونعم و  ییاهیگتسبلد 

معنت و زا  دزاسیم و  هشیپ  ار  تعانق  یگداس و  شیوخ  یلمع  یگدـنز  رد  دـهاز  دـباییمن ؛ نایاپ  ریمـض  هلحرم  رد  تسین و  یبلق  قلعت  و 
روما هب  يدایز  یگتـسباو  ریمـض ، هشیدنا و  هیحان  رد  طقف  صخـش  هک  تسین  نآ  هنادهاز  یگدنز  دیامنیم . زیهرپ  یئارگ  تذل  لمجت و 

هب هک  دنتـسه  اهنآ  ناهج  داهز  دشاب . هتـشاد  زیهرپ  یئارگ  تذـل  لمجت و  معنت و  زا  المع  دـهاز  هک  تسا  نیا  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  يدام 
، تشادن ایند  هب  لد  اهنت  هن  هک  تسا  دـهاز  تهج  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  صخـش  دـناهدرک . افتکا  تایدام  زا  يریگهرهب  عتمت و  لقادـح 

هحفص 229] دوب [ . ایند  كرات  حالطصا  هب  تشاد و  ابا  یئارگ  تذل  عتمت و  زا  زین  المع  هکلب 

شسرپ ود 

تینابهر و اب  مالـسا  مینادیم  همه  هکنیا  یکی  میهد : خساپ  اهنادب  دـیاب  ام  دوشیم و  حرطم  مرتحم  هدـنناوخ  يارب  شـسرپ  ود  اعطق  اجنیا 
«. مالـسالا یف  ۀـینابهر  ال  : » دومرف احیرـص  مرکا  ربمغیپ  [ 127 . ] تسا هدرمـش  نابهار  زا  یتعدـب  ارنآ  هتـساخرب ، تفلاـخم  هب  یئارگ  دـهز 

تلزع هب  دناهدومن و  ضارعا  زیچ  همه  زا  هدرک  یگدنز  هب  تشپ  هباحص  زا  یهورگ  هک  دنداد  عالطا  ترـضح  نآ  هب  هک  یماگنه  [ 128]
هلیـسو نیا  هب  مرکا  ربمغیپ  متـسین . نینچ  میامـش  ربمایپ  هک  نم  دومرف : داد ، رارق  باـتع  دروم  ار  اـهنآ  تخـس  دـناهدروآ ، يور  تداـبع  و 

، یعامتجا لئاسم  رد  یمالـسا  هبناج  همه  عماج و  تامیلعت  هوالع  هب  ارگدهز . هن  تسا  ارگیگدـنز  ارگهعماج و  ینید  مالـسا  هک  دـنامهف 
، اهنیا همه  زا  هتـشذگ  نآ . هب  ندرک  تشپ  هن  تسا  نآ  هب  يروآ  يور  یگدـنز و  ندرمـش  مرتحم  ساسا  رب  یقـالخا  یـسایس ، يداـصتقا ،

یخرب دننام  زگره  مالسا  تسا . راگزاسان  تقلخ  یتسه و  هرابرد  مالـسا  هنانیبشوخ  هفـسلف  ینیبناهج و  اب  یگدنز  زا  ضارعا  تینابهر و 
، لطاب قح و  یکیرات ، یئانـشور و  ابیز ، تشز و  شخب  ود  هب  ار  تقلخ  مه  درگنیمن و  تقلخ  یتسه و  هب  ینیبدـب  اب  اههفـسلف  اهـشیک و 
هحفـص 230] تسا [  تینابهر  نامه  یئارگ  دهز  هکنیا  زا  هتـشذگ  هکنیا : مود  شـسرپ  دنکیمن . میـسقت  اجبان  اجب و  تسردان ، تسرد و 

ارچ تسا ؟ هدش  دهز  هب  موکحم  رشب  ارچ  دشاب ؟ هتـشاد  دناوتیم  ياهفـسلف  هچ  انبم و  هچ  تسا ، راگزاسان  یمالـسا  ینابم  لوصا و  اب  هک 
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ایآ نیاربانب ، درذـگب ؟ نآ  رانک  زا  دوش  رت  شیاپ  فک  هکنآ  نودـب  دـنیبب و  ار  یهلا  ياـهتمعن  اـیرد  اـیرد  دـیایب و  اـیند  نیا  هب  دـیاب  رـشب 
مالـسا دراو  یئادوب  یحیـسم و  دننام  رگید  بهاذم  زا  اهدعب  هک  تسا  یئاهتعدب  دوشیم ، هدـید  مالـسا  رد  هک  ياهنایارگ  دـهز  تامیلعت 

مالسلاهیلع یلع  یلمع  یگدنز  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یـصخش  یگدنز  مینک ؟ هچ  هغالبلاجهن  اب  سپ  تسا ؟ هدش 
ندیرب تینابهر ، تسا . تینابهر  زا  ریغ  یمالسا  دهز  هک  تسنیا  تقیقح  مینک ؟ هیجوت  ریسفت و  هنوگچ  تسین  نآ  رد  یکـش  ياج  هک  ار 

مه زا  هناگیب  راـک  عون  ود  تسا ، ادـج  رگیدـکی  زا  ترخآ  اـیند و  راـک  هک  هشیدـنا  نیا  ساـسا  رب  تسا  تداـبع  هب  ندروآ  ور  مدرم و  زا 
یگدنز و هجوتم  دیاب  ای  دیآ و  راک  هب  ناهج  نآ  رد  ات  تخادرپ  تضایر  تدابع و  هب  دیاب  ای  درک : باختنا  دیاب  ار  یکی  راک  ود  زا  تسا ،
زا يریگ  هرانک  مزلتـسم  تسا ، یئارگ  هعماج  دـض  رب  یگدـنز و  دـض  رب  تینابهر  هک  تسا  نیا  دـیآ . راک  هب  ناهج  نیا  رد  ات  دوب  شاعم 

هداس و یگدنز  باختنا  مزلتسم  هکنیا  نیع  رد  یمالسا  دهز  اما  تسا . دوخ  زا  دهعت  تیلوؤسم و  هنوگ  ره  بلس  مدرم و  زا  ندیرب  قلخ و 
نیع دراد و  رارق  یعامتجا  طباور  نطب  رد  یگدـنز و  نتم  رد  تسا ، یئارگ  تذـل  لمجت و  معنت و  زا  زیهرپ  ساـسا  رب  تسا و  فلکت  یب 
دهز هفسلف  دریگیم . همشچرس  یعامتجا  ياهدهعت  اهتیلوؤسم و  زا  تسا و  ندمآ  رب  اهتیلوئـسم  هدهع  زا  بوخ  يارب  تسا  یئارگ  هعماج 

نآ اب  ناهج  نیا  باسح  ندوب  ادـج  هلأسم  مالـسا  رد  تسا . هدروآ  هحفـص 231 ] دوجو [  هب  ار  تینابهر  هک  تسین  يزیچ  نآ  مالـسا  رد 
ناهج نآ  راک  اب  ناهج  نیا  راک  هن  دنتسه و  هناگیب  ادج و  رگیدکی  زا  ناهج  نیا  ناهج و  نآ  دوخ  هن  مالسا ، رظن  زا  تسین . حرطم  ناهج 

، تسا هچراپ  کی  هیور  ود  یگتـسویپ  لیبق  زا  تسا ، دحاو  ءیـش  نطاب  رهاظ و  طابترا  لیبق  زا  رگیدکی  اب  ناهج  ود  طابترا  تسا . هناگیب 
نیمه انیع  زین  ناهج  نآ  راک  اب  ناهج  نیا  راک  یگناگود . یگناگی و  نایم  طسو  دـح  تسا  يزیچ  هک  تسا  ندـب  حور و  دـنویپ  لـیبق  زا 
ناهج نیا  تحلـصم  دـض  رب  تسا  ناهج  نآ  تحلـصم  دـضرب  هچنآ  ینعی  یتاذ ؛ فالتخا  ات  دراد  یفیک  فالتخا  هبنج  رتشیب  تسا ، روط 

رب هک  نیعم  راک  کی  اذهل  تسه ، زین  ناهج  نآ  هیلاع  حلاصم  قفو  رب  تسا  ناهج  نیا  یگدـنز  هیلاع  حـلاصم  قفو  رب  هچ  ره  و  تسه ، زین 
افرـص راک  نآ  دشاب ، یلاخ  يدام  ءاروام  ياهفده  یعیبط و  قوفام  ياهدید  یلاع و  ياههزیگنا  زا  رگا  تسا  ناهج  نیا  هیلاع  حلاصم  قفو 

زا رتالاب  رترب و  ياهدید  اههزیگنا و  اهفده و  زا  راک  یناسنا  هبنج  رگا  اما  دوریمن  الاب  ادخ  يوس  هب  نآرق  ریبعت  هب  دوشیم و  یقلت  ییایند 
رارق یگدنز  نتم  رد  میتفگ - هکنانچ  هک - یمالسا  دهز  دوشیم . هدرمـش  یترخآ  راک  راک  نامه  دشاب ، دنمهرهب  یئایند  دودحم  یگدنز 

زا هکنانچ  یمالسا  دهز  دوشیم . یشان  یگدنز  يارب  اهـشزرا  ياهراپ  نداد  تلاخد  زا  تسا و  یگدنز  هب  ندیـشخب  صاخ  تیفیک  دراد ،
هحفص 232] تسا [ . راوتسا  تسا  یمالسا  ینیبناهج  ناکرا  زا  هک  یلصا  هیاپ  هس  رب  دیآیم  رب  یمالسا  صوصن 

یمالسا دهز  هیاپ  هس  ای  لصا  هس 

يارب تسین . ناسنا  تداعـس  تجهب  یـشوخ و  هدـننک  نیمأت  لماع  اهنت  ینامـسج ، یعیبط و  تاعتمت  ناهج و  زا  يدام  ياـهیریگ  هرهب  - 1
تجهب و نیمأت  هب  رداق  يدام  تاـعتمت  اـهنآ  نادـقف  اـب  هک  تسا  حرطم  يونعم  ياهـشزرا  هلـسلس  کـی  صاـخ ، تشرـس  مکح  هب  ناـسنا 

ياهیگتسباو هلسلس  کی  تسا ، ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  تسین . ادج  هعماج  تداعس  زا  درف ، تداعـس  تشونرـس  - 2 تسین . تداعس 
-3 دـشاب . هتـشاد  شمارآ  شیاسآ و  نارگید  شیاسآ  زا  غراف  دـناوتیمن  هک  دراد  هعماج  هرابرد  یناسنا  ياهتیلوؤسم  ساسحا  یفطاـع و 

يارب تسا  یلقتـسم  عبنم  مسج ، نوناک  ربارب  رد  تسا  ینوناک  دراد ، تلاصا  ندب  لباقم  رد  ندـب  اب  یگناگی  داحتا و  یعون  نیع  رد  حور 
نآ تمالـس  ندب و  زا  حور  تسا . لیمکت  تیوقت و  بیذهت و  هیذغت و  هب  دنمزاین  ندب  زا  شیب  هکلب  دوخ  هبون  هب  زین  حور  مالآ . تاذـل و 

يارب یتغارف  لاجم و  ینامـسج  یئارگ  تذل  هب  مامت  لابقا  يدام و  تامعنت  رد  ندش  هقرغ  کش  نودب  اما  تسین ، زاینیب  نآ  يدنمورین  و 
يدام تاعتمت  یحور و  تاعتمت  نایم  داضت  یعون  تقیقح  رد  دراذـگیمن و  یقاـب  ریمـض ، ناـیاپیب  عبنم  حور و  نوناـک  زا  يرادرب  هرهب 

نینچ تسین ؛ تذل  جنر و  هلأسم  ندب  حور و  هلأسم  دراد . دوجو  دـشاب ) اهنآ  رد  ندـش  یناف  ندـش و  وحم  ندـش و  هقرغ  تروص  هب  رگا  )
زا رتماود  اب  رتقیمع ، رتفاص ، یـسب  یحور  تاذل  تذـل . تسا  ندـب  هب  طوبرم  هچ  ره  تسا و  جـنر  تسا  حور  هب  طوبرم  هچ  ره  هک  تسین 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 67 

http://www.ghadirestan.com


تذـل و یـشوخ و  زا  عمج  لصاح  رد  ینامـسج ، تاذـل  يداـم و  تاـعتمت  هب  هبناـج  کـی  يروآور  هحفـص 233 ] تسا [ . یندب  تاذـل 
هوکـش و افـص و  قنور و  نادب  میریگب و  هرهب  نآ  زا  میروآ و  ور  یگدـنز  هب  میهاوخیم  هک  هاگنآ  اذـهل  دـهاکیم . رـشب  یعقاو  شیاسآ 

موهفم هک  تسا  لصا  هس  نیا  هب  هجوت  اب  مینک . رظن  فرـص  یحور  ياههبنج  زا  میناوتیمن  میزاس ، ابیز  دنـسپلد و  ارنآ  میـشخبب و  لـالج 
اما دـنکیم ، درط  ار  تیناـبهر  مالـسا  هنوـگچ  ددرگیم  نشور  هک  تسا  لـصا  هـس  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  و  دوـشیم ، نـشور  یمالـسا  دـهز 
رب ار  یمالـسا  صوصن  دـعب  لوصف  رد  دریذـپیم . یعاـمتجا  طـباور  نطب  رد  یگدـنز و  نتم  رد  یئارگ و  هعماـج  نیع  رد  ار  یئارگدـهز 

هحفص 234] میهدیم [ . حیضوت  دهز  دروم  رد  لصا  هس  نیا  ساسا 

بهار دهاز و 

هراشا

بهار یلو  دنیوجیم  يرود  یئارگتذل  معنت و  زا  ود  ره  بهار  دهاز و  تسا . هدرک  موکحم  ار  تینابهر  توعد و  دـهز  هب  مالـسا  میتفگ 
نماد رید و  هعموص و  هب  درامـشیم و  یئایند  يدام  تسپ و  روما  ءزج  ار  اهنآ  دزیرگیم و  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  تادـهعت و  هعماج و  زا 
رخآ ود  ره  بهار  دهاز و  دروآیم ، ور  نآ  ياهدهعت  اهتیلوؤسم و  نآ و  ياههدیا  نآ و  ياهکالم  هعماج و  هب  دهاز  اما  دربیم ، هانپ  هوک 

؛ دنشابیمن دح  کی  رد  ود  نیا  زین  يزیرگتذل  رد  زیرگهعماج . يارگترخآ  بهار  تسا و  ارگهعماج  يارگترخآ  دهاز  اما  دنیارگت ،
تفاـظن و تیاـعر  تمالـس و  ظـفح  دـهاز  اـما  دـنکیم ، ریقحت  ار  دـنزرف  دـیلوت  رـسمه و  باـختنا  توـق و  تفاـظن و  تمالـس و  بـهار 

دنکیم اهر  ارنآ  دـهاز  هک  یئاـیند  اـما  دـنیایند  كراـت  ود  ره  بهار  دـهاز و  درامـشیم . هفیظو  ءزج  ار  دـنزرف  رـسمه و  زا  يرادروخرب 
كرت ارنآ  بهار  هک  یئایند  یلو  تسا ، نتـسناد  وزرآ  تیاهن  بولطم و  لامک  ار  روما  نیا  تاـعتمت و  لـمجت و  معنت و  هب  ندـش  مرگرس 

نتم رد  بهار  تیناـبهر  هحفـص 235 ] فالخ [  رب  دـهاز  دـهز  هک  تسنیا  تسا . یعامتجا  تیلوؤسم  دـهعت و  تیلاـعف و  راـک ، دـنکیم 
یبسانم رایسب  هلیسو  هکلب  درادن  تافانم  یئارگهعماج  یعامتجا و  تیلوؤسم  دهعت و  اب  اهنت  هن  تسا و  یعامتجا  طباور  نطب  رد  یگدنز و 

، بهار رظن  زا  دوشیم ، یـشان  فلتخم  ینیبناـهج  ود  زا  بهار  دـهاز و  شور  تواـفت  ندـمآ . رب  اـهتیلوؤسم  هدـهع  زا  بوخ  يارب  تسا 
تداعـس باسح  زا  زین  ایند  ناهج  تداعـس  باسح  دـنرگیدکی ؛ هب  طابترا  یب  ادـج و  رگید  کی  زا  الماک  ناهج  ود  ترخآ  ایند و  ناهج 
تداعـس رد  رثؤم  راک  زا  زین  ایند  تداعـس  رد  رثؤم  راک  اعبط  عمج ؛ لباقریغ  دـنرگیدکی و  اب  داضتم  الماک  هکلب  تسا  ادـج  الماک  ترخآ 

کی راک و  کی  درادن  ناکما  تسا ؛ نیابم  ریاغم و  ترخآ  تداعـس  لئاسو  اب  ایند  تداعـس  لئاسو  رگید  ترابع  هب  تسا و  ازجم  ترخآ 
ایند دناهتـسویپ ، رگیدـکی  هب  ترخآ  ایند و  دـهاز ، ینیبناهج  رد  یلو  ترخآ . تداعـس  هلیـسو  مه  دـشاب و  ایند  تداعـس  هلیـسو  مه  زیچ 

ددرگیم نآ  شیاسآ  تینما و  افـص و  قنور و  بجوم  دشخبیم و  ناماس  ناهج  نیا  یگدنز  هب  هچنآ  دـهاز  رظن  زا  تسا . ترخآ  هعرزم 
تادهعت هک  تسنیا  تسا  یناهجنآ  تداعـس  هیاپ  هیام و  هچنآ  و  دوش ، یناهج  نیا  یگدنز  دراو  یناهجنآ  يورخا و  ياهکالم  هک  تسنیا 

دـهاز و دـهز  هفـسلف  هک  تسنیا  تقیقح  دـشاب . مأوت  اوقت  تراهط و  یکاپ و  ناـمیا و  اـب  دوش و  ماـجنا  بوخ  یناـهجنیا  ياـهتیلوؤسم  و 
رد ءوس  ضارغا  ای  تلاهج  يور  زا  رـشب  دارفا  هک  تسا  یفارحنا  فیرحت و  تینابهر  اساسا  تسا . رگیدـکی  ریاغم  الماک  بهار  تیناـبهر 
هک یموهفم  هب  ار  دهز  هفسلف  یمالسا  تامیلعت  نوتم  هب  هجوت  اب  کنیا  هحفص 236 ] دناهدرک [ . داجیا  ءایبنا  هنایارگ  دهز  تامیلعت  هنیمز 

. میهدیم حیضوت  میدرک  حیرشت 

راثیا دهز و 

، نتشاد مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  عفانم  ار و  دوخ  ینعی  هرثا » . » دناهشیر کی  زا  ود  ره  راثیا »  » و هرثا » . » تسا راثیا  دهز  ياههفسلف  زا  یکی 
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نتـشاد و مدقم  شیوخ  رب  ار  نارگید  ینعی  راثیا  اما  نتخاس . مورحم  ار  نارگید  نداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  زیچ  همه  رگید  ترابع  هب  و 
گنت دوخ  رب  دنکیم و  یگدنز  تعانق  لامک  رد  فلکت و  یب  هداس و  تهج  نآ  زا  دهاز  ندنکفا . جنر  هب  نارگید  شیاسآ  يارب  ار  دوخ 

هب هاـگنآ  وا  يانـشآ  درد  لد  ساـسح و  بلق  اریز  دـشخبیم ، نادـنمزاین  هـب  دراد  هـچنآ  وا  دـناسرب . شیاـسآ  هـب  ار  نارگید  اـت  دریگیم 
زا شیب  دناسرب  شیاسآ  نانآ  هب  دناشوپب و  دناروخب و  ار  نادنمزاین  هکنیا  زا  وا  دشابن ، يدنمزاین  ناسنا  هک  دزاییم  تسد  ناهج  ياهتمعن 
هک دنکیم  لمحت  تهج  نآ  زا  ار  درد  جنر و  یگنـسرگ و  تیمورحم و  وا  دنک . تحارتسا  دشوپب و  دروخب و  دوخ  هک  دربیم  تذـل  نآ 

رایسب ياهناسنا  اهنت  تسا و  تیناسنا  لالج  لامج و  رهاظم  نیرتهوکـشرپ  زا  راثیا  دننک . یگدنز  رـسدرد  یب  ریـس و  رادروخرب و  نارگید 
رد دوخ  هوکش  رپ  تایآ  رد  ار  شایمارگ  نادناخ  مالسلاهیلع و  یلع  راثیا  ناتـساد  میرک  نآرق  دننکیم . دوعـص  خماش  هلق  نیا  هب  گرزب 

يزاین لامک  اب  دوبن - نان  صرق  دـنچ  زج  هک  دنتـشاد - روسیم  رد  هچنآ  ناشنادـنزرف  ارهز و  یلع و  تسا  هدرک  سکعنم  یتأ » له   » هروس
ألم رد  ناتـساد  نیا  هک  دوب  نیا  دندیـشخب . ریـسا  میتی و  هحفـص 237 ] نیکـسم و [  هب  قح  ياضر  رطاخ  هب  اهنت  اهنت و  دنتـشاد ، نادـب  هک 

رد هرقن  زا  يدنبتـسد  دـش ، ارهز  ترـضح  شزیزع  رتخد  هناـخ  دراو  مرکا  لوسر  تشگ . لزاـن  شاهراـبرد  نآرق  هیآ  دـش و  وگزاـب  یلعا 
تمدخ يدصاق  طسوت  ار  دنبتسد  هدرپ و  هلـصافالب  هیـضرم  يارهز  داد . ناشن  تهارک  هرهچ  دید ، ارهز  قاتا  رد  رب  ياهدرپ  ارهز و  تسد 

هکنیا زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هرهچ  دـناسرب . نادـنمزاین  فرـصم  هب  هک  تشاد  لاـسرا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
« رادلا مث  راجلا   » راعـش داب . وا  يادف  هب  شردپ  دومرف : تشگ و  هتفکـش  هتـشاد  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هدرک و  كرد  ار  هتکن  شرتخد 

[ . 129 . ] ۀـحار یف  هنم  سانلا  ءانع و  یف  هنم  هسفن  دـیوگیم : نیقتملا »  » هبطخ رد  مالـسلاهیلع  یلع  دوب . ارهز  یلع و  نادـناخ  يراج  مسر 
هنیدم راصنا  میرک  نآرق  دنشیاسآ . رد  وا  هیحان  زا  مدرم  اما  تسا  جنر  رد  شدوخ  ياهیریگتخـس  هیحان  زا  شدوخ  هک  تسا  یـسک  یقتم 

نورثؤی و  دنکیم : فیصوت  نینچ  دنتشاد ، مدقم  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دندرک و  یئاریذپ  ار  دوخ  رجاهم  ناردارب  رقف ، لاح  رد  یتح  هک  ار 
یهیدب دنـشاب . دنمزاین  ریقف و  دنچ  ره  دنرادیم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هحفص 238 ] [ . ] 130  ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع 

کی رد  دوشیم و  ادیپ  راثیا  هب  زاین  رتمک  هفرم  عامتجا  کی  رد  دنکیم ؛ قرف  یعامتجا  فلتخم  طیارـش  رد  راثیا ، يانبم  رب  دهز  هک  تسا 
رد مالسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  توافت  ياهزار  زا  یکی  و  رتشیب ، هنیدم  زورنآ  عامتجا  دننام  مورحم  عامتجا 

درادن عامتجا  زا  زیرگ  تینابهر و  اب  یطبر  هنوگچیه  راثیا  هفـسلف  ساسا  رب  دهز  لاح ، ره  هب  و  تسا . نیمه  راهطا  همئا  رئاس  اب  تهج  نیا 
یعامتجا ياهدـنویپ  رتشیب  ماکحتـسا  بجوم  هناتـسودناسنا و  تاساسحا  نیرتیلاع  هولج  تسا و  یعامتجا  فطاوع  قئـالع و  هدـییاز  هکلب 

. تسا

يدردمه

هک هاگنآ  مورحم  دنمتـسم و  تسا . دهز  ياههفـسلف  اههشیر و  زا  رگید  یکی  نامورحم ، نادنمتـسم و  مغ  رد  یلمع  تکرـش  يدردمه و 
هب یــسرانتسد  یتسدــیهت و  زا  یــشان  جــنر  یفرط  زا  ددرگیم ؛ فعاــضم  شجنر  دریگیم ، رارق  هـفرم  رادروـخرب و  يدارفا  راــنک  رد 
هک نارگید  هک  دنک  لمحت  دناوتیمن  عبطلاب  رـشب  نافیرح . زا  یگدنام  بقع  رخأت و  ساسحا  جنر  رگید  فرط  زا  و  یگدـنز ، تایرورض 
مین ود  هب  عامتجا  هک  اجنآ  دـنک . هراظن  دـشاب و  یچاشامت  وا  دـننزب و  هناتـسم  ههقهق  دنـشوپب و  دنـشونب و  دـنروخب و  دـنرادن  وا  رب  یتیزم 

ریبعت هب  هک  تسنیا  ادخ  درم  ششوک  لوا ، هجرد  رد  دنکیم . تیلوؤسم  ساسحا  هحفص 239 ] ادخ [  درم  مورحم ) رادروخرب و   ) دوشیم
اب هک  تسا  ادـخ  ناـمیپ  نیا  دزاـس و  نوگرگد  ار  مولظم  یگنـسرگ  ملاـظ و  يروخ  رپ  رب  ینبم  دوـجوم  عـضو  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 

هکنیمه اما  دـشوکیم  نادنمتـسم  ناماسبان  عضو  میمرت  هب  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  میـسقت  راـثیا و  اـب  مود  هجرد  رد  و  [ 131 ، ] تما نایاناد 
نادنمتـسم ياهیدـنمزاین  عفر  ندرک و  رادروـخرب  هار  ـالمع  دـنیبیم  هک  یتـقو  درک » ناوـتن  نفک  تسا  نوزف  هک  سب  زا  هتـشک   » دـنیبیم

يدردمه و دراذگیم . مهرم  نادنمتـسم  لد  ياهمخز  رب  نادنمتـسم ، مغ  رد  یلمع  تکرـش  یحطـسمه و  يدردمه و  اب  تسا ، دودـسم 
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رد مالسلاهیلع  یلع  دراد . یئازس  هب  تیمها  تسا ، هتخود  نانآ  هب  اهمشچ  هک  تما  نایاوشیپ  دروم  رد  اصوصخم  نارگید ، مغ  رد  تکرش 
سانلا ۀفعضب  مهسفنا  اوردقی  نا  لدعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  هللا  نا  : » دومرفیم درکیم . یگدنز  هنادهاز  رگید  تقو  ره  زا  شیب  تفالخ  هرود 

دنهد قیبطت  فیعـض  هقبط  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  هدرک  ضرف  رگداد  نایاوشیپ  رب  دـنوادخ  ینعی  [ . 132 «. ] هرقف ریقفلاب  غیبتی  ـالیک 
نینمؤملاریما و ال اذـه  لاقی  ناب  یـسفن  نم  عنقاا  هحفـص 240 ] دومرفیم [ : ترـضحنآ  مه  و  دنکن . تحاران  ار  نادنمتـسم  رقف ، جـنر  هک 
اب ارم  هداهن و  نم  يور  هک  نینمؤملاریما »  » بقل ناونع و  اب  ایآ  [ . 133 [ ؟ شیعلا ۀبوشج  یف  مهل  ةوسا  نوکا  وا  رهدلا  هراکم  یف  مهکراشا 

ماما و ندرک  یگدنز  هناریقف  رد  ای  مشاب و  هتـشادن  تکرـش  نینمؤم  اب  راگزور  ياهیتخـس  رد  مزاس و  عناق  ار  مدوخ  دننکیم  باطخ  نآ 
وا زاجحلاب  لعل  ۀـمعطالا و  ریخت  یلا  یعـشج  یندوقی  ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  دـیامرفیم ... : همان  نامه  رد  زین  و  مشابن ؟ نانآ  ياوشیپ 

ياوه تسا  نکمم  هنوگچ  يرح !؟ دابکا  یثرغ و  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبا  وا  عبـشلاب ، هل  دـهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  ـال  نم  ۀـمامیلا 
هک دـنوش  تفای  يدارفا  همامی  ای  زاجح  رد  دـیاش  هکیتروص  رد  دـناشکب ، اهکاروخ  نیرتهب  باختنا  يوس  هب  ارم  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سفن 
منک حبص  يریس  اب  ار  بش  تسا  راوازس  ایآ  تسا . هدشن  ریـس  ناشمکـش  هک  تسا  ینامز  رید  دنرادن و  مه  ار  نان  صرق  کی  نیمه  دیما 
نیا هک  دـیدیم  ار  يرگید  صخـش  رگا  مالـسلاهیلع  یلع  دراد !؟ رارق  نازوس  ياـهرگج  هنـسرگ و  ياهمکـش  مفارطا  رد  هک  یتروص  رد 

تدوخ وت  سپ  هک  دشیم  هحفـص 241 ] وربور [  ضارتعا  اب  هک  یماگنه  دادیم . رارق  هذخاؤم  دروم  ار  وا  دریگیم ، گنت  دوخ  رب  هزادنا 
يوگتفگ زا  هکنانچ   ) دنراد ياهناگادج  هفیظو  نایاوشیپ  متـسین ، امـش  دـننام  نم  دادیم : باوج  يریگیم ، گنت  دوخ  رب  هزادـنا  نیا  ارچ 

دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  یفاک  زا  لقن  هب  راحب  مهن  دلج  رد  [ . 134 (. ] تسا ادیپ  یثراح  دایز  نب  مصاع  اب  ترضح  نآ 
كاروخ و رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  هدرک  ضرف  نم  رب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  هداد  رارق  قلخ  ياوـشیپ  ارم  دـنوادخ  دوـمرفیم : هک 

ینغ نایغط  زا  يریگولج  ببس  رگید  فرط  زا  ریقف و  مالآ  نیکست  هیام  یفرط  زا  ات  مهد ، رارق  عامتجا  تاقبط  نیرتفیعض  دح  رد  كاشوپ 
هدهاشم ار  دوخ  ياهسورع  زا  یکی  يزور  هک  دنسیونیم  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یناهبهب دیحو  ءاهقفلاداتسا  لاوحا  حرش  رد  [ . 135 .« ] ددرگ

موحرم  ) ناشدنزرف تسا ؛ هدرک  نت  هب  دندیشوپیم  رصع  نآ  فارـشا  نایعا و  نانز  الومعم  هک  یئاههچراپ  عون  زا  ناولا  ینهاریپ  هک  درک 
مرح نم  لق  هحفص 242 ] دناوخ [ : ار  نآرق  هیآ  نیا  ردپ  باوج  رد  وا  دنداد . رارق  تمالم  دروم  ار  مناخ ) نآ  رهوش  لیعامـسا  دمحم  اقآ 
نینچ مه  هدـیرفآ و  شناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  یئاـهتنیز  یـسک  هـچ  وـگب  [ . 136 [ ؟ قزرلا نـم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتـلا  هللا  ۀـنیز 

هدافتسا یهلا  ياهتمعن  زا  ندیشون و  بوخ  ندیشوپ و  بوخ  میوگیمن  نم  دنداد : باوج  ناشیا  تسا ؟ هدرک  میرحت  ار  هزیکاپ  ياهیزور 
رابتعا هب  ام  هداوناخ  ام و  هکنیا  نآ  تسه و  رگید  بلطم  کـی  یلو  درادـن ، دوجو  یئاـهتیعونمم  نینچ  مالـسا  رد  ریخ  تسا ؛ مارح  ندرک 

اعبط دـنرادروخرب  زیچ  همه  زا  هک  دـننیبیم  ار  اـینغا  هک  یتقو  ریقف  ياـههداوناخ  میراد . یـصاخ  هفیظو  میتـسه  مدرم  ینید  ياوشیپ  هکنیا 
پیت لکش  هب  یگدنز  رد  مه  ام  رگا  دنتـسه . ناشدوخ  پیت  رد  اقآ »  » هداوناخ هک  تسنیا  ناشمالآ  نیکـست  هیام  هناگی  دنوشیم ؛ تحاران 

رادـقم نیا  زا  لقاال  میهد ، رییغت  ار  دوجوم  عضو  المع  میتسین  رداق  هک  ام  دوریم . نایم  زا  مه  مالآ  نیکـست  هیام  هناگی  نیا  میئآ  رد  اینغا 
تینابهر اب  هجوچیهب  مه  یگراوخمغ  رد  تکرـش  يدردمه و  زا  یـشان  ياهدهز  مینیبیم ، حوضو  هب  هکنانچ  مینکن . هقیاضم  يدردـمه 

هحفص 243] عامتجا [ . مالآ  نیکست  يارب  تسا  یهار  هکلب  تسین  عامتجا  زا  زیرگرب  ینبم  درادن ، یگشیرمه 

یگدازآ دهز و 

هبور  » كالم جایتحا  زاین و  تسا . رارقرب  ینتـسسگان  نهک و  يدنویپ  یگدازآ  دهز و  نایم  تسا . یگدازآ  يدازآ و  دـهز ، رگید  هفـسلف 
يوزرآ نیرت  لیـصا  زاورپ ، كرحت و  تیلباق  یلابکبـس و  يرابکبـس و  هک  ناهج  ناگدازآ  یگدازآ .»  » كالم يزاـینیب  تسا و  یجازم »
تراسا دیق  زا  ار  نتـشیوخ  اهزاین  لیلقت  تبـسن  هب  دنهد و  لیلقت  ار  اهزاین  هک  دـنزاسیم  هشیپ  ار  تعانق  دـهز و  تهج  نآ  زا  تسا ، اهنآ 

يزیرگ اهنآ  زا  هک  دراد  يرورـض  یعیبط و  طئارـش  هلـسلس  کی  رگید  رادـناج  ره  دـننام  ناسنا  یگدـنز  دـنزاس . اهر  صاخـشا  ءایـشا و 
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دوخ دناوتیمن  ناسنا  ندیشوپ . يارب  هماج  ندیماشآ و  يارب  بآ  ندروخ ، يارب  نان  ینکـس ، يارب  نیمز  سفنت ، يارب  اوه  لیبق  زا  تسین ،
« هتاذـب یفتکم   » امکح حالطـصا  هب  دزاس و  دازآ  زاین و  یب  هرـسکی  ترارح ، رون و  دـننام  رگید  روما  هلـسلس  کـی  و  روما ، نیا  دـیق  زا  ار 
 ] یخیرات و لماوع  ای  ناسنا  دوخ  هلیـسو  هب  تایح  لوط  رد  تسین ؛ يرورـض  یعیبط و  هک  تسه  رگید  ياهزاین  هلـسلس  کی  یلو  ددرگ .

تروص هب  هک  مادام  اهلیمحت  اهربج و  دزاسیم . رتدودـحم  تسه  هچنآ  زا  ار  شیدازآ  دوشیم و  لـیمحت  وا  رب  یعاـمتجا  هحفص 244 ]
دـیق و اهلیمحت و  اهربج و  نیرتکانرطخ  تسین ؛ كانرطخ  ردـقنآ  یـسایس ، ياهلیمحت  اهربج و  دـننام  تسا ، هدـماین  رد  ینورد  زاین  کـی 
هب رجنم  هک  اهزاین  نیا  مسیناکم  دوش . هدیـشک  ریجنز  هب  شیوخ  نورد  زا  یمدآ  دـیآ و  رد  ینورد  زاین  کی  تروص  هب  هک  تسنآ  اهدـنب 

لمجت معنت و  هب  دشخب ، الج  افـص و  قنور و  شیوخ  یگدـنز  هب  هکنیا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ددرگیم  ناسنا  ینوبز  زجع و  فعض و 
فرط زا  دیآیمرب ؛ ءایـشا  کلمت  ددص  رد  ددرگ ، دنمهرهب  یگدنز  طیارـش  زا  دوش و  رتدنمتردق  رتدـنمورین و  هکنیا  يارب  دروآیم و  ور 
هتفیـش دنکیم و  تداع  دریگیم و  وخ  هداد ، رارق  شیوخ  تردـق  توق و  رازبا  ای  لمجت و  معنت و  هلیـسو  ار  اهنآ  هچنآ  هب  اجیردـت  رگید 

قنور و هیام  هک  يزیچ  ناـمه  ینعی  دزاـسیم ؛ اـهنآ  لـیلذ  نوبز و  زجاـع و  ددـنبیم و  ءایـشا  نآ  هب  ار  وا  یئرماـن  یئاههتـشر  ددرگیم و 
نورد رد  دوب ، هدش  تعیبط  رد  وا  تردق  بسک  هلیـسو  هک  يزیچ  نامه  دنکیم و  قنور  یب  ار  وا  تیـصخش  دوب ، هدش  شیگدـنز  يافص 

وا یشنمدازآ  رد  ياهشیر  دهز ، هب  ناسنا  شیارگ  دروآیم . رد  زیچ  نآ  هدنب  هدرب و  تروص  هب  دزاسیم و  نوبز  زجاع و  فیعـض و  ار  وا 
ار وا  نوریب  رد  هک  تبسن  نامه  هب  ءایشا  دینیبیم  هک  اجنآ  یلو  دراد  ءایشا  زا  يدنمهرهب  کلمت و  بحاصت و  هب  لیم  هرطفلاب  ناسنا  دراد .

نایغط یگدرب  نیا  لباقم  هحفـص 245 ] رد [  تسا ، هتخاس  شیوخ  هدرب  كولمم و  هدرک و  شنوبز  فیعـض و  نورد ، رد  هتخاس ، ردـتقم 
نآ تمه  مالغ  ار  دوخ  ظفاح  دـناهتفگ  رایـسب  یگدازآ ، يدازآ و  تیرح و  زا  ام  يارعـش  افرع و  تسا . دـهز »  » نایغط نیا  مان  دـنکیم و 

دربیم کشر  ورـس  لاح  هب  اهنت  ناتخرد ، همه  نایم  رد  وا  تسا . دازآ  دریذـپ  قلعت  گـنر  هچ  ره  زا  دوبک  خرچ  نیا  ریز  رد  هک  دـنادیم 
هتفیرف هتفیش و  نتشادن ، یگتـسبلد  ینعی  تسا ، رطاخ  قلعت  دیق  زا  يدازآ  يدازآ ، زا  ناگرزب  نیا  روظنم  تسا » هدمآ  دازآ  مغ  راب  زا   » هک

زجاع و فیعض و  لیلذ و  هتسباو و  ار  یمدآ  هک  ییاههتشر  دهاوخیم . نتشادن  یگتسبلد  زا  رتشیب  يزیچ  یگدازآ ، يدازآ و  یلو  ندوبن .
يارب ءادـتبا  هک  یعونـصم  یفاضا و  طئارـش  هب  یحور  یمـسج و  ياهیریگوخ  تسین ؛ یبلق  تاقلعت  بلق و  هیحان  زا  اهنت  دزاـسیم ، نوبز 
تعیبط  ) دایتعا کی  لکـش  هب  دعب  دـیآیم و  دوجو  هب  رتشیب  توق  تردـق و  بسک  يارب  ای  یگدـنز و  هب  ندیـشخب  قنور  ندرک و  رتابیز 

دوریم و رامـش  هب  ناسنا  تراسا  يارب  يرتیوق  ياههتـشر  دـشاب ، ترفن  دروم  هکلب  دـشابن و  یبلق  هقالع  دروم  دـنچ  ره  ددرگیم ، هیناـث )
راگیـس و ياچ و  هب  تداع  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ياهتـسبن  اـیند  هب  لد  هتـسراو  فراـع  دزاـسیم . نوبز  ار  یمدآ  یبلق ، تاـقلعت  زا  شیب 

هنوگچ یـصخش  نینچ  دوـشیم . وا  گرم  بجوـم  هدرک  تداـع  اـهنآ  هب  هک  یئاهاذـغ  زا  فـلخت  تسا و  هدـش  وا  هیناـث  تعیبـط  نوـیفا ،
زا تشادرب  لقادح  هب  تداع  تسین . یفاک  طرش  اما  تسا  یگدازآ  مزال  طرـش  نتـشادن  یگتـسبلد  دیامن ؟ تسیز  هدازآ  دازآ و  دناوتیم 
ادخ لوسر  هباحص  رباکا  زا  هک  يردخ  دیعس  وبا  تسا . یگدازآ  رگید  طرـش  دایز ، هحفـص 246 ] تشادرب [  هب  تداع  زا  زیهرپ  اهتمعن و 

فیفخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناک  : » تسنیا دیوگیم  هک  ياهلمج  نیلوا  دیآیم  رب  ترـضح  نآ  تالاح  فیـصوت  ماقم  رد  هک  اجنآ  تسا ،
نیا ایآ  دهد . همادا  ار  دوخ  یگدـنز  تسناوتیم  مک  رایـسب  هنوؤم  اب  دربیم ، رـس  هب  كدـنا  اب  دوب ، جرخ  مک  ادـخ  لوسر  ینعی  ۀـنوؤملا »

، دـنکیم کلهتـسم  ار  يرتـمک  تورث  هک  میریگب  رظن  رد  يداـصتقا  هبنج  زا  افرـص  رگا  دـشاب ؟ هنوؤملا  فیفخ  یـسک  هک  تسا  تلیـضف 
دویق هب  تبـسن  يدازآ  رثکادـح  هبنج  زا  ینعی  يونعم ، هبنج  زا  ار  عوضوم  رگا  یلو  تسین . یمهم  تلیـضف  لـقاال  و  هن ، هک  تسنیا  باوج 

هک تسا  تلیضف  نیا  زارحا  اب  اهنت  اریز  تسه ، مه  یگرزب  تلیضف  تسا ، تلیضف  يرآ  تسنیا : باوج  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  یگدنز 
اپ هب  کبـس  یگدنز  مئاد  دربن  رد  دیامن ، زاورپ  هنادازآ  دشاب ، هتـشاد  طاشن  كرحت و  دنک ، یگدـنز  لابکبـس  رابکبـس و  دـناوتیم  ناسنا 
رد اهترـشاعم ، رد  اهدـمآ ، تفر و  رد  اهنتـساخرب ، نتـسشن و  رد  یفرع  موسر  تاداع و  هب  دـیقت  تسین ؛ يدرف  تاداع  هب  رـصحنم  دزیخ .
بآ رد  يروانش  دننام  یگدنز  نادیم  رد  تکرح  دنکیم . دنک  ار  تکرح  گنهآ  نیگنس و  ار  یگدنز  راب  اهنیا  لاثما  اهندیشوپ و  سابل 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 71 

http://www.ghadirestan.com


شیپ ندـش  قرغ  رطخ  بلـس و  ارناـکما  نیا  داـیز ، ياهیگتـسباو  تسا . رتـشیب  يروانـش  ناـکما  دـشاب  رتـمک  اـه  یگتـسباو  هچ  ره  تسا ؛
تسا روانش  طرـش  هک  تسا  یگنهرب  لواک  سابل  زا  يآ  نورب  تاثداح  طش  رد  هحفص 247 ] دیوگیم [ : یتکیسخا  نیدلاریثا  دروآیم .

هک دراد  يایعابر  رهاطاباب  دراد  يرهوج  دوخ  زا  هک  يریشمش  هب  رتهب  دوب  ینایرع  هک  اوقت  اب  درم  دلانن  ینایرعز  دیوگیم : يدزی  یخرف 
کلف جوا  رب  وت  هاگرذـگ  یب  کسخ  راخ و  رپ  وت  هار  الد  دـیوگیم : تسا . اـم  ثحب  بساـنم  یلو  تسا  هتفگ  يرگید  روظنم  هب  هچ  رگا 

هچ رگا  تسا و  هدروآ  ناتسلگ  متفه  باب  رد  یناتساد  زین  يدعـس  یب  كرتمک  تراب  هک  ات  روآرب  نت  زا  تسوپ  دیآرب  تتـسد  زا  رگ  یب 
اب هتـسشن و  ردپ  روگ  رـس  رب  مدـید  ياهداز  رگناوت  : » دـیوگیم تسا . ام  ثحب  بسانم  یلو  تسا  رگید  زیچ  ناتـساد  نآ  زا  زین  وا  فدـه 
وا رد  هزوریف  تشخ  هتخادـنا و  ماـخر  شرف  نیگنر و  هباـتک  تسا و  نیگنـس  اـم  تبرت  قودنـص  هک  هتـسویپ  رد  هرظاـنم  ياهـچب  شیورد 

تردپ ات  تفگ : دینشب و  نیا  رـسپ  شیورد  هدیـشاپ . نآ  رب  كاخ  ود  یتشم  و  هدروآ ، مهارف  ود  یتشخ  دنام ، هچ  تردپ  روگ  هب  هتخاس ؛
هک یلابکبس  يرابکبس و  يارب  تسا  یئاهلیثمت  همه  اهنیا  دوب .» هدیـسر  تشهب  هب  نم  ردپ  دشاب ، هدیبنجب  دوخ  رب  نارگ  ياهگنـس  نآ  ریز 

تروص يدارفا  هلیسوب  ریگیپ  هناتخسرس و  تازرابم  اهشبنج و  اهشهج و  تسا . اهشهج  اهشبنج و  اهکرحت و  یـساسا  هحفص 248 ] طرش [ 
هب ار  ناتـسلگنا  يروتارپما  شیوخ  هنادهاز  شور  اب  يدناگ  دناهدوب . دهاز »  » یعون هب  ینعی  دناهتـشاد  يرتمک  ياهیدنبیاپ  المع  هک  هتفرگ 

، اـم رـصع  رد  دزادـنا . تشحو  هب  ار  هفیلخ  تسناوـت  هک  درکن  اـهر  ار  زاـیپ  ناـن و  شدوـخ  لوـق  هب  رافـص  ثـیل  بوـقعی  دروآ . رد  وـناز 
گنک تیو  کی  دوشیم . هدـناوخ  هنوؤم » تفخ   » مالـسا رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نویدـم  گنک  تیو  زیگناتریح  تمواقم  گـنکتیو .

اب هک  تسا  یـسایس  ای  یبهذـم  ربهر  مادـک  دـنک . دربن  فیرح  اـب  درب و  رـسب  اـههاگهانپ  رد  یلاوتم  ياـهزور  جـنرب  یتشم  اـب  تسا  رداـق 
ارگتذل تسا و  هدرک  لقتنم  ینادـناخ  هب  ینادـناخ  زا  ار  تردـق  هلـسلسرس ، مادـک  ای  تسا و  هدـش  ناهج  رد  یلوحت  أشنم  یگدرورپزان 

یلع دوـب . دـهاز  ینعم  ماـمت  هب  هک  دوـب  دازآ  ینعم  ماـمت  هب  تهج  نآ  زا  مالـسلاهیلع ، بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـهج ، درمدازآ  تسا ؟ هدوـب 
راصق تاملک  زا  یکی  رد  دنکیم . هیکت  دایز  یـشنمدازآ  ناونع  هب  یئارگتذل  كرت  ینعی  ایند  كرت  راعـش  هب  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع 

و ال هحفـص 249 ] دنکیم [ : فیـصوت  نینچ  ار  میرم  نب  یـسیع  دـهز  تسا . نادواج  یگدرب  عمط  [ . 137 . ] دبؤم قر  عمطلا  دـیامرفیم :
اهیف سانلا  رقم و  راد  ـال  رمم  راد  ایندـلا  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  دوبن . وا  رد  دزاـس  لـیلذ  راوخ و  ار  وا  هک  یعمط  [ . 138 . ] هلذی عمط 

ود هاگرذگ  ربعم و  نیا  رد  مدرم  و  هاگرارق ، هن  تسا  هاگرذـگ  ایند  [ . 139 . ] اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  هسفن  عاب  لجر  نـالجر :
دازآ دـنرخیم و  ار  نتـشیوخ  سکع ، رب  یخرب  و  دـننکیم . هاـبت  ار  نتـشیوخ  دـنزاسیم و  هدرب  دنـشورفیم و  ار  دوـخ  یخرب  دناهتـسد :

نآ شخب  نیرخآ  رد  تسا . هتـشون  فینح  نب  نامثع  هب  هک  ياهماـن  رد  تسا  ترـضح  نآ  ناـیب  رتنـشور ، رتحیرـص و  همه  زا  دـنزاسیم .
كرت هفـسلف  دـهز و  زار  ایند ، اب  هبطاخم  نابز  اب  دـهدیم و  رارق  باطخ  فرط  روعـش  يذ  بطاخم  کی  دـننام  ار  ایند  تاذـل  ایند و  همان ،
تلفا کبلاخم و  نم  تللـسنا  دـق  کبراغ ، یلع  کلبحف  ایند  ای  ینع  کیلا  دـیامرفیم : دزاسیم . نشور  ام  يارب  ار  شیوخ  یئارگتذـل 

ياهماد زا  و  ماهدیناهر ، ار  دوخ  وت  هدنرد  ياهلاگنچ  زا  ماهتخادـنا ، تشود  رب  ار  تراسفا  نم ! زا  وش  رود  هحفص 250 ] کلئابح [ .... نم 
وت و مار  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  وش ! رود  [ . 140 .... ] ینیدوقتف کل  سلـسا  ینیلذتـستف و ال  کل  لذا  هللا ال  وف  ینع  یبزعا  ماهتـسج ... وت 

وـس ره  هب  هک  داد  مهاوخن  وت  تسد  هب  ار  دوخ  راـهم  و  یـشکب ، دوخ  لاـبند  هب  يراوخ  هب  ارم  یهاوخب  اـج  ره  هک  دـش  مهاوخن  وـت  لـیلذ 
، اهلیم تیمکاح  ربارب  رد  فعـض  زجع و  هیلع  تسا  ینایغط  اهتذل ، ربارب  رد  ینوبز  هیلع  تسا  یـشروش  یلع  دـهز  يرآ ، يربب ... یهاوخب 

هحفص 251] ایند [ . ياهتمعن  ایند و  یگدنب  هیلع  تسا  یچیپرس  نایصع و 

تیونعم دهز و 

شتسرپ قشع و  دهز و 
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ناهج و يونعم  هبنج  تابثا  ددص  رد  العف  ام  تسا . يونعم  یحور و  بهاوم  زا  يرادروخرب  ییارگ ، تذل  كرت  دـهز و  رگید  همـشچرس 
یتسرپهدام و یئارگتذـل و  كرت  يداـم  ینیبناـهج  رباـنب  هک  تسا  یهیدـب  تسا . رگید  یناتـساد  دوخ  نیا  میتسین ؛ ناـسنا  يونعم  هبنج 
اب نخـس  يور  میرادـن . يراک  رکفت  زرط  هنوگنیا  بتکم و  نیا  اب  العف  ام  تسا . ینعمیب  يونعم ، تالامک  هلـسلس  کـی  يارب  یتسرپلوپ 

دیق زا  ناـسنا  اـت  هک  دـنادیم  دـشاب  هدرب  تیوـنعم  زا  ییوـب  یـسک  رگا  تسا . هدیـسر  ناـشماشم  هب  تیوـنعم  زا  ییوـب  هک  تـسا  یناـسک 
تروص هب  دوشن و  جراخ  فدـه  تروص  زا  يدام  لـئاسم  اـت  و  دوشن ، هتفرگ  تعیبط  ناتـسپ  زا  ناـج  لـفط  اـت  و  ددرگن ، دازآ  یتسرپاوه 

هک تسا  نیا  ددرگیمن . هدامآ  یتوکلم  فطاوع  كانبات و  ياههشیدنا  كاپ و  تاساسحا  ومن  دشر و  يارب  لد  نیمزرس  دیاین ، رد  هلیسو 
ینعی هملک ، یعقاو  ینعم  هب  یتسرپقح  دراد . نآ  اب  ینتـسسگان  مکحم و  يدنویپ  تسا و  یـضافا  تفرعم  یلـصا  طرـش  دـهز  دـنیوگیم :

روضح و هجوت و  لاح  رد  ندرب و  تذـل  وا  شتـسرپ  زا  ندوب و  سونأم  وا  دای  اـب  نتـشاد و  ار  قح  هحفـص 252 ] تمدخ [  تبحم و  روش 
یتسرپادـخ اهنت  هن  تسین . راگزاس  هجو  چـیه  هب  ندوب  تایدام  قرب  قرز و  تراـسا  رد  ییارگتذـل و  یتسرپدوخ و  اـب  ندوب ، مئاد  رکذ 

نوؤش هب  تبسن  ییانتعا  یب  دهز و  یعون  مزلتسم  مارم ) کلسم و  ای  نطو  دروم  رد  هاوخ   ) یشتسرپ قشع و  ره  تسا ، دهز  یعون  مزلتـسم 
یعنام چیه  دنریذپیمن . بیقر  تسا  تاساسحا  لد و  اب  ناشراک  رس و  نوچ  اههفسلف ، اهملع و  فالخرب  اهشتسرپ ، اهقشع و  تسا . يدام 

یعیبط و یقطنم و  یفـسلف و  لئاسم  رد  ار  هشیدـنا  رکف و  دوخ  عقوم  هب  دـشاب و  رانید  مرد و  يهدـنب  فوسلیف  ای  ملاع  رفن  کی  هک  درادـن 
مارم و ای  ناسنا و  عون  لیبق  زا  ینعم »  » کی هب  قشع  مهنآ  قشع ، کی  نوناک  يدرف  نینچ  بلق  درادن  ناکما  یلو  دزادـنا ، راک  هب  یـضایر 
تاقارـشا و عوطـس  لحم  ددرگ و  هتخورفارب  یهلا  قشع  زا  دشاب و  یهلا  قشع  نوناک  دـهاوخب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب ، هدوب  کلـسم 
ندروآ و دورف  لد  هبعک  زا  ار  رز  میـس و  ياهتب  نتـشادهگن و  غراف  یلاخ و  يدام  تاـقلعت  زا  ار  لد  هناـخ  سپ  ددرگ . ییادـخ  تاـماهلا 
زا يدازآ  دـیابن  زگره  میاهتفگ ، اـهراب  هک  روطناـمه  تسا . یناـسنا  یعقاو  تیـصخش  دـشر  يونعم و  تـالامک  لوصح  طرـش  نتـسکش ،

تادهعت ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  اهتیلوؤسم و  كرت  تینابهر و  اب  تسا ، زلف  نیا  هب  لیدبت  لباق  هچنآ  هب  یئانتعا  یب  رز و  میـس و  یگدنب 
یلاخ و وت  ظـفل  رگید  دـنباییم و  زاـب  ار  شیوخ  تقیقح  هک  تسا  یئاهدـهز  نینچ  وترپ  رد  اـهنت  دـهعت  تیلوؤسم و  هکلب  دوشب ، هابتـشا 
اج کی  تیلوؤسم  ساسحا  دـهز و  ینعی  ود ، نیا  مالـسلاهیلع  یلع  صخـش  رد  هکنانچمه  دنـشابیمن . هحفص 253 ] هناوتـشپیب [  ياعدا 

یفرط زا  وا  تشاد . هنیـس  رد  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  هب  تبـسن  ار  اهبلق  نیرتساـسح  لاـح  نیع  رد  دوب و  ناـهج  دـهاز  لوا  یلع  دوب . عمج 
کی يارب  رگید ، فرط  زا  راـک ؟ هـچ  رادـیاپان  تذــل  تـمعن و  اـب  ار  یلع  [ . 141 «. ] یقبت ـال  ةذـل  ینفی و  مـیعنل  یلعل و  اـم  : » تـفگیم
روشک دالب  یصقا  رد  ادابم  دباوخب ، ریس  مکـش  دوبن  رـضاح  وا  دربیمن . شباوخ  بش  مورحم ، کی  رطاخ  هب  انایحا  کچوک و  یتلادعیب 

نیا دــهز و  نآ  ناـیم  [ . 142 «. ] عبـشلاب هل  دـهع  ـال  صرقلا و  یف  هل  عمط  ـال  نم  ۀـمامیلا  وا  زاـجحلاب  لـعل  و  : » دوـش ادـیپ  هنـسرگ  يدرف 
زا ار  ناهج  دوب و  لامالام  یهلا  قشع  زا  شبلق  رگید  فرط  زا  دوب و  عمطیب  انتعا و  یب  دهاز و  نوچ  یلع  دوب . میقتـسم  هطبار  تیـساسح 

یعامتجا دودـح  قوقح و  هب  تبـسن  نینچ  نیا  دـیدیم ، تیلوؤسم  تیرومام و  دـحاو  کـی  هراتـس  نیرتگرزب  اـت  هتفرگ  هرذ  نیرتکچوک 
. دنک ادیپ  يدهعتم  لوؤسم و  تیـصخش  نینچ  نیا  دوب  لاحم  هحفـص 254 ] دوبیم [  تسرپ  تعفنم  ارگتذـل و  يدرف  رگا  وا  دوب . ساسح 

قداص ماما  زا  ثیدح  رد  تسا . هدش  هیکت  نآ  رب  صوصخلاب  هغالبلاجهن  رد  تسا و  هدش  حیرصت  دهز  هفسلف  نیا  هب  یمالسا  تایاور  رد 
هک یلد  ره  [ . 143 . ] ةرخالل مهبولق  غرفتل  دهزلا  او  دارا  امنا  طقاس و  وهف  كرش  وا  کش  هیف  بلق  لک  و  هک ... : تسا  هدیسر  مالـسلاهیلع 
ره زا  ترخآ  يارب  ناشیاهلد  هک  دندیزگرب  ار  دهز  تهج  نیا  زا  تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دشاب  هتـشاد  دوجو  كرـش  ای  کش  نآ  رد 

یتسرپ ادـخ  دـض  رب  و  كرـش »  » یتسرپ تذـل  یتسرپاوه و  عون  ره  ثیدـح  نیا  رد  مینیبیم ، هکنانچ  دـشاب . غراف  یلاخ و  رگید  يوزرآ 
ندییور ار  تشک  نآ  تفرعم  تسا  ندیـشوک  نتـشاک  ردنا  دهز  دنکیم : فیـصوت  نینچنیا  ار  هنافراع  دهز  يولوم  تسا . هدـش  هدـناوخ 

« نیفراعلا تاماقم   » هب هک  تاراـشا  مهن  طـمن  رد  یلعوب  تسا  فلاـس  دـهز  لوصحم  تفرعم  تسا  فراـع  اوقت  ناـج  عرـش و  ناـج  تسا 
دهز هفـسلف  زا  هک  ینادهاز  دیوگیم : هحفـص 255 ] دنکیم [ . میـسقت  فراع  ریغ  دهز  فراع و  دهز  هب  ار  دـهز  تسا ، هتفای  صاصتخا 
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تـسد ایند  تاعتمت  زا  دـننکیم ، هضواعم  ایند  يالاک  اب  ار  ترخآ  يالاک  دـنهدیم ؛ ماـجنا  يا  « هلماـعم  » دوخ لاـیخ  هب  دـنرادن ، یهاـگآ 
رگید ناـهج  رد  اـت  دـننکیمن  تشادرب  ناـهج  نیا  رد  رگید  تراـبع  هب  دـندرگ ، دـنمهرهب  يورخا  تاـعتمت  زا  ضوـع  رد  هـک  دـنیوشیم 

قح تاذ  ریغ  هب  ار  شیوخ  ریمـض  دـهاوخیمن  هک  دزرویم  دـهز  تهجنآ  زا  دـهز  هفـسلف  هب  انـشآ  هاگآ و  دـهاز  یلو  دـنیامن . تشادرب 
نادب ار  دوخ  هک  دنادیم  نآ  زا  رتکچوک  ار  رگید  زیچ  ادخ  زج  درادیم و  یمارگ  ار  شیوخ  تیـصخش  یـصخش  نینچ  درادـب . لوغـشم 

ةرخالا و ایندلا  عاتمب  يرتشی  ناک  ام  ۀـلماعم  فراعلا  ریغ  دـنع  دـهزلا  : » تسنیا یلعوب  ترابع  دـیآرد ». شتراسا  دـنب  رد  دزاس و  لوغـشم 
اجنآ تاراشا ، باتک  زا  رگید  یلصف  رد  وا  مه  و  قحلا .» ریغ  ءیش  لک  یلع  ربکت  قحلا و  نع  هرس  لغـشی  امع  ام  هزنت  فراعلا  دنع  دهزلا 

نتشادرب ینعی  عنام  عفر  یکی  تسا : فده  هس  رطاخ  هب  نیرمت  نیا  [ » هحفص 256 دیوگیم [ : دنکیم ، ثحب  فراع » نیرمت   » هرابرد هک 
هـس نآ  زا  کی  ره  يارب  هاگنآ  نطاـب ». فیطلت  موس  هنئمطم ، سفن  هب  تبـسن  هراـما  سفن  نتخاـس  عیطم  مار و  مود  هار ، رـس  زا  ادـخ  ریغ 
. هار رس  زا  قح  ریغ  نتشادرب  ینعی  لوا ، فده  هب  دنکیم  کمک  یعقاو  یقیقح و  دهز  دیوگیم  دنکیم . رکذ  یلماوع  ای  لماع  فده ،

ترخآ ایند و  داضت 

یکیدزن هک  دنابرغم  قرشم و  لیبق  زا  دنافلاخم ، بطق  ود  دننام  ود  نیا  هکنیا  رگیدکی و  اب  اهنآ  ینمـشد  ترخآ و  ایند و  داضت  هلأسم 
ناـسنا و ریمـض  لد و  ناـهج  هب  تسا  طوـبرم  ینعی  تسا  بلطم  نـیا  هـب  طوـبرم  هـمه  يرگید ، زا  يرود  اـب  تـسا  يواـسم  کـی  ره  اـب 

لد کی  اب  [ 144 (. ] هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام   ) تسا هدادن  لد  ود  ناسنا  هب  دنوادخ  ناسنا . ياهشتسرپ  اهقشع و  اهیگتسبلد و 
، دـندرک لاؤس  دوب  سردـنم  هنهک و  هک  شاهماج  هراـبرد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  یتقو  هک  تسنیا  دـیزگرب . قوشعم  کـی  زا  شیب  ناوتیمن 

دوشیم مار  هلیسو  نیا  هب  سفن  ددرگیم و  مرن  ببس  نیا  هب  لد  [ . 145 . ] نونمؤملا هب  يدتقی  سفنلا و  هب  لذت  بلقلا و  هل  عشخی  دومرف :
ساسحا دـنوشیمن و  تحاران  هنهک  هماج  ندیـشوپ  زا  دـنرادن  ون  هماـج  هکیناـسک  ینعی  هحفـص 257 ] دـننکیم [ . ادـتقا  نآ  هب  نانمؤم  و 

ود ترخآ  ایند و  انامه  هک  دومرف  هفاضا  هاگنآ  تسا . هدیـشوپن  اهنآ  هماج  زا  رتهب  ياهماج  ناـشیاوشیپ  دـننیبیم  اریز  دـننکیمن ، تراـقح 
هچنآ ار و  ترخآ  اعبط  دزادنیب ، دوخ  ندرگ  هب  ار  ایند  طلست  هتشر  درادب و  تسود  ار  ایند  سک  ره  دنافلتخم ؛ هار  ود  صخشم و  نمشد 

يرگید زا  يرود  نیع  اهنیا  زا  کی  ره  هب  یکیدزن  هک  دنابرغم  قرشم و  هلزنم  هب  ترخآ  ایند و  درادیم . نمشد  تسا  ترخآ  هب  طوبرم 
- هللا ۀیـشمب  اهیف  ینثتـسا  انیمی  هللا - میا  و  دـسیونیم : شیاههمان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـشابیم . ووه  ود  مکح  رد  ود  نیا  تسا ؛

اهنیعم بضن  ءام  نیعک  یتلقم  نعدال  امودأم و  حـلملاب  عنقت  اـموعطم و  هیلع  تردـق  اذا  صرقلا  یلا  اـهعم  شهت  ۀـضایر  یـسفن  نضورـال 
اذا هنیع ، اذا  ترق  عجهیف !؟ هداز  نم  یلع  لکأی  ضبرتف و  اهبشع  نم  ۀضیبرلا  عبشت  كربتف و  اهیعر  نم  ءمئاسلا  ئلتمتا  اهعومد ، ۀغرفتـسم 

ار شیوخ  سفن  ادخ  تساوخ  هب  هک  ادخ  تاذ  هب  منکیم  دای  دنگوس  ۀیعرملا . ۀمئاسلا  ۀلماهلا و  ۀـمیهبلاب  ۀـلواطتملا  نینـسلا  دـعب  يدـتقا 
ياهتولخ رد   ) ردقنآ انامه  درامشب . منتغم  ارنآ  دزروب و  تعانق  کمن  یکدنا  ینان و  صرق  هب  هک  مهدب  یگنـسرگ  مزاس و  هدیزرو  نانچ 

دننک و هتشابنا  ار  شیوخ  مکش  اههاگارچ  رد  نارتش  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  اتفگش ! دوش . کشخ  ممشچ  همشچ  بآ  هک  میرگب  بش )
رد دننک و  ریس  ار  دوخ  اهارحص  رد  نادنفـسوگ  و  دنبـسخب ، شیوخ  هحفـص 258 ] هاگباوخ [  رد  دننک و  هتـشابنا  ار  شیوخ  هاگباوخ  رد 

زارد نایلاس  زا  سپ  نشور ! یلع  مشچ  دنک !؟ تحارتسا  دوخ  رتسب  رد  دنک و  ریس  ار  شیوخ  مکش  زین  یلع  دنریگ ، مارآ  شیوخ  هاگیاج 
اهضمغ لیللا  یف  ترجه  اهسؤب و  اهبنجب  تکرع  اهـضرف و  اهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط  دیامرفیم : هاگنآ  تسا . هدرک  ادتقا  نایاپ  راهچ  هب 

مهبونج و مهعجاضم  نع  تفاجت  مهداعم و  فوخ  مهنویع  رهـسا  رـشعم  یف  اهفک  تدسوت  اهـضرا و  تشرتفا  اهیلع  يرکلا  بلغ  اذا  یتح 
تخبشوخ [ . 146 . ] نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا ، بزح  کئلوا  مهبونذ . مهرافغتسا  لوطب  تعشقت  مههافـش و  مهبر  رکذب  تمهمه 

يرود باوخ  زا  ماگنه  بش  دنک ، درخ  ار ) هناد  ایسآ  گنس  دننام   ) ار اهجنر  دهد ، ماجنا  ار  شیوخ  راگدرورپ  ضئارف  هکنآ  دنمتداعس  و 
زور مـیب  هـک  یهورگ  هرمز  رد  دـهدیم ، رارق  شلاـب  ار  دوـخ  تـسد  شرف و  ار  نـیمز  دروآیم  هـلمح  باوـخ  هاپـس  هـک  هاـگنآ  دـنیزگ ،
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همزمز رد  ناشراگدرورپ  رکذ  هب  ناشاهبل  تسا و  هدرک  یلاخاج  ناـشاههاگباوخ  زا  ناـشاهولهپ  هدوبر و  ناشمـشچ  زا  باوخ  تشگزاـب 
رکذ هحفص 259 ] دنناراگتسر [ . نانآ  اهنت  انامه  ادخ ، بزح  دننانآ  تسا . هدش  فرطرب  ناشموادم  رافغتـسا  رثا  رب  ناهانگ  ياهربا  تسا ،
دیاب ار  یکی  هار  ود  زا  هک  تسنیا  تمسق  ود  هصالخ  دنکیم . نشور  الماک  ار  تیونعم  دهز و  هطبار  رگیدکی  رـس  تشپ  تمـسق  ود  نیا 
یماگ و  ياییانشور ، هن  یسنا و  هن  یکشا و  من  هن  یهجوت و  هن  يزاین ، هن  يزار و  هن  توهـش ، مشخ و  باوخ و  دروخ و  ای  درک : باختنا 

ياهحور كاپ و  ياـهلد  صوصخم  هک  یهلا  صاـخ  بهاوم  زا  هدافتـسا  تیناـسنا و  يداو  رد  یمدـق  اـی  و  تفرن ، رتارف  تیناویح  دـح  زا 
هحفص 260] تسا [ . كانبات 

دایز یهدزاب  يارب  مک  تشادرب  دهز :

بناوج دـش و  حرطم  دـهز »  » ثحب لـضف  لـها  زا  یلفحم  رد  يزور  تاـقوا  نآ  رد  داد ، قاـفتا  ناهفـصا  هب  هاـتوک  يرفـس  شیپ  يدـنچ 
هب دـهز  يارب  اسر  عماـج و  يریبعت  دنتـساوخیم  ناـگمه  دـش ، عقاو  هجوت  دروم  مالـسا  هبناـج  همه  تاـمیلعت  هب  هجوت  اـب  بلطم  فلتخم 

تسا و عوضوم  نیا  رد  ياهلاسر  راک  رد  تسد  دش  مولعم  دـعب  هک  [ 147 - ] لضاف يریبد  نایم  نآ  رد  دننک . ادیپ  یمالـسا  صاخ  موهفم 
یهدزاب مک و  تشادرب  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا  دـهز  : » تفگ درک ، اـسر  زغن و  يریبعت  تشاذـگ - نم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ياهتـشاددای 

- مداد حرش  تالاقم  هلـسلس  نیا  زا  هلاقم  دنچ  یط  رد  هک  مدوخ - یلبق  طابنتـسا  تاروصت و  اب  ارنآ  دوب . بلاج  نم  يارب  ریبعت  نیا  دایز .»
؛» دایز یهدزاب  يارب  مک  تشادرب  زا  تسا  ترابع  دـهز  : » میوگیم هدرک  يرـصتخم  فرـصت  لضاف ، درم  نآ  هزاجا  اب  طقف  متفای . قبطنم 

ناسنا یناسنا  ياهیهدزاب  تسا ؛ دوجوم  رگید  فرط  زا  نداد » یهدزاب  دایز   » فرط و کی  زا  ندرک » تشادرب  مک   » ناـیم ياهطبار  ینعی 
و یعامتجا ، ياهیراکمه  اهنواعت و  تمسق  رد  هچ  و  قالخا ، هفطاع و  تمـسق  رد  هچ  ناسنا ، یناسنا  هحفص 261 ] تیصخش [  تایلجت  و 
اهتـشادرب و اـب  دـنراد  سوـکعم  هطبار  هـمه  هـمه و  ـالاب ، ملاـع  هـب  دوعـص  جورع و  رظن  زا  هـچ  و  یناـسنا ، تیثـیح  تفارـش و  رظن  زا  هـچ 
رد ار  وا  تاذل ، رد  فارـسا  معنت و  تعیبط و  هدام و  زا  دایز  يرادروخرب  تشادرب و  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا  ناسنا  يدام . ياهیرادروخرب 

يرادروخرب تشادرب و  زا  زیهرپ  سکعرب  و  دزاسیم ، رت  میقع  رترابیب و  رتنوبز و  رتفیعـض و  دوشیم  هدیمان  یناسنا  لامک  رنه و  هچنآ 
تسا ناویح  نیا  دنکیم . رتدنمورین  ار  یناسنا ) یلاع  يورین  ود   ) هدارا رکف و  دشخبیم ، الج  افـص و  ار  وا  رهوگ  ینیعم ) دودح  رد  هتبلا  )

روـطنیا دوـشیم  هدـیمان  رنه »  » هلزنم هب  هچنآ  زین  ناوـیح  رد  دربیم . وـلج  هب  یناوـیح  لاـمک  رد  ار  وا  رتـشیب ، يرادروـخرب  تشادرب و  هک 
دهدب يرتشیب  مشپ  ریـش و  هکنیا  يارب  ای  و  دریگب ، رارق  هدافتـسا  دروم  رتهب  شتـشوگ  دوشب و  رتقاچ  هکنیا  يارب  ناویح  کی  ینعی  تسین ؛
یبسا دـیآ ؛ نوریب  هقباسم  هدـهع  زا  هک  تسا  لاحم  هلیوط  رـس  بسا  تسین . نینچ  هقباسم  بسا  کـی  اـما  دوش ، راـمیت  رتشیب  هچ  ره  دـیاب 

ات دـشاب  هتخیر  ار  یفاضا  ياههیپ  اهتـشوگ و  دـشاب ، هدـش  نایم  رغال  دـشاب و  هدـید  یکاروخ  مک  نیرمت  اههام  هکلب  اـهزور  هک  دـیابیم 
اما تسا ، نیرمت  یمدآ  يارب  دـهز  ددرگ . رداـق  تسا  ناویح  نآ  يارب  تیلاـعف  و  رنه »  » عون زا  هک  يورزیت  هب  هدـش و  كـالاچ  کـباچ و 

زاورپ هب  کبس  لئاضف ، نادیم  رد  ددرگیم و  رابکبس  لابکبس و  دزیریم ، ار  یفاضا  تاقلعت  دباییم و  شزرو  دهز  اب  حور  حور . نیرمت 
شدوخ یلـصا  موهفم  رد  تضایر »  » هملک دنکیم . ریبعت  شزرو »  » هب دـهز  اوقت و  زا  مالـسلاهیلع  یلع  اضق  زا  هحفص 262 ] دیآیم [ . رد 

اهـضورا یـسفن  یه  امنا  و  دـیامرفیم : دوشیم . هدـیمان  تضایر »  » مه شزرو  هقباسم . بسا  یتامدـقم  نیرمت  شزرو و  زا  تسا  تراـبع 
هچنآ زا  یتمـسق  لـقاال  تسا . ناویح  دـننام  مه  هاـیگ  روطچ ؟ اـههایگ  مهدیم . شزرو  اوقت  اـب  ار  شیوـخ  سفن  اـنامه  [ . 148  ] يوقتلاب

زین هتکن  نیا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تعیبط . زا  تسا  رتمک  تشادرب  هب  طورـشم  دـیمان ، هاـیگ  رنه » - » هحماـسم هیبشت و  اـب  ولو  ارنآ - ناوتیم 
يارب ارـشیوخ  تشادرب  مک  هناعناق و  هنادهاز و  یگدـنز  هکنآ  زا  سپ  شیاههمان  زا  یکی  رد  دروآیم . یلثم  ناهایگ  زا  دـنکیم و  هراشا 

ضارتعا هکتـسنیا  لثم  : » دیامرفیم دزاس ، هشیپ  ار  هار  نیا  یگدنز  رد  هک  دیامنیم  بیغرت  ار  وا  دنکیم و  حیرـشت  شنارادنامرف  زا  یکی 
هنوگچ سپ  دشابن . ناروالد  اب  يدروامه  هب  رداق  فعـض  تلع  هب  دیاب  دشاب ، مک  هزادـنا  نیا  یلع  تشادرب  رگا  هک  مونـشیم  ار  ضرتعم 
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رتدنمورین و تسا ، نابیرگ  هب  تسد  یگدنز  ياهیتخس  اب  هکنآ  دننکیم . هابتـشا  یلو  درادن ؟ ار  وا  يدروامه  بات  يروالد  چیه  هک  تسا 
هب هظحل  ره  دهدیمن و  شـشزاون  نابغاب  تسد  هب  هک  ییارحـص  هحفـص 263 ] تخرد [  بوچ  انامه  دیآیم ؛ نوریب  هروک  زا  رتهدـیدبآ 
رب هک  نوناق  نیا  تسا .» رتاـپرید  رتنازورف و  شـشتآ  و  رتتبالـص ، اـب  رتمکحم ، تسا  دربن  رد  هراومه  اـهتیمورحم  اـب  دوریمن و  شغارس 

« یناسنا تیـصخش   » مان هب  هک  اهزیچ  نامه  رظن  زا  یناسنا ، صاخ  ياهتلـصخ  رظن  زا  ینعی   ) ناسنا وه  امب  ناسنا  رب  تسا ، مکاح  نارادناج 
هدرک ادـیپ  یموش  تشون  رـس  دراد  هک  یناسنا  یلاع و  موهفم  همه  اب  دـهز »  » هملک دـنکیم . تموکح  رتشیب  یتاجرد  هب  دوشیم ) هدـیمان 

خر دـمع  ریغ  ای  دـمع  هب  يراکهابتـشا  فیرحت و  اـبلاغ  هملک  نیا  موهفم  رد  دوشیم . موکحم  هناـملاظ  اـم  رـصع  رد  اـصوصخم  و  تسا ،
هراـبرد یـسک  ره  يریگ .» هشوگ  تلزع و  تیناـبهر و   » اـب فدارم  یهاـگ  دوـشیم و  یفرعم  اـیر  رهاـظت و  اـب  يواـسم  یهاـگ  دـهدیم ؛

حالطصاو موهفم  ناوتیمن  زگره  اما  دنک ، لامعتسا  دهاوخیم  هک  ینعم  ره  هب  ار  ظافلا  نیا  هک  تسا  راتخم  دوخ  یـصخش  تاحالطـصا 
هب یحالطصا  هملک و  دوخ  یتیبرت  یقالخا و  متسیس  رد  مالسا  درک . موکحم  رگید  حالطـصا  کی  طلغ و  موهفم  کی  هناهب  هب  ار  يرگید 

دیاب مینک  ثحب  یمالسا  دهز  هرابرد  میهاوخب  رگا  ام  هملک . نیا  زا  تسا  رپ  یمالـسا  تایاور  هغالبلاجهن و  دهز .»  » مان هب  تسا  هدرب  راک 
دـش و هتفگ  هک  تسا  نیمه  یمالـسا  دـهز  موهفم  مینک . تواـضق  نآ  هراـبرد  سپـس  مینک ، كرد  ارنآ  یمالـسا  موـهفم  زیچ  ره  زا  لـبق 

اجک ره  تسا ؟ داریا  دروم  نآ  ياجک  الاح  دش . هداد  حیضوت  یمالـسا  كرادم  هب  دانتـسا  اب  هک  تسا  هحفص 264 ] نامه [  زین  شاهفسلف 
هدرک موکحم  تخـس  ار  زیچ  ود  دـهز ، يهنیمز  رد  مالـسا  هک  دـش  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  مینک . هدافتـسا  اـت  دـییوگب  دراد  يداریا  هک 

ار تینابهر  هک  تسا  قطنم  بتکم و  مادـک  ار . یگدزایند »  » رتعماج ترابع  هب  یتسرپلوپ و  یتسرپهدام و  يرگید  تینابهر و  یکی  تسا :
ایآ و  دنک ؟ هیـصوت  یگدزایند »  » رتعماج ترابع  هب  یتسرپماقم و  ای  یتسرپالاک و  یتسرپ و  لوپ  هب  هک  تسا  بتکم  مادک  دـنک و  هیـصوت 
هک دشاب  یسک  يهدنب  ایند و  يهدنب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  دشاب و  تایدام  يهدرب  هدنب و  راتفرگ و  ریـسا و  ناسنا  تسا  نکمم 
رد ار  تسیـسکرام  يهدنـسیون  کی  تارابع  زا  یتمـسق  منیبیم  بسانم  اجنیا  رد  دـنزب !؟ مد  تیـصخش  زا  هاگنآ  تسوا و  رایتخا  رد  اـیند 

داصتقا يراد و  هیامرـس  داصتقا  هنیمز  رد  هک  دـیفم  عماـج و  یباـتک  رد  هدنـسیون  نیا  منک . لـقن  یناـسنا  تیـصخش  یتسرپلوپ و  يهطبار 
عاـمتجا رد  ـالط »  » هداـعلا قوف  طلـست  : » دـیوگیم دـنکیم و  هجوت  عاـمتجا  رب  لوپ  تموکح  یقـالخا  هبنج  هب  تسا ، هتـشون  یتـسینومک 
دنرادیم زاربا  دیلپ !» زلف   » نیا هب  تبسن  ار  دوخ  رفنت  هشیمه  تقیقح  بلاط  نادرم  تسا . ساسح  ياهبلق  راجزنا  رثأت و  ثعاب  ابلاغ  رصاعم ،

درز و زلف  کی  دـننام  هریاد  ياـههکت  تقیقح  رد  یلو  دـننادیم . ـالط  دوجو  هطـساوب  ار  رـصاعم  عاـمتجا  یلـصا  داـسف  و  هحفـص 265 ] ] 
رـشب رب  ءایـشا  طلـست  تردق و  یمومع  رهظم  هدنیامن و  لوپ ، طلـست  تردق و  درادن ... یهانگ  ریـصقت و  دنمانیم  شیالط  هک  هدنـشخرد 
نامز ندمت  یب  رشب  هک  روطنامه  دشابیم . هلدابم  رب  ینتبم  مظن و  نودب  داصتقا  هدمع  صئاصخ  زا  رشب  رب  ءایـشا  طلـست  تردق  نیا  . تسا

ار دوخ  عونـصم  زین  رـصاعم  نارود  رـشب  دیتسرپیم ، ارنآ  دادیم و  رارق  دوخ  دوجـسم  دوبعم و  تخاسیم  دوخ  تسد  هب  هک  ار  یتب  میدق 
لوپ یتسرپ و  الاک  هکنآ  يارب  تسا ... هتخادرپ  هتخاس و  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  یئایـشا  رادـتقا  طلـست و  تحت  شیگدـنز  دنتـسرپیم و 
تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  هک  یعامتجا  للع  دیاب  دوش ، نک  هشیر  یلک  هب  تسا  یتسرپ  الاک  هتفای  لماکت  لکـش  نیرتکاپان  هک  یتسرپ 
دوبان وحم و  رـشب  رب  ناشخرد ) درز و  زلف  نیا   ) کچوک ياههکـس  رادتقا  هطلـس و  هک  درک  میظنت  يروط  ار  عامتجا  نامزاس  درب و  نیب  زا 
ءایـشا رب  نیعم  هشقن  قبط  رب  اقطنم و  رـشب  سکع  رب  هکلب  تشاد ، دهاوخن  دوجو  رـشب  رب  ءایـشا  تموکح  رگید  ینامزاس  نینچ  رد  ددرگ .

رب ینبم  هدنسیون  رظن  اب  ام  [ . 149 «. ] دوب دهاوخ  لوپ  شتسرپ  نیزگیاج  رشب » تیصخش   » نتشاد یمارگ  مارتحا و  درک و  دهاوخ  تموکح 
رد تسا و  يرـشب  تفارـش  تیثیح و  نوؤش و  فالخ  رب  رـشب  رب  لوپ  تموکح  اصوصخم  هحفص 266 ] رشب و [  رب  ءایـشا  تموکح  هکنیا 

لـصا دیاب  يداصتقا  یعامتجا و  رظن  زا  هکنیا  میتسین . قفاوم  وا  يراصحنا  هراچ  هار  اب  یلو  میقفاوم ، تسا  یتسرپ  تب  ریظن  یتسپ  تئاند و 
هکنآ يارب  هک  تسنیا  لثم  تسرد  یقالخا  هبنج  زا  هارنیا  داهنـشیپ  یلو  تسین ، ام  ثحب  دروم  هن ، ای  دریگب  ار  وا  ياـج  یکارتشا  تیکلاـم 

نابیرگ اصخـش  هک  دـباییم  زاب  ار  دوخ  تیـصخش  هاگنآ  رـشب  میزاس . مودـعم  ار  تناما  عوضوم  مینادرگ ، زاب  عامتجا  هب  ار  تناـما  حور 
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تسا اجنآ  یعقاو  تیصخش  دهد . رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  لوپ  دزاس و  جراخ  لوپ  رایتخا  زا  ار  دوخ  دنک و  صالخ  لوپ  طلست  زا  ارشیوخ 
نتـشاد تیـصخش  نینچ  نیا  رـشب . رب  الاک  لوپ و  هن  دنک  تموکح  الاک  لوپ و  رب  رـشب  لاح  نیع  رد  دشاب ، الاک  لوپ و  طلـست  ناکما  هک 

نیب زا  هب  يزاین  هکنآ  نودب  دباییم  زاب  ار  شیوخ  تیصخش  ناسنا  مالـسا ، یتیبرت  بتکم  رد  دمانیم . دهز »  » ارنآ مالـسا  هک  تسا  نامه 
زا ار  الاک  لوپ و  تموکح  دنزهجم و  دهز »  » يورین هب  یمالـسا  تامیلعت  وترپ  رد  مالـسا  ناگتفای  تیبرت  دـشاب . راک  رد  کلمت  قح  ندرب 

هحفص 269] دنزاسیم [ . رقتسم  اهنآ  رب  ارشیوخ  تموکح  رود و  نتشیوخ 

یتسرپایند ایند و 

ایند كرت  هغالبلاجهن و 

نـشور میتفگ  دهز  فده  دوصقم و  هرابرد  شیپ  شخب  رد  هچنآ  تسا . یتسرپ  ایند  زا  دیدش  ریذحت  عنم و  هغالبلاجهن ، ثحابم  هلمج  زا 
هدیدرگ یفن  تخس  هک  تسا  یتسرپ  ایند  لباقم  هطقن  تسا  هدش  بیغرت  ادیدش  نادب  هک  يدهز  اریز  تسه ، زین  یتسرپایند  موهفم  هدننک 

هک ياهداعلاقوف  ناوارف و  رارصا  دیکات و  هب  رظن  یلو  دوشیم . نشور  زین  يرگید  موهفم ، ود  نیا  زا  کی  ره  حیـضوت  فیرعت و  اب  تسا .
نیا ام  عوضوم ، نیا  هسفن  یف  تیمها  تسا و  هدمآ  لمع  هب  یتسرپ  ایند  زا  ریذـحت  عنم و  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ظعاوم  رد 
همه نیا  ارچ  هک  تسنیا  بلطم  نیتسخن  دوشب . عفر  ماهبا  هنوگ  ره  ات  میهدیم  يرتشیب  تاحیضوت  مینکیم و  حرط  لقتـسم  هناگادج و  ار 

دناهداد رارق  هجوت  دروم  هزادنا  نیا  ار  يرگید  بلطم  ناشیا  دوخ  هن  هک  يروطب  تسا ، هدش  هجوت  بلطم  نیا  هب  نینمؤملاریما  تاملک  رد 
نآ و ییاـفویب  هحفـص 270 ] نآ و [  يرادـیاپان  اـنف و  اـیند و  بیرف  رورغ و  هراـبرد  هزادـنا  نیا  راـهطا  همئا  ریاـس  اـی  مرکا و  لوـسر  هـن 

. دناهتفگ نخس  اهنادب  یمرگرس  تمعن و  روفو  تورث و  لام و  عمجت  زا  یشان  تارطخ  نآ و  یگدننازغل 

دروآ دوجوب  مئانغ  هک  يرطخ 

ءاـفلخ تفـالخ  نارود  رد  ینعی  مالـسلاهیلع  یلع  رـصع  رد  هک  یمیظع  تارطخ  هلـسلس  هب  تسا  طوـبرم  تسین ، یفداـصت  رما  کـی  نـیا 
تورث لام و  تالاقتنا  لقن و  هیحان  زا  مالـسا  ناهج  هجوتم  دـش ، ناشیا  دوخ  تفالخ  هرود  هب  یهتنم  هک  ناـمثع  تفـالخ  هرود  اـصوصخ 

هک شدوخ  تفالخ  ناـمز  رد  یلمع  ياهزراـبم  درکیم ، هزراـبم  اـهنآ  اـب  درکیم و  سمل  ار  تارطخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  دوب . هدـیدرگ 
تاحوتف تسا . سکعنم  شتاملک  ریاس  اـههمان و  اـههبطخ و  رد  هک  یناـیب  یقطنم و  ياهزراـبم  و  تشاذـگ ، نآ  يور  ار  شناـج  هرخـألاب 

هب هکنیا  ياـج  هب  هـک  یتورث  درک ، ریزارـس  مالـسا  ناـهج  هـب  ار  یناوارف  تورث  لاـم و  تاـحوتف  نـیا  تـشگ . ناناملـسم  بیـصن  یگرزب 
نایرج نیا  ناـمثع  ناـمز  رد  اـصوصخم  تفرگ . رارق  اهتیـصخش  دارفا و  راـیتخا  رد  اـبلاغ  دوش ، میـسقت  هنـالداع  دـسرب و  مومع  فراـصم 

دوب اجنیا  دندش . باسحیب  تورث  ياراد  دندوب  ياهیامرـس  تورث و  هنوگ  ره  دقاف  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  يدارفا  تفرگ ؛ توق  هداعلاقوف 
ساسحا لابند  هب  مالسا ، تما  هب  باطخ  رصع  نآ  رد  یلع  ياهدایرف  دییارگ . طاطحنا  هب  مالـسا  تما  قالخا  درک و  ار  دوخ  راک  ایند  هک 

هتبلا  ) دوب هدنشخب  میرک و  هداعلاقوف  نامثع  [ » هحفص 271 دسیونیم [ : نامثع » لاوحا   » لیذ رد  يدوعسم  دوب . یعامتجا  میظع  رطخ  نیا 
اب ار  شیوخ  هناخ  افلخ  نایم  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  وا  دـنتفرگ . شیپ  ار  وا  هار  رگید  مدرم  زا  يرایـسب  تلود و  نادـنمراک  لاملا .)! تیب  زا 
هک یتقو  درک ، هتخودنا  هنیدـم  رد  ییاههمـشچ  تاغاب و  لاوما و  تخاس و  رعرع  جاس و  بوچ  زا  ار  شیاهرد  درب و  الاب  کهآ  گنس و 

ياهاج نینح و  يرقلا و  يداو  رد  شکالما  تمیق  دوب . دقن  لوپ  مهرد  نویلیم  کی  رانید و  رازه  هاجنپ  ودـص  شرادقودنـص  دزن  رد  درم 
دننام شنارای  زا  یتعامج  نامثع  رصع  رد  : » دسیونیم هاگنآ  دنام .» یقاب  وا  زا  یناوارف  رتش  بسا و  دشیم . رانید  رازه  دص  رب  غلاب  رگید ،
یقاب زونه  تسا ) يدوعـسم  دوخ  ناـمز   ) لاـس 332 رد  نونکا  هک  درک  اـنب  هرـصب  رد  ياهناـخ  ماوعلا  نب  ریبز  دـنتخودنا : اـهتورث  شدوخ 

هغالبلاجهن رد  www.Ghadirestan.comيریس  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 77 

http://www.ghadirestan.com


بسا رازه  دقن و  لوپ  رانید  رازه  هاجنپ  تافو  زا  دعب  ریبز  تورث  درک . انب  هیردنکـسا  هفوک و  رـصم ، رد  ییاههناخ  تسا  فورعم  و  تسا ،
هب تسا و  یقاب  يدوعـسم ) نامز  رد   ) زونه تخاس  جاس  رجآ و  چگ و  اب  هفوک  رد  هللادبع  نب  ۀـحلط  هک  ياهناخ  دوب . رگید  زیچ  اهرازه  و 
زا سپ  دوب . هتـسب  بسا  رازه  وا  هلیوط  رـس  رد  دوب . رانید  رازه  قارع  رد  شکـالما  زا  هحلط  هنازور  تادـیاع  تسا . فورعم  نیتحلطلاراد 
نب دیز  يارب  ار  اهتورث  نیمه  ریظن  يدوعـسم  دـش ». دروآرب  رانید  رازه  راهچ  داتـشه و  شتورث  مود  یـس و  کی  هحفص 272 ] شندرم [ 

؛ دزیریمن مه  نامـسآ  زا  دشوجیمن و  نیمز  زا  ینالک  نیدب  ياهتورث  هک  تسا  یهیدب  دسیونیم . رگید  یـضعب  هیما و  نب  یلعی  تباث و 
زا سپ  هبطخ 129  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسنیا  دوشیمن . مهارف  اهتورث  نینچ  دـشابن ، یـشحوم  ياهرقف  ییاـهتورث  نینچ  راـنک  رد  اـت 

الابقا و ال الا  رـشلا  و ال  ارابدا ، ـالا  هیف  ریخلا  دادزی  ـال  نمز  یف  متحبـصا  دـق  و  : » دـیامرفیم دـهدیم  ریذـحت  یتسرپاـیند  زا  ار  مدرم  هکنآ 
سانلا نم  تئـش  ثیح  کفرطب  برـضا  هتـسیرف . تنکما  هتدیکم و  تمع  هتدع و  تیوق  ناوا  اذـهف  اعمط . الا  سانلا  كاله  یف  ناطیـشلا 

ظعاوملا و عمـس  نع  هنذاب  ناک  ادرمتم  وا  ارفد  هللا  قحب  لخبلا  ذختا  الیخب  وا  ارفک  هللا  ۀـمعن  لدـب  اینغ  وا  ارقف  دـباکی  اریقف  الا  رـصبت  لهف 
رد اـنامه  مهبهاذـم ؟ یف  نوـهزنتملا  مهبـساکم و  یف  نوـعروتملا  نیا  و  مکؤاحمـس ؟ مکرارحا و  نیا  مکؤاحلـص و  مکراـیخ و  نـیا  ارق ؟

ینامز نونکا  ددنبیم . عمط  امـش  هب  رتشیب  هظحل  ره  ناطیـش  و  دـیآیم ، شیپ  هب  یمه  رـش  و  دوریم ، سپاو  امئاد  ریخ  هک  دـیتسه  ینامز 
رظن تسا . هدامآ  شراکـش  هدـش و  هدرتسگ  اج  همه  رد  ناطیـش  بیرف  هتفرگ و  ورین  یناطیـش ) رورغ  لئاسو   ) ناطیـش تازیهجت  هک  تسا 

تسد و دوخ  رقف  اب  هک  ینیبیم  يدنمزاین  ای  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  نک ؛ اشامت  ار  مدرم  یگدـنز  زا  یهاوخیم  هحفص 273 ] اج [  ره  نک ،
هک یشکرس  ای  و  تسا ، هداد  رارق  يزودنا  تورث  هلیسو  ار  ادخ  قح  كاسما  هک  یکـسمم  ای  تمعن  رفاک  يرگناوت  ای  دنکیم و  مرن  هجنپ 

ناراکزیهرپ دنیاجک  بسک ؟ راک و  رد  امـش  نایاسراپ  دنیاجک  امـش ؟ ناگتـسیاش  ناکین و  دـنیاجک  تسین ؟ راکهدـب  زردـنا  هب  شـشوگ 
...؟ امش

تمعن رکس 

يالب  » دوخ لابند  هب  هک  دمانیم  هافر  زا  یشان  یتسم  ینعی  تمعن » رکـس   » ار نآ  هک  دنکیم  دای  ار  ياهتکن  دوخ  تاملک  رد  نینمؤملاریما 
قئاوب اورذحا  ۀمعنلا و  تارکـس  اوقتاف  تبرتقا ، دـق  ایالب  ضارغا  برعلا  رـشعم  مکنا  مث  : » دـیامرفیم هبطخ 151  رد  دروآیم . ار  ماـقتنا »
هاگنآ دیـسارهب . ماقتنا  يالب  زا  دیـسرتب و  تمعن » ياهیتسم   » زا انامه  تسا . کیدزن  هک  دیتسه  یبئاصم  فده  برع  مدرم  امـش  ۀمقنلا .»

 ] يارب ار  یمیخو  هدـنیآ  هبطخ 185  رد  دنکیم . رکذ  اهیراجنهان  نیا  موادتم  لسلـستم و  بقاوع  هرابرد  یلـصفم  حرـش  مالـسلاهیلع  یلع 
تسا یماگنه  رد  نآ  میعنلا .» ۀمعنلا و  نم  لب  بارش  ریغ  نم  نورکست  ثیح  كاذ  : » دیامرفیم دنکیم ، ییوگشیپ  نیملسم  هحفص 274 ]

مالـسا و ناهج  يوس  هب  باسحیب  ياهتمعن  ندـش  ریزارـس  يرآ ، هافر . تمعن و  زا  هکلب  هداـب ، زا  هن  اما 261  دیدرگیم ، تسم  امـش  هک 
اب مالسلاهیلع  یلع  درک . یگدزهافر »  » و یگدزایند »  » نمزم يرامیب  راچد  ار  یمالسا  هعماج  اوران ، ياهضیعبت  تورث و  هنالداع  ریغ  میسقت 

درد نیا  شیادـیپ  بجوم  هک  ار  یناسک  درکیم و  هزرابم  دـش ، هدیـشک  شاهلابند  دوب و  مالـسا  ناهج  يارب  یمیظع  رطخ  هک  نایرج  نیا 
هک مه  یماگنه  درکیم ؛ لمع  اهیگدنز  نآ  دض  تهج  رد  تسرد  يدرف ، یـصخش و  یگدنز  رد  شدوخ  درکیم . داقتنا  دـندش  نمزم 

. دوب عضو  نیمه  اب  هزرابم  شاهمانرب  ردص  رد  دیسر ، تفالخ  هب 

یلوم نخس  ماع  ههجو 

صوصخم هدـیدپ  کـی  هجوتم  هک  یتسرپاـیند  دروم  رد  نینمؤملاریما  نخـس  صاـخ  ههجو  هک  تسا  نیا  يارب  دـش  هتفگ  هک  همدـقم  نیا 
رـصع نآ  هب  صاصتخا  هک  تسه  زین  ماع  ياههجو  کش ، نودب  میرذـگب ، هک  صاخ  ههجو  نیا  زا  دوش . نشور  دوب  رـصع  نآ  یعامتجا 
میرک نآرق  هحفص 275 ] زا [  هک  تسا  یقطنم  تسا ؛ یمالسا  تیبرت  میلعت و  لوصا  ءزج  تسا و  مدرم  همه  اهرـصع و  همه  لماش  درادن ،
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هک تسا  قطنم  نیا  تسا . هدـش  بیقعت  نیملـسم  رباکا  راـهطا و  همئا  ریاـس  نینمؤملاریما و  ادـخ و  لوسر  تاـملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس 
رد مدرم  همه  ههجو  نآ  زا  هک  ياههجو  میتسه ، نینمؤملاریما  نخـس  ماـع  ههجو  هجوتم  رتشیب  دوخ  ثحب  رد  اـم  دوش . نشور  دـیاب  اـقیقد 

. دنتسه یلع  بطاخم  اهنامز  همه 

بتکم ره  صوصخم  نابز 

فرط زا  دش . انـشآ  بتکم  نآ  صوصخم  نابز  اب  دیاب  بتکم  نآ  لئاسم  میهافم و  كرد  يارب  دراد ؛ دوخ  هب  صوصخم  نابز  بتکم  ره 
ناهج حالطصا  هب  ناسنا و  تایح و  ناهج و  یتسه و  هرابرد  ارنآ  یلک  شنیب  لوا  هجرد  رد  دیاب  بتکم  نآ  صاخ  نابز  مهف  يارب  رگید ،

زا درگنیم . ناسنا  یگدنز  تایح و  هب  ياهژیو  دید  اب  دراد ؛ شنیرفآ  یتسه و  هرابرد  ینـشور  ینیب  ناهج  مالـسا  دروآ . تسدب  ارنآ  ینیب 
« دیاب  » شخب ود  هب  مالسا  يدیحوت  شنیب  رظن  زا  شنیرفآ  تسین . یتسه  رد  یتیونث  هنوگچیه  هک  تسنیا  یمالسا  ینیب  ناهج  لوصا  هلمج 
رش و رگید  یخرب  یلو  دنوش  هدیرفآ  تسیابیم  دنتـسه و  ابیز  ریخ و  تادوجوم  یخرب  هک  تسین  نینچ  ینعی  دوشیمن ؛ میـسقت  دیابن »  » و
زا تسا . دیحوت  لصا  اب  یفانم  رفک و  یقطنم  نینچ  نیا  یمالسا  ینیبناهج  رد  دندش . هدیرفآ  دنوش و  هدیرفآ  تسیابیمن  دنتـسه و  ابیزان 
[ . 150 «. ] هقلخ ءیش  لک  نسحا  يذلا  [ » هحفص 276 تسا [ : هدش  هدیرفآ  تیاغ  نسح و  تمکح و  ریخ و  ساسا  رب  زیچ  همه  مالسا  رظن 

ینیب ناهج  تسین . شنیرفآ  ناهج  هجوتم  زگره  اـیند  مذ  دروم  رد  مالـسا  قطنم  اذـهیلع  [ . 151 «. ] توافت نم  نامحرلا  قلخ  یف  يرت  اـم  »
نیا تسین . لئاق  ادخ  کلم  رد  یکیرش  تسا ؛ هدرک  ناوارف  هیکت  تیلعاف  رد  دیحوت  يور  رب  تسا ، هدش  انب  صلاخ  دیحوت  رب  هک  یمالسا 

هجوتم ایند  مذ  سپ  تسین . یمالـسا  هشیدنا  کی  راتفر  جک  کلف  رادـمجک و  خرچ  هشیدـنا  دـشاب . هنانیبدـب  دـناوتیمن  ینیب  ناهج  نینچ 
؟ تسیچ

مومذم يایند 

رگا تسرداـن . مه  تسا و  تسرد  مه  نخـس ، نیا  تسا . اـیند  هب  هقـالع  تسا  دورطم  مومذـم و  مالـسا  رظن  زا  هـچنآ  دـنیوگیم  ـالومعم 
هلسلس کی  اب  هراومه  تقلخ  یلک  ماظن  رد  ناسنا  نوچ  دشاب ، یتسرد  نخـس  دناوت  یمن  تسا ، یفطاع  طابترا  فرـص  هقالع ، زا  دوصقم 

، هوالع هب  و  تسا . هدرکن  بسک  ار  اهنیا  شدوخ  وا  تسا ، وا  تشرـس  ءزج  تالیامت  نیا  دوشیم و  هدـیرفآ  تالیامت  فطاوع و  قئالع و 
راک رد  مه  یفاضا  گر  نییوم  کی  یتح   ) درادن دوجو  يدئاز  وضع  چیه  ناسنا  ندب  رد  هک  يروطنامه  تسین . اجیب  دئاز و  قئالع  نیا 

اهفدـه و هجوتم  هحفـص 277 ] رـشب [  یتشرـس  فطاوع  تالیامت و  مامت  درادـن . دوجو  مه  يدـئاز  یعیبط  هقـالع  هفطاـع و  چـیه  تسین )
نم و  : » دـنکیم دای  یبوبر  ياهتمکح  یهلا و  ریبدـت  زا  ییاههناشن  تایآ و  ناونع  هب  ار  فطاوع  نیا  میرک  نآرق  تسا . هنامیکح  یتاـیاغ 

سنج زا  هک  تسنیا  قح  ياههناشن  هلمج  زا  [ . 152 «. ] ۀمحر ةدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ 
فطاوع و نیا  داد . رارق  ینابرهم  تفلا و  اهنآ  امـش و  نایم  دـیبایب و  شمارآ  اـهنآ  راـنک  رد  هک  هدـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  امـش  دوخ 

ناهج سپ  دیامیپب . ار  شیوخ  لماکت  هار  دـناوتیمن  ناسنا  اهنیا  نودـب  تسا ؛ ناهج  ناسنا و  نایم  یطابترا  ياهلاناک  هلـسلس  کی  قئالع 
ياهلاناک یعیبط و  قئالع  دهدیمن  هزاجا  میرامشب  مومذم  دورطم و  موکحم و  ار  ناهج  دهدیمن  هزاجا  ام  هب  هک  روطنامه  یمالـسا  ینیب 

ءایبنا تسا . شنیرفآ  یمومع  ماظن  زا  یئزج  فطاوع ، قئالع و  نیا  مینادب ، یندش  عطق  فرصمیب و  دئاز و  زین  ار  ناهج  ناسنا و  یطابترا 
؛ تسین يرطف  یعیبط و  تالیامت  ایند  هب  هقالع  زا  روظنم  هک  تسنیا  تقیقح  دـندوب . رادروخرب  العا  دـح  رد  فطاوع  نیا  زا  قح  ءاـیلوا  و 

نداتسیا زاب  تسا و  دوکر  تسا و  فقوت  هک  تسا  ندوب  اهنآ  تراسا  رد  يوایند و  يدام و  روما  هب  ندوب  هتـسب  قلعت ، هقالع و  زا  دوصقم 
هزرابم نآ  اب  تخس  مالـسا  دراد و  مان  یتسرپ  ایند  هک  تسا  هحفـص 278 ] نیا [  تسا . یتسین  تسا و  نوکـس  تسا و  زاورپ  تکرح و  زا 

. تسا شنیرفآ  یلماکت  سوماـن  اـب  یماـگمه  نآ  اـب  هزراـبم  تسا و  شنیرفآ  یلماـکت  ماـظن  دـض  رب  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  و  دـنکیم ،
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هحفص 279] داد [ . میهاوخ  حیضوت  ار  بلطم  نیا  هدنیآ  ياهلصف  رد  تسا و  زاجعا  دح  رد  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق  تاریبعت 

ناهج ناسنا و  هطبار 

هراشا

هن تسا و  ناـهج  هسفن » یف  دوجو   » هن تسا  مومذـم  زین  هغالبلاجـهن  رظن  زا  اـعبط  و  نآرق ، رظن  زا  هچنآ  هک  میدرک  نشور  شیپ  لـصف  رد 
هب هدرک و  مگ  ار  دوخ  هار  ناسنا  هن  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  هدوهیب  ناـهج  هن  بتکم ، نیا  رد  ناـسنا . یعیبط » يرطف و  قئـالع  تـالیامت و  »

لماک ماظن  ار  دوجوم  ماظن  دنرگنیم ؛ ینیبدب  هدید  اب  شنیرفآ  ماظن  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  هدوب و  یبتاکم  تسا . هدمآ  ناهج  نیا  رد  طلغ 
ار ناـسنا  دـننادیم ؛ ندرک ! مگ  هار  عون  زا  و  هابتـشا ! کـی  هجیتـن  ناـهج  نیا  هب  ار  ناـسنا  ندـمآ  هک  هدوب  ییاـهبتکم  زین  و  دـنرادنپیمن .
، تسا ناهج  نیا  ینادـنز  درادـن ، ناهج  نیا  اـب  يدـنواشیوخ  دـنویپ و  هنوگچیه  هک  دنرامـشیم  ناـهج  اـب  هناـگیب  دـصرددص  يدوجوم 
نادنز و نیا  زا  رارف  فرـص  دـیاب  شایعاسم  مامت  تسا ، هتـشگ  سوبحم  ناهج  نیا  هاچ  رد  نمـشد ، ناردارب  تسد  هب  هک  تسا  یفـسوی 
هب نادنز و  ینادنز و  هطبار  هحفـص 280 ] تعیبط [  ایند و  ناهج  اب  ناسنا  هطبار  هک  یماگنه  تسا  یهیدب  ددرگ . هاچ  نیا  زا  ندمآ  نوریب 

. دشاب هتشاد  یصالخ »  » زج یفده  دناوتیمن  ناسنا  تسا ، هاچ  هداتفا و  هاچ 

مالسا قطنم 

اب تسا  زرواشک  هطبار  عون  زا  هکلب  تسین ، هداتفا  هاچ  رد  هاچ و  نادنز و  ینادنز و  هطبار  عون  زا  ناهج  ناسنا و  هطبار  مالسا ، رظن  زا  یلو 
رظن زا  ایند  [ 156 . ] تسا دبعم  اب  دباع  ای  و  [ 155 ، ] تراجت رازاب  اب  رگادوس  ای  و  [ 154 ، ] هقباسم نادیم  اب  هدنود  بسا  ای  و  [ 153 ، ] هعرزم
هدش رکذ  يدرم  اب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يوگتفگ  هغالبلاجهن  رد  تسوا . لماکت  هاگیاج  ناسنا و  تیبرت  لحم  ناسنا و  هسردم  مالسا 
رارق تمالم  دروم  تسا  يدام  ینیع و  ناهج  نیمه  مومذم ، يایند  تشادنپیم  هک  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  هدرک و  تمذم  ایند  زا  هک  تسا 

ریش شیپ  رد  یکی  نآ  دیوگیم : هدروآ  رد  رعـش  هب  همان » تبیـصم   » رد ار  نایرج  نیا  راطع  خیـش  [ 157 . ] دومن هاگآ  شهابتـشا  هب  داد و 
بش و مه  رازتشک  لاثم  رب  ایند  تسه  درخ  زا  يرود  هک  اریز  یئوت  دب  دب  تسین  ایند  هک  اتفگ  شردیح  رگم  يرایـسب  درک  ایند  مذ  رگداد 

دهد رب  ادرف  هنیزورما  مخت  هحفص 281 ] رـسپ [  يا  درب  ناوت  ایند  زا  هلمج  رـس  هب  رـس  نید  تلود  زع و  هکناز  راک  تشک و  دیاب  زور  مه 
کیل شیوخ  لوغـشم  وشم  رد ، ایند  هب  وت  تسوت  يابقع  هشوت  ایند  هکناز  تسوت  يایند  وت  ياج  رتوکن  سپ  دهد  رب  اغیرد » يا   » دراکنرو

قح هب  هک  يولع  ورـسخ  رـصان  تسود  راد  اـیند  وت  نیا ، يارب  سپ  تسوکن  اـیند  ار  وت  يدرک  نینچ  نوـچ  شیپ  ریگ  یبـقع  راـک  يو  رد 
یبوخ و هرابرد  ياهماکچ  تسا ، نابز  یـسراپ  يارعـش  نیرتیبهذـم  نیرتجنـس و  هتکن  زا  یکی  دـناوخ و  ءارعـشلا » میکح   » ار وا  ناوتیم 
رد راعشا  نیا  دوش . لقن  اج  نیا  رد  تسا  هتسیاش  تسا ؛ ابیز  یلاع و  هداعلاقوف  مه  تسا و  قبطنم  مالسا  قطنم  اب  مه  هک  دراد  ناهج  يدب 
اب دـنچ  رگا  ياهتـسیاب  دروخ و  رد  هچ  اناهج ! دـیوگیم : تسا  هدروآ  ار  اـهنآ  زین  شیوخ  نیتمکحلا  عماـج  باـتک  رد  تسه و  وا  ناوید 
وت زین  یسب  هتـسکش  ینکـشب  یهگ  ار  ياهتـسب  رگا  ياهتـسیاب  هدید  ود  وچ  نطاب  هب  یـشوخان  سخ ، هدید  رد  وچ  رهاظب  ياهتـسیاپن  سک 

نمز ياهتسنادن » مزونه  : » شیوگب دنک  شهوکنیم  ار  وت  وک  یسک  ياهتسش  ناگتسش  يوس  نکیلو  ياهدولآ  تدننیب  هدولآ  وچ  ياهتـسب 
وت رهب  ز  ياهتـسشن ؟ هچ  تسپ  رذگهر  رد  وت  ار  وت  دزیا  داد  رذگرب  نم  هب  ياهتـسر  نآ  زک  ار  نآ  یهوکنب  هچ  يدرخب  رگا  وت ، ياهتـسر 
ره یلب  دزوسب ، ياهتـسر  ياهتـسر  رب  تسار  رگ  یتخوس و  ياهتـسر  وا  رب  ژک  رگا  ياهتـسج  وا  خـیب  زا  یخاش  وت  هک  تشکب  یتخرد  دزیا 

هطبار دش  نشور  هک  نونکا  ياهتسخ !؟ نتشیوخ  ارچ  شریت  هب  شنمشد  يوس  ییادخ  ریت  وت  ياهتسپ  ای  ماداب  هک  دسرپن  ژک  بوچ  یـسک 
هب تبـسن  دناوتیمن  ناسنا  سپ  تسا ، دبعم  اب  دـباع  رازاب و  اب  ناگرزاب  هعرزم و  هحفـص 282 ] اب [  زرواشک  هطبار  عون  زا  ناهج  اب  ناسنا 
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یتحلـصم و یفدـه و  یتیاغ و  ناسنا  رد  یعیبط  یلیم  ره  رد  دـشاب . هدوب  یفنم  همه  شطباور  و  هدـیرب ، همه  شیاهدـنویپ  هناـگیب ، ناـهج 
ارناهج رـسارس  هبذاج  شـشک و  لیم و  یلک  روطب  دورب .» تمالم  هب  ات  تسا  هدمآ  قرز  هب  هن   » ناهج نیا  رد  یمدآ  تسا . هتفهن  یتمکح 

اهباذجنا بذج و  نیا  دننکیم . بذج  ار  رگیدکی  دـنوشیم و  هدیـشک  رگیدـکی  يوس  هب  ینیعم  باسح  اب  ناهج  تارذ  تسا . هتفرگ  ارف 
رب ناسنا  تسه ، هک  يزیچ  تسین . یلاخ  ییاهلیم  ای  لیم  زا  ياهرذ  چیه  تسین ، ناسنا  هب  رصحنم  تسا . هنامیکح  رایسب  ییاهفده  ساسارب 
ات ار  هرذ  ره  ناشک  صاقر  هرذ  ره  رد  تسا  لیم  یکی  دـیوگیم : ینامرک  یـشحو  دراد . یهاگآ  شیوخ  ياهلیم  هب  ءایـشا  ریاس  فالخ 

كالفا يالاب  ات  هام  ریز  كاخ ز  ات  بآ  زا  داب ، هب  ات  شتآ  نخلگ ز  هب  ات  ار  ینخلگ  دناود  نشلگ  هب  ات  ار  ینـشلگ  دـناسر  صاخ  دـصقم 
ینیمز ات  ینامـسآ  مسج  هب  ینیب  هک  شبنج  ره  تسا  لیم  نیا  زا  لیخ  رد  لیخ  تبینج ، رد  تبینج  لیم  یمه  یناد ، رگا  تسا  لـیم  نیمه 
يروما ناـسنا  يرطف  یعیبـط و  قئـالع  هن  تسا و  هدـمآ  طـلغ  هب  ناـسنا  هن  هدـش 270 و  هدـیرفآ  هدوهیب  ناهج  هن  مالـسا  هاگدـید  زا  سپ 

رکذ ياهمدـقم  دـیاب  اج  نیا  تسیچ ؟ تسا  هغالبلاجـهن  نآرق و  هجوت  دروم  تسا و  یتسیاـبن  تسا و  مومذـم  هچنآ  سپ  تسا . ینتـسیابن 
هک تسا  يزیچ  يوجتـسج  رد  تسا ؛ هدش  هحفـص 283 ] هدیرفآ [  هاوخ  بولطم  لامک  وج و  لآهدـیا  هک  دراد  ياهصیـصخ  ناسنا  مینک :

هدش هدیرفآ  هدـننک  سیدـقت  هدنتـسرپ و  شیوخ  تشرـس  رد  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  دـشاب . یلومعم  طابترا  کی  زا  شیب  وا  اب  شدـنویپ 
بوخ ناسنا  رگا  هک  تساجنیا  دوشب . شزیچ  همه  وا »  » دـهد و رارق  شیوخ  يوزرآ  ياـهتنم  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  يوجتـسج  رد  تسا و 

« فده  » هب هلیسو » ، » دهدیم لکش  رییغت  یگتسباو »  » و قلعت »  » هب ءایشا  هب  وا  هقالع »  » طابترا و دنکن ، تبقارم  دوخ  زا  دوخ  دوشن و  يربهر 
تراـسا تیاـضر و  فـقوت و  هب  لدـبم  يدازآ  شـالت و  تکرح و  دـیآیم ، رد  ریجنز »  » و دـنب »  » تروـص هب  هـطبار » ، » دوـشیم هلاحتـسا 

و یتسه ، لامک و  هن  تسا  یتسین  صقن و  عون  زا  تسا و  ناهج  یلماکت  ماظن  فالخرب  تسا و  ینتـسیابن  هک  يزیچ  نآ  تسنیا  ددرگیم .
نآ هب  تبـسن  ارناـسنا  هغالبلاجـهن  نآرق و  هک  يزیچ  نآ  تسنیا  تسا و  ناـسنا  كاـنرطخ  يراـمیب  ناـسنا و  تفآ  هک  يزیچ  نآ  تـسنیا 
هک نیا  هتسیاش  ار ) یلعا  دح  رد  یتسیزهب  ولو   ) ارنآ رد  تسیز  يدام و  ناهج  مالسا  کش  نودب  دننکیم . رطخ  مالعا  دنهدیم و  رادشه 
هک دـیآیم  ناهج  نیا  لابند  رد  نادـیواج  يدـبا و  ناهج  یمالـسا  ینیب  ناهج  رد  ـالوا  اریز  دـنادیمن ؛ دریگ  رارق  ناـسنا  بولطم  لاـمک 
زا رتالاب  رترب و  ناسنا  یلاع  ياهـشزرا  ناسنا و  ماقم  ایناث  و  تسا ، ناـهج  نیا  رد  وا  دـب  کـین و  ياـهراک  لوصحم  شتواقـش  تداـعس و 

بلطم نیا  هب  ررکم  مالسلاهیلع  یلع  هک  تسنیا  هحفص 284 ] دیامن [ . ناهج  نیا  تایدام  هدرب »  » ریسا و و  هتسب »  » ار نتـشیوخ  هک  تسنیا 
معنل و  : » تسا وا  هاگلزنم  هاگرذـگ و  تسین ، یمئاد  هاگرارق  اج  نیا  دـنادب  هک  یـسک  يارب  اما  تسا  ییاج  بوخ  ایند  هک  دـنکیم  هراشا 
زاجم راد  ایندلا  . » دنادن دوخ ) هاگرارق   ) دوخ هناخ  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  اما  ایند ، تسا  ياهناخ  بوخ  [ . 158 «. ] اراد اهب  ضری  مل  ام  راد 

یناسنا ياهبتکم  رظن  زا  یمئاد . هاگرارق  یلـصا و  هناخ  هن  تسا ، هار  نیب  هناـخ  اـیند  [ . 159 «. ] مکرقمل مکرمم  نم  اوذـخف  رارق ، راد  ال 
اریز تسا ، یناسنا  تیصخش  دض  رب  دیامن  وحم  دوخ  رد  ددنبب و  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  دیدرت  کش و  هنوگچیه  ياج 

رد مه  ام  تسا . نآ  دض  رب  يا  « یگتـسب  » يدوکر و یفقوت و  هنوگ  ره  تسا و  یهانتیال  ناسنا  لماکت  ریـس  دنکیم . دمجنم  دکار و  ار  وا 
هب و  نآرق ، اـیآ  هکنیا  یکی  تسا : رگید  بلطم  ود  رد  نخـس  میریذـپیم . یلک  تروص  هب  ار  بلطم  نیا  ینعی  میرادـن ، یثـحب  تهج  نیا 

ینعم هب  هقالع  دنکیم  موکحم  نآرق  هک  يزیچ  نآ  اعقاو  ایآ  ناهج ؟ ناسنا و  طباور  هرابرد  دراد  یـشنیب  نینچ  هغالبلاجهن ، نآرق  يوریپ 
تکرح دض  رب  تسا و  یتسین  تسا و  نوکس  تسا و  فقوت  تسا و  دوکر  هحفص 285 ] هک [  تسا  نداد  رارق  بولطم  لامک  و  یگتسب » »

دیاـین رد  فقوت  هطقن  بولطم و  لاـمک  لکـش  هب  هک  يدـح  رد  ار  يویند  فطاوع  قئـالع و  قـلطم  نآرق ، اـیآ  تسا ؟ لـماکت  یلاـعت و  و 
رارق دـنب  رد  تراسا و  مزلتـسم  يزیچ ، نتفرگ  رارق  بولطم  لامک  يزیچ و  هب  ندوب  هتـسب  دـشاب ، انب  رگا  هکنیا  رگید  دزاـسیمن ؟ موکحم 

ره نآرق  رگید ؟ زیچ  اـی  دـشاب  ادـخ »  » هقـالع دروم  زیچ  نآ  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  دـشاب ، وا  داـمجنا  دوـکر و  هجیتـن  رد  ناـسنا و  نتفرگ 
دنکیمن و یفن  ار  ادخ  یگدنب  ادخ و  هب  یگتسب  زگره  دنک ، توعد  یناسنا  يونعم و  يدازآ  عون  ره  هب  دنک و  یفن  ار  یگدنب  یگتسب و 
، ادخ یگدنب  ادـخ و  ریغ  زا  يدازآ  ساسا  رب  نآرق  توعد  دـیدرت  نودـب  هکلب  دـیامنیمن ، توعد  يدازآ  لامک  يارب  ادـخ  زا  يدازآ  هب 
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یبلس و یتابثا ، ییفن و  رب  تسا ، مالسا  يانب  یساسا  هیاپ  هک  هللا » الا  هلا  ال   » هملک تسا . راوتسا  وا  ربارب  رد  میلست  وا و  ریغ  تعاطا  زا  درمت 
نامیا و داجیا و  تاـبثا و  و  قح ، ریغ  هب  تبـسن  درمت  رفک و  بلـس و  یفن و  تسا ؛ راوتـسا  یمیلـست  يدرمت و  یناـمیا ، يرفک و  یباـجیا ،
«. يرآ  » و هن »  » زا تسا  یبیکرت  تسین ، يرآ »  » کی اهنت  هکنانچمه  تسین  طقف  هن »  » کی مالسا  لوا  تداهـش  قح . تاذ  هب  تبـسن  میلـست 

دازآ اهر و  یگدرب  ره  یمیلست و  ره  یتعاطا و  ره  يدیق و  ره  زا  ناسنا  هک  دنکیم  باجیا  یناسنا  تیصخش  لماکت  یناسنا و  لامک  رگا 
هب قلطم  يدازآ  هکنیا  يارب  دنک و  یفن  ار  يرآ »  » ره هحفص 286 ] دشاب و [  هتشاد  لالقتسا  دزروب و  نایصع »  » زیچ همه  لباقم  رد  دشاب و 
انب رگا  و  ادـخ ؟ ریغ  ای  دـشاب  ادـخ  زیچ  نآ  هک  دـنکیم  قرف  هچ  دـیوگیم ) مسیلایـسناتسیزگا  هکنانچنآ   ) دـشاب ضحم  هن »  » دروآ تسد 

ای دشاب  ادخ  زیچ  نآ  هک  دنکیم  قرف  هچ  مه  زاب  دنک ، فقوت  هطقن  کی  رد  دریذپب و  یمیلـست  يدـیق و  یتعاطا و  یتراسا و  ناسنا  تسا 
وا رد  تسا و  يدازآ  نیع  وا  یگدنب  هک  تسا  يدوجو  اهنت  ادخ  ادخ ، ریغ  ادخ و  نتفرگ  رارق  لآهدیا  نایم  تسا  قرف  هکنیا  ای  ادخ ؟ ریغ 

هنوگچ تسیچ و  شداینب  هشیر و  اـنبم و  تسا ، نینچ  رگا  تسا  نتفاـی  زاـب  ار  شیوخ  یعقاو  تیـصخش  ندـمآ و  دوخ  هب  نیع  ندـش  مگ 
یکی اجنیا  میسریم . یمالـسا  یناسنا و  فراعم  نیرتیقرتم  نیرتناشخرد و  زا  یکی  هب  ام  اجنیا  رد  ام  هدیقع  هب  درک ؟ هیجوت  ارنآ  ناوتیم 

. ددرگیم رادومن  رگید  فرط  زا  رگید  ياهقطنم  یکچوک  تراقح و  و  فرط ، کی  زا  مالـسا  قطنم  تمظع  ولع و  هک  تسا  ییاـهاج  زا 
هحفص 287] تفای [ . میهاوخ  ار  شسرپ  نیا  خساپ  هدنیآ  لوصف  رد 

هغالبلاجهن نآرق و  رظن  زا  ایند  شزرا 

رد مالسا  دوشیم و  یقلت  ناسنا  يرامیب  تفآ و  تسا و  ینتـسیابن »  » ایند ناسنا و  هطبار  رد  مالـسا  رظن  زا  هک  يزیچ  میتفگ  شیپ  لصف  رد 
« یتسیز ریـسا  ، » ایند هب  وا  طابترا »  » و هقالع »  » هن تسا  ایند  هب  ناسنا  یگتـسباو »  » و قلعت »  » دراد نآ  اب  ناما  یب  ياهزرابم  شیوخ  تاـمیلعت 

تروص هب  رگا  ایند  ناسنا و  هطبار  نآ . ندش  عقاو  هار  هلیسو و  هن  تسا  ایند  نتفرگ  رارق  دصقم  فده و  وا ، یتسیز » دازآ   » هن تسا  ناسنا 
لاـمک هـب  ناـسنا  شزرا  ددرگیم . ناـسنا  یلاـع  ياهـشزرا  ماـمت  يدوباـن  وـحم و  بجوـم  دـیآ ، رد  شندوـب  یلیفط  ناـسنا و  یگتـسباو 

مامت دشاب و  هتـشادن  شدوخ  مکـش  ندرک  ریـس  زا  رتالاب  یبولطم  لثملا  یف  رگا  هک  تسا  یهیدب  دـنکیم ؛ وجتـسج  هک  تسا  ییاهبولطم 
هک سک  نآ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  هک  تسنیا  تشاد . دهاوخن  مکش »  » زا رتشیب  یشزرا  دشاب  دح  نیمه  رد  شیاهوزرآ  اهـشالت و 

یگنوگچ هرابرد  اهنخس  همه  تسا .» ربارب  ددرگیم  جراخ  مکش  زا  هچنآ  هحفص 288 ] اب [  ششزرا  تسا ، مکش  ندرک  رپ  شفده  همه 
هب نآرق - ریبعت  هب  دوشیم ؛ ینابرق  وحم و  ناسنا  لکـش ، کی  رد  دـشاب ؟ لکـش  هچ  هب  تیفیک و  هچ  هب  هک  تسا  ناـهج  ناـسنا و  طاـبترا 

و نیرتطحنم ، نیرتتسپ ، ددرگیم ؛ نیلفاس » لفـسا  - » تسا شیوخ  بولطم  لامک  فدـه و  زا  رتنیئاپ  دـح  رد  هدـنیوج  ره  هکنیا  مکح 
ایند و سکعرب ، رگید  لکـش  کی  رد  و  دوریم ؛ نایم  زا  وا  یناسنا  تاصتخم  یلاع و  ياهـشزرا  مامت  دوشیم ؛ ناهج  دوجوم  نیرتطقاـس 

ثیدح رد  هک  تسنیا  دباییم . زاب  ار  شیوخ  یلاع  ياهشزرا  ناسنا  دریگیم و  رارق  ناسنا  تمدخ  رد  ددرگیم و  ناسنا  يادف  نآ  ءایـشا 
لصف رد  ادخ . يارب  ناسنا  هدش و  هدیرفآ  ناسنا  يارب  زیچ  همه  یلجال . کتقلخ  کلجال و  ءایشالا  تقلخ  مدآ  نبا  ای  تسا : هدمآ  یسدق 
ناهج ناسنا و  طابترا  لصاح  یگنوگچ  تسا  موکحم  هغالبلاجهن  رد  هچنآ  هک  نخـس - دـهاش  ناونع  هب  هغالبلاجـهن  زا  ترابع  ود  شیپ 
دهاوش سپـس  و  نآرق ، دوخ  زا  يدـهاوش  نونکا  میدروآ . میدرک - ریبعت  اهنیا  لاثما  و  قلعت »  » و یگتـسباو »  » هب نآ  زا  ام  هک  تسا  تعیبط 

يارب تسا  ياهنوگ  همدقم  هنیمز و  هتسد  کی  تسا ؛ هتـسد  ود  ایند  ناسنا و  هطبار  هرابرد  ینآرق  تایآ  میروآیم : هغالبلاجهن  زا  يرگید 
. نآ يهجیتـن  مکح  رد  مود  يهتـسد  تسا و  ساـیق  کـی  ياربـک  ارغـص و  مکح  رد  هحفـص 289 ] لوا [  هتـسد  تقیقح  رد  رگید . هتـسد 
رادـیاپان و ریغتم و  تیعقاو  تایآ ، هنوگ  نیا  رد  دراد . ناهج  نیا  تاـبث  مدـع  يرادـیاپان و  رییغت و  رب  هیکت  هک  تسا  یتاـیآ  لوا  يهتـسد 

یگدنلاب تسا و  مرخ  زبس و  ادتبا  دـیوریم ، نیمز  زا  هک  دروآیم  لثم  ار  یهایگ  الثم  دوشیم ؛ هئارا  تسه  هک  نانچنآ  تایدام  يارذـگ 
. دزاسیم هدنکارپ  اضف  رد  دنکشیم و  دنکیم و  درخ  ار  نآ  ثداوح  داب  دوشیم و  کشخ  دیارگیم و  يدرز  هب  يدنچ  زا  سپ  اما  دراد 
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یگدـنز رظن  زا  ددنـسپن ، ای  ددنـسپب  دـهاوخن ، هچ  دـهاوخب و  هچ  ناسنا  هک  تسا  یهیدـب  ایند . یگدـنز  لثم  تسا  نیا  دـیامرفیم : هاگنآ 
، هنافابلایخ هن  دشاب  هنانیب  عقاو  ناسنا  ياهتشادرب  هک  تسانب  رگا  تسا . شراظتنا  رد  یعطق  یـشونرس  نینچ  هک  تسین  شیب  یهایگ  يدام ،

دیاب ییوزرآ ، یهاو و  یمهو و  ياهضرف  اب  هن  ددرگ  لیان  شیوخ  تداعـس  هب  دناوتیم  تسه  هک  نانچنآ  تیعقاو  فشک  اب  ناسنا  رگا  و 
زا ار  تاـیدام  هکنیا  يارب  تسا  هنیمز  تاـیآ  زا  هتـسد  نیا  دزرون . تلفغ  نآ  زا  دـهد و  رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  تقیقح  نیا  هراوـمه 

یلو هک  دوشیم  دزـشوگ  هتکن  نیا  اروف  تایآ  نیا  نمـض  رد  هکلب  تایآ و  نیا  رانک  رد  دزاس . جراخ  اهبولطم  لامک  اـهدوبعم و  تروص 
سپ تسا ، نتفرگ  رارق  فدـه  لـباق  ریغ  ارذـگ و  روـما  نیمه  تسه  هچنآ  هک  رادـنپم  تسه ؛ مـئاد  رادـیاپ و  رگید ، یناـهج  ناـسنا ! يا 
تایآ نیا  رد  دنکیم . نشور  ار  ناسنا  طابترا  لکشم  احیرص  هک  تسا  یتایآ  مود  هتـسد   277 تسا . هدوهیب  تایح  تسا و  چوپ  یگدنز 

و نداد » تیاـضر   » و تراـسا »  » و یگتـسب »  » ینعی قلعت »  » تسا هدـش  موـکحم  هک  یلکـش  نآ  مینیبیم  احیرـص  هحفـص 290 ] هک [  تسا 
لاملا و - » 1 دنکیم : نشور  هنیمز  نیا  رد  ار  نآرق  قطنم  رهوج  هک  تسا  تایآ  نیا  تسا . رادـیاپان  ارذـگ و  روما  نیا  هب  ندرک » تعانق  »
تسایند و یگدنز  شیارآ  نادـنزرف ، تورث و  [ . 160 «. ] الما ریخ  اباوث و  کبر  دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  ةویحلا  ۀـنیز  نونبلا 

دزن رد  هک  یشاداپ  رظن  زا  دسریم ) مدرم  هب  شعفن  دنامیم و  یقاب  زین  ناسنا  ندرم  زا  سپ  هک  یکین  ياهراک   ) هتسیاش رادیاپ و  ياهراک 
، هیآ نیا  رد  هک  مینیبیم  تسا . رتهب  دنک ، زکرمتم  اهنآ  رد  ار  شیوخ  يوزرآ  ددنبب و  لد  اهنآ  هب  ناسنا  هکنیا  رظن  زا  دـنراد و  راگدرورپ 

شیارب یگدنز  نآ ، نودب  تسا و  هدنز  وا  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  وزرآ  تیاهن  تسا . وزرآ  تیاهن  هک  تسا  يزیچ  زا  نخس 
هکنانآ [ . 161 «. ] نولفاغ انتایآ  نع  مه  نیذلا  اهب و  اونامطا  ایندلا و  ةویحلاب  اوضر  انءاقل و  نوجری  نیذلا ال  نا  - » 2 تسا . ینعمیب  چوپ و 

رد دوشیم  راکـشآ  قیاقح  دوریم و  سپ  اههدرپ  اـجنآ  رد  هک  يرگید  هحفـص 291 ] یگدنز [  دنرادنپیم   ) دنرادن ار  ام  تاقالم » دیما  »
ام ياههناشن  تایآ و  زا  هکنانآ  و  دناهتفرگ » مارآ   » هتـسب و لد  نادـب  ایند و  یگدـنز  هب  دـناهدرک  تعانق  و  هداد » تیاضر   » و تسین )! راک 

عناق و  نداد » تیاضر   » تایدام هب  و  نتـشادن » رگید  یگدنز  هب  دیما  ، » تسا هدش  یقلت  ینتـسیابن »  » هدـش و یفن  هچنآ  هیآ  نیا  رد  دـنلفاغ .
نانآ زا  [ . 162 «. ] ملعلا نم  مهغلبم  کلذ  ایندـلا . ةویحلا  الا  دری  مل  انرکذ و  نع  یلوت  نم  نع  ضرعاـف  - » 3 تسا . نتفرگ » مارآ   » ندش و

و - »... 4 اهنآ . شناد  رادـقم  تسنیا  نادرگرب . يور  دـنرادن » يدـصقم  تیاغ و  فدـه و  ایند  یگدـنز  زج   » هدـنادرگور و ام  داـی  زا  هک 
یتروص رد  دـناهدش ، شوخلد » نامداش و   » ایند یگدـنز  هب  نانآ  [ . ... 163 «. ] عاتم الا  ةرخالا  یف  ایندـلا  ةویحلا  ام  ایندـلا و  ةویحلاب  اوحرف 

مه ةرخالا  نع  مه  ایندـلا و  ةویحلا  نم  ارهاـظ  نوملعی  - » 5 هحفـص 292 ] تسین [ . یلباقان ) عاتم   ) زج ترخآ  بنج  رد  اـیند  یگدـنز  هک 
ربخیب و اههدیدپ )  اهدومن و  ياروام  ناهج   ) ترخآ زا  دـنراد و  یهاگآ  ایند  یگدـنز  زا  یئاهدومن » رهاوظ و   » هب اهنت  [ . 164 «. ] نولفاغ
هدش و یفن  ناهج  ناسنا و  هطبار  رد  هچنآ  تایآ  نیا  همه  رد  دوشیم . هدافتسا  یبوخ  هب  ینعم  نیمه  زین  رگید  تایآ  یخرب  زا  دنهاگآان .

هیام هک  یئیـش  تسا ، هدش  تعانق  نآ  هب  هدش و  هداد  تیاضر »  » نآ هب  هک  یئیـش  و  وزرآ » تیاهن   » ایند هک  تسنیا  هدـش  یقلت  ینتـسیابن » »
هکنیا ياج  هب  هک  تسا  هطبار  لکش  نیا  دوش . عقاو  دبایب ، دهاوخیم  نآ  رد  ار  شیوخ  شمارآ »  » یمدآ تسا و  یمرگرس  و  یـشوخلد » »
نآرق زا  يوریپ  هب  زین  هغالبلاجهن  رد  تسا . هدرک  طقاس  تیناسنا  زا  هتخاس و  ینابرق  ار  ناسنا  دـهد ، رارق  ناسنا  يرادرب  هرهب  دروم  ار  ایند 

غیلب و یتاراعتسا  تایانک و  تاهیبشت و  قیقد و  ییاهیفاکشوم  اب  تساهنآ - نیرتشیب  هک  لوا - هتسد  رد ) . ) میروخیم رب  هتسد  ود  نیمه  هب 
هجیتن نامه  انیع  هک  تسا  يریگهجیتن  مود  هتسد  و  تسا ، هدش  حیرـشت  نآ  ندوب )  ) یگتـسبلد لباق  ریغ  ناهج و  يرادیاپان  رثؤم ، یگنهآ 

هورگ راهچ  هب  دوخ  هبون  هب  ایند  لها  ترخآ . لها  ایند و  لها  دنکیم : میـسقت  هورگ  ود  هب  ادتبا  ار  مدرم  هبطخ 32  رد  تسا . نآرق  يریگ 
رهاظت و روز و  تروص  هب  هن   ) يراکهابت هحفص 293 ] هنوگچیه [  دنشابیم و  تفصدنفسوگ  مارآ و  یمدرم  لوا  هورگ  دناهدش : میـسقت 

اما دـنراد  ار  شیوزرآ  اـهنیا  دـنرادن ؛ ار  شاهضرع  هک  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  یلو  دوشیمن ، هدـید  اـهنآ  زا  هدرپ ) ریز  بیرف و  تروـص  هب  هن 
ای دـنروآیم  درگ  تورث  لوـپ و  هدز ، رمک  هب  نماد  ار ؛ شتردـق  تمه و  مه  دـنراد و  ار  شیوزرآ  مه  مود ، هورگ  دـنرادن . ار  شتردـق 

دنتسه یناگرگ  موس  هورگ  دننکیمن . یهاتوک  يداسف  چیه  زا  دننکیم و  لاغـشا  ار  یتاماقم  ای  دنروآیم و  گنچ  هب  تموکح  تردق و 
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، دننکفایم ورف  سدـق  تمالع  هب  ار  اهرـس  ترخآ ؛ لها  يامیـس  رد  اما  ایند  لها  امنمدـنگ ، دنتـسه  یناشورف  وج  دنفـسوگ ، سابل  رد  هک 
عجرم دـننک و  بلج  دوخ  هب  ار  اهدامتعا  هک  دـنوشیم  رهاظ  نانچنآ  مدرم  نایم  رد  دـننزیم ، الاب  ار  هماج  دـنرادیم ، رب  هاتوک  ار  اـهماگ 

، سفن تراقح  اما  دنزوسیم  وزرآ  نیا  شتآ  رد  دنربیم و  رـس  هب  تسایر  ییاقآ و  ترـسح  رد  مراهچ  هورگ  دـنریگ . رارق  مدرم  تاناما 
راهچ نیا  مالسلاهیلع  یلع  دنیآیم . رد  دهز  لها  سابل  هب  دنـشکب ، تراقح  نیا  يور  هدرپ  هکنیا  يارب  تسا و  هدرک  نیـشن  هناخ  ار  نانآ 
هورگ کـی  اـعمج  دـنراد  هیحور  رظن  زا  و  کبـس ، شور و  رظن  زا  و  تـیمورحم ، يرادروـخرب و  رظن  زا  هکیتاـفالتخا  مـغر  یلع  ار  هورگ 

ایند تایدام  يوحن  هب  هک  دنتسه  یناغرم  اهنآ  همه  هکنیا  نآ  دنکرتشم و  هصیصخ  کی  رد  اهنآ  همه  هکنیا  يارب  ارچ ؟ ایند ، لها  دنادیم :
هورگ فیـصوت  هب  هبطخ  نایاپ  رد  هحفـص 294 ] هدرب [ . ریـسا و  دنتـسه  یئاهناسنا  تسا ، هتخادنا  زاورپ  راتفر و  زا  هدرک و  راکـش  ار  اهنآ 

ياهلماعم دـب  انمث .» کسفنل  ایندـلا  يرت  نا  رجتملا ، سئبل  و  : » دـیامرفیم هورگ  نیا  فیـصوت  نمـض  رد  دزادرپیم . ترخآ ) لها   ) لباقم
ياهب هب  ار  ناهج  يوش ، لئاق  شیوخ  تیناسنا  اـب  يواـسم  یـشزرا  ناـهج  همه  يارب  و  ینک ، ربارب  ناـهج  اـب  ار  دوخ  تیـصخش  هک  تسا 
نونکا مرجال  ارم  راک  شنامغ  اب  رگد  تسین  ارم  راکش  ناهج ، دریگن  زیت  دیوگیم : نومضم  نیا  رد  ورسخ  رصان  يرخب . شیوخ  تیناسنا 
راگزور زا  نم  ناج  ارم  راکف  ناهج ، دراین  درک  دنک  راکف  ار  قلخ  یمه  هچ  رگ  ارم  راکش  وا  تشاد  یمه  هچ  رگ  تسا  نم  راکـش  ناهج 
تیناسنا ندـش  ینابرق  هلأسم  هلأسم ، هک  دوشیم  هدـید  دایز  مالـسا  نایاوشیپ  تاملک  رد  نومـضم  نیا  ارم  راـگزور  دـیاین ز  میب  دـش  رترب 

نـسح ماـما  هب  دوخ  فورعم  تیـصو  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دورب . تسد  زا  دـیابن  یتـمیق  چـیه  هب  هک  تسا  ناـسنا  تیناـسنا  تسا ،
«. اضوع کسفن  نم  لذبت  امب  ضاتعت  نل  کناف  ۀیند ... لک  نع  کسفن  مرکا  : » دیامرفیم تسا  هغالبلاجهن  ياههمان  وزج  هک  مالـسلاهیلع 

یئاـهب يزادرپیم  شیوخ  نتـشیوخ  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  رادـب ، یمارگ  اـهیتسپ  هب  یگدولآ  زا  ار  شیوـخ  سفن  هحفـص 295 ] [ . ] 165]
اهبر و ۀـسیفنلا  سفنلاب  نماثا  : » دومرفیم ترـضح ، نآ  لاوحا  حرـش  رد  راونالاراحب  زا  لقن  هب  مالـسلاهیلع ، قداص  ماـما  تفاـی . یهاوخن 

منادیم هلماعم  لباق  ار  زیچ  کی  اهنت  یتسه  همه  رد  مدوخ  ردقنارگ  تیناسنا  اهبنارگ و  نتشیوخ  اب  انامه  نمث .» مهلک  قلخلا  یف  اهل  سیل 
ماـما زا  : » دـسیونیم لوقعلافحت  رد  درادـن . دوجو  دـشاب  هتـشاد  يربارب  شزرا  هک  ییاـهب  اوساـم  همه  رد  رگید  تسا ، راـگدرورپ  نآ  و 

نومضم نیا  هب  دنادن ». ربارب  شیوخ  اب  ار  ایند  همه  هک  سکنآ  دومرف : تسا ؟ رتمهم  مدرم  همه  زا  یسک  هچ  دش : لاؤس  مالسلاهیلع  داجس 
نایاوشیپ نانخس  ریاس  هغالبلاجهن و  نآرق و  رد  قمعت  زا  منکیم . يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  هلاطا ، زا  زیهرپ  يارب  هک  دنتسه  يدایز  ثیداحا 

ناـسنا يارب  ار  ناـهج  مالـسا  تسا ؛ هدرب  ـالاب  ار  ناـسنا  شزرا  تسا ، هدرواـین  نیئاـپ  ار  ناـهج  شزرا  مالـسا  هـک  دوـشیم  نـشور  نـید 
. ] ناهج ياهـشزرا  ندرک  رابتعا  یب  هن  تسا  ناسنا  ياهـشزرا  يایحا  مالـسا  فدـه  ناهج ؛ هحفـص 296 ] يارب [  ار  ناسنا  هن  دـهاوخیم 

هحفص 297]

اهیگدازآ اهیگتسباو و 

هراشا

لاؤس تروص  هب  البق  هوالع  هب  تشذـگ و  نآ  زا  ناوتن  هک  هدـنام  یقاب  یبلطم  دیـشک . ازارد  هب  هغالبلاجـهن  رد  یتسرپایند »  » هرابرد ثحب 
وحم بجوـم  يراـمیب و  یعوـن  يزیچ  هب  یحور  یگتـسباو  قـلعت و  رگا  هک  تسنیا  بـلطم  نآ  مـیاهتفگن . خـساپ  نادـب  مـیاهدرک و  حرط 

ای دشاب  ایند  ینعم ، ای  دشاب  هدام  زیچ  نآ  هک  دنکیم  یقرف  هچ  دوریم ، رامش  هب  دامجنا  فقوت و  دوکر و  لماع  تسا و  یناسنا  ياهشزرا 
زا یئاهر  یناسنا و  تیصخش  تلاصا  ظفح  تایدام ، ایند و  هب  قلعت  زا  يریگولج  رد  مالـسا  رظن  رگا  امرخ ! ای  دشاب  ادخ  هرخألاب  و  یبقع ،

ار قلعت  دـیق و  ره  دـنک و  توعد  قلطم » يدازآ   » هب تسیاـبیم  ددرگن ، دـمجنم  فقوتم و  ياهطقن  رد  ناـسنا  هتـساوخیم  هدوب و  تراـسا 
رد مینیبیم . نینچ  دننادیم  یناسنا  تیصخش  یساسا  نکر  ار  يدازآ  هک  دیدج  یفسلف  ياهبتکم  زا  یخرب  رد  هکنانچنآ  دنک  یقلت  رفک » »
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دریذـپ قـلعت  گـنر  هـچ  ره  زا  يدازآ  نایــصع و  و  هحفـص 298 ] درمت [  اـب  دـننادیم  يواـسم  ار  ناـسنا  یناـسنا  تیـصخش  اـهبتکم  نیا 
. دنرامـشیم شیعقاو  دوخ »  » اب وا  ندـش  هناگیب  بجوم  ناـسنا و  یعقاو  تیـصخش  دـض  رب  ار  یمیلـست  داـیقنا و  دـیقت و  ره  و  ءانثتـساالب ،

تیـصاخ دـشاب . میلـست  نیکمت و  دـقاف  هک  تسا  دـنمهرهب  ناسنا  تیعقاو  زا  هزادـنا  نآ  هب  تسا و  یعقاو  ناسنا  هاـگنآ  ناـسنا  دـنیوگیم 
زا ار  وا  دزاـسیم و  بلـس  شدوخ  زا  ار  وا  یهاـگآ  دزاـسیم و  فوطعم  دوخ  هب  ار  ناـسنا  هجوت  هک  تسا  نیا  يزیچ  هب  قلعت  یگتفیش و 
هب دوـشیم ، هصـالخ  هملک  ود  نیا  رد  شتیـصخش  تسا و  ناـسنا »  » شماـن هک  دازآ  هاـگآ  دوـجوم  نیا  هجیتـن  رد  دـناشومارفیم و  دوـخ 

یگتسباو تراسا و  رد  دربیم و  دای  زا  ار  یناسنا  ياهشزرا  دوخ ، ندرک  شومارف  رثا  رب  دیآیم . رد  ریسا  هاگآدوخان و  يدوجوم  تروص 
، تسا یناسنا  تیـصخش  يایحا  یتسرپ  ایند  اـب  مالـسا  هزراـبم  هفـسلف  رگا  دوشیم . دـکار  ياهطقن  رد  دـنامیم و  زاـب  یلاـعت  تکرح و  زا 
، ینعم هب  دیقت  همدقم  ار  هدام  زا  يدازآ  مالسا  هک  تسین  يدیدرت  هکنآ  لاح  دنک و  يریگولج  يدنباپ  ره  زا  یشتسرپ و  ره  زا  تسیابیم 
هچ ره  زا  يدازآ  هب  هک  نافرع  دـهاوخیم . ادـخ  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  امرخ  كرت  و  ترخآ ، هب  ندـش  دـنباپ  يارب  ار  ایند  زا  یئاـهر  و 
هچ رهز  دوبک  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ  دیوگیم : ظفاح  دهدیم . رارق  شرانک  رد  مه  یئانثتـسا  دنکیم ، توعد  دریذـپ  قلعت  گنر 

میوگیم شاف  تسا  داش  وا  رهم  هب  اهمغ  همه  زا  رطاخ  هک  يراسخر  هام  هب  رطاخ  قلعت  رگم  هحفص 299 ] تسا [  دازآ  دریذپ  قلعت  گنر 
! مداتسا دادن  دای  رگد  فرح  منک  هچ  رای  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رب  تسین  مدازآ  ناهج  ود  ره  زا  مقـشع و  هدنب  مداشلد  دوخ  هتفگ  زا  و 

فلا مقر  زج  دـشاب  یلاخ  دـیاب  مقر  ره  زا  لد  حول  داهن ؛ ندرگ  دـیاب  ار  قشع  یگدـنب  اـما  دوب  دازآ  دـیاب  ناـهج  ود  ره  زا  ناـفرع  رظن  زا 
هب ياههفـسلف  رظن  زا  ادخ . ینعی  درادـن  رثا  یمغ  چـیه  وا  رهم  اب  هک  يراسخر  هام  هب  زج  تشاد  دـیابن  زیچ  چـیه  هب  رطاخ  قلعت  رای ؛ تماق 
زیچ کی  يارب  زیچ  ره  زا  يدازآ  تسا ، یبسن  يدازآ  اریز  دنکیمن  اود  ار  رـشب  زا  يدرد  ینافرع  يدازآ  یناسنا ، یتسینام و  وا  حالطـصا 

زا یخرب  نهذ  رد  هک  یلاکـشا  تسا  نیا  يرآ ، دـشاب . هچ  ره  نآ  لماع  تسا ، یگتـسب  یگتـسباو  تسا و  تراسا  هرخألاب  تراسا  تسا .
هراشا یفـسلف  لئاسم  زا  یخرب  هب  میراچان  مینک  نشور  تسرد  ار  بلطم  هکنیا  يارب  ام  دیآیم . دـیدپ  دـیدج  یفـسلف  بتاکم  نارادـفرط 

تیـصخش هکنیا  هب  رارـصا  ندرک و  ضرف  دوخ »  » تیـصخش و یعوـن  ناـسنا  يارب  یلک  روـط  هب  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  ـالوا  مینک .
اریز تسا ، ناـسنا  لـماکت  تـکرح و  هحفـص 300 ] یفن [  مزلتـسم  دوشن  دوخ »  » ریغ هب  لیدـبت  یناـسنا  دوـخ »  » دـنامب و ظوـفحم  یناـسنا 
کی هک  تسا  رجحت  نوکس و  فقوت و  هیاس  رد  اهنت  تسا و  ندش  رگید  زیچ  ندوب و  يزیچ  تکرح  تسا ، تیریغ  ینوگرگد و  تکرح 

لماکت تکرح و  همزال  ندـش  هناگیب  دوخ  زا  رگید  ترابع  هب  و  دوشیمن ؛ لیدـبت  دوخان »  » هب دـنکیم و  ظـفح  ار  شیوخ  دوخ »  » دوجوم
ندرک ضرف  دوخ »  » یعون ناسنا  يارب  یفرط  زا  سپ ، دناهدرک . فیرعت  تیریغ »  » هب ار  تکرح  هفـسالف  يامدق  زا  یخرب  ور  نیا  زا  تسا ،
لحنیال ضقانت  یعون  ندز ، مد  لماکت  تکرح و  زا  یفرط  زا  و  دوخان »  » هب شندشن  لیدبت  دوخ و  نیا  ندنام  ظوفحم  هب  نتشاد  رارـصا  و 
نامدوخ حالطـصا  هب  دشاب و  هتـشادن  يدوخ  چیه  هک  تسنیا  ناسنا  دوخ » : » دناهتفگ دنبای  یئاهر  ضقانت  نیا  زا  هکنیا  يارب  یخرب  تسا .

وا دـیق  یلکـشیب و  وا  لکـش  یگنر و  یب  وا  گنر  و  يزرمیب ، وا  زرم  يدـحیب و  ناسنا  دـح  قلطم ؛ ینیعتـال »  » زا تسا  تراـبع  ناـسنا 
لکـشیب و گنریب و  یتاذ ، ياضتقا  هنوگ  ره  دـقاف  تعیبط ، دـقاف  تسا  يدوجوم  ناسنا  تسا . یتیهامیب  وا  تیهام  هرخألاب  يدـیقیب و 

نخس نیا  میاهتفرگ . وا  زا  ار  وا  یعقاو  دوخ  مینک  لیمحت  وا  هب  هک  یلکـش  گنر و  ره  تعیبط و  ره  دیق و  ره  زرم و  دح و  ره  تیهامیب ،
هکنیا یکی  تسا : نکمم  تروص  ود  زا  یکی  هب  اهنت  قلطم ، یلکشیب  یگنریب و  قلطم و  ینیعتال  هفسلف . ات  تسا  رتهیبش  لیخت  رعش و  هب 

رهاق اهناکم و  اهنامز و  همه  رب  طیحم  دح ، زرمیب و  دشاب  يدوجو  ینعی  دـشاب ، نایاپیب  ضحم و  تیلعف  یهانتیال و  لامک  دوجوم ، کی 
اریز تسا  لاـحم  لـماکت  تکرح و  يدوـجوم  نینچ  يارب  تـسا . هحفـص 301 ] نینچ [  راـگدرورپ  تاذ  هکناـنچنآ  تادوـجوم ، همه  رب 

ره تیلعف و  ره  دـقاف  دوجوم  کـی  هکنیا  رگید  دوشیمن . ضرف  صقن  یتاذ  نینچ  رد  تسا و  لاـمک  هب  صقن  زا  روبع  لـماکت  تکرح و 
، دشاب هدـش  عقاو  دوجو  هیـشاح  رد  یتسین و  هیاسمه  دـشاب ، ضحم  تیلعف  ضحم و ال  دادعتـسا  ضحم و  ناکما  ینعی  دـشاب ، هدوب  لامک 

نیعت دوخ ال  تاذ  رد  هکنآ  اب  دوجوم  نینچ  دریذـپیم . ار  ینیعت  ره  یتیهاـم و  یتقیقح و  ره  هکنیا  زج  دـشاب  هتـشادن  یتیهاـم  یتقیقح و 
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دوجوم کی  هانپ  رد  هراومه  تسا ، لکشیب  گنریب و  دوخ  تاذ  رد  هکنآ  اب  تسا و  دوجوم  نیعت  کی  نمـض  رد  هراومه  تسا  ضحم 
يالویه دنمانیم . داوملاةدام »  » ای و  یلوا » يالویه   » ارنآ هفـسالف  هک  تسا  نامه  دوجوم  نینچ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رادلکـش  رادـگنر و 

رارق دوجو  رگید  هیشاح  رد  لامک  بتارم  رد  یلاعتیراب  تاذ  هکنانچمه  تسا  هتفرگ  رارق  دوجو  هیـشاح  رد  دوجو  یلوزن  بتارم  رد  یلوا 
طـسو رد  رگید  تادوجوم  همه  دننام  ناسنا  دراد . هطاحا  نوتم  همه  رب  هک  تسا  ياهیـشاح  یلاعتیراب  تاذ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هتفرگ 
ناسنا لماکت  هک  تسنیا  رد  ناهج  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  توافت  دشاب ، هدوب  نیعت  هنوگ  ره  دقاف  دـناوتیمن  دراد ، رارق  هیـشاح  ود  نیا 
ياراد ناسنا  درادـن . فقوت  هطقن  ناسنا  یلو  دـننکیمن  زواجت  نآ  زا  دـننامیم و  نیعم  دـح  کی  رد  تادوجوم  ریاـس  درادـن . فقی  دـح 

هحفـص 302] زیچ [  نآ  تیهام  اب  يواسم  ار  زیچ  ره  تاذ  هک  یتیهام - تلاصا  هفـسالف  رظن  فالخرب  یلو  تسا  صاـخ  يدوجو  تعیبط 
روـصت لـباق  ءایـشا  ضراوـع  هلحرم  رد  ار  تارییغت  همه  دنتـسنادیم و  لاـحم  ضقاـنت و  ار  يوهاـم  یتاذ و  رییغت  هنوـگ  ره  دنتـسنادیم و 
نالیـس تکرح و  ینعی  دش ، هتفگ  هک  یتوافت  اب  تسا  لایـس  رگید  يدام  يدوجو  تعیبط  ره  دـننام  ناسنا  يدوجو  تعیبط  دنتـسنادیم -

برثی هب  ار  [ 166 « ] مکل ماقم  برثی ال  لها  ای   » همیرک هیآ  دوخ  تالیوأت  تاریبعت و  رد  نآرق  نارـسفم  زا  یخرب  درادـن . فقی  دـح  ناسنا 
ماقم هب  دناوتیم  زاب  دورب  شیپ  هچ  ره  درادن ، صخـشم  هاگلزنم  مولعم و  ماقم  چیه  هک  تسا  ناسنا  نیا  دناهتفگ  دناهدرک ، لمح  تیناسنا 

ياملع هک  تسنیا  دوصقم  میرادن ؛ ای  میراد  نآرق  تایآ  رد  یتالیوأت  نینچ  نیا  قح  ایآ  هک  میرادن  تهج  نیا  هب  يراک  العف  دورب . رتالاب 
رگید تشگنا  دنب  کی  دـیوگیم  دـنامیم و  زاب  هار  زا  لیئربج  هک  اجنآ  جارعم ، ثیدـح  رد  دناهتخانـشیم . نینچ  نیا  ار  ناسنا  یمالـسا 

( نایم رد   ) مینادیم هکناـنچ  زاـب  و  تسا . هتفهن  تقیقح  نیا  زا  يزمر  دوریم ، شیپ  مه  زاـب  ادـخ  لوسر  مزوسیم و  مدرگ  کـیدزن  رگا 
اهنآ يارب  دنوادخ  زا  میتسرفب و  دورد  وا  راهطا  لآ  مرکا و  لوسر  رب  ابابحتـسا  ای  ابوجو  میفظوم  ام  هک  تاولـص - هرابرد  یمالـسا  ياملع 

؟ دـشاب هتـشاد  يدوس  دـناوتیم  تسا  ناسنا  نیرتلماک  هک  مرکا  لوسر  يارب  تاولـص  ایآ  هک  تسه  ثحب  نیا  مینک - بلط  رتشیب  تمحر 
ناشیا يارب  هحفص 303 ] تسا و [  هدنتسرف  تاولـص  عفن  هب  دصرددص  تاولـص  ای  و  تسه ؟ مرکا  لوسر  يارب  نتفر  الاب  ناکما  ایآ  ینعی 
یهورگ تسا . هدرک  حرط  ار  ثحب  نیا  هفیحص  حرـش  رد  ناخیلع  دیـس  موحرم  تسا ؟ لصاح  لوصح  بلط  لیبق  زا  ندرک  تمحر  بلط 
تـسنیا يرآ  دوشیمن . فقوتم  تکرح  نیا  هاگچیه  تسا و  نتفر  الاب  یقرت و  لاح  رد  امئاد  مرکا  لوسر  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ار  املع  زا 

لاثما یناسنا و  ترطف  هب  نآ  زا  هک  تسا  نیعت  یعون  هکلب  تسین ، وا  ضحم » ینیعت  ال   » تسا هدرک  نینچ  نیا  ار  ناسنا  هچنآ  ناسنا . ماـقم 
دنکیم ریبعت  میقتسم » طارص   » هب نآ  زا  هک  ناسنا  صخشم  هار  يور  نآرق  دراد . هار »  » اما درادن  دح  زرم و  ناسنا  دوشیم . ریبعت  روما  نیا 
تکرح دیاب  صاخ  رادم  کی  رد  ینعی  دراد ، رادم »  » اما دنک  فقوت  دـیابن  دـسرب  هلحرم  ره  هب  درادـن ، هلحرم »  » ناسنا دراد . ناوارف  هیکت 

هن ینعی و  يرادم ، ره  زا  جراخ  رد  هن  و  كوخ ، گس و  رادم  الثم  رگید ، رادم  رد  هن  تسا  لماکت  یناسنا  رادـم  رد  ناسنا  تکرح  دـنک .
. جرم جره و  رد 

یتسیلایسناتسیزگا قطنم 

رادم هب  دیقت  ولو   ) يدیقت ره  دوشب و  ناسنا  يارب  لکش  گنر و  نیعت و  عون  ره  رکنم  دهاوخیم  هک  مسیلایسناتسیزگا - رب  قح  هب  ورنیا  زا 
همزال هک  دناهتفرگ  داریا  دـنکیم - هیکت  نایـصع  درمت و  يدـیقیب و  يدازآ و  رب  اهنت  دـنادیم و  ناسنا  تیناسنا  دـض  رب  ار  صاخ ) هار  و 

هحفص 304] تسا [ . تیلوؤسم  هنوگ  ره  یفن  يدهعتیب و  یقالخا و  جرم  جره و  هفسلف  نیا 

؟ تسا ندش  دوخ  یب  دوخ  زا  لماکت  ایآ 

دیاـب اـی  يدوجوم  ره  اـیآ  تسا ؟ ندـش  دوخیب  دوخ  زا  مزلتـسم  لـماکت  تکرح و  اـیآ  میدرگرب ؛ دوخ  لوا  نخـس  هب  میناوـتیم  نوـنکا 
ریغ هب  لیدـبت  ددرگ و  لماکتم  لوحتم و  ای  دـنامب و  ناسنا  دـیاب  ای  ناسنا  سپ  دریگ ؟ شیپ  لـماکت  هار  دـیاب  اـی  دـنامب و  شدوخ  شدوخ 
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رگید ریبـعت  هب  و  دوـخ ، یعیبـط  لاـمک  تیاـغ و  يوـس  هب  ءیـش  تکرح  ینعی  یعقاو  لـماکت  تکرح و  هک  تسنیا  خـساپ  ددرگ ؟ ناـسنا 
هچنآ ددرگ . رگید  دوخ  هب  لیدـبت  دوجوم  نآ  یعقاو  دوـخ  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  هجوـچیه  هب  تقلخ  تعیبـط و  میقتـسم  هار  زا  تکرح 

هب دوخ  لیدـبت  مزلتـسم  هجو  چـیه  هب  تیعون  تیهام و  رییغت  شتیهام . هن  تسا  وا  دوجو »  » دـهدیم لیکـشت  ار  دوجوم  کـی  یعقاو  دوخ 
دوجوم ره  هک  تسا  یعدم  درادن و  صخشم  تیعون  ناسنا  هک  دنکیم  حیرصت  تسا  هلأسم  نیا  نامرهق  هک  نیهلأتملاردص  تسین . دوخان 

کی اب  ءیش  کی 291  هطبار  دوخ ، یعیبط  لامک  تیاغ و  اب  صقان  دوجو  کـی  هطبار  عون . هن  تسا  عاونا » ، » لـماکت بتارم  رد  لـماکتم 
رد دوخ  یعقاو  لامک  يوس  هب  ءیش  هک  اجنآ  یعقاو . دوخ  اب  تسا  فیعض  دوخ  هطبار  تسا ، دوخ  اب  دوخ  هطبار  هکلب  تسین  هناگیب  ءیش 
رد هک  یهایگ  مخت  دنکیم . تکرح  دوخ  هب  دوخان  زا  تفگ  ناوتیم  يریبعت  هب  دـنکیم و  تکرح  دوخ  يوس  هب  دوخ  زا  تسا ، تکرح 

دوخ رگا  تسا ؛ هتفرن  دوخ  ان  يوس  هب  دوخ  زا  دهدیم ، لگ  گرب و  هخاش و  هقاس و  دنکیم ، دشر  دمدیم و  نیمز  زا  دفاکشیم و  نیمز 
یعقاو لاـمک  هب  قشع  هک  تسا  نیا  هحفـص 305 ] درکیمن [ . یگناگیب  دوخ  زا  ساسحا  دوبیم ، رعاش  شیوخ  تیاغ  هب  دوبیم و  هاـگآ 

درخ هتـشر  رـس  ات  ناه  دیوگیم : دراد ، یفیطل  یعابر  قارـشا  خیـش  تسا . حودمم  یهاوخدوخ  حودمم  قشع  تسا و  رترب  دوخ  هب  قشع 
نیا زا  سپ  ینکن  مگ  دوخ »  » هب دوخ »  » هار هک  رادـشه  وت  لزنم  یئوت ، هار  یئوت و  ورهر  ینکن  مگ  دـب  کـین و  يارب  ار ز  دوخ  ینکن  مگ 

یگدنب ادخ ، هب  قشع  ادخ ، هب  یگتـسباو  قلعت و  ادخ ، يوس  هب  تکرح  ادخ ، نتـساوخ  نایم  هک  مینزب  سدح  میناوتیم  الامجا  تامدقم ،
نامسآ ات  نیمز  زا  توافت  رگید  میلست  یگدنب و  قشع و  رگید و  یگتسباو  رگید و  تکرح  رگید و  نتـساوخ  ره  اب  ادخ ، هب  میلـست  ادخ ،
یتسرپ ریغ  اهنت  تسین ، دامجنا  فقوت و  هک  تسا  يایگتـسباو  قلعت و  اـهنت  تسا ، يدازآ  نیع  هک  تسا  يایگدـنب  ادـخ  یگدـنب  تسا .

همه يرطف  دوـصقم  دـصقم و  تسا ، دوـجوم  ره  لاـمک  وا  اریز  ارچ ؟ تسین ، ندـش  هناـگیب  دوـخ  اـب  ندـش و  دوـخیب  دوـخ  زا  هـک  تـسا 
یـشومارف هکنیا  هنیمز  رد  ار  نآرق  ناـیب  میناوتیم  هک  میاهدیـسر  ياهطقن  هب  نونکا  [ . 167 «. ] یهتنملا کـبر  یلا  نا  و  : » تسا تادوجوم 

هحفص 306] میهد [ . حیضوت  تسا ، قلطم  طوقس  ادخ  اب  ندیرب  تسا ، زیچ  همه  نتخاب  ادخ  نتخاب  تسا ، دوخ  یشومارف  ادخ 

یشومارف دوخ  ینایز و  دوخ 

هراشا

هتکن نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  مدرکیم ، ریسفت  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  یـصوصخ  ياهسلج  رد  شیپ  لاس  هدجه  دودح  رد  تسه ، مدای 
دوخ  » ای یـشومارف » دوخ   » ای ینایز » دوخ   » لیبق زا  دربیم ، راـک  هب  ناـیمدآ  زا  یخرب  هراـبرد  یـصاخ  تاریبعت  یهاـگ  نآرق  هک  مدروخرب 

زا نیغورد  ياـهدوبعم  هتخاـب و  ار  دوـخ  اـنامه  [ . 168 «. ] نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهـسفنا و  اورـسخ  دـق  : » دـیامرفیم الثم  یـشورف .»
هتخاب هیامرـس  هدرک و  نایز  وگب  [ . 169 «. ] مهسفنا اورسخ  نیذلا  نیرـساخلا  نا  لق  [ » هحفـص 307 دیامرفیم [ : ای  تسا . هتفر  ناشتسد 

لفاغ ادخ  زا  [ . 170 «. ] مهسفنا مهیسناف  هللا  اوسن  : » دیامرفیم يدراوم  رد  ای  و  تسا . هتخاب  ار  دوخ  هدرکنایز و  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  نآ 
نهذ کی  يارب  تخاس . لفاغ  ناشدوخ  زا  ار  ناشدوخ  دـناشومارف و  ناشدوخ  زا  ار  ناشدوخ  ادـخ  سپ  دـندرب ، داـی  زا  ار  ادـخ  دـندش و 
یکی تسا : زیچ  ود  هب  دنمزاین  تسا و  نداد  تسد  زا  نتخاب  دزابب ؟ ار  دوخ  ناسنا  تسا  نکمم  رگم  هک  دیآیم  دـیدپ  لاؤس  نیا  یفـسلف 

؟ دهدب تسد  زا  ار  دوخ  دزابب و  ار  دوخ  دنک و  نایز  ار  دوخ  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هتفر .» تسد  زا  هدـش و  هتخاب   » رگید و  هدـنزاب » »
، تسا دوخ  رد  قرغ  هراومه  هدـنز  ناسنا  دربب ؟ دای  زا  دـنک و  شومارف  ار  دوخ  ناسنا  تسا  نکمم  رگم  نینچمه  تسین ؟ ضقانت  نیا  اـیآ 

اهدعب هحفص 308 ] هچ [ ؟ ینعی  دوخ  ندرک  شومارف  سپ  تسا ، شدوخ  هب  زیچ  ره  زا  لبق  شهجوت  دنیبیم ، دوخ  هب  هفاضا  اب  ار  زیچ  ره 
رد هکلب  یمالـسا و  ینافرع  تایبدا  رد  نینچمه  ثیداحا و  زا  یـضعب  اهاعد و  اصوصخ  یمالـسا ، فراعم  رد  هلأسم  نیا  هک  مدـش  هجوتم 

ار دوخان »  » دـنکیم و هابتـشا  دوخان »  » اب ار  دوخ  انایحا  ناسنا  هک  دـش  ممولعم  دراد ؛ یمهم  سب  ياج  دایز و  هقباس  یمالـسا ، نافرع  دوخ 
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دوخ دـنکیم و  دوخان »  » يارب تقیقح  رد  دـنکیم  دوخ »  » يارب دوخ  لایخ  هب  هچنآ  درادـنپیم  دوخ  ار  دوخاـن  نوچ  درادـنپیم و  دوخ » »
يارب دنکیم  هچ  ره  درادنپیم و  نت »  » نیمه ار  دوخ  تیعقاو  ناسنا  هک  اجنآ  الثم  دزاسیم . خوسمم  انایحا  روجهم و  كورتم و  ار  یعقاو 
هعطق هک  تسا  یـسک  لثم  شلثم  يولوم  لوق  هب  تسا . هتـشادنپ  دوخ  ار  دوخان  هدرک و  شومارف  هدرک و  مگ  ار  دوخ  دنکیم ، ندـب  نت و 

اههدرپ اهـشرف و  هب  دنزیم و  نغور  گنر و  دزاسیم و  ار  اجنآ  دربیم  هلمع  انب و  حلاصم و  دـشکیم و  تمحز  دراد ، ياهطقن  رد  ینیمز 
هعطق کی  دوخ ، نیمز  هعطق  ياج  هب  هک  دوشیم  هجوتم  هبترم  کی  ددرگ  لـقتنم  هناـخ  نآ  هب  دـهاوخیم  هک  يزور  اـما  دـیامنیم  نیزم 

شدوخ نیمز  هعطق  هدومن و  نیزم  شورفم و  هدرک و  داـبآ  هتخاـس و  تسا  يرگید  هب  قلعتم  تسین و  طوـبرم  وا  هب  الـصا  هک  رگید  نیمز 
يارب زک  وت  یکاخ  نت » « ؟ هناگیب تسیک  نکم  هناگیب »  » راک نک  دوخ »  » راک نکم  هناخ  نارگید  نیمز  رد  تسا : هداتفا  يرانک  هب  بارخ و 

ار دوخ »  » راکیپ رد  هک  يا  دیوگیم : رگید  ياج  رد  یهبرف  یباین  ار  ناج  رهوگ  یهدیم  نیریش  برچ و  ار  نت  وت  ات  وت  یکانمغ  تسا  وا 
اهنت ناـمز  کـی  یتسین  وت  نیا  هللا  و  نیا ، منم  هک  یتسیب  ییآ  هک  تروص  ره  هب  وت  هحفص 309 ] هتخانـشن [  دوخ »  » وت ز ار  نارگید  هتخاب 

نینمؤملاریما يدوخ  تسمرس  ابیز و  شوخ و  هک  يدحوا  نآ  وت  هک  یـشاب ؟ یک  وت  نیا  قلح  هب  ات  ینام  هشیدنا  مغ و  رد  قلخز  وت  ینامب 
[ . 171 « ] اهبلطی الف  هسفن  لضا  دق  هتلاض و  دشنی  نمل  تبجع  : » دیامرفیم تسا  قیمع  بلاج و  رایـسب  هک  دراد  ياهلمج  مالـسلاهیلع  یلع 
دوخ دیآیمنرب . نآ  يوجتسج  رد  هدرک و  مگ  ار  دوخ »  » هکنآ لاح  دیآیم و  رب  شاهدشمگ  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت 

ینامسج ندب  اب  ار  دوخ  الثم  و  دنک ، هابتشا  دوخ  تیهام  تیوه و  هرابرد  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رصحنم  ندرک  شومارف  ندرک و  مگ  ار 
ره میتفگ  شیپ  لصف  رد  هک  يروطنامه  دنک . هابتشا  دهدیم - خر  كولس  لها  يارب  هابتشا  نیا  انایحا  هکنانچنآ  یخزرب - ندب  اب  انایحا  و 

فیعض دوخ  زا  ینعی  دنکیم ، رفس  دوخ »  » هب دوخ »  » زا تقیقح  رد  دیامیپیم  ار  لامک  هار  هک  شدوخ  يرطف  لماکت  ریـسم  رد  يدوجوم 
همه زا  شیب  فارحنا  نیا  تسا . دوخان  هب  دوخ  زا  فارحنا  یعقاو  لماکت  ریسم  زا  دوجوم  ره  فارحنا  اذهیلع  دوریم . يوق  دوخ  يوس  هب 

رد دنک ، باختنا  هک  ار  یفارحنا  هحفـص 310 ] تیاغ [  ره  ناسنا  دریگیم . تروص  تسا  دازآ  راتخم و  يدوجوم  هک  ناسنا  دروم  رد  اج 
رد ندـش  یناف  ندـش و  وحم  مذ  دروم  رد  هچنآ  تسا . هتـشادنپ  دوخ  ار  دوخان  ینعی  تسا ، هتـشاذگ  یعقاو ، دوخ »  » ياج هب  ار  وا  تقیقح 

ياجب ار  دوخ  ریغ  ناسنا ، هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  نتـشاد  یفارحنا  فادها  تایاغ و  سپ  تسا . تهج  نیا  هب  رظان  تسا  هدـمآ  تایدام 
نیا بجوم  اهنت  نتشاد  یفارحنا  تیاغ  فده و  دزابیم . دهدیم و  تسد  زا  دنکیم و  شومارف  ار  یعقاو  دوخ  هجیتن  رد  دریگیم و  دوخ 

هب لدـبم  ددرگیم و  خـسم  ناسنا  تیعقاو  تیهام و  هک  دـسریم  ییاج  هب  راک  دوش ؛ التبم  ندرک » مگ  دوخ   » يرامیب هب  ناـسنا  هک  تسین 
دزروب قشع  وا  هب  دشاب و  هتشاد  تسود  هک  ار  زیچ  ره  ناسنا  هک  هنیمز  نیا  رد  تسه  یعیـسو  باب  یمالـسا  فراعم  رد  دوشیم . زیچ  نآ 

دشاب هتشاد  تسود  ار  هچ  ره  سک  ره  [ 172 « ] هعم هللا  هرشح  ارجح  بحا  نم  : » هک تسا  هدش  دراو  ام  ثیداحا  رد  دوشیم . روشحم  وا  اب 
تسا یمالسا  فراعم  تاملـسم  تایعطق و  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  ددرگیم . روشحم  گنـس  نآ  اب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یگنـس  هچ  رگا  و 
هکنیا تلع  هک  دوشیم  نشور  هدرک ، بسک  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  اـهزیچ  نآ  مسجت  دـنکیم  زورب  روهظ و  تماـیق  رد  هچنآ  هک 

کی بلط  هقالع و  قشع و  هک  تسا  نیا  تسا ، دـنمهقالع  دزرویم و  قشع  اهنآ  هب  هک  ددرگیم  روشحم  یئاهزیچ  نآ  اـب  هراومه  ناـسنا 
عقاو یمدآ  ندش »  » و تروریص » [ » هحفـص 311 ریـسم [  رد  زیچ  نآ  تقیقح  رد  دهدیم و  رارق  ناسنا  فده  تیاغ و  هلحرم  رد  ارنآ  زیچ 
هنیمز نیا  رد  یمالـسا  يامکح  دوشب . وا  هب  لدـبم  ناسنا  تیعقاو  حور و  هک  ددرگیم  ببـس  دـشاب  یفارحنا  دـنچ  ره  تیاغ  نآ  دوشیم ؛
هاتوک ار  نخـس  هنیمز  نیا  رد  هنافراع  یعابر  کی  اب  اجنیا  تسین . اهنآ  رد  ثحب  لاـجم  نونکا  هک  دـنراد  یبلاـج  رایـسب  ناوارف و  ناـنخس 
نتـسج رد  هک  زیچ  ره  ار  بلطم  تقیقح  منک  شاـف  نم  یناـج  یناـج ، يوجتـسج  یپ  رد  رو  یناـک  یناـک ، رهوگ  بلط  رد  رگ  مینکیم :

ینآ ینآ ،

یبایادخ یبایدوخ و 
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ینعی تسا ؛ دوخ  دـجوم  قلاخ و  تلع و  نتفای  زاب  نتخانـش و  نآ  و  دراد ، مه  رگید  طرـش  کی  تهج ، ود  نیا  رب  هوالع  دوخ  نتفاـی  زاـب 
رب مدـقم  دوجوم  ره  یعقاو  تلع  دسانـشب . دـنک و  كرد  یتسرد  هب  دوخ  هدـننیرفآ  تلع و  زا  ادـج  ار  دوخ  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  لاحم 

ءرملا و نیب  لوحی  هللا  نا  اوـملعا  و  [ . » 173 «. ] دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  . » تسا رتـکیدزن  شدوخ  هب  شدوخ  زا  تسا ، وا  دوجو 
ندرک دوهـش  تسین ؛ ادج  رگیدکی  زا  هللاۀـفرعم  سفنلاۀـفرعم و  هک  دـنراد  ناوارف  هیکت  بلطم  نیا  يور  یمالـسا  يافرع  [ . 174  «. ] هبلق
لئاسم رد  ار  امکح  افرع  قح . تاذ  دوهـش  اب  تسا  مزـالم  تسا - یهلا » مد   » نآرق ریبعت  هب  هک  تسه - هکناـنچ  نآ  هحفص 312 ] سفن [ 
دومحم خیـش  يارب  ناسارخ  زا  هک  موظنم  تالاؤس  زا  یکی  دـننادیمن . یفاک  ار  اـهنآ  ياـههتفگ  دـننکیم و  هئطخت  تخـس  سفنلاۀـفرعم 

هک دـسرپیم : هدـننک  لاؤس  تسا . هنیمز  نیمه  رد  دـمآ ، دوجو  هب  اـهنآ  زا  زار  نشلگ  تفگ و  مظن  هب  ار  اـهنآ  خـساپ  وا  دـمآ و  يرتسبش 
همه دیوگیم : هلمج  نآ  زا  دنکیم و  ثحب  لیـصفت  هب  خـساپ  رد  وا  نک ؟ رفـس  دوخ  ردـنا  دراد  ینعم  هچ  نک  ربخ  نم  زا  ارم  نم ؟ مشاب 

وت نم و  تراشا  دشابیم  حور  يوس  هب  ترابع  ره  رد  نم »  » ظفل یئوگ  وت  حابصمز  هگ  ادیپ ، هنییآ  زا  هگ  حاورا  حابـشا و  ناد ، رون  کی 
یکی [ . 175  ] سامآ دننام  یهبرف  دوبن  هک  سانـشب  کین  ار  دوخ  هجاوخ  يا  ورب  دمآ  نم  يازجا  ود ز  ره  نیا  هک  دـمآ  نت  ناج و  زا  رترب 

زا تسا و  يدایز  ثحب  هب  دنمزاین  بلطم  نیا  حیـضوت  هکنیا  هب  رظن  وش  ناهج  دوخ  رد  دوخ  راذـگب و  ناهج  وش  ناکم  نوک و  زا  رترب  هر 
زا زگره  ندرک  دوهـش  ار  دوخ  هک  میئوگیم  ردـق  نیمه  ـالامجا  مینکیم . يراددوـخ  نآ  رد  دورو  زا  اـم  تسا ، نوریب  هلاـقم  نیا  حـطس 

. تسا هدیـسر  زین  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نومـضم  نیمه  هب  ررکم  هک  مرکا  لوسر  فورعم  هلمج  ینعم  تسا  نیا  تسین و  ادـج  قلاخ  دوهش 
ترضح نآ  زا  هک  یتقو  هک  هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  یلع  نخـس  ینعم  تسنیا  و  هحفص 313 ] [ . ] 176  «. ] هبر فرع  هسفن  فرع  نم  »
منیبیمن هک  ار  يزیچ  ایآ  يرا ؟» اـم ال  دـبعاف  ا  : » دومرف خـساپ  رد  ياهدـید ؟ ار  دوخ  راـگدرورپ  اـیآ  کـبر »؟ تیار  لـه  : » دـندرک لاؤس 

اب زگره  وا  [ . 177 «. ] نامیالا قیاقحب  بولقلا  هکردت  نکل  نایعلا و  ةدـهاشمب  نویعلا  هارت  ال  : » داد حیـضوت  نینچ  هاگنآ  منکیم ؟ تدابع 
هدافتسا میرک  نآرق  تاریبعت  زا  هک  یبلاج  رایسب  هتکن  دننکیم . كرد  ار  وا  يدوهـش  یعقاو  ياهنامیا  اب  اهلد  اب  یلو  دوشیمن  هدید  مشچ 

هک هدرکن  شومارف  دراد و  دای  هب  ار  دوخ  هاگنآ  دشاب ؛ هتـشاد  ار  ادخ  هک  هدادـن  تسد  زا  دراد و  ار  دوخ  هاگنآ  ناسنا  هک  تسنیا  دوشیم 
هللا اوسن  نیذـلاک  اونوکت  ـال  و  : » یـشومارف دوخ  اـب  تسا  مزـالم  ندرک  شومارف  ار  ادـخ  دـنکن . شومارف  ار  ادـخ  دـشابن و  لـفاغ  ادـخ  زا 

اج ار  نت  کشم  نایم  رگ  دـیوگیم : میدرک  لقن  هک  يراعـشا  لوا  تمـسق  لاـبند  رد  يولوم  هحفـص 314 ] [ . ] 178 «. ] مهسفنا مهیسناف 
« يروضح : » دـیوگیم ظفاح  لالجلاوذ  كاپ  مان  دوبچ ؟ کشم  لامب  ناج  رب  نزم ، نت  رب  ار  کشم  دوش  ادـیپ  نآ  دـنگ  ندرم  تقو  دوش 

تایح هیام  ادـخ  دای  ارچ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  اهلمها  ایندـلا و  عد  يوهت  نم  قلت  ام  یتم  ظفاح  وشم  بیاغ »  » وا زا  یهاوخ  یمه  رگ 
يرادیب ثعاب  تسا ، یمدآ  ریمض  تجهب  عوشخ و  تقر و  افص و  بجوم  تسا ، حور  شمارآ  هیام  تسا ، لد  یئانـشور  هیام  تسا ، بلق 

، بولقلل ءالج  رکذلا  لعج  یلاعت  هللا  نا  : » هغالبلاجهن رد  مالسلاهیلع  یلع  هدومرف  قیمع  ابیز و  هچ  و  تسا . ناسنا  يرایـشوه  یهاگآ و  و 
دابع تارتفلا  نامزا  یف  ۀهربلا و  دعب  ۀهربلا  یف  هئالا  تزع  هللا  حرب  ام  ةدناعملا و  دعب  هب  داقنت  ةوشعلا و  دعب  هب  رصبت  ةرقولا و  دعب  هب  عمست 
ادـخ دای  اب  تسا . هداد  رارق  اهلد  يالج  افـص و  هیام  ار  دوخ  دای  لاعتم  يادـخ  [ . 179 «. ] مهلوقع تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاـجان 

دنوادـخ اههلـصاف  رد  هک  هدوب  نینچ  هراومه  ددرگیم . میالم  مرن و  یـشکرس  زا  سپ  انیب و  يروک  زا  سپ  اونـش و  ینیگنـس  زا  سپ  اهلد 
. دیوگیم نخس  هحفص 315 ] نانآ [  اب  ناشیاهلقع  رد  دنکیم و  اوجن  نانآ  اب  ناشاههشیدنا  رد  هک  هتشاد  رکاذ )  ) یناگدنب

دوخ یبایزاب  رد  تدابع  شقن 

هراشا بلطم  کی  هب  اهنت  میهد . صاصتخا  اهنآ  هب  دیاب  هلاقم  اههد  میهد  طسب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  دایز  ردقنآ  نخـس  تدابع  باب  رد 
ادـج دوخ  زا  ار  ناسنا  تایدام  رد  ندـش  قرغ  یگتـسباو و  هک  تبـسن  نامه  هب  تسا . دوخ  نتفایزاب  رظن  زا  تدابع  شزرا  نآ  مینکیم و 

ناسنا هدـننک  رادـیب  ناسنا و  هدـنروآ  شوه  هب  تدابع  دـنادرگیم . زاب  نتـشیوخ  هب  ار  ناسنا  تدابع  دزاسیم ، هناگیب  دوخ  اـب  دـنکیم و 
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وترپ رد  تدابع و  رد  دنکیم . نوریب  اهتلفغ  يایرد  قامعا  زا  قیرغ  تاجن  دننام  ار  ءایـشا  رد  هدش  وحم  هدـش و  قرغ  ناسنا  تدابع  تسا .
تایح و یتسه و  هب  الاب  زا  ددرگیم ، هاگآ  دوخ  ياهیرـسک  اهـصقن و  هب  دنیبیم ، تسه  هک  نانچنآ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  دای 

دوخ دـهاوخیم  دربیم و  یپ  يدام  دودـحم  ياهوزرآ  لامآ و  یتسپ  تراقح و  هب  ناسنا  هک  تسا  تدابع  رد  و  درگنیم ؛ ناکم  نامز و 
هیاـم رتشیب  هچنآ  مرگنیم . باـجعا  هب  نیتـشنیا ، ناـمدوخ ، رـصع  فورعم  دنمـشناد  نخـس  نیا  هب  هشیمه  نم  دـناسرب . یتـسه  بلق  هب  ار 
سپ وا  یفسلف . یبهذم و  یناسنا و  یناور و  لئاسم  رد  هن  تسا  یـضایر  کیزیف و  رد  صـصختم  دنمـشناد ، نیا  هک  تسنیا  تسا  باجعا 

رد ناسنا  هک  یـساسحا  دمانیم و  یتسه » بهذم   » ای دوجو » بهذم   » تسا یقیقح  بهذم  هک  ار  موس  عون  عون ، هس  هب  بهذم  میـسقت  زا 
یلالج تمظع و  رـشب و  ياهفده  لامآ و  یکچوک  درف ، بهذم  نیا  رد  : » دـهدیم حرـش  هحفـص 316 ] نینچ [  نیا  دراد  یقیقح  بهذم 
هکناـنچ درادـنپیم ، نادـنز  عون  کـی  ار  دوخ  دوـجو  وا  دـنکیم . سح  دـیامنیم  رهاـظت  راـکفا  تعیبـط و  رد  اههدـیدپ  يارواـم  رد  هک 
شیاین هرابرد  زمیج  مایلیو  [ . 180 «. ] دبایرد دحاو  تقیقح  کی  ناونع  هب  هراب  کی  ار  یتسه  مامت  دـنک و  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم 

سک ره  یلمع  يرایتخا و  ياـهدوخ  زا  تمـسق  نیرت  ینورد  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  رما  نیا  يرورـض  هجیتن  شیاـین  هزیگنا  : » دـیوگیم
هب هاوخ  مدرم ، بلغا  دنک . ادـیپ  دـناوتیم  هشیدـنا  ناهج  رد  اهنت  ار  شیوخ  لماک  بحاصم  نیا ، دوجو  اب  تسا ، یعامتجا  عون  زا  يدوخ 
اب یعقاو و  ار  دوخ  یلاع ، هجوت  نیا  اب  نیمز  يور  رد  درف  نیرتریقح  دـننکیم . عوجر  نآ  هب  دوخ  لد  رد  یفداـصت  هاوخ  هتـسویپ  تروص 

تـسا غیرد  هک  دراد  دوخ  نتفای  زاب  رظن  زا  شیاین  شتـسرپ و  شزرا  دروم  رد  یلاع  ینخـس  زین  يروهـال  لاـبقا  [ . 181 «. ] دنکیم شزرا 
کچوک هریزج  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یفراعتم  یتایح و  یلمع و  یناسفن ، قارشا  هلیـسو  هب  شیاین  [ » هحفص 317 دیوگیم [ : دوشن ؛ لقن 

. ] میهدیم نایاپ  اج  نیمه  هب  ار  راد  هنماد  ثحبم  نیا  [ . 182 «. ] دنکیم فاشتکا  تایح  زا  يرتگرزب  لک  رد  ار  دوخ  عضو  ام  تیـصخش 
هحفص 318]

دنچ یتاکن 

هراشا

هب هتـشذگ  لوصا  هب  هجوت  اب  مینکیم و  حرط  ار  هلأسم  دـنچ  تسا ، ناـیاپ  هب  کـیدزن  هغالبلاجـهن » رد  اـیند   » هراـبرد اـم  ثحب  هک  نونکا 
. میزادرپیم اهنآ  حیضوت 

ترخآ ایند و  داضت 

هلزنم هب  ترخآ  ایند و  دوشیم  هتفگ  هکنآ  لثم  تسا ، داضت  ترخآ  ایند و  نایم  هک  دوشیم  مامـشتسا  نینچ  ینید  راـثآ  زا  یـضعب  زا  - 1
نیع مادک  ره  هب  یکیدزن  هک  دنبرغم  قرـشم و  هلزنم  هب  ود  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  ای  و  دش ، دنهاوخن  راگزاس  زگره  هک  دنتـسه  ووه »  » ود
لاوس نیا  خـساپ  رد  تخاـس ؟ راـگزاس  دـش  هتفگ  ـالبق  هچنآ  اـب  درک و  هیجوت  ار  تاریبـعت  نیا  ناوتیم  هنوـگچ  تسا . يرگید  زا  يرود 
نایم هحفص 319 ] عمج [  هک  تسا  مالسا  تایرورض  تاملسم و  زا  هکلب  هدش و  حیرـصت  یمالـسا  راثآ  زا  يرایـسب  رد  الوا  هک  مییوگیم 
رارق یلعا  فدـه  ندوب و  لآ  هدـیا  رظن  زا  ودـنآ  ناـیم  عـمج  تسا  نکمماـن  هچنآ  تسا ؛ نکمم  ندـش  رادروـخرب  رظن  زا  ترخآ  اـیند و 

ناـهانگ هلـسلس  کـی  تسا  ترخآ  زا  تیمورحم  مزلتـسم  هچنآ  تسین . ترخآ  زا  تیمورحم  مزلتـسم  اـیند  زا  يرادروـخرب  تسا . نتفرگ 
هک یئاهزیچ  هکنانچمه  ادـخ ؛ لالح  هزیکاپ و  ياـهتمعن  هب  معنت  هفرم و  ملاـس  یگدـنز  کـی  زا  يرادروخرب  هن  تسا  هد  داـب  رب  یگدـنز 

، ناربمغیپ زا  يرایسب  تسا . رگید  لماوع  هلسلس  کی  تسین ، نتـشاد  يورخا  هریخذ  حلاص و  لمع  اوقت و  تسا  ایند  زا  تیمورحم  بجوم 
زا اضرف  اذـهیلع  دناهتـشاد . ایند  لالح  ياهتمعن  زا  ار  يرادروخرب  لامک  تسین ، يدـیدرت  اهنآ  یبوخ  رد  هک  نینمؤم  زا  ناحلاص  ناـماما ،
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لباق فلاـخم ، یعطق  هلدا  مکح  هب  تسا ، داـضت  ترخآ  زا  يرادروخرب  اـیند و  زا  يرادروخرب  ناـیم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ياهلمج 
نیا نایم  یتافانم  هنوگچیه  دوشیم و  هدافتـسا  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاریبعت  زا  یبلاـج  هتکن  دوش  تقد  تسرد  رگا  اـیناث  تسین . لوبق 

هـس اجنیا  رد  هکنیا  نآ  دوش و  رکذ  دیاب  یهاتوک  همدقم  دوش  نشور  هتکن  نآ  هکنیا  يارب  دوشیمن . هدهاشم  یعطق  لوصا  نآ  تاریبعت و 
نایم هطبار  - 2 ترخآ . زا  يرادروخرب  اـیند و  زا  يرادروخرب  ناـیم  هطبار  - 1 دریگ : رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هطبار  عون 

هحفـص 320] زا [  يرادروخرب  اب  ود  نیا  زا  یکی  نتفرگ  رارق  فده  نایم  هطبار  - 3 ترخآ . نتفرگ  رارق  فده  ایند و  نتفرگ  رارق  فده 
عمج ناکما  تسا و  داضت  عون  زا  مود  هطبار  تسا . نکمم  ود  نآ  نایم  عمج  اذـهل  تسین و  داـضت  عون  زا  هجوچیه  هب  لوا  هطبار  يرگید .
یلو تسا  داضت  ترخآ  زا  يرادروخرب  ایند و  نتفرگ  رارق  فده  نایم  ینعی  تسا ؛ هفرطکی  داضت  موس  هطبار  اما  درادن . دوجو  ودنآ  نایم 

. تسین داضت  ایند  زا  يرادروخرب  ترخآ و  نتفرگ  رارق  فده  نایم 

ییارگ عوبتم  ییارگ و  عبات 

فدـه هک  تسا  لماک  صقان و  نایم  داضت  عون  زا  يرگید ، زا  يرادروخرب  یکی و  نتفرگ  رارق  فدـه  رظن  زا  ترخآ  ایند و  ناـیم  داـضت 
مزلتـسم هکلب  تسین ، صقاـن  زا  تیمورحم  مزلتـسم  لـماک  نتفرگ  رارق  فدـه  اـما  تسا  لـماک  زا  تیمورحم  مزلتـسم  صقاـن  نتفرگ  رارق 

ناسنا رگا  تسا ؛ نینچ  عضو  اهعوبتم  عباـت و  قلطم  رد  هکناـنچمه  تسا ، یناـسنا  یلاـع و  حطـس  رد  هتـسیاش و  وحن  هب  نآ  زا  يدـنمهرهب 
رد دـمآ . دـهاوخ  دوـخ  هـب  دوـخ  عباـت  دـهد  رارق  فدـه  ار  عوـبتم  رگا  یلو  دـنامیم ، مورحم  عوـبتم  زا  دـشاب  عباـت  زا  هدافتــسا  شفدـه 
نع هایند  هتلغـش  دق  ایندلا  یف  لماع  نالماع : ایندلا  یف  سانلا  : » تسا هدش  نایب  یلکـش  نیرتوکین  هب  بلطم  نیا  تمکح 269  هغالبلاجهن ،

اهدـعب امل  ایندـلا  یف  لمع  لماع  و  هریغ ، ۀـعفنم  یف  هرمع  ینفیف  هحفـص 321 ] هسفن [  یلع  هنمأـی  رقفلا و  هفلخی  نم  یلع  یـشخی  هترخآ ،
مدرم هعنمیف .» ۀجاح  هللا  لأسی  هللا ال  دنع  اهیجو  حبـصاف  اعیمج ، نیرادلا  کلم  اعم و  نیظحلا  زرحاف  لمع ، ریغب  ایندـلا  نم  هل  يذـلا  هءاجف 

يدام و روما  هب  یمرگرس  درادن . يدام  روما  ياروام  یفده  دنکیم و  راک  ایند  يارب  اهنت  یکی  دناهنوگ : ود  فده  لمع و  رظن  زا  ایند  رد 
تسا ناگدنامزاب  هدنیآ  نارگن  هراومه  دسانشیمن ، دمهفیمن و  يزیچ  ایند  زا  ریغ  نوچ  تسا . هتـشادزاب  ترخآ  هب  هجوت  زا  ار  وا  يویند 
شرمع اذهل  تسین ، دراد  شیپ  رد  دوخ  هک  یتخـس  ياهزور  نارگن  زگره  اما  دـنک  نیمأت  شدوخ  زا  دـعب  يارب  ار  نانآ  عضو  هنوگچ  هک 

ایند اما  تسا  فده  نآ  يارب  شیاهراک  مامت  دهدیم و  رارق  فدـه  ار  ترخآ  رگید  رفن  کی  ددرگیم . یناف  شناگدـنامزاب  تعفنم  رد 
ترخآ ایند و  هرهب  هک  تسنیا  هجیتن  دروآیم . ور  وا  هب  دـشاب  هتفرگ  تروص  نآ  رطاخ  هب  نآ و  يارب  يراـک  هکنآ  نودـب  دوخ و  هب  دوخ 

زا هچ  ره  تسا و  راگدرورپ  دزن  دنموربآ  هک  یلاح  رد  دنکیم  حبص  یـسک  نینچ  ددرگیم ، هناخ  ود  ره  کلام  دنکیم و  زارحا  اماوت  ار 
رگا دـیوگیم  دـنکیم . هیبشت  رتش  لکـشپ  رتش و  راطق  هب  ار  ایند  ترخآ و  دراد ؛ یبوخ  هیبشت  يولوم  دـنکیم . اطعا  وا  هب  دـهاوخب  ادـخ 
طقف شفده  هحفص 322 ] یسک [  رگا  اما  تشاد ، دهاوخ  مه  لکـشپ  مشپ و  عبتلاب  هاوخان و  هاوخ  دشاب  رتش  راطق  نتـشاد  شفده  یـسک 

رتش لکـشپ  مشپ و  زا  دـیاب  وا  دوب و  دـنهاوخ  رتش  راـطق  بحاـص  نارگید  دـش ؛ دـهاوخن  رتش  راـطق  بحاـص  زگره  دـشاب  لکـشپ  مشپ و 
عبت رد  ومع  ناد  رتشا  راطق  ترخآ  عفتنم  تخب  هاج و  لام و  نسح و  عبت  ردنا  دـسر  ات  نک  نید  دیـص  دـیوگیم : دـنک . هدافتـسا  نارگید 

یئارگایند دنعوبتم و  عبات و  ترخآ  ایند و  هکنیا  ار  مشپ  تمسق  هچ  رتشا  دوب  رو  ار  وت  دوبن  رتش  ینیزگب  مشپ  وم  کشپ و  نوچمه  شایند 
دوـخ لاـبند  هب  ار  اـیند  دوـخ  هب  دوـخ  تسا و  یئارگ  عوـبتم  یئارگترخآ  اـما  تسا و  ترخآ  زا  تـیمورحم  مزلتـسم  تـسا و  یئارگ  عباـت 
هروس تایآ 18 و 19  زا  حیرـص و  روط  هب  نارمع  لآ   145  - تایآ 148 زا  تسا . هدـش  زاغآ  میرک  نآرق  زا  هک  تسا  یمیلعت  دـشکیم ،

. دوشیم هدافتسا  الماک  بلطم  نیا  حیرص ، هب  کیدزن  هراشا  روطب  يروش  هروس  هیآ 20  ءارسا و 

يریمیم ادرف  هک  شاب  نانچ  ياهدنز و  هشیمه  هک  شاب  نانچ 
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تافو ضرم  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  يایاصو  ءزج  هدش و  لقن  ثیدح  ریغ  ثیدح و  بتک  رد  هک  تسا  یفورعم  ثیدح  - 2
يارب هحفـص 323 ] [ . ] 183 «. ] ادـغ تومت  کناک  کترخال  نک  ادـبا و  شیعت  کنأک  كایندـل  نک  نومـضم « : نیا  هب  تسا  هدـمآ  زین 

ءارآ و هکرعم  ثیدـح  نیا  يریمیم . ادرف  یئوگ  هک  شاـب  ناـنچ  ترخآ  يارب  دـنام و  یهاوخ  نادـیواج  یئوگ  هک  شاـب  ناـنچ  تیاـیند 
يراک تقو  ره  هدن ، جرخ  هب  باتش  نک ، يراگنا  لهس  ایند  راک  رد  هک  تسنیا  دوصقم  دنیوگیم  یخرب  تسا . هدش  ضیقن  دض و  دئاقع 

کی زا  شیب  هک  نک  رکف  نینچ  هشیمه  ترخآ  راک  هب  تبسن  یلو  تسا  یقاب  تقو  دوشیمن » رید   » وگب دمآ  شیپ  ایند  یگدنز  هب  طوبرم 
هکنیا مکح  هب  رگید  یضعب  دوشیم .» رید   » تسا و گنت  رایسب  تقو  وگب  دمآ  شیپ  ترخآ  هب  طوبرم  راک  تقو  ره  يرادن ، تصرف  زور 
تسنیا دوصقم  دناهتفگ  تسا  هدوبن  نینچ  زگره  نید  ءایلوا  تریس  شور و  دهدب ، يراگنا  لهس  روتسد  مالسا  هک  تسین  يرواب  دناهدید 

هناهب هب  تقوم و  تروص  هب  ار  اهراک  رامـشم و  کچوک  هجوچیه  هب  سپ  دـنام ، یهاوخ  نادـیواج  هک  نک  رکف  هراومه  ایند  راـک  رد  هک 
اریز یتسه  هدنز  ایند  رخآ  ات  یئوگ  هک  هدب  ماجنا  يرگن  هدنیآ  اب  یـساسا و  نانچ  نآ  هکلب  هدـن ، ماجنا  يرـسرس  درادـن  رابتعا  رمع  هکنیا 
ادرف هک  نک  رکف  هشیمه  تسا ، ادخ  تسد  هب  ترخآ  راک  اما  درب ، دـنهاوخ  هرهب  وت  راک  لوصحم  زا  نارگید  ینامن ، هدـنز  تدوخ  اضرف 

یلاـباال و دـیقال و  دـیاب  اـیند  راـک  رد  ریـسفت  ود  نیا  زا  یکی  قـبط  مینکیم ، هظحـالم  هکناـنچ  تسا . هدـنامن  تیارب  یتـصرف  يریمیم و 
لوبق دروم  دناوتیمن  ریـسفت  ود  نیا  زا  مادکچیه  هک  تسا  یهیدب  دوب . نینچ  دـیاب  ترخآ  راک  رد  رگید  ریـسفت  قبط  دوب و  تیلوؤسمیب 

رـس تشپ  يدـیقال و  كرت  لـمع و  هب  توـعد  هنیمز  رد  تسا  ثیداـحا  نیرتـفیطل  زا  یکی  ثیدـح  نیا  اـم  رظن  هب  هحفـص 324 ] دشاب [ .
دوز ای  رید  هک  دنادیم  دنکیم و  یگدنز  ياهناخ  رد  ناسنا  رگا  یترخآ . ياهراک  رد  هچ  یئایند و  حالطـصا  هب  ياهراک  رد  هچ  يزادنا ،

هچ یهام و  هچ  هکلب  يزور و  هچ  هک  دـنادیمن  اما  دـش  دـهاوخ  رقتـسم  اجنآ  رد  هشیمه  يارب  تفر و  دـهاوخ  رگید  هناخ  هب  هناخ  نیا  زا 
هب تبـسن  مه  تسه و  نآ  رد  هک  هناخ  نیا  هب  طوبرم  ياهراک  هب  تبـسن  مه  دـیدرت ، تلاح  کی  صخـش  نیا  دـش ، دـهاوخ  لقتنم  یلاس 
هب تسد  زگره  تفر  دهاوخ  هناخ  نیا  زا  ادرف  دنادب  رگا  دنکیم . ادیپ  دـش  دـهاوخ  لقتنم  اجنآ  هب  اهدـعب  هک  ياهناخ  هب  طوبرم  ياهراک 

رگا و  دنک ، حالصا  دش  دهاوخ  لقتنم  اجنآ  هب  ادرف  هک  ياهناخ  هب  طوبرم  ياهراک  طقف  دنکیم  شـشوک  دز ؛ دهاوخن  هناخ  نیا  حالـصا 
یلعف هناخ  هک  تسا  نیا  العف  تسا  مزال  هچنآ  تفگ  دهاوخ  درک ، دهاوخ  لمع  سکعرب  دنامب  هناخ  نیا  رد  دیاب  رگید  لاس  دـنچ  دـنادب 

دنادیمن دربیم و  رـس  هب  دیدرت  رد  صخـش  هک  یلاح  رد  تسا . دایز  تصرف  دوشیمن ، رید  العف  هناخ  نآ  راک  میهدب ، یتروص  رـس و  ار 
ياهراک هب  تبـسن  دیوگیم  دوشیم و  ادیپ  یلقاع  صخـش  دنام ، دهاوخ  هناخ  نیا  رد  رگید  ياهلاس  ای  دش و  دهاوخ  لقتنم  يدوز  هب  هک 

ریمعت هب  جایتحا  رگا  اذـهیلع  دوب ، یهاوخ  یقاب  اجنیا  رد  هشیمه  يارب  هک  نک  ضرف  نینچ  یتسه  نآ  نکاس  العف  هک  هناـخ  نیا  هب  طوبرم 
رتدوز هچ  ره  سپ  دش ، یهاوخ  لقتنم  ادرف  هک  نک  ضرف  نینچ  مود  هناخ  هب  طوبرم  ياهراک  هب  تبـسن  یلو  هدب ، ماجنا  تسه  حالـصا  و 
يدـج اـشوک و  تمـسق  ود  ره  رد  ناـسنا  هک  تسنیا  يروتـسد  نینچ  هجیتن  نک . لـیمکت  هحفـص 325 ] ار [  اـجنآ  ياـهیمامتان  صقاون و 

تـصرف تقو و  اهلاس  هک  دـنزب  ياهسـسؤم  سیـسأت  ای  باتک و  فیلأت  ای  ملع و  لیـصحت  راک  هب  تسد  دـهاوخیم  دـینک  ضرف  دوشیم .
هک شیدنیب  نانچ  دنیوگیم  هک  تسا  اجنیا  دـنکیمن . عورـش  دـنامیم  مامتان  شراک  دـهدیمن و  فافک  شرمع  دـنادب  رگا  دـهاوخیم .

رظن زا  هرخـألاب  و  یمدرم ، قوـقح  یهلا و  قوـقح  يادا  رظن  زا  اههتـشذگ ، ناربـج  هبوـت و  رظن  زا  صخـش  نیمه  یلو  تسا . زارد  ترمع 
تـسه هک  يزیچ  داد ، ماـجنا  دوـشیم  مه  ادرف  سپ  دـشن  رگا  ادرف  ادرف ، دـشن  زورما  تسا ، یفاـک  مه  مک  تصرف  تقو و  هـک  یئاـهراک 

، لوا عون  سکع  رب  اهراک  هنوگنیا  رد  دیاین ، یئادرف  سپ  ای  یئادرف  اما  دـنکفیب  ادرف  سپ  هب  ار  ادرف  ادرف و  هب  ار  زورما  ناسنا  تسا  نکمم 
ریخأت یضرف  نینچ  هجیتن  سپ  دوش . هداد  جرخ  هب  باتش  درادن  یموزل  هک  تسنیا  تسا  دایز  تقو  تسا و  یقاب  رمع  هک  ضرف  نیا  همزال 

تقو و هکنیا  ضرف  همزال  دراوم  یخرب  رد  دش  مولعم  سپ  تسین . یتصرف  تقو و  هک  درک  ضرف  دیاب  اجنیا  رد  تسا . لامها  فیوست و  و 
رگید دراوم  یخرب  رد  و  تسا . ندـشن  راـک  هب  تسد  تسا  مک  تقو  هکنیا  ضرف  همزـال  و  مادـقا ، لـمع و  هب  قـیوشت  تسا  داـیز  تصرف 
هکنیا ضرف  همزال  تسا و  ندـشن  راک  هب  تسد  لامها و  تسا  دایز  تقو  تصرف و  هکنیا  ضرف  همزال  ینعی  تسا ، سکع  رب  راک  تسرد 
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 ] مادقا لمع و  هب  هک  درک  ضرف  دیاب  هنوگ  کی  دروم  ره  رد  دنکیم و  قرف  دراوم  سپ  تسا . ندش  راک  هب  تسد  تسین  یتقو  تصرف و 
ود زا  لیزنت »  » ود هک  درادـن  یعنام  چـیه  اذـهل  تسا ، لیزنت »  » ناسل لـیلد  ناـسل  لوصا ، ياـملع  حالطـصا  هب  ددرگ . یهتنم  هحفص 326 ]

تسا رمع » همادا  تایح و  ياقب   » لصا وگب  اهراک  یخرب  رظن  زا  هک  دوشیم  نیا  ثیدح  ینعم  لصاح  دنشاب . هدوب  رگیدکی  دض  رب  تهج 
؛ تسین لـیلدالب  هیجوت  کـی  افرـص  مدرک  رکذ  هک  یناـعم  نیا  تسنآ .» یهاـتوک  رمع و  ياـقب  مدـع   » لـصا وـگب  اـهراک  یخرب  رظن  زا  و 

ثیدـح نیا  هکنیا  تلع  دـنکیم . نشور  دـش  هتفگ  هک  وحن  نیمه  هب  ار  ثیدـح  نیا  موهفم  الماک  هک  دراد  دوجو  رگید  تیاور  نیدـنچ 
هب باطخ   ) دنکیم لقن  مرکا  لوسر  زا  قفر ،»  » هدام راحبلا ، ۀنیفـس  رد  تسا . ثیداحا  نآ  هب  هجوت  مدـع  تسا ، هدـش  عقاو  فالتخا  دروم 

نیا ینعی  ادـغ .» تومی  هنا  فاخی  نم  لمع  لمعا  تومی و  هنا ال  نظی  نم  ثرح  ثرحاف  قفرب ... هیف  لغواف  نیتمل  نیدـلا  اذـه  نا  (: » رباج
دننام نک  لمع  دریمیمن و  دربیم  نامگ  هک  یـسک  دـننام  نک  تشک  نک ... ارادـم  هکلب  ریگن  تخـس  دوخرب  تسا ، تناـتم  اـب  مأوت  نید 

لقن مالـسلاهیلع  یلع  هب  باـطخ  مرکا  لوسر  زا  یفاـک ، زا  باب 29 ، قالخا ، شخب  راـحب ، دلج 15  رد  دریمب . ادرف  دـسرتیم  هک  یـسک 
مالـسا ادغ .» تومی  هنا  فوختی  نم  رذح  رذحا  امره و  تومی  نا  وجری  نم  لمع  لمعاف  نیتم ... نیدلا  اذـه  نا  [ » هحفص 327 دنکیم [ :

میب هک  شاب  یسک  دننام  طایتحا  رد  و  دریمب ، هاگنآ  دسرب و  يریپ  هب  دراد  دیما  هک  نک  لمع  یسک  دننام  لمع  رد  تناتم ... اب  تسا  ینید 
ترمع هک  نک  رکف  دـهاوخیم ، زارد  رمع  دایز و  تصرف  تقو و  هک  ینزیم  يدـیفم  راک  هب  تسد  هک  هاگنآ  ینعی  دریمب . ادرف  دراد  نآ 

تـصرف يریمیم ؛ ادرف  هک  نک  رکف  يزادنیب ، ریخأت  یهاوخیم  تسا  دایز  تقو  هکنیا  هناهب  هب  ار  يراک  هک  هاگنآ  اما  دوب و  دهاوخ  زارد 
«. ادغ نوتومت  مکناک  مکترخال  اونوک  مکایند و  اوحلـصا  : » دنکیم لقن  مرکا  لوسر  زا  هحاصفلاجهن  رد  زادنین . ریخأت  هدـن و  تسد  زا  ار 

نظی ئرما  لمع  لمعا  : » دنکیم لقن  اضیا  دیریمیم . ادرف  ایوگ  هک  دیـشاب  نانچنآ  شیوخ  ترخآ  يارب  دـیهد و  ناماس  ار  شیوخ  يایند 
سکنآ دننام  دریمیمن و  زگره  دربیم  نامگ  هک  نک  لمع  سکنآ  دننام  ادغ .» تومی  نا  یـشخی  ئرما  رذح  رذحا  ادـبا و  تومی  نل  هنا 

هایند و رماب  متهی  نموملا ، امه  سانلا  مظعا  : » تسا هدمآ  مرکا  لوسر  زا  رگید  ثیدـح  رد  هحفص 328 ] دریمب [ . ادرف  دسرتیم  هک  سرتب 
هدام راحبلا ، ۀنیفـس  رد  ترخآ . راک  هب  مه  دزادرپب و  شیوخ  يایند  راک  هب  مه  دـیاب  هک  تسا ، نمؤم  رتراتفرگ  مدرم  همه  زا  هترخآ .» رما 

دناهدرک لقن  تیبلالها  نایم  رد  ملسم  تیاور  کی  تروص  هب  ناشیا  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  لوقعلافحت ، زا  سفن ،» »
اهر انید  رطاخ  هب  ار  شیوخ  نید  اـی  نید و  هناـهب  هب  ار  شیوخ  ياـیند  هکنآ  هایندـل .» هنید  كرت  وا  هنیدـل  هاـیند  كرت  نم  اـنم  سیل  : » هک
نید يایلوا  ناسل  رد  میدرک ، طابنتـسا  ام  هک  یموهفم  نینچ  اـب  يریبعت  ناـنچ  هک  دـش  مولعم  میتفگ  هچنآ  عومجم  زا  تسین . اـم  زا  دـنک ،

. تسا هدوب  عیاش  جیار و 

یقرواپ

دناهدرکرب و زا  مدرم  هک  تسنیا  دوصقم  ای  تسا و  هدش  ظفح  بتک  نتم  رد  هک  تسنیا  يدوعـسم  دوصقم  هک  تسین  مولعم  نم  يارب  [ 1]
هرامش اههمان ، شخب  هغالبلاجهن ، [ 4 . ] هحفص 230 لوا  دلج  [ 3 . ] ص 9 هغالبلاجهن ، حرش  رب  هدبع  همدقم  [ 2 . ] تسا هدش  دصق  ود  ره  ای 
نیرخآ دـمحم  نب  ناورم  بتاک  يو  [ 7 . ] مشاب هدرکن  هابتشا  ددع  رد  رگا  ماهدرمـش ، اصخـش  نم  هچنآ  بسح  هب  [ 6 . ] هبطخ 82 [ 5 . ] 22

، دیمحلادبع اب  یگدنـسیون  دناهتفگ : شاهرابرد  تسا ، فورعم  هدنـسیون  دنمـشناد و  عفقم  نبا  داتـسا  لصالا و  یناریا  تسا ، يوما  هفیلخ 
تـسا هتخیر  شرـس  ولج  يوـم  هک  یـسک  ینعی  علـصا : [ 8 . ] دوـب هیوـب  لآ  ریزو  دـیمعلا  نبا  تفاـی . ناـیاپ  دـیمعلا » نبا   » اـب دـش و  زاـغآ 
يزیمآ زنط  ریبعت  اب  ار  ترـضح  نآ  مان  يوما ، یگتـسباو  مکح  هب  دـنکیم ، فارتعا  ار  یلوم  لامک  تلیـضف و  المع  هکنیا  اب  دـیمحلادبع 

زا لقن  نییبتلا  نایبلا و  همدـقم  یلاق  یلع  یبا  رداونلا  دربم ، لماکلا  هبیتق ، نبا  بتاکلا  بدا  زا : تسا  ترابع  رگید  نکر  هس  [ 9 . ] دروآیم
[13 . ] تمکح 81 هغالبلاجهن ، . دـنادیم هک  تسا  نامه  یـسک  ره  شزرا  [ 12 . ] هحفص 83 [ 11 . ] هحفص 202 [ 10 . ] نودلخ نبا  همدقم 

ترضح نآ  هب  باطخ  دش  هفیلخ  نامثع  زا  سپ  یلوم  هک  یماگنه  تسا ، فورعم  يابطخ  زا  تسا و  نینمؤملاریما  باحـصا  رباکا  زا  يو 
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تنیز نآ  هب  تفـالخ ، لوبق  اـب  وت  ینعی »  » اـهیلا کـنم  جوـحا  کـیلا و  یه  کـتعفر و  اـم  اـهتعفر و  کـتنازام و  هفـالخلا و  تنیز  تفگ :
تفالخ یلو  يدرب  الاب  ار  شماقم  يداد و  تعفر  تفالخ  هب  وت  دادن ، لالج  دیـشخبن و  تنیز  ار  وت  تفالخ ، اما  يداد  لالج  يدیـشخب و 

بـش رد  هک  تسا  يدودعم  دارفا  ءزج  هعـصعص  تفالخ .» هب  وت  زا  تسا  رتدنمزاین  وت  هب  تفالخ  دربن ، الاب  ار  وت  ماقم  دادن و  تعفر  وت  هب 
، نیفدت نایاپ  زا  سپ  هعـصعص  درک . تکرـش  بش ، کیرات  لد  رد  وا ، نیفدت  مسارم  ترـضح و  نآ  هزانج  عییـشت  رد  نینموملاریما  تافو 
رب تشادرب و  كاخ  زا  یتشم  رگید  یتسد  اب  تشاذگ و  دوخ  شپطرپ  جـیهتم و  بلق  يور  تسد  کی  داتـسیا ، مالـسلاهیلع  یلع  ربق  رانک 
دلج رد  یـسلجم  موحرم  درک . داریا  مالـسلاهیلع  یلع  صاخ  نارای  نادـناخ و  عمجم  رد  ناجیه  رپ  روش و  رپ  ياهباطخ  تخیر و  دوخ  رس 
ناف دـعب  اما  : » دوشیم زاغآ  هلمج  نیا  اب  همان  [ 14 . ] تسا هدرک  لقن  ار  یلاع  هباطخ  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تداهـش  باب  راحب  مهن 

دنمشناد ار  ناتـساد  نیا  [ 15 . ] اه هماـن  شخب  زا  همان 35  هغالبلاجهن ، دهـشتسا » دق  هللا - همحر  رکب - یبا  نب  دـمحم  تحتتفا و  دـق  رـصم 
لقن تسا  هدوب  هدش  لیکشت  شیپ  لاس  دنچ  رد  سدقم ، دهشم  رد  ناشیا  راختفا  هب  هک  یلافتحا  رد  نانبل  میقم  هینغم  داوج  دمحم  رـصاعم 

[20 . ] 5/ هط [ 19 . ] تمکح 447 ، هغالبلاجهن [ 18 . ] هحفص 99 دلج 2  [ 17 . ] هبطخ 224 اههبطخ ، شخب  هغالبلاجـهن ، [ 16 . ] دندوب هدرک 
هحفص 97. مراهچ ، پاچ  نیملـسملا ، طاطحناب  ملاعلارـسخ  اذام  [ 21 . ] مسیلائر شور  هفـسلف و  لوصا  مجنپ  دـلج  همدـقم  هب  دوش  عوجر 
.22 ءایبنالا : [ 25 . ] 27 مور : [ 24 . ] مسیلائر شور  هفـسلف و  لوصا  مجنپ  دلج  همدقم  هب  دوش  عوجر  [ 23 . ] هحفص 135 قباس ، ردصم  [ 22]
[32 . ] 23: رشح [ 31 . ] 8 هط : [ 30 . ] 60 لحن : [ 29 . ] 11 يروش : [ 28 . ] هفـسلف لوصا  مجنپ  دلج  هب  دوش  عوجر  [ 27 . ] 91 نونموملا : [ 26]
.12 يروش : [ 39 . ] 4 صالخا : [ 38 . ] 3 صالخا : [ 37 . ] 2 صالخا : [ 36 . ] 255 هرقب : [ 35 . ] 3 دیدح : [ 34 . ] 3 ماعنا : [ 33 . ] 115 هرقب :
هبطخ 152. [ 47 . ] هبطخ 152 [ 46 . ] هبطخ 228 [ 45 . ] هبطخ 1 [ 44 . ] 29 ص : [ 43 . ] 24 دمحم : [ 42 . ] 109 فهک : [ 41 . ] 3 أبس : [ 40]

هبطخ رد  [ 55 . ] هبطخ 152 [ 54 . ] هبطخ 228 [ 53 . ] هبطخ 64 [ 52 . ] هبطخ 64 [ 51 . ] هبطخ 152 [ 50 . ] هبطخ 1 [ 49 . ] هبطخ 228 [ 48]
تعن دودحم و ال  دح  هتفـصل  سیل  يذلا  : » دـیامرفیم هنع » تافـصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  : » دـیامرفب هکنآ  زا  لبق  هغالبلاجـهن  لوا 

[59 . ] هحفص 157 باتک  نامه  [ 58 . ] هحفص 126 باتک  نامه  [ 57 . ] هحفص 120 هرامش 2  عیشت ،» بتکم   » هنالاس هیرشن  [ 56 «. ] دوجوم
تاملک هغالبلاجهن ، [ 60 «. ] یفـسلف میهافم  ياهیئاسران   » شخب يرهطم ، یـضترم  فیلأت  يرگیدام  هب  شیارگ  للع  باتک  هب  دوش  عوجر 

. فالتخا یکدنااب  ص 14  ب 101 / ج 41 ، راونـالاراحب ، [ 62 . ] تمکح 282 راصق ، تاـملک  هغالبلاجـهن ، [ 61 . ] 229 تمکح . راصق ،
هبطخ [ 70 . ] تمکح 139 [ 69 . ] 28 دعر : [ 68 . ] 6 قاقشنا : [ 67 . ] هبطخ 210 [ 66 . ] هبطخ 184 [ 65 . ] همان 45 [ 64 . ] هبطخ 213 [ 63]

[78 . ] 25 دیدح : [ 77 . ] هبطخ 220 [ 76 . ] هبطخ 213 [ 75 . ] هبطخ 218 [ 74 . ] هبطخ 190 [ 73 . ] تمکح 139 [ 72 . ] هبطخ 86 [ 71 . ] 184
ظفح ار  عامتجا  ماظن  لاـح  ره  هب  هک  حـلاصان  تموکح  حـلاص ، تموکح  ندوبن  ضرف  هب  ینعی  [ 80 . ] 144 نارمع : لآ  [ 79 . ] 67 هدئام :

[83 . ] هبطخ 33 هغالبلاجـهن ، [ 82 . ] هبطخ 40 هغالبلاجـهن ، [ 81 . ] تـسا رتـهب  یلگنج  یگدـنز  یماـظنیب و  جرم و  جره و  زا  دــنکیم ،
[87 . ] هبطخ 126 هغالبلاجـهن ، [ 86 (. ] هیقشقش  ) هبطخ 3 هغالبلاجـهن ، [ 85 . ] هغالبلاجهن هـبطخ 15  زا  [ 84 . ] 437 تمکح . هغالبلاجهن ،

ياقآ فیلأـت  تلود ، تردـق  درف و  يدازآ  باـتک  هب  دوش  عوجر  زین  هحفـص 40 و  كردم  نامه  [ 88 . ] و 38 یعاـمتجا ص 37  دادرارق 
یگنج رد  لیئارـسا  ینب  هاضق  زا  حاتفی  [ 90 . ] تسا تلادع  نیع  دـنکب  وا  هچ  ره  رگید  ترابع  هب  [ 89 . ] یعانص ص 4 و 5 دومحم  رتکد 

رد دـنازوسب ، دـنوادخ  یناـبرق  هب  دروـخرب  ودـب  تسخن  هک  ار  سک  ره  تشگزاـب  رد  دـنادرگ  زوریپ  ار  وا  دـنوادخ  رگا  دوـب  هدرک  رذـن 
هحفـص 78. تلود ، تردق  درف و  يدازآ  [ 91 . ] دـنازوس ار  دوخ  رتخد  حاتفی  دوب ، شرتخد  دروخرب ، وا  هب  هک  یـسک  نیتسخن  تشگزاـب 
[95 . ] 51 همان . اههمان ، شخب  هغالبلاجـهن ، [ 94 . ] همان 5 اههمان ، شخب  هغالبلاجـهن ، [ 93 . ] حاکنلا باتک  دلج 7 ، يراخب ، حیحـص  [ 92]

تسا تهجنآ  زا  تسا  هدمآ  ناملـسم  مان  اهنت  هکنیا  [ 97 . ] 50 همان . اههمان ، شخب  هغالبلاجـهن  [ 96 . ] 53 همان . اههمان ، شخب  هغالبلاجهن 
، هغالبلاجهن [ 99 . ] ياههمان 26 و 27 و 46 هب  دوش  عوجر  اـضیا  همان 25 ، هغالبلاجهن  [ 98 . ] دوشیم هتفرگ  نیملـسم  زا  اهنت  تاقدـص  هک 
هبطخ 153. هغالبلاجهن ، [ 103 . ] هبطخ 153 هغالبلاجهن  [ 102 . ] هبطخ 144 هغالبلاجهن  [ 101 . ] هبطخ 106 هغالبلاجهن  [ 100 . ] هبطخ 2
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[108 . ] هماـن 28 هغالبلاجـهن ، [ 107 . ] هبطخ 3 ، هغالبلاجـهن [ 106 . ] تـمکح 139 هغالبلاجـهن ، [ 105 . ] هـبطخ 239 هغالبلاجـهن  [ 104]
هغالبلاجهن [ 112 . ] هبطخ 163 هغالبلاجهن  [ 111 . ] هبطخ 163 هغالبلاجـهن ، [ 110 . ] هبطخ 30 هغالبلاجـهن ، [ 109 . ] همان 37 هغالبلاجهن ،

[117 . ] هبطخ 90 ، هغالبلاجهن [ 116 . ] هبطخ 3 هغالبلاجهن  [ 115 . ] هبطخ 5 هغالبلاجهن  [ 114 . ] هبطخ 26 هغالبلاجهن  [ 113 . ] هبطخ 235
هبطخ 233. هغالبلاجهن ، [ 121 . ] هبطخ 113 هغالبلاجهن ، [ 120 . ] هبطخ 16 هغالبلاجهن ، [ 119 . ] 256 هرقب : [ 118 . ] هبطخ 51 ، هغالبلاجهن
: فارعا [ 124 (. ] راتفگ هد  باتک  هب  ای  ، ) مود ینارنخس  لوا ، دلج  هام ، راتفگ  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 123 . ] هبطخ 157 هغالبلاجهن ، [ 122]

یهنلا باب   ) باب 14 قالخا ، ءزج  ج 15  راونالاراحب ، هب  دوش  عوجر  [ 128 . ] 27 دیدح : [ 127 . ] هبطخ 233 [ 126 . ] هبطخ 233 [ 125 . ] 27
[129 . ] ثیدـح نیا  يهراـبرد  دایـص  غرم و  يهرظاـنم  زا  هدروآ  یناتـساد  يونثم  مشـش  رتـفد  رد  یمور  يـالم  ۀحایـسلا .) ۀـینابهرلا و  نع 
، هغالبلاجهن « ) مولظم بغـس  ملاظ و ال  ۀـظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذـخا  [ »... 131 . ] 9 رشح : [ 130 . ] هبطخ 184 هغالبلاجهن ،
، زیربت پاچ  دلج 9 ، راحب ، [ 135 . ] هبطخ 200 هغالبلاجهن ، [ 134 . ] همان 45 هغالبلاجهن ، [ 133 . ] هبطخ 200 هغالبلاجهن ، [ 132 ). ] هبطخ 3
[140 . ] تمکح 128 راصق ، تاـملک  [ 139 . ] هبطخ 159 [ 138 . ] تمکح 171 راصق ، تاـملک  [ 137 . ] 32 فارعا : [ 136 . ] هحفص 758
.4 بازحا : [ 144 . ] ص 16 و 129 یفاک ج 2 / [ 143  . ] همان 45 هغالبلاجهن ، [ 142 . ] هبطخ 215 هغالبلاجهن ، [ 141 . ] همان 45 هغالبلاجهن ،

لوصا [ 149 . ] همان 45 هغالبلاجـهن ، [ 148 . ] شرورپ ربکا  ياـقآ  [ 147 . ] همان 45 هغالبلاجـهن ، [ 146 . ] تمکح 99 هغالبلاجـهن ، [ 145]
ثیدح « ) ةرخالا ۀعرزم  ایندـلا  [ » 153 . ] 21 مور : [ 152 . ] 3 کلم : [ 151 . ] 7 هدجس : [ 150 «. ] لوپ شزرا - لکـش   » لصف نیـشون ، داصتقا 

«. هللا ءایلوا  رجتم  ایندلا ... [ » 155 . ] هبطخ 28 هغالبلاجهن  قابـسلا .» ادغ  رامـضملا و  مویلا  نا  الا و  [ » 154 . ] لاد باب  قیاقحلازونک ، يوبن .)
تمکح راصق ، تاملک  هغالبلاجـهن ، [ 157 . ] تمکح 131 هغالبلاجهن ، هللا .» ءابحا  دجـسم  ایندـلا ... [ » 156 . ] تمکح 131 هغالبلاجـهن ،

.46 فهک : [ 160 . ] هبطخ 194 هغالبلاجهن ، [ 159 . ] هبطخ 214 هغالبلاجهن ، [ 158 . ] تسا هدمآ  ناتـساد  نیا  نمـض  الاب  ياههلمج  . 131
: مجن [ 167 . ] 13 بازحا : [ 166 . ] همان 31 هغالبلاجهن ، [ 165 . ] 7 مور : [ 164 . ] 26 دعر : [ 163 . ] 29 و 30 مجن : [ 162 . ] 7 سنوی : [ 161]

هدام راحبلا ، ۀنیفس  [ 172 . ] هحفص 340 دلج 4  يدـمآ ، درد  ررغ و  [ 171 . ] 19 رشح : [ 170 . ] 15 رمز : [ 169 . ] 53 فارعا : [ 168 . ] 42
سک ره  : » دیوگیم هک  هدرک  هراشا  یبرع  نیدلا  ییحم  زا  یفورعم  هلمج  هب  تیب  نیا  رد  [ 175 . ] 24 لافنا : [ 174 . ] 16 ق : [ 173 «. ] بح »

ج 61/ راونالاراحب ، [ 176 «. ] مرض ریغ  یف  خفن  مرواذ و  نمـستسا  دقف  تسا  هدش  لئان  سفنلاۀفرعم  هب  دناهتفگ  امکح  هچنآ  اب  دنک  نامگ 
هبطخ 213. هغالبلاجـهن ، [ 179 . ] 19 رشح : [ 178 (. ] تسا هدـمآ  هکردـتال » « » هارتال  » ياج هب  . ) هبطخ 178 هغالبلاجـهن ، [ 177 . ] ص 99
[183 . ] هحفـص 105 ینید ، رکف  يایحا  [ 182 . ] هحفـص 105 ینید  رکف  يایحا  لقن  هب  [ 181 . ] هحفـص 57 منیبیم ، نم  هک  یئایند  [ 180]

(. تراجت تامدقم  باوبا  زا  باب 82  زا  ثیدح 2   ) رداهبریما پاچ  هحفص 535 ، دلج 2  لئاسو ،

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

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 98زکرم  هحفص 95 

http://www.ghadirestan.com


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 

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
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. 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 

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 
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