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یهار ود  رس  رب  تیباهو 

باتک تاصخشم 

: مق رـشن :  تاصخـشم  يزاریـشمراکم . یهار / ود  رـس  رب  تیباـهو  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1305 رصان ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
پاچ  ) لایر  8000 لایر ؛   8000 کـباش :  200 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1384 . دحاو  ع ،)  ) بلاطیبانبیلع مامالاهسردـم 
پاچ لایر :   10000 متـشه ؛ ) پاچ   ) لایر  10000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  8000 موس 964-8139-84-9 ؛ :  پاچ  لاـیر   8000 مود ؛ )

: یـسیلگنا هب  دـلج  تـشپ  تشادداـی :  مهدزاـی ) پاـچ   ) لاـیر  14000 مـهد ؛ ) پاـچ   ) لاـیر 14000 978-964-8139-84-6 ؛ :  مهن 
: مجنپ مراهچ و  پاچ  تشاددای :  موس . پاچ  تشادداـی :  ررکم 1384 . مود : پاچ  تشاددای :  . Wahhabism in side - track

[ - 199 . ] ص همانباتک : تشادداـی :  . 1387 مهدزای : مهد و  پاـچ  تشادداـی :  . 1386 مهن :  متـشه و  مشـش و  پاچ  تشادداـی :  . 1385
يدنب هدر  BP207/6/م7و9 1384  هرگنک :  يدـنب  هدر  اـههیدر  اـههیعافد و  هیباـهو --  عوضوم :  سیون . ریز  تروـص  هب  نینچمه  200 ؛

1101224 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416 ییوید : 

همّدقم

كرشم هدرک و  ریفکت  ار  دوخ  زج  ناهج ، نیملسم  همه  هک  وردنت  بّصعتم و  ياه  یفلس  1 ـ دنا : هدش  میسقت  هخاش  ود  هب  نویباّهو  زورما 
. تساهنآ ياه  یگژیو  نیرتزراب  زا  لمع  نخس و  رد  تنوشخ  هشیدنا و  رد  دومج  دنناد ; یم  حابم  ار  نانآ  لاوما  نوخ و  دنرامـش و  یم 
هک دندیرفآ  تنوشخ  ردق  نآ  ناتسبرع )  ) دوخ هاگداز  رد  یّتح  ناتسکاپ و  قارع ، ناتسناغفا ، رد  دننازیرگ ، یلقع  یقطنم و  ياه  ثحب  زا 

. درک شالت  اه  لاس  دیاب  نآ  راثآ  ندودز  يارب  هک  دندرک  هئارا  ناهج  رد  مالسا  زا  یتشز  رایسب  میـسرت  دندش و  رازیب  اه  نآ  زا  ایند  مامت 
قطنم لها  هک  رکفنشور  لدتعم و  ياه  یباّهو  2 ـ دنیوگ . یم  كرت  ار  اه  هنحـص  يدوز  هب  و  دنا ، هدش  کیدزن  دوخ  رمع  نایاپ  هب  اه  نآ 

. دننیـشن یم  هناتـسود  يوگتفگ  هب  ناناملـسم  رگید  اـب  دـنراذگ و  یم  مارتـحا  نادنمـشیدنا  ریاـس  راـکفا  هب  دنتـسه ، راوح »  » ناـمتفگ و و 
یم ضارعَا  لاوما و  هحابا  هب  مکح  هن  و  دنرمـش ، یم  رفاک  كرـشم و  ار  یناملـسم  هن  دـننک ، یم  رداص  ار  یـسک  لتق  نامرف  هن   10 هحفص

ًاریخا هک  ییاهباتک  رد  شراثآ  هک  مالـسا  ناهج  يارب  تسا  یکرابم  هعیلط  نیاو  دننک . یم  ادیپ  يرت  شیب  نارادفرط  زور  هب  زور  دـنهد و 
تسد رد  هک  یباتک  رد  ار  بلاطم  نیا  دنتـسم  حرـش  دوش . یم  هدهاشم  اجنآ  ینویزیولت  ياه  هرظانم  دیارج و  رد  هدش و  رـشتنم  زاجح  رد 

هحفص 11 رشان  دییامرف . یم  هعلاطم  دیراد 

!؟ دوش یم  کیدزن  دوخ  رمع  نایاپ  هب  تّیباّهو  ایآ 

باتک نآ  رد  دروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  ( 2 «) مسیـسکرام رمع  نایاپ   » ناونع تحت  یباتک  هدنراگن  (، 1) يوروش یـشاپورف  زا  شیپ  لاس  هد 
يدوز هب  هدش و  کیدزن  دوخ  رمع  نایاپ  هب  مسیـسکرام »  » هک دهد  یم  یهاوگ  دوجوم  دهاوش  نیارق و  هک  دوب  هدـش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب 

يارب راوگان و  خلت و  رایـسب  یـضعب  يارب  هک  ار  ّتیعقاو  نیا  زورما  نم  داقتعا  هب  : » دوب هدمآ  نینچ  باتک  همّدقم  رد  درک . دـهاوخ  بورغ 
دوش یم  کیدزن  دوخ  ییافوکش  رمع  نایاپ  هب  مسینومک ـ  نآ  لوصحم  و  مسیسکرام ـ  هک  میریذپب  دیاب  تسا ، روآ  تفگش  دیاش  یضعب 
مادک ره  هدّحتم  ياه  يروهمج  دیشاپورف و  لاس 1370  رد  يوروش  هّیسور  یقرواپ 1 . تسا . هتفرگ  رارق  لاوز  یبیشارس  رد  نونکا  مه  و 

زا مسیسکرام ـ  میوگب  رتحیرص  هحفص 14  دیدرگ . رشتنم  پاچ و  ناوج » لسن   » تاراشتنا هلیسو  هب  باتک  نیا  . 2 دندرک . لالقتسا  مالعا 
هبرجت مامت  مسیسکرام  دریگ ! رارق  خیرات » یناگیاب   » رد مک  مک  دیاب  هک  هتـشذگ  هب  قّلعتم  تسا  یبتکم  رکف ـ  دازآ  رگوجتـسج  کی  رظن 
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رگید یفسلف  یقطنم و  رظن  زا  مسیسکرام  هدش ، وربور  يرـشب  هعماج  ربارب  رد  دوخ  تادّهعت  ماجنا  رد  یماکان  اب  هدز و  راکب  ار  دوخ  ياه 
ای هدـنام  ریبعت »  » نودـب دراوم  يرایـسب  رد  دنتـشاد  اـیند  يارب  نینل »  » و سلگنا »  » و سکراـم »  » هک ییاـهایؤر  تسین و  هدـنز  بتکم  کـی 

روط هب  زورما  نآ  یتسیلآ  هدـیا  هبنج  و  هنهک ، هداتفا و  دـُم »  » زا تسا  یبتکم  رگید ، ریبعت  هب  مسیـسکرام  تسا ! هدـمآرد  بآ  زا  تسرداـن 
تسا هدمآرد  یلکش  هب  ایند ، ياهروشک  رد  فلتخم  هخاش  اههد  اب  يا  هتسد  دنچ  اوزنا و  يوس  هب  مسیـسکرام  تسا . هدش  راکـشآ  لماک 

اب ود  ره  و  هجوخرونا » مسینومک   » اـب وتیت » قیفر  مسینومک   » درادـن و فنژرب » مسیـسکرام   » هب یتهابـش  چـیه  وئاـم » قیفر  مسیـسکرام   » هک
الاب رد  هک  هنوگ  نامه  باتک  نیا  هحفص 10 و 11 ـ  مسیسکرام ، رمع  نایاپ  یقرواپ 1 . ( 1 «.) تسا توافتم  اب ... هس  ره  و  ورتساک » لدیف  »

هحفص تفای . راشتنا  ناوج » لسن   » یتاراشتنا هسسؤم  فرط  زا  دش و  هتشاگن  يوروش  یشاپورف  زا  لبق  لاس  دودح 10  لاس 1360  رد  دمآ 
ياهاعّدا اه و  یناوخزجر  همه  نآ  اب  تسیسکرام  يوروش  هّیسور  تفرگ و  ماجنا  یشاپورف  دوب  هدش  ینیب  شیپ  هک  هنوگ  نامه  يرآ   15

دش و یشالتم  مه  زا  دنک ، یم  حتف  ار  ناهج  مامت  مسیسکرام  دش و  دهاوخ  دوبان  يدوز  هب  يراد  هیامرـس  ماظن  هک  نیا  رب  رارقا  گرزب و 
مامت زین  نونکا  دوب . مسیـسکرام  تعیبط  زا  هتـساخرب  هکلب  تناـهک ،»  » هن دوب و  بیغ » ملع   » هن ینیب  شیپ  نیا  تسویپ ! خـیرات  یناـگیاب  هب 

یم تسد  زا  تعرـس  هب  ار  دوخ  نایماح  نارادـفرط و  هدـمآ و  رـس  هب  یطارفا » يرگ  یباّهو   » رمع هک  دـهد  یم  ناشن  زین  دـهاوش  نیارق و 
يروما وردنت » ّتیباّهو   » لوصا نطب  رد  اریز  تسا ، هدش  نایامن  یشاپورف  نیا  راثآ  نونکا  مه  و  دوش ، یم  هدرپس  خیرات  هتشذگ  هب  دهد و 

هدیقع 3ـ لیمحت  هداعلا 2 ـ قوف  تنوشخ  1 ـ زا : دـنترابع  لوصا  نیا  تسین . زورما  يایند  رد  صوصخ  هب  ماود  اقب و  لـباق  هک  تسا  هتفهن 
قطنم و فعض  نیون 6 ـ هدـیدپ  ره  اب  تفلاـخم  دومج و  16 5 ـ هحفص یگنهرف  ياه  شزرا  هب  ییانـشآ  مدع  یطارفا 4 ـ دـیدش و  بّصعت 

هحفص 17 درک . دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  ار  روما  نیا  حرش  ینآرق  هژاو  شش  زا  تسردان  تشادرب 

هداعلا قوف  تنوشخ 

حیضوت

زا دوخ  رمع  لوط  رد  ّتیباّهو  هک  يراتـشک  دـشاب . ناهنپ  هدیـشوپ و  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  یطارفا ، ياه  یباّهو  هداعلا  قوف  تنوشخ 
و لاوما ، تراغ  و  دنتخادنا ، هار  هب  نایعیش  زا  البرک  رهش  رد  هک  ینوخ  لیس  تسا . كانتشحو  رایسب  هدرک ، یبرح ـ ! راّفک  هن  ناناملـسم ـ 
. دوب ناماس  نآ  تّنس  لها  زا  عیسو  يزیرنوخ  فئاط و  كانلوه  راتشک  رت ، بیجع  نآ  زا  و  دنراد . رطاخ  هب  همه  ار  البرک  رهش  يرگناریو 
ناـمیا و رفک و  زا  هک  تسا  یطلغ  تشادرب  ناـمه  نآ  لـیلد  و  تسا ، ّتیباّـهو  تاـمیلعت  رهوج  رد  تنوـشخ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـه  نیا 

ادـخ تساوخ  هب  هک  تسا  لاوما  ءامد و  هحابا  نآ  لابند  هب  دـننک و  یم  كرـش  هب  مهّتم  ار  سک  ره  یناسآ  هب  دـنراد و  كرـش  دـیحوت و 
زا لیلد  ود  هب  ار  ام  رصع  ناناملـسم  هحفـص 18  درک ـ  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  یعطق  دانـسا  قبط  نایباّهو ـ  ماما  دـمآ . دـهاوخ  نآ  حرش 

خیرات هعجارم  هب  يزاین  دروآ ، دنهاوخ  ناناملسم  رس  رب  هچ  اهنآ  تسا ، مولعم  یتواضق  نینچ  اب  درمش و  یم  رتدب  تّیلهاج  رصع  ناکرشم 
زا یضعب  و  هباحص » هاپس   » و نابلاط »  » ام رصع  رد  تنوشخ ، هرجش  نیا  خلت  ياه  هویم  هلمج  زا  میزادنیب . نامدوخ  رـصع  هب  یهاگن  تسین ،

دندرک و میسرت  نایناهج  ناهذا  رد  مالـسا  زا  یتشز  ریوصت  هچ  اه  نیا  زا  مادک  ره  هک  میدید  دنتـسه و  هدعاقلا »  » دننام رگید  ياه  هورگ 
تـسخن دیهد  هزاجا  تسا . ریذـپان  ناربج  يا  هبرـض  دـندروآ  دراو  تسا ، ناهج  رد  يورـشیپ  لاح  رد  هک  مالـسا  هب  اهنآ  هک  ار  يا  هبرض 

. میسانشب ار  نابلاط  یمک 

نابلاط هورگ 

لاس ات  لاس 1996  زا  دـش و  سیـسأت  راهدـنق »  » رهـش رد  ناتـسناغفا  یبونج  تمـسق  رد  رمع » دّـمحم  ّالم   » طسّوت يدالیم  لاس 1994  رد 
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ات نیب 1979  ياه  لاس  رد  فیعـض  تروص  هب  نابلاط  هیلّوا  تکرح  تشاد . دوخ  هرطیـس  تحت  ار  ناتـسناغفا  روشک  مظعم  تمـسق   2001
، دوب مکاح  ناتـسناغفا  ياضف  رد  هک  یجرم  جره و  دوب و  هتفرگ  رد  گنج  يوروش  ناتـسناغفا و  ناـیم  ماـّیا  نآ  رد  تفرگ . لکـش   1985
هب يوروش  ریهامج  هیداّحتا  طّـسوت  ناتـسناغفا  يدـالیم  هـهد 1980  رد  هحفـص 19  دوب . هدروآ  دوـجوب  ناـبلاط  تکرح  يارب  ار  یتـصرف 

ناتـسناغفا رب  يوروش  هطلـس  یلو  دـندش ، یم  تیامح  اکیرمآ  طسوت  ناتـسناغفا  نیدـهاجم  ياهورین  دربن ، نیا  ّیط  رد  دـمآرد و  ریخـست 
کچوک ياه  هورگ  کیجات »  » و کبزا »  » ریظن ییاهرهـش  زا  يدالیم  لاس 1989  رد  يوروش  ياهورین  ینیـشن  بقع  زا  دعب  دییاپن . يرید 

هک اهنآ  دندرک . یفّرعم  ناهاوخ » مالـسا   » ناونع هب  ار  دوخ  نابلاط  يورین  هک  دوب  ماّیا  نیمه  رد  دنتفای . تسد  یبسن  یتردق  هب  زین  يرگید 
اکیرمآ هیحان  زا  تّدم  نیا  ّیط  رد  دننک و  ریخست  لباک  رد  ار  يزکرم  تموکح  رگید  راب  هک  دنتفرگ  میمصت  دندوب ، وتـشپ »  » داژن زا  رثکا 

دندرب یم  رس  هب  ناگراوآ  یتظافح  يودرا  رد  اهنآ  رثکا  هک  ناوج  نادرم  زا  رفن  نارازه  تکرح  نیا  ودب  رد  دندش ! یم  یتاحیلـست  نیمأت 
هک يرایسب  دارفا  دندرک و  یفّرعم  حلص ! رکـشل  ناونع  هب  ار  دوخ  نابلاط  دنتـسویپ . هورگ  نیا  هب  يرایـسب  تسرپرـس  یب  میتی و  دارفا  زین  و 
یم تیامح  ار  هورگ  نیا  دـندوب  هدـش  هتـسخ  دوب ، مکاح  روشک  نیا  رب  هک  یجرم  جره و  قباـس و  ياـه  گـنج  زا  دـندوب و  وتـشپ  رتشیب 

رد ار  دوخ  گنج  نابلاط  دـندوب . هتفای  شرورپ  ناتـسکاپ  رد  یطارفا  نّویباّهو  سرادـم  رد  نابلاط  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـندرک ;
هب ار  رواجم  ياهرهـش  ریاس  تاره و  راهدنق ، دـندرک و  زاغآ  ناتـسناغفا  برغ  بونج و  هحفص 20  تمسق  رد  ات 1995  ياه 1994  لاس 

اهنآ دندش . هدنار  بقع  تموکح  ياهورین  طّسوت  لاس  نامه  رد  یلو  دندیـسر  لباک  یلاوح  هب  لاس 1995  رد  دندروآرد . دوخ  فّرصت 
نتفر 50000 نیب  زا  نآ  هجیتن  هک  دندروآرد ، دوخ  فّرـصت  هب  ار  لباک  لاس 1996  رد  هک  نآ  ات  دندرک  یعس  لباک  ریخـست  رد  نانچمه 

بیجن دّمحم   » لباک لاغـشا  زا  دعب  زین  نابلاط  دندرک و  رارف  روشک  لامـش  تمـس  هب  رایتمکح » نیدبلگ   » و ینّابر » نیدلا  ناهرب  ! » دوب رفن 
ياه یباّهو  یبهذـم  کشخ  نیناوق  ناـبلاط  هک  دوب  ماـّیا  نیا  رد  دـندرک . مادـعا  درک ، یم  ّتیلاّـعف  اـجنآ  رد  يوروش  فرط  زا  هک  ار  هللا »

زا لّکـشتم  هک  درک  سیـسأت  ار  ییاروش  دوب  نابلاط  يورین  رد  وضع  نیرتـالاب  هک  رمع  دّـمحم  ّـالم  دـندروآرد . ارجا  هلحرم  هب  ار  یطارفا 
لباک و يویدار  قیرط  زا  نابلاط  دـمآ ! یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  دـمحم » ّالم   » بیوصت اب  طقف  ییاـهن  نوناـق  دوب و  ناـبلاط  هبترـالاب  ياـضعا 
ار اهرتائت  اهامنیس و  اهنآ  دندناسر ، یم  نینکاس  شوگ  هب  ار  دوخ  نیناوق  دندوب ، هدرک  رقتسم  اه  نویماک  يور  رب  هک  ییاهوگدنلب  طّسوت 

ندرکراک دندومن و  لیطعت  ار  هنارتخد  سرادم  دندرک . یم  دـجاسم  رد  زامن  هماقا  هب  روبجم  قّالـش  برـض  اب  ار  نادرم  دـندرک و  لیطعت 
زا يرایـسب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندش . رانکرب  راک  زا  اه  ناتـسرامیب  ياضعا  رثکا  هجیتن  رد  تشگ . عونمم  زین  هناخ  زا  جراـخ  رد  ناـنز 

دارفا هاگداد ، لیکـشت  نودب  نابلاط  دندوب . زجاع  دوخ  شاعم  نیمأت  زا  دندوب و  هحفـص 21  هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  دوخ  نادرم  نانز ،
سک ره  یّنـس ، ای  هعیـش  دنتـشک ، یم  ار  یـسک  هچ  دوبن  مهم  اهنآ  يارب  دندیرب ، یم  رـس  دنفـسوگ  دننام  دندرک و  یم  تازاجم  ار  مرجم 

هب ههد 1980  رد  وا  هک  ارچ  دوب ، هدرک  داجیا  ندال » نب  هماسا   » يارب ینما  ناکم  نابلاط  میژر  دـندنارذگ . یم  غیت  مد  زا  دوب  اهنآ  فلاخم 
درک و سیـسأت  ار  هدعاقلا »  » هورگ وا  هک  دوب  دربن  نیمه  نایاپ  رد  دوب و  هداد  ماجنا  يدایز  تامادقا  يوروش  میژر  ّدض  رب  ناتـسناغفا  عفن 
هک دوب  یسک  ندال » نب  . » دوب دربن  رد  لامش  فالتئا  يورین  اب  نابلاط  اب  ماگمه  تشاد و  ییازـس  هب  مامتها  نابلاط  ظفح  رد  هدعاقلا  هورگ 
اینک رد  اکیرمآ  ترافس  هب  لاس 1998  رد  هک  ارچ  دندوب  هداد  صیخشت  دادعتسا  شوخ  غوبن و  اب  یتسیرورت  ناونع  هب  ار  وا  اه  ییاکیرمآ 

هلمح 11 اه  ییاکیرمآ  هتفگ  هب  دندش ! یمخز  رفن  زا 1400  شیب  هتشک و  رفن  ای 190  دودح 250  هجیتن  رد  هک  دوب  هدرک  هلمح  اینازنات  و 
ار هتـساوخ  نیا  نابلاط  ربهر  یلو  دنک  بلط  نابلاط »  » زا ار  هماسا »  » اکیرمآ هک  دوب  یهیدـب  دوب و  هدـش  ماجنا  ندال  نب  طّسوت  مه  ربماتپس 

ّدـض رب  ار  دوخ  هلمح  اـکیرمآ  ربـتکا  هاـم  رد  تسناد . یم  دوخ  عفاـنم  ظـفاح  ار  وا  و  دوب ، ندـال » نب   » رادـماو وا  هک  ارچ  تفریذـپن  زگره 
یم یهارمه  ار  وا  مه  سیلگنا  هحفص 22  تشاد و  فوطعم  هدعاقلا  نابلاط و  هب  ار  دوخ  هلمح  زا  یتمسق  هجیتن  رد  درک و  زاغآ  مسیرورت 

لباک و دـش و  یم  تیامح  زین  اـکیرمآ  فرط  زا  هک  دز  تسد  ناـبلاط  ّدـض  رب  یتکرح  هب  زین  لامـش  فـالتئا  يورین  ماـگنه  نیا  رد  درک .
نامه رد  ماجنارس  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  يورین  نابلاط  لاس  نامه  رد  هجیتن  رد  دندروآرد و  فّرصت  هب  ار  مهم  ياهرهـش  ریاس 
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اکیرمآ يدوعـس و  ناتـسبرع  ناتـسکاپ ، ریظن  ییاهروشک  هیحان  زا  دوخ ، تردـق  جوا  نامز  رد  نابلاط  درک . راذـگاو  زین  ار  تاره »  » لاـس
اه و ّتیلاّعف  موادت  يارب  ياه 1995 و 1996  لاس  رد  نابلاط  شبنج  اه ، نیمخت  ربانب  دییاپن . يرید  تیامح  نیا  یلو  دـندش ، یم  تیامح 

قیرط زا  هجدوب  نیا  مظعا  شخب  کیژتارتسا » لیلحت   » يدـنه هّیرـشن  هتـشون  هب  دـنا . هتـشاد  زاین  رالد  نویلیم  هب 70  هنالاس  دوخ ، تاـّیلمع 
مهم ضایر  دـسیون : یم  عوضوم  نیا  نوماریپ  دوخ  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  کیوزوین  همان  هتفه  دـیدرگ . یم  نیمأت  يدوعـس  ناتـسبرع 
نیا هیاپ  دـنلب  تاماقم  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  رفـس  کی  رد  نابلاط  هورگ  ربهر  رمع » دّـمحم  ّالم  ! » تسا ناـبلاط  شبنج  یلاـم  عبنم  نیرت 
ياه تنوشخ  هب  ات  داد ، رارق  يو  رما  تحت  هورگ  رایتخا  رد  کمک  رـالد  نویلیم  غلبم 10  مه  ضایر  درک و  وگ  تفگ و  رادـید و  روشک 

(1 .) دش هدرپس  خیرات  هب  نابلاط  تموکح  دندرک و  تشپ  اهنآ  هب  همه  اهدعب  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  یلو  دنهد ، همادا  دوخ  باسح  یب 
، نابلاط باسح  یب  ياه  تنوشخ  ببـس  هب  لاح  ره  هب  هحفص 23  ناهج . فورعم  ياه  تیاس  روهـشم و  تاعوبطم  زا  هتفرگرب  یقرواپ 1 .
هب هکلب  درکن  عافد  نابلاط  زا  یـسک  اهنت  هن  دندرک  هلمح  اهنآ  هب  دنتـسه ، ناهج  رد  تنوشخ  نارادمدرـس  زا  دوخ  هک  اه  ییاکیرمآ  یتقو 

اهنآ ناغفا  مدرم  دندروآ ، دوجو  هب  ناتسناغفا  مدرم  يارب  رگرامعتسا  ياه  ییاکیرمآ  هک  یتالکشم  مامت  اب  و  دندرک ، کمک  اهنآ  طوقس 
میتفگ هک  هنوگ  نامه  تسا . رت  شیب  اـه  ییاـکیرمآ  تنوشخ  زا  ناـبلاط  تنوشخ  دـندرک  یم  رکف  هک  ارچ  دـنداد ، حـیجرت  ناـبلاط  رب  ار 
هزرابم هب  دوب  تبثم  دـیفم و  دـنچ  ره  دـیدج ، یگدـنز  رهاـظم  هنوگ  ره  اـب  و  دنتـشادزاب ، لیـصحت  زا  یّلک  هب  ار  نارتخد  ناـنز و  ناـبلاط 

تشادزاب هاگ  شنزرس و  دنلب  ياه  شیر  نتشادن  رطاخ  هب  ار  دارفا  هک  یلاح  رد  اه  نآ  دندرمش . یم  تعدب »  » ار اه  نآ  همه  دنتـساخرب و 
ندیـشک یّتح  لاح  نیع  رد  دندرک ، ینایاش  کمک  رّدخم  ّداوم  قاچاق  هب  دـنداد و  شرتسگ  ناتـسناغفا  رد  ار  كایرت  تشک  دـندرک ، یم 

دندرک یم  هّیهت  حالس  نآ  اب  دنتـشاد و  كایرت  قاچاق  تشک و  زا  یّمهم  دمآرد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دنتـسناد ! یم  مارح  ار  راگیس 
ندراذگ مارح ، راگیس  ندیشک  دندرک : یم  هیجوت  ار  یلمع  ّداضت  نیا  هنوگچ  دناد  یمن  سک  چیه  دنتشک و  یم  ار  دوخ  ینید  ناردارب  و 

هحفص 24 دندوب ؟ یناسک  هچ  هباحص  هاپس  اّما  زیاج ! هدرتسگ  روط  هب  كایرت  لثم  یمارح  ّداوم  قاچاق  تشِک و  اّما  مزال ، دنلب  ياه  شیر 

هباحص هاپس 

ناونع هب  بّصعتم  نّویباّهو  هک  ینامز  ات  دنتسیز ، یم  ناملسم  ناردارب  ناونع  هب  مه  رانک  رد  دنه  هّراق  هبش  رد  نّنست  لها  نایعیش و  اه  نرق 
نز و زا  ّمعا  ار  نیملسم  زا  هورگ  نیا  نوخ  هنامحر  یب  ياهرورت  زا  هدافتسا  اب  دندرک و  نایعیـش  راتـشک  تشک و  هب  عورـش  هباحـص  هاپس 

نیا تکرح  شیادیپ و  تفرگ . ارف  ار  طیحم  ینماان  دنتـساخرب و  هلباقم  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  زین  اهنآ  دـنتخیر ، كاخ  هب  كدوک  درم و 
ور نیا  زا  هدوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نید  وریپ  دراد  اعّدا  هک  هاپـس  نیا  تسا : نینچ  ناهج  ياه  يرازگربخ  دـید  زا  هورگ 

ههد 1980 لیاوا  رد  هورگ  نیا  دریگ . یم  رب  رد  ار  نّنست  لها  قرف  زا  یکی  تسا و  یطارفا  یهورگ  تسا ، هدیمان  هباحـص » هاپـس   » ار دوخ 
دوب و ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  لّوا  ياه  لاس  اب  فداصم  هک  دش  سیـسأت  يوگنهج » زاون  قح  انالوم   » مان هب  یّنـس  یناحور  کی  طّسوت 
زا یکی  هورگ  نیا  دـنک . يریگولج  ناتـسکاپ  مدرم  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يراذـگریثأت  زا  هک  دوب  نیا  هباحـص  هورگ  يزیر  هیاپ  تّلع 

تفـالخ  » هّلجم دنتـسناد و  یم  ترـضح  نآ  ماـیق  هئطخت  عقاو  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  يرادازع  اـب  هزراـبم  ار  دوخ  ّمهم  فادـها 
ندیچرب نمض  ات  تسا  هتساوخ  ناتسکاپ  تلود  زا  هدرک و  حرطم  هحفص 25  ار  هتساوخ  نیا  اهراب  دوخ  راشتنا  ياه  لاس  لوط  رد  هدشار »

. دروایب لمع  هب  يریگولج  اه  هاگشناد  سرادم و  هیّلک  رد  اروشاع  يرادازع  مسارم  يرازگرب  زا  اه ، هّینیسح  هعیـش و  ياه  هراب  ماما  یمامت 
هب یعیش  یهورگ  اب  هزرابم  هورگ ، نیا  فادها  رگید  زا  تسا . هتفرگن  رارق  لوبق  دروم  ناتـسکاپ  تلود  فرط  زا  هاگ  چیه  اضاقت  نیا  هّتبلا 
اب هزرابم  هباحص » هاپس   » لیکشت یلصا  للع  زا  یکی  تسا . هدش  سیسأت  لاس 1979  رد  ناتسکاپ  رد  هک  تسا  هدوب  يرفعج » کیرحت   » مان

« فّرـشم زیورپ   » هک يرامآ  هب  انب  تسا . هدوب  هقطنم  رد  نانآ  یبهذم  یـسایس و  یماظن ، تردق  دشر  زا  سرت  نایعیـش و  یلامتحا  تارطخ 
هوالع هباحص » هاپس   » هورگ دنا . هدیـسر  لتق  هب  هبناج  ود  تالمح  رثا  رب  هورگ  ود  زا  رفن  لاس 400  کی  ضرع  رد  طقف  تسا  هدرک  مالعا 
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هیحان زا  ناـشیا  هک  هناـهب  نیا  هب  دـنداد ، رارق  دوخ  یمجاـهت  فدـه  دروم  ار  ناتـسکاپ  میقم  ناـیناریا  نایعیـش ، ّدـض  رب  دوخ  تـالمح  رب 
هب ناتسکاپ  هک  دنهاوخ  یم  هباحص » هاپـس   » هورگ دنوش . هتـشادرب  نایم  زا  دیاب  دنریگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  ناریا  رد  یعیـش  تموکح 
رد ناتسکاپ  یبونج  یحاون  رد  رتشیب  هورگ  نیا  ياهرگنس  یماظن و  ياه  هعلق  دوش . یفّرعم  نیـشن  یّنـس  ینیمزرـس  ناونع  هب  یمـسر  روط 

دوش یم  غلاب  زکرم  هب 500  هورگ  نیا  ّتیلاّعف  زکارم  رتافد و  دادعت  هدـش و  عقاو  یچارک  ياهزرم  و  باجنپ »  » تّیعمجرپ يزکرم و  هقطنم 
نیا ّتیوـضع  رد  رفن  رازه ـ  دـص  دودـح 000/100 ـ  دراد و  دوجو  هورگ  نیا  زا  يا  هخاش  باـجنپ  ناتـسا  هحفـص 26  زا  شخب  ره  رد  و 

هدـّحتم تاراـما  نوچ :  ییاـهروشک  دـنا  هدرک  ریاد  دوخ  ّتیلاّـعف  يارب  يزکارم  زین  یجراـخ  ياـهروشک  رد  دـنا و  هدرک  ماـن  تبث  هورگ 
یم هرادا  هورگ  نیا  طّسوت  باجنپ  تلایا  رد  سرادـم  هّیملع و  ياه  هزوح  زا  يرایـسب  اداناک و . ... شدالگنب ، يدوعـس ، ناتـسبرع  یبرع ،
هاپـس  » ياهورین ناـمّلعم و  تراـظن  تحت  ناتـسکاپ ، روشک  زا  جراـخ  رد  یّنـس  ياـه  هسردـم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  شرازگ  دوش و 

رد وا  دیـسر . لتق  هب  لاس 1990  رد  يوگنهج » انالوم  . » دـنهد یم  شزومآ  ناـفلاخم  رورت  يارب  ار  دوخ  دارفا  دـنوش و  یم  هرادا  هباـحص »
دعب دوب . دنم  هرهب  تّیبوبحم  زا  دوخ  دارفا  نایم  رد  ناکامک  اّما  دوب ، هدرواین  يأر  یلو  هدرک  تکرش  یلم  ياروش  تاباختنارد  لاس  نامه 

دـندش و یم  تیامح  نابلاط  نایماظن  طّـسوت  هباحـص » هاپـس   » هورگ تفرگ . هدـهع  هب  ار  هورگ  نیا  ّتیلوؤسم  قراـط » مظعا  اـنالوم   » وا زا 
نویزیولت و میرحت  نوچ  ینیناوق  اب  تّدـش  هب  زین  وا  درک و  یم  مـالعا  ناـبلاط  هورگ  ربهر  زا  ار  دوخ  تیاـمح  اراکـشآ  زین  قراـط » مظعا  »
اب ار  دوخ  طاـبترا  لاس 2003  هیروف  رد  اهدـعب  یلو  درک  یم  تیاـمح  يوگنهج » رکـشل   » زا ادـتبا  قراـط  مظعا  درک . یم  تقفاوم  اـمنیس 

نیناوق يارجا  هحفـص 27  يارب  ام ! زیمآ  حلـص  دـنور  زا  هباحـص  رکـشل  ياضعا  زا  یـضعب  هک  درک  اعّدا  درک و  راکنا  يوگنهج » رکـشل  »
هک دش  مهّتم  قراط » مظعا  . » میرادن يراک  ناشیا  اب  رگید  ام  ور  نیا  زا  دنا ، هدرک  سیسأت  ار  يوگنهج » رکشل   » هدمآ و هوتـس  هب  یمالـسا 

یطارفا و ياه  یّنـس  هیحان  زا  هاگ  هورگ  نیا  دـمآرد  عبنم  تسا . هتـشاد  هدـهع  هب  ار  نایعیـش  تاماقم  رورت  يربهر  دروم ، دودح 103  رد 
تعامج  » هورگ دننام  یلخاد  بّصعتم  ياه  هقرف  هیحان  زا  هاگ  دش و  یم  نیمأت  دندوب ، سراف  جیلخ  يدوعس و  ناتسبرع  رد  هک  يدنمتورث 
میمصت ناتسکاپ  تموکح  تسوگآ 2001  رد 14  ناشیا . اب  هدـیقع  مه  ياه  هورگ  ریاس  و  یمالـسا » ياملع  تعامج   » هورگ و  یمالـسا »
یطارفا ياه  ّتیلاّعف  هب  نانچمه  هباحـص  هورگ  میمـصت ، نیا  زا  هاـم  جـنپ  زا  دـعب  دریگب . ار  یطارفا  ياـه  هورگ  تکرح  يولج  هک  تفرگ 

هاپـس هورگ  نآ ، لابند  هب  درک و  مالعا  عونمم  ار  هورگ  نیا  ّتیلاّعف  هیوناژ 2002  رد 12  فّرـشم » زیورپ   » ور نیا  زا  دنداد ، یم  همادا  دوخ 
هب يدیدج  ناونع  تحت  ار  دوخ  ّتیلاّعف  قراط » مظعا   » هعقاو نیا  زا  دعب  درک . ریگتسد  ار  يرایـسب  دارفا  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  هباحص 

نیا ناتسکاپ  تلود  ربماون 2003  رد 15  دروآ . تسد  هب  دوخ  یجراخ  ناراداوه  هیحان  زا  یتفگنه  غلابم  درک و  زاغآ  هّیمالـسا » تّلم   » مان
ار ناشیا  تاعامتجا  ّلحم  درک و  هرداصم  ار  اهنآ  یکناب  باسح  ریگتـسد و  ار  هورگ  نیا  یلـصا  ياضعا  درک و  مالعا  عونمم  زین  ار  هورگ 
ار هورگ  نیا  زا  يرگید  ّتیلاّعف  يولج  هک  نیا  يارب  ناتسکاپ  تلود  هحفص 28  داد . رارق  هلمح  دروم  نکاما  ریاس  دجاسم و  اه ، هناخ  رد 
رد درک . موکحم  هیپور  تنامض 000/100  هجو  تخادرپ  هب  ار  ناگدشریگتـسد  زا  رفن  دودح 600  دشاب ، هتفرگ  دیدج  یمـسا  بلاق  رد 

هدرک و تکرش  ربتکا 2001  تاباختنا 10  رد  درب ، یم  رس  هب  سبح  رد  هک  نانچمه  وا  دش . ریگتـسد  زین  قراط » مظعا   » ربتکا 2001 لیاوا 
دازآ نادـنز  زا  ربتکا  رد 30  هجیتن  رد  دـش و  هدـیزگرب  باجنپ  تلایا  لاردـف  سلجم  رد  لقتـسم  يوضع  ناونع  هب  هدروآ و  ار  مزـال  يأر 

یطارفا تاکرح  هب  نانچمه  هجیتن  رد  درک و  یلامج » ناخ  هللارفظ   » بختنم تلود  زا  تیامح  هب  عورـش  يدازآ  زا  سپ  هاـم  دـنچ  وا  دـش .
دعب زور  رد  دندش و  رقتسم  هقطنم  رد  یتّینما  ياهورین  وا  لتق  زا  دعب  دیسر . لتق  هب  لاس 2003  ربتکا  رد 6  وا  داد . همادا  نایعیش  هیلع  دوخ 

سلجم نامتخاس  لباقم  رد  وا  رکیپ  رب  دندرک و  تکرش  وا  عییشت  مسارم  رد  رایـسب  يوهایه  اب  دندوب  وا  يربهر  تحت  هک  وا  هسردم  دارفا 
دندیشک و شتآ  هب  ار  نکاما  نآ  هدرک ، هلمح  امنیس  دنچ  اه و  ناروتـسر  اه ، هزاغم  هب  تّیعمج  نآ  زا  دعب  دندرازگ . زامن  دابآ  مالـسا  رد 
رد یّتح  هنامحر  یب  ياهراتشک  تشک و  بیجع و  ياه  تنوشخ  روآدای  هباحص » هاپس   » مان لاح  ره  هب  ( 1 .) دندروآ راب  هب  يرایسب  یبارخ 

یناهج و فورعم  ياه  هناسر  زا  ساـبتقا  یقرواپ 1 . دـش . عقاو  ناتـسکاپ  روشک  ياج  ياج  رد  هک  تسا  نارازگزامن  ناـیم  رد  دـجاسم و 
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هحفص 29  . Encarta فراعملا ةرئاد 

قارع رد  تنوشخ 

راتـشک تسناوت  هچ  ره  داد و  ناـشن  قارع  رد  ار  دوخ  تنوشخ  زا  يرگید  هرهچ  ریخا ، ياـه  لاـس  نیمه  رد  وردـنت ، بّصعتم و  تّیباّـهو 
اه نآ  ندب  تاعطق  تخاس و  نیگنر  ناشنوخ  زا  ار  نیمز  داد و  رارق  فدـه  ار  درُک و ... هعیـش و  یّنـس و  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  درک ،

ورف تشحو  بّجعت و  رد  تنوشخ  همه  نیا  زا  ایند  مدرم  همه  هکلب  ناناملـسم  اهنت  هن  درک . هدـنکارپ  اه  نابایب  اـه و  ناـبایخ  فارطا  رد  ار 
دنراد رارصا  یضعب  دنتسه !؟ نییآ  مادک  وریپ  دننک ؟ یم  لابند  ار  فده  مادک  اه  نیا  دنرـشب ؟ نوخ  هنـشت  اه  نیا  ایآ  دنتفگ  یم  دنتفر و 
شور زا  اهراتـشک  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  يارب  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  هک  دـنهد  تبـسن  اـه  یثـعب  ناگدـنامزاب  هب  ار  اـه  تنوشخ  نیا 
تـسا بّصعتم  ياه  یباّهو  راک  طقف  راک  نیا  دننک و  یمن  هدافتـسا  زگره  شور  نیا  زا  اه  یثعب  میناد  یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يراحتنا 

. دنناد یم  لتقلا  زیاج  كرشم و  ار  همه  ناملسم و  ار  دوخ  هک 

تّیباّهو هاگداز  رد  تنوشخ 

هب ار  تنوشخ  هنماد  هدرکن و  محر  زین  دوخ  یباّـهو  ناـنطومه  هب  یّتـح  بّصعتم  ياـه  یباّـهو  هک  نیا  رت  كانتـشحو  رت و  بیجع  همه  زا 
كاخ و هب  ار  دوخ  هانگ  یب  نادنورهـش  زا  یهورگ  رگید  قطانم  یـضعب  هّدـج و  ضایر و  رد  دّدـعتم  ياهراجفنا  اب  دـندناشک و  زین  اجنآ 

هوـبنا رایـسب  عاـمتجا  رد  هـعمج  زاـمن  ياـبطخ  جـح  مـسارم  رد  يرمق ) لاـس 1425   ) لاـسما هـک  اـج  نآ  اـت  هحفـص 30  دندیـشک . نوخ 
 ; باَهْرإلا َو َال  ریِفْکَتلا ;  َال   » راعـش دنتـشاد و  يدایز  ياه  ثحب  اه ، نآ  تنوشخ  نتخاس  موکحم  هورگ و  نیا  شهوکن  رد  نارازگزامن ،
« باهرا  » ربارب رد  یّمهم  شیامه  دش  روبجم  ناتسبرع  تلود  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  و  دنداد ، رـس  ار  رورت » هن  نارگید و  ندرک  ریفکت  هن 
هچ اه  تسیرورت  اّما  دـنک . توعد  نآ  اب  هزرابم  تهج  گنهامه ، هماـنرب  میظنت  يارب  فلتخم  ياـهروشک  زا  دـهد و  لیکـشت  مسیرورت ) )

نیا اب  ناتـسبرع  تلود  دنرمـش . یم  حابم  ار  اه  نآ  نوخ  دنناد و  یم  رفاک  دوخ  زا  ریغ  ار  همه  هک  بّصعتم  نایباّهو  نامه  دندوب ؟ يدارفا 
ره هب  دـشیدنیب . يّرثؤم  عطاق و  هراچ  هار  نانآ  لاگنچ  زا  تاجن  يارب  مه  دـنک و  هئربت  نانآ  اب  یگنهامه  زا  ار  دوخ  مه  دـهاوخ  یم  راـک 

هناهب و ددرگ و  مأوت  تنوشخ  اـب  ناـهج ، مدرم  زا  يرایـسب  ناـهذا  رد  مالـسا  ماـن  هنافّـسأتم  هک  دـش  ببـس  بولطماـن  لوصحم  نیا  لاـح 
هّتبلا دننک . یفّرعم  شکمدآ »! یتعامج   » ار ناناملـسم  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  هک  اجنآ  ات  دهد  مالـسا  نافلاخم  تسد  هب  يدـب  زیواتـسد 

تلادع و حلص ، روآ  مایپ  مالسا  هک  یلاح  رد  درک ، کمک  رایسب  رما  نیا  هب  زین  اه  تسینویهص  صوصخ  هب  اه و  ییاکیرمآ  ءوس  تاغیلبت 
و نامحر »  » دـنوادخ ماـن  اـب  هروس  کـی  زج  اـهنآ  همه  هک  تسا  هروس  نآرق 114  رد  مـیناد  یم  هـمه  هحفـص 31  تسه . هدوـب و  ّتبحم 
هک تسا  یناسک  اب  گـنج  نـالعا  هب  طوبرم  مه  دروم  کـی  نیا  دوش و  یم  زاـغآ  تسا ، وا  صاـخ  ماـع و  تمحر  هب  هراـشا  هک  میحر » »

رارق لد  گنس  نشخ و  ار  وت  ام  دیوگ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  تحارـص  اب  نآرق  دنتـسکش . ار  ناناملـسم  اب  حلـص  نامیپ 
یمالسا تایاور  رد  ( 1 (.) َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  :) دندش یم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  دوب  نینچ  رگا  هک  میدادـن 

نیا یلو  ادـخ ; قلخ  همه  و  ناحلاص ، ربماـیپ ، ادـخ ، هب  ّتبحم  ( 2 «،) تسا تّبحم  زج  يزیچ  نید  ایآ  ُّبُحلا ; ـَّالِإ  ُنیِّدـلا  ِلَـه   » میناوخ یم 
هب مالـسا  هرهچ  هیوشت  يارب  ار  زیواتـسد  نیرتدب  هک  دش  نانچ  ّتیباّهو ، هدییاز  ياه  هورگ  لامعا  رثا  رب  هدـش  انب  ّتبحم  هیاپ  رب  هک  ینییآ 

. داد نافلاخم  تسد 

اوشیپ تامیلعت  رد  تنوشخ  ياه  هشیر 

رایتخا رد  برغ  قرش و  ناخّروم  ياه  هتشون  زا  هدافتسا  اب  نایباّهو  ياوشیپ  یگدنز  زا  ار  يا  هدرـشف  رایـسب  هچخیرات  تسخن  دیهد  هزاجا 
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، ۀمکحلا نازیم  . 2 هیآ 159 . نارمع ، لآ  یقرواپ 1 . بهذم  ياوشیپ  باّهولادبع » نب  دّمحم   » هک تسا  نیا  روهشم  میراذگب . نازیزع  امش 
لاس 1207 رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  زاجح  ياهرهـش  زا  هنیَیُع »  » کـچوک رهـش  رد  لاس 1115  رد  یباّـهو  هحفص 32  ثیدح 3097 .

یکدوک رد  وا  دسیون : یم  تاهبـشلا » ۀلازا   » باتک هدنـسیون  داد . یم  سرد  وا  هب  یکدوک  رد  دوب و  یلبنح  تاضق  زا  شردپ  درک . تافو 
دوخ راکفا  هیامریمخ  تشاد و  دنتسیز ، یم  متشه  نرق  رد  ود  ره  هک  يزوج » میق  نبا   » و هّیمیت » نبا   » ياه باتک  هعلاطم  هب  يدیدش  هقالع 

هدنیآ زا  و  دراد ، یناوارف  يرکف  تاهابتشا  وا  هک  دوب  هدیمهف  یناوج  نینـس  نامه  رد  شردپ  هک  دنا  هتـشون  يرایـسب  تفرگ . ود  نآ  زا  ار 
هرصب هب  سپـس  هنیدم و  هّکم و  هب  یتّدم  درک ، يدایز  ياهرفـس  وا  تشاد . یم  رذحرب  درک و  یم  شنزرـس  ار  وا  هتـسویپ  دوب و  نارگن  وا 
تّدم تفر و  مق  هب  سپـس  دناوخ ، سرد  یناهفـصا  ناجازریم  مان  هب  يدنمـشناد  دزن  ناهفـصا  رد  یتّدـم  دـمآ و  ناریا  هب  اجنآ  زا  تفر و 

دوخ دیاقع  راهظا  هب  تشگزاب و  دجن )  ) برعلا ةریزج  هب  سپس  تفر  رصم  ماش و  ینامثع و  تموکح  ورملق  هب  دعب  دنام و  اجنآ  رد  یمک 
راـکفا ربـخ  تفر . هنییع »  » كرهـش هب  وا  دـندرک و  شنوریب  هلمیرح »  » رهـش زا  دنتـساخرب و  وا  اـب  تفلاـخم  هب  یهورگ  تسخن  تـخادرپ .

نوچ یلو  دـناسرب ، لتق  هب  ار  وا  داد  روتـسد  نامثع »  » هنییع مکاح  هب  وا  دیـسر و  دّـمحم » نب  نامیلـس   » فیطق اسحا و  ریما  هب  وا  تسرداـن 
نارمکح درب . هانپ  هیعرد »  » رهـش هب  وا  ماجنارـس  هحفـص 33  داد . رهـش  زا  وا  جارخا  هب  روتـسد  ددرگ  وا  لـتق  هدولآ  تساوخ  یمن  ناـمثع 

داد لوق  وا  هب  تشاد و  هضرع  ار  دوخ  راکفا  درک و  تاقالم  وا  اب  دّمحم  خیش  دوب . دوعس ،» نب  دّمحم   » مان هب  هزینغ »  » هلیبق زا  يدرم  هقطنم 
زا دناوت  یم  درک  ساسحا  يدوعس  ناهاشداپ  يالعا  ّدج  دوعـس » نب  دّمحم  ! » دوش ّطلـسم  دجن  نیمزرـس  مامت  رب  دناوت  یم  يو  کمک  هب 
رـس هتفرگ و  ار  وا  فارطا  شورخ  شوج و  رپ  ناوج  هّدع  کی  اریز  دریگ ، کمک  دوخ  ورملق  هعـسوت  يارب  باّهولادبع  نب  دّـمحم  دوجو 

خیـش زا  عافد  تیامح و  لوق  دوعـس  نبا  دندش . یم  بوسحم  دوعـس » نبا   » فادها درب  شیپ  يارب  یبوخ  يورین  اهنآ  دندوب و  وا  نامرف  رب 
هّیعرد رهش  لها  زا  هلاس  همه  هک  ار  یجارخ  هک  نیا  رگید  دنکن ، رارقرب  هطبار  وا  زج  يرگید  اب  خیـش  هک  نیا  تسخن  داد . طرـش  ود  هب  ار 
يدایز میانغ  تاحوتف و  تسا  دیما  تفگ :  درک و  در  ًاحیولت  ار  یمّود  یلو  تفریذپ  ار  یلّوا  خیش  دراد ! تفایرد  مهزاب  دنک  یم  تفایرد 

لّوا هجرد  رد  دیـشک ، یم  ار  نآ  راظتنا  دّـمحم  خیـش  هک  ار  یمیاـنغ  هک  درک  شومارف  دـیابن  اـّما  ددرگ ! وت  بیـصن  هّیعرد  جارخ  زا  شیب 
همه وا  میتفگ  هک  نانچ  اریز  دندوب ، هدرکن  يوریپ  وا  زا  هک  دوب  یمالسا  ياهروشک  ریاس  سپـسو  هنیدم  هّکم و  زاجح و  ناناملـسم  لاوما 

فلتخم ياهرهـش  هب  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  ناوریپ  درمـش ! یم  حابم  ار  اـهنآ  لاوما  نوخ و  تشادـنپ و  یم  كرـشم  شناوریپ  زا  ریغ  ار 
لاوما دندز و  یبیجع  يزیرنوخ  راتـشک و  هب  تسد  ییاشگروشک ، عقاو  رد  و  يرگیباّهو ، جـیورت  يارب  دـندرک و  هحفص 34  هلمح  زاجح 

دوخ تموکح  هریاد  دندرک و  لابند  ار  وا  ياه  همانرب  يدوعـس  ناهاشداپ  باّهولادبع  نب  دّمحم  تافو  زا  دـعب  دـندرب . جارات  هب  ار  يدایز 
یّتح هدـش و  تبث  ّتیباّهو  خـیرات  رد  هک  یکانتـشحو  رایـسب  لامعا  هلمج  زا  دـنتفای . هطلـس  زاـجح  دـجن و  ماـمت  رب  دـنداد و  شرتسگ  ار 

. دوب البرک » قارع و   » مدرم ماع  لتق  رت  كانتـشحو  نآ  زا  و  فئاط »  » مدرم بیجع  ماع  لتق  دـنا ، هدرک  فارتعا  نآ  هب  زین  یباّهو  ناـخّروم 
رهاظ رد  ییاشگروشک و  میانغ و  بلج  روظنم  هب  باّهولادبع ) نب  دّمحم  توف  زا  دعب  لاس  هد  دودح   ) دـعب هب  خیرات 1216  رد  اه  یباّهو 
ماّیا رطاخ  هب  هک  یتصرف  زا  هدافتـسا  اب  راب  کی  دندرک ; هلمح  فجن  و  البرک »  » هب راب  دنچ  ناشدوخ ) معز  هب  دـیحوت   ) دـیحوت رـشن  يارب 

، دندرک البرک  هب  يا  هناریگلفاغ  هلمح  دندوب ، هدش  فّرشم  فجن  هب  البرک ، لها  زا  يرایـسب  دوب و  هدمآ  شیپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یترایز 
رب هچ  ره  دندناسر و  لتق  هب  ار  ناکدوک  نانز و  رازاب و  هچوک و  مدرم  زا  رفن  نارازه  هدش و  دراو  رهش  هب  دندومن و  بارخ  ار  رهـش  راوید 

دندرک و ناریو  ار  نآ  دـندش و  روهلمح  تشاد  يدایز  سیافن  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مرح  هب  دـندرک . تراغ  دـنتفای  دوخ  هار  رس 
رد نوخ  يوج  دنیوگ  یم  دـنا و  هتـشون  نت ! رازه  هاجنپ  دـصکی و  ار  ناگتـشک  ددـع  یـضعب  دـندرب . دوخ  اب  ار  سیافن  تارهاوج و  مامت 

! دندراذگ یم  دیحوت  رـشن  يارب  هزرابم  هللا و  لیبس  یف  داهج  ار  راک  نیا  مسا  هحفـص 35  هک  نیا  بلاج  داتفا و  هار  هب  البرک  ياه  هچوک 
ۀّیبرعلا ۀکلمملا  خیرات  ياه  باتک  هب  دیناوت  یم  دنا . هتـشون  يدوعـس  ناخّروم  یّتح  برغ و  قرـش و  ناخّروم  زا  يرایـسب  ار  البرک  عیاقو 

داوج دّیـس  ۀمارکلا  حاتفم  و  فیل » یـسان   » قرـشتسم دنمـشناد  هتـشون  ۀّیدوعـسلا  ۀّیبرعلا  خیرات  دجن ، خیرات  یف  دـجملا  ناونع  ۀّیدوعـسلا ،
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باهولادـبع نب  دّـمحم  لاح  ره  هب  ّتیباّـهو : نییآ  رد  تنوشخ  ياـه  هشیر  هب  میدرگ  یم  زاـب  ( 1 .) دـییامرف هعجارم  رگید  بتک  یلماع و 
یمالـسا مولع  داوس و  زا  یمک  هرهب  وا  تسا . هدرک  ناـیب  اـهنآ  رد  ناـیرع  روط  هب  ار  دوخ  دـیاقع  هک  تسا  کـچوک  باـتک  دـنچ  ياراد 

تاهابتـشا لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدناوخن  يدایز  سرد  نیـشیپ  ياملع  ناگرزب  دزن  مالـسا و  یملع  ّمهم  ياه  هزوح  رد  هاگ  چـیه  تشاد و 
باـتک نیا  تسا ، تاهبـشلا  فشک  وا  ياـه  باـتک  زا  یکی  درک . یم  يراـشفاپ  دوخ  تاهابتـشا  رب  هنافّـسأتم  تشاد و  يا  هظحـالم  لـباق 

ارجامرپ و خیرات  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  یقرواپ 1 . ياملع  تاداریا  زا  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  تسادـیپ ـ  شمان  زا  هک  نانچ  ار ـ  کچوک 
ۀکلمملا خیرات  نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  نیرشعلا ، نرقلا  یف  مالـسالا  دیریگب : هرهب  ریز  ياه  باتک  زا  دیناوت  یم  تّیباّهو  دیاقع 

رب تّنـس ) لـها  زا  بلغا   ) دـالب هحفـص 36  یهیقف . موحرم  هتـشون  نایباّهو  خـیرات  و  بایترالا ، فشک  یـسولآ ، دـجن  خـیرات  ۀّیدوعـسلا ،
هدربمان 1 ـ تسا : یفاک  نایباّهو  دیاقع  رد  تنوشخ  ياه  هشیر  هب  ندرب  یپ  يارب  باتک  نیمه  یـسررب  هعلاطم و  ( 1 .) تسا هتشون  شراکفا 

ربمایپ زا  هک  ار  یناسک  مامت  دـمآ ، دـهاوخ  هدـنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد و  كرـش »  » و دـیحوت »  » هرابرد یتسرداـن  تشادرب 
دناد یم  رفاک  كرشم و  تسا ـ  تایاور  تایآ و  حیرص  قفاوم  هک  یلاح  رد  دننک ـ  هللادنع  تعافش  ياضاقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
یلص ) مرکا ربمغیپ  زا  اه ) یباّهو  زج  هب   ) هعیش یّنس و  زا  ّمعا  ناناملـسم  همه  نیقی  هب  ( 2 .) درمـش یم  حابم  ار  اهنآ  سومان  لام و  ناج و  و 

زا 2 ـ تسا ! لالح  اه  یباّهو  رب  ناشنانز  لام و  ناج و  نوخ و  دنرفاک و  اهنآ  همه  نیاربانب  دننک ، یم  هللادنع  تعافش  بلط  هلآو ) هیلع  هللا 
اهنآ اب  ترـضح  نآ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپرـصع ناکرـشم  زا  اـم  ناـمز  نیکرـشم  دـیوگ : یم  تحارـص  اـب  هتفر و  رتارف  مه  نیا 
قبط یلو ـ  دندش  یم  لّسوتم  ادخ  ریغ  هب  شمارآ  لاح  رد  اهنت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپنامز ناکرـشم  الّوا ، لیلدود : هب  ! دنرتدب ، دیگنج

زا یقرواپ 1 . اَذِإَف   ) دندناوخ یم  هناصلاخ  ار  ادخ  ییایرد ) ناشورخ  جاوما  راتفرگ  الثم   ) دـندش یم  الب  راتفرگ  هک  یماگنه  نآرق ـ  تایآ 
زا ای  هنافّسأتم  یلو  دوب  يداوس  اب  لدتعم و  ًاتبسن  درف  هک  تسا  نیمیثعلا  حلاص  نب  دّمحم  دنا  هتـشون  حرـش  هلاسر  نیا  رب  هک  یناسک  هلمج 
هچ نآ  ام  و  يدودعم ) دراوم  رد  زج   ) ددرگ باهولادبع  نب  دّمحم  نانخس  رگ  هیجوت  هدرک  یعـس  هّیقت  ای  ماقم  نداد  تسد  زا  سرت  يور 
َُهل َنیِِصلُْخم  َهللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  هحفص 37  هحفص 81 . نیمیثع ، تاهبشلا  فشک  حرش  . 2 تسا . باتک  نیا  نتم  زا  مینک  یم  لـقن 
مه هافر و  رد  مه  دنوش ، یم  لّسوتم  ادخ  ریغ  هب  لاح  ود  ره  رد  ام  نامز  ناکرـشم  یلو  ( 1 (.) َنوُکِرُْشی ْمُه  اَذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا 
یم ار  قساف  دارفا  ام  رصع  ناکرشم  یلو  تسا ! ادخ  عیطم  قولخم و  هک  دندیتسرپ  یم  ار  یبوچ  گنـس و  ّتیلهاج  ناکرـشم  ًایناث ، الب ! رد 
نیا هّتبلا  تسا ! رت  حاـبم  اـهنآ  سوماـن  لاـم و  نوـخ و  بیترت  نیا  هـب  ( 2 () تسا هّیفوص  نارـس  زا  یـضعب  شروظنم  رهاـظ  هب  هک   ) دنتـسرپ

روظنم اجنیا  رد  دـش . دـهاوخ  هتـشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  باتک ، نیا  رخآ  لصف  رد  هک  تساه  هطلاـغم  هلـسلس  کـی  لـصاح  اـه  تشادرب 
هک تسا  نیا  اـه  نآ  تنوشخ  زا  يرگید  هنوـمن  3 ـ تسا . یباّهو  ریغ  نیملـسم  لام  ناج و  هب  تبـسن  اهنآ  تنوشخ  هشیر  نتخاـس  نشور 

ناونع هب  دنک ، یم  دای  زیمآ  نیهوت  تشز و  باقلا  اب  وگتفگ  ماگنه  دنتـسه ـ  تّنـس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  یعمج  هک  ار ـ  دوخ  نافلاخم 
نیلّوالا ال ّنا  امهدحا : نیرماب : اننامز  لها  كرش  نم  ّفخأ  نیلّوالا  كرش  نأ  ملعا  دیوگ : یم  وا  . 2 هیآ 65 . توبکنع ، یقرواپ 1 . لاثم :

یف اوبکر  اذاف  : ) یلاعت لاق  امک  ءاعدلا  نوصلخیف هللا  ةدشلا  اّمأ  ءاخرلا و  یف  ّالإ  هللا  عم  ناثوالا  ءایلوالا و  ۀکئالملا و  نوعدی  نوکرشی و ال 
فـشک حرـش  . ) سانلا قسفا  نم  ًاسانا  نوعدـی  اننامز  لها  و  هللادـنع ... نیبّرقم  ًاـسانا  هللا  عم  نوعدـی  نیلّوـالا  ّنا  یناـثلا : رمـالا  کـلفلا )...

(، ادخ نانمـشد  ! ) هللا ءادعا  رگید  ياج  رد  ( 1 (،) كرشم يا  ! ) كرـشملا اهّیأ  دیوگ : یم  اج  کی  رد  هحفص 38  هحفص 100 .) تاهبشلا ،
ناکرشم نیا   ) لاّهجلا نیکرـشملا  ءالوه  رگید  ياج  رد  ( 3 !(،) دنراد يرگید  داریا  ناکرشم   ) يرخا ۀهبـش  نیکرـشملل  رگید  ياج  رد  ( 2)

زا رفن  رازه  رب  داوس  یب  یماع  رفن  کـی  دـیوگ  یم  رگید  ياـج  رد  و  ( 5 !(،) دیحوت نانمـشد   ) دیحوتلا ءادعا  رگید  ياج  رد  ( 4 !(،) لهاج
بهذم نیا  ماما  دـش  هراشا  نیا  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه  ( 6 .) دنک یم  ادیپ  هبلغ  دنتسه ) تعافش  هب  دقتعم  هک  یناناملسم   ) نیکرـشم ياملع 

عاونا اب  ار  اهنآ  اذل  هدوب ، ینابـصع  گرزب  ياملع  ياه  ییوگ  خـساپ  زا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هتـشاد  یمالـسا  تامولعم  زا  یمک  هرهب 
هب : » دـیوگ یم  تحارـص  اب  دـیجم  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  لـهج  رفک و  كرـش و  هب  مهّتم  ار  همه  باـطخ و  زیمآ  تناـها  تاـملک 

یهار ود  رس  رب  زا 56تیباهو  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فشک حرش  یقرواپ 1 . ناونع  هب  ار  اهنآ  لاوما  ات  دیتسین  ناملـسم  دییوگن  دنیآ  یم  رد  حلـص  رد  زا  دننک و  یم  مالـسا  راهظا  هک  یناسک 
، كردم نامه  . 5 هحفص 120 . كردم ، نامه  . 4 هحفص 109 . كردم ، نامه  . 3 هحفص 79 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 77 . تاهبشلا ،

َنوُغَْتبَت ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمَالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  «: ) دـیروآ گـنچ  هب  میاـنغ  هحفص 39  هحفـص 68 . كردم ، نامه  هحفص 65 6 .
(1 (.) اَْینُّدلا ِةاَیَْحلا  َضَرَع 

تنوشخ يارب  زبس  غارچ 

طاقن رد  ار  ناناملـسم  رگید  نوخ  یناسآ  هب  یباّـهو ، نابّـصعتم  ریاـس  هدـعاقلا و  ناـبلاط و  ارچ  دـیمهف  ناوت  یم  دـمآ ، ـالاب  رد  هچ  نآ  زا 
( تّنس لها  هعیش و  زا  ّمعا   ) دوب نیملسم  زا  بلغا  ناتسناغفا  رد  نابلاط  راتـشک  دنرب . یم  امغی  هب  ار  اهنآ  لاوما  دنزیر و  یم  ناهج  فلتخم 
اه هورگ  نیا  هک  دش  ببس  یسک  هچ  دوب . ناناملـسم  زا  همه  قارع  ناتـسکاپ و  رد  یباّهو  نابّـصعتم  هدعاقلا و  روک  ياهرورت  راتـشک و  و 

نوخ هک  درک  بجعت  دیابن  و  تسا ! حابم  كرشم  لام  نوخ و  دنکرشم و  اه  یباّهو  ریغ  تفگ  هک  یسک  نامه  دنشاب ؟ محر  یب  همه  نیا 
. دوب نیملسم  لاوما  تفر  تراغ  هب  هک  یلاوما  مامت  دوب و  ناناملسم  نوخ  بلغا  دنتخیر  بهذم  نیا  نارادفرط  هک  ییاه 

مالسا ياه  هیاپ  رب  دیدش  هبرض  تنوشخ و 

یم هیصوت  دوب و  تمحر  تفأر و  نید  هک  یمالسا  تسا ، هدز  هبرض  مالسا  هب  بّصعتم  ياه  یباّهو  هزادنا  هب  یسک  رتمک  خیرات  لوط  رد 
عورـش تسادـخ  صاخ  ماع و  تمحر  رگناـیب  هک  میحر »  » و ناـمحر »  » ماـن اـب  ار  يراـک  ره  هحفـص 40  هیآ 94 . ءاـسن ، یقرواـپ 1 . درک 

اهنآ سپس  دنونشب ، ار  نآرق  تایآ  ات  دیهد  هانپ  ار  اهنآ  دندمآ  امش  دزن  قیقحت  يارب  رگا  ناکرـشم  یّتح  دیوگ  یم  هک  یمالـسا  ( 1 .) دوش
نانمـشد ات  دینک  یکین  اه  يدب  ربارب  رد  دـیوگ  یم  هک  یمالـسا  ( 2 (.) هن ای  دـنریذپب  ار  مالـسا  هاوخ   ) دـیناسرب ناشدوخ  نطو  هب  ملاس  ار 

نید ایآ  ُۀَّبَحَملا ;  َّالِإ  ُنیِّدلا  ِلَه  : » دـیوگ یم  هک  یمالـسا  ( 3 .) دندرگ امش  تسود  دنوش و ) هدنمرش   ) ّتبحم همه  نیا  زا  امـش  تخـسرس 
نآ زا  ار  نمشد  تسود و  هک  دنداد  ناشن  نشخ  نانچ  نآ  ار  ّتبحم  زا  رپ  ابیز و  فیطل ، مالـسا  نینچ  يرآ  ( 4 (»؟ تسا ّتبحم  زج  يزیچ 

هورگ ( 5  () ًاجاَْوفَأ ِهللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی   ) قادصم هب  دهد و  ماجنا  ار  شدوخ  راک  هک  تسا  هدامآ  ام  رصع  رد  مالسا  هبذاج  دنتخاس ! رازیب 
نیملسم مالسا و  هب  یکاندرد  هبرض  دش و  مالسا  شرتسگ  هار  ّدس  هنافّسأتم  بّصعتم  نشخ و  هورگ  نیا  لامعا  یلو  دنوش ، ناملسم  هورگ 

، هبوت . 2 هحفص 461 .) دلج 1 ، نایبلا ، ریـسفت   ) ُرَْتبأ َوُهَف  ِهللا  ُمْسا  ِهِیف  ْرَکُْذی  َْمل  لاب  ِيذ  رمأ  ُّلُک  یقرواپ 1 . نک ! تیاده  ار  اهنآ  ایادـخ  دز .
هحفص 41 هیآ 2 .  رصن ، . 5 مالسلا .)) هیلع  ) قداصلا مامالا  نع   ) هحفص 21 قودص ، لاصخ  . 4 هیآ 34 . تلّصف ، . 3 هیآ 6 .

بیجع ّداضت 

زا ناهج ـ  ياهروشک  مامت  اـب  اـه  هتفگ  نیا  هب  هّجوت  یب  هدـمآ ، راـک  يور  بهذـم  نیا  هیاـس  رد  هک  اـهنآ  تموکح  هک  نیا  روآ  تفگش 
مامت رتارف ، نآ  زا  و  تسا ! تسود  ناهج  ناکرشم  همه  اب  ینعی  دراد ، یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، هطبار  یمالسا ـ  ریغ  ات  هتفرگ  یمالسا 

هب هرمع  جح و  مسارم  ناونع  هب  هلاس  همه  هک  ناملسم ! ناکرشم  زا  ییاریذپ  يارب  اه  لته  نیرتابیز  زا  ینوناک  تروص  هب  ار  هنیدم  هّکم و 
. دنراد اهنآ  يارب  يراشرـس  میظع و  دمآرد  ناکرـشم  نیا  و  دننک ! یم  كرـش  لها  زا  ار  ییاریذپ  نیرتهب  دنا و  هدروآرد  دـنیآ ، یم  اجنآ 

امش دنوادخ  دیسرت ، یم  رقف  زا  رگا  دیهدن و  هار  مارحلا  دجسم  هب  ار  اهنآ  دنتـسه و  سجن  ناکرـشم  دیوگ  یم  دیجم  نآرق  هک  یلاح  رد 
ًۀَْلیَع ُْمتْفِخ  ْنِإَو  اَذَه  ْمِهِماَع  َدَْعب  َماَرَْحلا  َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  َالَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ، ) دنک یم  زاین  یب  دوخ  لضف  هب  ار 

فویـض ناونع  هب  دنوش و  یم  دّـحوم » «، » ناکرـشم  » اجنیا رد  ارچ  یتسار  ( 1 (.) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهللا  َّنِإ  َءاَـش  ْنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَـسَف 
نانآ رایتخا  رد  ار  ناشیاه  هناخ  گرزب ، کچوک و  دـنریگ و  یم  رارق  لابقتـسا  ّتبحم و  رهم و  دروم  دـنوادخ )! ياه  ناـمهم   ) ناـمحرلا
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هحفص 42 هیآ 28 . هبوت ، یقرواپ 1 . دنهد . یم  رارق 

مینک یم  مالعا  تحارص  هب 

میسرت مالـسا  زا  بّصعتم ) نایباّهو   ) نشخ هورگ  نیا  ار  هچنآ  میوگ  یم  اسر  يادص  اب  یمالـسا  مولع  نامداخ  زا  یکی  ناونع  هب  بناجنیا 
بیرق تّیرثکا  دنا و  هتشاد  یمالـسا  مولع  زا  یمک  هرهب  هک  تسا  يدارفا  يوس  زا  یـصخش  تشادرب  کی  تسین ، یعقاو  مالـسا  دنا  هدرک 

رد ار  اهنآ  ياطخ  یمالـسا ، تایاور  نآرق و  حیرـص  تایآ  ساسا  رب  باتک  نیا  رخآ  شخب  رد  ام  دنفلاخم . نآ  اب  مالـسا  ياملع  قاّفتا  هب 
میقتسم طارص  دننادب  دنشاب  یم  دنب  ياپ  قطنم  لیلد و  هب  دنتسه و  اهنآ  نایم  رد  هک  یلدتعم  دارفا  ات  تخاس  میهاوخ  نشور  تشادرب  نیا 

دـنهد و مه  تسد  هب  تسد  منک  یم  اضاقت  همه  زا  مروآ و  یم  دورف  میرکت  رـس  مالـسا  ياملع  هاگـشیپ  رد  نم  تسا . رگید  ياج  مالـسا 
حابم ار  اه  نآ  لامو  نوخ  لیلد  نیمه  هب  دنرادنپ و  یم  كرـشم » « ـ  ناشدوخ زج  ار ـ  همه  هک  بّصعتم  كدنا  هورگ  نیا  دنیوگب  ادصکی 

تسا و طوقـس  یبیـشارس  رد  درادن و  ییاج  زورما  يایند  رد  یکلـسم  نینچ  تسا  یهیدب  دنتـسین . یعقاو  مالـسا  ناگدنیامن  دنرمـش ، یم 
شریذپ دروم  ات  مینک  هضرع  نایناهج  هب  شا  یعقاو  لکـش  رد  تسا  ّتبحم  نید  هک  ار  مالـسا  دـیاب  ام  دـشاب و  یم  کیدزن  شرمع  نایاپ 

نیا تنوشخ  هک  نیا  رت  بیجع  همه  زا  دـنک . ریخـست  ار  راکفا  بولق و  دـهد و  همادا  ناهج  رد  دوخ  ریـس  هب  نانچمه  مالـسا  دریگ و  رارق 
رد ار  یکانتـشحو  ياهرورت  هتفرگ و  دوعـس ) لآ  تموکح   ) دـنا هدروآ  راـک  رـس  رب  ناـشدوخ  هحفـص 43  هک  ار  یتموکح  ناـماد  هورگ 

دودحم ددصرد  هدرک و  فارتعا  دوخ  نادنورهـش  يارب  اهنآ  رطخ  هب  زین  يدوعـس  تلود  هک  اجنآ  ات  دنا ، هتخادـنا  هار  هب  يدوعـس  روشک 
رانکرب دـجاسم  تماما  زا  ار  وردـنت  دارفا  و  هدومن ، عورـش  ار  یباّهو  ینید  سرادـم  تاـمیلعت  رد  رظن  دـیدجت  تسا ، هدـمآرب  اـهنآ  ندرک 

زین دوخ  شیادـیپ  نوناک  رد  یّتح  هک  ارچ  تسا ، بّصعتم  ّتیباّهو  رمع  نایاپ  ندوب  کیدزن  رب  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  هک  تسا ، هتخاـس 
هحفص 45 هحفص 44  درادن ! ییاج  رگید 

هدیقع لیمحت 

حیضوت

یّتح دشاب ، هناتسود  یقطنم و  ياه  ثحب  قیرط  زا  دیاب  طقف  رگیدکی  اب  یمالسا  فلتخم  قرف  لماعت  هک  تسا ، نیا  مالسا  مّلسم  لوصا  زا 
َّنِإ ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداَجَو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُْعدا  : ) تسا هدش  هداد  روتسد  نیمه  زین  نیملسم  ریغ  دروم  رد 
هب اهنآ  اب  امن ;و  توعد  تراـگدرورپ  هار  هب  وکین ، زردـنا  تمکح و  اـب  ( » 1 (.) َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر 
وا تسا ;و  هدش  هارمگ  وا  هار  زا  یـسک  هچ  دـناد  یم  رتهب  یـسک  ره  زا  تراگدرورپ ، نک . هرظانم  لالدتـسا و  تسا ، رتوکین  هک  یـشور 
اَّنَمآ اُولُوقَو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداَُجت  َالَو  : ) دیامرف یم  زین  و  دسانـش .» یم  رتهب  ار  ناگتفای  تیادـه 

هحفص 46 هیآ 46 . توبکنع ، . 2 هیآ 125 . لحن ، یقرواپ 1 . ( 2 (.) َنوُِملْـسُم َُهل  ُنَْحنَو  ٌدِحاَو  ْمُکَُهلِإَو  اَنَُهلِإَو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأَو  اَْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب 
هب ام  دـییوگب : اهنآ ) هب   ) دـندرک ;و متـس  هک  نانآ  زا  یناسک  رگم  دـینکن ، هلداجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یـشور  هب  زج  باتک  لها  اـب  »

مالـسا میتسه .» میلـست  وا  ربارب  رد  ام  و  تسا ، یکی  امـش  ام و  دوبعم  و  میا ، هدروآ  نامیا  هدش  لزان  امـش  ام و  رب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  مامت 
دوخ دنک ، باطخ  نآ  دننام  و  دیحوتلا » ءادعا   » و هللاءادعا »  » و كرشم » نالهاج   » ناونع هب  ار  دوخ  نافلاخم  یسک  دهد  یمن  هزاجا  زگره 

. دنا هدرک  دوخ  ياه  باتک  رثکا  رد  تّیعمج  نیا  هک  يراک  نامه  دبوکب ، همه  رـس  رب  ار  كرـش  رفک و  بوچ  درادـنپ و  مالـسا  روحم  ار 
رد دنچ  ره  دـنقفّتم ، مه  اب  زین  یهقف  لئاسم  لوصا  رد  مالـسا  ياملع  دـنکرتشم و  مه  اب  مالـسا  تاداقتعا  تامیلعت و  لوصا  رد  ناناملـسم 

يزیرنوخ يریگرد و  عازن ، ببـس  اهرظن  فالتخا  نیا  دـیابن  دـنراد . یفلتخم  ياـه  تشادرب  لوصا ، زا  یـضعب  حرـش  اـه و  گرب  خاـش و 
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یفلـس  ) بّصعتم ياه  یباّهو  درک . کیدزن  مه  هب  ار  راکفا  حیحـص ، راوح  نامتفگ و  یقطنم و  ياه  لالدتـسا  قیرط  زا  دیاب  هکلب  ددرگ ،
هلأسم رد  ار  دوخ  تشادرب  دـیاب  دـندقتعم  اـهنآ  دـنراد . رارق  یمالـسا  هنـالداع  هنـالقاع و  قطنم  نیا  فلاـخم  هطقن  رد  لـماک  روط  هب  اـه )

ياه باتک  رد  شدانـسا  هک  دشاب  لاوما  تراغ  يزیرنوخ و  لتق و  هب  دیدهت  قیرط  زا  هچ  رگا  درک ، لیمحت  نارگیدرب  دـیحوت » كرـش و  »
امش رگا  مییوگ  یم  اهنآ  ناملاع  هب  هک  یماگنه  هحفص 47  دش . هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  رتولج  تسا و  دوجوم  بهذم  نیا  راذگ  ناینب 

، میتسه دـهتجم  مه  ام  دـیتسه  دـهتجم  امـش  رگا  میا . هتـشون  باتک  میا و  هدـناوخ  سرد  امـش  زا  شیب  میتسه و  ملاع  مه  ام  دـیتسه  ملاع 
روبجم نارگید  هک  دراد  یلیلد  هچ  دراد . يرایـسب  نادـهتجم  زین  یمالـسا  دالب  ریاس  ندرا و  قشمد و  ینید  ياـه  هزوح  رهزـالا و  ياـملع 

یم ام  هک  تسا  نیمه  فرح  دنیوگ  یم  ؟ دنریذپب ، تسا تسردانامرظنزا  عطقروط  هب  هک  ( دیحوت كرـش و  باب  رد  ) ار امـش  هدـیقع  دنـشاب 
رب ار  دوخ  هدیقع  دیهاوخ  یم  هک  دـیراد  مالـسا  ياملع  ریاس  رب  يزایتما  هچ  امـش  میا !! هدیـسر  نآ  هب  ام  هک  تسا  نیمه  مالـسا  مییوگ و 

هتسشن نامیا  ملع و  هّلق  رب  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  اهنآ  ییوگ  دنرادن . یقطنم  خساپ  دینز !؟ یم  ار  نارگید  قالش  اب  ارچ  دینک ، لیمحت  اهنآ 
يارب یهاگیاج  ددنـسپ و  یمن  ار  نآ  سک  چیه  زورما  يایند  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنا ! هتفر  ورف  يربخ  یب  لهج و  هّرد  رد  همه  دـنا و 

یقرواپ دنا . هدش  کیدزن  ناشرمع  نایاپ  هب  اهنآ  مییوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  تسین . نیملسم  نایم  رد  نآ 

! خلت هرطاخ  کی 

رد تخـس  ارم  هک  مدید  یبیجع  هرظنم  هنیدـم  رد  مدوب ، هدـش  فّرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  نیتسخن  ياه  لاس  رد  منک  یمن  شومارف 
ربماـیپ دـقرم  فارطا  دـنلب  رایــسب  ياـه  شیر  اـب  یباّـهو ) نابـّـصعتم  زا  « ) فورعم هـب  نـیرمآ   » ماـن هـب  یهورگ  درب . ورف  هحفـص 48  رکف 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ دقرم  ندیـسوب  دصق  هب  سک  ره  دنتـشاد و  تسد  رد  یقّالـش  مادک  ره  دندوب و  هتفرگ  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
بوچ نهآ و  هعطق  کی  حیرض  نیا  كرـش ;  اذه  بشخ و  اذه  دیدح ، اذه   » دنتفگ یم  دنتفوک و  یم  شرـس  رب  دش ، یم  کیدزن  هلآو )
یمن بوچ  نهآ و  رطاخ  هب  ار  بوچ  نهآ و  یلقاع  چـیه  هک  دـندوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  اه  نآ  تسا !» كرـش  امـش  راـک  نیا  تسین ، شیب 

یّتح نیملـسم  همه  هک  هنوگ  نامه  ربق ، نآ  بحاص  هب  تّبحم  قشع و  هقالع و  راهظا  يارب  تسا  ینیداـمن  تکرح  راـک  نیا  هکلب  دـسوب ،
؟ تسا كرـش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نآرق و  هب  تّبحم  هقالع و  قشع و  راهظا  ایآ  دنـسوب . یم  ار  نآرق  دـلج  اـه  یباّـهو  دوخ 

ایآ دـنراذگ ، یم  مارتـحا  نآ  هب  دنـسوب و  یم  ار  دوخ  روشک  مچرپ  ناـهج  مدرم  تسین . قـفاوم  يا  هدـیقع  نینچ  اـب  یقطنم  لـقع و  چـیه 
شخب هدش و  مچرپ  نآ  زا  یـشخب  هک  هدوب  يا  هچراپ  هقاط  ءزج  دـیاش  هک  تسا  شزرا  یب  هچراپ  هعطق  کی  هب  هقالع  راهظا  ناشدوصقم 
یقرواپ ( 1 .) تسا نطولا  ّبح  قادصم  تسا و  ناشروشک  لالقتـسا  هب  مارتحا  اهنآ  فده  نیقی  هب  دنا ؟ هدرک  راولـش  نهاریپ و  ار  يرگید 

، ۀمکحلا نازیم   ) ِناَطْوألا ِّبُِحب  َناَْدُلبلا  ُتْرَمَع  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  زین  یثیدح  رد  نطو ، هّدام  راحبلا ، ۀنیفس  . 1
ردـلا  ) تسا هدـش  لقن  روثنملارد  رد  یبسانم  ثیدـح  زین  هّکم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ترجه  ناـیرج  رد  هحفص 3566 .) دلج 4 ،

همه هک  نیا  بلاـج  درمـش !؟ یم  كرـش  ار  كاـخ  بآ و  نطو و  هب  مارتـحا  سک  چـیه  اـیآ  هحفص 49  هحفص 300 .) دلج 1 ، روثنملا ،
هعطق زین  نیا  عفنی ... ّرـضی و ال  رجح ال  اذه  مییوگ : یم  هک  یماگنه  دنـسوب ، یم  ار  نآ  دنراذگ و  یم  مارتحا  دوسالارجح »  » هب اه  یباّهو 

مه ام  ( 1) هدیـسوب ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  دـنیوگ : یم  دـشاب ، یمن  نآ  تسد  رد  اـم  تشونرـس  و  تسین ، شیب  یگنس 
دروم نیا  هداد و  كرـش  هزاجا  امـش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  مییوگ : یم  میـسوب ! یم  مینک و  یم  يوریپ 

یم نیا  رب  هفاضا  دنرادن . یخساپ  دننک و  یم  توکس  اجنیا  تسین !؟ كرش  رب  لیلد  ندیسوب  ای  تسا ، زیاج  كرش  یعون  تسا و  ینثتـسم 
یم دیـسوب ؟ یم  هکدراد  یـشزرا  هچ  اوقمو  مرچ  هعطق  کی  ، دیرمـش یم  زیاج  ار  راک  نیا  دیـسوب و  یم  ار  نآرق » دلج   » امـش همه  مییوگ 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هباحـص  دنیوگ : یم  تسین ؟ كرـش  راک  نیا  مییوگ  یم  تسا ! نآرق  هب  مارتحا  ّتبحم و  راهظا  فده  دـنیوگ 
یم لـیبقت »  » هداـم یتیوک  فراـعملا  ةرئاد  رد  . 2 هحفـص 159 .  دـلج 2 ، يراخب ، حیحـص  یقرواـپ 1 . ( 2 .) دندیـسوب یم  ار  نآرق  هـلآو )
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یم ار  نآرق  حبص  زور  همه  هک  هدش  لقن  رمع  زا  و  تسا ، زیاج  نآرق  ندیـسوب  هک  تسا  نیا  هیفنح  زین  هلبانح و  نایم  رد  روهـشم  میناوخ :
امش هداد  هزاجا  ترضح  ایآ  مییوگ  یم  هحفص 50  دیشک . یم  دوخ  تروص  هب  دیسوب و  یم  ار  نآرق  هک  هدش  لقن  زین  نامثع  زا  دیسوب و 
ْنَمَو ُءاَشَی  ْنَِمل  َِکلَذ  َنُود  اَم  ُرِفْغَیَو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهللا َال  َّنِإ  : ) تسا صیـصخت  لـباق  ریغ  كرـش  لـیلد  هک  نیا  اـب  دـیوش ؟ كرـشم 

و  ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  ناهانگ  دشخب ;و  یمن  ار  كرـش  زگره )  ) دنوادخ (;  » 1 () ًامیِظَع ًاْمثِإ  يَرَْتفا  ْدَقَف  ِهللاِاب  ْكِرُْشی 
هب كرـش  نالطب  نیقی  هب  تسا .» هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دهد ، رارق  یکیرـش  ادـخ ، يارب  هک  سک  نآ  و  دـشخب . یم  دـنادب ) هتـسیاش 
زا یبادرگ  رد  اهنآ  هک  نیا  نخـس  هاتوک  دـنرادن . یخـساپ  اجنیا  رد  تسین . صیـصخت  لباق  لقع  مکح  هدـش و  تباـث  یعطق  لـقع  مکح 

. دنروآ یمن  ور  هب  اّما  دنناد  یم  شیب  مک و  مه  ناشدوخ  دنروهطوغ و  اه  ضقانت  اهداضت و 

ادخ هناخ  نایّلوتم  یلصا  هفیظو 

َماَرَْحلا َرْهَّشلاَو  ِساَّنلِّل  ًاـماَِیق  َماَرَْحلا  َْتیَبـْلا  َۀَـبْعَْکلا  ُهللا  َلَـعَج  : ) دراد ّقلعت  ناـهج  نیملـسم  همه  هب  مارحلا  هللا  تیب  هفّرـشم و  نکاـما  نیقی  هب 
مارحلا تیب  هبعک ـ  دنوادخ ، (;  » 2 () ٌمِیلَع ءْیَش  ِّلُِکب  َهللا  َّنَأَو  ِضْرالا  ِیف  اَمَو  ِتاَوامَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َهللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکلَذ  َِدئَالَْقلاَو  َيْدَْهلاَو 

هداد ;و رارق  مدرم  راـک  هب  ندیـشخب  هحفـص 51  هیآ 97 .  هدـئام ، . 2 هیآ 48 . ءاـسن ، یقرواپ 1 . ناـماس  يراوتـسا و  يارب  يا  هلیـسو  ار   ـ
دینادـب هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  قیقد )، هدـش و  باسح   ) ماکحا نیا  ار ; رادـناشن  ياه  ینابرق  و  ناشن ، یب  ياه  ینابرق  و  مارح ، هام  نینچمه 

زا يریگ  هرهب  رد  کیدزن  رود و  دارفا  همه  تساناد .» يزیچ  ره  هب  ادـخ  دـناد ;و  یم  تسا ، نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  ار  هچ  نآ  دـنوادخ ،
ندرک مهارف  مظن و  تّینما و  داـجیا  هب  فّـظوم  اـهنت  هـبعک  هناـخ  ناـّیلوتم  نیارباـنب  ( 1 (.) ِداَْبلاَو ِهِیف  ُفِکاَْعلا  ًءاَوَس  : ) دـنناسکی ادـخ  هناـخ 

نارگید رب  شیوخ  هدیقع  لیمحت  دوخ و  بهذـم  غیلبت  يارب  یهاگیاپ  ار  یمالـسا  زکرم  نیا  هک  نیا  هن  دنتـسه ، راّوز  يارب  مزال  تاناکما 
فلاخم دالب  ریاس  ياملع  ياه  طابنتـسا  داهتجا و  اب  هک  یمالـسا  لئاسم  رد  ار  دوخ  ّصاـخ  ياـه  تشادرب  دـنرادن  قح  اـهنآ  دـنهد . رارق 

: تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  دوبن  نیا  زا  شیب  هبعک  هناـخ  ناـّیلوتم  راـک  تّیلهاـج  رـصع  رد  یّتح  دـننک ، لـیمحت  اـهنآ  رب  تسا 
«. دوب هبعک  هناخ  نتـشاد  هگن  دابآ  ادـخ و  هناخ  جاّـجح  هب  یناـسر  بآ  اـهنآ  راـک  (;  » 2 () ِماَرَْحلا ِدِجْـسَْملا  َةَراَمِعَو  ِّجاَْحلا  َۀَیاَقِـس  ُْمْتلَعَجَأ  )

صوصخ هب  دننک ، لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  هدیقع  دنرادن  قح  دنراد ، دیحوت  رما  رد  یّصاخ  تشادرب  نیمزرس  نیا  ياملع  رگا  نیاربانب 
. دنناد یم  تسردان  ار  اه  تشادرب  نیا  هک  دـنراد  یگرزب  ياملع  نارگید  هک  نیا  هحفص 52  هیآ 19 .  هبوت ، . 2 هیآ 25 . جح ، یقرواپ 1 .

یتساوخرد دنوادخ  هاگشیپ  رد  ترضح  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  تعافش » بلط   » هلأسم رد  لاثم  ناونع  هب 
یم تعدب »  » ار يزیچ  اهنآ  هک  نیا  ای  دنناد . یم  دیحوت  نیع  ار  نآ  ، نارگید یلو  دـنرادنپ  یم  رفک  ار  نآ  هورگ  نیا  دـنک ; ناگدـنب  يارب 

لیمحت نارگید  رب  ار  دوخ  تشادرب  رکف و  دنرادن  قح  زگره  يرگید  هورگ  چیه  نایباّهو و  دنرمـش . یم  ّتنـس »  » رگید ياملع  دنرادنپ و 
بهذم یتاغیلبت  هاگیاپ  ار  نآ  هک  نیا  هن  دـنزادرپب ، سّدـقم  نیمزرـس  نیا  نارمع  تّینما و  مظن ، هب  دـیاب  طقف  اهنآ  منک  یم  دـیکأت  دـننک .

سپ نیفیرشلا ;» نیمرحلا  مکاح   » هن دناد  یم  نیفیرـشلا » نیمرحلا  مداخ   » ار دوخ  يدوعـس  ناتـسبرع  هاشداپ  هک  نیا  بلاج  دنزاس و  دوخ 
ییاهراکزا هّتبلا  تسا . بجاو  اهنآ  رب  رمالا  ةالو  تعاطا  دندقتعم  هک  نیا  اب  دنناد  یم  نیمرحلا » مکاح   » ار دوخ  یباّهو  یفلـس  ياملع  ارچ 

تـسد یملع  رظن  زا  هک  كدنا  هورگ  کی  يوس  زا  رکف  لیمحت  هک  نیا  هصالخ  دننک . عنم  دیاب  تسا  عونمم  مالـسا  ياملع  عامجا  هب  هک 
هدیقع لیمحت  يارب  اه  شور  نیرتدب  زا  بّصعتم  ياه  یفلـس  یلو  تسین ، راگزاس  یقطنم  چیه  اب  نیملـسم  تّیرثکا  رب  دنراد ، ار  رت  نییاپ 

هحفص 53 تسا . فّسأت  ياج  نیا  دننک و  یم  هدافتسا  دوخ 

! هدیقع لیمحت  تروص  نیرتدب 

رب لمتشم  شاک  دننک ، یم  شخپ  جاّجح  نایم  رد  ار  اهنآ  هتشون و  یمالـسا  بهاذم  زا  یـضعب  ّدر  رد  ییاه  باتک  ًاریخا  یباّهو  نابّـصعتم 
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وکرش نداد  تبسنواه  تمهت  اه و  غورد  عاونا  رب  لمتـشم  کیکر و  ظافلا  تشز و  تاّیبدا  اب  تسا  ییاه  باتک  دوب ; يا  هنابّدؤم  بلاطم 
رـشن هزاجا  تسا  لاحم  دوش ، هتـشون  تشز  ياه  باتک  نیا  رب  هنابّدؤم  یقطنم و  خـساپ  کی  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  نارگید . هب  رفک 

ارم ناگدنب  سپ  (;  » 1 () ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع *  ْرِّشَبَف   ) هفیرش هیآ  موهفم  تسا  نیا  ایآ  دنهدب !! ار  نآ  زا  هخسن  کی 
یگنهرف نانچ  اب  یبهذم  نینچ  تسا  نشور  دننک .» یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونـش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه  هد *  تراشب 

نارگیددـیاقع هـب  مارتـحا  هکامرـصعرد  صوـصخ  هـب  دوـش . یم  هدرپـس  خـیرات  یناـگیاب  هـب  يدوز  هـب  درادـن و  ییاـج  زورما  ياـیند  رد 
چیه اریز  تـسا ، هتخاـس  مـهارف  ار  بهذـم  نـیا  طوقـس  اوزنا و  لـماوع  زا  یکی  رما  نـیمه  دراد و  یّـصاخ  تّیعقوـم  نادنمــشیدنارظنرد 

رب دـننادب و  رفاک »  » و كرـشم »  » ار اهنآ  همه  ادـخ  هناخ  ناـّیلوتم  حالطـصا  هب  هک  تسین  ییاوراـن  تبـسن  نینچ  لوبق  هب  رـضاح  یناملـسم 
تایآ 17 و 18. رمز ، یقرواپ 1 . نآ  ناّیلوتم  دراد و  ّقلعت  نیملـسم  همه  هب  زین  عیقب  روبق  يوبن و  مرح  دننک . يراشفاپ  دوخ  هدیقع  لیمحت 
هن دنـشاب  یم  تسا  نیملـسم  عامجا  فالخ  رب  هچ  نآ  زا  يریگولج  مزال و  تاناکما  ّتینما و  مظن و  يرارقرب  هب  فّظوم  طـقف  هحفص 54 

دوخ میلگ  زا  ار  اپ  دنزیهرپب و  اهنآ  تاسّدقم  هب  تبسن  نیهوت  کته و  زا  دنراذگب و  مارتحا  ناهج  نیملسم  همه  دیاقع  هب  دیاب  اهنآ  رتشیب .
هچ نیا  دشاب ; نما  رظن  ره  زا  دیاب  ادخ  نما  مرح  دراد . دومحم  تبقاع  راک  نیا  هن  ادخ و  قلخ  هن  تسا و  یضار  ادخ  هن  هک  دننکن  رتزارد 
رد منک  یمن  شومارف  دـننک !؟ كرـش  هب  مهّتم  ار  اـهنآ  دـنراذگب  بقع  ولج و  ار  دوخ  ياـپ  یباّـهو » ریغ  ناناملـسم   » رگا هک  تسا  یتّینما 

هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ربنم  دنتـساوخ  یم  هک  مدـید  ار  فلتخم  ياهروشک  ناناملـسم  زا  یعمج  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  هّیلّوا  ياـهرفس 
: تفگ ار  هلمج  نیاو  تساخرب  دوب ، فورعم  هب  رما  نارومأم  زا  رهاظ  هب  هک  رفن  کی  دندوب . هدرک  هفالک  ار  اه  هطرـش  دنـسوبب و  ار  هلآو )

یم یقرف  هچ  تخیر .)! ار  ناشنوخ  و  « ) درک هلمح  هورگ  نیا  هب  ریـشمش  اـب  ناوت  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  فیـسلاب ; ءـالوه  لاـتق  زوجی  هللاو  »
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  داشرا و  ظعو و  ّلحم  زارد  نایلاس  هک  ار  يربنم  اهنآ  دیـسوب و  یم  ار  نآرق  دلج  امـش  دـنک ،
اهنآ دـیناد و  یم  تعدـب »  » ار راک  نیا  امـش  ار !؟ دوخ  ناوریپ  هن  دـینک ، یم  رداـص  ار  اـهنآ  لـتق  مکح  ارچ  دنـسوب . یم  تسا ، هدوب  ( هلآو
کی رد  اهنت  دنهد  یم  هزاجا  ناشدوخ  هب  دنتـسه ، وردـنت  نایباّهو  نامه  هک  هدـعاقلا  نابلاط و  ارچ  میمهف  یم  نونکا  هحفص 55  ّتنس .» »

ناـکدوک اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـننک  حورجم  ار  رفن  دنــشکب و 300  ار  يداــع  مدرم  زا  رفن   150 لـبق ) لاـس  ود   ) فجن رد  يراذـگ  بمب 
تخـس ناهج  رد  ار  مالـسا  هرهچ  هک  تساهرکف  زرط  نآ  كاندرد  خـلت و  تارمث  اه  نیا  دـندوب ، هدروخ  لاس  ناریپ  ناـنز و  لاـسدرخ و 

نینچ اه و  همانرب  نینچ  ایآ  تسا . هدرک  نمااـن  هدوب ، نآ  یلـصا  هاـگیاپ  هک  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  رد  یّتح  ار  طـیحم  هتخاـس و  هّوشم 
؟ دنامب یقاب  دناوت  یم  يراکفا 

ور هنایم  رکفنشور و  نایباّهو 

رد يرگنزاـب  و  لادـتعا ، يوس  هب  یتـکرح  یباّـهو ، رکف  نشور  نادنمـشیدنا  زا  یعمج  يوس  زا  مه  يدوعـس و  تلود  يوس  زا  مه  ًاریخا 
ياج یمالـسا  فلتخم  قرف  نیب  راوح »  » وگتفگ و دور  یم  دیما  هک  تسا  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  تکرح  نیا  دوش . یم  هدید  هتـشذگ ، میهافم 

رد یمومع  شور  کـی  تروص  هب  رما  نیا  زوـنه  هچرگ  دریگب . ار  رفک  كرـش و  هب  نتخاـس  مهّتم  ییوگدـب و  لادـج و  گـنج و  عازن و 
زاجح هعیـش  ياملع  زا  یـضعب  هک  دسر  یم  ربخ  دوش . یم  هدید  تسا ، نومیم  لاهن  نیا  ندز  هناوج  هناشن  هک  يدّدعتم  دراوم  یلو  هدماین 

نیا تسا . هدش  شخپ  یعمج  ياه  هناسر  زا  یضعب  رد  اهنآ  نانخس  هتسشن و  وگتفگ  هب  یباّهو  لدتعم  نادنمشناد  هحفص 56  زا  یضعب  اب 
لاحرد ار  مالـسا  ییوگ  دنتـسه ، ینابـصع  تخـس  نآ  رطاخ  هب  دنناد و  یم  تعدب  رفک و  ار  نآ  یباّهو  نابّـصعتم  هک  تسا  يزیچ  نامه 

ّرـش زا  مالـسا  دوش ، ریگارف  تسا  دیجم  نآرق  نَسْحأ » َیِه  یّتلِاب  لادِج   » نامه هک  هنـسح  تّنـس  نیا  رگا  هک  نآ  لاح  دـنرادنپ ، یم  لاوز 
لالدتسا و قطنم و  هک  یلـصف  دش ، دهاوخ  زاغآ  ناهج  رد  مالـسا  ییافوکـش  رد  ینیون  لصف  درک و  دهاوخ  ادیپ  تاجن  نایارگ  تنوشخ 

شا یلصا  ریسم  هب  يدوعس  ناتـسبرع  رد  مالـسا  تفرگ و  دهاوخ  ار  لاوما  تراغو  يزیر  نوخ  نیهوت و  ریفکت و  ياج  هناتـسود  نامتفگ 
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. دنا هدومیپ  ملق  راوهار  بکرم  اب  ار  هار  نیمه  دوخ ، ياهراتـشون  رد  زین  روشک  نیا  »ي  ارگ لادتعا   » ناگدنـسیون زا  یعمج  ددرگ . یم  زاب 
دیاب هک  یمیهافم  « ) حّحصت نا  بجی  میهافم   » مان هب  تسا ، هتـشون  یباتک  ًاریخا  (، 1 «) يولع نب  فسوی   » مان هب  يدنمـشناد  هنومن  ناونع  هب 
نیمه نایاپ  رد  ادخ  تساوخ  هب  نآ  حرش  هک  دوش  یم  بوسحم  اه  یتفگـش  زا  یکی  دوخ  عون  رد  باتک  نیا  دوش .) حیحـصتو  يرگنزاب 

تشاد و يا  هدرتسگ  سرد  هسلج  هک  دوب  ذوفن  بحاص  رایسب  و  هّکم »  » مرتحم ياملع  زا  يولع  نب  فسوی  یقرواپ 1 . دمآ . دهاوخ  باتک 
« میهافم  » باتک هلمج  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ناقّقحم  هّجوت  دروم  هک  هتشاگن  يدّدعتم  ياه  باتک  هدربمان  تسویپ . يدزیا  تمحر  هب  ًاریخا 

هحفص 57 تسا .

یطارفا دیدش و  بّصعت 

داعم أدبم و  هب  طوبرم  يداقتعا  رما  کی  هاوخ  دوش ، یم  هتفگ  يزیچ » هب  تبسن  دیدش  يدنب  ياپ  داقتعا و   » هب ام  نامز  فرع  رد  بّصعت » »
نانمؤمریما تاملک  زا  صاخ . درف  کی  زا  عافد  یّتح  اـی  و  هلیبق ، موق و  کـی  موسر  بادآ و  یعون  اـی  و  یقـالخا ، هلأـسم  کـی  اـی  دـشاب ،

هتشاد يزورما  ینعم  هب  بیرق  یموهفم  زین  هتشذگ  رد  بّصعت  هک  دوش  یم  هدافتسا  (1) هعصاق هبطخ  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع
یفنم بّصعت  دروم  رد  یفنم . مومذم و  بّصعت  و  تبثم ، حودمم و  بّصعت  هدومرف :  ریسفت  هنوگ  ود  هب  ار  بّصعت  ترضح  نآ  یلو  تسا 

و دهن ، یم  مان  ناهج ، نابّـصعتم  ياوشیپ  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما درک . عنم  مدآ  رب  هدجـس  زا  ار  وا  هک  دوش  یم  روآدای  ار  سیلبا  بّصعت 
جهن یقرواپ 1 . فلـس  نابّـصعتم و  ياوشیپ  سیلبا  ادخ  نمـشد  َنیِِربْکَتْـسُْملا ; ... ُفَلَـس  َو  َنِیبِّصَعَتُْملا  ُمامِإ  سیلبا )  ) ِهللاُّوُدَعَف : » دیامرف یم 

َنِم َّدـُبال  َناـک  ْنإَـف  : » دـیامرف یم  حودـمم  بّصعت  دروـم  رد  و  ( 1 «.) تسا ناربکتـسم  هحفـص 58  ۀعـصاقلا .) ۀبطخ   ) هبطخ 192 هغـالبلا ،
ندروآ تسد  هب  يارب  امـش  بّصعت  دـیتسه  بّـصعت  زا  ریزگاـن  هاـگره  (2;) ِلاْعفالا ِدـِماحَم  َو  ِلاـصِْخلا  ِمِراـکَِمل  ْمُُکبُّصَعَت  ْنُکَْیلَف  ِۀَِّیبَصَعلا 
یقطنم ریغ  ياه  يروادشیپ  يرگن و  هبناج  کی  يرکف و  دومج  اب  هتخیمآ  هراومه  مومذم  بّصعت  دـشاب .» بوخ  ياهراک  کین و  تافص 

نشخ و دنت و  ياه  يریگ  عضوم  بّصعت ، عون  نیا  هناشن  تسا . یگداتفا  بقع  ترفن و  ببس  ام ـ  رـصع  رد  صوصخ  هب  هشیمه ـ  تسا و 
نیرتـمک نابّـصعتم  هنوگ  نیا  تسا . زیمآ  نیهوت  دـنت و  تشز و  تاـملک  هب  لّـسوت  و  نارگید ، ریقحت  و  لاوما ، تراـغ  يزیرنوـخ و  هاـگ 

هچنآ مامت  دنتـسه . نیب  رتربدوخو  ّربکتم  دنرادن و  دوخ  نافلاخم  لیالد  يارب  ییاونـش  شوگ  دنتـسین و  لئاق  نارگید  راکفا  يارب  یـشزرا 
نآ ياه  هنومن  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدید  هورگ  نیا  ياوشیپ  بتک  رد  هنافّـسأتم  ناشلامعا و  و  یطارفا » نایباّهو   » نانخـس رد  دـش  هتفگ 

فلاخم ناگرزب  املع و  هک  یـسک  درمـش . یم  حابم  ار  ناشلام  نوخ و  دناوخ و  یم  كرـشم  ار  ناناملـسم  يزیچ  كدـنا  هب  هک  تشذـگ 
جهن و 2 .  یقرواپ 1  رفاک و  دریذـپن  ار  وا  نانخـس  سک  ره  و  دـیوگ ، یم  كرـشملا » اهّیأ   » اهنآ هب  دـنک و  یم  باـطخ  لاّـهُج »  » ار دوخ 

؟ تسا نسحأ » َیِه  یّتلاب  ۀـلداجم   » یقطنم و ياهوگتفگ  ثحب و  هداـمآ  اـیآ  (، 1) دناد یم  مدلا  رودـهم  هحفص 59  هبطخ 192 .  هغالبلا ،
یم هک  ارچ  دناد  یمن  راگدرورپ  حلاص  ناگدنب  ءزج  دنرادن ، نارگید  نانخس  ندینـش  يارب  اونـش  شوگ  هک  ار  بّصعتم  دارفا  دیجم  نآرق 
نآ هیآ  نیا  موهفم  ( 2 (.) ِباَْبلالا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهللا  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع *  ْرِّشَبَف  : ) دیوگ
رد تشگنا  نیـشیپ ، ناربمایپ  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  هک  ار  یناـسک  نآرق  دنتـسین . ادـخ  حـلاص  داـبع  شور ، نیا  فلاـخم  دارفا  هک  تسا 

: دراد یم  نایب  نینچ  دوخ  تّما  زا  ار  حون  تیاکـش  و  دـنک ، یم  شهوکن  تخـس  دنونـشن ، ار  اهنآ  نانخـس  اـت  دـندراذگ  یم  دوخ  شوگ 
ار اهنآ  ناـمز  ره  نم  ;)و   » 3 () ًاراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْـساَو  اوُّرَـصَأَو  ْمَُهباَِیث  اْوَشْغَتْـساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِإَو  )
، دندیچیپ یم  دوخ  رب  ار  ناشیاه  سابل  هداهن و  ناشیاهشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتشگنا  يزرمایب ، ار  اهنآ  ات  دنروایب ) نامیا   ) هک مدرک  توعد 

دقن هنوگ  ره  زاجح »  » ّلک رد  و  هنیدم »  » و هّکم »  » طیحم رد  هتشذگ  رد  دندرک .» یم  رابکتـسا  تّدش  هب  دندیزرویم و  رارـصا  تفلاخم  رد 
یباّهو نابّصعتم  دوب و  عونمم  ّتیباّهو  دیاقع  زا  یملع  هحفص 60  هیآ 7 .  حون ، . 3 هیآ 18-17 . رمز ، . 2 تشذگ . نآ  كرادم  یقرواپ 1 .

ياهروشک زا  یّتح  باتک  هنوگره  دورو  رب  يدیدش  روسناس  دوش و  رشتنم  اجنآ  رد  مارتحا  اب  مأوت  یملع  ياهدقن  یّتح  دنداد  یمن  هزاجا 
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. تسا ییانثتـسا  دوش ، هدـید  لصا  نیا  فالخ  رب  يزیچ  رگا  و  دراد ،) همادا  مه  زونه  هنافّـسأتم  و   ) دوب امرف  مکح  رـصم »  » دـننام یمالـسا 
يرکف تفرشیپ  ببس  هک  یقطنم  ياهدقن  تالاکشا و  زا  دنوش و  یمن  جراخ  دوخ  دومج  تلاح  زا  زگره  اهنآ  عضو ، نیا  اب  تسا  یهیدب 

نایباّهو و بتک  یّتح  ّتنـس و  لها  بتک  زا  تسا  ولمم  نایعیـش  ام  ياه  هناخباتک  هک  نیا  بلاج  هتکن  دـنریگ . یمن  هرهب  ددرگ ، یم  ناـنآ 
ار هعیـش  بتک  هک  دـیبای  یم  ناتـسبرع  رد  يا  هناخباتک  رتمک  هک  یلاح  رد  میرادـن ، دوخ  بهذـم  رب  اه  باتک  نیا  دوجو  زا  یـسرت  چـیه 
ار شباوج  میسرت ؟ یمن  ام  دنسرت و  یم  ردق  نیا  اهنآ  ارچ  يرگ ! یباّهو  دقن  بتک  هب  دسر  هچ  ات  باتک )! کی  یّتح  یهاگ   ) دشاب هتـشاد 

نایماح لیلد  نیمه  هب  ام ، رـصع  رد  دسر  هچ  ات  هدوبن  لوبقم  نامز  چیه  رد  اه  بّصعت  هنوگ  نیا  داد ! دهاوخ  مرتحم  ناگدـنناوخ  نادـجو 
رد دوخ  ياهرتگرزب  زا  دنراد  قح  یباّهو  ناناوج  دنوش ! قحلم  خـیرات  هتـشذگ  هب  دـننک و  عمج  ار  دوخ  طاسب  دـیاب  اه  بّصعت  هنوگ  نیا 

یلو هحفـص 61  تسین !؟ اهنآ  رایتخا  رد  ّتیباّهو  یقطنم  یملع و  دقن  بتک  یمالـسا و  بهاذـم  ریاس  بتک  ارچ  هک  دـننک  لاؤس  هراب  نیا 
دوش و یم  هدید  رتمک  یباّهو  رکف  نشور  لدتعم و  رشق  رد  کشخ  بّصعت  اه و  يریگ  تخـس  نیا  دش ، هراشا  زین  رتولج  هک  هنوگ  نامه 

هحفص 63 هحفص 62  تسا . یتکربرپ  هعیلط  نیا  دنا و  هدرک  یگدامآ  مالعا  نارگید  اب  یقطنم  ياه  نامتفگ  يارب 

یگنهرف ياه  شزرا  هب  ییانشآ  مدع 

مالسا یخیرات  راثآ  نیرتاهب  نارگ  ندرکدوبان 

مالـسا یلـصا  هاـگداز  هک  ارچ  تسا ، هتـشاد  دوجو  مالـسا  نیتـسخن  نورق  هب  طوبرم  یناتـساب  راـثآ  زاـجح  هزادـنا  هب  يروـشک  رتـمک  رد 
هباحص راثآ  اهنآ ، هاگداز  اهنآ ، روبق  دقارم و  دوش . یم  هدید  نیمزرـس  نیا  ياج  ياج  رد  مالـسا  نایاوشیپ  زا  ییاهبنارگ  راثآ  تساجنآ و 

يرنه و راثآ  اهنآ ، تموکح  زکارم  نیطالـس و  یّتح  اهقف و  نادنمـشناد و  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  ياهبنارگ  راـثآ  نیعباـت و  و 
راثآ نیا  زا  يزیچ  رتمک  و  دـندرب ! ناـیم  زا  كرـش » راـثآ   » یهاو هناـهب  هب  ار  اـهنآ  بلاـغ  یباّـهو » کـشخ  نابّـصعتم   » یلو يراـمعم و ...
يارب یتّلم  ره  میناد  یم  همه  زورما  دننک . هیرگ  نوخ  اهبنارگ  راثآ  نیا  يدوبان  يارب  نیملـسم  تسا  راوازـس  تسا و  هدـنام  یقاب  شزرارپ 

نآ هاوگ  دهاش و  هحفـص 64  تسا  هدنام  یقاب  هتـشذگ  زا  هک  ار  یّمهم  راثآ  دنک و  یم  هیکت  دوخ  خیرات  هتـشذگ  رب  دوخ  تلاصا  تابثا 
يزیچ ًابیرقت  سّدقم  ياه  نیمزرـس  نیا  رد  هورگ  نیا  اّما  دنک . یم  يرادـهگن  تّقد  هب  دوخ  یخیرات  راثآ  زا  تهج  نیمه  هب  درمـش و  یم 

اهنآ يارب  ناوت  یمن  ییاهب  شزرا ، رظن  زا  هک  يراثآ  دندرب ، نایم  زا  هدرک و  ناریو  ار  همه  دنتـشاذگن و  ياجب  ار  مالـسا  یخیرات  راثآ  زا 
رد ار  مالـسا  خیرات  زا  یّمهم  شخب  هک  تسا  مالـسا  رد  ناتـسربق  نیرتمهم  ناتـسربق  نیا  تسا ، عیقب  ناتـسربق  نآ  زراب  هنومن  درک . نییعت 

مهیلع ) تیب لها  ناماما  مالـسا ، ربمایپ  نادـنزرف  نارـسمه و  روبق  تسا . نیملـسم  ام  خـیرات  زا  ییایوگ  گرزب و  باتک  هداد و  ياـج  دوخ 
دیاش دراد ; ياج  نآ  رد  همه  همه و  مالـسا و ... دیـشر  نارادرـس  ردقنارگ ، يادهـش  ماقم ، الاو  هباحـص  گرزب ، ياملع  اهقف و  مالـسلا ،)

هک نونکا  یلو  تسا . هتفهن  عیقب  لد  رد  مالسا  خیرات  زا  یمیظع  شخب  ینعم  کی  هب  تسا و  نوفدم  اج  نآ  رد  یباحـص  رازه  هد  زا  شیب 
ناگدـید زا  ار  کشا  هک  مینیب  یم  هناشن  تمالع و  چـیه  نودـب  راومهان ، هدـننک و  زئمـشم  تشز و  رایـسب  يا  هناریو  میوش  یم  عیقب  دراو 

نایم زا  كرـش » اب  هزرابم   » یهاو هناهب  هب  ار  یخیرات  ياهبنارگ  راثآ  نیا  فّسأت  تیاهن  اب  کشخ  نابّـصعتم  نیا  دـنک . یم  ریزارـس  ناـسنا 
ردقچ بّصعتم  ناسنا  هک  یتسار  درک . ناربج  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  هک  دـنا  هدرک  یمیظع  تراسخ  راتفرگ  ار  مالـسا  ناهج  دـنا و  هدرب 

هب دراد ، ّقلعت  همه  هب  هک  ییاه  هیامرـس  دـهد ، یم  داـب  رب  هنوگچ  ار  دوخ  روشک  دنمـشزرا  هحفـص 65  ياه  هیامرـس  تسا و  نیرفآ  رطخ 
. هدنیآ هتشذگ و  زورما و  ياه  ناسنا 

!؟ تساپرب ربمایپ  هاگراب  زونه  ارچ  رگید : يّداضت 
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دبنگ و اهنآ ، ریغ  دحا و  يادهـش  روبق  عیقب و  ناتـسربق  مامت  یناریو  مغر  یلع  دنناد  یم  دـنا ، هدـش  فّرـشم  هنیدـم  هّکم و  هب  هک  یناسک 
عضو نیا  دنباتش و  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  ایند  ياج  همه  زا  ناناملـسم  تساپرب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یتوکلم  هاگراب 

نآ تقیقح  دنتفرن !؟ ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هاگراب  غارـس  هب  هورگ  نیا  ارچ  هک  دـنک ، یم  میـسرت  نارئاز  همه  ناهذا  رد  یّمهم  لاؤس 
یباّهو يرآ  دنناروشب . دوخ  ّدـض  رب  ار  مالـسا  ناهج  مامت  دـننز و  راک  نیا  هب  تسد  هک  دـندید  نآ  زا  رت  کچوک  ار  دوخ  اهنآ  هک  تسا 

حیرض دنزاس و  ناریو  ار  ارضخ  دبنگ  و  دنرادرب ، نایم  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یتوکلم  هاگراب  دنتـسناوتن ، بّصعتم  ياه 
مهیلع ) عیقب هّمئا  روبق  زارف  رب  هک  ار  ییاه  هاگراب  دـبنگ و  مامت  هنوگچ  دـش  لاؤس  اهنآ  زا  هک  یماـگنه  دـننک . دوباـن  ار  ترـضح  سّدـقم 

؟ تساجرباپ نانچمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هاگراب  دبنگ و  یلو  دیتشادرب  نایم  زا  دوب  هدـش  انب  اهنآ  ریغ  دـحا و  يادهـش  و  مالـسلا )
نیا رانک  رد  ار  گرزب »! هناشن   » نیا ارچ  تسا ، كرش  یتسرپ و  تب  هناشن  اه  نیا  رگا  هحفص 66  دراد ؟ یموهفم  هچ  لمع  رد  ضقانت  نیا 

هب دنرادن و  لاؤس  نیا  ربارب  رد  یخـساپ  اهنآ  دـیتشادرب ؟ نایم  زا  ار  هّیقب  ارچ  تسین ، رگا  و  دـیا ، هتـشاد  هگن  تمظع  اب  هوکـشاب و  دجـسم 
یفاصنااب لضاف و  درم  هک  وا  زا  متفر و  هنیدم » ماما   » رادید هب  متـشاد  لبق  اه  تّدم  هک  یترایز  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دننام . یم  او  یتسار 

; دنک فرـصنم  باوج  نودب  هدنهد و  رازآ  لاؤس  نیا  زا  ارم  نهذ  یخیرات  ناتـساد  کی  رکذ  اب  درک  یعـس  وا  مدرک . ار  لاؤس  نیمه  دوب 
كاـپ ربـق  هب  هـک  دـندوب  هدز  بـقن  مرح  رواـجم  ياـه  هناـخ  زا  يدوـهی  رفن  ود  هـک  درک  لـقن  هلودلارـصان »  » ناـمز هـب  طوـبرم  یناتـساد 

ود نیا  تسد  زا  ارم  دیوگ  یم  وا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دید  باوخ  رد  هلودلارصان » . » دنبای تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
دمآ و هنیدم  هب  تسا . هنیدـم  رد  يربخ  دـیمهف  تفر و  ورف  تریح  رد  وا  دـش . رارکت  باوخ  نیا  بش  دـنچ  رد  راب  دـنچ  هدـب ! تاجن  رفن 
دنتفرگ و ار  اهنآ  داد  روتـسد  دـید ، اهنآ  نایم  رد  دوب ، هدـید  باوخ  رد  هک  ار  رفن  ود  نآ  درک و  هاگن  درک و  فص  هب  ار  رهـش  مدرم  مامت 
رپ هتخادگ  زلف  اب  ار  نآ  دـندنک و  ار  فیرـش  ربق  فارطا  داد  روتـسد  سپـس  دـش . لئاق  اهنآ  يارب  یتخـس  تازاجم  درک و  یثنخ  ار  هئطوت 

زگره باوج  نیا  هک  تسا  نشور  دشاب . هتـشادن  هدنیآ  رد  ار  اهراک  هنوگ  نیا  تأرج  یـسک  دیآ و  دوجو  هب  نیدالوپ  يراوید  ات  دـندرک 
حیرض هاگراب و  دبنگ و  يارب  یباوج  یلو  درک ، یم  هیجوت  ار  رّهطم  ربق  نیمزریز  شخب  نتخاس  هحفص 67  رثکاّدح  اریز  دوبن ، هدننک  عناق 
همادا زا  عنام  دوش ، هدنمرـش  تسا  نکمم  درادن و  نتفگ  يارب  یفرح  لباقم  فرط  هک  نیا  ساسحا  بدا و  تیاعر  اّما  دش ، یمن  بوسحم 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمغیپ هاگراب  دبنگ و  هدـنیآ  رد  تسا  هتفگ  یباّهو  نابّـصعتم  زا  یکی  هک  دـش  هدینـش  ًاریخا  دـش . بناجنیا  فرط  زا  ثحب 
نینچ زگره  نیقی  هب  یلو  تسا ، راـگزاس  اـهنآ  نابّـصعتم  يرکف  لوصا  اـب  دـنچ  ره  نخـس  نیا  هّتبلا  هک  درک  میهاوخ  بارخ  زین  ار  هلآو )
زگره کلسم ، نیا  نایارگ  لادتعا  نایم  رد  دیدج  جوم  ندش  ادیپ  اب  هک  نیا  صوصخ  هب  تشاد ، دنهاوخن  مالـسا  ناهج  ربارب  رد  یتأرج 

نب دّمحم  نّویباّهو  ياوشیپ  هب  ار  نخـس  نیا  هک  نیا  بجع  تشاد . دهاوخن  راک  نیا  رب  تأرج  یـسک  داد و  دهاوخن  خر  يا  هثداح  نینچ 
رد یکلام  ناحرف  نب  نسح  دنچ  ره  تسا ، هتسناد  بذک  ار  یتبسن  نینچ  شنانخس  زا  یـضعب  رد  وا  یلو  دنا . هداد  تبـسن  زین  باّهولادبع 

نیا هب  يا  هراشا  دّـمحم  خیـش  تاملک  رد  تسا  دـقتعم  دـمآ ـ  دـهاوخ  باتک  نیمه  نایاپ  رد  هک  نانچ  ًاّیبن ـ » سیل  ۀـیعاد و   » دوخ باـتک 
هحفص 69 هحفص 68  منک ! یم  ناریو  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هاگراب  دبنگ و  مبای  ییاناوت  رگا  هک  دوش  یم  هدید  نخس 

نیون هدیدپ  ره  اب  تفلاخم  دومج و 

حیضوت

اریز دوبن ، زین  نیملـسم  قرف  ریاس  راکنا  دروم  یلوصا  رظن  زا  هک  يزیچ  تساخرب ، هزرابم  هب  یتعدب  هنوگره  اب  یباّهو  بهذم  راذـگ  ناینب 
نیمه هب  و  دوـب ، هدـش  یگرزب  هابتـشا  بکترم  تعدـب  ینعم  رد  وا  یلو  ( 1 .) دـننک یم  راـکنا  یّلک  روط  هب  نید  رد  ار  اـه  تعدـب  یگمه 

؟ تسا تعدب  دیدج  عادـبا  ره  هزات ، بلطم  ره  ایآ  تسیچ ؟ تعدـب  زا  روظنم  مینیبب  نونکا  تساخرب . هزرابم  هب  يا  هزات  زیچ  ره  اب  تهج 
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ـ  دندوب هدرک  تشادرب  وا  نانخـس  زا  نایباّهو  نیتسخن  ناوریپ  هک  هنوگ  نآ  تساخرب ـ  هزرابم  هب  يرـشب  نّدمت  نیون  رهاظم  مامت  اب  دیاب  و 
ُّرَـش ِعَدـِْبلا  ُلـْهأ   : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  یقرواـپ 1 . بکرم  ار  هخرچود  یّتـح  تهج  نیمه  هـب  و 

هدـمآ مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  یثیدـح  رد  و  ثیدح 10951 ) لاّمعلازنک ، « ) دنتـسه ادخ  قلخ  رتدـب  نارازگ  تعدـب  ِۀَـقِیلَخلا ; َو  ِْقلَخلا 
هغالبلا جهن  حرش  ، ) دش كرت  نآ  اب  یتّنس  هک  نیا  رگم  دشن ، ثداح  یتعدب  چیه  ٌۀَّنُـس ; اَِهب  َكُِرت  َّالِإ  ٌۀَعِْدب  َْتثِدْحُأ  اَم   : » دومرف هک  تسا 

نآ زا  دـندیمان و  یم  ناطیـش  هحفـص 70  تسا . رایـسب  نیقیرف  بتک  رد  هنیمز  نـیا  رد  ثیداـحا  و  هحفص 93 ) دلج 9 ، دـیدحلا ، یبا  نبا 
یساّکع ياه  نیبرود  دندرک ! هراپ  هراپ  درک ، یم  لصّتم  رکشل  زکرم  هب  ار  يدوعس  هاشداپ  خاک  هک  ار  ینفلت  طخ  و  دندرک !! یم  بانتجا 

یباّهو رمع  ّالم  و  دوب ، عونمم  شیپ  يدـنچ  ات  هنیدـم  هّکم و  ياهرازاب  رد  نآ  شورف  دـیرخ و  دندرمـش و  یم  مارح  لبق  لاس  دـنچ  اـت  ار 
تفلاخم هب  دوخ  هب  صوصخم  سرادم  رد  یّتح  نارتخد  نانز و  لیـصحت  اب  و  دنریگب ، وا  زا  یـسکع  زگره  دادـن  هزاجا  زین  نابلاط  سیئر 

هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  دالیم  نشج  نتفرگ  و  دنناد ، یم  مارح  دشاب  لماک  باجح  اب  دنچ  ره  ار  نز  یگدننار  نونکا  مه  دنتـساخرب و 
مامت هکلب  دـننک ، یمن  اپ  رب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يارب  يدالیم  نشج  اـهنت  هن  دنرمـش ! یم  مارح  تعدـب و  زین  ار  نآ  دـننام  و  هلآو )

گرزب و ناهیقف  هاگدید  زا  تعدب  نیقی  هب  دننک ! یم  شنزرس  دنهد ، یم  ماجنا  ار  یناسنا  هنالقاع و  راک  نیا  هک  ار  هعیش  یّنس و  نیملسم 
نید ءزج  تسین  نید  زا  هک  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآو  دراد  ار  دوخ  ّصاخ  ریـسفت  تعدـب » . » دراد يرگید  موهفم  لوصا  ياـملع 
ِیف ِنیِّدـلا  َنِم  َْسَیل  اـم  ُلاـخْدإ  ُۀَـعِْدْبلَا  : » دـنا هـتفگ  تعدـب  فـیرعت  رد  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  ینید  لـمع  کـی  ناوـنع  هـب  و  دـهد ، رارق 

: تسا هدش  فیرعت  نینچ  تعدـب  يرـصم ) میجن  نبا  هتـشون   ) قئارلا رحبلا  رد  هحفص 277 .  دـلج 1 ، ماّیألا ، مئانغ  یقرواپ 1 . ( 1 «.) ِنیِّدلا
نیدلا یف  ثدحلا   : » هدمآ نینچ  يوانم ) هتشون   ) ریدقلا ضیف  باتک  رد  و  ةدایز » وا  نیّدلا  یف  صقن  داجیا )  ) وه ام  یلع  اهلامعتـسا  بلغ  »

، هخرچود دننام  دیدج  تاعارتخا  زا  هدافتسا  سک  چیه  نیقی  هب  هحفص 71  ددرگ . یم  زاب  ینعم  کی  هب  فیراعت  نیا  همه  و  هلامکا » دعب 
دننام تسا ، یفرع  رما  کی  هکلب  دـهد ، یمن  ماـجنا  ینید  بحتـسم  اـی  بجاو  رما  کـی  ناونع  هب  ار  هناـیار و ... یـساّکع و  نیبرود  نفلت ،

يا هنوگ  رگید  ترابع  هب  دریگ . یم  دوخ  هب  ینیون  لکش  دبای و  یم  رییغت  نامز  تشذگ  رثا  رب  هک  اه  نامتخاس  اه و  سابل  اهاذغ و  عاونا 
عاونا رد  عّونت  دمآ : الاب  رد  هک  ییاه  لاثم  دـننام  درادـن ، عرـش  اب  یّـصاخ  طابترا  هک  تسا  یفرع  لامعا  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  یلامعا  زا 

تسا و یبوخ  راک  روما  نیا  رد  دـیفم  يروآون  ینعم  هب  تعدـب  لزنم . یگدـنز و  لیاسو  موسر و  بادآ و  اهاذـغ ، اه ، بکرم  اه ، ساـبل 
یهابت و هیام  نفلت  عاونا  هن  ناطیش ، مشچ  یساّکع  نیبرود  هن  تسا ، ناطیش  بکرم  هخرچود  هن  نیاربانب  تسا ، رشب  نّدمت  تفرـشیپ  هناشن 
هب هاگ  هک  يراک  نامه  دـشاب ، یم  هانگ  تسا  یفرع  رما  کی  هک  نید  ناگرزب  دـّلوت  يارب  ینامداش  نشج و  مسارم  هن  تسا و  نید  داـسف 
نآ زا  ای  ینید  گرزب  ملاع  کـی  يارب  یعمج  هتـسد  روط  هب  هاـگ  دوش و  یم  ماـجنا  اـه  هداوناـخ  درف  درف  يارب  دـّلوت  نشج  مسارم  ناونع 
رب یلیلد  چـیه  روما  هنوگ  نیا  ماـجنا  يارب  دـنریگ . یم  یهوکـشاب  مسارم  نید  ناـگرزب  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  يارب  رتـالاب 

فیلاکت زا  یفرع  روما  تخانـش  مدع  نآ و  یهقف  ینعم  هب  ییانـشآ  مدـع  تعدـب و  موهفم  رد  ریبعت  هحفـص 72  ءوس  زج  میرادن ، تمرح 
ياـه ناتـسربق  زا  نخـس  هکلب  تسا ، يرگید  ثحب  عوضوم  نآ  هک  میرادـن  نید  ناـیاوشیپ  روبق  يارب  هاـگراب  دـبنگ و  هب  يراـک  یعرش .
دننام تسرد  میوش ، یم  وربور  اه  هنحص  نیرت  هدننز  نیرت و  تشز  اب  میور  یم  ناتسربق  غارس  هب  ناتسبرع  رد  هک  یماگنه  تسا  یلومعم 

هداس يانب  هک  یلاح  رد  دینیب ! یمن  يربق  چیه  يور  فاص  گنـس  کی  یّتح  مظن ، یب  راومهان و  خالگنـس  فلع و  بآ و  یب  نابایب  کی 
اهنآ مارتحا  هک  دنروآرد  یتروص  هب  ار  ناگدرم  روبق  دـنراد  یعـس  هک  تسا ، ناهج  يالقع  اه و  تّلم  مامت  نایم  رد  یفرع  رما  کی  روبق 
اهنآ ناگدـنامزاب  شمارآ  هیام  ات  دـنهد  یم  بیترت  یهایگ  لگ و  تخرد و  نآ  فارطا  رد  دـنوشن ، نیهوت  ریقحت و  زگره  و  دوش ، ظـفح 
نیا شلاح . بسانت  هب  یـسک  ره  يارب  و  دـنزاس ، یم  اهنآ  نأش  روخ  رد  یبسانم  ناـمتخاس  بدا  ملع و  ناـگرزب  ارعـش و  روبق  يارب  دوش .

تعدـب هک  یلاح  رد  تسا ، تّیناسنا  بادآ  مارتحا و  هکلب  یتسرپ  تب  هن  كرـش و  هن  تسا و  تعدـب  هن  تسا ، یفرع  یناسنا و  راک  کـی 
يارب یتشادگرزب  لاس ، نیمدصکی  تبـسانم  هب  هک  تسا  لومعم  ایند  ياج  همه  رد  هزورما  تسا . نید  تاروتـسد  رب  يزیچ  ندوزفا  مارح 

یهار ود  رس  رب  زا 56تیباهو  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


چیه اـیآ  تسا ، شناد  ملع و  تفرـشیپ  شناد و  ملع و  هب  ناـناوج  قـیوشت  هحفـص 73  ببـس  راک  نیا  دـنریگ و  یم  عرتخم  ای  رعاش  نالف 
، میهد ماجنا  ار  راک  نیا  نید  ناگرزب  يارب  ام  رگا  لاح  هدش !؟ هدوزفا  نید  رب  يزیچ  ای  تسا ، كرـش  ای  تعدب  راک  نیا  دیوگ  یم  یلقاع 

رارقرب ینید  ناگرزب  اهنآ و  نایم  یمکحم  دـنویپ  دوش و  یم  اهنآ  ياه  همانرب  تامیلعت و  راـکفا و  هب  مدرم  مومع  هّجوت  ببـس  هک  يراـک 
رد یفرع  ياه  يروآون  هاگ  هک  نیا  هّجوت  نایاش  تسا . هدیدنـسپ  یفرع  رما  کی  نیا  تسا ؟ كرـش  ای  تعدب  راک  نیا  ياجک  دـنک ، یم 

مارحلادجـسم رد  زورما  لاثم  ناونع  هب  دنک ، ادیپ  مارح  تعدب  ناونع  دوش و  هتخیمآ  نآ  هب  هک  نآ  یب  دریگ  یم  رارق  یعرـش  لئاسم  رانک 
راگن شقن و  اب  ربمایپ  بارحم  تسا ، هدوبن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  نیقی  هب  هک  مینیب  یم  يدایز  ياه  هراـنم  یبنلا  دجـسم  و 

دجـسم ياه  قاط  نورد  اهراوید و  رب  دـیجم ) نآرق  ماـمت  دـنیوگ  یم  یـضعب  و   ) نآرق تاـیآ  زا  يرایـسب  هدـش  هتـسارآ  ییاـبیز  هداـس و 
ناگرزب زا  یضعب  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  مامت  ترضح و  نآ  مان  یّتح  هدش ، هتـشاگن  ییابیز  طخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  اه  نیا  زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  دجـسم  نآ  ياه  طاـیح  زا  یکی  یناـشیپ  رب  مالـسا 
رگا و  دـنراد ؟ یمن  رب  نایم  زا  ار  همه  دـنراد  هطلـس  اج  نآ  رب  هک  اه  یباّهو  ارچ  تسه  رگا  تسا ؟ مارح  تعدـب و  اه  نیا  ایآ  دوبن . ( هلآو

، هدرکن عادبا  تسا  نید  روتـسد  هک  نیا  دـصق  هب  ار  اه  نیا  سک  چـیه  نیقی  هب  هحفـص 74  دـنریذپ ؟ یمن  ار  نآ  هباشم  دراوم  ارچ  تسین 
یعامتجا بادآ  نیا  اـب  يرکف  دومج  رثا  رب  هک  یناـسک  دـنا . هدـش  عادـبا  مدرم  میلـس  قوذ  اـب  هک  دنتـسه  یفرع  روما  هلـسلس  کـی  هکلب 

اهنآ نویلادتعا  هک  نیا  رگم  دنوش ، هدرپس  خیرات  یناگیاب  هب  دیاب  دنرادن و  زورما  يایند  رد  یهاگیاج  دـنفلاخم ، نیملـسم  ریغ  نیملـسم و 
يراک نم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  مارح  عونمم و  تعدـب  مینک  یم  رارکت  دـننک . ناربج  حالـصا و  ار  گرزب  ياهاطخ  نیا 

هک نیا  لثم  دـشاب . هدـماین  نآ  هرابرد  يزیچ  هّصاـخ  ّهلدا  هن  هّماـع و  ّهلدا  رد  هن  هک  یلاـح  رد  مهد  ماـجنا  ینید  روتـسد  کـی  ناونع  هب  ار 
ناونع هب  ار  بش  نالف  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  عرـش  مییوگب  ای  مییازفیب  نآ  لاثما  جـح و  کسانم  بادآ و  ای  هزور  اـی  زاـمن  رب  يزیچ 

اب بلطم  ود  نیا  هک  تسا  هدش  ببس  هورگ  نیا  تاعالّطا  یمک  دومج و  هنافّسأتم  دیریگب . نشج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  دالیم 
«. یعرش ياه  تعدب   » اب یفرع » تاعادبا   » دوش و هابتشا  رگیدکی 

! رگید يّداضت 

دندرمـش و یم  ناطیـش » بکرم   » ار اـه  هخرچود  زور  هحفـص 75  کـی  هک  یناـسک  ناـمه  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  بیجع  ياـهداضت  زا 
اهنآ و  دریگ . یمن  اهنآ  رب  يداریا  سک  چیه  دنوش و  یم  ینپاژ  ییاکیرمآ و  متسیس  نیرخآ  ياه  لیبموتا  راوس  زورما  دنتسناد  یم  تعدب 

زورما دندرک ، هراپ  هراپ  ار  اه  میس  دنتـسناد و  تعدب  شرکـشل » ناگداپ   » هب ار  يدوعـس » هاش  رـصق   » هداس رایـسب  نفلت  طخ  زور  کی  هک 
يا هجرد  شدرگ 180  نیا  اـیآ  دـنراد ! تسد  هب  هارمه ) نفلت  « ) لاّوَج  » هک مینیب  یم  ار  ناـبایخ  راـنک  شورف  تسد  دارفا  یّتح  اـهنآ  همه 

رد ارگ  سپاو  راکفا  نیا  هب  انتعا  یب  اهنآ  تموکح  هک  نیا  بلاـج  و  تسین ؟ طوقـس  یبیـشارس  رد  راـکفا  هنوگ  نیا  نتفرگ  رارق  رب  لـیلد 
. تسا هتسباو  عیانص  قرغ  و  دزات ، یم  شیپ  هب  روشک  ندرک  یتعنص  ریسم 

هّیمیت نبا  یماکان  لیالد 

، دیحوت كرـش ، هرابرد  زین  هّیمیت  نبا  دوب . هتـسشن  هّیمیت » نبا   » هرفـس رـس  رب  شدوخ ـ  فارتعا  هب  یباّهو ـ  بهذم  ماما  دـنناد  یم  ناهاگآ 
مومع يارب  ار  هرفـس  نیا  شتّیلاّـعف ) روهظ و  زکرم   ) قشمد رد  تسناوتن  وا  هک  دـش  هچ  یلو  تشاد  ار  راـکفا  نیمه  نآ  دـننام  تعاـفش و 
تسا بسانم  تسخن  هحفص 76  ارچ ؟ یتسار  دش ، ّقفوم  باهولادبع » نب  دّمحم   » شدرگاش اّما  دش ، عفد  تاماش  زا  رطخ  نیا  دنارتسگب و 

لاس 728 ياـفوتم  لاس 661 و  ّدلوتم  یلبنح » هّیمیت  نب  میلحلادبع  نب  دـمحا  . » میـشاب هتـشاد  هّیمیت  نبا  یگدـنز  خـیرات  هب  یهاتوک  هراشا 
« نارح  » شا هداوناخ  اب  هارمه  یکدوک  رد  راتات ، روج  ببس  هب  دش و  ّدلوتم  ماش ) رد  تسا  يرهـش  « ) نارح  » رهـش رد  تسا . يرمق  يرجه 
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دودرم ار  مالک  ملع  هلبانح  دـننام  دـمآرب و  هلباـنح  بهذـم  جـیورت  ددـصرد  دوب  کلـسم  یلبنح  هک  وا  درک . كرت  قشمد »  » تمـس هب  ار 
نودب هدمآ  صوصن  رد  هک  ار  راگدرورپ  تافـص  ظافلا  هلبانح  دـننام  ادـخ  تافـص  هلأسم  رد  درمـش ! تعدـب  لها  ار  نامّلکتم  تسناد و 

، ثیدـح لـها  دـیاقع  شور و  زا  تیاـمح  رب  هوـالع  وا  درک . موکحم  ار  ییارگ » لـقع   » هنوگره یّلک  روط  هب  تفریذـپ و  ریـسفت  هنوگره 
و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربق  ترایز  دصق  هب  ندرک  رفـس  وا  لاثم  يارب  تشادن . هقباس  وا  زا  لبق  هک  درک  هفاضا  زین  ار  يدیدج  دیاقع 

حاحص رد  هک  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  و  تسناد ! كرش  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ربمایپ تیب  لها  هب  لّسوت  وا و  ربق  هب  نتـسج  كّربت 
ماما ماقم  نأش و  هّیما ، ینب  دـننام  ات  درک  یم  شالت  درک و  راکنا  تشاد ، دوجو  لـبنح » نب  دـمحا   » شماـما دنـسم  رد  یّتح  ّتنـس و  لـها 

زا یخرب  زج  تفرگن و  رارق  شریذپ  دروم  ّتنس  لها  ياملع  يوس  زا  هّیمیت  نبا  توعد  اّما  دروآ . نییاپ  ار  شنادنزرف  )و  مالسلا هیلع  ) یلع
تعدب هحفـص 77  وا و  ّدر  رد  يدّدـعتم  ياه  باتک  دـندرک و  تفلاخم  وا  اب  تّنـس  لها  ناگرزب  رگید  میقلا ،» نبا   » نوچمه شنادرگاـش 

ثیداحا ربارب  رد  میلست  و  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  تشون و  وا  هب  يا  همان  وا  رصع  مه  ياملع  زا  یبهذ »  » هلمج زا  دنتـشاگن . شیاه 
ملاـع نیا  زا  تلحر  و  یتـسه ، دوخ  رمع  زا  داـتفه  ههد  رد  هک  لاـح  : » دـسیون یم  وا  هب  باـطخ  یبـهذ » . » دـش راتـساوخ  وا  زا  ار  حـیحص 

نبا يارآ  ّتنـس  لها  هناگراهچ  ياه  هقرف  تاضقلا  یـضاق  زین  رـصم  رد  ینک »؟ هبانا  هبوت و  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا  کیدزن 
زا دومن و  تیامح  هّیمیت  نبا  راـکفا  زا  درک و  روهظ  باهولادـبع  نب  دّـمحم  مهدزاود ، نرق  رد  یلو  درک . مـالعا  تعدـب  طـلغ و  ار  هّیمیت 
وا دوب . زین  يرگید  ّصاخ  دیاقع  ياراد  هّیمیت  نبا  قوف ، دیاقع  رب  هوالع  درک . دیکأت  شدیدج  دیاقع  نامه  رب  همه  زا  شیب  وا  دیاقع  نایم 
وا راتفر  دیاقع و  هلمج  زا  تخادرپ ، یم  هرظانم  هب  شدوخ  نیفلاخم  اب  دش و  یم  لخاد  يداقتعا  غاد  ياه  ثحب  رد  اراکشآ  لاس 698  رد 

یناسک اب  3 ـ دیشارت ! یم  هت  زا  ار  ناکدوک  رـس  يوم  2 ـ درک . یم  هماقا  شدوخ  ار  هّیعرـش  دودح  1 ـ درک : هراشا  لـیذ  دراوم  هب  ناوت  یم 
داقتعا دنوادخ  یّـسح  تیؤر  ناکما  هب  5 ـ درک . یم  یهن  ار  مدرم  روذـن ، نداد  هئارا  زا  4 ـ دوب . راکیپ  هدامآ  دندوب  وا  هدـیقع  فلاخم  هک 

زا جراوخ  هک  نیا  اب  ِساـّنلا ;  ُقَدْـصأ  ْمُهَف  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمِِهقوُُرم  َعَم  ُجِراوَخلا   : » هک تشاد  هدـیقع  جراوخ  دروم  رد  هحفص 78 6 ـ تشاد !!
هئارا دوخ  زا  یبوخ  تامادقا  لوغم  ّدض  رب  لاس 702  رد  هک  دوب  نیا  وا  تبثم  ياهراک  زا  دندوب .»!  مدرم  نیرتوگتـسار  دندش  جراخ  نید 

َکَتَریِـشَع ْرِذـْنَأ  َو  (« ) هلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ توـعد  زاـغآ  ثیدـح   » ّدر رد  ار  هـّیمیت  نـبا  مـالک  هـک  نآ  زا  دـعب  ینیما  همّـالع  داد .
یبّصعتم درف  وا  اریز  تسین  بیجع  نخس  نیا  وا  زا  : » دیوگ یم  دناد ، یمن  حیحـص  ار  روبزم  ثیدح  دنـس  وا  هک  دنک  یم  لقن  َنِیبَْرقالا )...

رارـصا تسا  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لـها  لـیاضف  هب  طوبرم  هچ  نآ  راـکنا  صوـصخ  هب  نیملـسم و  ریفکت  تاّیرورـض و  راـکنا  رب  هک  تسا 
مویلا اذه  یلإ  هقیراخم و  ترهظ  ذنم  ۀّنسلا  لها  ءاملع  لحاطف  نم  حرجلا  لابنل  ًاضرغ  داع  کلذل  : » دیازفا یم  رگید  ياج  رد  و  ( 1 «) دراد

راـص ّمث  هریفکت  ّمث  هعیدـبتب  یّفوتملا 841  یفنحلا  يراـخبلا  دّـمحم  حّرـص  ص 260 :  علاطلا ج 2  ردـبلا  یف  یناـکوشلا  لوق  کبـسح  و 
فدـه هراومه  وا  لـیلد  نیمه  هب  رفاـک ;  قـالطالا  اذـهب  وهف  مالـسالا ، خیـش  ّهنا  ۀـیمیت : نبا  یلع  لوقلا  قلطأ  نم  ّنا  هسلجم :  یف  حرـصی 
ریفکت ار  وا  هک  دـنک  یم  لقن  یفنح  يراخب  دّـمحم  زا  یناکوش »  » هلمج زا  دـش ، عقاو  تّنـس  لها  گرزب  ياـملع  يوس  زا  داـقتنا  ياـهریت 

نامه  . 2 هحفص 280 .  دلج 2 ، ریدغلا ، یقرواپ 1 . ( 2 !«.) تسا رفاک  دناوخب ، مالـسالا  خیـش  ار  هّیمیت  نبا  سک  ره  تسا :  هتفگ  هدرک و 
ۀـیادبلا و  » باـتک ّفلؤم  ریثـک » نبا   » زا ناوت  یم  هّیمیت  نبا  تخـسرس  ناعفادـم  زا  هحفـص 79  یقرواپ .) ، ) هحفص 247 دلج 1 ، كردم ،

رصاعم ياملع  زا  تسا . هدوتس  ار  وا  هدرک و  عافد  هّیمیت  نبا  زا  یتبسانم  ره  هب  دوخ  باتک  رسارس  رد  هک  درب  مان  ار  ياّفوتم 744 ) « ) ۀیاهنلا
بحاـص يزم » جاّـجحلاوبا   » روهـشم ثّدـحم  تفرگ ، رارق  دوخ  هعماـج  ترفن  دروم  راـک  نیا  ببـس  هب  هدرک و  عاـفد  وا  زا  هک  هّیمیت  نبا 

تسا یلبنح  یلبل » يرم  دّمحم  نب  دمحا  ، » هّیمیت نبا  نادرگاش  زا  رگید  تسا . هتشذگرد  لاس 742  رد  هک  تسا  لامکلا » بیذهت   » باتک
تشون ار  وا  تافّنصم  دیدرگ و  وا  نادرگاش  ناتـسود و  زا  وا  اب  تاقالم  زا  سپ  یلو  دوب  هّیمیت  نبا  فلاخم  تسخن  رجح  نبا  هتفگ  هب  هک 

درک راضحا  ار  وا  یکلام  یضاق  ییانخا »  » ماجنارس درک ، عافد  وا  زا  ترایز  يارب  رفس  هلأسم  ّدر  رد  درک و  يراشفاپ  وا  زا  يرادفرط  رد  و 
نیرت گرزب  دوش . ریقحت  ات  دندنادرگ ، رهـش  رد  دندرک و  رطاق  راوس  هنوراو  ار  وا  داد  روتـسد  سپـس  دش و  نینوخ  شندب  ات  دز  ردقنآ  و 
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دوب وا  يارچ  نوچ و  یب  یماح  عبات و  دیاقع  لاوقا و  همه  رد  هک  تسا  ۀیزوجلا » میقلا  نبا   » کش یب  هّیمیت  نبا  تخسرس  عفادم  درگاش و 
ار وا  ببس  نیمه  هب  تفر و  نادنز  هب  يو  اب  اهراب  تشاد و  هدهع  رب  وا  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  ار  هّیمیت  نبا  دیاقع  طسب  رـشن و  و 

زاب عوضوم  لصا  هب  نونکا  ( 1 .) دندرک ینادنز  قشمد  هعلق  هحفـص 80  رد  هّیمیت  نبا  اب  دندنادرگ و  رهـش  رد  رتش  رب  راوس  دندز و  هنایزات 
دجن نیمزرـس  رد  ار  نآ  باّهولادـبع ، نب  دّـمحم  یلو  دـشن ، ماـش  رد  اـه  یفلـس  هرفـس  ندرتسگ  هب  قّفوم  هّیمیت » نبا   » ارچ هک  میدرگ  یم 
تبث خـیرات  رد  ّتیباّهو » نییآ   » ناونع هب  دوخ  ماـن  هب  ار  تاداـقتعا  نیا  دیـشک و  ناتـسبرع  هریزج  ماـمت  هب  ار  نآ  هنماد  سپـس  و  درتسگ ،

هتـسجرب و ياـملع  و  دوب ، ناـمز  نآ  رد  یمالـسا  مولع  زکارم  زا  یکی  ماـش  قشمد و  هک  نیا  تسخن  دوب : زیچ  ود  نآ  هدـمع  لـیلد  درک ؟
لباق نارادفرط  هک  نیا  اب  و  دنتساخرب ، تمواقم  هب  هّیمیت  نبا  تاهابتشا  ربارب  رد  عیـسو  تروص  هب  اهنآ  تشاد ; یناوارف  هّیملع  ياه  هزوح 
ریقف رایـسب  نامز  نآ  رد  رظن  نیا  زا  دجن  نیمزرـس  هک  یلاح  رد  دنتـسکش ، مهرد  یقطنم  لیالد  اب  ار  وا  ذوفن  دوب ، هدرک  ادیپ  يا  هظحالم 

ریز يا  هقطنم  ره  خیرات  لوط  رد  تفای . شرتسگ  ماوع  نایم  رد  دشن و  ور  هب  ور  ینادنچ  تمواقم  اب  هورگ  نیا  هلسلس  رس  تاهبـش  و  دوب ،
، ءالبنلا مالعا  ریـس  ياه  باتک  زا  يروآدرگ  یقرواپ 1 .  تسا . هدنام  نوصم  تافآ  نیا  زا  تسا ، هدوب  هاگآ  نادنمـشناد  املع و  شـشوپ 

قرف اب  ییانشآ  هحفص 283  دلج 2 ، ۀعیرذلا ، هحفص 280 ;  دلج 2 ، ریدغلا ، ص 245 ; دلج 1 ، ةریسلا ، نم  حیحصلا  هحفص 37 ; دلج 1 ،
لیابق نایم  رد  نامز  نآ  رد  هک  نیا  رگید  هحفص 81  هرامش 10 . مالسا ، بتکم  همان  لصف  ّتیباّهو و  نییآ  شخب 14 ، یمالسا  بهاذم  و 
دوعـس لآ  اب  درک و  هدافتـسا  تّیعقوم  نیا  زا  دوجوم  خیراوت  قبط  باّهولادبع  نب  دّمحم  دوب ، يدـیدش  تاعزانم  تموکح  رـس  رب  دـجن » »

رد هک  یلاح  رد  دـهد ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  ییاشگروشک  يارب  ار  دوخ  ناوریپ  مه  وا  دـننک ، تیامح  شراـکفا  زا  اـهنآ  هک  تسب  ناـمیپ 
هحفص 83 هحفص 82  داتفا . یحرط  نینچ  رکف  هب  هّیمیت  نبا  هن  و  تشاد ، دوجو  یطیارش  نینچ  هن  تاماش  قشمد و 

ینآرق هژاو  شش  زا  تسردان  تشادرب  قطنم و  فعض 

هراشا

. دـشاب یم  یقـشمد » هّیمیت  نبا   » دـیاقع زا  هتفرگرب  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  تسا و  كرـش  دـیحوت و  هلأـسم  رد  بهذـم  نیا  ّمهم  راـکهاش 
نآ هب  مالسا  هک  يدیحوت  1 ـ تسا : نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  ینخس  هراب  نیا  رد  تاهبـشلا » فشک   » هلاسر رد  باّهولادبع » نب  دّمحم  »

ِْنَئلَو  ) تسادخ قولخم  همه  ملاع  دنتفگ  یم  دنتـشاد و  لوبق  ار  قلاخ  دیحوت  برع  ناکرـشم  اریز  تسا ، تدابع  رد  دیحوت  هدرک  توعد 
ار نیمز  اـه و  نامـسآ  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  اـهنآ  زا  هاـگ  ره  ( » 1 (.) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  ْمُهَْتلَأَـس 

َعْمَّسلا ُِکلْمَی  ْنَّمَأ  ِضْرـالاَو  ِءاَـمَّسلا  َنِّم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ْلـُق  : ) دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  اـناد »!  ياـناوت  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  هدـیرفآ ؟
ْلُقَف ُهللا  َنُولوُقَیَسَف  َْرمالا  ُرِّبَُدی  ْنَمَو  ِّیَْحلا  ْنِم  هحفص 84  هیآ 9 . فرخز ، یقرواپ 1 . َتِّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  ْنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَمَو  َراَْصبالاَو 
یسک هچ  و  تساهمشچ ؟ اه و  شوگ  کلام  یسک  هچ  و  دهد ؟ یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب : ( » 1 (.) َنوُقَّتَت َالَفَأ 

اوقت ارچ  سپ  وگب : ادخ ! دنیوگ : یم  دنک ؟ یم  ریبدت  ار  ناهج )  ) روما یـسک  هچ  دروآ و  یم  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  و  هدرم ، زا  ار  هدـنز 
یم هناگی  دـنوادخ  ار  ملاـع  ّربدـم  ریدـم و  ناگدـنب و  قزار  ناـهج و  قلاـخ  برع ، ناکرـشم  تاـیآ  نیا  هب  هّجوت  اـب  دـینک .»!؟ یمن  هشیپ 
یم شتـسرپ  ار  ناحلاص  زا  یـضعب  اه و  تب  ینعی  دوب  تدابع  دـیحوت  رد  طقف  اهنآ  راک  لاکـشا  دوب ؟ هچ  رد  اهنآ  كرـش  سپ  دنتـسناد .

دندوب و ادخ  تدابع  رد  كرـشم  هکلب  دندوبن ، نیملاعلا  ّبر  قزار و  قلاخ و  دـیحوت  رکنم  زگره  برع  ناکرـشم  رگید  ریبعت  هب  دـندرک .
ّلح يارب  دناوخب و  ار  هناگی  دنوادخ  ریغ  ناسنا  هک  تسا  نآ  كرش »  » موهفم 2 ـ دومرف . توعد  هناگی  دنوادخ  تدابع »  » هب ار  اهنآ  مالسا 
رگا 3 ـ ( 2 (.) ًادَحَأ ِهللا  َعَم  اوُعْدَت  َالَف  : ) دیوگ یم  دیجم  نآرق  اریز  دـیوگب ) یلع  ای  هللا و  لوسر  ای  لاثم  ناونع  هب   ) درب هانپ  وا  هب  تالکـشم 

وا لام  ناج و  و  تسا ! كرش  وا  راک  دبلطب  تعافش  ناحلاص  مالسا و  نایاوشیپ  زا  سک  ره  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  یسک 
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هحفص هیآ 18 . نج ، . 2 هیآ 31 . سنوی ، یقرواپ 1 . لاملا و  مدلارودهم و  یکرـشم  ره  تسا و  كرـشم  وا  اریز  تسا ! حابم  نادّـحوم  رب 
هب تعافش  وگب : ( » 1 (.) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ُْکُلم  ُهَّل  ًاعیِمَج  ُۀَعاَفَّشلا  ُْلق ِِهللا  : ) دیوگ یم  دـیجم  نآرق  دـشاب . یم  ءاسنلا   85

برع ناکرشم  هوالع  هب  4 ـ دیدرگ .» یم  زاب  وا  يوس  هب  سپس  تسا  وا  نآ  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  تموکح  تسا ، ادخ  نآ  زا  لماک  روط 
يارب اهنت  ار  اه  تب  اـم  ( » 2 (.) یَْفلُز ِهللا  َیلِإ  اَنُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اَم   ) دـنتفگ دـندش  عقاو  ضارتعا  دروم  یتسرپ  تب  تهج  هب  هک  یماـگنه 

نیاربانب تفریذپن . اهنآ  زا  ار  نخـس  نیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زگره  و  دنک » کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  هک  مینک  یم  شتـسرپ  نیا 
ار ادخ  ریغ  سک  ره  سپ  دوب ، هللادنع  اه  تب  تعافش  يارب  طقف  هکلب  دوبن  اهنآ  ندوب  قزار  قلاخ و  يارب  اه  تب  هب  تبـسن  اهنآ  شتـسرپ 

. كرش دیحوت و  هلأسم  رد  اهنآ  مالک  هراصع  دوب  نیا  تسا !! حابم  وا  لام  ناج و  تسا و  برع  ناکرشم  دننام  دنادب  عیفش 

یسررب دقن و 

نآ هب  اج  همه  رد  هک  تسالاب  هیآ  دـنچ  نامه  كرـش  دـیحوت و  ثحب  رد  فلتخم  ياـه  باـتک  رد  نّویباّـهو »  » هدـمع هاـگ  هیکت  عقاو  رد 
هحفص 86 و هیآ 3 . رمز ، . 2 هیآ 44 . رمز ، یقرواپ 1 . دنرذگب ، یگداس  هب  نآرق  تایآ  ریاس  رانک  زا  دنراد ، یعـس  و  دنیوج ، یم  دانتـسا 

تایآ اب  هک  ار  فلاخم  ياملع  هک  نیا  يارب  نمـض  رد  دـننک . لمع  یـشنیزگ  لماک  روط  هب  نآرق  ربارب  رد  ینعی  دـنریگب ، هدـیدان  ار  اهنآ 
ّدر يارب  نارگید  هک  یتایآ  مامت  دنیوگ ، یم  هقباس  یب  ياعّدا  کی  رد  دننک  حالـس  علخ  دنزاس ، یم  نشور  ار  اهنآ  ياهاطخ  نآرق  رگید 
دنا هتسج  دانتـسا  نآ  هب  اهنآ  هک  یتایآ  اهنت  و  تسا ! هباشتم  تایآ  زا  دنا  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  كرـش » دیحوت و   » هلأسم رد  تشادرب  نیا 
هژاو شش   » زا يو  تسردان  تشادرب  هابتشا و  اطخ و  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  قیقد  یـسررب  کی  رد  ( 1 !!) تسا نآرق  تامکحم  زا 
ناهج هنافّـسأتم  و  دننک . رداص  ار  اهنآ  رفک  مکح  دنرمـشب و  كرـشم  دوخ  دیاقع  ناوریپ  زج  هب  ار  نیملـسم  همه  هک  هدش  ببـس  ینآرق »

رب ناناملسم  زا  هک  یـسّدقم  ياه  نوخ  هچ  تسا ، هتخادرپ  نونکات  ار  ینیگنـس  ياهب  هژاو ، شـش  نیا  ریـسفت  رد  اهنآ  ياطخ  يارب  مالـسا 
ياه هنومن  هک  دراد  همادا  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  عضو  نآ  مه  زورما  یّتح  و  تفر ؟ تراـغ  هب  هک  یتفگنه  لاوما  هچ  و  دـش ؟ هتخیر  نیمز 
ياه يراذگ  بمب  ناتسکاپ و  نایعیش  دجاسم  رد  هباحص  هاپس  هورگ  ياه  يرازگ  بمب  رد  ناتسناغفا و  رد  نابلاط  تموکح  نامز  رد  نآ 
هدش هدید  ربخلا »  » و ضایر »  » رد يدوعس  ناتسبرع  رد  یّتح  و  هعیش ، ّتنـس و  لها  فوفـص  رد  قارع  رد  هنامحر  یب  كانتـشحو و  رایـسب 

، قشمد رهزالا ، ياملع  مالسا ، ياملع  رگید  اب  دنتـسین  رـضاح  نانآ  ارچ  هحفص 87  هحفص 74 . تاهبشلا ، فشک  حرـش  یقرواپ 1 . تسا .
هلمج اب  هک  اهنآ  نایاوشیپ  زا  یضعب  ياه  خساپ  نوچمه  اهنآ  ياه  ثحب  ارچ  دوش . نشور  قیاقح  ات  دننیـشنب  یقطنم  ثحب  هب  فجن  مق و 

هدرمـش نادان  كرـشم و  مدـلارودهم و  تسخن  ار  لباقم  فرط  دوخ ، يروادـشیپ  اب  هدـنیوگ  دوش و  یم  زاغآ  لـهاجلا » كرـشملا  اـهّیا  »
 * ِداَبِع ْرِّشَبَف   ) ساسا رب  هناتسود  یثحب  دنتسین  رـضاح  هداد ، روتـسد  نآرق  هک  هنوگ  نآ  ارچ  دراد !؟ همادا  زونه  دنک ، یم  ثحب  وا  اب  سپس 

ياه نوخ  همه  نیا  دـندرک  یم  نینچ  رگا  هک  ددرگ !؟ زاغآ  نارگید  یباّـهو و  ياـملع  ناـیم  ( 1 () ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا 
همه تسینویهص  کچوک  ّتیّلقا  دندش و  یمن  ّطلسم  اهنآ  رب  نانمشد  و  تفر ، یمن  تراغ  هب  اهنآ  لاوما  دش و  یمن  هتخیر  نیملسم  كاپ 

هب دـنا ؟ هدرک  هدامآ  باسحلا  نازیملادـنع و  تمایق و  زور  يارب  ادـخ  ربارب  رد  یباوج  هچ  تسین  مولعم  تفرگ . یمن  يزاب  هب  ار  اهنآ  زیچ 
3ـ دـیجم ) نآرق  رد  هللا  ّالإ  هلإ  ـال  رد   ) هلإ 2 ـ دیجم ) نآرق  رد   ) كرشم كرـش و  1 ـ زا : دنترابع  زاس  تشونرـس  هملک  شـش  نیا  لاح  ره 
رد  ) تعدب 6 ـ دیجم ) نآرق  رد   ) اعد هحفص 88 5 ـ تایآ 18-17 . رمز ، یقرواپ 1 . دیجم ) نآرق  رد   ) تعافش 4 ـ دیجم ) نآرق  رد   ) تدابع

( ثیدح نآرق و 

« كرش  » موهفم فلا )

ار نیملسم  زا  يرایسب  سیماون  لام و  نوخ و  هحابا  ياوتف  نآ  رثا  رب  هدش و  اطخ  هابتـشا و  راتفرگ  نآ  رد  نایباّهو  هک  یّمهم  هژاو  نیتسخن 
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اتمه و ناـمه  کیرـش »  » تسا و يزیچ  رد  تکرـش  ینعم  هب  برع  تغل  رد  كرـش » . » تسا كرـشم »  » و كرـش »  » هژاو دـنا  هدرک  رداـص 
: دـیوگ یم  كرـش »  » ینعم رد  و  ِهِْکُلم » ِیف  ًاکیِرَـش  َُهل  َلَـعَج  ِهّللاـِب : َكَرْـشَا  : » دـیوگ یم  كارتـشا  ینعم  رد  برعلا  ناـسل  تـسا . زارطمه 

ّتیبوـبر ّتیمکاـح و  رد  ادـخ  يارب  نداد  رارق  کیرـش  ینعم  هب  ار  كرـش  بیترت  نیا  هب  و  هتّیبوـبر » ِیف  ًاکیِرَـش  ِهِّلل  َلَـعْجَی  ْنَأ  ُكْرِّشلاو  »
ییاتمه کیرش و  ناسنا  هک  تسا  میظع » كرش   » لّوا تسا : هنوگ  ود  نید  رد  كرش  : » دیوگ یم  تادرفم  رد  بغار  تسا . هدرک  ریـسفت 

ریغ رگا  تسا  ریغص » كرش   » و َۀَّنَْجلا ; » ِْهیَلَع  ُهللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهللاِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  «. » تسا تشهب  زا  وا  ّتیمورحم  ببس  هک  دهد  رارق  ادخ  يارب 
یقرواپ 1. ْمُهَو  َّالِإ  ِهللاِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  اَمَو  () 1 :) دیوگ یم  نآرق  تسا . قافن  ایر و  نامه  هک  دهد  رارق  هّجوت  دروم  روما  یضعب  رد  ار  ادخ 
ادخ و ياتمه  ار  یسک  هک  تسا  نآ  میظع  كرـش  تقیقح  نیاربانب ، ( 1 (.) َنوُکِرْشُّم هحفص 89  صیخلت .) اب   ) كرش هدام  بغار  تادرفم 
ار جالع  لباق  ریغ  نارامیب  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  مییوگب  رگا  یلو  مینادب . تدابع  تّیبوبر و  تّیکلام و  تّیقلاخ و  رد  وا  زارطمه 
یناهنپ و لئاسم  زا  دوب  هدرک  بسک  دنوادخ  هیحان  زا  هک  یملع  اب  و  درک ، یم  هدنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  داد ، یم  افـش  ادـخ  نذا  هب 
: دیوگ یمن  مالسلا ) هیلع  ) حیسم نابز  زا  دیجم  نآرق  رگم  میا . هتفگ  فازگ  هب  ینخـس  هن  میا و  هدییوپ  كرـش  هار  هن  داد ، یم  ربخ  بویغ 

ُْمْتنُک ْنِإ  ْمُـکَّل  ًۀَـیَال  َکـِلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکتوـُُیب  ِیف  َنوُرِخَّدــَت  اَـمَو  َنُولُکْأـَت  اَِـمب  ْمُُکئِّبـَنُأَو  ِهللا  ِنْذِإـِب  یَتْوَْـملا  ِیْحُأَو  َصَْربـالاَو  َهَمْکـالا  ُءِْربُأَو  )
فرط زا  يا  هناـشن  نم  دـیوگب ): اـهنآ  هب  هـک  مـیداد ، رارق   ) لیئارـسا ینب  يوـس  هـب  هداتـسرف  لوـسر و  ناوـنع ) هـب  ار  وا   ) و ( » 2 (.) َنینِمْؤُّم

یم يا  هدنرپ  ادخ ، نامرف  هب  ممد و  یم  نآ  رد  سپـس  مزاس ; یم  هدـنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لِگ ، زا  نم  ما ; هدروآ  ناتیارب  امـش ، راگدرورپ 
یم هچ  نآ  زا  و  منک ! یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخب ;و  یم  يدوبهب  ار  صرب  هب  نایالتبم  دازردام و  ِروک  ادخ ، نذا  هب  و  ددرگ .

«. دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسامش ، يارب  هزجعم  اهنیا ، رد  نیقی  هب  مهد ; یم  ربخ  امـش  هب  دینک ; یم  هریخذ  دوخ  ياه  هناخ  رد  و  دیروخ ،
ناگدنب زا  یـضعب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  رگا  نیاربانب  هحفص 90  هیآ 49 . ، نارمع لآ  . 2 هیآ 106 .  فسوی ، یقرواپ 1 .

كرـش اهنت  هن  مینک ، اضاقت  ادـخ » نذا  هب   » ینعی تروص  نیمه  هب  ار  يروما  نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  نوچمه  ادـخ  حـلاص 
هکلب میا ، هدادن  رارق  ریثأت  رد  ّلقتـسم  ادـخ و  کیرـش  فیدر و  مه  زارط و  مه  ار  اهنآ  زگره  ام  هک  ارچ  تسا ، دـیحوت  نیع  هکلب  تسین ،

، دراد ینـشور  ینعم  هک  كرـش »  » هژاو زا  یباّهو  نایاوشیپ  هنوگچ  تسا  بّجعت  میا . هتـسناد  وا  رماوا  يرجم  وا و  ناـمرف  رب  رـس  یناگدـنب 
رب یبلطم  دنا ، هتـسناد  كرـش  دننک  یمن  يراک  ادخ  نذا  هب  زج  هک  ار  ادخ  حلاص  ناگدـنب  زا  تساوخرد  هنوگره  هدرک و  یتشادرب  نینچ 

رگا دـهد ، یمن  ماجنا  وا  هزاجا  هب  زج  ار  يزیچ  تسالوم و  نامرف  هب  شوگ  هک  دراد  یمداخ  یـسک  دـینک  ضرف  نآرق !؟ حیرـص  فـالخ 
الوم کیرـش  فیدر و  مه  اتمه و  ار  مداخ » ، » هدـننک اضاقت  نیا  ایآ  نک ، اضاقت  ار  لمع  نالف  ماجنا  دوخ  يالوم  زا  دـهاوخب  وا  زا  یـسک 

زا اهنآ  تاهابتشا  مامت  تسا ؟ كرش  راک  نیا  هک  دریذپ ، یم  ار  نخـس  نیا  يرادیب  نادجو  چیه  ایآ  تمدخ !؟ ریـسم  رد  ای  تسا ، هتـسناد 
ياه يروادشیپ  اب  هک  ار  هچ  نآ  هکلب  دوش ، نشور  اهنآ  یعقاو  موهفم  ات  دنا  هدـیچن  مه  رانک  رد  ار  نآرق  تایآ  هک  دوش  یم  یـشان  اجنیا 

هحفص 91 دنا . هدز  رانک  ار  هّیقب  و  هتفریذپ ، هدوب  گنهامه  رظن  ودب  رد  نانآ 

« هلإ  » موهفم ب )

هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  راعش  هک  هللا  ّالإ  هلإ  هلمج ال  نیاربانب  تسا ، دوبعم »  » ینعم هب  طقف  هلإ »  » هک تسا  نیا  نایباّهو  مالـسالا  خیـش  رّوصت 
هب و  تسین ، هناگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  ینعی  تسا ، تدابع » رد  دـیحوت   » هب رظان  طقف  تسه ، هدوب و  ناهج  نیملـسم  و  هلآو ) هیلع 

تّیقزار و تّیقلاخ و  رد  دیحوت  یلهاج  ناکرشم  اریز  درادن ، اه  نیا  ریغ  تّیبوبر و  تّیقزار و  تقلخ و  رد  كرـش  یفن  هب  رظن  بیترت  نیا 
فالخ رب  رتشیب  حیضوت  دندرک . یم  شتـسرپ  ار  ادخ  ریغ  نوچ  دوب ، تدابع  رد  دیحوت  مدع  اهنآ  لکـشم  اهنت  دنتـشاد و  لوبق  ار  تّیبوبر 

هکلب تسین ، دوبعم  ینعم »  » هب اج  همه  رد  هلإ »  » رگید ریبعت  هب  ای  دـندوبن  تدابع  رد  كرـش  راتفرگ  اـهنت  برع  ناکرـشم  نویباّـهو ، رّوصت 
اَتَدَـسََفل ُهللا  َّالِإ  ٌۀَِـهلآ  اَمِهِیف  َناَـک  َْول  َنوُرِـشُنی *  ْمُه  ِضْرـالا  َنِّم  ًۀَِـهلآ  اوُذَـخَّتا  ْمَأ  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  تسا . قلاـخ »  » ینعم هب  هاـگ 
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رد رگا  دنزاس * !؟ یم  رـشتنم  دـننک و ) یم  قلخ   ) هک دـندیزگرب  نیمز  زا  ینایادـخ  اهنآ  ایآ  ( » 1 (.) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهللا  َناَْحبُـسَف 
، ءایبنا یقرواپ 1 . دنوادخ  تسا  هّزنم  دروخ .) یم  مه  هب  ناهج  ماظن  و   ) دندش یم  دـساف  دوب ، يرگید  نایادـخ  هللا »  » زج نیمز ، نامـسآ و 
« قلاخ  » ینعم هب  هِلا »  » عمج ههلآ »  » ینـشور هب  تایآ  نیا  رد  دـننک .»! یم  اهنآ  هک  یفـصو  زا  شرع ، راگدرورپ  هحفص 92  تایآ 22-21 .

هدید يرتشیب  حوضو  اب  ینعم  نیمه  يرگید  هیآ  رد  تدابع .» رد  دیحوت   » هن تسا  ّتیقلاخ » دـیحوت   » هرابرد هیآ  رد  نخـس  تسا و  هدـمآ 
ِِملاَع َنوُفِصَی *  اَّمَع  ِهللا  َناَْحبُس  ضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َالََعلَو  َقَلَخ  اَِمب  َهلِإ  ُّلُک  َبَهَذَّل  ًاذِإ  َهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناَک  اَمَو  َدلَو  ْنِم  ُهللا  َذَخَّتا  اَم  : ) دوش یم 
نینچ رگا  هک  تسین ; وا  اب  يرگید  قلاخ  هدرکن ;و  باختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  زگره  ادـخ  ( » 1 (.) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَف  ِةَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا 

هب یتسه  ناهج  و   ) دنتـسج یم  يرترب  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  دندرک و  یم  هرادا  ریبدت و  ار  دوخ  تاقولخم  نایادخ  زا  کی  ره  دش ، یم 
وا يارب  هچ  نآ  زا  تسا  رترب  سپ  تسا ; راکشآ  ناهن و  ياناد  وا  دننک * ! یم  فصو  نانآ  هچ  نآ  زا  ادخ  تسا  هّزنم  دیشک ;) یم  یهابت 
ریغ يرگید  قلاخ  رگا  هک  هلإ )»  » ظفل اب  مه  نآ   ) هدـش یفن  هناگی  دـنوادخ  زج  يرگید  قلاخ  دوجو  تایآ  نیا  رد  دـنهد .»! یم  رارق  اتمه 
اَّمَع َیلاَعَتَف   ) دـیامرف یم  نوچ  دزاس  یم  نشور  قلاخ  دّدـعت  هب  ار  برع  ناکرـشم  داـقتعا  هیآ  نیا  دروخ . یم  مه  هب  ناـهج  مظن  دوب  وا  زا 
مدع و  تدابع » هحفص 93  تاـیآ 92-91 . نونمؤم ، یقرواپ 1 . رد  دـیحوت   » هب مالـسا  توعد  نتخاس  رـصحنم  بیترت  نیا  هب  َنوُکِرُْـشی .)

يا هقالع  يور  نایباّهو »  » هک دهد  یم  ناشن  نیارق  مامت  تسا . نآرق  تایآ  فلاخم  گرزب و  یهابتـشا  دیحوت ، رگید  ياه  هخاش  هب  هّجوت 
هب هدوب ، اـهنآ  تشادرب  فـالخ  رب  هک  نآرق  رگید  تاـیآ  راـنک  زا  دـنا ، هتـشاد  كرـش  دـیحوت و  هلأـسم  زا  ناـشدوخ  تشادرب  تبـسن  هک 
دنچ نامه  يور  هراومه  هنافّسأتم  اّما  هدوب ، نآرق  ظفاح  رهاظ  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  دنا ، هتفرگ  هدیدان  ار  اهنآ  هتـشذگ و  یگداس 

هک دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایآ  زا  نینچمه  تسین ! نآرق  مهف  ینعم  هب  هشیمه  نآرق  ظفح  هک  ارچ  دـننک ، یم  هیکت  ناـشرظن  دروم  هیآ 
دنتـشاد و دوخ  تشونرـس  رد  يراذگریثأت  ینعی  اه  تب  ّتیبوبر »  » هب داقتعا  ّتیقلاخ ، اه و  تب  تدابع  هلأسم  زا  رتارف  ناکرـشم  زا  یعمج 
دـنزاس و یم  هراچیب  ار  اهنآ  دـننک و  یم  بضغ  دوخ ، نافلاخم  هب  تبـسن  لاثم  ناونع  هب  اـه  تب  دـندرک  یم  رکف  یفارخ  رادـنپ  کـی  رد 

اَِنتَِهلآ ُضَْعب  َكاَرَتْعا  َّالِإ  ُلوُقَّن  ْنِإ  : ) دـنتفگ یم  دوه  نامز  ناکرـشم  لاثم  ناونع  هب  دـننک ، یم  تخبـشوخ  دـنهد و  یم  يرای  ار  ناـقفاوم 
هدناسر نایز  وت  هب  ام ، نایادخ  زا  یضعب  مییوگ : یم  طقف  وت ) هرابرد   ) ام ( » 1 (.) َنوُکِرُْشت اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْشاَو  َهللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإ  َلاَق  ءوُِسب 

یم رارق  ( ادخ  ) کیرـش هچ  نآ  زا  مرازیب  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  زین  امـش  مبلط ، یم  تداهـش  هبارادخ  نم  : تفگ ( دوه .) دنا ( هدوبرار تلقعو  )
دونـشخ هاگ  دنناسر و  یم  نایز  دنریگ و  یم  مشخ  هاگ  اه  تب  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  اهنآ  هحفص 94  هیآ 54 . دوه ، یقرواپ 1 . دیهد .»

هک دندوب ، لئاق  اهنآ  يارب  تّیبوبر  یعون  دنتسناد و  یم  ّرثؤم  دوخ  تشونرس  رد  ار  اه  تب  ناتسرپ  تب  ینعی  دنهد  یم  تکرب  دنوش و  یم 
اهنآ هک  نیا  تبسانم  هب  هدورس ـ  تّیلهاج  رد  هفینح » ینب   » هفیاط تّمذم  رد  برع  رعاش  هک  ار  یفورعم  رعش  دوب . يدایز  هورگ  هدیقع  نیا 

مل ۀعاجملا  محقتلا و  ماع  اّهبر  ۀفینح  تلکأ  تساعّدم ! نیا  دهاش  زین  دندروخ ـ ! ار  نآ  یطحق  لاس  کی  رد  دندوب و  هتخاس  امرخ  زا  یتب 
تازاجم زا  اهنآ  و  دـندروخ ، یتخـس  یطحق و  لاـس  رد  ار  دوخ  يادـخ  هفینح  ینب  هفئاـط  ( » 1) ۀـعابتلا بقاوعلا و  ءوس  مّهبر  نم  اورذـحی 

رب ادابم  ات  هتـشاد  رذـحرب  دوخ  راک  ءوس  بقاوع  زا  ار  تب  ناگدـنروخ  هدـش و  قالطا  اه  تب  رب  بر »  » هملک دندیـسرتن .» دوخ  راگدرورپ 
« بر  » دنک یم  لوب  نآ  رب  اه  هابور  هک  یتب  ایآ  هسأرب ;  نابلعثلا  لوبی  ّبر  أ  : » دیوگ یم  يرگید  رعاش  دنناسر . نایز  دـنریگ و  مشخ  اهنآ 

ریبدت زا  یشخب  دندوب  دقتعم  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  تب  رب  بابرا »  » و بر »  » هملک قالطا  یتسرپ ، تب  خیرات  لوط  رد  ( 2 «.) تسا
یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یقرواپ 1 . دیحوت  هب  ار  كرشم  ناینادنز  دهاوخ  یم  فسوی  هک  یماگنه  اذل  تساه . تب  تسد  هب  ناهج  روما 

ٌبَابْرَأَء ِنْجِّسلا  ِیَبِحاَص  اَی  : ) دـیوگ یم  دـنک ، توعد  هحفص 95  هحفص 253 . دـلج 3 ، راونالاراحب ، . 2 هحفص 209 . دلج 7 ، دیدحلا ،
هملک هب  ( .»!؟ دنمتردق ياتکی  ِدنوادخ  ای  دنرتهب ، هدنکارپ  نایادخ  ایآ  نم ! ینادـنز  ناتـسود  يا  ( » 1 (.) ُراَّهَْقلا ُدِـحاَْولا  ُهللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم 
باتک لها  ناکرـشم  هب  دیجم  نآرق  حیرـص  قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رگید :  دـهاش  دیـشاب .) هتـشاد  هّجوت  بر  عمج  بابرا 

ْنِم ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُـضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ءاَوَس  ۀَِملَک  َیلِإ  اَْولاَعَت  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق  : ) درک باطخ 
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زج هک  تسا ; ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب : ( » 2 (.) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ِهللا  ِنُود 
. دریذـپن ییادـخ  هب  هناگی ـ  يادـخ  زا  ریغ  ار ـ  رگید  ضعب  ام ، زا  یـضعب  میهدـن ;و  رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دـنوادخ 

هلأسم رد  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  بابرا »  » هب ریبعت  میناملسم .» ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب : دننز ، زاب  رـس  توعد )، نیا  زا   ) هاگره
ًابَابْرَأ َنیِِّیبَّنلاَو  َۀَِکئَالَْملا  اوُذِـخَّتَت  ْنَأ  ْمُکَُرمْأَی  َالَو  : ) میناوخ یم  هروس  نیمه  زا  يرگید  هیآ  رد  دـندوب . كرـش  راتفرگ  زین  دـنوادخ  تّیبوبر 

هحفص 96 هـیآ 80 . نارمع ، لآ  . 3 هـیآ 64 . نارمع ، لآ  . 2 هیآ 39 . فـسوی ، یقرواـپ 1 . ( 3 (.) َنوُِملْـسُّم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدـَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَیَأ 
، دیدش ناملسم  هک  نآ  زا  سپ  ار ، امش  ایآ  دینک . باختنا  دوخ  ِراگدرورپ  ار ، ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دهد  یمن  روتسد  امـش  هب  دنوادخ  »
(1 () َنوُرَصُنی ْمُهَّلَعَّل  ًۀَِهلآ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتاَو  : ) دیوگ یم  ّتیلهاج  ناتـسرپ  تب  هرابرد  نآرق  میورن  رود  هار  دنک .»!؟ یم  توعد  رفک  هب 

زین دوخ  تشونرـس  رد  ریثأت  تّیبوبر و  هخاش  رد  كرـش  راتفرگ  اهنآ  ینعی  دـننک .» يرای  ار  اهنآ  ات  دـندیزگرب  ینایادـخ  هللا »  » زج اهنآ  ;  »
زاغآ رد  وا  میناوخ ، یم  ناتسرپ  تب  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ناتساد  رد  دنتشادنپ . یم  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  ياراد  ار  اه  تب  دندوب و 

. دـهد ناشن  راک  نایاپ  رد  ار  اهنآ  هدـیقع  نالطب  ات  تفگ  (2 () یِّبَر اذه   ) راب هس  دیـشروخ  هام و  هراتـس و  هرابرد  دـش و  ادـصمه  اه  نآ  اب 
; دنتشادنپ یم  دوخ  یگدنز  هدننک  ریبدت  ار  ناگراتس  دیشروخ و  هام و  لباب »  » ناتسرپ تب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ّتیبوبر  رب  وا  هیکت 

زین ّبر »  » ینعم هب  هاگ  و  قلاخ »  » ینعم هب  هاگ  هکلب  تسین ، دوبعم  ینعم  هب  طقف  هلإ »  » هک نیا  هجیتن  ( 3 .) دورمن ربارب  رد  وا  راتفگ  نینچمه 
یقرواپ 1. دندوب . كرشم  زین  ّتیبوبر »  » و تّیقلاخ »  » رما رد  هکلب  دندوبن  كرـش  راتفرگ  تدابع »  » رد طقف  ناکرـشم  دوش و  یم  لامعتـسا 

قلاخ ینک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  دیوگ  یم  دیجم  نآرق  هاگره  نیاربانب  هحفص 97  هیآ 258 . هرقب ، . 3 تایآ 78-76 . ماعنا ، . 2 هیآ 74 . سی ،
ایآ درادن . يّداضت  ضقانت و  مه  اب  نآرق  تایآ  هک  ارچ  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  ّربدم  روظنم  تسادخ ، دنیوگ  یم  تسیک ، ملاع  ّربدم  و 

هدرمش و حابم  ار  ناناملسم  نوخ  دنناوت  یم  دنراد ، هلإ »  » هژاو صوصخ  هب  نآرق  تایآ  زا  ّتیباّهو  نارـس  هک  یتسـس  ياه  تشادرب  نیا  اب 
 !! تسا هدش  شزرا  یب  ناملسم  لام  ناج و  ردقچ  یتسار  دنرب ؟ امغی  هب  ار  اهنآ  لاوما 

« تدابع  » موهفم ج )

ناحلاص غارس  هب  یسک  رگا  دنیوگ : یم  تحارص  اب  اهنآ  دنراد . نآ  زا  یتسردان  تشادرب  نایباّهو  هک  تسا  ینآرق  هژاو  نیمّوس  تدابع » »
ِِهنوُد ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلاَو  ُِصلاَْخلا  ُنیِّدـلا  َالَأ ِِهللا  : ) دـشاب یم  لیذ  هفیرـش  هیآ  قادـصم  دـننک  تعافـش  وا  يارب  دـنوادخ  دزن  اهنآ  هک  دورب 
هاگآ ( » 1 (.) ٌراَّفَک ٌبِذاَک  َوُه  ْنَم  يِدـْهَی  َهللا َال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  ْمُه  اَم  ِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهللا  َّنِإ  یَْفلُز  ِهللا  َیلِإ  اَنُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اَم  َءاَِـیلْوَأ 
رگم میتسرپ  یمن  ار  اهنیا  هک ): دوب  نیا  ناشلیلد  ، ) دنداد رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیـشاب 

دنتشاد فالتخا  هچ  نآ  رد  نانآ  هحفص 98  هیآ 3 . رمز ، یقرواپ 1 . نایم  تمایق  زور  دنوادخ  دـننک . کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب 
هّجوت ینآرق  هتکن  نیا  هب  اهنآ  یلو  دنک .» یمن  تیاده  زگره  تسا  هدـننک  نارفک  وگغورد و  هک  ار  سک  نآ  دـنوادخ  دـنک ; یم  يرواد 

ار اهنآ  تعافش ، يارب  هک  هدوب  نیا  اهنآ  راک  لکشم  هکلب  دندیبلط ، یم  تعافـش  ناحلاص  زا  هک  دوبن  نیا  ناکرـشم  راک  بیع  هک  دنرادن 
ّتقد مهدبعن » ام   » هلمج قوف و  هیآ  موهفم  رد  . ) دندرک یم  هدجـس  دنداتفا و  یم  كاخ  هب  اهنآ  ربارب  رد  دندرک ، یم  شتـسرپ » تدابع و  »

تعافش ام  يارب  ترخآ  ایند و  رد  میهاوخ  یم  وت  زا  مییوگب  میورب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترایز  هب  هک  یماگنه  ام  دییامرف )
سک ره  دراد ؟ تدابع »  » هب یطابترا  هچ  تعافش » بلط  « ؟ میا هدرک  هدجس  هداتفا و  كاخ  هب  وا  يارب  میا ؟ هدرک  شتـسرپ  ار  وا  ایآ  ینک ،

وت تفگ  یم  وا  هب  دروآ و  یم  ار  دوخ  دازردامروک  هّچب  دمآ و  یم  حیسم  ترضح  دزن  یـسک  رگا  دناد  یم  دشاب  فرع  لها  تغل و  لها 
، هدـب افـش  هللا  نذا  هب  ارم  دـنزرف  منک  یم  شهاوخ  ( َصَْربـالاَو َهَمْکـالا  ُءِْربُأَو   ) مهد یم  افـش  ادـخ  نذا  هب  ار  دازرداـم  روک  ییوـگ  یم  هک 
رد عوضخ  تیاهن  هب  فرع  تغل و  رد  تدابع » . » تسا هدرمـش  زاجم  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  يراـک  نیا  تسا !؟ تداـبع  راـک  نیا  ياـجک 

تادرفم رد  بغار  درادن . عوضوم  نیا  اب  یطابترا  چیه  يرگید  زا  ندرک  شهاوخ  اّما  دوجس ، عوکر و  دننام  دوش  یم  هتفگ  يرگید  ربارب 
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ُۀَّیِدُوبُْعلا ُلْـصَا   : » میناوخ یم  برعلا  ناـسل  رد  ( 1 «.) ِلُّلَذَتلا ُۀَـیاغ  اهَّنأل  اْهنِم  هحفـص 99  ُغَْلبأ  ُةَدابِْعلا  َو  ِلُّلَذَـتلا  ُراهْظإ  ُۀَّیِدُوبُعلا  : » دـیوگ یم 
رانک زا  یلو  هداد ، رارق  هّجوت  دروم  ار  یَْفلُز ) ِهللا  َیلِإ  اَنُوبِّرَُقِیل   ) هلمج ّتیباّـهو  بهذـم  ياوشیپ  هک  تسا  نیا  بلاـج  ُلُّلَذَـتلا .» َو  ُعوُضَخلا 

« ادخ هب  برق  يارب  تعافش  ياضاقت   » رد هن  تسا  ادخ  ریغ  تدابع  رد  راک  لاکشا  سپ  تسا ، هتشذگ  یتحار  هب  َّالِإ )... ْمُهُُدبْعَن  اَم   ) هلمج
قفاوم ار  هچ  نآ  دوش ، یم  يا  هلأـسم  دراو  یباوصاـن  يروادـشیپ  اـب  هک  یماـگنه  ناـسنا  يرآ  دـینک ) تّقد  . ) هللا نذا  هب  تعافـش  مه  نآ 
نویلیم لتق  ياوتف  سپـس  دراذگ ، یم  نآ  رانک  زا  هداس  هاگ  دنیب و  یمن  هجو  چیه  هب  هاگ  تسا  فلاخم  هچ  نآ  دنیب و  یم  تسوا  دوصقم 
هرابرد ثحب  هّتبلا  درمـش ! یم  حابم  ار  ناکرـشم  نیا  سومان  لام و  نوخ و  و  دـنک ! یم  رداـص  كرـشم »  » ناونع هب  ار  نیملـسم  زا  رفن  اـه 

(. هللا ءاش  نإ  ، ) دمآ دهاوخ  يدوز  هب  اعد »  » و تعافش »  » تقیقح

« تعافش  » موهفم د )

یناسک مامت  رفک  مکح  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  دنا و  هدـش  اطخ  راتفرگ  نآ  ریـسفت  رد  هورگ  نیا  هک  تسا  ینآرق  هژاو  نیمراهچ  تعافش 
ناحلاص ای  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هحفـص 100  دبع .»  » هدام بغار ، تادرفم  یقرواپ 1 . زا  هک  ار 

هار نیا  رد  يردق  هب  اهنآ  تشذگ . نیا  زا  شیپ  نآ  دانسا  هک  دنا  هدناوخ  كرشم !»  » ار اهنآ  هدرک و  رداص  دننک ، تعافـش  ياضاقت  رگید 
یم تّیلهاج  نامز  ناتـسرپ  تب  زا  رتدـب  لیلد  ود  هب  ار  ناکرـشم  نیا  تاهبـشلا » فشک   » هلاـسر رد  ناـنآ  ياوشیپ  هک  دـننک  یم  يوردـنت 
یم اـجب  ار  مالـسا  ضئارف  زا  يزیچ  هن  دـندناوخ و  یم  زاـمن  هن  دنتـشاد ، داـعم  هب  داـقتعا  هن  اـهنآ  هک  نـیا  اـب  دـنک ، یم  حیرـصت  درمش و 

هک اهنآ   ) ام رصع  ناکرشم  رب  مه  زاب  دندرمش ، یم  رحس  ار  نآرق  و  لتقلا ، بجاو  رحاس و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  دندروآ ،
يرترب دننک ) یم  تعافش  بلط  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  طقف  دنتـسه و  مالـسا  بادآ  مامت  هب  دّبعتم  دنراد و  لوبق  ار  زیچ  همه 

لاح رد  یلو  دندیتسرپ ، یم  تب »  » هافر لاح  رد  اهنآ  اریز  ارچ ؟ تساهنیا ! كرـش  زا  رت  کبـس  اهنآ  كرـش  دـنک  یم  حیرـصت  و  دـنراد !!
یتسار ( 1 !) دـندناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادـخ  دـندش ) یم  ایرد  كانرطخ  ناشورخ و  جاوما  راـتفرگ  هک  یماـگنه  لاـثم  ناونع  هب   ) یتخس

یم ماجنا  ار  مالـسا  ماکحا  بادآ و  همه  دنراد و  لوبق  ار  مالـسا  ینابم  مامت  هک  ینّیدتم  دارفا  دـیوگب  ناسنا  هک  تسا  یفاصنا  یب  ردـقچ 
یم ادـخ  هناخ  ترایز  هبرود  ياه  هار  زا  ، دـنزادرپ یم  لماکروط  هب  ار  دوخ  یلام  قوقح  تاکز و  دـنراد ، زیهرپ  ناهانگ  ماـمت  زا  دـنهد ،

ناتسرپ تب  زا  دنتسه ، مالسا  فراعم  هب  ملاع  نآرق و  ظفاح  هحفص 101  تشذگ . هحفص 37  رد  نخس  نیا  یبرع  نتم  یقرواپ 1 . دنیآ و 
زا هک  ارچ  دـنرتدب ، دنتـشادن ، لوبق  ار  زیچ  چـیه  هک  ّتیلهاـج  ناـمز  ناـهانگ  عاونا  هب  هدولآ  راوخنوخ و  لـهاج و  شکمدآ و  راوخبارش 

ناشلام ناج و  دنکرشم و  اهنآ  دنا ، هدرک  تعافـش  بلط  دنناد  یم  حلاص  ار  اهنآ  هک  يرگید  ناسک  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 
راکفا هنوگ  نیا  رمع  هک  درک  لوبق  دیاب  نیاربانب  دریذـپ !؟ یم  زورما  يایند  رد  ار  قطنم  زا  رود  نانخـس  هنوگ  نیا  یـسک  ایآ  تسا !! حابم 

زا یلکـشم  هچ  مینیبب  ات  میور ، یم  تعافـش  هلأسم  لصا  غارـس  هب  لاح  دش . دهاوخ  هدرپس  خیرات  یناگیاب  هب  يدوز  هب  هدیـسر و  نایاپ  هب 
يا هزات  فشک  مالـسالا  خیـش  ایآ  دنا !؟ هدرک  تسرد  مدلارودهم  كرـشم و  رفاک و  همه  نیا  هک  هدش  هتفهن  هلأسم  نیا  رد  يدیحوت  رظن 

لـصا هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا !؟ هدنام  یفخم  هّیمیت  نبا  بانج  وا و  زج  خیرات  لوط  رد  مالـسا  ياملع  همه  رب  هک  هدرک  هلأسم  نیا  رد 
رکنم زین  اه  یباّهو  یّتح  تسا ، تامّلسم  زا  مالسا  ياملع  عامجا  هب  هدیسر و  تابثا  هب  دیجم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  نمض  تعافش  هلأسم 

اریز تسا ، تامّلسم  زا  زین  ادخ  نذا  نودب  ناعیفش ، تعافش  ناکما  مدع  رگید ، هتکن  دنفرتعم . نآ  هب  تحارص  اب  دنتـسین و  تعافـش  لصا 
ُهَْدنِع ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : ) میناوخ یم  یـسرکلا  ۀیآ  رد  هلمج  زا  هدش ، هحفـص 102  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  نآرق  زا  هیآ  جنپ  زا  شیب  رد 

ادخ نذا  هب  دیاب  ملاع  رد  زیچ  همه  دیوگ  یم  یلاعفا  دیحوت  دنک .»!؟ یم  تعافش  وا ـ  نذا  هب  زج  دنوادخ ـ  دزن  یـسک  هچ  ( » 1 (.) ِِهنْذِِإب َّالِإ 
میکح وا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  وا  ناـمرف  نذا و  هب  دریگ  یم  تروص  مه  یتعافـش  رگا  تسین ، وا  کیرـش  اـتمه و  یـسک  دریگ و  تروـص 
هتـشاد ار  تعافـش  تقایل  هک  دـهد  یم  تعافـش  هزاجا  یناسک  هراـبرد  دریگ و  یم  ماـجنا  یتمکح  ساـسا  رب  زین  شا  هزاـجا  نذا و  تسا ،
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سپ تسا ، قفاوت  دروم  لئاسم  همه  اجنیا  ات  دینک ) تقد  . ) دنشاب هدرکن  ناریو  ار  دوخ  رس  تشپ  ياه  لپ  مامت  نایصع ، قیرط  رد  دنشاب و 
هب تبسن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ زا  ياضاقت  دنیوگ  یم  یباّهو ) ریغ   ) مالسا ياملع  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  تساجک ؟ رد  فالتخا 

یباّهو یلو  تسا ، نآ  دّیؤم  هکلب  تسین ، دیحوت  فلاخم  اهنت  هن  تسا و  يا  هتـسیاش  راک  تعافـش ) ماقم  ینعی   ) هداد وا  هب  ادخ  هک  يزیچ 
هب اریز  هن ، تسا ؟ لطاب  تعافـش  ایآ  يوش !!! یم  لاملا  مدـلا و  حابم  كرـشم و  رفاک و  ینک  تعافـش  ياضاقت  وا  زا  رگا  دـنیوگ  یم  اـه 
راک لکـشم  سپ  دراد . هّتبلا  دـنیوگ  یم  همه  درادـن ؟ تعافـش  ماقم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ایآ  تسا . زیاج  املع  همه  قاـّفتا 

، هرقب یقرواپ 1 . مه  برع  ناکرشم  دیوگ ، یم  نآرق  اریز  يوش ! یم  رفاک  هک  هاوخن  وا  زا  یلو  دراد  تعافش  ماقم  دنیوگ : یم  تساجک ؟
ناکرشم راک  دننام  امش  راک  دنشاب و  ادخ  دزن  ام  ناعیفش  ات  مینک  یم  شتسرپ  تهج  نیدب  ار  اه  تب  ام  دنتفگ  یم  هحفص 103  هیآ 255 .

مینک و یمن  شتـسرپ  ار  وا  نادـناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زگره  اـم  دـندرک ، یم  اـه  تب  شتـسرپ  اـهنآ  مییوگ  یم  تسا . برع 
ناراکهنگ هب  شدوخ  نآرق  مییوگ  یم  مییوگ ! یم  ام  هک  تسا  نیمه  دنیوگ  یم  درادن . شتسرپ  تدابع و  هب  یطبر  تعافـش  تساوخرد 

َْولَو : ) دشخبب ار  اهنآ  ادخ  ات  دننک  ادخ  هاگشیپ  رد  تعافش ) و   ) رافغتسا ياضاقت  وا  زا  دنورب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  هداد  روتسد 
دوخ هب  هک  یماگنه  ناـفلاخم ، رگا  ( » 1 (.) ًامیِحَّر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَّظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ 

مه ربمایپ  و  دـندرک ، یم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  و  دـندمآ ، یم  وت  دزن  هب  دـندراذگ ،) یم  اپ  ریز  ار  ادـخ  ياه  ناـمرف  و   ) دـندرک یم  متس 
هک میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) بوقعی ناتـساد  رد  رت  حضاو  نآ  زا  و  دنتفای .» یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درک ، یم  رافغتـسا  اهنآ  يارب 

اهنآ يارب  ادخ  هاگـشیپ  رد  دندرک  اضاقت  ردپ  زا  مالـسلا ،) هیلع  ) فسوی هب  تبـسن  دوخ  هانگ  هابتـشا و  هب  فارتعا  زا  دعب  بوقعی  نادنزرف 
(2 (.) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاَق  َنِیئِطاَخ *  اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنَابَأ  اَی  : ) دنتفگ دنک و  تعافـش ) و   ) رافغتـسا

راکاطخ ام  هک  هاوخب ، ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردـپ ! دـنتفگ :  » هحفص 104 تایآ 97 و 98 . فسوی ، . 2 هیآ 64 . ءاسن ، یقرواپ 1 .
هک ار  اضاقت  نیا  بوقعی  اهنت  هن  تسا .» ناـبرهم  هدـنزرمآ و  وا  هک  مبلط ، یم  شزرمآ  مراـگردورپ  زا  امـش  يارب  يدوز  هب  تفگ : میدوب .
یم توعد  رفک  و  كرـش »  » هب ار  دوخ  نادنزرف  ادخ  ربمغیپ  ایآ  دومن . لابقتـسا  نآ  زا  هکلب  درکن ، راکنا  دوب ، ادـخ  دزن  تعافـش  ياضاقت 
یم ضوع  دسر  یم  هک  اجنیا  هب  ار  دوخ  نخـس  ، خـساپ نتـشادن  ببـس  هب  بّصعتم  نویباّهوهک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  هّجومان  رذـع  دـنک ؟
حور یب  يدوجوم  تروص  هب  اهنآ  هک  گرم  زا  سپ  یلو  تسا ، ربمایپ  ود  نیا  تاـیح  ناـمز  هب  طوبرم  قوف  هیآ  ود  دـنیوگ : یم  دـننک و 

یب ترـضح  نآ  گرم  زا  دعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  تعافـش  ياضاقت  نیاربانب  تسین ! هتخاس  اهنآ  زا  يراک  دنیآ  یم  رد 
رگا دنیوگ  یم  دیآ و  یم  شیپ  یگدوهیب »  » هلأسم دور و  یم  رانک  رفک  كرـش و  هلأسم  اجنیا  رد  هک  دینک  یم  هّجوت  تسرد  تسا ! هدیاف 

هب تقیقح  رد  نیا  تسا و  هدوهیب  يراک  دشاب  تافو  زا  سپ  رگا  یلو  رفک ، هن  تسا و  كرـش  هن  دنبلطب ، تعافـش  اهنآ  زا  تایح  لاح  رد 
هزاجا دوخ  هب  یناملسم  چیه  هک  ارچ  هدوهیب ، هن  تسا و  رفک  هن  مییوگ  یم  ام  دینک ) تّقد  . ) تسا نیشیپ  ياهاعّدا  مامت  نتفرگ  سپ  ینعم 

َْدنِع ٌءاَیْحَأ   ) اهنآ تسا  رتمک  دُُحا  ردب و  نادیم  هحفص 105  يداع  دیهش  کی  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  ماقم  دیوگب  دهد  یمن 
هابتـشا ایوگ  دیوگ !؟ یم  ینخـس  نینچ  راکافج  مادک  رجحلاک »! ( » هللااب ذوعن  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یلو  دنتـسه  ( 1 () َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر 

وت نیقی  هب  ( » 2 (.) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اَذِإ  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َالَو  یَتْوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ َال  : ) دیوگ یم  ربمایپ  هب  نآرق  هک  هدش  ادـیپ  اجنیا  زا  اهنآ 
دننک یم  تـشپ  دـننادرگ و  یم  رب  يور  هـک  یماـگنه  ار  نایاونـشان  یناوـت  یمن  و  یناـسرب ، ناـگدرم  شوـگ  هـب  ار  تنخــس  یناوـت  یمن 

ارچ سپ  دیـسرپ  اهنآ  زا  دـیاب  ناکاپ . ناکین و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هن  تسا  يداع  دارفا  هب  طوبرم  نیا  هک  یلاـح  رد  یناوخارف .»
دنک یمن  كرد  يزیچ  هک  یسک  هب  ایآ  دییوگ : یم  ِهللا ،» ُۀَمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دیتسرف یم  مالس  ترـضح  نآ  رب  اهزامن  رد 

اوُمِّلَـسَو ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  َّنِإ   ) هفیرـش هیآ  هب  اـیآ  دـیتسرف ؟ یم  دورد  مالـس و  هللااـب ) ذوعن  )
هب دییوگ و  مالـس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف ; یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  ( » 3(;) ًامِیلْسَت
رب تمحر  دورد و  نانمؤم  دنوادخ و  هن ؟ ای  دیراد  هدیقع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  دیشاب ،» وا ) نامرف   ) میلـست لماک  روط 
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چیه هللااب ) ذوعن   ) هک یسک  هب  دنتسرف ؟ یم  یسک  هحفص 106  هیآ 56 . بازحا ، . 3 هیآ 80 . لمن ، . 2 هیآ 169 . نارمع ، لآ  یقرواپ 1 . هچ 
َُهل اوُرَهْجَت  َالَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  َال  : ) دـیا هدرک  ولبات  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  رـس  يـالاب  ارچ  دـنک !؟ یمن  كرد  يزیچ 
زا رتارف  ار  دوخ  يادـص  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (;  » 1 () َنوُرُعْـشَت ُْمْتنَأَو َال  ْمُُکلاَمْعَأ  َطَـبَْحت  ْنَأ  ضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب 
یم ادص  دنلب  یـضعب  ربارب  رد  امـش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  دینزن ) دایرف  داد و  و   ) دییوگم نخـس  دنلب  وا  ربارب  رد  و  دینکن ، ربمایپ  يادص 

رّهطم ربق  رانک  رد   ) اجنآ رد  ار  دوخ  يادص  یـسک  دیهد  یمن  هزاجا  ارچ  دـیناد .» یمن  هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امـش  لامعا  ادابم  دـننک ،
وا دییوگ  یم  دیراد و  تافو  زا  دعب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هرابرد  ار  هدـیقع  نآ  رگا  دـنک ؟ دـنلب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

رمع نایاپ  هب  يدیاقع  نینچ  ایآ  دیهد  فاصنا  دهد !؟ یم  ینعم  هچ  ضیقن  ّدض و  نانخس  نیا  هللااب ) ذایعلا   ) دمهف یمن  يزیچ  تافو  زا  دعب 
!؟ تسا هدشن  کیدزن  دوخ 

« نآرق رد  اعد   » موهفم ه ) ـ

هدرک رداص  ار  ناناملسم  زا  يرایسب  رفک  مکح  هابتشا  نیا  ساسا  رب  دنهابتـشا و  رد  تخـس  نآ  رد  وردنت  نویباّهو  هک  ییاه  هژاو  هلمج  زا 
زا یکی  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ سک  ره  دندقتعم : اهنآ  تسا . نآرق  رد  اعد »  » موهفم هحفص 107  هیآ 2 . تارجح ، یقرواپ 1 . دنا ،
رد باّهولادبع  نب  دّمحم  راکفا  نارادفرط  زا  یناعنص  تسا . حابم  وا  لام  ناج و  تسا و  رفاک  كرـشم و  دناوخب ، ار  هللا  ءایلوا  ناحلاص و 

ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  : ) هدومرف هدیمان و  تدابع  ار  اعد »  » دـنوادخ : » تسا نینچ  ًانیع  شا  همجرت  هک  دراد  یترابع  داقتعالا » هیزنت   » باتک
ّربکت نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذپب . ار  امـش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  ( ; 1 () َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
يارب دیوگب  ای  دناوخب  يزیچ  ماجنا  يارب  ار  ناحلاص ) زا   ) یحلاص ای  ربمایپ  هک  یـسک  نیاربانب  دـنوش .» یم  مّنهج  دراو  يراوخ  اب  دـنزرو 

دیوگب ای  نآ  دننام  ای  مبلط ، یم  تعافش  متجاح  ندمآرب  يارب  ادخ  دزن  وت  هلیسو  هب  ای  نک  تعافـش  متجاح  ندمآرب  تهج  ادخ ، دزن  نم 
تدابع زغم  هکلب  تدابع ، اعد  و  هدـناوخارف )  ) هدرک اعد  ار  حـلاص  درف  نآ  ای  ربمایپ  نآ ، دـننام  ای  هد ، افـش  ارم  راـمیب  اـی  نک ، ادا  ارم  نید 

رد هناگی  ار  ادخ  ناسنا  هک  نیا  هب  زج  دوش  یمن  لماک  دیحوت »  » اریز تسا ، هدش  كرـشم  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  ریغ  یـسک  نینچ  تسا .
اجب ریغ  يارب  ار  تادابع  زا  یـضعب  یّتح  دـنکن ; وا  ریغ  تدابع  دـنادن و  قزار  قلاخ و  ار  يرگید  دـنادب و  ندوب  قزار  قلاخ و  ّتیهولا و 
نانآ ياه  باتک  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تارابع  نیا  هحفص 108  داقتعالا .  هیزنت  . 2 هیآ 60 .  رفاغ ، یقرواپ 1 . ( 2 «.) درواین
تایآ دوب و  هدمآ  یناعنص  مالک  رد  هک  تسا  قوف  هیآ  دنناوخ ، یم  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  رفک  هب  مکح  رد  اهنآ  دانتسا  دوش . یم  رارکت 

ادـخ اـب  ار  يرگید  تـسا ، ادـخ  نآ  زا  دـجاسم  (; 1 () ًادَـحَأ ِهللا  َعَـم  اوُعْدـَت  َـالَف  َدِـجاَسَْملا ِِهللا  َّنَأَو  (« ـ 1 تـسا : ریز  تاـیآ  دـننام  يرگید 
ادخ ریغ  هک  یناسک  تسا و  وا  نآ  زا  قح  ندناوخ  (; 2 () ءْیَِشب ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد َال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلاَو  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل  (« ـ 2 دیهاوخن .»
ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  (; 3 () ْمُُکلاَْثمَأ ٌداَبِع  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  (« ـ 3 دسر .» یمن  تباجا  هب  زگره  اهنآ  ياعد  دـنناوخ  یم  ار 
چیه ینعی  دوب . هدمآ  یناعنص »  » مالک رد  هک  دنریگ  یم  هجیتن  ار  يزیچ  نامه  تایآ  نیا  زا  دنتسه .» امش  دوخ  لثم  یناگدنب  دیناوخ ، یم 
ّمهم لماوع  زا  یکی  نیارباـنب  دـش . دـهاوخ  مدـلارودهم  رفاـک و  هک  ارچ  دـیوگب  هللادـنع » یل  عفـشا  هللا  لوسر  اـی   » یّتح درادـن  قح  سک 

هیآ نج ، یقرواپ 1 . مهف  رد  هابتـشا  دنا ، هدرب  ار  ناشلاوما  هدنارذگ و  غیت  مد  زا  نآ ، ببـس  هب  ار  رفن  رازه  نارازه  هک  هورگ  نیا  تنوشخ 
میدرگ و یم  زاب  دـیجم  نآرق  هب  نونکا  تسا . هدوب  دـیجم  نآرق  رد  اـعد  ینعم  هحفص 109  هیآ 194 . فارعا ، . 3 هیآ 14 . دعر ، . 2 . 18

رثا رب  دارفا  نیا  اّما  نامیا ;  هاگ  تسا و  رفک  هاگ  ادخ ، ریغ  ندـناوخ  ندرک و  اعد »  » دوش نشور  ات  میبلط  یم  نآرق  زا  ار  اعد »  » هژاو ینعم 
هزوح رد  هک  يردان  دارفا  میا ، هدرک  هبرجت  ام  ًاقاّفتا  . ) دنا هدش  یکانرطخ  هابتـشا  نانچ  راتفرگ  تسردان ، ياه  يروادـشیپ  ای  یعالّطا  مک 

(. دنا هتشاد  لکشم  يوزوح  سورد  رد  هک  دنتسه  یعالّطا  مک  دارفا  زین  اهنآ  دننک ، یم  ادیپ  يرگ  یباّهو  تالیامت  یهاگ  ام ، هّیملع  ياه 
( ًادَحَأ ِهللا  َعَم  اوُعْدَت  َالَف   )... نج هروس  هیآ 18  دننام  تدابع ، ینعم  هب  اعد  1 ـ تسا : هدمآ  یفلتخم  یناعم  هب  نآرق  رد  اعد  هژاو  لاح  ره  هب 
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نیا هاوگ  دینکن . تدابع  دیرادنپن و  ادخ  کیرـش  اتمه و  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم  دهد ، یم  ناشن  ادـخ ) اب  هارمه  « ) هللا عم   » هب ریبعت 
مراگدرورپ اهنت  وگب  ًادَحَأ ; ) ِِهب  ُكِرْشُأ  َالَو  یِّبَر  اوُعْدَأ  اَمَّنِإ  ُْلق  : ») دیوگ یم  هک  تسا  هیآ ) کی  هلـصاف  اب   ) هروس نیمه  هیآ 20  بلطم ،

وا ياتمه  یسک  تسا و  ادخ  صوصخم  ینعم ، نیا  هب  اعد »  » دناد یم  یناملسم  ره  مهد .» یمن  رارق  وا  کیرـش  ار  یـسک  متـسرپ و  یم  ار 
هدـمآ مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ حون  دروم  رد  هچنآ  دـننام  يزیچ ، يوس  هب  ندـناوخارف  ینعم  هب  اعد  2 ـ درادـن . دـیدرت  ّکش و  ياج  تسین و 

ار دوخ  موق  اراـگدرورپ  (; 1 () ًاراَِرف َّالِإ  ِیئاَعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ًاراَـهَنَو *  ـْالَیل  هحفـص 110  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق  : ») دـیوگ یم  هک  تسا 
نامیا يوس  هب  اهنآ  توعد  نامه  موق ، یناوخارف  اعد و  نیا  تسا  یهیدب  دوزفین .» اهنآ  رارف  رب  زج  نم  ياعد  یلو  مدـناوخارف  زور  بش و 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دروم  رد  هچنآ  و  تسا . هدوب  بجاو  ادخ  ناربمغیپ  رب  نآ  ماجنا  دـشاب و  یم  نامیا  نیع  اعد  عون  نیا  تسا و 
تمکح و اـب  ادـخ  هار  هب  ار  مدرم  (; 2 () ِۀَنَـسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُْعدا  : ») دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  هلآو )

َبْأَی َالَو   ») دـننام تسا ، یلومعم  يداع و  قیرط  زا  هاگ  هک  تجاح  ياضاقت  ینعم  هب  اعد  3 ـ تسا . مسق  نیمه  زا  زین  ناوخب ،» وکین  زردنا 
روما رد  اعد  یناوخارف و  نیا  دـننک .» عاـنتما  دـیابن  دوش ، تداهـش  يادا  يارب  توعد  دوهـش »  » زا هک  یماـگنه  (; 3 () اوُعُد اَم  اَذِإ  ُءاَدَـهُّشلا 

يداـع و ریغ  قرط  زا  هاـگ  و  تسا . هداد  ماـجنا  ار  هفیظو  هکلب  دوـش  یمن  رفاـک  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  یـسک  رگا  نـیقی  هـب  تـسا و  يداـع 
ادخ زا  هک  میهاوخ  یم  یگرزب  صخش  زا  هاگ  تسا و  ریثأت  رد  ادخ  ریغ  لالقتـسا  داقتعا  اب  هاگ  تسا : مسق  ود  رب  نیا  هک  تسا  تازجعم 
هیآ لحن ، . 2 هیآ 5 و 6 . حون ، یقرواپ 1 . كاپ  تاذ  اهنت  ریثأت ، رد  ّلقتـسم  اریز  تسا ، كرـش  یعون  لّوا  مسق  دـهاوخب . يزیچ  اـم  يارب 
یم رثا  وا  نذا  هب  دـنراد و  ادـخ  زا  دـنراد  هـچ  ره  زین  يداـع  تابّبـسم  بابـسا و  یّتـح  تسادـخ ، هحفـص 111  هـیآ 282 . هرقب ، . 3 . 125
وگب (; 1 () الیِوَْحت َالَو  ْمُکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  َالَف  ِِهنوُد  ْنِّم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  : ») دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دـیجم  نآرق  دـنراذگ .
دنزاس فرطرب  ار  امش  زا  یلکشم  دنناوت  یمن  اهنآ  دیناوخب ، دنتسه ) امـش  تالکـشم  ّلح  رب  رداق   ) دیرادنپ یم  هک  ادخ  زا  ریغ  ار  یناسک 

. درادن هللاءایلوا  ایبنا و  زا  کی  چیه  هرابرد  ار  يا  هدیقع  نینچ  ینامیا  اب  ناملـسم  هاگآ و  نمؤم  درف  چیه  دننک .» داجیا  يرییغت  نآ  رد  هن  و 
ادخ ار  بابسالا  بّبسم  دهد و  یم  رارق  ادخ  هاگرد  هب  عیفـش  هطـساو و  ار  یـسک  هک  اجنآ  ینعی  تسا ، لماک  ِناسنا  ِدیحوت  مّود ، مسق  اّما 

ياضاقت وا  يارب  ادخ  دزن  هک  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  هللا  ءایلوا  هب  لّسوت  اب  یلو  دـنیب ، یم  وا  هدارا  تردـق و  هضبق  رد  ار  زیچ  همه  دـناد و  یم 
وا زا  دندمآ و  یـسوم  دزن  لیئارـسا  ینب  دیوگ : یم  دیجم  نآرق  تسا . هّیهلا  هقلطم  ّتیـشم  هب  نامیا  دـیحوت و  نیع  نیا  هک  دـننک ، یتجاح 

دِحاَو ماَعَط  یَلَع  َِربْصَن  َْنل  یَـسُوم  اَی  ُْمْتُلق  ْذِإَو   ») دهاوخب اهنآ  يارب  يولـس ) ّنم و  زا  ریغ   ) یعّونتم ياهاذغ  دـنوادخ  زا  هک  دـندرک  اضاقت 
زا مینک ، ربـص  تعاـنق و  اذـغ  عوـن  کـی  هـب  میناوـت  یمن  اـم  یـسوم ! يا  (; 2 ...() اَِـهْلَقب ْنِم  ُضْرـالا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اََـنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اََـنل  ُعْداَـف 
ام يارب  تاـجیزبس و ... زا  دـنایور  یم  هحفص 112  هیآ 61 . هرقب ، . 2 هیآ 56 . ءارسا ، یقرواـپ 1 . نیمز  هچنآ  زا  هک  هاوخب  تراـگدرورپ 

دیتساوخن و ادخ  زا  ناتدوخ  ًامیقتسم  ارچ  دیدناوخ و  ارف  یـسوم ! ای  باطخ  اب  ارم  ارچ  هک  درکن  داریا  اهنآ  هب  زگره  یـسوم  دزاس .» مهارف 
امـش يارب  دـیتساوخ  هچنآ  ُْمْتلَأَس ;) اَم  ْمََکل  َو   ») باطخ دـش و  تباجا  تساوخ و  ادـخ  زا  ار  اهنآ  ياضاقت  هکلب  تسا ، رفک  كرـش و  نیا 

: هجیتن دیتفر . يرت  ّتیّمها  مک  ياذغ  غارس  هب  دیدرک و  اهر  ار  رتهب  ياذغ  امش  تفگ  اهنآ  هب  طقف  دیدرگ ، لزان  ادخ  يوس  زا  دش » مهارف 
لامعتـسا دراوم  عّونت  دـننک و  هعجارم  نآرق  هب  هک  نیا  ياج  هب  اه ، یباّـهو  زا  هورگ  نیا  هک  دوش  یم  نشور  دـمآ ، ثحب  نیا  رد  هچنآ  زا 

هیآ دـنچ  هعلاطم  هب  اهنت  دـنربب ، یپ  اعد  هلأسم  رد  نآرق  تامیلعت  قمع  هب  اهنآ  عومجم  زا  دـننیچب و  مه  رانک  رد  ار  اهنآ  دـننیبب و  ار  اعد » »
رترابفسا نآ  زا  و  دنا ، هدومرف  رداص  ار  ناهج  نیملسم  تّیرثکا  رفک  كرش و  مکح  نآ  لابند  هب  دنا و  هتخود  دنا و  هدیرب  و  هدرک ، هدنسب 

رد هک  دـنا  هدرب  امغی  هب  ار  ناشلاوما  هدـنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  صلخم  نیملـسم  زا  يریثک  عمج  و  هدرک ، ارجا  ار  نآ  زین  لـمع  رد  هک  نیا 
هحفص 113 دش . هراشا  نآ  هب  نیشیپ  ياه  ثحب 

تّنس باتک و  رد  تعدب  و ) 
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حیضوت

تّمذم رد  دیجم  نآرق  تسا . تعدب »  » هژاو دنا ، هدش  یمیظع  هابتشا  راتفرگ  نآ  ینعم  مهف  رد  نایباّهو  زا  هتـسد  نیا  هک  يا  هژاو  نیمـشش 
اَهْوَعَر اَمَف  ِهللا  ِناَوْضِر  َءاَِغْتبا  َّالِإ  ْمِْهیَلَع  اَهاَْنبَتَک  اَم  اَهوُعَدَْـتبا  ًۀَِّیناَبْهَر  َو  : ») دـیامرف یم  دـیدح  هروس  هیآ 27  رد  ّتینابهر  هلأـسم  شهوکن  و 

ره دندرکن .»... تیاعر  زین  ار  نآ  ّقح  اهنآ  یلو  میدوب ... هتشادن  رّرقم  اهنآ  رب  ام  دندوب ، هدراذگ  تعدب  هک  ار  یتّینابهر  و  اَِهتَیاَعِر ; ) َّقَح 
یعون نایحیـسم  ینعی  دـمآ  ـالاب  رد  هک  تسا  ناـمه  هیآ  موهفم  تسا ـ  هیآ  رهاـظ  هک  هنوـگ  نآ  مینادـب ـ  لـصّتم  هیآ  رد  ار  انثتـسا »  » هاـگ

نآ حرش  هک  دندرکن  تیاعر  مه  ار  نامه  لاح  نیع  رد  دوب ، هدشن  رّرقم  دنوادخ  يوس  زا  هک  دندوب  هدرک  عادبا  ار  ایند  كرت  ّتینابهر و 
زا دوب  یتعدب  هکلب   ) میدوب هدادن  روتـسد  اهنآ  هب  ار  تّینابهر »  » ام هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  مینادـب ، عطقنم  ار  انثتـسا  رگا  و  دـمآ . دـهاوخ 
زا هیآ  نیا  لاح ، ره  هب  دندرکن . تیاعر  ار  نآ  هک  میدوب  هدرک  هیصوت  ار  ادخ ) يدونـشخ  بلج   ) هللا ةاضرم  ءاغتبا  اهنآ  هب  ام  اهنآ ،) هیحان 

یخیرات ثداوح  زا  یضعب  رثا  رب  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  زا  دعب  نرق  دنچ  ناخّروم ، هتفگ  هب  هک  یتعدب  دنک ، یم  تّمذم  تعدب  نیا 
هب دـمآ و  دوجو  هب  دـندرب ، هانپ  اوزنا  رد  یگدـنز  هب  دـندش و  اه  هوک  اه و  نابایب  يراوتم  یهورگ  دـش و  نایحیـسم  تسکـش  هب  رجنم  هک 

نانز سپـس  دندش ، اهرید »  » یهار نابهار )  ) ایند كرات  نادرم  تسخن  دمآرد . ینید  همانرب  کی  تروص  هب  تّینابهر  جیردت  هحفص 114 
هبهار نابهار و  نایم  رد  تّینابهر  اب  هارمه  هک  طلغ  ياه  تّنـس  هلمج  زا  و  دش . زاغآ  ینیـشنرید  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  اه ) هبهار   ) ایند كرات 

یب دـسافم  همـشچرس  تسا و  يرـشب  تعیبط  یهلا و  تّنـس  فالخ  رب  يرما  هک  دوب  قلطم  روط  هب  جاودزا  كرت  هلأسم  تفرگ ، لکـش  اه 
وا تسا . هّجوت  لباق  هک  دراد  نانابهر  هرابرد  یحورـشم  ثحب  دوخ ، فورعم  خیرات  رد  تنارود » لیو   » یبرغ روهـشم  خّروم  دش . يرامش 
الاب تّینابهر  راک  زور  هب  زور  دـش و  عورـش  يدالیم  مراهچ  نرق  زا  ایند ) كرات  نانز   ) اه هبهار  نتـسویپ  هک  دـنک  یم  فارتعا  نمـض  رد 

یفلتخم یعامتجا  تامدـخ  هب  مادـقا  خـیرات  لوط  رد  اه  هبهار  ناـبهار و  هچرگ  ( 1 .) دیـسر دوـخ  جوا  هب  يدـالیم  مهد  نرق  رد  تفرگ و 
هراشا نآ  هب  یحیـسم  نیخّروم  بتک  رد  هک  اهنآ  رکذ  زا  تسا  رتهب  دوب و  رتشیب  نآ  زا  یـشان  یقـالخا  یعاـمتجا و  دـسافم  یلو  دـندرک ،

شهوکن رد  یناورف  تایاور  روبزم ، هیآ  رب  هفاضا  لاح ، ره  هب  تسا . هنوگ  نیمه  ًاـبلاغ  اـه  تعدـب  هجیتن  يرآ ، مینک . رظن  فرـص  هدـش ،
هلمج زا  يرایـسب  بتک  رد  هک  دشاب ! یم  ٌَۀلَالِـض » ۀَعِْدب  ُّلُک   » فورعم يوبن  ثیدح  هلمج  زا  تسا . هدش  دراو  یمالـسا  عبانم  رد  تعدـب ،

مجعملا  » و یقهیب » ننس   » و نیحیحصلا » كردتسم   » و دمحا » دنسم   » هحفص 115 هحفص 443 . دلج 13 ، تنارود ، لیو  خیرات  یقرواپ 1 .
« تعدـب  » ینعم رد  هک  نآ  یب  ثیداحا ، هنوگ  نیا  هدـهاشم  اب  وردـنت  نویباّـهو  ( 1 .) تسا هدـش  لقن  هجام » نبا  ننـس   » و یناربط » طسوالا 

طوطخ بصن  اب  دـندناوخ و  ناطیـش  بکرم  ار  هخرچ  ود  هک  اجنآ  ات  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  يدـیدج  هدـیدپ  ره  اب  تسخن  دـننک ، تّقد 
یتعنص ياه  هدیدپ  ربارب  رد  ماجنارـس  دور  یم  شیپ  ندش  یتعنـص  يوس  هب  تعرـس  هب  ایند  دندید  نوچ  و  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  ینفلت 
عاونا مینیب  یم  مینک ، یم  ترفاسم  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  هک  زورما  و  دندش ، نآ  رد  قرغ  هکلب  دندش  میلـست  طقف  هن  دندش ، میلـست  برغ 

همه یبرغ  ياه  كاروخ  اه و  تکرام  رپوس  عاونا  یّتح  لزنم و  لئاسو  نیرت  بلاج  هیوهت ، نردـم  لئاسو  متـسیس ، نیرخآ  ياه  لـیبموتا 
اهنت هدرک ، اهر  ار  اه !» تعدب   » نیا اب  تفلاخم  ماگنه ، نیا  رد  دننک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  لهاج  ملاع و  ریبک و  ریغـص و  و  هدرک ، رپ  ار  اج 

تـشادگرزب مسارم  روبق ، رب  يانب  دننام  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  تشاد  یبهذـم  گنر  بآ و  نانآ  رظن  زا  هک  ییاه  تعدـب  اب  تفلاخم  هب 
، كردتسم هحفص 126 ;  دلج 4 ، دمحا ، دنسم  یقرواپ 1 . ره  اه ، نیا  لاثما  نادیهـش و  رب  يرادازع  مسارم  ینید ، ناگرزب  ربمایپ و  دالیم 
هحفص 28. دـلج 1 ، یناربط ، مجعم  هحفص 16 و  دـلج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  هحفص 114 ;  دلج 10 ، یقهیب ، ننـس  هحفص 97 ; دلج 1 ،

تعدب یتسار  هب  اّما  دـننیب . یم  شنزرـس  تمالم و  هنوگ  همه  ّقحتـسم  راذـگ و  تعدـب  ار  وا  دورب ، روما  نیا  غارـس  هب  سک  هحفص 116 
زا ریزگاـن  اـجنیا  رد  یلو  مـیا ، هتـشاد  زین  یتاراـشا  ًاـقباس  دـنچ  ره  دـییامرف . هّجوـت  ریز  حرـش  هـب  تـسا ؟ مارح  دراوـم  هـچ  رد  تـسیچ و 
رد تسا و  دـب  ای  بوخ  يروآون  هنوگره  ینعم  هب  دـش ـ  هراشا  مه  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  تغل ـ  رد  تعدـب » : » میتسه يرتشیب  تاحیـضوت 
هب ار  نآ  و  مینک ، دراو  نید  رد  تسین  نید  ءزج  هک  ار  يزیچ  هاگ  ره  يرآ ، تسا . نیدـلا » یف  نیدـلا  نم  سیل  ام  لاخدا   » اهقف حالطـصا 
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ار یعونمم  بجاو ، ار  یمارح  مارح و  ار  یبـجاو  دوش ، یم  ماـجنا  هنوگ  ود  هب  نیا  و  میا . هدراذـگ  تعدـب  میرمـشب ، یهلا  روتـسد  ناونع 
ای تسا ، هتفریذـپ  نیاربانب  تسین ، باـنتجا  لـباق  يراوخاـبر  زورما ، يرادـکناب  ماـظن  رد  مییوگب  ـالثم  میزاـس . عونمم  ار  یحاـبم  حاـبم و 

هناهب ماسقا  عاونا و  و  درادـن ، یعنام  باـجح  فشک  زورما  یلو  هتـشادن  ار  زورما  نّدـمت  رـشب  هک  هدوب  یناـمز  هب  طوبرم  باـجح  مییوگب 
ار يروما  دوش  یم  هاگ  و  تسا . تعدب  زراب  قادـصم  دراوم ، نیا  همه  دـننک ، یم  لالح  ار  مارح  مارح و  نآ  اب  ار  لالح  هک  ییاه  ییوج 
مّوس و هحفص 117  رد  ار  تاوما  يارب  يراوگوس  مسارم  الثم  میرمشب ، نید  ءزج  هدشن  دراو  تّنس  باتک و  رد  ینید و  تاروتـسد  رد  هک 
میرمشب و یعرش  بجاو  ار  یمالسا  دایعا  رد  ینامداش  نشج و  ای  مینادب و  مالسا  تاروتسد  ءزج  تسا ، یفرع  رما  کی  هک  ملهچ  متفه و 

عرـش لئاسم  هب  یطابترا  چیه  هک  یفرع  دصرد  دص  روما  رد  يروآون  1 ـ تسا : هنوگ  هس  اه  يروآون  رت ، نشور  ترابع  هب  اه . نیا  لاـثما 
نایاوشیپ ریاس  مالـسا و  ربماـیپ  رـصع  تاـیح و  ناـمز  رد  هک  یعیبط  مولع  تاـعارتخا و  عیانـص و  هب  طوبرم  ياـه  يروآون  دـننام  درادـن ،

هدنزاس دـیفم و  ياه  تعدـب  ءزج  اه  تعدـب  هنوگ  نیا  دوش ، یمن  فّقوتم  هاگ  چـیه  تاعارتخا  مولع و  هلفاق  اریز  تسا ، هدوب  زین  موصعم 
يروآون 2 ـ دشاب . هدوب  هک  یتّلم  موق و  ره  زا  دندرک ، یم  لابقتـسا  بّصعت ـ  نودب  يدـیفم ـ  هدـیدپ  ره  زا  ناهج  يالقع  همه  اریز  تسا ،

بارحم اه ، هتـسدلگ  صاخ ، تّیفیک  اب  دجاسم  يانب  لثم  دوش ، هداد  عرـش  هب  تبـسن  هک  نآ  یب  یعرـش ، تاعوضوم  نوماریپ  یفرع  ياه 
ربماـیپ رـصع  رد  اـه  نیا  زا  کـی  چـیه  نیقی  هب  لـیبق . نیا  زا  اهدـص  ناذا و  يارب  وگدـنلب  زا  هدافتـسا  اـه ، هبیتک  اـه ، يراـک  یـشاک  اـه ،

رد یّتح  نیملـسم  دـجاسم  مامت  هک  یلاح  رد  تسا ، مارح  تعدـب و  اه  نیا  دـیوگ  یم  سک  چـیه  ایآ  دوبن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
مارحلادجسم رد  هک  يدایز  تارییغت  نینچمه  تساه . نیا  زا  رپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دجسم  ّتیباّهو و  زکارم  يدوعـس و  ناتـسبرع 

مّود هقبط  نتخاس  رت  مهم  نآ  زا  و  درادن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نامز  اب  یتهابـش  چیه  هک  هحفص 118  تسا ، هتفرگ  تروص 
نیا اه . نیا  لاثما  ینم و  جراخ  هب  اه  هاگنابرق  لاقتناو  دـندرک  داجیا  تارمج  رد  ًاریخا  هک  یبیجع  رییغت  و  هورم ، افـص و  یعـس  ّلحم  يارب 

ناونع هب  ار  نآ  سک  چـیه  اهرطخ و  تالکـشم و  عفر  ای  راک  رد  تلوهـس  يارب  یعرـش  لئاسم  رانک  رد  یفرع ، تسا  يروما  اه  يروآون 
ناظفاح و نایراق و  نیرتهب  باختناو  نآرق  تئارق  هقباسم  تاسلج  لیکـشت  دناد . یمن  تعدـب  دسانـش و  یمن  یعرـش  ّصاخ  روتـسد  کی 

يارب هک  تسا  ییاه  يروآون  اـه  نیا  هدوبن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع  رد  اـه  نیا  زا  کـی  چـیه  نیقی  هب  دـیجم . نآرق  نارّـسفم 
لیکشت قیرط  زا  تاوما  هب  مارتحا  نینچمه  تسا . نید  ءزج  مییوگب  هک  نآ  یب  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  ینید  فادها  دصاقم و  تفرـشیپ 

نشج نید . ناگرزب  يارب  تشادوکن  تاسلج  یبهذم و  ياه  هرگنک  اه و  شیامه  لیکـشت  صاخ . ینامز  عطاقم  رد  تشادگرزب  سلاجم 
مالـسا و تمظع  ببـس  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  روما  و  نانآ . تلحر  ای  تداهـش  يارب  يراوگوس  سلاجم  نید . نایاوشیپ  يارب  ّدلوت  ياه 

هبرجت اهراب  دوخ  طیحم  رد  ام  ددرگ . یم  ناـنآ  رتشیب  تخانـش  تفرعم و  بجوم  يربخ و  یب  تلفغ و  ياـه  هدرپ  ندز  راـنک  نیملـسم و 
رد يرادـیب  یهاگآ و  زا  یجوم  دریگ ، یم  ماجنا  یبهذـم  لـئاسم  هیـشاح  رد  هک  یفرع  هحفـص 119  ياه  هماـنرب  هنوگ  نیا  هک  میا  هدرک 

دوش و یم  ینید  روما  هب  مامتها  یمالـسا و  ینآرق و  فراعم  يوس  هب  اهنآ  تکرح  ببـس  دزیگنا و  یم  رب  ناوج ، لـسن  صوصخ  هب  همه ،
سک چیه  هک  تسا  یفرع  روما  هلسلس  کی  اه  نیا  لاح ، ره  هب  دنک . یم  دراو  نیملـسم  رب  یمیظع  تراسخ  اه  همانرب  نیا  لیطعت  نیقی  هب 

تـسین نید  ءزج  هک  ار  يزیچ  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هداد  ار  يروتـسد  نینچ  ادـخ  لوسر  ای  دـنوادخ  دـیوگ  یمن  روما  نیا  ماجنا  ماـگنه 
3ـ تسناد . یهارمگ  یعون  ار  نآ  ٌَۀلَالَـض » ۀَعِْدب  ُّلُک   » ناونع هب  دراذگ و  نآ  رب  تعدب  مان  ناوت  یمن  زگره  نیاربانب ، دـنک . یمن  نآ  ءزج 

نیناوق ّدـض  رب  ینوناق  نتـسکش و  ار  نید  میرح  دـش :  هراـشا  نآ  هب  زاـغآ  رد  هک  تسا  مارح  تعدـب  ناـمه  هک  دراد  دوجو  يرگید  عون 
ناوردـنت یلو  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  رب  عرـش  رد  یلیلد  هک  نآ  یب  ندرک  مک  ار  ینوناق  ای  ندوزفا  نآ  رب  ینوناـق  اـی  ندرک  عضو  ینید 

راتفرگ دنراذگب و  قرف  دنا  هتسناوتن  يروآون  عون  هس  نیا  نایم  لوصا  ملع  یمالسا و  هقف  هب  تبسن  اهنآ  تاعالّطا  فعض  رطاخ  هب  یباّهو 
مهّتم ار  اهنآ  یگداس  هب  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یم  تعدب »  » هب مهّتم  يزیچ  كدنا  اب  ار  دوخ  ناملـسم  ناردارب  و  دنا ، هدش  یتخـس  هابتـشا 

مارحلادجـسم فورعم  ناسرّدم  هحفـص 120  زا  یکلام  يولع  نب  فسوی  دـیقف  ملاع  زا  ینخـس  اب  ار  راـتفگ  نیا  دـنیامن . یم  كرـش »  » هب
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شا هصالخ  هک  دراد  ینخس  دب » بوخ و  تعدب   » ناونع تحت  تعدب  ثحب  رد  حّحـصت » نأ  بجی  میهافم   » باتک رد  وا  میهد . یم  نایاپ 
هزات رما  ره  اب  دننک ، یم  بستنم  حلاص » فلس   » هب تهج  یب  ار  دوخ  هک  رظن  گنت  بّصعتم و  لهاج و  ناگیامورف  زا  یـضعب  تسا : نینچ 

هک نآ  یب  دننک  یم  یفن  تسا ، تلالـض  یتعدب  ره  تسا و  تعدـب  هک  نیا  ناونع  هب  ار  يدـیفم  عارتخا  ره  دـنزیخ و  یمرب  هزرابم  هب  يا 
نشور رکف  میلس و  لقع  هک  تسا  يزیچ  يراذگ  قرف  نیا  دنـسانشب . دب  زا  ار  کین  تعدب  دنراذگب و  قرف  اه  يروآون  اه و  تعدب  نایم 

. دنا هداهن  هّحـص  نآ  رب  مزح » نبا   » و رجح » نبا   » و یطویـس »  » و يوون »  » نوچمه لوصا  ملع  ناگرزب  زا  یعمج  دـننک و  یم  دـیکأت  ار  نآ 
یم ار  بلطم  نیمه  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  اـجکی  میراذـگب و  مه  راـنک  رد  دـننک ، یم  ریـسفت  ار  رگیدـکی  هک  يوبن  ثیداـحا  هاـگ  ره 

یمن عرش  لوصا  زا  یلصا  چیه  تحت  رد  لخاد  هک  تسا  يدب  ياه  تعدب  هب  رظان  هک  تسا  ٌَۀلَالَـض » ۀَعِْدب  ُّلُک   » ثیدح هلمج  زا  دناسر .
تسا یعرش  ینعم  هب  تعدب  تسا ، تلالض  مارح و  هچ  نآ  تسین ، مارح  يروآون ) ینعی   ) يوغل ینعم  هب  تعدب  دیازفا : یم  سپـس  دشاب .

تعیرش بحاص  هب  بوسنم  یعرش  رما  کی  ناونع  هب  هک  تسا » نداد  تعیرش  هغبص  گنر و  نآ  هب  ندوزفا و  نید  رما  رب  ار  يزیچ   » نآ و 
. تسین عونمم  زگره  اـیند ، روما  هب  طوبرم  ياـه  يروآون  عاوـنا  ینعی  يوـیند ، تعدـب  اـّما  هحفـص 121  دوش . عقاو  تّیعبت  لوـبق و  دروـم 

رگا تسا و  مارح  هک  دراد  عون  کی  اهنت  یعرش  تعدب  اّما  تسا ، نآ  يوغل  ینعم  هب  رظان  دب ، بوخ و  مسق  ود  هب  تعدب  میسقت  نیاربانب ،
. دننک یم  ظافلا  رد  عازن  هک  دنتسناد  یم  دنتـساخ و  یمن  رب  تفلاخم  هب  نآ  اب  ًاعطق  دنتـسناد ، یم  ار  مسْقَم »  » موهفم میـسقت ، نیا  نافلاخم 
ّرش زج  هک  دراد  دوجو  زین  يروما  تفر و  نآ  لابقتسا  هب  دیاب  هک  دوش  یم  تفای  دیفم  رایـسب  يروما  يویند ، ياه  تعدب  نایم  رد  يرآ ; 

. دعب هب  هحفـص 102  حّحـصت ، نأ  بجی  میهافم  یقرواپ 1 . تسا ) یعامتجا  ياه  يراـب  دـنب و  یب  یـضعب  هب  هراـشا  ( ) 1 .) تسین داـسف  و 
هحفص 125 هحفص 124  هحفص 123  هحفص 122 

تساخرب هکم  زا  هک  يدایرف 

شا هناعاجش  دقن  يولع و  نب  فسوی 

یعاجش ملاع  يولع  نب  فسوی  میـسیونب . امـش  يارب  یـشرازگ  يولع  نب  فسوی  زیگنا  تفگـش  باتک  زا  هک  میداد  لوق  باتک  يانثا  رد 
هداعلا قوف  مارتحا  يدوعـس  روشک  یـسایس  لاجر  هّکم و  ناگرزب  املع و  تشاد ، یهّجوت  لـباق  سرد  هقلح  تسیز و  یم  هّکم  رد  هک  دوب 

مداخ  » ار دوخ  هک  وا  تفرگ . ارف  ار  هقطنم  هودـنا  ّرثأـت و  زا  یجوم  تسبرب و  ناـهج  زا  هدـید  رخاوا  نیا  رد  يو  دـندوب ; لـئاق  وا  يارب  يا 
هب درک و  یم  راختفا  ینـسحلا »  » بقل هب  هّیـضرم و  يارهز  هیّرذ  زا  دوب و  یکلام »  » بهذـم وریپ  دـناوخ  یم  مارحلا » دـلبلاب  فیرـشلا  ملعلا 

تاـفیلأت دوـب و  مارحلا  دجـسم  سرد  تاـقلح  نیرت  تّیعمجرپ  زا  مارحلا  دجـسم  رد  وا  سرد  هقلح  تشاـگن . یم  ار  نآ  دوـخ  ماـن  لاـبند 
نأ بجی  میهافم   » باتک ماجنارس  دوب و  فلاخم  تخس  بّصعتم  ياه  یباّهو  يوردنت  اب  وا  هحفص 126  تشاد . یمالسا  مولع  رد  یناوارف 
مان زا  هک  هنوگ  نامه   ) هناملاع هنابّدؤم و  ینحل  اب  وا  تشون . اه  نآ  دیاقع  راکفا و  دقن  رد  ار  ددرگ ) حالصا  دیاب  هک  یمیهافم  « ) حّحـصت

یلـص ) مرکا ربمغیپ  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رب  اج  همه  رد  تخادرپ و  وردنت  هورگ  نیا  يرکف  ياه  هیاپ  نیرت  مهم  دقن  هب  تسادیپ ) باتک 
نآ راکنا  رب  رداق  زین  وردـنت  ياه  یباّهو  هک  تسج  دانتـسا  یعبانم  اـه و  باـتک  هب  درک و  هیکت  ّتنـس  لـها  ربتعم  عباـنم  زا  هلآو ) هیلع  هللا 
نآ لاوما  سوفن و  هحابا  ناناملسم و  زا  يرایسب  ریفکت  ببس  هک  تسا  هورگ  نیا  زغم  رد  میهافم  هلـسلس  کی  هک  نیا  ناونع  هب  وا  دندوبن .
زا باتک  نیا  دمآرب . راک  هدهع  زا  یبوخ  هب  و  دمآ ، نادیم  هب  ددرگ  حالصا  میهافم  نیا  دیاب  و  تسا ، هتسسگ  ار  تدحو  هتـشر  هدش و  اه 
هب راب  راهچ  اه  لاس  زا  یکی  رد  یّتح  دـش . پاچ  راب  هد  لاس  لوط 10  رد  باتک  نیا  1 ـ تسا : ریظن  یب  ای  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  یتاـهج 

تّنـس لها  گرزب  ياملع  زا  يدایز  هورگ  2 ـ دش . هجاوم  ناتسبرع ! یّتح  یمالسا  ياهروشک  رثکا  رد  يدیدش  لابقتـسا  اب  دیـسر و  پاچ 
ار وا  تعاجـش  و  يولع » نب   » تارظن دنتـشون و  ظیرقت  باـتک  نیا  رب  نآ  ریغ  تاراـما و  ناتـسکاپ و  نیرحب ، نادوس ، شکارم ، رـصم ، رد 
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رب عامجا  یعون  زا  تیاـکح  هحفص 127  هک  تسا  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  هحفـص  رد 70  وا  باـتک  زاـغآ  رد  نآ  هنومن  هک 23  دندوتس 
یلع یلو  دوب  هدیـسر  پاچ  هب  یبد »  » رد هچرگ  باتک  نیا  3 ـ بلاج ! تسا  يا  هچباتک  دوخ  اه  ظیرقت  نیا  دـنک و  یم  باتک  نیا  بلاطم 
نیا دراو  اهنآ  راکفا  دقن  رد  یباتک  دنداد  یمن  هزاجا  دنراد و  ناتسبرع  رد  باتک  رازاب  رب  بّصعتم  ياه  یفلـس  هک  يدیدش  روسناس  مغر 

هک نانچ  نویباّهو ـ  زا  دیدج  رـشق  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  میدرک . هیهت  اجنآ  زا  ار  نآ  ام  تفر و  یم  شورف  هب  هّکم  رازاب  رد  دوش ، روشک 
. دنرمش یم  مزال  ار  نآ  رد  رظن  دیدجت  و  دنتسین ، هارمه  بّصعتم  ياه  یفلس  راکفا  اب  دش ـ  هراشا  مه  البق 

باتک ياه  ظیرقت  زا  ییاه  هنومن 

یم تعانق  دـنا  هتـشون  باتک  نآ  رب  فورعم  ياملع  هک  ییاهدـیجمت  حدـم و  زا  هصالخ  روط  هب  مه  نآ  هنومن  هس  رکذ  هب  طقف  اـجنیا  رد 
عمجم  » ّلک ریبد  ۀکرب » حاّتفلادبع  رتکد  « ـ 1 دنک : یم  تواضق  هنوگچ  یباّهو  بّصعتم  رـشق  هرابرد  مالـسا  ناهج  هک  دوش  نشور  ات  مینک 
شالت شـشوک و  يولع ) نب  باـتک  هب  هراـشا   ) سیفن باـتک  نیا  رد  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ  ظـیرقت  نمـض  هرهاـق  رد  یمالـسا » ثوحب 

هب يداهتجا  یعرف و  لئاسم  ربارب  رد  بّصعت  راثآ  وحم  نیملسم و  فوفص  داّحتا  يارب  یمالسا  قّقحم  ّققدم و  ملاع  کی  يوس  زا  یمیظع 
ترایز تعافش و  هلأسم  دروم  رد  نینچ  مه  تسا ، هدمآ  لمع  هب  رفک  كرش و  هب  نیملـسم  نداد  تبـسن  دروم  رد  صوصخ  هحفص 128 

نیملسم و فوفـص  تدحو  رد  یتکربرپ  ریثأت  اهبنارگ  باتک  نیا  تسا  دیما  رگید . ساّسح  لئاسم  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ربق 
یم نینچ  دوخ  ظیرقت  رد  نادوس »  » رد یعرش  ءاتفا  سلجم  سیئر  ضوعلا » دمحا  خیش  « ـ 2 ( 1 .) دشاب هتشاد  فالتخا  لماوع  ندرب  نایم  زا 

هب نیفیرشلا ـ  نیمرحلاب  ملعلا  مداخ  ینسح ـ  یّکم  یکلام  يولع  نب  فیرـش  قّقحم  هک  یباتک  زا  هک  داد  تسد  یتصرف  هللادمحب  : » دسیون
رما هس  هب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یتاهابتـشا ) و   ) میهافم حیحـصت  زا  باتک  نیا  موش . ربخ  اـب  تسا ، هتـشون  حّحـصت  نأ  بجی  میهاـفم  ماـن 

رفک و يارب  نّویباّهو ) زا   ) یهورگ هک  ار  ییاهرایعم  هک  دـنک  یم  تابثا  نیهارب  ّهلدا و  اـب  هک  تسا  یتدـیقع  ثحاـبم  لّوا ، تسا : طوبرم 
كّربـت موهفم  تّوبن و  تقیقح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هب  طوبرم  ثحاـبم  مّود ، تسا . دـساف  دـنا ، هدرک  باـختنا  تلـالض 

تایح هب  طوبرم  ثحابم  مّوس ، تسا . هدرک  تابثا  ار  لئاسم  نیا  عطاق  نیهارب  اب  هک  تسوا ، راثآ  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  نتـسج 
هللا یلص  ) ربمایپ هحفـص 129  صیخلت .) یمک  اب   ) و 30 هحفص 29  حّحـصت ، نأ  بجی  میهافم  یقرواپ 1 . ترایز  ّتیعورـشم  و  یخزرب ،

« ناربج مالسلادبع  « ـ 3 ( 1 .) تسا هتخادرپ  راکفا  حالـصا  هب  ّتقد  اب  قّقحم  درم  نیا  هک  دراد  طاـبترا  نآ  هب  هک  يرگید  روما  و  هلآو ) هیلع 
نینچ نآ  زا  یـشخب  رد  دـنا ، هتـشاگن  باتک  نیا  رب  یعماج  ظیرقت  سلجم  نآ  ياـضعا  قاـّفتا  هب  شکارم  رد  یمیلقا  یملع  عمجم  سیئر 
رطاخ هب  دنداتـسرف ، دورد  شّفلؤم  رب  هدرک ، لوبق  هب  یّقلت  ار  نآ  همه  دـش ، هضرع  هاگآ  نادنمـشناد  رب  باـتک  نیا  هک  یماـگنه  : » هدـمآ
یملع سلجم  ياضعا  اذـل  دوب ... اـملع  همه  هدـهع  رب  هک  یمالـسا  تّما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ادـخ و  ربارب  رد  یبجاو  رما  ماـجنا 

زا هدرک و  مالعا  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  لماک  تقفاوم  نآ ، رد  لّمأت  باتک و  نیا  زا  عـالّطا  زا  دـعب  سلجم  سیئر  فارـشا  تحت  شکارم 
ییانعمرپ ابیز و  راعـشا  اه  نیا  رب  هفاضا  ( 2 «.) دنیوگ یم  کیربت  ّفلؤم  نیا  هب  ار  بلاج  مادـقا  نیا  هدومن ، يرازگـساپس  وا  گرزب  شالت 

زا تیب  هس  نیا  مینک : یم  هدنسب  همه  نآ  نایم  زا  تیب  هس  رکذ  هب  اهنت  هک  دش  هدورس  باتک  نیا  زا  شیاتـس  رد  بدا  ناگرزب  يوس  زا  زین 
بجی میهافم  یقرواپ 1 . ملاعلا  ۀطبار  یهقف  عمجم  وضع  ایناتیروم و  یلاع  هاگداد  قباس  سیئر  دودع » ملاس  دمحم  خیـش   » هک تسا  یتایبا 

اوماه دق  سانلا  ناک  میهافم  تّحص  تسا : هدورس  هّکم  رد  یمالسالا  هحفص 130  هحفص 68 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 37 . حّحصت ، نأ 
قاّذحلا نم  هلنت  مل  ام  انل  یکلاملا  يولعلا  هب  يدبأ  ماهبا  سیلدـت و  طلخ و  طبخ و  هل  موقی  قیمع ال  قیقد  ثحب  ماهبا  سبل و  اهلیاز  اهیف و 

قیقد و ثحب  نیا  داد ) هئارا  ام  هب  . ) دوب هتخیمآ  نآ  اب  ماهبا  هابتـشا و  دـندوب و  نادرگرـس  نآ  هراـبرد  مدرم  هک  یحیحـص  میهاـفم   » ماـهفأ
مهف هک  یبلاطم  تخاس ، راکـشآ  ام  يارب  یکلام  يولع  ار  میهافم  نیا  درادن . هار  نآ  رد  ماهبا  سیلدت و  لطاب و  هابتـشا و  هک  تسا  یملع 

(1 «.) دوب هدیسرن  نآ  هب  ناهاگآ  زا ) يرایسب  )
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باتک ياوتحم 

هتخادرپ روحم  هس  رد  وردـنت  نّویباّهو  راکفا  دـقن  هب  باتک  نیا  دـش  هراشا  نیـشیپ  ياملع  زا  یـضعب  تاملک  يال  هبال  رد  هک  هنوگ  نامه 
. تسا نامیا  رفک و  هب  طوبرم  لئاسم  هب  طوبرم  لّوا : روحم  تسا . هتخاس  راکشآ  ار  نآ  فعض  ربتعم  تایاور  تایآ و  هب  دانتسا  اب  تسا و 
هحفص 55. حّحصت ، نأ  بجی  میهافم  یقرواپ 1 . هک  تسا ) بّصعتم  ياه  یفلس  شروظنم   ) مدرم زا  يرایـسب  : » دیوگ یم  تحارـص  اب  وا 

اجنآ ات  دنا  هدومیپ  اطخ  هار  دنک ، یم  جراخ  مالـسا  هریاد  زا  ار  ناسنا  هک  يروما  تقیقح  مهف  رد  دنک  حالـصا  ار  اهنآ  ادـخ  هحفص 131 
وا دنرمـش »!! یم  رفاک  یمک ـ  هّدع  زج  ار ـ  نیمز  يور  ناناملـسم  مامت  هک  يّدح  هب  دننک  یم  ریفکت  تسا  فلاخم  اهنآ  اب  ار  سک  ره  هک 

ُُهلاِتق َو  ٌقوُُسف  ِِملْـسُْملا  ُبابِـس   » يوبن فورعم  ثیدح  هب  سپـس  دیدنـسپ ، یمن  ار  يوردنت  نیا  زین  بهذـم  نیا  ماما  هک  تسا  دـقتعم  یّتح 
هابتـشا و رفک و  نامیا و  زرم  یفاک  لیالد  اب  دنک و  یم  شهوکن  تّدش  هب  نانآ  اب  گنج  نیملـسم و  هب  ییوگدـب  زا  هتـسج ، دانتـسا  ٌْرفُک »
زا دوـش و  یم  دـنت  یمک  ناـفلاخم  ربارب  رد  وا  نحل  هاـگ  هک  نیا  بلاـج  دزاـس . یم  نشور  رما  نـیا  رد  ار  بّـصعتم  ياـه  یفلـس  ياـطخ 

مدرم : » دـنیوگ یم  هک  دـنک  یم  لقن  نیفلاخم  زا  تاداع  قراوخ  دروم  رد  لاثم  ناونع  هب  ددرگ . یم  نیگمـشخ  ناـفلاخم  تشز  تاریبعت 
نخس نیا  : » دیوگ یم  خساپ  رد  تسا .» رفک ) و   ) كرـش نیا  تسین و  نآ  رب  رداق  ادخ  زج  هک  دنبلط  یم  ییاهزیچ  نیحلاص  ایبنا و  زا  هاگ 

اعد اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  ناراوگرزب  نآ  زا  مدرم  تسا ، هدوب  ناناملسم  نایم  ماّیالا  میدق  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  تسا  مهف  ءوس  زا  یـشان 
یم هدید  رایـسب  ربمغیپ  هاگـشیپ  زا  اهاضاقت  عون  نیا  زا  یمالـسا  ربتعم  تایاور  رد  و  دوش ، لح  یّلحنیال  لکـشم  دنهاوخب  ادخ  زا  دـننک و 

هحفـص 132 هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناتـشگنا  زا  همـشچ  ندیـشوج  ناراب ، لوزن  جالع ، لباق  ریغ  ياه  يراـمیب  ناـمرد  دـننام  دوش ،
ینعم اه  نیا  ایآ  : » دـیوگ یم  ناـیاپ  رد  و  اـه » نیا  دـننام  دـننک و  لواـنت  نآ  زا  يداـیز  ّتیعمج  هک  يا  هنوگ  هب  مک  ياذـغ  نتفاـی  تکرب 
رّوصت ار  نآ  ملاع  هب  دسر  هچ  ات  لهاج  چیه  هک  تسا  ینخس  نیا  دنمهف !؟ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  رتهب  ار  رفک  دیحوت و 

تاریبعت لثم  رثکاّدـح  نافلاخم  ياه  تناها  اه و  قیـسفت  اهریفکت و  ربارب  رد  وا  دـنت  ریبعت  تسا و  هنابّدؤم  اج  همه  وا  نحل  ( 1 «.) دنک یمن 
نشور یمالسا  تایاور  تایآ و  قبط  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  يالاو  ماقم  شمالک ، زا  شخب  نیا  رد  وا  مّود : روحم  تسالاب .

، درادـن كرـش  هلأسم  هب  یطابترا  چـیه  هک  نیا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  راثآ  هب  نتـسج  كّربت  موهفم  نایب  هب  سپـس  هتخاـس ،
یم بآ  نآ  زا  هک  یفرظ  هب  كّربت  ربمایپ ، تسد  ندیـسوب  هب  كّربت  زاوج  رد  ار  املع  لاوقا  تایاور و  زا  يدایز  دراوم  هاـگ  نآ  هتخادرپ ،
نآ هدرمش و  رب  نیشیپ  يایبنا  نیحلاص و  راثآ  هب  كّربت  راوگرزب و  نآ  فیرـش  ربق  ربنم و  هب  كّربت  ترـضح ، نآ  هناخ  هب  كّربت  دیـشون ،
یم ار  هباحـص  زا  يدایز  هورگ  یماسا  و  دراذـگ ، یمن  یقاب  دـیدرت  يارب  ییاج  هک  دروآ  یم  تّنـس  لها  فورعم  بتک  زا  كرادـم  ردـق 

نشور كرادم  تایاور و  همه  نیا  اب  هک  نیا  زا  دنک  یم  بّجعت  وا  دنتسج . یم  كّربت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  راثآ  هب  هک  درمش 
یم عوـضوم  نیا  راـکنا  هب  هتـسب  شوـگ  مشچ و  یهورگ  ارچ  ربـتعم  هحفص 133  هحفـص 181 . حّحـصت ، نأ  بجی  میهافم  یقرواـپ 1 . و 

تسا هدش  حرطم  یفلتخم  ثحابم  باتک ، زا  شخب  نیا  رد  مّوس : روحم  ( 1 .) دنرمـش یم  یبیرف » ماوع   » ای ینادان »  » یعون ار  نآ  دنزادرپ و 
نآ راثآ  هب  كّربت  زین  نآ و  رانک  رد  ندرک  اعد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ربق  ترایز  بابحتـسا  نآ  نیرت  مهم  وا  داقتعا  هب  هک 
هک دنک  یم  هراشا  یبلاج  هتکن  هب  نایاپ  رد  و  دـنک . یم  لقن  نیـشیپ  گرزب  ياملع  زا  يدایز  تاملک  هطبار  نیا  رد  دـشاب و  یم  ترـضح 

نامز ترـضح و  نآ  ترجه  زور  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دالیم  تشادـگرزب  نآ  تسا و  یباّـهو  نابّـصعتم  دـیدش  تفلاـخم  دروم 
نیا مـیناد  یم  تساـهنآ . دـننام  نابعـش و  هـمین  بـش  و  ربماـیپ ) تاوزغ  نیتـسخن   ) ردـب هوزغ  رد  نیملـسم  يزوریپ  نآرق و  لوزن  تـثعب و 
یم يریگولج  تشادـگرزب  نشج و  همانرب  ماجنا  زا  تّدـش  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  تعدـب  اه  نیا  همه  هک  دـندقتعم  وردـنت  نابّـصعتم 

ناونع هب  سک  چیه  تسا و  یفرع  رما  کی  تشادـگرزب ، تاسلج  هنوگ  نیا  دـیوگ : یم  نانآ  هب  یقطنم  خـساپ  کی  رد  يولع  نب  دـننک .
میهافم باتک  زا  صیخلت  یقرواپ 1 . درادن . تعدب  مدع  تعدـب و  هلأسم  هب  یطبر  نیاربانب  دـهد ، یمن  ماجنا  ار  نآ  یعرـش  روتـسد  کی 
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تاسلج نیا  رد  دش . لفاغ  نآ  زا  دیابن  هک  دراد  ییاهبنارگ  یبنج  راثآ  نیقی  هب  اّما  هحفص 134  ات 242 . هحفص 194  زا  حّحصت ، نأ  بجی 
هک دنتسه  یتمیقرپ  ياه  جنگ  عقاو  رد  سلاجم  نیا  دیازفا : یم  رخآ  رد  دناسر . مدرم  هب  اه  هنیمز  مامت  رد  ار  مالسا  مایپ  ناوت  یم  هوکشرپ 

، دنـشوک یم  نآ  وحم  رد  دننک و  یم  تفلاخم  نآ  اب  هک  اهنآ  درمـش و  تمینغ  ار  نآ  درک و  يرادـهگن  یهجو  نیرتهب  هب  اه  نآ  زا  دـیاب 
(1 !) دنتسه يرکف  هتوک  نادان و  دارفا 

مزال يروآدای 

رد ییاطخ  هابتـشا و  چیه  یّکم  یکلام  يولع  نب  نآ  مرتحم  ّفلؤم  هک  تسین  نیا  روکذم  شزرا  رپ  باتک  زا  يا  هدرـشف  نایب  زا  ام  فده 
وا نانخـس  لوصا  هک  تسا  نیا  فده  نایـسن . وهـس و  ّلحم  تسا و  ناسنا  یلو  دوب  یگرزب  ملاع  هچرگ  مه  وا  هرخالاب  درادن ، باتک  نیا 

ياهروشک رد  مالـسا  ناهج  گرزب  ياملع  زا  یمیظع  هورگ  فرط  زا  دراد و  ّتیعقاو  تسا ، هارمه  تعاجـش  تناتم و  قطنم ، لیلد ، اب  هک 
زا هک  دنا  هدیسر  دوخ  طخ  رخآ  هب  یباّهو  نابّصعتم  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  لابقتـسا  دروم  ناتـسبرع  دوخ  رد  یّتح  فلتخم 

مّوس شخب  زا  يا  هصالخ  یقرواپ 1 . دوش . یم  مالسا  ناهج  رد  یلابقتـسا  نانچ  تسا ـ  وردنت  ّتیباّهو  دقن  نآ  رـسارس  هک  یباتک ـ  نینچ 
یّتح مالـسا ، ناهج  هب  گرزب  تمدخ  نیا  ربارب  رد  يولع  نب  یلو  هحفص 135  ات 318 . هحفص 243  زا  حّحـصت ، نأ  بجی  میهافم  باتک 

فیخـس و هویـش  نامه  زا  نآ  رد  تفای و  فیلأت  رـشق  نامه  يوس  زا  وا  دض  رب  ییاه  باتک  تفرگ و  ار  دوخ  شاداپ  ور  هنایم  تّیباّهو  هب 
هتالالض یف  یکلاملا  یلع  ّدرلا   » و یکلاملا » عم  راوح   » مان هب  ییاه  باتک  . ) دندرک رداص  ار  وا  رفک  مکح  هدرک و  هدافتـسا  ریفکت »  » هنهک

هب یتمدـخ  اه  باتک  نیا  رـصم  رهزالا  هاگـشناد  ياملع  زا  یعمج  رظن  زا  هکلب  دـشن  اه  باـتک  نیا  زا  یلابقتـسا  اـهنت  هن  اـّما  هتارکنم .)» و 
عییشت رد  یّتح  دوب ، ناتسبرع  مدرم  ّصاخ  مارتحا  دروم  نانچمه  يولع  نب  ياقآ  دش و  هدرمش  یمالسا  تدحو  رب  يا  هبرض  مسینویهص و 

یمکحم خساپ  اه  نیا  دنتفر . يو  لزنم  هب  رّرکم  وا  هداوناخ  هب  تیلـست  يارب  يدوعـس  يامعز  دندرک و  تکرـش  رفن  رازه  اه  هد  وا  هزانج 
ارف هاگداد  هب  ار  وا  درک و  مرج  مالعا  وا  ّدض  رب  هّکم  یـضاق  هک  نیا  بلاج  قیـسفت ! ریفکت و  هنهک  هبرح  ربارب  رد  یباّهو  ناوردـنت  هب  دوب 

تسا نم  داهتجا  اهنیا  تفگ : ماجنارس  درک و  عافد  دوخ  ياه  هتشون  زا  تعاس  نیدنچ  وا  دش ، هدناشک  ضایر  هب  وا  هاگداد  یّتح  دناوخ و 
يو دنک . لیمحت  يرگید  دهتجم  رب  ار  دوخ  يأر  دناوت  یمن  يدهتجم  چـیه  متـسه و  دـهتجم  مه  نم  دـیتسه و  دـهتجم  امـش  رثکاّدـح  و 

هحفص 137 هحفص 136  دش ! هئربت  ماجنارس 

دیدج نوّیباّهو 

تـسا طوقـس  یبیـشارس  رد  لاوز و  لاح  رد  هچنآ  یباّهو  دیدج  رـشق  فلا ) دسر : یم  رظن  هب  يرورـض  هتکن  ود  رکذ  لاقم  نیا  نایاپ  رد 
یم حاـبم  ار  اـه  نآ  لاـم  ناـج و  دـنناد و  یم  كرـشم  دوـخ  زج  ار  نیملـسم  همه  هک  تسا  یباّـهو  كاـنرطخ  رّجحتم و  بّصعتم و  رـشق 

ناوج هدرک و  لیـصحت  لسن  زا  رتشیب  هک  رـشق  نیا  تسا . زورب  روهظ و  لاح  رد  یلدتعم  رـشق  یلو  ناناملـسم ، ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دنرمش ،
ار ناناملسم  1 ـ تسا : ریز  ياه  یگژیو  ياراد  دنتـسه ، گنهامه  اهنآ  اب  نانآ  گرزب  ياـملع  دـیتاسا و  زا  یـضعب  یّتح  هتفاـی و  لیکـشت 
. دننز یمن  نارگید  هب  تعدب  رفک و  بسچرب  دنراذگ و  یم  مارتحا  نارگید  دیاقع  هب  دنرازیب ، يزیر  نوخ  زا  دننک و  یمن  كرش  هب  مهّتم 

نانخس ندینش  يارب  ییاونـش  شوگ  دننک و  یم  لابقتـسا  یمالـسا  بهاذم  نیب  هناتـسود  یقطنم و  راوح »  » و نامتفگ »  » زا هحفص 138 2 ـ
باتک و رد  نآ  تمرح  رب  یلیلد  هک  ار  زورما  یگدنز  تبثم  دـیدج و  رهاظم  3 ـ دننک . یم  هعلاطم  زین  ار  نارگید  بتک  و  دـنراد ، نارگید 
هب 4 ـ دنراذگ . یم  قرف  یعرش  یفرع و  موسر  نایم  و  دنرادن ، تفلاخم  مالسا  ناگرزب  تشادگرزب  اب  دنرمـش و  یمن  تعدب  تسین ، تّنس 

کی رد  و  5 ـ دنزادرپب . یعامتجا  دیفم  ياه  ّتیلاّعف  ملع و  لیصحت  هب  تّفع  نیزاوم  یمالـسا و  باجح  ظفح  اب  هک  دنهد  یم  هزاجا  نانز 
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اه نآ  ترفن  مشخ و  دنتـسه و  ناهج  یمالـسا  قرف  ریاس  اب  لماعت  هب  رـضاح  هتـشذگ ، زیمآ  تنوشخ  راکفا  رد  رظن  دـیدجت  نمـض  هملک 
. دنریگ یم  ار  نشخ  هداعلا  قوف  بّصعتم و  ياه  یفلـس  ياج  هتفر  هتفر  اه  نیا  دـنراد ، ار  نیملـسم  يدوبان  دـصق  هک  تسا  یناسک  هّجوتم 
هک ییاه  باتک  رد  نآ  راـثآ  تسا و  ناـیامن  لـماک  روط  هب  هرمع  جـح و  ماـّیا  رد  یگنهرف  یملع و  ياـهدروخرب  رد  هورگ  نیا  شرتسگ 
زا یبسانم  هرهچ  میسرت  هب  دناوت  یم  هورگ ، نیا  روهظ  هتسد و  نآ  لاوز  ام  داقتعا  هب  دروخ . یم  مشچ  هب  یبوخ  هب  دوش ، یم  هتـشون  ًاریخا 

هداتفا رطخ  هب  نیشیپ  ياه  یفلس  زیمآ  تنوشخ  مگُد و  دیاقع  رطاخ  هب  هک  ار  كاپ  نییآ  نیا  ياه  هبذاج  و  دنک ، کمک  ناهج  رد  مالـسا 
ناهج رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  مالـسا  ددرگ و  مهارف  ًاجاْوفَا » ِهللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَـی   » تامّدـقم هللاءاش  نا  دـنک و  ناربج  يّدـح  ات  تسا ،

تّوخا ياه  هیاپ  میکحت  يارب  یّمهم  لماع  ار  نآ  و  دننک ، یم  لابقتسا  يرشق  نینچ  روهظ  زا  ناهج  نیملـسم  همه  هحفص 139  دنک . ادیپ 
هرابرد هچ  نآ  دنناد . یم  دنشوک ، یم  تخس  نیملسم  ریقحت  فیعضت و  يارب  هک  ینانمـشد  ربارب  رد  نیملـسم  فوفـص  داّحتا  یمالـسا و 

نآ رب  یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  رد  مالـسا  ياملع  زا  یمیظع  هورگ  هک  ییاـه  ظـیرقت  تشذـگ و  حّحـصت » نا  بجی  میهاـفم   » باـتک
بتک يور  هب  دوخ  هتـسب  ياـهزرم  ندوـشگ  اـب  تسا  مزـال  يدوعـس  نارادـمامز  رب  تسا . ّتیعقاو  نیا  رب  يرگید  هاوـگ  دـندوب ، هتـشاگن 

نیا ياملع  دمآ  تفر و  یمالـسا و  بهاذم  نیب  وگتفگ  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  اب  و  ناملـسم ، ياهروشک  رگید  ياه  هتـشون  یمالـسا و 
لماوع زا  یکی  نیقی  هب  ةـالغ  رطخ  ب ) مالـسا ! ناـهج  دوس  هب  مه  تسا و  ناـنآ  دوخ  عفن  هب  مه  هک  دـننک  کـمک  رما  نیا  هب  اـهروشک ،
هرابرد هک  يداوسیب  نادان و  دارفا  نامه  تسا ، ةالغ  ياه  يوردنت  ناهج  نیملسم  زا  يرـشق  نایم  رد  یطارفا ، يرگ  یباّهو  رکف  تفرـشیپ 

رطخ کش  یب  دنداد . رارق  ادخ  کیرـش  دندناسر و  تّیهولا  هب  دندرب و  الاب  تّیدوبع  هجرد  زا  ار  اه  نآ  دـنتخادرپ و  ولغ  هب  نید  ناگرزب 
حور اـب  هک  ار  یتاریبـعت  دوبن . اـه  نآ  تسد  رد  يا  هناـهب  دـندوبن ، اـه  نیا  رگا  تسین و  هدوبن و  بّصعتم  نّویباّـهو  رطخ  زا  رتـمک  اـه  نآ 

و نیمحارلا ، محرأ  و  نیضرألا ، تاوامـسلا و  قلاخ  دننام  هدماین ، زگره  ّتنـس  باتک و  رد  تسین و  راگزاس  یمالـسا  دیحوت  هحفص 140 
تامیلعت اب  هن  دنتـسه و  یـضار  اـه  نآ  هن  هک  درب  راـک  هب  هللاءاـیلوا  دروم  رد  دـیابن  تسا ، راـگدرورپ  ّصاـخ  فاـصوا  زا  هک  اـهنآ  لاـثما 

نوچمه ینادان  رد  زین  اه  نآ  هک  طیرفت  باحصا  زا  یهورگ  هک  هدش  ببس  روما  نیا  رب  نالهاج  زا  یضعب  رارصا  تسا . راگزاس  یمالسا 
هتخاس يراک  چـیه  هللاابذوعن )  ) شتاـفو زا  دـعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  دـنیوگب  و  دـنزیخرب ، هلباـقم  هب  دنتـسه ، ةـالغ  هورگ 

زا تافارخ  عاونا  اب  هک  یناسک  نینچ  مه  تسا . مارح  تعدـب و  وا  تراـیز  هب  نتفر  یّتح  و  ناـنمؤم ، يارب  ياـعد  تعافـش و  یّتح  تسین ،
روش هناشن  ار  مشچ  کلپ  نتـسج  یتخبـشوخ و  هیام  ار  بسا  لعن  لاـثم  ناونع  هب  دـنا و  هدـش  رود  ینید  تاـمیلعت  ریاـس  دـیحوت و  لوصا 

یـشومارف هب  ار  اهنآ  قلاخو  دنناد ، یم  موش  ار  هدنرپ  نالف  كرابم و  نومیم و  ار  هدنرپ  نالف  يادـص  موش و  سحن و  ار  ددع 13  یتخب و 
 ; لاق ٌضِْغبُم  َو  لاغ  ٌّبِحُم  ِنالُجَر : َِّیف  َکَلَه  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  تساجنیا  و  دنهابتشا . رد  تخس  دنرپس ، یم 

ةالغ دوجو  ببـس  ناـیبصان  جراوخ و  ( 1 «!) هاوخدـب نمـشد  هدـننک و  ولغ  تسود  دنتـشگ ) هارمگ  و   ) دـندش كاله  نم  هرابرد  سک  ود 
تهج نیمه  هب  دـندرک . مرگ  ار  جراوخ  رازاب  هحفص 141  . 117 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دوخ  هبون  هب  زین  ةالغ  و  دـندش ،

هب رگید  يوس  زا  دـنزیخ و  رب  ةالغ  تیادـه  هب  دـیاب  وس  کی  زا  تسا ، نیگنـس  رایـسب  زورما ، صوصخ  هب  هشیمه و  مالـسا  ياملع  هفیظو 
دوش یم  هدید  هاگ  یّتح  روما ، نیا  رد  داوس  مک  ياه  هدوت  لداعت  ظفح  تسا  لکـشم  هچ  و  دنیوگ ، خـساپ  وردـنت  نایباّهو  ياه  هطـسفس 

َو ِطیِرفَّتلا  َو  ِطاْرفِالا  ِنَع  یلاعَت  ُهللا  اَنَذاعأ   ) دنزغل یم  فرط  ود  نیا  زا  یکی  هب  دنتسه  ناملاع  کلس  رد  رهاظ  هب  هک  یناسک  زا  یـضعب  هک 
هحفص 143 هحفص 142  ِمیِقَتْسُْملا .) ِطارِّصلا  َیلإ  انادَه 

رگید یعاجش  هدنسیون  زا  رگید  يدایرف 

! ًایبن سیل  ۀیعاد و  باتک 
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خیـشلا بهذمل  ۀـیدقن  ۀـئارق   » ناونع تحت  باتک  نیا  دـشاب . یم  ربمایپ ) هن  دوب  بلط  حالـصا  وا  « ) ًایبن سیلو  ۀـیعاد   » باتک تبون  نونکا 
( نارگید ندرمـش  رفاـک  ریفکت و  هلأـسم  رد  ناـیباّهو  ياوشیپ  بهذـم  زا  يا ) هزاـت   ) يداـقتنا تئارق  « ) ریفکتلا یف  باّهولادـبع  نب  دّـمحم 

یگژیو اب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تسا . هدـیچیپ  زاجح  ریغ  زاجحزا و  یعیـسو  قطانم  رد  نآ  هزاوآ  هتفای و  راشتنا  یگزات  هب  هک  تسا  یباتک 
ّتنس لها  فورعم  نادنمشناد  زا  یکلام » ناحرف  نب  نسح  خیـش   : » باتک هدنـسیون  1 ـ دش . انـشآ  نآ  ياوتحم  اب  سپـس  باتک ، نیا  ياه 

نب دّـمحم  خیـش  نایباّهو  ياوشیپ  هب  وا  هحفـص 144  دشاب . یم  لدـتعم  نویباّهو  زا  شدوخ  فارتعا  هب  یکلام و  بهذـم  وریپ  ناتـسبرع و 
اب ود  نیا  تسا  دقتعم  دنک و  یم  دقن  تّدش  هب  ناناملسم  ریفکت  هلأسم  رد  صوصخ  هب  ار  وا  نانخـس  یلو  دراذگ ، یم  مارتحا  باّهولادبع 

هکلب مرمـش ، یم  اـطخلا  زیاـج  اـهنت  هن  ار  وا  لاـح  نیع  رد  مراذـگ ، یم  مارتحا  وا  هب  نم  دـیوگ :  یم  تحارـص  اـب  وا  درادـن . تاـفانم  مه 
دقن ماگنه  هب  اّما  تسا ، لدتـسم  هناـبّدؤم و  ـالماک  شور  کـی  روبزم  باـتک  رد  وا  دـقن  شور  2 ـ متـسه . لئاق  وا  يارب  یناوارف  ياـهاطخ 
ةالغ شدوخ  لوق  هب  و   ) وردنت نویباّهو  يوس  زا  هک  ار  یناوارف  ياهرطخ  یّتح  دنک ، یمن  هظحالم  زیچ  چـیه  زا  نایباّهو ، ياوشیپ  بلاطم 

لباقم فرط  تاملک  زا  صوصخ  هب  دراد ، یمالسا  عبانم  بهاذم و  رب  یبوخ  ّطلست  وا  3 ـ دریگ . یم  هدیدان  دنک ، یم  دیدهت  ار  وا  یباّهو )
باّهولادـبع نب  دّـمحم  نانخـس  ياهداضت  اه و  ضقانت  هب  ار  دوخ  باتک  زا  یـشخب  هک  نیا  بلاـج  و  دریگ ، یم  کـمک  شدوخ  ّدـض  رب 

راتفرگ دنرمـش ، یم  حابم  ار  یباّهو  ریغ  ناناملـسم  سومان  لام و  نوخ و  هک  یباّهو  ناوردنت  هک  تسا  دقتعم  وا  4 ـ تسا . هداد  صیصخت 
وا 5 ـ تسا . يوق  اناوت و  رایسب  يا  هدنـسیون  وا  دناد ; یم  هقطنم  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  يرطخ  ار  نآ  دنا و  هناروکروک  دیلقت  بّصعت و 

هحفـص تسا ، وا  ياه  باتک  نیرتمهم  هک  باّهولادبع  نب  دّمحم  دیحوتلا » باتک   » و تاهبـشلا » فشک   » باتک يور  ار  دوخ  دقن  نیرتشیب 
باتک نیا  دـینادب  تسین  دـب  دـهد . یم  سردآ  ۀینـسلا » رردـلا   » باـتک هب  ار  دوخ  تاـملک  عباـنم  زا  يرایـسب  و  تسا ، هدرک  زکرمتم   145

نب دّـمحم   » ياه همان  اه و  هلاسر  اه ، باـتک  هعومجم  هک  تسا  یلبنحلا » مساـق  نب  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع   » يروآدرگ ۀینـسلا ) رردـلا  )
. تفگ تایح  دوردب  يرمق  لاس 1392  رد  وا  تسا . هدرک  عمج  نآ  رد  زورما  ات  خیش  نامز  زا  ار  ّتیباّهو  نارـس  زا  یعمج  و  باّهولادبع »

سیردت هداد و  رارق  دوخ  هّیموی  سورد  ءزج  ار  باتک  نیا  تسب ، ورف  ناهج  زا  مشچ  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  یباّهو  فورعم  هیقف  زاب » نب  »
هدنـسیون عاجـش و  ملاع  نیا  هّتبلا  6 ـ تسا . ناـیباّهو  راـکفا  زا  یهاـگآ  يارب  یبوخ  رایـسب  عبنم  دـّلجم و  هد  زا  شیب  باـتک  نیا  درک . یم 

نامه ، ) دـنا هدرک  رداص  نونکات  ار  وا  ریفکت  مکح  دـنامن و  ناما  رد  یباّهو  ناوردـنت  ياهدـیدهتو  اهراشف  زا  ًایبن » سیل  ۀـیعاد و   » باتک
ره یلو  تسین ، نشور  دوش ، راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  هدنیآ  رد  و  دندرک ) رداص  ار  یکلام » يولع  نب   » دـیقف ملاع  ریفکت  مکح  هک  هنوگ 

تسا و هناگیب  مالـسا  زا  اه ، يزیر  نوخ  اهریفکت و  نآ  هدومن  تباث  هدرک و  مالـسا  ناهج  هب  گرزب  یتمدـخ  باـتک  نیا  اـب  وا  دـشاب  هچ 
ثحب رد  وا  7 ـ دنا . هتشاد  یمالـسا  ياه  هزومآ  زا  ناهاگآان  زا  یهورگ  هک  تسا  یطلغ  ياه  تشادرب  تسردان و  تسـس و  راکفا  دولوم 

هحفـص 146 ار  باّهولادبع  نب  دّمحم  ياه  باتک  زا  دیدج  تئارق  نیا  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دیوگ یم  دوخ  باتک  یتامّدـقم  ياه 
هثداح نیا  رد  نیملسم  ماّهتا  ببس  دیاش  هک  ارچ   ) مزاس رـشتنم  ار  نآ  مدوبن  لیام  هثداح  نیا  زا  دعب  مدوب و  هدرک  هّیهت  ربماتپـس  زا 11  لبق 

، دنهد یم  لیکـشت  دّمحم  خیـش  بهذم ، نیا  ياوشیپ  هئربت  يارب  شیامه  هرگنک و  هتـسویپ  یباّهو  ناوردنت  مدید  هک  یماگنه  یلو  دوش )
تفارظ اـب  ار  بلطم  وا  8 ـ ( 1 «.) دـننک ریفکت  هب  مکح  رد  خیـش  ياطخ  هب  فارتعا  دـنهد و  فاصنا  ات  مزاس  ـالمرب  ار  قیاـقح  مدـید  مزـال 

هدرک باختنا  دوخ  باتک  يارب  ار  مان  نیمه  و  ربمایپ ! هن  دوب ، یبلط  حالـصا  درم  باّهولادبع  نب  دّمحم  دیوگ : یم  هدرک و  زاغآ  یـصاخ 
کی نوچمه  يرگید  هورگ  دنناد و  یم  قساف  رفاک و  ار  وا  يا  هّدع  میا . هتفرگ  رارق  یطارفا  هورگ  ود  نایم  رد  ام  دیازفا : یم  سپس  تسا .

رد ود  ره  دـیازفا  یم  سپـس  دریگب ; وا  رب  يا  هدرخ  دـیابن  سک  چـیه  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دـننک ، یم  راـتفر  وا  راـتفگ  نانخـس و  اـب  ربماـیپ ،
دوخ نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  9 ـ دور . یم  وا  دیاقع  راکفا و  هب  تبسن  دوخ  ياهدقن  غارس  هب  همدقم  نیا  زا  هدافتـسا  اب  يو  دنهابتـشا .

رد دوخ  رصع  دیحو  وا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  خیش  ناوریپ  زا  یضعب  دیوگ :  یم  ةوعدلا » ملعلا و  یف  ًادیحو  نکی  مل  خیـشلا   » ناونع تحت 
هحفـص ًاّیبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . رفک  كرـش و  دالب  دـنتفریذپن ، ار  ّتیباّهو  توعد  هک  یمالـسا  ياهروشک  مامت  دوب و  شناد  ملع و 
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هنافّسأتم و  دیازفا : یم  سپس  ( 1 !!) دنناد یمن  مالسا  زا  زیچ  چیه  هک  دنتـسه  ینالهاج  اهروشک  نیا  ياملع  مامت  تسا و  هحفص 147   . 28
، متفای خیـش  دوخ  تاملک  رد  ار ، ندرمـش  رفاک  ار  اهنآ  ياملع  همه  و  نتـسناد ، رفک  روشک  ار  اـهنآ  ياـهروشک  و  نیملـسم ، ریفکت  لـصا 
رد دندومیپن . ار  حیحـص  هار  هدیقع  نیا  رد  وا  نیعبات  خیـش و  ًامّلـسم  دیازفا : یم  سپـس  درک ! مهاوخ  رکذ  ار  نآ  كرادم  هک  هنوگ  نامه 
زا يرایـسب  ناناملـسم  ریفکت  دروم  رد  صوصخ  هب  دنداتفا  نآ  رد  شناوریپ  زا  يرایـسب  خیـش و  هک  ییاهاطخ  زا  یـضعب  دیوگ : یم  همادا 

و داد ، يور  ناهج ) فلتخم  طاقن  رد   ) ًاریخا راـب ، تنوشخ  لاـمعا  هجیتن  رد  و  تخاـس ، راـتفرگ  ولغ ـ  اـی  دـیلقت  يور  زا  ار ـ  ملع  ناـبلاط 
10ـ دننز .) یم  دندز و  یکانتشحو  ياهراتشک  هب  تسد  و   ) دندیرفآ یکاندرد  ثداوح  اهراعـش  نامه  خیـش و  لالدتـسا  نامه  اب  یهورگ 

دنراد ار  نآ  رب  تردق  هک  یناسک  رب  دیاقع  نیا  دقن  دوش  یم  ببـس  خیـش ، ياهاطخ  نایب  زا  يدوعـس  روشک  رد  املع ، رثکا  يایح  مرش و 
ار هچنآ  تسا  مزال  يدوعس )  ) روشک رد  يدنورهـش  دنمـشناد و  ره  رب  تسا . هدرک  ثحب  نیا  هب  راداو  ارم  رما  نیمه  دشاب و  ینیع  بجاو 

زارد رد  نآ  لها  ام و  روشک  هب  اهنت  هک  یتاغیلبت  زا  دـهد و  ماجنا  دزاس ، جراـخ  اـهریفکت  اـه و  تنوشخ  نیا  زا  ار  اـم  دوش  یم  ببـس  هک 
ًاّدج دراد ، يا  هدیاف  تّدم  هاتوک  رد  مینک ) لایخ   ) دنچ ره  دناسر ، یم  هحفص 148  هحفص 13 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . نایز  تّدم 

عـضو نیا  هب  میزاس و  كاـپ  ناـهانگ  یب  ياـه  نوخ  نتخیر  هنارگمتـس و  ریفکت  یگدولآ  زا  ار  دوخ  نطو  نید و  دـیاب  اـم  دـیامن . زیهرپ 
ره دـسرن . ام  هب  قارع  زا  كانتـشحو  ياـه  تنوشخ  ربخ  هک  تسین  يزور  مینز ، یم  مقر  ار  روطـس  نیا  هک  ماـگنه  نیا  رد  میهد . همتاـخ 

اهنآ زا  يرایـسب  دنوش و  یم  هدش ، يراذـگ  بمب  ياه  لیبموتا  هلیـسو  هب  هتخیـسگ  ماجل  تنوشخ  نیا  همعط  رفن  اهدـص  هاگ  اه و  هد  زور 
یم حابم  ار  ناشلام  ناج و  دـنرادنپ و  یم  رفاک  ار  همه  ناملـسم و  ار  دوخ  هک  تسا  یناـسک  راـک  دـهد  یم  ناـشن  دراد و  يراـحتنا  هبنج 

هک نیا  بلاـج  تسا . هدـمآ  قارع  هب  ندرا  زا  ندرا و  هب  زاـجح  زا  هک  تسا  خیـش  بتکم  تاـمیلعت  ناـمه  لوـصحم  زین  اـه  نیا  دـنرمش .
هک نیا  نآ  دـنک و  یم  هراشا  یهّجوت  لباق  هتکن  هب  لـصف  نیمه  رد  دوخ  باـتک  یقرواـپ  رد  ًاـیبن ) سیل  ۀـیعاد و   ) روبزم باـتک  هدنـسیون 

، بصاغ لیئارـسا  هب  هبناج  همه  ياه  کمک  يداصتقا و  یماظن ، یـسایس ، بّرخم  ياه  تسایـس  اـب  اـه  ییاـکیرمآ  صوصخ  هب  اـه  یبرغ 
ببس هک  هتخیسگ  ماجل  ریفکت  نیا  هک  دور  یم  نیا  غارس  هب  دوخ  تاملک  زا  يرگید  شخب  رد  دنتسه . هدوب و  اه  تنوشخ  نیا  زاس  هنیمز 

خیـش و تامیلعت  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  و  دریگ !؟ یم  همـشچرس  اجک  زا  هدش ، يدوعـس  روشک  لخاد  رد  یّتح  جرم  جره و 
ات هتفرگ  هّکم  مرح  رد  سپـس  دـجن و  نیمزرـس  رد  ناوخا  هورگ  تنوشخ  زا  تساـه . تنوـشخ  نیا  یلـصا  لـماع  هحفـص 149  وا  بتکم 

نیا هک  يدارفا  : » دیازفا یم  سپس  تسا . خیش  تامیلعت  لوصحم  همه  هداد ، يور  ناتسبرع  فلتخم  قطانم  رد  هک  ییاهراجفنا  تنوشخ و 
ياه یباّهو  نامه  هکلب  دنـشاب ، هدـمآ  زاجح  هب  رگید  ياه  نیمزرـس  زا  هک  دنتـسین  يا  هناگیب  دارفا  دـندیرفآ ، ار  اهراجفنا  اـه و  تنوشخ 
اهنآ نانخـس  هب  سک  ره  میا و  هتفرن  يرود  هار  دـنا ، هتفرگ  ماـهلا  وا  تاـمیلعت  خیـش و  گـنهرف  زا  یگمه  مییوگب  رگا  و  دنتـسه ، زاـجح 

هحفص 151 هحفص 150  هحفص 62 و 63 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دیامن یم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دنک  هعجارم 

« ًایبن سیل  ۀیعاد و   » باتک زا  يا  هدرشف 

نیا ياناوت  هدنـسیون  یباّهو  یکلام  ناحرف  نب  نسح  میور . یم  باتک  لصا  زا  يا  هدرـشف  غارـس  هب  تامّدـقم  نیا  ندـش  نشور  اـب  نونکا 
ریفکت هنیمز  رد  نایباّهو  ياوشیپ  دـیاقع  نانخـس و  دـقن  هب  ًاتدـمع  هدـیمان ، ربمایپ »! هن  دوب  بلط  حالـصا  وا   » ماـن هب  ار  دوخ  رثا  هک  باـتک 

ار اه  ینتفگ  لصف  جنپ  رد  هتخادرپ و  هتفریذپن ، ار  وا  نانخـس  دنتـسین و  یباّهو  هک  یناسک  همه  هب  رفک  كرـش و  نداد  تبـسن  نیملـسم و 
تسا باّهولادبع  نب  دّمحم  ياه  باتک  نیرت  مهم  نیرتروهـشم و  زا  هک  تاهبـشلا  فشک  باتک  دقن  غارـس  هب  لوا  لصف  رد  تسا . هتفگ 

رد دزادرپ . یم  دیحوت  كرـش و  هلأسم  رد  وا  بتک  ریاس  دقن  هب  مود  لصف  رد  دنک . یم  دـقن  ار  نآ  ینـشور  الماک  تروص  هب  و  دور ، یم 
وا تاضقانت  زا  یمیظع  شخب  سپـس  هن ؟ ای  تسا  هدرک  لودـع  نیملـسم  ریفکت  هلأسم  زا  وا  ایآ  هک  دور  یم  مهم  نیا  غارـس  هب  موس  لصف 

مشچ و وا  ناوریپ  ایآ  هک  دـنک  یم  ثحب  يرگید  ّمهم  عوضوم  زا  مراهچ  لـصف  رد  دزاـس . یم  راکـشآ  یملع  تروص  هب  ار  هحفص 152 
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رد ماجنارس  و  دنتخادرپ ؟ خیش  تارظن  دقن  هب  ای  دنداهن  هّحص  وا  تاهابتشا  رب  دندرک و  لابند  ار  نیملـسم  ریفکت  ریـسم  نامه  هتـسب  شوگ 
یم رارق  یباّهو  نالدتعم  فص  رد  دوخ  دزاس و  یم  ادج  نالدتعم  زا  ار  ناوردنت  دزادرپ و  یم  خیـش  نانمـشد  تارظن  دـقن  هب  مجنپ  لصف 

: دیازفا یم  سپس  هدومیپ ،» اطخ  هار  ریفکت  هلأسم  رد  خیش  هک  تسا  نیا  اه  ثحب  مامت  هصالخ  : » دیوگ یم  نایاپ  رد  هک  نیا  بلاج  دریگ .
نیب زا  فارتعا  نیا  اب  مالسا  نید  هن  تسا ، یناسآ  راک  میراد  هک  ینشور  تالالدتسا  هب  هّجوت  اب  فصنم  دارفا  يارب  هلأسم  نیا  هب  فارتعا  »

ام و  ( 1 («.) تسا هدرک  اطخ  ییاطخلا  زیاج  ناسنا  طقف  دـیآ ! یم  نیمز  هب  نامـسآ  هن  و   ) دـنک یم  عولط  برغم  زا  دیـشروخ  هن  دور و  یم 
و تسا ، یناـسنا  ریغ  كانتـشحو و  ياـه  تنوـشخ  زا  مالـسا  نییآ  نتـساریپ  نید و  قـنور  ثعاـب  اهدـقن  نیا  سکع  هب  هکلب  مییازفا :  یم 

باتک لوصف  زا  کی  ره  زا  يا  هدرـشف  غارـس  هب  حیـضوت  نیا  اب  دناشن . یم  وردـنت  بّصعتم  نویباّهو  ياج  هب  ار  لدـتعم  نوّیباّهو  لقاّدـح 
هحفص 153 هحفص 28 و 29 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . میور : یم  روبزم 

تاهبشلا فشک  دقن  لوا :  لصف 

ناحرف نبا  هحفص ،) دودح 70  رد   ) تسا یکچوک  رایسب  باتک  تسا ، خیش  بتک  نیرت  فورعم  زا  هک  تاهبـشلا  فشک  باتک  هک  نیا  اب 
دشک یم  دقن  هب  ریفکت »  » هلأسم رد  صوصخ  هب  ار  نویباّهو  ياوشیپ  نانخـس  دریگ و  یم  وا  رب  هظحالم  لباق  داریا  هس  یـس و  دوخ  دقن  رد 

نآ زا  یگداـس  هب  هتفرگ و  هدـیدان  خیـش  تاـملکرد  ار  هابتـشا  اـطخ و  همه  نیا  یباّـهو  ياـملع  هنوگچ  هک  دـنک  یم  بّجعت  زاربا  ـالبق  و 
نتـشون يارب  یترورـض  نم  دندوب ، هدش  روآدای  ار  يو  ياهاطخ  زا  دروم  دنچ  یّتح  نانآ ، زا  یـضعب  رگا  دیازفا : یم  سپـس  دنا . هتـشذگ 

. منک هراشا  دروم ) زا 33   ) وا داریا  نیرخآ  نیلوا و  هب  اجنیا  رد  تسین  دـب  دـندرک . توکـس  همه  هک  منک  هچ  یلو  مدـید ، یمن  باتک  نیا 
هک تسا  یناربمایپ  نید  دیحوت ، : » دیوگ یم  تاهبـشلا » فشک   » باتک زاغآ  رد  باّهولادبع  نب  دّمحم  ناحلاص  هرابرد  يور  هدایز  ولغ و 
هک ینامز  رد  داتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) حون اهنآ  لوا  تسا ، هداتـسرف  شناگدـنب  يوس  هب  ار  اهنآ  ادـخ 

همّدقم باوصان و  شنایاپ  یلو  تسا  حیحـص  نخـس  نیا  زاغآ  دیوگ : یم  ناحرف » نبا   » سپـس دـندوب .» هدرک  ولغ  ناحلاص »  » هرابرد اهنآ 
ییاه تب  اهنآ  نوچ  داتسرف ، كرش  كرت  هناگی و  دنوادخ  يوس  هب  توعد  يارب  ار  حون  دنوادخ  اریز  هحفص 154  ریفکت ! يارب  تسا  يا 

كرـش ببـس  یهاگ  تسا  نکمم  يور  هدایز  ولغ و  دوبن ، ناحلاص  هرابرد  ّولغ  اهنت  اهنآ  لکـشم  دندیتسرپ ; یم  عاوس و ... ّدو و  مان  هب  ار 
يور هدایز  میوگ  یمن  زگره  نم  دیازفا :  یم  سپس  دوش . هتخیر  نیملـسم  نوخ  نآ  هناهب  هب  هک  تسین  كرـش  يور  هدایز  ره  یلو  دوش ،
ایوگ تسین . رفک  یلو  تساطخ  میوگ  یم  نم  تسا ، حیحص  یفارخ  مسارم  یـضعب  ای  دوش  یم  نید  ناگرزب  ناحلاص و  هرابرد  هک  ییاه 

وت هک  ار  یناسک  دندرک  یم  داریا  خیـش  هب  دیوگ . خـساپ  دـندرک  یم  وا  رب  هک  یّمهم  داریا  هب  دوخ  نخـس  نیا  اب  تسا  هتـساوخ  یم  خـیش 
یم اجب  جـح  دـنریگ و  یم  هزور  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  دنتـسه  یناناملـسم  یناسر ، یم  لـتق  هب  یگنج و  یم  اـهنآ  اـب  ینک و  یم  ریفکت 

ّتیلهاج رـصع  ناکرـشم  زا  یّتح  دـنرفاک  یگمه  سپ  دـننک ، یم  يور  هدایز  نید  ناگرزب  هرابرد  نوچ  دـیوگب  تساوخ  یم  وا  دـنروآ .
تمهت ددرگ ، سوـفن  لاوـما و  هحاـبا  ببـس  هک  یکرـش  ینعی  ربـکا » كرـش   » مه نآ  كرـش و  تمهت  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  ( 1 !) دنرتدب

نبا . » دـنناد حابم  ار  وا  لام  ناج و  دـننزب و  دـنک ، نید  ناـگرزب  زا  یکی  هراـبرد  يور  هداـیز  كدـنا  هک  سک  ره  هب  هک  تسین  یکچوک 
هرابرد هحفص 155  صیخلت .) اب   ) هحفص 33 ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . ناشدوخ  ولغ ، نافلاخم  نیا  هک  دنک  یم  بّجعت  نیا  زا  ناحرف »

خیـش  » هب ریبعت  وا  زا  اهنآ  زا  یکی  یّتح  دنرادنپ ، یم  اّربم  اطخ  ره  زا  ار  وا  هک  دـنا  هدـش  ولغ  بکترم  نانچ  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  خـیش 
یس و داریا   ) داریا نیرخآ  رد  و  دنرمش ! یمن  زیاج  ار  نآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هرابرد  یّتح  هک  يریبعت  ( 1 .) دنک یم  دوجولا »

یسک ینعی  تسا  هرکم »  » نامه هدرک  انثتـسا  رفک  هلأسم  زا  هک  ار  یهورگ  اهنت  دوخ  باتک  زا  هحفص 70 ، رد  وا  دیوگ  یم  خیش  هب  موس )
يرگید هورگ  ناحرف  نبا  سپس  هتسج ، دانتسا  َهِرْکُأ )... ْنَم  َّالِإ   ) هیآ هب  دزاس و  يراج  نابز  رب  يزیمآرفک  نخس  هک  دننک  روبجم  ار  وا  هک 

هک یلاح  رد   ) دنا هتساخرب  نید  لئاسم  زا  یضعب  راکنا  هب  تایاور  تایآ و  یناعم  مهف  رد  هابتشا  ای  ینادان  لهج و  رثا  رب  هک  درمـش  یم  ار 

یهار ود  رس  رب  زا 56تیباهو  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شور بویع  زا  یکی  دیازفا : یم  سپس  دنتسین . رفاک  دنروذعم و  تایاور  نآرق و  تایآ  ياضتقم  هب  زین  اهنیا  دنراد ) لوبق  ار  مالسا  لوصا 
. تسا یگرزب  هابتشا  نیا  دزاس و  یم  اهر  ار  ثیداحا  تایآ و  هّیقب  دریگ و  یم  ار  ثیدح  کی  ای  هیآ  کی  هک  تسا  نآ  خیش 

« ۀّینسلا رردلا   » باتک رد  خیش  يارآ  دقن  مود :  لصف 

نیا هلمج  زا  دوش ، یم  رّکذتم  ار  وا  ياهاطخ  زا  دروم  دور و 40  یم  ۀّینسلا » رردلا   » باتک رد  خیش  يارآ  دقن  غارس  هب  باتک  لصف  نیارد 
کی چیه  هقطنم  نآ  تاضق  دجن و  ياملع  ( 1) هدمآ باتک  نیا  رد  هچنآ  قبط  هحفص 156  هحفص 14 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . هک 

( تّیلهاج رـصع  فورعم  تسرپ  تب  « ) یحل نب  ورمع   » نید )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم نید  نایم  دـنناد و  یمن  ار  هللا  ّـالإ  هلإ  ـال  ینعم 
تاضق اهقف و  املع و  ماـمت  بیترت  نیا  هب  دـنناد !! یم  حیحـص  نید  دنرمـش و  یم  رتهب  ار  یحل  نبورمع  نید  هکلب  دنتـسین ، لـئاق  یتواـفت 

دزادرپ و یم  هدش ، هتـشون  نیمزرـس  نیا  ياهقف  املع و  هرابرد  هک  ییاه  باتک  رکذ  هب  هاگنآ  دنک . یم  دادـملق  رفاک  كرـشم و  ار  هقطنم 
رد ّولغ  ناونع  هب  هک  يدراوم  هلمج  زا  دومیپ . یم  نیملـسم  ریفکت  رد  ار  اطخ  هار  دّمحم  خیـش  هک  تسا  نشور  هنومن  کی  نیا  دـیوگ  یم 
یم هنیمز  نیا  رد  باّهولادبع  نب  دّمحم  خیـش  هعیـش : ریفکت  1 ـ تسا : ریز  دروم  ود  درمـش ، یم  یباّـهو  وردـنت  هورگ  نیا  يوس  زا  ریفکت 

تبسن تاوادع  ّولغ و  همه  نآ  اب  هیمیت  نبا  هک  یلاح  رد  دیازفا : یم  ناحرف  نبا  ( 2 !) تسا رفاک  دنک ، کش  هعیش  رفک  رد  هک  یسک  دیوگ 
نیا لابند  هب  دیوگ : یم  هدنراگن  ( 3 .) دنتسین رفاک  دیوگ ، یم  تحارص  اب  درمش و  یم  تعدب ـ ! لها  دنچ  ره  ناملـسم ـ  ار  اهنآ  هعیـش ، هب 

، ًایبن سیل  ۀیعاد و  . 3 هحفص 369 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 51 .  دلج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  یقرواپ 1 . یمالـسا  ریغ  یناسنا و  ریغ  ياواتف 
رد اهنآ  لاوما  تراغ  دنا و  هداهن  انب  مالـسا  رد  ار  دـیحوت  بتکم  نیرتورـشیپ  هک  نایعیـش  نوخ  نتخیر  هک  دوب  هحفص 157  هحفص 86 . 
ره  ) ار ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هباحص  زا  یباحص  درف  کی  سک  ره  دیوگ :  یم  خیش  2 ـ دراد . همادا  زونه  دش و  زاغآ  فلتخم  قطانم 

ّبس روتـسد  ( 2 «) ملـسم حیحـص   » حیرـص قبط  هیواعم  یکلاـم  ناـحرف  نبا  هتفگ  هب  هک  یلاـح  رد  ( 1 !) تسا رفاک  دـنک  نعل  دـشاب ) سک 
لاح نیا  اب  ایآ  دـندرک ) یم  بس  هیواـعم  رما  هب  رباـنم  زارف  رب  ار  ترـضح  نآ  لاـس  اـه  هد  و   ) درک رداـص  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح 
دوخ زا  عافد  ماقم  رد  دّمحم  خیش  هک  هدش  هدید  رایسب  دیوگ :  یم  یکلام  یّنـس  ملاع  نیا  هک :  نیا  بلاج  هتکن  ( 3 (؟ دوب ناملسم  هیواعم 
یم رفاک  هدشن ، اهنآ  رب  تّجح  هماقا  هکار  لهاج  دارفا  ای  منک  یم  ریفکت  ار  دارفا  نظ ، ءوس  دّرجم  هب  نم  دنیوگ  یم  نانمـشد  : » دـیوگ یم 

( مداد روتسد  هک  نیا  اب   ) ارچ دیسرپ  صاّقویبا  نب  دعس  زا  وا  . 2 هحفص 369 .  دلج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  یقرواپ 1 . یمیظع  ناتهب  نیا  مرمش .
( مالـسلا هیلع  ) یلع تمظع  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  هک  يا  هلمج  هس  رطاـخ  هب  داد : خـساپ  دعـس  ینک ؟ یمن  ّبس  ار  یلع 

یهاگآ يارب  مّوس .) ثیدح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لیاضف  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ملـسم ، حیحـص  درک ; لقن  ار  اهنآ  هاگ  نآ   ) مدینش
نبا لماک  هحفص 52 و 188 ; دلج 4 ، يربط ، خیرات  هب :  دینک  عوجر  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  تبـسن  هیواعم  ییوگازـسان  ّبس و  جیورت  زا 

دلج 4، دیرفلا ، دقع  هحفص 56 و  دلج 4 ، یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هحفص 42 ;  دلج 5 ، هحفص 472 و  دلج 3 ، ریثا ،
(1 !«) دنزاس رود  شلوسر  ادـخ و  نید  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  اهنآ  تسا ، هحفص 158  هحفـص 86 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  . 3 هحفص 366 . 

اریز دنا ، هتفریذپن  ار  تّیباّهو  بهذم  هک  یناسک  مامت  هب  تبسن  تسا ، ینمـض  ریفکت  کی  دوخ  خیـش  ریبعت  نیمه  دیوگ :  یم  ناحرف  نبا 
هب رفاک  ّتیباّهو  نافلاخم  نیاربانب ، تسا ، ّتیباّهو  نییآ  نامه  دـننک  رود  نآ  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  هک  لوسر  ادـخ و  نید  زا  شروظنم 

نایباّهو ياوشیپ  مالک  رد  يرگید  حیرص  ياه  ضقانت  هب  نخس  نیا  لابند  هب  ناحرف  نبا  خیش  تاملک  رد  ضقانت  ( 2 !) دنلوسر ادخ و  نید 
بلاغ هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  عفد  دوخ  زا  ار  اهنآ  وا  دـنا و  هداد  تبـسن  خیـش  هب  یناوارف  ياهاطخ  تاهابتـشا و  دـیوگ : یم  هدرک ، هراشا 
راکنا خیش  هک  نیا  هلمج ، زا  درمش ، یم  رب  كردم  ذخأم و  رکذ  اب  ار  اه  تبـسن  نیا  زا  دروم  وا 25  سپس  دراد ! دوجو  شتاملک  رد  اهنآ 

رگا 3 ـ تسا ! رفاک  دـیوج ، لّسوت  ناـحلاص  هب  هک  یـسک  2 ـ دـناد ! یم  لطاب  ار  تّنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  بتک  1 ـ هـک :  دـنک  یم 
ریاس و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  روبق  دننام  و  ! ) دنک یم  ناریو  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هاگراب  دبنگ و  دنک  ادیپ  ییاناوت 
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هحفص هحفـص 107 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  . 2 هحفص 113 .  دلج 10 ، ۀینـسلا ، رردلا  یقرواپ 1 . دزاس .) یم  ناسکی  نیمز  اـب  عیقب  ناـگرزب 
اه نیا  لاثما  و  دناد ! یم  رفاک  دننک ، یم  يوریپ  وا  زا  هک  ار  یناسک  زج  مدرم ، همه  وا  5 ـ درمش ! یم  مارح  ار  ربمایپ  ربق  ترایز  وا  159 4 ـ

. تسا يروآ  تفگش  ضقانت  نیا  دوش و  یم  هدید  شیاهباتک  رد  وا ، نانخس  رد  ینمض  روط  هب  ای  ًاحیرص  هک  یلاح  رد  هدرک ، راکنا  ار 

هار همادا  مّوس :  لصف 

حیضوت

رد ار  وا  هار  نامه  خیش  نیدّلقم  نادرگاش و  هنافّـسأتم  دیوگ :  یم  ًایبن » سیل  ۀیعاد و   » دوخ باتک  مّوس  لصف  رد  یکلام  ناحرف  نب  نسح 
فورعم ياـملع  زا  یعمج  یمالـسا و  بهاذـم  ناوریپ  زا  يرایـسب  برع و  ریغ  برع و  لـیابق  زا  يرایــسب  رفک  مـکح  و  دـندومیپ ، ریفکت 

یگمه دندوب ) هتفریذپن  ار  ّتیباّهو  بهذم  زور  نآ  هک   ) هنیدم هّکم و  لها  هک  نیا  هب  حیرـصت  1 ـ هلمج : زا  ( 1 .) دندرک رداص  ار  نیملسم 
رردلا . 2 دـندنارذگ . ریفکت  غـیت  ریز  زا  ار  نیملـسم  همه  دـنداد و  رفک  مکح  تسار  پـچ و  زا  رگید  ریبـعت  هـب  و  یقرواپ 1 . ( 2 .) دنرفاک

زا ناملـسم  شناردپ  هک  دراد  هدیقع  یلو  هتفریذپ  ار  باّهولادبع  نب  دّمحم  توعد  سک  ره  هحفص 160 2 ـ هحفص 285 . دلج 9 ، ۀینسلا ،
!! دراد لاملا  تیب  هب  ّقلعت  وا  لام  و  دننز ! یم  ار  شندرگ  درکن ، هبوت  دوخ  نخـس  زا  هاگ  ره  دنهد ، هبوت  ار  وا  دیاب  تسا !! رفاک  دنتفر  ایند 

سک ره  دوب و  رفاک  ینامثع  تلود  3 ـ ( 1 !) دنک هداعا  ار  جح  دیاب  هدوب و  كرـشم  هدوب  ّتیباّهو  لوبق  زا  لبق  نوچ  هدروآ  اجب  جح  رگا  و 
ةاکزلا عنام  5 ـ ( 4 !) دـنرفاک زین  هلزتعم  (، 3) دنناد یمن  ار  نیتداهـش  ینعم  دـنرفاک و  هرعاشا  4 ـ ( 2 !) تسا رفاک  دـنادن ، رفاـک  ار  تلود  نآ 

كرت ار  تابجاو  زا  يرایسب  هک  دننک  یم  مادختسا  دوخ  ياه  هناخو  اه  لغـش  رتافد و  رد  ار  ناناملـسم  ریغ  هک  یناسک  6 ـ ( 5 .) تسا رفاک 
یقرواپ 1. ( 6 !) دندترم رفاک و  یگمه  دنمهف ، یمن  ار  نآ  ظافلا  زج  يزیچ  نیتداهش  زا  دنهد و  یم  ماجنا  ار  تامّرحم  زا  يرایسب  هدرک و 
، كردم نامه  . 4 ص 364 . دلج 1 ، كردـم ، نامه  . 3 هحفـص 429 . كردم ، نامه  . 2 و 138 . هحفص 143  دلج 10 ، ۀّینـسلا ، رردلا 
زا دـعب  ناحرف  نب  نسح  هحفص 161  هحفص 486 . دلج 15 ، كردـم ، نامه  . 6 هحفص 177 . دلج 10 ، كردـم ، نامه  . 5 هحفص 357 .
رما رد  يور  هدایز  همه  نیا  زا  دعب  : » دیازفا یم  دـنا ، هداد  رـس  نیملـسم  ریفکت  زا  وا  ناوریپ  خیـش و  نادرگاش  هک  يا  هناگ  دراوم 27  رکذ 

« يدودوم  » و بطق » دّیس   » هّجوتم ار  دوخ  يریفکت  زیمآ  تنوشخ  تالمح  یباّهو  ياملع  زا  یهورگ  میرادن ، غارـس  ار  نآ  ریظن  هک  ریفکت 
يور هدایز  یلو  دندوب ، يور  هدایز  راتفرگ  یسایس  بناج  رد  اه  نیا  هک  تسا  تسرد  دنا . هدرک  ریرحتلا » بزح   » و نیملـسملا » ناوخا   » و

مه فاصنا  دـسر ، یمن  یعامتجا  یگنهرف و  یهقف ، یتدـیقع ، یـسایس ، زا  معا  بناوج ، همه  رد  نویباّهو  يور  هدایز  ياپ  هب  زگره  اـهنآ 
رب هلمح  و  ! ) يداهج حالطـصا  هب  ياه  همانرب  زا  يزیچ  ایآ  دیـشیدنیب ، هتـشذگ  تاراـبع  رد  : » دـیازفا یم  سپـس  ( 1 «.) تسا یبوخ  يزیچ 

ریفکت جوم  باّهولادبع  نب  دّمحم  زا  دـعب  هک  دوش  یم  رّکذـتم  ثحب  نیا  نایاپ  رد  و  ( 2 «.) دنشاب هتفگن  نویباّهو  هک  هدنام  یقاب  نیملسم )
زا يدّدعتم  ياه  هنومن  سپـس  دـنتفرگ ! تراسا  هب  ار  ناشنانز  دـندرک و  ریفکت  ار  رگید  ضعب  یـضعب  تفرگ و  زین  ار  نایباّهو  دوخ  ناماد 

سیل ۀیعاد و  . 3 كردم . نامه  . 2 هحفص 117 .  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 .  ( 3 .) دنک یم  رکذ  ۀینسلا  رردلا  باتک  هب  دانتـسا  اب  ار  نآ 
دنک یم  هراشا  زین  لصف  نیا  نایاپ  رد  یتّوق  هطقن  هب  روآزازئمـشا  کیرات و  ياه  هطقن  نیا  ربارب  رد  هحفص 162  دعب . هب  هحفص 123  ًایبن ،

هب زاجح ) ياهرهـش  زا  یکی  « ) هیعرد  » طوقـس زا  دعب  هک  یماگنه  دّمحم  نب  هللادبع  مان  هب  یباّهو  بهذم  راذگناینب  دـنزرف  دـیوگ : یم  و 
مکح دروآ ، لادتعا  بتکم  هب  ور  تفای ، تسد  يا  هزات  مولع  هب  دش و  لقتنم  زاب  طیحم  هب  دولآ  بّصعت  هتـسب  طیحم  نآ  زا  تفر و  رـصم 

ار سک  چیه  تفگ  درک و  یفن  دوب  دـقتعم  نآ  هب  شردـپ  هک  اه  تعدـب  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  ار  نیملـسم  زا  یفلتخم  ياه  هورگ  ریفکت  هب 
(2 () 1 .) دهد ماجنا  تسا  رفک  ببس  نیملـسم  عامجا  هب  هک  يراک  ای  دشاب  نید  يرورـض  رکنم  هک  سک  نآ  رگم  تسناد ، رفاک  ناوت  یمن 
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عافد هب  سپس  دندرک ، ریفکت  ار  نویباّهو  مامت  و  خیـش )  ) وا هک  دروآ  یم  نایم  هب  خیـش  نافلاخم  زا  نخـس  باتک  نیا  شخب  نیمراهچ  رد 
فارتعا ریفکت ـ  هلأسم  رد  صوصخ  هب  اهنآ ـ  ياطخ  هب  دیاب  اهنت  درادـن ، يرابتعا  زین  اهریفکت  هنوگ  نیا  دـیوگ : یم  دزادرپ و  یم  اهنآ  زا 

ياملع زا  یـضعب  دندوب و  هّکم  دـجن و  لها  اهنآ  بلاغ  هک  درب  یم  مان  ار  ّتنـس  لها  فورعم  ياملع  زا  رفن   22 لـصف ، نیا  رد  يو  درک .
ۀیعاد و . 2 هحفص 244 . دلج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  یقرواپ 1 . یضعب  و  دنتساخرب ، خیش  اب  تفلاخم  هب  همه  شکارم ، سنوت و  قارع ، قشمد ،

یم ناـشن  بیترت  نیا  هب  ( 1 .) دنتـشاگن باّهولادبع  نب  دّمحم  نانخـس  ّدر  رد  يا  هیّدر  بتک  اهنآ  زا  هحفص 163  هحفص 125 .  ًایبن ، سیل 
! دندوب وا  کیدزن  ناشیوخ  زا  ای  دنتساخرب  وا  دوخ  هقطنم  زا  هک  دندوب  یناسک  وا  نیضراعم  رثکا  هک  دهد 

یباّهو نایاوشیپ  تاماهّتا  نیرتمهم 

1ـ دنک : یم  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  دنتفرگ  خیش  هب  ّتنـس  لها  فورعم  ياملع  هک  ار  یتاداریا  نیرت  مهم  قباس ، ثحب  لیذ  رد  ناحرف  نبا 
ءایلوا و تامارک  راکنا  4 ـ دنوادخ . ندوب  مسج  هیبشت و  هب  ندش  لئاق  3 ـ لاق ) نابز  هب  هن  لاح  نابز  هب  . ) تّوبن ياـعّدا  2 ـ نیملسم . ریفکت 

ینیز دمحا  خیـش  زا  هاگنآ  دنک . راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تسا  یلوا  نامه  هدـمع ، ماّهتا  دـیوگ : یم  سپـس  نید . ناگرزب 
، دنناد یمن  دّحوم  ار  سک  چیه  اه  یباّهو  : » دیوگ یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  نیئوانملا » يوعد   » باتک رد  فورعم  هدنسیون  ملاع و  نالحد ،

دنک لاؤس  یسک  رگا  هک  دنک  یم  لقن  يواهز »  » مان هب  يرگید  روهشم  ملاع  زا  ( 2 !«.) دنک يوریپ  اهنآ  ياه  هتفگ  مامت  زا  هک  یسک  رگم 
هحفص نیئوانملا ، يوعد  . 2 ات 133 .  هحفص 127  زا  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  یقرواپ 1 . يزیچ  هچ  بهذم  نیا  هجیتن  مادک و  نویباّهو  بهذـم 

نیا يارب  هاـتوک  خـساپ  نیا  ناـهج ! نیملـسم  همه  رفک  هب  مکح  : » میوگ یم  لاؤس  ود  ره  باوج  رد  نم  دـشاب !؟ یم  هحفـص 164   . 166
نآ هک  لوا  ماهتا  یلو  دنک ، هئربت  رگید  ماّهتا  هس  زا  ار  خیش  هک  دنک  یم  یعس  ناحرف ) نب  نسح   ) هدربمان ( 1 «.) تسا یفاکاه  لاؤس  هنوگ 

ياعّدا رهاظ  رد  هک  یناسک  یّتح  نیملـسم و  نتخاس  مهّتم  زا  ًاحیرـص  نآرق  هک  نیا  اب  تسین ، یکچوک  ماّهتا  هتفریذـپ ، مامت  دـیکأت  اـب  ار 
َنوُغَْتبَت ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمَالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو   ) دـنک یم  عنم  دـنا ) هدـشن  مالـسا  تاّیرورـض  رکنم  هک  یمادام   ) دـننک یم  مالـسا 

تسد هب  ار  ایند  رادیاپان  هیامرـس  هلیـسو ، نیدب  ات  یتسین  ناملـسم  دییوگن  دنک  یم  مالـسا  راهظا  هک  یـسک  هب  ( ;  » 2 () اَْینُّدلا ِةاَیَْحلا  َضَرَع 
نـشور تاهابتـشا  رثا  رب  مه  نآ  نیملـسم ، ریفکت  يارب  ییاج  هفیرـش ، هیآ  نیا  تحارـص  اب  ایآ  دیریگ .») تمینغ  هب  ار  وا  لاوما  و   ) دیروآ

اَهِیف ًاِدلاَخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤاَزَجَف  ًادِّمَعَتُّم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو  : ) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  دـنام . یم  یقاب  كرـش  دـیحوت و  هلأسم  رد  هدـننک ، ریفکت 
یم نآ  رد  هنادواج  تسا ، مّنهج  وا  رفیک  دناسرب ، لتق  هب  ًادمع  ار  ینمؤم  درف  سک  ره  (;  » 3 () ًامیِظَع ًاباَذَع  َُهل  َّدَعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهللا  َبِضَغَو 

، ءاسن . 3 هیآ 94 .  ءاسن ، . 2 هحفص 167 .  نیئوانملا ، يوعد  یقرواپ 1 . وا  يارب  یمیظع  باذع  دنک و  یم  نعل  بضغ و  ار  وا  ادخ  دـنام و 
تروص هب  مه  نآ  خزود ، شتآ  هب  دـیدهت  دـنازرل ; یم  ار  ینامیا  اب  ناسنا  ره  تشپ  هیآ  نیا  تسا .» هتخاـس  مهارف  هحفص 165  هیآ 93 . 

. تسا هدـماین  سفن ـ  لتق  زج  هریبک ـ  ناـهانگ  زا  یهاـنگ  چـیه  هراـبرد  هک  تسا  يریبعت  یهلا ، بضغ  رهق و  اـب  مأوت  یگنادواـج  دولخ و 
نالتاق هک  دهد  یم  ناشن  تسا ـ  نامیا  یب  دارفا  صوصخم  میظع  رفیک  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  یهلا ـ  باذـع  یگنادواج  دولخ و  هب  ریبعت 
یناسک لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دینک  رکف  لاح  دوش . زاب  خزود  رد  اهنآ  دولخ  يارب  هار  ات  دـنور ، یم  ایند  زا  نامیا  یب  نیقی  هب  نیملـسم 

دـندرک و ریـسا  ار  ناشنانز  دـندناسر ، لتق  هب  یهاو  ياه  هناهب  هب  ار  یمالـسا  بادآ  مامت  هب  بّدؤم  ریگ و  هزور  ناوخزاـمن و  ناـنمؤم  هک 
ار نآ  مان  و  ناوج . ریپ و  راوخریـش و  كدوک  درم و  نز و  زا  ّمعا  ار  رفن  نارازه  اهدـص و  هکلب  رفن  کی  هن  دـندرب . تراغ  هب  ار  ناشلاوما 

ُمَُهل َنَّیَزَو   ) هفیرش هیآ  قادصم  هک  نآ  لاح  و  میظعلا ! هللااب  ذوعن  دنناد ، یم  تاجن  لها  ار  دوخ  دندراذگ و  يدّمحم  دیحوت  مالـسا و  نید 
قح هار  زا  ار  اهنآ  درک و  نییزت  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  ياوران  لاـمعا  ناطیـش  ( ;  » 1 () َنوُدَتْهَی ْمُهَف َال  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلاَمْعَأ  ُناَْطیَّشلا 
هب بهذم  نیا  ناوریپ  زا  يرایسب  ًاریخا  هناتخبـشوخ  هحفص 166  هیآ 24 . لمن ، یقرواپ 1 . دنتـسه . دنوش ،» یمن  تیاده  اذل  تشاد و  زاب 
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هعیلط نیا  هللاءاش  نا  دنـشاب و  تعدـب  لها  اهنآ ، رظن  زا  دـنچ  ره  دـنناد ، یم  میظع  یهانگ  ار  نیملـسم  ریفکت  دـنا و  هدرب  یپ  دوخ  هابتـشا 
هنومن هک  یمالسا  تفوطع  ّتبحم و  رهم و  نتخاس  نایامن  باهرا و  رورت و  تنوشخ و  زا  مالسا ، كاپ  نییآ  نتساریپ  يارب  تسا  یکرابم 

هب نایاپ ـ  رد  دـیدرک . هظحالم  باتک  ود  نیا  نارادـفرط  و  ًاـیبن » سیل  ۀـیعاد و   » و حّحـصت » نأ  بجی  میهاـفم   » باـتک ود  رد  ار  نآ  ياـه 
ار نآ  لدتعم ، نویباّهو  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  ناثّدحم  اهقف و  املع و  زا  یعمج  هک  میور  یم  یّمهم  هیمالعا  غارـس  هب  ماتخ ـ  نسح  ناونع 

یم لقن  نیمّلکتملا » تاقبط  مجعم   » باتک زا  ار  نآ  ام  یلو  دش ، پاچ  يدّدعتم  دیارج  رد  هّیمالعا  نیا  دنا :  هتخاس  رشتنم  هتشاگن و  ًاریخا 
هحفص 169 هحفص 168  هحفص 167  مینک .

يدوعس گرزب  ياملع  تئیه  هینایب 

ءاملعلا رابک  ۀـئیه  نم  ناـیب  ددرگ : یم  میدـقت  تسا ، ناـیباهو  ياـه  تنوشخ  نتخاـس  موکحم  دروم  رد  هک  هیناـیب  نیا  یبرع  نتم  تسخن 
یف ءاملعلا  رابک  ۀئیه  سلجم  سرد  دقف  دعب : اّمأ  هادهب ، يدتها  نم  هبحص و  هلآ و  یلع  و  هللا ، لوسر  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  و  دمحلا هللا ،

ریفکتلا نم  اهریغ  ۀیمالسالا و  دالبلا  نم  ریثک  یف  يرجی  ام  خیرات 2/4/1419 ه ، ـ نم  ءادتبا  فئاطلاب  ةدقعنملا  نیعبرألا  ۀعساتلا و  هترود 
و ۀئیرب ، حاورأ  قاهزإ  نم  هیلع  ّبترتی  ام  و  رمالا ، اذه  ةروطخ  یلا  ًارظن  تاشنملا و  بیرخت  و  ءامدلا ، کفس  نم  هنع  أشنی  ام  و  ریجفتلا ، و 
ًاحصن هللا کلذ  مکح  هیف  حِّضوی  نایب  رادصإ  سلجملا  يأر  دقف  مهرارقتـسا ، مهنمأل و  ۀعزعز  و  سانلل ، ۀفاخإ  و  ۀموصعم ، لاومأ  فالتإ 

ریفکتلا الوا :  قیفوتلا : هللااب  لوقنف و  کلذ ، یف  رمألا  هیلع  هبتـشا  نَم  يدل  میهافملا  یف  هحفـص 170  سبلل  ۀلازإ  و  ۀمذلل ، ءاربا  و  هدابعل ، و 
فصو ام  ّلک  سیل  و  ریفکتلا ، کلذکف  هلوسر ، هللا و  یلإ  باجیإلا ، میرحتلا و  لیلحتلا و  ّنأ  امکف  هلوسر ، هللا و  یلا  هّدرم  یعرـش ، مکح 

ّلد نم  ّالإ  رِّفَُکن  نأ  زُجَی  مل  هلوسر  هللا و  یلإ  ریفکتلا  مکح  ّدَرَم  ناک  امل  و  ۀـّلملا . نع  ًاجرخم  ربکأ ، ًارفک  نوکی  لعف ، وأ  لوق  نم  رفکلاب 
اذإ و  ةریطخلا ، ماکحألا  نم  کلذ  یلع  ّبترتی  امل  نظلا ، ۀهبشلا و  دّرجم  کلذ  یف  یفکی  الف  ۀحـضاو ، ۀلالد  هرفک  یلع  ۀَّنـسلا  باتکلا و 
رذح کلذل  تاهبـشلاب ;و  أردی  نأ  یلوأ  ریفکتلاف  ریفکتلا ، یلع  ّبترتی  اّمم  ّلقأ  اهیلع  ّبترتی  ام  نأ  عم  تاهبـشلاب ، أرْدـُت  دودـحلا  تناک 

نا امهدحأ ، اهب  ءاب  دـقف  رفاک ، ای  هیخال : لاق  ئرما  امّیأ   : » لاقف رفاکب ، سیل  صخـش  یلع  ریفکتلاب  مکحلا  نم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا
نم رفکی  و ال  رفک ، داقتعالا  وأ  لمعلا  وأ  لوقلا  اذـه  نأ  هنم  مهُفی  ام  ۀّنـسلا  باـتکلا و  یف  دِرَی  دـق  و  هیلع .» تعجر  ّـالإ  لاـق و  اـمک  ناـک 
امک اهعناوم  ءافتنا  و  اهطورش ، اهبابـسأ و  دوجوب  ّالإ  ّمتت  یتلا ال  ماکحالا  نم  هریغک  مکحلا  اذه  و  هرفک ، نم  عنمی  عنام  دوجول  هب ، فصتا 

قطنی دق  و  هب . رفکی  الف  نمؤملا  هیلع  هرُکی  رفکلا  اذکه  و  نیدلا ، فالتخاک  عنام  دوجول  اهب  ثری  دق ال  و  الثم ـ  ۀبارقلا ـ  هببس  ثرإلا ، یف 
« کبر انأ  يدبع و  تنأ  مهللا   : » لاق يذلا  ۀّصق  یف  امک  دصقلا ، مدعل  اهب  رفکی  الف  امهوحن  وأ  بضغ  وأ  حرف  ۀبلغل  رفکلا  ۀملکب  ملـسملا 

خـسف و  ثراوتلا ، عنم  و  لاـملا ، مدـلا و  لالحتـسا  نم  ةریطخ  رومأ  هیلع  ّبترتی  ریفکتلا  یف  عُّرـستلا  هحفـص 171 و  حرفلا . ةّدش  نم  أطخأ 
هرطخ هل  ریفکتلا  یف  عرستلا  ّنأ  لوقلا : ۀلمج  و  ۀهبـش . یندأل  هیلع  مدقی  نأ  نمؤملل  غوسی  فیکف  ةدرلا ، یلع  ّبترتی  امم  اهریغ  و  حاکنلا ،

ِِهب ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهللاِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلاَو  َْمثِْالاَو  َنََطب  اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ُْلق  : ) ّلـج ّزع و  هللا  لوقل  میظعلا ;
بلـس و  ضارعألا ، كاهتنا  ءامدلا و  ۀحابتـسا  نم  ئطاخلا  داقتعالا  اذـه  نع  مجن  ام  ًایناث :  ( 1 (.) َنوُمَْلعَت اَم َال  ِهللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأَو  ًاـناَْطلُس 

; نیملـسملا عامجإب  ًاعرـش  ۀمّرحم  اهلاثمأ  لامعألا و  هذهف  تآشنملا ، بیرخت  و  تابکرملا ، نکاسملا و  ریجفت  و  ۀّماعلا ، ۀّصاخلا و  لاومألا 
نینمآلا سانلا  ةایح  و  رارقتـسالا ، نمألا و  تامرحل  کته  و  لاومألا ، ۀمرحل  کته  و  ۀـموصعملا ، سفنألا  ۀـمرحل  کته  نم  کلذ  یف  امل 

ظفح دـق  و  اهنع . مهتایح  یف  سانلل  ینغ  یتلا ال  ۀـّماعلا  حـلاصملل  کته  و  مهحاور ، مهودـغ و  و  مهـشیاعم ، مهنکاـسم و  یف  نینئمطملا 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا هب  غلب  ام  رخآ  نم  ناک  کلذ و  یف  دّدش  و  اهکاهتنا ، مرح  مهنادبأ و  مهضارعأ و  مهلاومأ و  نیملسملل  مالـسإلا 

مکدلب یف  اذه ، مکرهـش  یف  اذـه  مکموی  ۀـمرحک  مارح  مکیلع  مکـضارعأ  مکلاومأ و  مکءامد و  ّنإ  : » عادولا ۀّـجح  ۀـبطخ  یف  لاقف  هتّمأ 
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هللا یلص  ) لاق هحفص 172 و  هیآ 33 .  فارعأ ، یقرواپ 1 . هیلع . قفّتم  دهشاف .» مهللا  تغلب ؟ له  الأ  ( : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) لاق مث  اذه .»
موی تاملظ  ملظلا  ّنإـف  ملظلا  اوّقتا   : » مالـسلا ةالـصلا و  هیلع  لاـق  و  هضرع .» هلاـم و  همد و  مارح  ملـسملا  یلع  ملـسملا  لـک  ( : » هلآو هیلع 

ُهُؤاَزَجَف ًادِّمَعَتُّم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو   : ) نمؤملا ّقح  یف  هناحبـس  لاقف  دیعولا ، ّدـشأب  ۀـموصعم  ًاسفن  لتق  نم  هناحبـس  هللا  دّـعوت  دـق  و  ۀـمایقلا .»
َّالِإ : ) أطخلا لتق  مکح  یف  ۀّمذ ، هل  يذلا  رفاکلا  ّقح  یف  هناحبس  لاق  و  ( 1 (.) ًامیِظَع ًاباَذَع  َُهل  َّدَعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهللا  َبِضَغَو  اَهِیف  ًاِدلاَخ  ُمَّنَهَج 

ۀـیدلا و هیف  أطخ ، لتق  اذإ  نامأ  هل  يذـلا  رفاکلا  ناـک  اذاـف  ( 2 () ۀَـنِمْؤُّم ۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ْمُکَّل  ّوُدَـع  مْوَق  ْنِم  َناَـک  ْنِإَـف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ 
: لاق ّهنإ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نع  ّحـص  دـق  و  ربکأ . نوکی  مثإلا  و  مظعأ ، نوکت  ۀـمیرجلا  ناف  ًادـمع ، لتق  اذإ  فیکف  ةرافکلا ،

هللا یلـص  ) هلوسر ۀّنـس  هللا و  باتک  نم  ناهرب  ریغب  سانلا  ریفکت  مکح  نیبی  ذا  سلجملا  ّنإ  ًاثلاث : ۀـّنجلا .» ۀـحئار  حری  مل  ًادـهاعم  لتق  نم  »
نأ و  ئطاخلا ، دقتعملا  اذه  نم  ءيرب  مالـسإلا  ّنأ  ملاعلل  نلعی  ّهنإف  ماثآ ، رورـش و  نم  هیلع  ّبترتی  امل  کلذ ، قالطا  ةروطخ  و  هلآو ) هیلع 
وه تآشنملل  بیرخت  و  ۀّصاخلا ، ۀّماعلا و  قفارملا  تابکرملا و  نکاسملل و  ریجفت  و  ۀئیربلا ، ءامدلا  کفـس  نم  نادلبلا  ضعب  یف  يرجی  ام 

رخآلا مویلا  هحفص 173  هیآ 92 .  ءاسن ، . 2 هیآ 93 .  ءاسن ، یقرواپ 1 . هللااب و  نمؤی  ملسم  ّلک  اذکه  و  هنم ، ءيرب  مالسإلا  و  یمارجإ ، لمع 
و ال مالـسإلا ، یلع  هلمع  بستحی  الف  همرج ، همثإ و  لمحی  وهف  ّۀلاض ، ةدـیقع  و  فرحنم ، رکف  بحاص  نم  فّرـصت  وه  اّمنإ  و  هنم ، ءيرب 

مارجإ داسفإ و  ضحم  وه  اّمنإ  و  نیتملا ، هللا  لبحب  نیکسمتسملا  ۀّنسلا ، باتکلاب و  نیمصتعملا  مالـسإلا ، يدهب  نیدتهملا  نیملـسملا  یلع 
هللادبع نب  زیزعلادبع  سلجملا  سیئر  هلهأ ... ۀبحاصم  نم  ةرّذحم  همیرحتب ، ۀعطاق  ۀعیرشلا  صوصن  تءاج  اذهل  ةرطفلا ;و  ۀعیرشلا و  هابأت 
خیـشلا لآ  دمحم  نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  عینقت  نب  نامیلـس  نب  هللادبع  ماسبلا  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نادـیحللا  دـمحم  نب  حـلاص  زاب  نب 
نامیلـس نب  دمحم  لیبسلا  هللادبع  نب  دمحم  خیـشلا  لآ  میهاربا  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  دـشارلا  دـمح  نب  رـصان  یمیثعلا  حـلاص  نب  دـمحم 

نایدغلا د. نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  یکرتلا  نسحملادـبع  نب  هللادـبع  دـنینخ . نب  حـلاص  نب  دـشار  یقورزملا  ةزمح  نب  نمحرلادـبعردبلا 
نب حـلاص  نازوـفلا د . نازوـف  نب  حـلاص  نامیلـس د . لآ  داـیز  نب  دـمحمریبج  نب  میهاربا  نب  دـمحم  نامیلـسوبأ  میهاربا  نـب  باهولادـبع 

هحفص 174 دیزوبا  هللادبع  نب  رکب  یمتعلا د . رفعج  نب  نسحمرطألا  نمحرلادبع 

يدوعس گرزب  ياملع  تئیه  هینایب  همجرت 

لهچ و هسلج  رد  ءاملعلا » رابک   » تئیه دعب : اما  هادهب ، يدتها  نم  هبحـص و  هلآ و  یلع  و  هللا ، لوسر  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  و  دـمحلا هللا ،
اهراجفنا ریفکت و  زا  نآ ، ریغ  یمالسا و  ياهروشک  رد  هک  ار  یثداوح  دش ، لیکشت  يرمق  يرجه  خیرات 2/4/1419  زا  فئاط  رد  هک  مهن 

عوضوم نیا  تّیمها  هب  رظن  و  داد ، رارق  یسررب  دروم  هداتفا ، قافتا  فلتخم  تاسّسؤم  ندرک  دوبان  اه و  يزیرنوخ  زا  نآ ، زا  یـشان  روما  و 
رد یتابث  یب  لزلزت و  ینماان و  داجیا  و  مدرم ، رد  تشحو  بعر و  داجیا  و  لاوما ، فالتا  ناهانگ و  یب  نتـشک  زا  ّمعا  نآ ، ياهدمآ  یپ  و 
عفر و  فـیلکت ، يادا  ادـخ و  ناگدـنب  یهلا  یهاوـخریخ  ناوـنع  هب  يا  هیناـیب  ّیط  ار  عوـضوم  نیا  مکح  تـفرگ  میمـصت  سلجم  هعماـج ،

زا دوش و  یم  روآدای  ار  ریز  تاکن  لیلد  نیمه  هب  دزاس . نشور  دنا ، هدش  یمالسا  میهافم  رد  هابتشا  راتفرگ  هک  یناسک  زا  هابتـشا  هنوگره 
نییعت وا  لوسر  ادخ و  يوس  زا  شرایعم  دـیاب  هک  تسا  یعرـش  مکح  کی  نتـسناد ) رفاک  ار  یـسک   ) ریفکت 1 ـ دبلط : یم  قیفوت  دـنوادخ 

هاگ تّنـس ) باتک و  رد   ) هک يراتفر  راتفگ و  و  ریفکت ، نینچمه  دشاب ، ادخ  يوس  زا  دیاب  بجاو  مارح و  لالح و  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ،
يوس زا  رفک  هب  مکح  دیاب  نوچ  نیاربانب ـ  تسین . دوش ، یم  مالـسا  نید  زا  جورخ  ببـس  هک  ربکا » رفک   » ینعم هب  هدش  قالطا  نآ  رب  رفک 

یهاوگ وا  رفک  رب  ّتنـس  باتک و  زا  ینـشور  لـیلد  هک  نیا  رگم  مینک  ریفکت  ار  یـسک  تسین  زیاـج  هحفـص 175  دشاب ـ  شلوسر  ادخ و 
میدقتعم دودـح  دروم  رد  ام ، هک  یماگنه  دوش . یم  راب  مکح  نیا  رب  ینیگنـس  ماکحا  اریز  تسین ، یفاک  زگره  لامتحا  نامگ و  و  دـهد ،

دودح زا  دراد  هک  یّمهم  راثآ  رطاخ  هب  ریفکت »  » هلأسم ًامّلـسم  مینکن ، مادقا  نیقی  عطق و  نودب  دیاب  تاهبـشلاب » ءردت  دودحلا   » هدعاق قبط 
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سک ره  دومرف : تشاد و  رذح  رب  تسین ، رفاک  ًاعقاو  هک  یسک  ریفکت  زا  ار  ناگمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  اذل  تسا و  رت  مهم 
زاب شدوخ  هب  دیوگب  غورد  رگا  دوش و  یم  یهلا  باذـع  راتفرگ  لباقم  فرط  دـیوگب ، تسار  رگا  رفاک ! يا  دـیوگب : شناملـسم  ردارب  هب 

دوجو یعناوم  هک  یلاح  رد  تسا ، رفک  بجوم  داقتعا  ای  لمع  ای  نخس  نالف  هک  دوش  یم  هدید  يریبعت  تّنس  باتک و  رد  هاگ  ددرگ . یم 
یمن لـصاح  عناوم  یفن  طیارـش و  بابـسا و  عاـمتجا  نودـب  هک  تسا  يرگید  ماـکحا  دـننام  نیا  و  دریگ ، یم  ار  مکح  نیا  ولج  هک  دراد 
مکح نیا  ولج  هک  دراد  دوجو  یعناوم  هاگ  یلو  دریگ  یم  تروص  يدنواشیوخ  ببس  هب  هک  تسا  یهلا  ماکحا  زا  یکی  ثرا  الثم  ددرگ ،
یمن وا  رفک  ببـس  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  زیمآرفک  تاملک  يادا  رب  رابجا  ار  یـسک  هاگ  نینچمه  نید . رد  فـالتخا  دـننام  دریگ ، یم  ار 
یلاح رد   ) دیوگ یم  نآ  دننام  بضغ و  ای  یلاحـشوخ  تّدش  رثا  رب  يزیمآرفک  نخـس  ناسنا  یهاگ  زین  و  تسا ) هدش  روبجم  نوچ   ) دوش

هحفـص 176 زا  یـسک  هک  یفورعم  ناتـساد  هیبش  درادن ، يدـصق  نوچ  دوش  یمن  وا  رفک  بجوم  نیا  و  هدـش ) جراخ  یعیبط  تلاح  زا  هک 
دوش یم  ّبترتم  ریفکت  رد  باتـش  رب  یکانرطخ  مهم و  راثآ  مأوت .»! راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب  وت  ادنوادخ   » تفگ یم  یلاحـشوخ  تّدـش 

، تسا دادـترا  راـثآ  زا  هک  اـهنیا  ریغ  شرـسمه و  زا  ییادـج  وا و  ثرا  زا  يریگولج  و  صخـش ، نآ  لاـم  نوخ و  ندرمـش  حاـبم  هلمج  زا 
هک نیا  لصاح  دریذپب .)؟ ار  ّتیلوئسم  همه  نیا  و   ) دهدب یسک  هب  یتبسن  نینچ  يا  ههبش  نیرتمک  هب  ناملـسم  تسا  زیاج  هنوگچ  نیاربانب 

َْمثِْالاَو َنََطب  اَمَو  اَْـهنِم  َرَهَظ  اَـم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَـمَّنِإ  ْلـُق   : ) دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  دراد  یمیظع  تارطخ  ریفکت  رد  باتـش  : 
ملظ تشز و  راک  هنوگره  هیآ  نیا  قبط  ( ) 1 (.) َنوُمَْلعَت اَم َال  ِهللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأَو  ًاناَْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهللاِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلاَو 

( نیملسم هب  كرش  تبسن   ) لطاب هدیقع  نیا  زا  هچنآ  2 ـ تسا .) هدرمش  مارح  دنوادخ  هب  تبسن  لیلد  یب  نخس  اوران و  تبسن  كرـش و  و 
اه و هناخ  نتخاس  رجفنم  ندرک و  تراغ  ار  اهنآ  لاوما  ندرب و  ار  مدرم  يوربآ  ضْرِع و  ندرمـش و  حابم  ار  اه  نوخ  ینعی  هدـش ، لـصاح 

سوفن تمرح  کته  ببس  اریز  تسا ، هانگ  مارح و  نیملسم  همه  عامجا  هب  نآ  دننام  لامعا و  نیا  يراجت ، يرادا و  زکارم  هّیلقن و  لیاسو 
هحفص 177 هیآ 33 .  فارعا ، یقرواپ 1 . ماش  حبـص و  راک  زکارم  اه و  هناخ  رد  هک  ار  یمدرم  یگدـنز  شمارآ  تّینما و  تسا و  لاوما  و 

یلاح رد  نیا  دهد . یم  داب  رب  دننک  یگدـنز  دـنناوت  یمن  نآ  نودـب  هک  ار  هعماج  یمومع  حـلاصم  و  درب ، یم  نیب  زا  دـنراد  دـمآ  تفر و 
نیرخآ زا  و  دهد ، یمن  اهنآ  میرح  هب  زواجت  هزاجا  سک  چیه  هب  هدرمـش و  مرتحم  ار  نیملـسم  سوفن  ضارعا و  لاوما و  مالـسا  هک  تسا 

لاوما و اه و  نوخ  دومرف : هک  دوب  نیا  درک  غـالبا  ناناملـسم  همه  هب  عادولا  ۀّـجح  هبطخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  يروما 
( هّکم  ) سّدقم نیمزرس  نیا  مارتحا  و  مارح )  ) هام نیا  مارتحا  و  نابرق ) دیع  زور   ) زورما مارتحا  دننام  تسا  مرتحم  رگیدکی  رب  امش  ضارعا 

زین و  تسا . ناثّدحم  همه  قاّفتا  دروم  ثیدح  نیا  متفگ ! میوگب ) دـیاب  ار  هچنآ  نم   ) شاب هاوگ  ادـنوادخ  دومرف : دـیکأت ) يارب   ) سپـس ; 
رد ملظ  هک  دـیزیهرپب  ملظ  زا  دومرف :  زین  شـضرع و  سوماـن و  شلاـم و  شنوخ ، تسا ، مارح  ناملـسم  رب  ناملـسم  یتـسه  ماـمت  دوـمرف :
درف سک  ره  : » دومرف هدرک و  دیدهت  تازاجم  ّدشا  هب  دزیرب  ار  یهانگ  یب  نوخ  هک  ار  یـسک  ناحبـس  دنوادخ  زین  و  تسا . تاملظ  تمایق 
دوخ نعل  بضغ و  دروم  ار  وا  دـنوادخ  دـنام و  دـهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  تسا و  خزود  شتازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  ًادـمع  ار  ینامیا  اب 

، دنک یم  یگدنز  نیملسم  ناما  رد  هک  يرفاک  يوهس  لتق  هرابرد  زین  و  ( 1 «.) تسا هداد  رارق  وا  يارب  یمیظع  تازاجم  داد و  دهاوخ  رارق 
هب تشاد . دـهاوخ  یمکح  هچ  وا  دـمع  لتق  لاح  نیا  اـب  ( 1 «.) دیهدب هرافک  هید و  دـیاب   » هدومرف هحفص 178  هیآ 93 .  ءاـسن ، یقرواپ 1 .
هک یـسک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  حیحـص  ثیدح  رد  دوب . دهاوخ  رت  نیگنـس  نآ  هانگ  رت و  میظع  وا  مرج  نیقی 
رد هک  یمکح  هب  هّجوت  اب  سلجم  نیا  3 ـ دینش ! دهاوخن  ار  تشهب  يوب  زگره  دناسرب ، لتق  هب  دراد  نامیپ  نیملسم  اب  هک  ار  یناملـسم  ریغ 
یم ّبترتم  نآ  رب  هک  یناهانگ  موش و  راثآ  ببس  هب  ار  نآ  تیّمها  هدرک و  رداص  ّتنس  باتک و  زا  لیلد  نودب  مدرم  ریفکت  هب  تبـسن  الاب 

اهروشک زا  یضعب  رد  هچنآ  تسا و  رازیب  لطاب  ياه  هدیقع  هنوگ  نیا  زا  مالـسا  هک  دنک  یم  مالعا  ناهج  مدرم  مامت  هب  هتـشاد  نایب  دوش ،
نآ دـننام  اـه و  هاـگراک  بیرخت  یـصوصخ و  یموـمع و  زکارم  اـه و  بکرم  نکاـسم و  نتخاـس  رجفنم  ناـهانگ و  یب  نوـخ  نـتخیر  زا 

دراد نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یناملـسم  ره  نینچمه  تسا . رازیب  نآ  زا  مالـسا  هک  دـناد  یم  هناراک  تیانج  یلمع  دریگ ، یم  تروص 
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ندرگ هب  نآ  مرج  هانگ و  دـنهارمگ و  فرحنم و  راـکفا  ياراد  هک  تسا  یناـسک  راـک  اـهنت  اـهراک  نیا  و  دـشاب ، یم  رازیب  لاـمعا  نیا  زا 
نآرق وریپ  ّتنـس و  باتک و  هب  کّسمتم  دنا و  هدش  تیاده  مالـسا  تیاده  هب  هک  یناناملـسم  مالـسا و  باسح  هب  دـیابن  زگره  تساهنآ و 

 . ءاسن هروس  هیآ 92  زا  هتفرگرب  یقرواپ 1 . كاپ  ترطف  مالـسا و  تعیرـش  هک  تسا  یگرزب  تیانج  داسف و  اهراک  نیا  دراذگ . دندیجم ،
دارفا هنوگ  نیا  اـب  ینیـشنمه  زا  و  هدرک ، میرحت  ار  نآ  هناـعطاق  روـط  هب  یمالـسا  تاـیاور  اذـل  دریذـپ . یمن  ار  اـهنآ  یناـسنا  هحفص 179 

يوقت و یکین و  رد  نواعت  یتسود و  تّبحم و  نید  مالـسا  دـهد  یم  ناـشن  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  اـب  هّیناـیب  نیا  سپـس  تسا »... هتـشادزاب 
(1 .) تسا هدش  هداد  نایاپ  تسا ، يرگشاخرپ  تنوشخ و  هنوگره  زا  زیهرپ  هنامیکح و  یقطنم و  يوگتفگ 

هّینایب نیا  دروم  رد  یهاتوک  لیلحت 

ياملع زا  رفن  و 20  زاب » نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع   » ینعی شدوخ  رـصع  رد  ناتـسبرع  ّتیباّهو  یبهذم  ماقم  نیرترب  ياضما  هب  هک  هّینایب  نیا 
نآ زا  یـضعب  هب  هک  تسا  یمهم  تاکن  يواح  هدـش ، هّیهت  یباهو  یبهذـم  فورعم  ملاع  نآ  توف  زا  لبق  یمک  هدیـسر و  نانآ  لوا  زارط 
یب و  دش ، یم  رـشتنم  ضارعا  لاوما و  سوفن و  کته  يزیرنوخ و  همه  نآ  زا  شیپ  هینایب  نیا  دوب  راوازـس  هچرگ  1 ـ دوش : یم  هراشا  الیذ 

دیارج زا  يرایسب  رد  هّینایب  نیا  یقرواپ 1 . اج  ره  زا  ار  ررض  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  یلو  تسین ، بارهـس  گرم  زا  دعب  يورادشون  هب  تهابش 
هحفص 180 میدرک . لقن  هحفص 100  دلج 4 ، نیملکتملا ، تاقبط  مجعم  باتک  زا  ار  نآ  ام  تفای و  راشتنا  يدوعس  ناتسبرع  تاعوبطم  و 

عراش تاروتسد  زا  يوریپ  یعّدم  هک  ناوردنت  هورگ  ربارب  رد  هک  دراد  ناوارف  رّکشت  ریدقت و  ياج  تسا ، تعفنم  دوس و  دننک  يریگولج 
ياه سوه  يوه و  ناوریپ  دنتـسین ، هیناـیب  نیا  وریپ  هک  اـهنآ  دـنا  هتخاـس  نشور  تسا و  هدـش  اـیوگ  يوق و  رایـسب  تّجح  ماـمتا  دنتـسه ،

راکفا و دـقن  يارب  ار  هار  المع  هّینایب  نیا  2 ـ تسا . رازیب  اهراک  نیا  زا  مالسا  هملک  کی  رد  یمالسا و  تاروتـسد  هن  دنـشاب  یم  نتـشیوخ 
لدتعم يدنب  عمج  هب  دننک و  دقن  ار  شراکفا  وا ، مارتحا  ظفح  اب  دنناوت  یم  نایباّهو  یّتح  هک  هدوشگ  باّهولادبع  نب  دّمحم  خیـش  دـیاقع 

هدـش باسح  یتاریبعت  اب  هک  هّیناـیب  نیا  3 ـ دنـشاب . هتـشاد  یبوخ  لماعت  ناهج  نیملـسم  ریاس  اب  دـنناوتب  هک  دنـسرب  ّتیباّهو  نییآ  رد  يرت 
راکفا قفاوم  هک  ار  سک  ره  ناوت  یمن  دیابن و  و  تسا ، هتـشذگ  نیملـسم  ریفکت  نارود  هک  دنک  یم  مالعا  یباّهو  ناوردنت  هب  تسا  هارمه 
هّینایب نیا  4 ـ ددرگ . نآ  لماع  رفک  ببـس  تسا  نکمم  راک  نیا  و  داد ، داب  رب  ار  وا  ضرع  لام و  ناج و  درک و  رفک  هب  مهّتم  تسین ، اـهنآ 

ات دنا  هدرک  میـسرت  نایناهج  ربارب  رد  مالـسا ، زا  هورگ ، نیا  هک  ار  يراب  تنوشخ  هیرک  هرهچ  دـنک و  یم  مالـسا  ناهج  هب  یبوخ  تمدـخ 
راب تنوشخ  لامعا  نآ  یفنم  راثآ  ندیچرب  هچرگ  دنرازیب ، اهراک  نیا  زا  یعقاو  ناناملـسم  دهد  یم  ناشن  دنک و  یم  حالـصا  يدایز  ّدـح 

، هداد اه  تسینویهـص  اسیلک و  بابرا  تسد  هب  یبوخ  هناهب  هک  نیا  صوصخ  هب  تسین ، نکمم  یناسآ  نیا  هب  هدـش  ماجنا  زارد  نایلاس  هک 
میراودـیما نالهاج ، ياه  نایز  زا  ادـخ  رب  هانپ  دـنناسرتب ، نآ  زا  ار  ناـیناهج  دـننک و  یفّرعم  مالـسا  یعقاو  هرهچ  هحفـص 181  ار  نآ  هک 

هحفص 183 هحفص 182  دناهرب . ناطیش  ماد  زا  دیامرف و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  همه  دنوادخ 

زاجح ياملع  هب  هناتسود  هیصوت 

یخیرات طیارش  نیا  رد  هک  ار  یبوخ  تصرف  مینک ; یم  هیصوت  هناتسود  هناعضاخ و  دنیوپ ، یم  ار  لادتعا  هار  هک  یباّهو  ياملع  همه  هب  ام 
هدش ادیپ  ناهج  نیملسم  ریاس  اهنآ و  نایم  هک  ار  یمیظع  فاکـش  دنهدن و  تسد  زا  تسا ، هدش  مهارف  ّتیباّهو  لوصا  رد  يرگنزاب  يارب 

نتخاس مهّتم  1 ـ مینک : یم  داهنـشیپ  نانآ  هب  هناتـسود  ار  ریز  روما  ام  دـننک . رپ  يرایـشوه  اب  دـنک ، یم  يریگ  هرهب  نآ  زا  نمـشد  تسا و 
ینآرق فیرـش  روتـسد  و  دننک ، موکحم  دوش ، یم  بوسحم  يداهتجا  لئاسم  رثکاّدح ، هک  یلئاسم  رطاخ  هب  رفک  كرـش و  هب  ار  نیملـسم 
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ياهرورت ببس  هک  یبهذم  تنوشخ  هنوگره  2 ـ دنیامن . هیـصوت  دوخ  ناوریپ  همه  هب  ار  ًانِمْؤُم ) َتَْسل  َمَالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  )
نامه هحفـص 184  دـننک . موکحم  تّدـش  هب  تسا ، هدـش  طاـقن  ریاـس  ناتـسبرع و  یّتـح  ناتـسناغفاو و  ناتـسکاپ  قارع و  رد  كانتـشحو 

رب هعیش ، یّنس و  ناوج و  ریپ و  كدوک و  درم و  نز و  زا  ّمعا  ار  هانگ  یب  ناناملـسم  نوخ  میظع ، ياه  یناریو  رب  هوالع  هک  ییاه  تنوشخ 
ّدـض رب  ار  یتاغیلبت  رازبا  نیرتهب  و  دنک ، یم  ماندـب  تسا ، ناهج  مامت  هدـنیآ  نید  نیقی  هب  هک  ار  مالـسا  راختفا  رپ  نییآ  دزیر و  یم  كاخ 
هاگآ ناگدنـسیون  ناغّلبم و  یمالـسا و  نادنمـشیدنا  هک  ار  یتامحز  مامتو  دـهد ، یم  رارق  مالـسا  نانمـشد  راـیتخا  رد  نیملـسم  مالـسا و 

رد هک  لسن »  » و ثرح »  » كاله قادصم  هدرک و  موکحم  ار  اه  نیا  همه  يرآ  دـهد ، یم  داب  رب  دـنا  هدیـشک  مالـسا  رـشن  هار  رد  یمالـسا 
كرش هب  تمهت  تناها و  هنوگ  ره  زا  رود  و  لباقتم ، مارتحا  ساسا  رب  ار  هناتـسود  یقطنم و  يوگتفگ  هار  3 ـ دنرامشب . تسا ، هدمآ  نآرق 
َلْوَْقلا َنوُعِمَتْـسَی   ) قادـصم هب  دننیـشنب و  ثحب  هب  فالتخا  دروم  لـئاسم  رد  دـنیاشگب و  مالـسا  نادنمـشناد  ریاـس  دوخ و  ناـیم  لـهج ، و 
یقطنم یملع و  بتک  يور  هب  ار  دوخ  ییایفارغج  يرکف و  ياـهزرم  4 ـ دنوش . اریذپ  دنداد ، صیخشت  حیحص  ار  هچ  نآ  ُهَنَـسْحَأ ) َنوُِعبَّتَیَف 

هلدابم یمالـسا  ياهروشک  هّیملع  ياه  هزوح  اب  و  دنـشاب ، هتـشادن  راک  نیا  رد  دوخرب  يرطخ  ساسحا  و  دنیاشگب ، یمالـسا  بهاذم  ریاس 
ياه هزوح  هب  دـنرادرب و  نایم  زا  نیملـسم  ریاس  دوخ و  نایم  ار  ینیبدـب  نظ و  ءوس  يدامتعا و  یب  ياـهراوید  5 ـ دننک . وجشناد  بّالط و 

مالـسا يایند  ياج  ره  رد  یمالـسا  فلتخم  لئاسم  يارب  اه  شیامه  رد  تکرـش  يارب  دـننک و  هحفـص 185  دمآ  تفر و  رگیدکی  هّیملع 
نآ ریغو  نتسناد  مالـسا  تقیقح  عورف ، لوصا و  رد  ار  دوخ  ياهداهتجا  ینعی  يرگن ، قلطم  زا  ار  دوخ  ناتـسود  6 ـ دننک . یگدامآ  مالعا 
نیا هاگ  ره  دنهد . ارف  شوگ  الِیلَق ) َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِّم  ُْمتِیتوُأ  اَمَو   ) هفیرـش هیآ  مایپ  هب  و  دنراد ، رذـح  رب  ندرمـش ، تعدـب  تلالـض و  رفک و  ار 

هدـش و لماک  هللا  لبحب  ماصتعا  دوش و  تیوقت  نیملـسم  فوفـص  نایم  تدـحو  هک  دور  یم  دـیما  دوش ، هتـسب  راک  هب  هناـگ  شـش  لوصا 
هحفص 186 يزار  ـ یش مرا  ـ کم ـر  صان مارحلا 1426  مّرحم  نایاُپناعَتْسُْملا  ُهللاَو  زور ، نآ  دیما  هب  ددرگ . لصاح  ِهِّلُک ) ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  )

عبانم تسرهف 

حرش 5 ـ  يرهـش . ير  يدّمحم  ۀمکحلا ، نازیم  4 ـ  يزاریش . مراکم  رصان  مسیـسکرام ، رمع  نایاپ  3 ـ  هغالبلا . جهن  2 ـ  میرک . نآرق  1 ـ 
حیحص 8 ـ  یمق . ساّبع  خیش  راحبلا ، ۀنیفـس  7 ـ  قودص . خیـش  قودص ، لاصخ  6 ـ  نیمیثع . حلاص  نب  دّمحم  نیمیثع ، تاهبـشلا  فشک 

مساقلاوبا ازریم  ماّیألا ، مئانغ  11 ـ  يدـنه . یقّتم  یلع  لاّمعلازنک ، 10 ـ  یتیوک . فراـعملا  ةرئاد  9 ـ  يراخب . لیعامـسا  نب  دّمحم  يراخب ،
نم حیحصلا  15 ـ  یبهذ . دمحا  نب  دّمحم  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  14 ـ  ینیما . همّالع  ریدغلا ، 13 ـ  يرصم . میجن  نبا  قئارلا ، رحبلا  12 ـ  یمق .
حرش 19 ـ  یناهفصا . بغار  بغار ، تادرفم  18 ـ  مالسا . بتکم  همان  لصف  17 ـ  یضترم . دّیس  ۀعیرذلا ، 16 ـ  یضترم . رفعج  دّیس  ةریسلا ،

ـ  23 تنارود . لیو  نّدمت ، خـیرات  22 ـ  یناعنـص . داقتعالا ، هیزنت  21 ـ  یـسلجم . همّالع  راونالاراحب ، 20 ـ  دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن 
ـ  26 یقهیب . نیسح  نب  دمحا  يربک ، ننس  25 ـ  يرون . هحفص 187  نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  24 ـ  لبنح . نب  دمحا  دمحا ، دنسم 

يولع نب  فسوی  حّحصت ، نأ  بجی  میهافم  28 ـ  یناربط . دمحا  نب  نامیلس  یناربط ، مجعم  27 ـ  ینیوزق . دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا  ننس 
، يربط خـیرات  31 ـ  یبلح . دّمحم  نب  نامحرلادبع  ۀینـسلا ، رردـلا  30 ـ  یکلام . ناـحرف  نب  نسح  حیـش  ًاـیبن ، سیل  ۀـیعاد و  29 ـ  یکلام .
، نیئوانملا يوعد  34 ـ  یسلدنا . ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  دیرفلا ، دقع  33 ـ  ریثا . نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  32 ـ  يربط . ریرج  نب  دّمحم 

. یناحبس رفعج  نیمّلکتملا ، تاقبط  مجعم  35 ـ  نالحد . ینیز  دمحا  خیش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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