
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



تیریدم ینابرهم ، يراگزاس ، هناخ ، رد  ربمایپ 

: هدنسیون

ینیدباع دمحا 

: یپاچ رشان 

نز مایپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

تیریدم ینابرهم ، يراگزاس ، هناخ ، رد  6ربمایپ 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

وریپ ریغ  7ناوریپ 

تلادع تیاعر  8هدودحم 

نارسمه زا  کی  ره  هیحور  8تیاعر 

ندرک 9ارادم 

13یقرواپ

زا 17تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تیریدم ینابرهم ، يراگزاس ، هناخ ، رد  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

26233-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحا ینیدباع   : هسانشرس

دمحا ینیدباع  تیریدم  ینابرهم  يراگزاس  هناخ  رد  ص   ) ربمایپ  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.35 ص 28 -  دنفسا 1378 :)  ، ) نز ش 96 مایپ  هلاقم ،:  اشنم 

مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم  : رگفیصوت
جاودزا   : رگفیصوت

نانز  : رگفیصوت

همدقم

ص)  ) مرکا ربمایپ  فلا  : دوش یم  هراـشا  نآ  زا  يدراوم  هب  هک  دوب  نارـسمه  نیب  تاواـسم  تیاـعر  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ياـهیگژیو  زا  یکی 
رتـخد بنیز  هنومیم ، هدوـس ، هملـس ، ما  هصفح ، هشیاـع ، نیب  یقرف  و  هنـسلا ) رهم   ) داد رارق  مهرد  دـصراهچ  ار  شناـنز  زا  کـی  ره  هیرهم 

ار نآ  لاثما  هویب و  ریغ  هویب و  ناوج ، ریغ  ناوج و  یشیرق ، ریغ  یشیرق و  لیبق  زا  یتاظحالم  و  [ 1  ] تشاذگن همیزخ  رتخد  بنیز  شحج و 
دننامه روما  ریاس  تیـصخش و  رظن  زا  ار  دوخ  ات  دراذـگ ، یم  نانز  نهذ  رد  ار  دوخ  تبثم  رثا  امتح  يواست  نیا  دادـن . تلاـخد  هیرهم  رد 

راک و ناربج  يرگید  وحن  هب  ص )  ) ربمایپ تیعـضو ، نآ  رد  تشاد ، يا  هژیو  تیعـضو  ای  صاخ  یگژیو  اهنآ  زا  یکی  رگا  . دننیبب رگیدکی 
هب هک  دربن ، نیب  زا  ار  یـصخش  يرترب  يربارب ، يواست و  هک  درک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  لمع  ای  نابز  اب  درک و  یم  ار  وا  یگژیو  تیلاعف و 

هیریوج هیفص و  يارب  یلو  دندوب ، يواسم  هیرهم  ياراد  نارسمه  زا  نت  تفه  هکنیا  مغر  یلع  . دش دهاوخ  هراشا  هدنیآ  رد  نآ  زا  يدراوم 
دوخ يارب  ار  وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دمآ و  رد  تراسا  هب  هک  دوب  يریـسا  هیفـص »  » هک تهج  نیا  هب  دیاش  تسا . هدشن  رکذ  يا  هیرهم  نینچ 
مهس هک  دوب  يریسا  هیریوج »  » تسا و هدش  شا  هیرهم  وا  يدازآ  دریگ و  یمن  قلعت  يا  هیرهم  دارفا  هنوگ  نیا  هب  درک و  افطـصا )  ) باختنا

هب لوپ  تخادرپ  لباقم  رد  هک  تشون  ناگدرب ) يزاسدازآ  دادرارق  عون  کی   ) یتباتک دـقع  وا  اب  سپـس  دـش و  يراـصنا  سیق » نب  تباـث  »
: دیـسرپ یهاوخ ؟ یمن  ار  نآ  زا  رتهب  ایآ  دومرف : ترـضح  دـمآ و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دزن  لوپ  هیهت  يارب  يو  دوش . دازآ  هباتکلا  لام  ناونع 

جاودزا وا  اب  تخادرپ و  ار  هباتکلا  لام  ص )  ) مرکا ربمایپ  و  هلب . تفگ : نم . اب  جاودزا  هباـتکلا و  لاـم  تخادرپ  دومرف : تسا ؟ مادـک  رتهب 
« هیریوج  » اریز تسا ، هدرک  تخادرپ  ار  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  یلو  هدوب ، مهرد  دـصراهچ  زا  شیب  هباتکلا  لام  داـیز  ناـمگ  هب  [ . 2 . ] درک

هیرهم هک  يرگید  رـسمه  . دشاب هدیـشخب  يرترب  نارگید  رب  ار  وا  ات  دادـن  رارق  هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  اما  تشادـن ، یلام 
. دـش ینارـصن  شرهوش  اـجنآ  رد  تفر و  هشبح  هب  دوخ  رهوش  اـب  هارمه  وا  دوب . نایفـسوبا  رتخد  هبیبح  ما  تشاد ، تواـفت  نارگید  اـب  شا 
ماشه و نبا  هریـس  زا  [ . 3 . ] دوب راـنید  دـصراهچ  وا  هیرهم  دروآرد و  ترـضح  جاودزا  هب  ار  وا  درک  لـیکو  ار  یـشاجن  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

رادقم نیا  دنک : یم  حیرصت  باعیتسا  رد  ربلادبع » نبا   » یلو تسا ، هدرک  صخشم  ار  هیرهم  نیا  یـسک  هچ  دوش  یمن  مولعم  ریثا  نب  لماک 
رب یتح  هچرگا  تسین . دراو  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  اه  هیرهم  يربارب  هیحان  زا  یلاکـشا  نیاربانب  [ 4 . ] تسا هدرک  صخشم  یشاجن  ار  هیرهم 

تشاد هقفن  هب  زاین  هیرهم  رب  هوالع  هبیبح  ما  اریز  تسین ، دراو  یلاکشا  دشاب ، هدرک  صخـشم  ار  هیرهم  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکنیا  ضرف 
ص)  ) مرکا ربمایپ  تسا و  رهوش  هدهع  هب  یگدنز  هنیزه  اریز  تشاذگ ، شیگدنز  هنیزه  هقفن و  باسح  هب  تسا  نکمم  ار  هفاضا  رادقم  و 

الثم درک ؛ یم  ار  يواست  يربارب و  تیاعر  ص )  ) ربماـیپ یگدـنز ، هنیزه  هقفن و  رظن  زا  هیرهم  رب  هوـالع  .ب  درک یم  تخادرپ  ار  نآ  دـیاب 
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نیا رد  ماشه  نبا  [ 5 . ] درک تخادرپ  وج ) قسو  تسیب  امرخ و  قسو  داتـشه   ) قسو دص  يدقاو »  » لوق قبط  مادـک  ره  هب  ربیخ  حـتف  زا  سپ 
ره هب  اـی  هداد و  قسو  داتـشه  یخرب  هب  دـص و  یخرب  هب  اـیآ  تسین  مولعم  هک  [ 6 ، ] اقـسو نینامث  قسو و  هئم  نهل  مسق  و  دـیوگ : یم  هراـب 
ای دنک و  قیبطت  يزاغم »  » ترابع اب  ات  تسا ، هدوب  يرگید  سنج  زا  هیقب  سنج و  کی  زا  نآ  ياتداتشه  هک  هداد  قسو  دص  اعومجم  مادک 

. تسا دـیاز  تراـبع  رد  قسو »  » هملک تروـص  نیا  رد  نوـچ  تسین ، تسرد  ریخا  لاـمتحا  تسا . هداد  قـسو  داتـشه  دـص و  مادـک  ره  هب 
هداد قسو  دص  کی  مادـک  هب  داتـشه و  نانز  زا  کی  مادـک  هب  داد  یم  لیـصفت  دـیاب  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ، تسرد  زین  لوا  لامتحا 

« يدقاو  » لاح ره  هب  تسا . رت  حیحص  طسو  لامتحا  نیاربانب  دنا . هداد  لیـصفت  نارگید  مهـس  هراب  رد  يدقاو »  » وا و هک  روط  نامه  تسا ؛
زا ترابع  قسو » .» درک تخادرپ  يواستم  روط  هب  ار  نانآ  مهـس  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنک  یم  نایب  هتـشون ، ار  اهگنج  ثداوح  ناتـساد و  هک 

یلو تسا ، ییالاب  اتبـسن  مقر  هک  دوش  یم  نت  هدـجیه  نز  ره  مهـس  هجیتن  رد  تسا . مرگولیک  هس  اـبیرقت  عاـص  و  [ . 7  ] تسا عاص  تصش 
الثم درک ؛ یم  ار  يربارب  يواست و  تیاعر  زین  روما  ریاس  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  .ج  دـشاب هتـشاد  يرگید  یناعم  قسو  عاص و  دراد  لاـمتحا 

هب نانآ  زا  یکی  قاتا  رد  بش  ره  وا  .د  درک یم  یسرپلاوحا  نانآ  زا  دز و  یم  رس  شنارـسمه  کیاکی  هرجح  هب  زامن  زا  سپ  ناهاگحبص ،
ات درک ، یم  ار  يواست  تیاعر  دـش ، رجنم  شتافو  هب  هک  ناشیا  یـضیرم  نارود  رد  یتح  درک ؛ یم  تیاعر  الماک  ار  يواست  درب و  یم  رس 

نیا هب  هشیاع  هناخ  رد  ندنام  دـیاش  [ . 8 . ] دنامب هشیاع  قاتا  رد  تساوخ  هزاجا  شنارـسمه  زا  لقن  قبط  دـش و  تخـس  وا  رب  يرامیب  هکنیا 
هک هتـشاد  يرگید  تاهج  دیاش  و  دیآرب ، ترـضح  ياوادـم  لزنم و  ياهراک  هدـهع  زا  تسناوت  یم  رتشیب  دوب و  رتناوج  وا  هک  دوب  تهج 
قبط دیشک و  یم  هعرق  هتـسویپ  دومن و  یم  ار  يواست  تیاعر  اهگنج  اهرفـس و  رد  ص )  ) ربمایپ ه  [ . 9 . ] دش دهاوخ  عقاو  هراشا  دروم  ادـعب 

يارب ندیـشک  هعرق  زا  رتهب  یهار  دوبن ، مولعم  اـه  هوزغ  تدـم  ناـمز و  نوچ  تسا  رکذ  ناـیاش  درب . یم  دوخ  هارمه  ار  ناـنز  زا  یکی  نآ 
زا نتـساوخ  هزاجا  یتح  نارـسمه و  نیب  يربارب  يواست و  رب  رارـصا  همه  نیا  مینادب  تسا  بلاج  . تشادن دوجو  يربارب  تلادع و  تیاعر 
وا نانز  دنکن و  دروخرب  يواست  يربارب و  اب  شنانز  نیب  تسا  هداد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  هک  دـنز  یم  رـس  یـسک  زا  دراوم ، یخرب  رد  نانآ 

حانج الف  تلزع  نمم  تیغتبا  نم  ءاشت و  نم  کیلا  يووت  نهنم و  ءاشت  نم  یجرت  : » دیامرف یم  نآرق  . دنا هدـنام  وا  دزن  طرـش  نیمه  اب  زین 
زادنا ریخءات  هب  یهاوخ ، یم  هک  ار  اهنز  زا  مادک  ره  تبون  [ 10 [ ؛ نهلک نهتیتا  امب  نیضری  نزحی و  نهنیعا و ال  رقت  نا  یندا  کلذ  کیلع 

رتکیدزن نیا  ینک . بلط  هرابود ( ،( يا هدرک  كرت  هک  ار  مادک  ره  هک  تسین  یکاب  وت  رب  هد . ياج  دوخ  شیپ  یهاوخ ، هک  ار  مادـک  ره  و 
نیا تسا  رکذ  نایاش  .« دـنوش دونـشخ  يا ، هداد  ناـنآ  هب  هچنآ  هب  یگمه  دـنوشن و  گـنتلد  ددرگ و  نشور  ناشنامـشچ  هکنیا  يارب  تسا 

ربمایپ دزن  ندـنام  نیب  دـنوادخ  داشرا  روتـسد و  قبط  ار  نانآ  وا  هک  یماگنه  دـنداد . وا  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  نارـسمه  دوخ  ار  تاراـیتخا 
مرکا ربمایپ  هک  یطیارـش  ره  اب  ترـضح و  نآ  دزن  ندـنام  یگمه  تخاس ، ریخم  قالط  نیب  ترـضح و  نآ  هداس  یگدـنز  لمحت  و  (ص )

، يواست ندرکن  تیاـعر  نیارباـنب  دـنک ؛ یم  ییوگزاـب  هعقاو  نیا  زا  بازحا  هروس  و 29  تایآ 28  دندرک ، لوبق  ار  دـنادب  حالـص  (ص )
ربمایپ لاـح  نیا  اـب  یلو  دراد ، حیرـصت  بلطم  نیا  رب  زین  نآرق  هیآ  دـندوب و  هدرک  لوبق  ار  نآ  یگمه  هکلب  دوبن ، ناـنز  قح  رد  یفاـجحا 
تیاعر مارحا  لاـح  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یتح  [ 11 . ] درب یم  راک  هب  تلادـع ، يواـست و  تیاـعر  يارب  ار  دوخ  یعـس  ماـمت  ص )  ) مرکا
یتافانم یلو  تسا ، مارح  مارحا  لاح  رد  یـسنج  يریگ  هرهب  هچرگا  درب . یم  رـس  هب  نانآ  زا  یکی  رانک  ار  بش  ره  درک و  یم  ار  تاواسم 

. تشادن نانآ  نیب  يواست  تیاعر  اب 

وریپ ریغ  ناوریپ 

ياهراک اهدروخرب و  دننک  یـسررب  دیاب  دنناد ، یم  ص )  ) ربمایپ نید  وریپ  ناملـسم و  ار  دوخ  دـننک و  یم  ددـعتم  ياهجاودزا  هک  يدارفا 
ای نز  کی  ندوب  ناوج  هک  دـنیبب  یـصخش  رگا  تسا . راگزاس  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهدروخرب  لامعا و  اه و  همانرب  اب  يدـح  هچ  ات  ناـنآ 

هار و زا  وا  دنادب  دنک ، یمن  ار  تاواسم  تیاعر  یگدـنز  روما  رد  هدرک و  لفاغ  شنارـسمه  رگید  زا  ار  يو  وا ، ندوبابیز  نخـس و  شوخ 
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نم مکل  باط  ام  اوحکناف  : » دیامرف یم  نآرق  اریز  درادن ، ار  ددعتم  جاودزا  قح  نآرق  هدومرف  قبط  دراد و  هلصاف  رایسب  ص )  ) ربمایپ شور 
هس اتود ، دینک ؛ جاودزا  دوش ، عقاو  ناتدنـسپ  دروم  هک  نانز  زا  هچره  اب  [ 12 [ ؛ هدحاوف اولدـعت  الا  متفخ  نا  عابر و  ثالث و  ینثم و  ءاسنلا 
نز کی  زا  شیب  اب  جاودزا  هیآ ، رد  تسا  نشور  .« دـینک افتکا  نز  کی  هب  دـینکن ، راتفر  تلادـع  هب  هک  دـیراد  میب  رگا  سپ  اـتراهچ ، اـت ،

اجنیا زا  دنک . افتکا  رـسمه  کی  هب  دیاب  دنک ، رارقرب  ار  تلادع  دناوتن  هکنیا  زا  سرت  تروص  رد  یتح  تسا و  تلادع  تیاعر  هب  طورـشم 
قوقح رد  اما  دنناد  یم  ص )  ) ربمایپ تنـس  وریپ  جاودزا  ددعت  رد  ار  دوخ  اهنت  دننک و  یم  ددـعتم  ياهجاودزا  هک  یناسک  دوش  یم  نشور 
ددعتم ياهجاودزا  دنتـسه . وریپ  ریغ  ناوریپ  عقاو  رد  دنتـسه و  رود  وا  تنـس  زا  نآرق و  زا  ردـقچ  دـننک ، یمن  راتفر  تلادـع  هب  نارـسمه 

. دراد یمن  زاب  تلادع  زا  دهد و  یمن  رییغت  ار  وا  تالاح ، ثداوح و  دنادب  دشاب و  هدرک  ناحتما  ار  دوخ  هک  تسا  یصخش  راوازس 

تلادع تیاعر  هدودحم 

کی هب  ندش  لیامتم  زا  ار  ام  ور  نیا  زا  مینک ؛ راتفر  تلادع  هب  نانز  نیب  میناوت  یمن  هک  تسناد  یم  ار  ام  یتسـس  فعـض و  دـنوادخ  هتبلا 
اوحلصت نا  هقلعملاک و  اهورذتف  لیملا  لک  اولیمتالف  متـصرح ، ول  ءاسنلا و  نیب  اولدعت  نا  اوعیطتـست  نل  و  : » تسا هدومرف  هدرک و  یهن  وس 

. دیشاب صیرح  تلادع ( رب  ( دنچ ره  دینک ، راتفر )  ) تلادع هب  نانز  نایم  دیناوت  یمن  زگره  امش  و  [ 13 [ ؛ امیحر اروفغ  ناک  هللا  ناف  اوقتت  و 
يراکزیهرپ دییامن و  يراگزاس  رگا  دینک و  اهر  فیلکتالب ( )و  هتـشگرس ار  رگید ( نز  ( نآ ات  دیزرون ، لیامت  هرـسکی  فرط  کی  هب  سپ 

زا دارم  دوش  یم  مولعم  دیشاب ) هتشاد  تلادع  تیاعر  هب  دیدش  لیامت  دنچ  ره  « ) متصرح ول  و   » زا .« تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  انیقی  دینک ،
، نآ زا  دارم  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  تسا ؛ جراـخ  یمدآ  ناوـت  راـیتخا و  زا  هک  تسا  یتلادـع  اولدـعت » نا  اوعیطتـست  نل  و   » رد تلادـع 
لامعا و اهراک و  تلادـع ، تیاعر  هدودـحم  نیاربانب  [ 14 . ] تسین يراـیتخا  تسا و  یبـلق  روما  زا  هک  تسا  تبحم  تدوـم و  رد  تلادـع 
هک ینادرم  راـتفگ : هصـالخ  . دنـشاب رگید  یخرب  زا  رت  بوـبحم  یخرب  تسا  نکمم  یتـسود  تدوـم و  رد  یلو  تسا ، يرهاـظ  ياـهراتفر 

تاقوا رتشیب  دنراذگ و  یم  نارـسمه  زا  یخرب  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاناکما  لام و  دـنرادن و  ار  نانز  نیب  يرهاظ  تلادـع  يرارقرب  تردـق 
تنـس رد  ای  نآرق  رد  هدش  حرطم  تاجوز  ددـعت  زا  تهج  یب  دـنرادن و  ار  ددـعتم  جاودزا  قح  دـننک ، یم  يرپس  نانآ  زا  یکی  اب  ار  دوخ 

. دننک یم  هدافتسا  ءوس  يوبن 

نارسمه زا  کی  ره  هیحور  تیاعر 

نانآ یمامت  هب  هقـالع  زاربا  ناـنآ و  تاـیحور  تیاـعر  تشاد ، هارمه  هب  ار  شنارـسمه  تبحم  هک  ص )  ) ربماـیپ ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
یم یتقو  الثم  تسا ؛ ص )  ) ربمایپ دزن  وا  زا  رتبوبحم  يرگید  درک  یمن  ساسحا  مادـک  چـیه  هک  يروط  هب  دوب ؛ کی  ره  نءاش  اـب  بساـنم 

نخس نم  اب  اریمح ! يا  [ 15 [ ؛ اریمح ای  ینیملک   » ریظن یظافلا  اب  دشاب ، دوخ  رهوش  بوبحم  دراد  تسود  هک  تسا  یناوج  نز  هشیاع  دـید 
تسود رایسب  زین  ار  شیاه  هچب  دوب و  ینادنزرف  ياراد  هک  دش  یم  هجاوم  هملـس » ما   » اب یتقو  و  درک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  وا  تبحم  وگب »

هک تشاد  یکچوک  رتخد  وا  الثم  دوب ؛ نانآ  هب  انتعا  هناشن  هک  تشاذگ  یم  يدیدج  مسا  نانآ  رب  دیسرپ و  یم  ار  نانآ  لاوحا  تشاد ، یم 
زا هیفـص  رتش  عادولا  هجح  رد  یتقو  ای  تساجک ، بانز » : » دیـسرپ یم  دز و  یم  ادص  بانز »  » ار وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوب و  بنیز »  » شمان
داد روتسد  داد و  يرادلد  ار  وا  درک و  كاپ  ار  وا  ياهکشا  دوخ  تسد  اب  ص )  ) ربمایپ درک ، هیرگ  یتحاران  تدش  زا  هیفص  داتسیا و  نتفر 
هک یتناها  رطاـخ  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  [ . 16 . ] تشادـن ار  ناکم  نآ  رد  ندـمآ  دورف  هب  میمـصت  هک  یلاح  رد  دـیآ ، دورف  اج  نامه  هلفاـق 
هب ص )  ) ربمایپ دـش ، نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  بنیز  هکنیا  زا  سپ  یلو  درک ، هطبار  عطق  بنیز  اـب  یتدـم  درک ، هیفـص  هب  شحج  تنب  بنیز 

قلطـصملا ینب  زا  ثراح  رتخد  هرب »  » هب یتقو  . درک زاربا  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  هنوگ  نیا  و  [ 17  ] درک بترم  ار  شباوختخت  تفر و  وا  هفرغ 
اهراک نیا  اـب  و  [ 18  ] داهن هیریوج »  » ار وا  مسا  ص )  ) ربمایپ تفریذـپ ، یلاحـشوخ  اب  وا  داد و  جاودزا  داهنـشیپ  هدـش ، ریـسا  گنج  رد  هک 
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دودح زا  سپ  تسا . تدابع  لوغـشم  دـید  درک و  رذـگ  هیریوج  رب  ص )  ) ربمایپ اهزور  زا  يزور  . درک بذـج  دوخ  هب  الماک  ار  وا  تبحم 
سپس و  ییوگب ، ار  اهنآ  ات  منک  میلعت  وت  هب  یتاملک  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : تسا . تدابع  لوغـشم  دید  زاب  درک و  رذگ  وا  رب  زور  فصن 

هللا ناحبس  هشرع ، هنز  هللا  ناحبس  هسفن ، یضری  هللا  ناحبس  هقلخ ، ددع  هللا  ناحبس  دیوگب : هبترم  هس  ار  راکذا  نیا  زا  کی  ره  داد  دای  وا  هب 
هنومن يریـسفت  ییاور و  ياهباتک  يالبال  رد  دـش و  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  يراتفر  تاـملک و  عومجم  زا  لاـح  ره  هب  [ . 19  ] هتاملک دادم 

نامز نآ  رد  اهدروخرب  نیا  هتبلا  . دش یم  نانآ  بولق  بذج  ببـس  اهدروخرب  نیا  دوش  یم  هدیمهف  درک ، ادـیپ  ناوت  یم  ار  نآ  رگید  ياه 
دندرک یم  راتفر  ناویح  هنوگ  هب  نانآ  اب  ای  دنتشک و  یم  ای  ار  نانز  هک  دوب ، تیلهاج  هب  کیدزن  نامز  نآ  اریز  دوب ، مهم  رایسب  نانز  يارب 

دش و یمن  تروشم  نانز  اب  زین  و  دندرب ، یم  ثرا  هب  تیم  لاوما  ریاس  دننام  ار  اهنآ  و  دندرک ، یم  نوریب  هناخ  زا  تداع  مایا  رد  ار  نانآ  و 
یمن لوبق  هعماج  اریز  دوب ، تخس  رایسب  زور  نآ  هعماج  يارب  اهدروخرب  نیا  لمحت  یفرط  زا  و  داد و ... یمن  شوگ  نانآ  نخس  هب  یـسک 

هب دنک و  رهق  وا  اب  نز  دهد  هزاجا  یتح  دنک و  تبحم  وا  هب  دهد ؛ شوگ  وا  نانخس  هب  دهد ؛ یعامتجا  تیـصخش  شرـسمه  هب  يدرم  درک 
دقتعم دنتسناد و  یم  ترضح  دوخ  ياهدروخرب  ار  شنارـسمه  اب  ص )  ) ربمایپ ياهیراتفرگ  همه  ءاشنم  یخرب ، ! دیوگب نخـس  يو  اب  يدنت 

زین نانآ  نانز  دـندش و  یمن  روسج  نانز  درک ، یم  راـتفر  ص )  ) ربماـیپ دـندرک ، یم  راـتفر  ناـشنانز  اـب  ناـنآ  هک  روط  ناـمه  رگا  دـندوب :
هداس رب  مسبت ، نیا  اب  دیاش  درک و  یم  مسبت  ص )  ) ربمایپ اهفرح ، نیا  همه  لباقم  رد  دننزب . فرح  نادرم  فرح  يور  دندرک  یمن  تءارج 

نم هک : درک  همزمز  دوخ  نورد  رد  هدرک ، نایب  تحارص  اب  رگید  ياهاج  رد  هک  ار  شهار  شفده و  دروخ و  یم  فسءات  یخرب  یشیدنا 
دنـسرتب و نم  زا  نارگید  اـت  ما  هدـماین  نم  منک . تموـکح  مباـی و  يرترب  نارگید  رب  روز  یماـظن و  تردـق  هبلغ و  رهق و  اـب  اـت  ما  هدـماین 

نانآ هب  مهد و  شرورپ  ار  اهناسنا  درخ  ما  هدـمآ  هکلب  دـنک ، تعاطا  نم  زا  قالط  زا  سرت  اـی  کـتک  زا  سرت  رطاـخ  هب  هناـخ  رد  مرـسمه 
ار نانآ  دننک ، يراگزاسان  هشیاع و ... هصفح ، رگید  راب  دص  رگا  نیاربانب  دنهن . ماگ  نآ  رد  دـنبایب و  ار  قح  هار  هنادازآ  ناشدوخ  مزومایب 

یف هارکا  ال   » اریز دندناشکن ، قح  هار  هب  روز  اب  ار  ناشنارسمه  طول  ترضح  حون و  ترـضح  هک  روط  نامه  درک ؛ مهاوخن  میلـست  روز  اب 
وا یلو  درک ، یم  نینچ  دنک ، تیاده  ار  ناگمه  ربج  روز و  هار  زا  تساوخ  یم  ادخ  رگا  تسا . کیکشت  لباق  ریغ  ملسم و  یلـصا  نیدلا »
ءاش ول  و  . » دنک باختنا  تساوخ ، ار  يریسم  ره  یـسک  ره  ات  درک ، نایب  اهنآ  يارب  هاچ  زا  ار  هار  ادخ  دنـشاب . هتـشاد  رایتخا  مدرم  تساوخ 

ار وت  ام  دـندروآیمن و  كرـش  نانآ  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  و  [ 20 [ ؛ لیکوب مهیلع  تنا  ام  اظیفح و  مهیلع  كاـنلعج  اـم  اوکرـشا و  اـم  هللا 
مهیلع تسل  رکذـم  تنا  اـمنا  رکذـف  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  یتـسین » ناـنآ  راـیتخا ( بحاـص  ( لـیکو وت  میا و  هدرکن  ناـبهگن  ناـشیارب 

نمف مکبر  نم  قحلا  لق  و  : » دومرف مدرم  هراب  رد  و  يرادن ». یطلـست  نانآ  رب  يا و  هدنهدرکذت  اهنت  وت  هک  هد ، رکذـت  سپ  [ 21 [ ؛ رطیصمب
، دهاوخب سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخب ، هک  ره  سپ  تسا . راگدرورپ  بناج  زا  قح  وگب : نانآ  هب  [ 22 [ ؛ رفکیلف ءاش  نم  نمویلف و  ءاش 
.« ساپـسان ای  دوب و  دـهاوخ  رازگـساپس  ای  میدومن ؛ وا  هب  ار  هار  ام  [ 23 [ ؛ اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  اـنا  : » دومرف و  دوش ». رفاـک 
یم وا  . دوب نینچ  ص )  ) ربمایپ شنم  شور و  درک و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دـیاب  رادرک  راـتفگ و  اـب  لـمع و  نخـس و  اـب  نیارباـنب 

یمالـسا قالخا  اهنآ  هب  دزاس و  راگزاس  دوخ  اب  دـنک و  تیادـه  تسار  هار  هب  قیرط  نیا  هب  ار  شنارـسمه  هلمج  زا  مدرم و  همه  تساوخ 
تـسا نیا  تسین ، فطل  زا  یلاخ  شنایب  تمـسق  نیا  نایاپ  رد  هک  يا  هتکن  . درادن يریثءات  دراوم  هنوگ  نیا  رد  روز  هبلغ و  رهق و  دزومایب .

كاپ هصفح ، اب  جاودزا  الثم  تفرگ ؛ رظن  رد  ار  یعامتجا و ... یطیحم ، عضو  ینعی  درک ؛ یـسررب  دوخ  هدودحم  رد  دـیاب  ار  ثداوح  هک :
يروما هزورما  تسا  نکمم  بنیز  باوختخت  ندرک  هدامآ  يو و  زا  ییوجلد  شیوخ و  بکرم  رب  وا  ندرک  راوس  يو ، مشچ  کشا  ندرک 

یم زاب  رـس  ییاهراک  نینچ  زا  یلک  روط  هب  نادرم  دـش و  یم  هاگن  تسپ  يدوجوم  ناونع  هب  نز  هب  هک  ینامز  رد  یلو  دـنک ، هولج  يداع 
. دوش یم  نشور  رتشیب  اهراک  نیا  شزرا  دندز ،

ندرک ارادم 
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ياهاطخ هابتـشا و  یهاگ  دوب . تشذـگ  وفع و  نانآ و  تاهابتـشا  ربارب  رد  وا  ندرک  ارادـم  نارـسمه ، اب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رگید  یگژیو 
تشذـگ و یم  هیـضق  نیا  رانک  زا  نانآ ، هب  يروآدای  نودـب  یتح  ترـضح  تروص  نیا  رد  دوب . ص )  ) ربمایپ قوقح  هب  زواجت  نارـسمه ،

ربمایپ هک  دوب ، نارگید  هب  طوبرم  روما  رد  نانآ  تاهابتشا  اهاطخ و  هاگ  یلو  دنتشگ ؛ یم  هدنکفارس  دندش و  یم  دوخ  هابتشا  هجوتم  نانآ 
فرطرب ار  هصیقن  نیا  شوخ  ینایب  اب  دوب ، تلاهج  زا  یشان  نانآ  هابتشا  رگا  درک و  یم  هجوتم  ار  نانآ  بسانم ، يرادرک  راتفگ و  اب  (ص )

يارب یبوخ  لیلد  دناوت  یم  هدش  حرطم  ياه  هنومن  رثکا  هب  عوجر  . تسایبنا فیاظو  زا  یکی  اهناسنا  تیادـه  ماکحا و  غیلبت  اریز  درک ، یم 
دزن ریخ . دومرف : ترـضح  يا ؟ هدروخ  ریفاغم  ایآ  دـهد ، یم  ریفاـغم  يوب  تناـهد  تفگ : ناـشیا  هب  هشیاـع  یتقو  ـالثم  دـشاب ؛ یگژیو  نیا 

يریگ تخس  اب  هکلب  تسا ، هدیشک  يا  هشقن  ای  دیوگ  یم  تسار  يو  ایآ  درکن  یقیقحت  چیه  ص )  ) ربمایپ ما . هدروخ  لسع  تبرـش  بنیز 
هب ـالثم  اـی  و  دـشونن . لـسع  نآ  زا  رگید  درک  داـی  دـنگوس  درک و  لـح  ار  لکــشم  لـسع ، ندروـخ  زا  دوـخ  نتخاـس  مورحم  دوـخ و  رب 
اب ندنام و  نیب  ار  منارـسمه  ریاس  وت و  دنوادخ  نامرف  قبط  نم  هک  يزور  نآ  رد  تدوخ  اریز  يرادن ، یقح  نینچ  وت  تفگن : شنارـسمه 

تبون هک  هداد  رایتخا  نم  هب  نآرق  هیآ  دومرفن : زاب  و  يدرک ! راـیتخا  ار  یلوا  [ 24 [ ؛ متخاس ریخم  نتفرگ  قالط  ای  نتخاس و  هداس  یگدنز 
قح زا  هدافتسا  هنوگ  چیه  نودب  ص )  ) ربمایپ [ 25 . ] مرادب مدقم  متساوخ ، ار  مادک  ره  مزادنیب و  ریخءات  هب  متـساوخ ، ار  نانز  زا  مادک  ره 

هتکن . درک یم  رظن  فرـص  يراوگرزب  لامک  اب  روما  نیا  یمامت  زا  نآ ، لاثما  نارـسمه و  یخرب  ياهیراگزاسان  هب  هراشا  ای  دوخ و  ینوناق 
هتفگ تشادنرب . نانز  ياه  هشقن  اه و  همانرب  یمامت  يور  زا  هدرپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک : تسا  نیا  تسا ، تیمها  زیاح  ام  ثحب  رد  هک  يا 

نم لفاغتلا  لاز  ام  دنا : هتفگ  ای  و  دنک ، یمن  يریگیپ  ار  اهـشزغل  دنک و  یمن  اصقتـسا  میرک  ناسنا  هاگ  چـیه  طق ؛ میرک  یـصقتسا  ام  دـنا :
یتح هک  دـسرب  يراوگرزب  تمارک و  زا  هلحرم  نیا  هب  یناسنا  یتقو  . تسا یـشوپ  مشچ  لفاغت و  تمارکاب ، ياهناسنا  لاعفا  زا  مارکلا ؛ لعف 
يوس زا  هئطوت  دوش  هجوتم  ناـسنا  هک  یتقو  اـصوصخ  درواـین ، ناـیم  هب  نآ  زا  ینخـس  چـیه  دـنک و  لـفاغت  شیوخ  لـتق  هئطوت  هب  تبـسن 

نیا لاـح  ره  هب  . دوش یم  رگ  هولج  وا  تمارک  يراوگرزب و  رتشیب  تسا ، هتـشاد  ناـنآ  هب  ار  تیاـنع  فطل و  نیرتشیب  وا  هک  تسا  یناـسک 
شیوخ هداوناخ  هب  تبـسن  دـهاوخ  یم  هناخ  رد  هک  يدرم  تسا . ناگمه  يارب  ییوگلا  وا  لاـمعا  ریاـس  ناـنوچ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  لـمع 

هب زیچ  ره  زا  شیب  دیاب  تسا ، هعماج  هرادا  ناهاوخ  هک  یمکاح  دنک و  هرادا  ار  یـسالک  دهاوخ  یم  هک  یملعم  دـشاب و  هتـشاد  تیریدـم 
درک و دروخرب  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  اب  دوخ ، لتق  هئطوت  اب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنک . رکف  یـشوپ  مشچ  لـفاغت و  لـصا 

نآ ریاظن  هدیجنسن و  نانخـس  اهییانتعا و  یب  دراوم  رد  هک  دزومایب  ص )  ) ربمایپ زا  دیاب  هناخ  درم  لقاال  تخاس !؟ شیوخ  هدنمرـش  ار  همه 
زین دـمآیم ، دوجو  هب  نانآ  نیب  هک  ییاهیریگرد  عازن و  دنتـشاد و  رگیدـکی  اب  نارـسمه  هک  ییاهدروخرب  دروم  رد  . دـنک دروخرب  لفاغت  اب 

. دـش حرطم  هتـشذگ  ياهثحب  رد  هشیاع  اب  ص )  ) ربمایپ يارادـم  زا  يداـیز  دراوم  . تساـشگهار رایـسب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  راـتفگ  راـتفر و 
یم ع )  ) یلع ترضح  اب  ص )  ) ربمایپ یـصوصخ  ياهتاقالم  محازم  درک ؛ یم  یمارتحا  یب  هجیدخ  ترـضح  هب  تبـسن  هشیاع  هک  ییاهاج 

کی یتح  تخادرپ و  یم  صحفت  هب  هتفر ، شنانز  ریاس  دزن  ترـضح  هکنیا  مهوت  هب  ص )  ) ربمایپ ندـناوخ  بش  زاـمن  ماـگنه  رد  تشگ ؛
ریظن دـنا . هدرک  لح  ار  هلءاسم  ارادـم  اب  ترـضح ، هک  تسا  يدایز  دراوم  درک و ... دـگل  دوب ، تاجانم  لاح  رد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ هبترم 

ام راگزور  نادرم  هک  تسا  هدش  هچ  لاح  درک . یم  ارادم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـش و  یم  بکترم  هصفح  ار  نیا  زا  رتشیب  یتح  دراوم و  نیا 
دروخرب ياج  هب  ارچ  دنزادرپ !؟ یم  باعرا  دیدهت و  متـش ، برـض و  هب  دننک و  یمن  لمحت  ار  ام  نانز  زا  لکـشم  یتحاران و  نیرتکچوک 

بذج ار  رگیدمه  قشع  تبحم و  اب  هکنیا  ياج  هب  نز  درم و  ارچ  دنوش . زوریپ  شیوخ  رـسمه  رب  روز  اب  دـنهاوخ  یم  زیمآتبحم  یفطاع و 
قشع و سرد  شزومآ  ياج  هب  رما  نالووسم  ارچ  و  دـنوش !؟ یم  لـسوتم  دـقع  نمـض  طورـش  نیگنـس و  هیرهم  ریظن  ییاـههار  هب  دـننک ،
هچ رگا  دـنا !؟ هداـتفا  حور  یبو  کـشخ  نیناوق  هداوناـخ و  زا  تیاـمح  هاـگداد  رکف  هب  رورپرهم ، گـنهرفاب و  ياـهناسنا  تیبرت  تبحم و 

یکی . تسا رتهب  دراد و  يرتشیب  دربراک  تبحم ، قشع و  سرد  یلو  تسا ، بوخ  هداوناـخ  زا  تیاـمح  نیناوق  بیوصت  هاـگداد و  لیکـشت 
صخـش ره  هک  درک  یم  یهاوخرذع  شیوخ  راک  زا  يدراوم  رد  ناشیا  تسا . نتـشاد  راذتعا  نابز  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهیگژیو  زا  رگید 
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دـهد و یمن  ماجنا  یهاـنگ  تسا و  موصعم  ص )  ) ربماـیپ هکنیا  زا  رظن  فرـص  داد . یم  ترـضح  نآ  تئارب  هب  مکح  یفاـصنااب ، یقطنم و 
هکلب یمالسا ، تما  حالص  اهنت  هن  دهد ، یم  ماجنا  هچنآ  تسا و  رادروخرب  يریگ  میمصت  تردق  راشرـس و  يرکف  زا  وا  هکنیا  زا  هتـشذگ 

الثم درک ؛ یم  یهاوخرذع  دومن ، یم  یصاخ  صخش  هجوتم  يررـض  هک  دوخ  ياهراک  زا  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، تیرـشب  هعماج  حالص 
نانآ و ياهینکشراک  دندوب . نانآ  دوخ  یلصا  رصقم  دندش و  هتشک  هیفص »  » رگید ناشیوخ  یخرب  رهوش و  ومع و  ردپ و  ربیخ ، گنج  رد 

وت زا  دومرف : درک و  یهاوخرذع  هیفص »  » زا نانآ  ندش  هتـشک  دروم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  یلو  تسین ، يا  هدیـشوپ  رما  ناشیاهتیذا  رازآ و 
زا یکی  یهاوخرذـع  نیا  لاـح  ره  هب  . دـندرک هئطوـت  نم  هیلع  هـک  دـندوب  ناـنآ  یلو  دـندش ، هتـشک  تناـشیوخ  هـک  مهاوـخ  یم  يرذـع 

ناشیا يریذپرذع  ص )  ) ربمایپ رگید  ياهیگژیو  زا  . دراد تافالتخا  عفر  رد  ییوشانز و  یگدـنز  رد  یتبثم  رایـسب  رثا  هک  تسا  ییاهیگژیو 
ره تسا و  روابدوز  وا  دنتفگ : دـندنارذگ و  دـح  زا  ار  نخـس  ناقفانم  یتح  هک  درک  یم  لوبق  ار  اهرذـع  ص )  ) مرکا ربمایپ  ردـق  نآ  دوب .

یبنلا و نوذوی  نیذلا  مهنم  و  : » دومرف دمآرب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  عافد  ددـص  رد  نآرق  هیآ  دـنک . یم  لوبق  دوش ، هتفگ  وا  هب  هک  يزیچ 
هک دنتسه  یناسک  ناقفانم ) ) ناشیا زا  و  [ 26 [ ؛ مکنم اونمآ  نیذـلل  همحر  نینموملل و  نموی  هللااب و  نموی  مکل  ریخ  نذا  لق  نذا  وه  نولوقی 

عفن تهج  رد  دراد و  نامیا  ادخ  هب  وا  تسامـش . عفن  هب  شیروابدوز  وگب : تسا . روابدوز  وا  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  رازآ  ار  ص )  ) ربمایپ
یگداوناخ یگدنز  رد  ص )  ) ربمایپ لاح  ره  هب  تسا ». تمحر  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يارب  دنک و  یم  رواب  ار ) اهربخ  ( امش

لقن ترـضح ، رـسمه  هدوس ، . يرهاظ ای  تسا  یعقاو  هدروآ ، لباقم  فرط  هک  يرذع  ایآ  هک  دمآیمنرب  قیقحت  ددـص  رد  دوب و  روط  نیمه 
هب بانط  اب  ار  شیاهتـسد  ما  هرجح  زا  يا  هشوگ  رد  هک  مدید  ار  ورمع » نب  لیهـس  ، » متـشگرب مقاتا  هب  یتقو  ردب  گنج  زا  دعب  : » دـنک یم 

ادـخ لوسر  مالک  ناهگان  دـیدشن !؟ اریذـپ  ار  گرم  يراوگرزب  اب  ارچ  دـیتفریذپ ! ار  تلذ  ناتدوخ  تسد  اـب  متفگ : تسا . هتـسب  شندرگ 
نآ هب  دنگوس  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ : !؟ ینک یم  بیغرت  کیرحت و  وا  لوسر  ادـخ و  رب  ایآ  هدوس ! يا  دومرف : هک  تخاس  هبنتم  ارم  (ص )

، متفگ هک  ار  هچنآ  تفر و  نوریب  مفک  زا  راـیتخا  مدـید ، تلاـح  نیا  هب  ار  ورمع » نب  لیهـس   » هک یماـگنه  درک ! ثوـعبم  قـحب  ار  وـت  هک 
یب اـعقاو  اـیآ  هک  تفرگن  ار  هیـضق  لاـبند  رگید  دـش و  یـضار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ندروآ ، رذـع  درجم  هب  هک  تسا  نشور  [ . 27 .« ] متفگ

هب يزاین  رگید  تشاد ، دوجو  اه  هداوناخ  رد  رذع  لوبق  رگا  . تسا هتـشاد  کیرحت  دصق  ای  هدش  جراخ  هدوس »  » ناهد زا  نخـس  نیا  رایتخا 
کمک اب  سپـس  میوش و  ایوج  ار  وا  رظن  ات  میراپـسب  یمور  يالم  هب  ار  نخـس  نانع  هک  تسا  بساـنم  . دوبن يرتسگداد  رد  هدـنورپ  همهنیا 

ش اهیلا » نکـسی   » یپ نوچ  ؟ تسج دنناد  نوچ  تسارآ ، قح  هچنآ  تسا ز  هتـسارآ  قح  سانلل  نیز  : میهد حیـضوت  ار  نآ  تیاور  تایآ و 
يدمآ شتفگ ، تسم  ملاع  هک  نآشیوخ  لاز  ریسا  نامرف ، رد  تسه  شیب  هزمح  زو  دوب  را  لاز  متـسر  ؟ دیرب اوح  زا  مدآ  دناوت  یک  دیرفآ 

ار ود  ره  دمآ  لیاح  یگید  هک  نوچباجح  رد  دـشاب  وج  دـشوج ، وا  شتآ  بیهن ز  زا  شتآ  رب  دـش  بلاغ  بآیدز  یم  اریمح » ای  ینیملک  »
، رهم تسا  یمدآ  رد  یتیـصاخ  نینچ  نیایبلاط  ار  نز  بولغم و  اـنطاب  یبلاـغ  را  بآ  وچ  نز  رب  ارهاـظاوه  شدرک  ار ، بآ  نآ  درک  تسین 

دنوش هریچ  نالهاج  نز  رب  زابنالد  بحاص  رب  تخـس و  دـیآ  بلاغ  نالقاع  رب  نز  هک  ربماغیپ  تفگتـسا  یمک  زا  نآ  تسا ، مک  ار  ناویح 
دوب یناسنا  فصو  تقر  رهمداهن و  رب  بلاغ  تسا  یناویح  هک  ناز  دادو  فطل و  تقر و  ناشدوب  مکدنور  هریخ  سب  دنت و  ناشیا  هک  ناز 
تیب نیلوا  رد  يولوم  [ . 28  ] تسین قولخم  اییوگ  نآ  تسا  قلاـخ  تسین  قوشعم  نآ  تسا ، قح  وترپدوب  یناویح  فصو  توهـش  مشخ و 

نینبلا و ءاسنلا و  نم  تاوهـشلا  بح  سانلل  نیز  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  دـنک . یم  نایب  نآرق  هیآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  نز  هب  درم  لـیامت  تلع 
، الط زا  معا ) ( ناوارف لاوما  نادنزرف و  نانز ، زا  معا ) نوگانوگ  )ي  اهینتساوخ نتشاد  تسود  [ 29 [ ؛ هضفلا بهذلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا 

نیا رگید  فرط  زا  و  تسا ، هداهن  ناسنا  تشرـس  رد  ار  ییابیز  سح  دنوادخ  یتقو  تسا  نشور  .« تسا هدش  هتـسارآ  مدرم  يارب  هرقن و ...
شیارآ بح و  نیا  رگا  اساسا  دوش . یم  لیامتم  اهنآ  يوس  هب  اعبط  ناسنا  دـنوش ، یم  رادومن  ناـسنا  ربارب  رد  اـبیز  هدـش و  نییزت  زین  روما 

فده هب  هار  رد  ار  ششوک  یعس و  همه  نیا  ردام  ردپ و  هاگ  چیه  دش و  یمن  دیلوت  یلسن  دمآیمن و  دوجو  هب  يا  هداوناخ  هاگ  چیه  دوبن ،
نیاربانب . دمآیمن تسد  هب  یلام  دـش و  یمن  اپ  رب  ییانب  تفر و  یمن  شیپ  هب  تعنـص  ملع و  دـنتفرگ و  یمن  راک  هب  دوخ  نادـنزرف  ندیـسر 
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دـنهد و یم  تنیز  ناسنا  يارب  ار  يداـم  روما  نیا  یهلا ، ریغ  اـی  یهلا  ییاـهورین  تسا و  لـیامتم  یبوخ  يوس  هب  یمدآ  تشرـس  ترطف و 
شنیرفآ زا  فده  هک  دنک  یم  هراشا  نآرق  زا  يرگید  هیآ  هب  يدعب  تیب  رد  يولوم  . تسین يزیرگ  نآ  زا  هک  تسا  ینورد  شـشک  هجیتن 

یف نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  : » دیامرف یم  ادخ  دـنک . یم  نایب  ار  نانز 
دیریگ و مارآ  اهنادب  ات  دیرفآ ، امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون ) ( زا هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  [ 30 [ ؛ نورکفتی موقل  تای  کـلذ ال 
نز و دهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  .« تسا ییاه  هناشن  اعطق  دنشیدنا ، یم  هک  یمدرم  يارب  تمعن )  ) نیا رد  يرآ  داهن . تمحر  یتسود و  ناتنایم 

نیب یقرف  دـنراد ، رـسمه  شمارآ و  هب  زاین  نادرم  هک  تهج  نیا  رد  دـبای . شمارآ  وا  رانک  رد  درم  اـت  دـش  هدـیرفآ  نز  دنـسنجمه و  درم 
جاتحم دش ، دنمزاین  يرگید  هب  یناسنا  یتقو  دنتسه . اشوک  هداوناخ  لیکـشت  یهلا و  فده  ققحت  هار  رد  همه  تسین و  نارگید  ناربمایپ و 

هب کسمت  نیاربانب  دروآرب . ار  شزاین  رطاخ  تیاضر  اب  وا  هک  دـنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  نز )  ) ینغ زاین و  یب  دزن  رد  دـیاب  درم )  ) دـنمزاین و 
. نادرم ناهاوخ ، دنمزاین و  دنتسه و  نانز  ینغ  هدنـشورف و  نآ  رد  هک  تسا  يا  هلماعم  تسین و  زاسراک  گنرین  هعدخ و  ای  دیدهت  روز و 

دـسر یم  وا  لیکو  ای  درم  هب  تبون  سپـس  دنک و  اشنا  ار  دقع  هغیـص  دیاب  ادتبا  وا  لیکو  ای  نز  حاکن  دقع  ماگنه  رد  یتح  تهج  نیمه  هب 
نوچ .و  ار مدیرخ  ای  لوبق  يرتشم  سپـس  دیوگ و  یم  ار  متخورف  ای  تعب »  » هدنـشورف لوا  هک  شورف  دیرخ و  ریظن  دنک ؛ لوبق  ار  دـقع  هک 

ماگنه رد  باعرا  روز و  هب  میمـصت  هیرهم و  نتخادرپن  دصق  بیرف ، يرادربهالک و  رب  مزع  تسا ، نآ  لاثما  عیب و  دقع  ریظن  يدـقع  حاکن 
رد درب . یم  نیب  زا  ار  تیمیمـص  تبحم و  رهم و  دـقع ، زا  سپ  روما  نیا  زا  کی  ره  ماجنا  دـنز و  یم  هبرـض  نآ  تحـص  هب  دـقع ، داـقعنا 
لاز متسر  صخش  هچ  رگا  : تسا هتفگ  يولوم  تهج  نیمه  هب  تسا و  زاسراک  رتشیب  لیبق  نیا  زا  يروما  تبحم و  تقادص ، ینادیم  نینچ 

يوحن نیرتهب  هب  ار  جایتحا  زاین و  يرگید  لاثم  اب  وا  تسا . شیوخ  رـسمه  نامرف  تحت  ریـسا و  اج  نیا  رد  دـشاب ، ادهـشلادیس  هزمح  ای  و 
شنابز زا  دنک و  یم  شوهدم  ار  ناگمه  شراتفگ  دـنیوا و  راتفگ  قشاع  نایناهج  همه  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـیوگ : یم  دریگ و  یم  یپ 
یمامت رت : حیرـص  ترابع  هب  و  وگب ) نخـس  نم  اب   ) ینیملک دیوگ : یم  وا  هب  دوش ، یم  ور  هبور  هشیاع  اب  یتقو  دوش ، یم  ادا  یحو  نانخس 

ربمایپ قطن  هب  مدرم  تسا ؛ توافتم  الماک  زاین ، عون  ود  نیا  دوشن  هابتـشا  هتبلا  . تسا هشیاع  نتفگ  نخـس  جاتحم  وا  وا و  قطن  جاـتحم  ملاـع 
هب تیونعم  ناهج  زا  ات  تسا ، دنمزاین  هشیاع  قطن  هب  ص )  ) ربمایپ یلو  دـنبایب ، تیونعم  ناهج  هب  یهار  دـنبای و  لماکت  ات  دـندنمزاین  (ص )
درم املسم  دنک : یم  ناجلخ  یمور  يالم  نهذ  رد  يا  ههبش  ناهگان  اجنیا  رد  . دوش نیشنمه  ناهج  نیا  تادوجوم  اب  دیایب و  تیدام  ناهج 
یب نز  دـشاب و  جاـتحم  وا  تسا  نکمم  روطچ  تسوا ؛ تسد  رد  رتـشیب  يداـم  تاـناکما  تسا و  رادروخرب  يرتـشیب  روز  وزاـب و  توق  زا 

زا دزاس و  دوخ  میلـست  ار  وا  روز  اب  دـناوت  یم  درم  هک  یتروص  رد  رایتخا ؟ بحاص  وا  دـشاب و  نز  ریـسا  درم  تسا  نکمم  هنوگچ  زاـین !؟
روز ظاحل  زا  زین  بآ  دیوگ : یم  دزادرپ و  یم  ییوگخـساپ  هب  یلاثم  اب  اروف  یلو  دشکب ! يراگیب  وا  زا  یتح  دربب و  يا  هرهب  هنوگ  ره  يو 

هلیـسو هب  بآ  تشاد و  دوجو  نانآ  نیب  يا  هدرپ  باجح و  یتقو  یلو  دزاـس ، یم  شوماـخ  ار  نآ  دـنک و  یم  هبلغ  شتآ  رب  ندز  بیهن  و 
یناف راخب و  ار  نآ  یتح  دراد و  یم  او  شـشوج  هب  ار  نآ  شتآ  هکلب  دنک ، یمن  شوماخ  ار  شتآ  اهنت  هن  تفرگ ، رارق  شتآ  يور  یفرظ 
نانز رب  نادرم  دـشابن ، راک  رد  قالخا و ... تیونعم و  گنهرف و  ملع و  زا  ینخـس  دـشاب و  حرطم  ناـسنا  یناویح  هبنج  اـهنت  رگا  . دـنک یم 

؛ دوش یمن  هدرب  يا  هرهب  نانز  دوجو  زا  دـننک و  یم  دوبان  ار  نانآ  یتح  دـنراد و  یم  او  میلـست  توکـس و  هب  ار  نانز  دـنزوریپ و  بلاـغ و 
یلیاح دننام  دشاب ، دوجوم  تیناسنا  تافص  رگا  یلو  دوش ، یمن  هدرب  یعفن  شدوجو  زا  دوش و  یم  شوماخ  بآ  اب  شتآ  هک  هنوگ  نامه 

یگدـنز هب  دـنک و  یم  مرگ  دوخ  قشع  اـب  ار  درم  وا  تسا و  نز  نآ  زا  یگریچ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش و  یم  عـقاو  نز  درم و  نیب 
نالد بحاص  نالقاع و  رب  نز  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  ناونع  هب  يولوم  ار  بلاطم  نیمه  . دـشخب یم  انعم 

هیآ زا  ماهلا  اب  يولوم  دـنا . هرهب  یب  یناسنا  ياهیگژیو  ینورد و  تافـص  زا  نـالهاج  نوچ  دـنزوریپ ، نز  رب  نـالهاج  یلو  تسا ، زو  e یپ
هاگن نز  هب  فراع  کی  دـید  زا  سپ  تسا . یناسنا  فصو  تقر  رهم و  دـیوگ : یم  [ 31 « ] همحر هدوم و  مکنیب  لـعج  و   » دومرف هک  نآرق 

دنک داجیا  ار  شمارآ  دناوت  یم  دراد و  تیقالخ  تردق  تهج  نیمه  هب  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  وترپ  زا  يوترپ  وا  دیوگ : یم  دنک و  یم 
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وا دـنک  یم  روصت  ناسنا  هاگآدوخان  هک  دـشخب ، یم  تیمیمـص  افـص و  تبحم و  رهم و  هداوناخ  نوناـک  هب  دراد و  تیقلاـخ  وا  ناـنوچ  و 
رد رسمه و  اب  يراگزاس  هکنیا : هجیتن  . شنتشاد لالقتسا  هن  تسوا ، قلاخ  وترپ  زا  یـشان  وا  تیقلاخ  هک  یلاح  رد  تسا ، قولخم  ریغ  قلاخ 
زا هک  تسامرب  نیاربانب  اهناسنا . یگدنز  رد  ددعتم  تالکـشم  هدننک  لح  دـنوادخ و  تساوخ  تسا و  ص )  ) مرکا لوسر  تنـس  هداوناخ ،

شمارآ شخب و  تیاضر  ار  هناخ  نورد  یگدـنز  ارادـم ، لفاغت و  اـب  هارمه  وکین  قـالخا  اـب  مینکب و  ار  هدافتـسا  لاـمک  یهلا  يوگلا  نیا 
توارطرپ تشهب  هب  دورو  يارب  يا  هنیمز  اـت  میهد ، رارق  باداـش  توارطرپ و  تـشهب  ار  اـج  نـیمه  نـیرب ، تـشهب  زا  لـبق  مـینک و  شخب 

. دشاب ترخآ 

یقرواپ

ص193 197 و 201 205. ج22 ، راونالاراحب ، ص644؛647  ج4 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 1]
ص645. ج4 ، نامه ، [ 2]

ص656. ج1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 3]
ص1930. ج4 ، باعیتسالا ، [ 4]

ص693. ج2 ، يزاغملا ، [ 5]
ص352. ج4 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 6]

ص20498. ج14 ، ادخهد ، گنهرف  [ 7]
ص5. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص؛643  ج4 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 8]

تحارتسا هب  وا  هرجح  رد  ص )  ) مرکا ص )  ) ربمایپ تساوخ  هزاجا  رگید  نانز  زا  هشیاـع  تسا : هدـمآ  ص467  ج22 ، راونالاراحب ، رد  [ 9]
. ] دزادرپب

هیآ 51. (، 33  ) بازحا [ 10]
ص243. ج22 ، راونالاراحب ، [ 11]

هیآ 3. (، 4  ) ءاسن [ 12]
هیآ 129. نامه ، [ 13]

. دنک یم  نایب  ار  هتکن  نیا  هیآ  لیذ  نیلقثلارون  رد  یتیاور  [ 14]
رعش 2428. يونعم ، يونثم  [ 15]

ص169. ج7 ، هباغلادسا ، [ 16]
ص337. ج6 ، دمحا ، دنسم  نامه ؛ [ 17]

ص58. نامه ، [ 18]

ص59. نامه ، [ 19]
هیآ 107. (، 6  ) ماعنا [ 20]

.22 ياه 21 ، هیآ  (، 88  ) هیشاغ [ 21]
هیآ 29. (، 18  ) فهک [ 22]

هیآ 3. (، 76  ) رهد [ 23]
. تسا بازحا  هروس  زا  هیآ 28 و 29  هب  هراشا  [ 24]
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. تسا بازحا  هروس  هیآ 51  هب  هراشا  [ 25]
هیآ 61. (، 9  ) هبوت [ 26]

ص645. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 27]
.111 ص110 ، ج1 ، شورس ، میرکلادبع  حیحصت  يونعم ، يونثم  [ 28]

هیآ 14. (، 3  ) نارمع لآ  [ 29]
هیآ 21. (، 30  ) مور [ 30]
هیآ 21. (، 30  ) مور [ 31]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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