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نآرق رد  نید  زا  زیرگ  ياه  هشیر 

باتک تاصخشم 

تاداقتعا رشن  زکرم  رشان :  یناحبس  مساق  : هدنسیون

همدقم

 . دسر یم  دصقم  هب  یناسآ  هب  تسا  تقیقح  يوجتسج  رد  هک  سک  نآ  تسا .  نید  هار  ندوب  نشور  هرابرد  يا ،  هدرشف  رضاح ،  هتـشون 
رب یفـسلف  نیهارب  حرط  ور  نیا  زا  دـنرود .  هب  قطنم  زا  دـنزیرگ  یم  نآ  ياه  همانرب  هب  لمع  زا  اـی  دـننک و  یم  راـکنا  ار  نید  هک  یناـسک 
هب هفسلف  اب  ات  دنا  هدرکن  اهر  ار  نید  هفسلف  اب  اهنآ  اریز  تسا  هدیاف  یب  يرایسب  يارب  ناهج و ، . . .  يرادفده  توبن و  ادخ ،  دوجو  تابثا 

یمشچ یلو  تسا  راومه  نشور و  نید  هار  تسا .  طوبرم  ناسنا  يوخ  قلخ و  هب  يزیرگ  نید  هشیر  میرک ،  نآرق  رظن  زا  دندرگرب .  نید 
هدروآ میرک  نآرق  رظن  زا  ار  يزیرگ  نید  ياه  هشیر  لماوع و  یخرب  ام  هتـشون ،  نیا  رد  دـنیب .  یم  راومهان  هریت و  ار  نآ  تسا  راـمیب  هک 

یناحبس مساق  یسمش  هعمج 8/12/1376  هیدهم  كرهش  مق  دشاب .  هنیمز  نیا  رد  رتشیب ،  يوجتسج  صحف و  يارب  یماگ  تسا  دیما  میا . 

نشور هار 

نشور هار 

لـصا ای  تیرثکا ،  دنتفاین ؛ قیفوت  دوخ  توعد  رد  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ادخ  ناربمایپ  دنور ؟  یمن  تسار  هار  هب  اهناسنا ،  رتشیب  ارچ 
لالدتسا هنوگ  چیه  ایبنا  توعد  اب  دروخرب  هویـش  نیا  میرک ،  نآرق  رظن  زا  دندومیپن .  ار  نانآ  هار  لمع ،  رد  ای  دنتفریذپن و  ار  اهنآ  توعد 

هب هشیدنا ،  زا  سپ  دیاب  مدرم ،  دندمآ و  مدرم  يوس  هب  شخب  تداعس  دنـسپدرخ و  همانرب  نشور و  ياه  هناشن  اب  ناربمایپ  درادن .  یقطنم 
: دنوش یم  میسقت  هتسد  هس  هب  تایآ  نیا  تسا .  ناوارف  نید  توعد  ینشور  هرابرد  نآرق ،  تایآ  دنداد .  یم  تبثم  خساپ  توعد  نیا 

قافآ رد  هشیدنا 

هب تیاهن  رد  نآ و  هدـننیرفآ  يراد  فدـه  شخب و  یتسه  هب  یتسه  رد  هشیدـنا  اب  ناسنا ،  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  تاـیآ ،  زا  يا  هتـسد   1
رد هیآ  اهدص  تسا .  ادخ  یسفنا  یقافآ و  ياه  هناشن  رد  رکذت  لقعت و  رکفت ،  تایآ ،  نیا  یلـصا  مایپ  درب .  یم  یپ  ایبنا  توعد  تیناقح 

نیا زا  ریز  تایآ  تسا ؛  هدش  داقتنا  دـیحوت  ياه  هناشن  ربارب  رد  ناسنا  درک  لمع  دروخرب و  زا  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا 
يَِأبَف ْمُُهلَجَأ  بَرْتقا  ِدَـق  َنوُکَی  نَأ  یـسَع  ْنَأ  َو  ٍءْیـش  نِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَـم  َو  ِضْرَـالا  َو  ِتَوَمـسلا  ِتوُکَلَم  یف  اوُرظنَی  َْمل  َو  َأ  فلا  تسا :  لـیبق 

ناشگرم هکنیا  هب  دـندرکن  رظن  ایآ  دـندرکن و  رظن  هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  نیمز و  اـه و  نامـسآ  توکلم  هب  اـیآ   ( )) 1) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ِثیِدَح 
نامسآ و یگتسباو  هب  ارچ  هک  دنک  یم  خیبوت  ار  ناسنا  همیرک ،  هیآ  دنروآ )) .  یم  نامیا  نآرق  زا  دعب  نخس  مادک  هب  سپ  هدش  کیدزن 

قداص هب  ارچ  تسا و  لفاغ  دوش  یم  کـیدزن  زور  هب  زور  هک  دوخ  گرم  زا  ارچ  دـنک و  یمن  هجوت  ناـهج  نیا  تادوجوم  ریاـس  نیمز و 
ربدـم مـیکح  قلاـخ  هـب  ار  وا  ناـسنا ،  رقف  نآ و  یگتـسباو  ناـهج و  شنیرفآ  رد  هشیدـنا  دروآ .  یمن  ناـمیا  نآرق ،  ینعی  نخـس ،  نـیرت 

ٍمْوَق نَع  ُرُذُّنلا  َو  تَیَالا  ینُْغت  اَم  َو  ِضْرَالا  َو  ِتَوَمـسلا  یف  اَذ  اَم  اوُرظنا  ُِلق  ب  دناوخ .  یم  ارف  هار  يوجتـسج  هب  ار  وا  دزاس و  یم  نومنهر 
یب دـنروآ  یمن  ناـمیا  هک  یموق  يارب  ناگدـنهد  میب  اـه و  هناـشن  هتبلا  تسیچ ،  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دـیرگنب  وگب : ( )) 2  ) َنُونِمُْؤی ال 

ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یلَع  ِکلَذ  اَم  َو  ٍدیِدَج *  ٍْقلَخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهُْذی  ْأشَی  نِإ  ِّقحلِاب  ضْرَالا  َو  ِتَوَمـسلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ج  تسین )) .  هدـننکزاین 
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ادخ رب  راک  نیا  دروآ و  یم  ون  يا  هدیرفآ  درب و  یم  ار  امـش  دهاوخب  رگا  دـیرفآ  قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  يدـیدن  ایآ  ( )) 3)
فدـه هب  هار  نیا  زا  ات  دـنک  یم  يروآ  دای  وا  هب  ار  ناـسنا  فعـض  رقف و  ار و  نآ  قلاـخ  ناـهج و  تمظع  همیرک ،  هیآ  تسین )) .  تخس 

ناج و اب  ار  نآ  توبن ،  ياه  هناشن  ندـید  اب  ددرگ و  یم  امنهار  لابند  هب  دـنک ،  هجوت  مه  هزادـنا  نیا  هب  ناسنا  رگا  دـسرب .  ناـهج  يراد 
نیمز اهنامسآ و  رد  اه  هناشن  رایسب  هچ  ( )) 4) َنوضِْرعُم اَهنَع  ْمُه  َو  اَهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَالا  َو  ِتَوَمسلا  یف  ٍۀَیاَء  ْنِّم  نِّیَأَک  َو  د  دریذپ .  یم  لد 

هب ( )) 5  . . . ) ُّقحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتَی  یتَح  ْمِهِـسُفنَأ  یف  َو  ِقاَفَالا  یف  اَِـنتَیاَء  ْمِهیِرنـس  ي  دـننادرگ )) .  یم  ور  نآ ،  زا  دـنرذگ و  یم  نآ  رب  هک 
نیا دوصقم  تسا )) .  قح  وا  هک  دوش  نشور  ناشیارب  اـت  میهد  یم  ناـشن  اـهنآ  هب  ناـشدوجو  رد  قاـفآ و  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز 

 ، ناگراتـس هام ،  دیـشروخ ،  نیمز ،  نامـسآ ،  تسا ؛  ناسنا  دوخ  رد  ملاـع و  قاـفآ  رد  نآ  مزاول  دـیحوت و  رب  نیهارب  لـئالد و  هک  تسا 
درب یم  یپ  ناهج  يراد  فده  دیحوت و  هب  اهنآ  رد  هشیدنا  اب  یمدآ  هک  دنتسه  یقافآ  تایآ  همه ،  تاناویح  ناتخرد و  اهایرد ،  اههوک ، 
یم تسا ،  ایبنا  توعد  روحم  هک  ادخ  تافص  دیحوت و  هب  ار  ناسنا  نآ ،  رد  رکفت  هک  تسا  یـسفنا  تایآ  شیاهیگیژیو  اب  ناسنا  دوجو  . 
رکذ ینعم  نیا  مه  یفاص  ریـسفت  رد  درادـن و  یگنهامهان  شدـعب  لبق و  تایآ  اب  تسا و  هفیرـش  هیآ  رهاظ  اـب  قفاوم  ینعم ،  نیا  دـناسر . 

(7  . ) تسا نهذ  زا  رود  هک  هدش  ریسفت  رگید  يا  هنوگ  هب  هفیرش ،  هیآ  نازیملا  ریسفت  رد  اما   ( 6  ، ) تسا نهذ  زا  رود  هک  هدش 

امنهار رد  هشیدنا 

امنهار رد  هشیدنا 

تیناقح ندوب و  شخبافـش  تینارون ،  تایآ ،  نیا  رد  دـنک .  یم  رکذ  ار  نانآ  همانرب  هار و  اـیبنا و  ياـهیگژیو  تاـیآ ،  زا  هلـسلس  کـی   2
ارف یگدنز  همانرب  هار و  باختنا  رد  ربدت  هب  ار  ناسنا  تایآ ،  نیا  عقاو ،  رد  تسا .  هدش  نایب  نآ  هطساو  هب  ناسنا  نتفای  دشر  ایبنا و  همانرب 
نیا رد  رایـسب  تایآ  زا  یکدنا  نایب  هب  اجنیا  رد  ام  دناسر .  یم  دـصقم  هب  یناسآ  هب  دـتنتقیقح  يوجتـسج  رد  هک  ار  یناسک  دـناوخ و  یم 

َو ِضْرَالا  َو  ِتَوَمـسلا  توُکَلَم  َمیِهَْربِإ  يُِرن  ِکلَذَک  َو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هرابرد  میرک  نآرق  مینک .  یم  افتکا  هنیمز ، 
ناگدـننک نیقی  هرمز  رد  میهاربا  هکنیا  ات  میداد و  ناـشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هنوگ  نیا  اـم  ( )) 8  ) َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل 

میدرک اطع  وا  روخ  رد  يدشر  میهاربا  هب  شیپ  زا  ام  ( )) 9  ) َنیِِملَع ِِهب  اَّنُک  َو  ُْلبَق  نِم  ُهَدشُر  َمیِهَْربِإ  اَْنیَتاَء  ْدََقل  َو  دیامرف : یم  زین  و  دشاب )) . 
یتح درادن و  لالقتـسا  دوخ  زا  يدوجوم  چیه  درب  یپ  هک  دیـسر  اجنآ  هب  توکلم  هدـهاشم  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  میدوب )) .  اناد  وا  هب  و 

زا شعونت  همه  اب  ناهج  تسین و  ادخ  هدارا  نودـب  اجر ،  فوخ و  افـش و  يرامیب و  هیرگ ،  هدـنخ و  هودـنا ،  يداش و  لثم  ناسنا  تالاح 
هتـسیاش دـسرب  یماقم  نینچ  هب  هک  یـسک  درب .  یپ  یتسه  زار  هب  میهاربا  تفگ ،  ناوت  یم  هلمج  کـی  رد  دوش و  یم  هرادا  وا  تیـشم  هار 

یب هناشن  نآ ،  زا  زیرگ  دشر و  هناشن  لقع ،  رظن  رد  یتیـصخش ،  نینچ  نیئآ  هب  لمع  دوب .  دـهاوخ  هنادـنمدرخ  شا  همانرب  تسا و  يربهر 
ُهـسْفَن َهِفـس  نَم  الِإ  َمیِهَْربِإ  ِۀَّلِّم  نَع  بَغْرَی  نَم  َو  دیامرف : یم  میهاربا  نیئآ  ناگدننکاهر  هرابرد  میرک  نآرق  تهج ،  نیمه  هب  تسا  يدرخ 

 . دنادرگ یم  ور  میهاربا  نیئآ  زا  تسا  هیفس  هک  سک  نآ  زج  یسک  هچ  ( )) 10  ) َنیِِحلصلا َنَِمل  ِةَرِخَالا  یف  ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدلا  یف  ُهَْنیَفطصا  ِدََقل  َو 
هب مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید  ندوـب  قـح  رب  همیرک ،  هیآ  رد  تسا )) .  ناـحلاص  زا  ترخآ  رد  ار  وا  میدـیزگرب و  اـیند  رد  ار  وا  یتـسار  هب 

باتک فصو  رد  میرک ،  نآرق  نینچمه  تسا .  هدـمآ  باسح  هب  یلقع  یب  تقاـمح و  نآ ،  ندرکاـهر  هک  هدـش  ضرف  نشور  يا  هزادـنا 
میداد و ناقرف  نوراه  یسوم و  هب  ام  ( )) 11  ) َنیِقَّتُْملِّل ًارْکِذ  َو  ًءاَیِض  َو  َناَقْرُْفلا  َنوُرَه  َو  یسوُم  اَْنیَتاَء  ْدََقل  َو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یـسوم 
 . تسا لـطاب  زا  قـح  هدـننکادج  دوـصقم  تسا و  هدـننکادج  ینعم  هب  ناـقرف  میداد )) .  رارق  ناگـشیپ ،  اوـقت  يارب  يرکذ  غارچ و  ار  نآ 

هرهب نآ  ینـشور  زا  اوقت  لها  درادن و  یماهبا  دنک و  یم  ادج  یلمع  يداقتعا و  ياه  هنیمز  رد  ار  لطاب  زا  قح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  باتک 
کَمْوَق ُْرمْأ  َو  ٍةَّوُِقب  اَهْذُخَف  ٍءْیـش  ِّلکِّل  ًالیِـصْفَت  َو  ًۀظِعْوَّم  ٍءْیـش  ِّلک  نِم  حاَْولَالا  یف  َُهل  اَْنبَتک  َو  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  زین  و  دـنریگ .  یم 
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هب میتـشون و  زیچ  ره  يارب  یلیــصفت  زیچ و  ره  زا  يا  هظعوـم  تاروـت  رد  یــسوم  يارب  ( )) 12  ) َنیِقِـسَْفلا َراَد  ْمکیِروُأس  اَهنـسْحَِأب  اوُذُخْأَی 
ناشن امـش  هب  ار  ناقـساف  هاگلزنم  يدوز  هب  دـنریگب .  ار  شنیرتهب  اـت  نک  راداو  ار  تموق  ریگب و  ار  نآ  ماـمت ،  تیدـج  اـب  میتفگ  یـسوم 

مزال ندیسر  تداعـس  هب  تیاده و  يارب  موق  نآ  هچره  هکنیا  دراد و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  همانرب  هب  يا  هراشا  هفیرـش  هیآ  داد )) .  مهاوخ 
همانرب تاروتسد و  ینـشور  هک  هدش  ریبعت  رون  هب  تاروت  زا  ماعنا ،  هروس  زا  هیآ 91  لثم  تایآ  یخرب  رد  تسا .  هدمآ  تاروت  رد  دنتـشاد 
تیناقح هب  ار  لقاع  ناسنا  ره  هک  هدش  نایب  وا  تلاسر  مالسلا و  هیلع  یسیع  يارب  یئاهیگژیو  میرک  نآرق  رد  زین  دنک .  یم  دزشوگ  ار  نآ 

شگرزب تازجعم  دوخ ،  هدنیآ  تلاسر  هرابرد  هراوهگ  رد  شنتفگ  نخس  شروآ ،  باجعا  دلوت  دراد ؛ یم  او  نآ  ربارب  رد  میلـست  نید و 
هنادنمدرخ راتفر  قح و  هب  توعد  رد  شا  هنامیکح  راتفگ  ناگدرم ،  ندرک  هدـنز  نارامیب و  نداد  افـش  مدرم ،  یگدـنز  زا  نداد  ربخ  لثم 

ادخ روآ  مایپ  نیا  ياهیگژیو  زا  یشخب  هب  رگا  تسا  تقیقح  يوجتـسج  رد  هک  سک  نآ  تسا .  یئادخ  نیئآ  دشر  ياه  هناشن  همه ،  شا 
 . درب یم  یپ  مالسلا )  هیلع   ) یسیع نیئآ  زا  تیحیسم  یگداتفا  رود  هب  دوش ،  انشآ  وا  تلاسر  و 

نآرق هب  یهاگن 

يرـصتخم ثحب  هب  نونکا  میدرک .  رکذ  نید  هار  گرزب و  ءایبنا  توعد  تینـالقع  ینـشور و  نوماریپ  ار  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  اـجنیا  اـت 
تسا و يدرخ  یب  هناشن  نآ  زا  زیرگ  يدـنمدرخ و  هناشن  نید  وترپ  رد  یگدـنز  هک  دوش  نشور  ات  میزادرپ  یم  نآرق  ياـهیگژیو  هراـبرد 

نایب هدـنیآ  رد  هک  دراد  يرگید  ياه  هشیر  درادـن و  ینالقع  هاگ  هیکت  دـنا ،  هدز  رانک  شتینالقع  مدـع  هناهب  هب  ار  نید  هک  ناـنآ  راـتفگ 
افتکا هیآ  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا ،  دنمزاین  لقتسم  يراتشون  هب  اهنآ  همه  نایب  تسا و  رایـسب  هراب  نیا  رد  نآرق  تایآ  دش .  دهاوخ 
دنیوگ یم  هکلب  ( )) 13  ) َنِیقِدـص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنُود  نِّم  ُمتْعطَتـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِّم  ٍةَروِسب  اُوتْأَـف  ْلـُق  ُهاَرتـْفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  فـلا -  مینک :  یم 
يارب دـیراد  ناوت  هک  ار  سک  ره  ادـخ  ریغ  دـیروایب و  نآرق  لـثم  يا  هروس  امـش  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  وگب  تسوا .  دوخ  هتخاـس  نآرق 

نآ رد  رگا  امش  دروآ ،  گرزب  ياه  هروس  نیا  اب  ار  نآرق  نیا  مالـسا ،  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآرق  نارکنم  هب  هیآ  مایپ  دیناوخب )) .  کمک 
 ، نآرق لوزن  رـصع  هب  مایپ ،  نیا  دیروایب .  نآ  دـننامه  يرطـس  ود  هروس  کی  رگیدـکی  زا  تناعتـسا  اب  دـیوش و  عمج  همه  دـیراد  دـیدرت 
هک تسا  نیا  هتخیرگ ،  نید  زا  شناد  ملع و  هناهب  هب  هک  ندمتم  رشب  هب  هیآ  مایپ  تسا .  اهناکم  اهنامز و  همه  يارب  هکلب  درادن  صاصتخا 

ار راک  نیا  رب  تردـق  هک  لاح  دـیروایب .  نآرق  لثم  هروس  کی  رظن  لدابت  اب  دـیراذگب و  مه  يور  ار  دوخ  راکفا  یگمه  شناد ،  لها  يا 
ْنَّمِّم ًالیِزنَت  ب -  دـیزرو .  مامتها  شا  همانرب  هب  دیـشاب و  عضاخ  شربارب  رد  تسا و  امـش  زا  رت  ملاع  نید ،  هدـنروآ  هک  دـینادب  دـیرادن ، 
َُهلَزنَأ ُْلق  ج  تسا )) .  هدش  لزان  دیرفآ ،  ار  هتـشارفا  ياهنامـسآ  نیمز و  هک  یـسک  هیحان  زا  نآرق  ( )) 14  ) یلُْعلا ِتَوَمـسلا  َو  ضْرَالا  َقَلَخ 

ار نآرق  تسا ،  نیمز  اهنامـسآ و  ناـهن  هب  اـناد  هک  سک  نآ  وگب  ( )) 15  ) ًامیِحَّر ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَالا  َو  ِتَوَمـسلا  یف  َّرـسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا 
نایاپ یب  تمحر  ملع و  تردق ،  زا  نآرق ،  هدنتسرف  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  عومجم  مایپ  تسا )) .  میحر  روفغ و  وا  یتسار  هب  داتسرف . 
تسا هداتسرف  ناسنا  يارب  نآرق  رد  هک  یفراعم  ماکحا و  تسا ،  یتمحر  تردق و  ملع و  نینچ  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  رادروخرب 

ادـخ نید  زا  تعباتم  نید  زا  تعباتم  موزل  هب  دـنک  هشیدـنا  هراب  نیا  رد  یکدـنا  ناسنا  رگا  تسا .  دـنمدوس  هدـش و  باسح  قیقد ،  رایـسب 
 . . . (( دنک یم  تیادـه  هار  نیرتراوتـسا  هب  نآرق  نیا  یتسار  هب  ( )) 16  . . . ) ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يِدْهی  َناَءْرُْقلا  اَذَـه  َّنِإ  د  دـنک .  یم  فارتعا 

هعماج هب  ار  هعماج  تسین و  ناسنا  يایند  يارب  نآ  زا  رتالاب  یتداعـس  هک  دـناسر  یم  ینارگن  بارطـضا و  زا  رود  یگدـنز  هب  ار  درف  نآرق 
ياهتمعن نآرق  وترپ  رد  یگدنز  ماجنارـس  ددرگ و  یم  افوکـش  تیونعم  نآ ،  رد  هک  دـناسر  یم  روجف  قسف و  زا  رود  تلادـع و  اب  ملاس ، 

(17  ) َنِینِمْؤُْملِّل ٌۀَمْحَر  َو  يًدُه  َو  ِروُدصلا  یف  اَمِّل  ٌءاَفِـش  َو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌۀظِعْوَّم  مُْکتَءاَج  ْدَق  ساَّنلا  اَهیَأَی  ر  دوب .  دهاوخ  رگید  ناهج  رد  يدبا 
نانم ؤم  يارب  هژیو  یتمحر  تیاده و  نآ ،  هدـمآ و  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  امـش  ینورد  ياهدرد  يارب  یئافـش  يا و  هظعوم  مدرم !  يا  ))

زا اهلد  دیاب  هک  تسا  نیا  نآرق  ندوب  هظعوم  يانعم  تساه ؛  هنیس  نورد  ياهیرامیب  يافش  هظعوم و  نآرق ،  هفیرـش ،  هیآ  قبط  تسا )) . 
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تداعس هنیمز  درب و  یم  نیب  زا  ار  یحور  دیلپ  تافـص  هک  تسا  نیا  نآرق  ندوب  افـش  يانعم  دنوش و  اهر  تلفغ  زا  دندرگ و  رثاتم  شمایپ 
اَّمَلَف َناَءْرُْقلا  َنوُعِمَتـسَی  ِّنِْجلا  َنِّم  ًارَفَن  کـَْیلِإ  اَْنفَرـص  ْذِإ  َو  س  دـسر .  یم  بیط  یتاـیح  هب  وا  دزاـس و  یم  مـهارف  ار  ناـسنا  ترخآ  اـیند و 

يِدْهی ِْهیَدَی  َنَیب  اَمِّل  ًاقِّدصُم  یسوُم  ِدَْعب  نِم  َلِزنُأ  ًابَتک  اَنْعِمـس  اَّنِإ  اَنَمْوَقَی  اُولاَق  َنیِرِذنُّم *  مِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  َیـُضق  اَّمَلَف  اُوتِـصنَأ  اُولاَق  ُهوُرـضَح 
بِجی نَم ال  َو  ٍمِیلَأ *  ٍباَذَـع  ْنِّم  مُکْرِجی  َو  ْمِکبُونُذ  نِّم  مَکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِماَء  َو  ِهَّللا  َیِعاَد  اُوبیِجَأ  اَـنَمْوَقَی  ٍمیِقَتـسُّم *  ٍقیِرط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  یلِإ 

ار ناینج  زا  یهورگ  هک  ار  یتقو  نک  داـی  ( )) 18  ) ٍنِیبُّم ٍلَلـض  یف  کَئلوُأ  ُءاَِـیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  َُهل  ْسَیل  َو  ِضْرَـالا  یف  ٍزِْجعُِمب  ْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاَد 
رگیدکی هب  دیـسر ) یم  شوگ  هب  شتوالت  يادـص  و   ) دـندش رـضاح  نآرق  دزن  هک  هاگنآ  دـنهد .  ارف  شوگ  نآرق  هب  ات  میدرک  وت  هجوتم 

یباتک موق !  يا  دـنتفگ : دنتـشگرب و  دوخ  موق  يوس  هب  رگراذـنا  تروص  هب  دیـسر  نایاپ  هب  نآرق  توـالت  یتقو  دـینک ،  توکـس  دـنتفگ 
يا دنک .  یم  یئامنهار  تسار  هار  هب  قح و  يوس  هب  باتک  نیا  تسا .  تاروت  هدننک  قیدـصت  هتـشگ و  لزان  یـسوم  زا  سپ  هک  میدـینش 

هب هک  سک  نآ  دهد .  هانپ  كاندرد  باذع  زا  ار  امـش  درذگب و  ناتناهانگ  زا  ات  دیروآ  نامیا  وا ،  هب  دینک و  تباجا  ار  ادـخ  توعد  موق ! 
رد یناسک  نینچ  درادن .  يروای  مه  وا  ریغ  دـنک و  یمن  بلـس  نیمز  رد  ادـخ  زا  ار  تردـق  دـهدن  باوج  ادـخ ،  بناج  زا  هدـننک  توعد 

ًاناَءُْرق اَنْعِمـس  اَّنِإ  اُولاَقَف  ِّنِْجلا  َنِّم  ٌرَفَن  َعَمَتـسا  ُهَّنَأ  َّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  دیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  نآرق  زین  و  دنرب )) .  یم  رـسب  راکـشآ  یهارمگ 
شوگ نآرق  تایآ  هب  نج  زا  یهورگ  هک  هدرک  یحو  نم  هب  ادخ  وگب  ( )) 19  ) ًادَحَأ اَنِّبَِرب  كِرشُّن  َنل  َو  ِِهب  اَّنَماَئَف  ِدشُّرلا  یلِإ  يِدْهی  ًابَجع * 
زگره میدروآ و  نامیا  نآ  هب  ام  نیاربانب  دنک ،  یم  تیاده  دشر  هب  هک  ینآرق  میدینش ،  یتفگش  نآرق  ام  دنتفگ  رگیدکی  هب  دعب  دنداد و 
ربمایپ میقتـسم  بطاخم  نج  هفئاط  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا ؛  رگ  نشور  رایـسب  تاـیآ ،  نیا  میزرو )) .  یمن  كرـش  دوخ  راـگدرورپ  هب 
تمظع هب  دندینش  شصاخ  تیباذج  اب  ار  نآرق  مایپ  اهنآ  یتقو  دوب ،  نآرق  توالت  لوغـشم  ربمایپ  هکلب  دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

 . تسا هدرک  مگ  ار  هار  دزاـس ،  اـهر  ار  ادـخ  نید  درواـین و  ناـمیا  ادـخ  هداتـسرف  هب  هک  سک  نآ  هک  دـنتفایرد  دـندرب و  یپ  نآ  دـشر  و 
 . دننک یم  ادیپ  شیارگ  نآ  هب  یناسآ  هب  نایوج  قح  هک  تسا  نشور  هزادنا  نآ  ادخ  نید  تیناقح 

ینید تشرس 

ینید تشرس 

ناسنا تشرـس  اب  ادـخ  نید  تاـیآ ،  نیا  قبط  تسا  ترطف  تاـیآ  دراد  تلـالد  نید  هار  ندوب  نشور  هب  هک  نآرق  تاـیآ  زا  موس  هتـسد   3
صحف و قبط  مینک .  یم  نایب  ترطف  يانعم  رد  یهاتوک  حیضوت  سپـس  مینک و  یم  رکذ  ار  تایآ  نیا  زا  یخرب  ادتبا  ام  تسا .  گنهامه 
: دیامرف یم  دنوادخ  نید :  ندوب  يرطف  هب  حیرـصت   1 دـنک : یم  تابثا  ار  نید  ندوب  يرطف  هار ،  زا 4  لقادح  میرک  نآرق  ام ،  يوجتـسج 
 ( 20  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ  َّنَِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  ِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اَهیَلَع ال  ساَّنلا  َرطَف  یتَّلا  ِهَّللا  تَرِطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  کَهْجَو  ِْمقَأَـف 
هار ادـخ  شنیرفآ  رد  ینوـگرگد  دـیرفآ ،  نآ  رب  ار  مدرم  هک  یئادـخ  تشرـس  ناـمه  راد ،  هگن  تسار  ارگ  تقیقح  نید  هـب  ار  تـیور  ))

تهج هب  نید ،  ندوـب  راوتـسا  میق و  هک  دـیآ  یم  تسدـب  هیآ  نـیا  زا  دـنناد )) .  یمن  مدرم  رتـشیب  یلو  راوتـسا  نـید  تـسا  نـیا  درادـن . 
تسا راوتـسا  اجرباپ و  یهلا  نید  تسین ،  ریذپرییغت  شنیرفآ  نیا  هدیرفآ و  راد  نید  ار  ناسنا  ادخ  نوچ  تسا ؛  شنیرفآ  اب  نآ  یگنهامه 
يرطف رب  تسا و  قوف  هیآ  هباشم  زین  نیت  هروس  تایآ  تسا .  راومهان  هداج  رد  ینار  لیبموتا  دننام  نید ،  هار  زج  يرگید  هار  ره  باختنا  . 

الِإ َنِیلِفس *  َلَفـسَأ  ُهَنْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت *  ِنسْحَأ  یف  َنسنالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  دیامرف : یم  دراد ؛ رظن  ینید  تشرـس  رب  ناسنا  شنیرفآ  نید و  ندوب 
یتسپ هجرد  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ  تروص  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  اـم  کـش  یب  ( )) 21  . . . ) ِتَِحلـصلا اُولِمَع  َو  اوـُنَماَء  َنیِذَّلا 

زا روظنم  هک  دوش  یم  نشور  تایآ ،  نیا  رد  تقد  اب  دـنداد )) . . .  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  رگم  میدـنادرگرب 
هدـع میدـیرفآ .  حـلاص  لمع  نامیا و  كرد ،  تهج  زا  تروص  نیرتهب  هب  ار  ناسنا  ام  هک  تسا  نیا  ٍمیِْوقَت  ِنسْحَأ  یف  َنسنالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل 

نآرق رد  نید  زا  زیرگ  ياه  زا 31هشیر  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سفن رش : ریخ و  كرد   2 دـندنام .  تباث  شنیرفآ  نیا  رب  دـنحلاص  لمع  نامیا و  لها  هک  يا  هدـع  میدـنادرگرب و  شنیرفآ  نیا  زا  ار  يا 
اَهَمهلَأَف اَهاَّوس *  اَـم  َو  ٍسْفَن  َو  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا .  هاـگآ  شیوخ  راـک  ندوب  رـش  ریخ و  زا  یهلا  ماـهلا  هب  ناـسنا 

نیا زا  درک )) .  ماهلا  وا  هب  ار  شرش  ریخ و  شنیرفآ  زا  سپ  دیرفآ و  لداعتم  ار  نآ  هک  یسک  سفن و  هب  دنگوس  ( )) 22  ) اَهاَْوقَت َو  اَهَروُجف 
ماجنا هتـسیاش  دهد ،  ماجنا  دهاوخ  یم  ای  هداد  ماجنا  هک  ار  يراک  هک  دبای  یم  یهلا  ماهلا  هب  ناسنا  سفن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هیآ 

ینید تشرـس  اب  تسا  ناسنا  تقیقح  هدـنزاس  هک  یناـسنا  سفن  سپ  تسا .  نید  ماـیپ  زا  يا  هدـمع  شخب  نیا ،  تسین و  اـی  تسه  نداد 
 ، تیادـه زا  دوصقم  میدرک )) .  ییاـمنهار  رـش  ریخ و  هار  هب  ار  وا  ( )) 23  ) نیدجنلا هانیده  و  دیامرف : یم  نآرق  زین  تسا .  هدـش  هدـیرفآ 
اب یگنهامه  ینعم  نیا  دـهاش  داد و  رارق  ناسنا  داـهن  رد  ار  رـش  ریخ و  كرد  شنیرفآ ،  تسد  ینعی  یعیرـشت ،  هن  تسا  ینیوکت  تیادـه 

دمهف یم  ار  ریخ  وا  سپ  میدومن ،  ماهلا  وا  هب  ار  رـش  ریخ و  هار  ینعی  تسا :  هدمآ  نینچ  نازیملا  ریـسفت  رد  هراب  نیا  رد  تسا .  لبق  تایآ 
دای  3 ( 24  . ) تسا ینعم  مه  اَهاَْوقَت ،  َو  اَهَروُجف  اَهَمهلَأَف  اَهاَّوس *  اَم  َو  ٍسْفَن  َو  ادخ  نخـس  اب  هیآ  نیاربانب ،  دزاس  یم  ادج  رـش  زا  ار  نآ  و 

ینعم هب  هرکذت  هدنروآ و  دای  يانعم  هب  رکذم  دناوخ  یم  هرکذـت  ار  نانآ  باتک  رکذـم و  ار  ناربمایپ  میرک  نآرق  ناربمایپ :  ندـناوخ  روآ 
ار اهنیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هدـیمان ،  ناسنا  يارب  يروآدای  ار  نانآ  همانرب  روآدای و  ار  ناربماـیپ  نآرق ،  هک  نیا  تسا .  يروآداـی 

تیهولا ادخ ،  یگناگی  دوجو و  لثم  نید  یلک  قئاقح  ناسنا  تسا : هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  نازیملا  ریسفت  رد  تسا .  لفاغ  یلو  دناد  یم 
مرگرـس ایند و  هب  يروآور  یلو  تسه  ناسنا  تشرـس  رد  قئاقح  نیا  سپ  دنک .  یم  كرد  دوخ  ترطف  اب  ار  داعم  توبن و  وا ،  تیبوبر  و 

هب سفن  نداد  هجوت  يرطف و  قیاقح  نیا  نایب  درب .  یم  وا  دای  زا  ار  يرطف  قیاـقح  نیا  تسا ،  لد  تساوخ  هک  نآ ،  ياـه  تنیز  هب  ندـش 
مِْهیَلَع تسَّل  ٌرکَذـُم *  تنَأ  اَمَّنِإ  ْرِّکَذَـف  تسا :  نینچ  هراـب  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  ( 25  . ) تسا یـشومارف  زا  دـعب  يروآ  دای  اهنآ ، 

نَمِّل ًةَرکْذـَت  الِإ  یَقـشَِتل *  َناَءْرُْقلا  ْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَم  يرادـن ))  طلـست  اهنآ  رب  يا و  هدـنروآدای  طقف  وت  هک  نک  يروآدای  ( )) 26  ) ٍرِْطیصُِمب
اَمَف میداتـسرف )) .  ناسرتادخ  يارب  هدنروآدای  ار  نآرق  ام  يزادنا ،  تمحز  هب  ار  تدوخ  هک  میداتـسرفن  وت  رب  ار  نآرق  ام  ( )) 27  ) یشْخی

هتکن تسا .  مزال  هتکن  ود  هب  هجوت  تایآ ،  لیبق  نیا  دروم  رد  دـننادرگور )) .  هدـنروآدای  زا  اهنآ  ارچ  ( )) 28  ) َنیِضِْرعُم ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل 
نیا يارب  اج  نیاربانب ،  باتک .  لها  طقف  هن  دـعب ،  ياـهنامز  رد  هچ  ناـمز و  نآ  رد  هچ  دـندوب ،  مدرم  همه  مالـسا  ربماـیپ  بطاـخم  لوا : 

يرطف اب  یطابترا  تایآ  نیا  دـنراد و  يراد  نید  هقباس  هک  دنتـسه  یناـسک  يارب  هدـنروآدای  نآرق ،  مالـسا و  ربماـیپ  هک  دـنام  یمن  هتفگ 
سپ دوش .  یم  لمح  يوغل  يانعم  رب  قیقد  وحنب  دـشابن  فالخرب  هنیرق  هک  یئاج  رد  میرک ،  نآرق  ظافلا  مود :  هتکن  دـنرادن .  نید  ندوب 

وا تاجن  رب  هک  يدوجوم  هب  رطخ  ماگنه  ناسنا  رطخ : ماـگنه  هجوت   4 تسا .  نآ  لاثما  میلعت و  يانعم  هب  هرکذت  دوش  هتفگ  هک  درادـن  اج 
یهلا ترطف  يانعم  تسه و  لاعتم  رداق  هب  نامیا  ناسنا ،  تشرـس  رد  سپ  دـهاوخ .  یم  ار  دوخ  تاجن  وا  زا  دـنک و  یم  هجوت  تسا  رداق 
اَذِإَـف دـیامرف : یم  توبکنع  هروس  رد  مینک :  یم  رکذ  ار  یخرب  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  میرک ،  نآرق  زا  دـنچ  یتاـیآ  تسا .  نیمه 

ادخ صالخا  اب  دنوش  یتشک  راوس  هک  هاگنآ  ( )) 29  ) َنوُکِرُشی ْمُه  اَذِإ  ِّرْبلا  یلِإ  ْمُهاَّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  یف  اُوبکَر 
هروس رد  دنزرو )) .  یم  كرـش  وا  هب  دـهد  یم  تاجن  یکـشخ  هب  ندـناسر  اب  ار  اهنآ  یتقو  دـنناد .  یم  وا  يارب  ار  نید  دـنناوخ و  یم  ار 

ُّلک الِإ  اَِنتَیاَِئب  ُدَحْجی  اَم  َو  ٌدِصَتْقُّم  مُْهنِمَف  ِّرْبلا  یلِإ  ْمُهاَّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلظلاک  ٌجْوَّم  مُهیِـشَغ  اَذِإ  َو  دیامرف : یم  نامقل 
اما دنناد  یم  وا  يارب  ار  نید  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  صالخا  اب  دـنک ،  یم  هرـصاحم  ار  اهنآ  اهربا  دـننام  یجوم  هاگره  ( )) 30  ) ٍروُفَک ٍراَّتَخ 

 . (( دنک یمن  راکنا  ار  ام  تایآ  ساپسان  رگ  هلیح  زج  دنور و  یم  میقتسم  هنایم و  هار  هب  یضعب  دناسر ،  یم  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  هک  هاگنآ 
نآ رب  یکدنا  تینما ،  ساسحا  زا  سپ  اما  دنیوج  یم  دادمتـسا  وا  زا  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  يدـج  رطخ  ماگنه  اه  ناسنا  هفیرـش  هیآ  قبط 

ءارسا هروس  رد  و  تسا .  یساپسان  يرگ و  هلیح  يوخ  دننام  یم  یقاب  دحج  راکنا و  لاح  هب  اهنآ  رتشیب  هکنیا  ببس  دننام و  یم  یقاب  لاح 
رد یتقو   ( )) 31  ) ًاروُفَک ُنسنالا  َناک  َو  ُْمتـضَرْعَأ  ِّرْبلا  یلِإ  ْمُکاَّجن  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  الِإ  َنوُعْدَت  نَم  َّلض  ِرْحَْبلا  یف  ُّرـضلا  ُمُکـسَم  اَذِإ  َو  دیامرف : یم 

یمرب ور  یکـشخ  هب  ار  امـش  هک  هاگنآ  دـنوش ،  یم  وحم  ناترظن  زا  دـیناوخ ،  یم  هک  یناسک  همه  ادـخ ،  زج  دـیوش ،  یم  راـتفرگ  اـیرد 
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رد هبوت  یعون  هکلب  دناوخ  یم  ار  وا  دتفا و  یم  ادخ  دای  هب  يدج  رطخ  ماگنه  اهنت ،  هن  ناسنا ،  تسا )) .  ساپـسان  رایـسب  ناسنا  دینادرگ . 
 ، دـش مهاوخ  رکاش  هدـنب  مریگ و  یم  هرانک  ما  هتـشذگ  لامعا  زا  یهد  متاجن  رگا  دـیوگ : یم  ادـخ  هب  لاح  نابز  اـب  دـیآ و  یم  دـیدپ  وا 
ُِلق َنیِرِکشلا *  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذَه  ْنِم  اَناَجنَأ  ْنئَّل  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرـضَت  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلا  َو  ِّرْبلا  ِتَُملظ  نِّم  مکیِّجَُنی  نَم  ُْلق  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ 

وا هک  هاگنآ  دناهر  یم  ایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  زا  ار  امش  یـسک  هچ  وگب  ( )) 32  ) َنوُکِرـُشت ُْمتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلک  نِم  َو  اَهنِّم  مُکیِّجَُنی  ُهَّللا 
رطخ و نیا  زا  ار  امـش  ادخ ،  وگب  دش .  میهاوخ  نارکاش  زا  دهد  تاجن  رطخ  نیا  زا  ار  ام  رگا  هک  دیناوخ  یم  یناهنپ  عرـضت و  لاح  رد  ار 

ادخ اهناسنا  هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  هعومجم  لصاح  دیزرو )) .  یم  كرـش  تاجن  زا  سپ  امـش  اما  دهد  یم  تاجن  از  هودنا  يالب  ره  زا 
بابسا زا  ناشدیما  هک  یماگنه  هدرک و  لفاغ  وا  زا  ار  اهنآ  سوسحم ،  يرهاظ و  بابـسا  هب  هجوت  یلو  دنراد  داقتعا  وا  هب  دنتـسه و  انـشآ 

 ، دنک یم  دیدهت  لاوز  هب  ار  وا  هک  یئاهرطخ  اهیراتفرگ و  همه  رد  ناسنا  دنرب .  یم  هانپ  ادخ  هب  دور و  یم  رانک  تلفغ  دش ،  عطق  يرهاظ 
ایرد رطخ  اب  رتشیب  مدرم  اهنامز ،  نآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ایرد  رد  يراتفرگ  رکذ  دیوج و  یم  دادمتـسا  وا  زا  درب و  یم  هانپ  ادـخ  هب 
ینید تشرـس  رب  هدش ،  دای  تایآ  تلالد  ام  رظن  هب  دـش .  نایب  ادـخ  نید  ندوب  يرطف  تابثا  يارب  ینآرق  هار  راهچ  نونکات  دـندوب .  انـشآ 

 ، دنا هدرک  رکذ  ناسنا  تشرس  ندوب  ینید  يارب  ار  يرگید  تایآ  يرهطم ،  داتـسا  لثم  گرزب  ناققحم  یخرب  تسا .  لاکـشا  یب  ناسنا ، 
ٌطَرِـص اَذَه  ینوُدـُبْعا  ِنَأ  َو  ٌنِیبُّم *  ُّوُدَـع  ْمَکل  ُهَّنِإ  َنْطیـشلا  اوُدـُبْعَت  نَأ ال  َمَداَء  ینَبَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  تسا :  لیبق  نیا  زا  ریز  تایآ  ( 33)

دینک شتسرپ  ارم  تسامش و  راکشآ  نمشد  وا  اریز  دینکن  شتسرپ  ار  ناطیش  هک  میدرکن  شرافس  امـش  هب  ایآ  مدآ !  ینب  ( )) 34  ) ٌمیِقَتسُّم
یَلب اُولاَـق  ْمُکِّبَِرب  تَسل  َأ  ْمِهِـسُفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهـشَأ  َو  ْمُهتَّیِّرُذ  ْمِهِروُـهظ  نِم  َمَداَء  یَنب  نِم  کُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  تسا )) ؟  نیمه  تـسار  هار  هـک 

نم اـیآ  هک  تفرگ  هاوگ  دوخ  رب  ار  اـهنآ  تفرگ و  اـهنآ  تشپ  زا  ار  مدآ  ینب  نادـنزرف  وـت ،  راـگدرورپ  هک  هاـگنآ  و  ( )) 35  . . . ) اَنْدِـهش
نآ رد  دیدرت  هک  ینآرق  ( )) 36  ) َنیِقَّتُْملِّل يًدُه  ِهِیف  ْبیَر  بَتْکلا ال  ِکلَذ  میهد )) . . . .  یم  یهاوگ  يرآ ،  دنتفگ  متـسین ،  ناتراگدرورپ 

راگزاس راتـشون  نیا  یلـصا  عوضوم  اب  هک  دهاوخ  یم  يرتشیب  لاجم  تایآ  نیا  هرابرد  ثحب  تسا )) .  ناگـشیپاوقت  يارب  تیاده  تسین 
 . تسین

ینید تشرس  يانعم 

ود نید  ندوب  يرطف  يارب  تسا .  ترطف  ساـسارب  نید  زا  هزادـنا  هچ  تسا و  ینعم  هچ  هب  ینید  ترطف  هک  تسا  لا  ؤس  نیا  ياـج  نونکا 
زا لبق  ناسنا  دریذـپ ؛ یم  دوش  هضرع  وا  هب  نید  فراعم  تایعقاو و  یتقو  هک  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ناـسنا   1 دـیآ : یم  نهذ  هب  ینعم 

هطقن رد  هویم  یعون  هکنیا  ریظن  تسه  وا  رد  اهنآ  نتفریذـپ  هب  شیارگ  یلو  تسا  داقتعا  یب  فراعم  تاـیعقاو و  نآ  هب  تبـسن  نید ،  ناـیب 
ناسنا هک  تسا  نیا  ینید  تشرس  يانعم   2 دراد .  لیم  نآ  هب  یهاگآ ،  زا  دعب  یلو  تسا  ربخ  یب  نآ  زا  رـشب  هک  دراد  دوجو  نیمز  زا  يا 

نینچ میدرک  رکذ  هک  یتایآ  عومجم  زا  تسا .  هدرک  لـفاغ  ار  وا  رگید  روما  هب  لاغتـشا  یلو  تسا  دـقتعم  نید  ياـه  هدروآ  قیاـقح و  هب 
 ، وا زا  تعاطا  ادخ و  شتـسرپ  موزل  داعم ،  توبن ،  شلالج ،  لامج و  تافـص  اب  اتکی  يادخ  دوجو  لثم  نید  تایلک  هک  دیآ  یم  تسدب 

هکلب دراد  شیارگ  روما  نیا  هب  اهنت  هن  تسا  ناسنا  داقتعا  دروم  ملاظ ،  اب  هزرابم  مولظم و  زا  عافد  ناسحا ،  تلادع ،  یبوخ  متـس و  یتشز 
دب ای  تسا  بوخ  دز ،  رـس  وا  زا  هک  يراک  نیا  هک  دـبای  یم  ناسنا  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  اهنیا  رب  هوـالع  تسوا .  داـقتعا  دروم  روما  نیا 

 ، نآرق ربمایپ و  ندوب  روآدای  تسا .  متس  وا  راک  نیا  هک  دهد  یم  صیخشت  تسا ،  تشز  نارگید  هب  متـس  دمهف  یم  هکنیا  رب  هوالع  الثم 
بـسح هب  نید ،  نایب  زا  شیپ  ناسنا  یئزج ،  ماکحا  عورف و  هلـسلس  کی  رد  يرآ  تسا .  ینعم  نیا  رگنایب  ناـسنا  هب  يوقت  روجف و  ماـهلا 

هار هک  دمآ  تسدب  دش ،  نایب  ترطف  هرابرد  هچنآ  زا  ددنسپ .  یم  ار  عورف  ماکحا و  نآ  تعیرـش ،  نایب  زا  دعب  یلو  درادن  یمکح  ترطف 
 . درادن دنسپدرخ  لیلد  هار ،  نیا  زا  ندش  جراخ  تسا و  راومه  نشور و  نید 
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ثحب هب  تشگزاب 

هیلع یلع  ماما  تسا ؛  هدش  نایب  یبوخب  بلطم  نیا  مه  تایاور  رد  میدرک .  رکذ  نید  هار  ینشور  رب  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  نونکات 
َو ِروُطْسَْملا ،  ِباتِْکلا  َو  ِرُوثءاَملا  ِْملِْعلا  َو  ِروُهْشَْملا ،  ِنیِّدلِاب  ُهَلَسْرَءا  دیامرف : یم  وا  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هرابرد  مالـسلا 
(37  ) ِتالثُملِاب افیِوَْخت  َو  ِتایْآلِاب ،  اریِذَْـحت  َو  ِتانِّیَبلِاب ،  اجاِجتْحا  َو  ِتاُهبُّشِلل ،  ًهَحاِزا  ِعِداّصلا .  ِْرمَءْالا  َو  ِعِماللا ،  ِءایِّضلا  َو  ِعِطاّـسلا ،  ِروُّنلا 

لطاب زا  قح  هدـننکادج  ینامرف  هدنـشخرد و  ینـشور  هدـنبات ،  يرون  هتـشون ،  یباتک  یقاب ،  يا  هناشن  هزاوآرپ ،  ینید  اب  ار  وا  دـنوادخ  ))
و داتسرف )) .  هتشذگ ،  ياهتما  باذع  نایب  اب  ندناسرت  و  تایآ ،  اب  نتشاد  رذحرب  رگنشور ،  روما  اب  تجح  مامتا  اه ،  ههبش  ندودز  يارب 

ُهُمَالَک َو  ُدْشُّرلا ،  ُُهتَّنُس  َو  ُدْصَْقلا ،  ُُهتَریِس  ُهُعَْمل ،  َقََرب  ٌْدنَز  َو  ُهُرُون ،  َعَطَس  ٌباهِش  َو  ُهُءْوَض ،  َعََمل  ٌجاَرِـس  وهف . . .  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مه 
هقرج دیبات  شرون  هک  تسا  یباهش  دیـشخرد ،  شیئانـشور  هک  تسا  یغارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ( 38  ) ُلْدَْـعلا ُهُمْکُح  َو  ُلْصَْفلا ، 

 . تسا تلادع  شیرواد  لطاب و  زا  قح  هدننکادج  شنخس  دشر ،  شتنـس  يور ،  هنایم  شتریـس  دروآ ،  قرب  نآ  شـشخرد  هک  تسا  يا 
چـیپ و نودـب  نشور و  شخب ،  تداعـس  داد  ناشن  مدرم  هب  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  یهار  هک  تسا  بلطم  نیا  رگ  نایب  همه ،  نانخـس  نیا  (( 

اوُمَلْعاَو مینک .  یم  نایب  راصتخا  هب  ار  دروم  دـنچ  ام  هک  دراد  نخـس  ناوارف  نآرق ،  تیادـه  هرابرد  ماما  نآ  زین  تسا .  دنـسپ  لقع  مخ و 
َماق الِإ  ٌدَحَءا  َنآْرُْقلا  اذَه  َسَلاج  ام  َو  ُبِذْـکَی ،  يِذَّلا ال  ُثِّدَـحُْملاَو  ُّلُِضی ،  يِذَّلا ال  يِداْهلاَو  ُّشُغَی  يِذَّلا ال  ُحِـصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اذَـه  َّنَءا 

ِنآْرُْقلا َْلبَق  ٍدَحَءِال  َو ال  ٍۀَقاف ،  ْنِم  ِنآْرُْقلا  َدَْعب  ٍدَحَءا  یلَع  َْسَیل  ُهَّنَءا  اوُمَلْعاَو  ًیمَع .  ْنِم  ٍناَصُْقن  َو  ًيدُـه ،  ِیف  ٍةَدایِز  ٍناصُْقن : َْوءا  ٍةَدایِِزب  ُْهنَع 
 ، ُلالَّضلاَو ُّیَْغلاَو  ُقافِّنلاَو  ُْرفُْکلا  َوُه  َو  ِءاَّدـلا ،  ِرَبْکَءا  ْنِم  ًءافِـش  ِهِیف  َّنِإَف  ْمُِکئاَوَءَال ،  یَلَع  ِِهب  اُونیِعَتْـساَو  ْمُِکئاوْدَءا ،  ْنِم  ُهوُفْـشَتْساف  ًینِغ ،  ْنِم 

نخس دنک ،  یمن  هارمگ  هک  تسا  يرگ  تیاده  تسین ،  نآ  رد  یشغ  هک  تسا  یهاوخریخ  نآرق  نیا  دینادب  ( )) 39  . . . ) ِِهب َهَّللا  اُولَءاْساَف 
یم شهاک  شیروک  و  ددرگ ،  یم  نوزفا  شتیاده  رب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  نیـشنمه  نآرق  اب  یـسک  دیوگ ،  یمن  غورد  هک  تسا  یئوگ 

دیریگ و افـش  نآ  را  دوخ ،  ياهدرد  يارب  سپ  تسین .  یناوت  نآ  زا  شیپ  ار  یـسک  تسین و  يزاین  نآرق  زا  دعب  ار  یـسک  دـینادب  دـبای . 
هطساو هب  ادخ  زا  سپ  تسا .  یهارمگ  قافن و  رفک ،  ینعی  درد  نیرتگرزب  زا  افش  نآرق  یتسار  هب  دیهاوخ .  کمک  نآ  زا  اهیتخس  ماگنه 
یلاعت يادخ  ( )) 40  ) اوُدَـتْهَت ِْریَْخلا  َجـْهَن  اوُذُـخَف  َّرَّشلا  َو  َْریَْخلا  ِهِیف  َنََّیب  اـیِداَه  اـباَتِک  َلَْزنَءا  یلاـعت  هللا  نا  دـینک )) . . .  بلط  تجاـح  نآرق 

ترضح نآ  و  دیبای )) .  تسد  تیاده  هب  ات  دینک  باختنا  ار  ریخ  سپ ،  درک  نایب  ار  رش  ریخ و  نآ  رد  هک  درک  لزان  يرگ  تیاده  باتک 
يا ( )) 41  . ) ِهیِّتلا ِیف  َعَقَو  ََفلاخ  ْنَم  َو  َءاـْملا ،  َدَرَو  َحِـضاْولا  َقیِرَّطلا  َکَلَـس  ْنَم  ُساَّنلا ،  اَـهُّیَءا  دـیامرف : یم  نید  هار  ندوب  نشور  هراـبرد 

تسا نیا  هب  هراشا  ماما  نخس  دش )) .  دهاوخ  دراو  نابایب  هب  دنک  تفلاخم  هک  سک  نآ  دسر و  یم  بآ  هب  دور  نشور  هار  سکره  مدرم 
َو ْمُْکیَلَع  ِسُْفنَءاـْلا  ِّزَعَءا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ِهَّللا ،  َداَـبِع  دـیامرف : یم  زین  و  مزـال .  نآ  یط  دـصقم ،  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  نشور  قـح  هار  هـک 
نیرتزیزع و بقارم  ادخ !  ناگدنب  ( )) 42  ) ٌۀَِمئاَد ٌةَداَعَس  ْوَءا  ٌۀَمِزَال  ٌةَْوقِـشَف  ُهَقُرُط  َراَنَءا  َو  ِّقَْحلا  َلِیبَس  ْمَُکل  َحَضْوَءا  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُْکَیلِإ  اَهِّبَحَءا 

تداعـس ای  تواقـش  هب  سپ  هدرک ،  ینارون  ار  نآ  ياـه  هداـج  هدومن و  نشور  ناـتیارب  ار  هار  ادـخ  دیـشاب .  دوخ  دزن  سک  نیرت  بوبحم 
: دنز یم  دایرف  دنا  هدرک  نادرگرـس  ار  دوخ  هدرک و  اهر  ار  نشور  هار  نامز ،  مدرم  هکنیا  هرابرد  ماما  نآ  زین  و  دیوش )) .  یم  لئان  يدـبا 

ْمُکِِّیبَن ُةَْرتِع  ْمُکَْنَیب  َو  َنوُهَمْعَت  َْفیَک  َو  ْمُِکب  ُهاَُتی  َْنیَءاَف  ٌَۀبوُْصنَم  ُراَنَْملا  َو  ٌۀَحِـضاَو  ُتاَیْآلا  َو  ٌۀَِمئاَق  ُمَالْعَءْالا  َو  َنوُکَفُْؤت  یَّنَءا  َو  َنُوبَهْذَت  َْنیَءاَف 
اج رباپ  اه  هناشن  هکیلاح  رد  دننادرگ  یمرب  اجک  هب  ار  امش  دیور و  یم  اجک  ( )) 43  . ) ِقْدِّصلا ُۀَنِْسلَءا  َو  ِنیِّدلا  ُمَالْعَءا  َو  ِّقَْحلا  ُۀَّمِزَءا  ْمُه  َو 

امـش نایم  ربمایپ  ترتع  هکیلاح  رد  دیناریح  ارچ  هکلب  دنا ،  هدرک  نادرگرـس  اجک  رد  ار  امـش  تسا .  بوصنم  اههاگرون  نشور و  تایآ  ، 
هکلب تسین  نید  هیحان  زا  يزیرگ  نید  يزیتس و  نید  هشیر  سپ  دـنقدص .  ياهنابز  نید و  ياه  هناشن  قح ،  نارادـمچرپ  نانآ ،  دنتـسه و 

 ، دنک یم  دـییءات  ار  نآ  یخیرات  دـهاوش  دوش و  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  هک  هنوگ  نآ  ددرگ .  یمرب  اهناسنا  هب  هک  تسا  یلکـشم  نیا 
 . تسا طوبرم  رشب  تایحور  هب  يزیرگ  نید  يزیتس و  نید  هشیر 
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زا هک  دـندوب  اـهناسنا  زا  فنـص  نیا  تسین .  شخب  رثا  اـهنآ  رد  یناـهرب  هیآ و  چـیه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  يوخ  قلخ و 
اُولاَق َو  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دندرک .  یم  ییوج  هناهب  رگید  ریبعت  هب  دـندرک  یم  هنادرخ  یب  ياهتـساوخرد  ادـخ  ناربمایپ 

َءاَمـسلا طِقـُست  َْوأ  ًاریِْجفَت *  اَهَلَلِخ  َرَْهنَالا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلیِخن  نِّم  ٌۀَّنَج  َکل  َنوُکَت  َْوأ  ًاعُوبنَی *  ِضْرَـالا  َنِم  اََـنل  َرُْجفَت  یتَح  کـَل  َنِمْؤُّن  َنل 
َلِّزُنت یتَح  کِِّیقُِرل  َنِمْؤُّن  َنل  َو  ِءاَمسلا  یف  یقَْرت  َْوأ  ٍفُرْخُز  نِّم  ٌْتَیب  َکل  َنوُکَی  َْوأ  ًالِیبَق *  ِۀکئَلَْملا  َو  ِهَّللِاب  َیتَْأت  َْوأ  ًافسِک  اَْنیَلَع  تْمَعَز  اَمَک 
ًارـَشب ُهَّللا  ثََعب  َأ  اُولاَق  نَأ  الِإ  يَدُْـهلا  ُمُهَءاَج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  نَأ  ساَّنلا  َعَنَم  اَم  َو  ًالوسَّر *  ًارـَشب  الِإ  تنُک  ْلَه  یبَر  َناَْحبـس  ْلـُق  ُهُؤَْرقَّن  ًاـبَتِک  اَْـنیَلَع 
نامیا وت  هب  زگره  ام  دنتفگ  شیرق  ( )) 44  . ) ًالوسَّر ًاکَلَم  ِءاَمـسلا  َنِّم  مِْهیَلَع  اَْنلَّزَنل  َنیِّنئَمطُم  َنوشْمَی  ٌۀکئَلَم  ِضْرَالا  یف  َناک  ْوَّل  ُلق  ًالوسَّر *

بآ ياهرهن  اهنآ  يالبال  رد  هک  یشاب  هتشاد  امرخ  ناتخرد  زا  یغاب  ای  يروآ  نوریب  ام  يارب  نیمزرـس  نیا  زا  يا  همـشچ  هکنیا  ات  میرواین 
زا يا  هناخ  ای  ینک  رضاح  ام  يور  شیپ  ار  ناگتشرف  ادخ و  ای  يرآ  دورف  ام  رب  يرادنپ ،  یم  هکنانچ  نامسآ ،  زا  يا  هعطق  ای  ینک  يراج 
نآ دوخ  هک  ینک  لزان  یباتک  ام  رب  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  مه  نامسآ  رد  تدوعص  اب  ینک و  دوعص  نامـسآ  رد  ای  یـشاب  هتـشاد  الط 
اهنآ نامیا  عنام  هک  يزیچ  اهنت  دمآ  مدرم  يوس  هب  تیاده  یتقو  متسه .  هداتسرف  يرـشب  زج  نم  ایآ  تسا  هزنم  نم  يادخ  وگب  میناوخب  ار 

زا ام  دندرک  یم  یگدنز  مه  ناگتـشرف  نیمز ،  رد  رگا  وگب : تسا .  هدـیزگرب  لوسر  ناونع  هب  ار  رـشب  ادـخ  ارچ  دـنتفگ  هک  دوب  نیا  دـش 
اب شیرق  ياه  یئوج  هناهب  یقطنم و  ریغ  ياهتساوخ  تایآ ،  نیا  رد  میدرک )) .  یم  لزان  اهنآ  يارب  لوسر ،  ناونع  هب  يا  هتشرف  نامسآ ، 
هب هک  مه  یخرب  تسا و  نکممان  اهنآ ،  يور  شیپ  ناگتـشرف  ادخ و  ندرک  رـضاح  لثم  روما  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدـش  نایب  اهنآ  باوج 

تابثا يارب  يا  هناشن  ادتبا  رد  هک  تسا  نیا  ربمغیپ  کی  هفیظو  درادـن ؛ تلاسر  تابثا  اب  یطابترا  تسا  یندـش  ربمایپ  يارب  زاجعا  تروص 
ینآرق ینعی  درک  ار  راک  ود  ره  لوا  مدـق  رد  مالـسا  گرزب  ربمایپ  دروایب .  ناـسنا  تداعـس  نیماـت  يارب  يا  هماـنرب  نآ ،  زا  سپ  شتوبن و 

َناک اَّم  ٍتَنَِّیب  اَُنتَیاَء  ْمِهیَلَع  یْلُتت  اَذِإ  َو  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  زین  و  ناسنا .  یگدـنز  همانرب  نیرتهب  مه  تسوا و  توبن  دنـس  مه  هک  دروآ 
هک دنرادن  نیا  زج  یتجح  دوش ،  یم  توالت  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هاگره  و  ( )) 45  . ) َنِیقِدص ُْمتنُک  نِإ  اَنئَاباَِئب  اُوْتئا  اُولاَق  نَأ  الِإ  ْمُهتَّجُح 

يراج نابز  رب  تمایق  بیذکت  ماقم  رد  ار  نخـس  نیا  توبن ،  یحو و  نارکنم  دیروایب )) .  ار  ام  ناردپ  دیئوگ  یم  تسار  رگا  دنیوگ : یم 
نـشور هکنانچ  دینک .  هدنز  ار  ام  ناردپ  نآلا  دوش ،  یم  هدنز  گرم  زا  دعب  ناسنا  تسا و  قح  تمایق  رگا  دـنتفگ  یم  ینعی  دـندرک ،  یم 

 ، رگید ياه  هناشن  دنتـساوخ ،  یم  توبن  تابثا  يارب  ار  دوخ  ناردـپ  ندـش  هدـنز  رگا  اریز  دوب ،  یئوج  هناهب  مه  اهنآ  تساوخ  نیا  تسا 
طوبرم مدرم ،  ینورد  تالاح  تایحور و  هب  ایبنا  توعد  شریذـپ  لکـشم  هکنیا  هرابرد  یلاعت ،  يادـخ  نینچمه  دوب .  هدرک  تابثا  ار  نآ 

ٍلوسَّر نِّم  مِهِیتْأَی  اَم  َو  َنِیلَّوَالا *  عَیِش  یف  ِکْلبَق  نِم  اَْنلـسْرَأ  ْدََقل  َو  دنک : یم  نایب  نینچ  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  هتـشذگ  ياهتما  لاح  تسا ، 
ِءاَمسلا َنِّم  ًابَاب  مِهیَلَع  اَنْحَتَف  َْول  َو  َنِیلَّوَالا *  ُۀَّنس  تَلَخ  ْدَق  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال  َنیِمِرْجُْملا *  ِبُوُلق  یف  ُهُُکلـسَن  ِکلَذَک  َنوُءِزْهتـسَی *  ِِهب  اُوناک  الِإ 
هتـشذگ ياه  تما  نایم  رد  ینالوسر  وت  زا  شیپ  اـم  ( )) 46  . ) َنوُروُحـسَّم ٌمْوَق  ُنْحن  َْلب  اَنُرـْصبَأ  تَرِّکـس  اَمَّنِإ  اُولاََـقل  َنوُجُْرعَی *  ِهِیف  اوُّلظَف 

یم دراو  نامرجم  ياهلد  رد  ار  ازهتـسا  ام  نیا ،  دننامه  دـنتفرگ .  یم  هرخـسم  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دـمآ  یمن  يا  هداتـسرف  چـیه  میداتـسرف . 
هک میئاشگب  اهنآ  يور  هب  مه  نامـسآ  زا  يرد  رگا  تشذـگ .  لاونم  نیا  رب  ناینیـشیپ  تنـس  دـنروآ و  یمن  ناـمیا  رکذ  نآرق و  هب  مینک ، 

هدمآ نینچ  تایآ ،  نیا  حیضوت  رد  نازیملا  ریسفت  رد  تسا )) .  هدرک  رحـس  ار  ام  هتـسب و  ار  ام  نامـشچ  دنیوگ  دنور  الاب  نآ  رد  هتـسویپ 
هن تسا  ناگتشرف  هاگ  لزنم  هک  یملاع  تسا ،  الاب  ملاع  هب  دورو  يارب  یهار  داجیا  اهنآ ،  يور  هب  نامـسآ  رد  ندوشگ  زا  دوصقم  تسا : 

يداع ریغ  ياهراک  نیب  زا  ناحبس  يادخ  دنا .  هتشادنپ  یخرب  هکنانچ  دوش  هتـسب  زاب و  دشاب و  هتـشاد  هگنل  ود  يرد  هک  ینامـسج  فقس 
هدرک باختنا  ار  نامـسآ  هب  دوعـص  نامـسآ و  رد  ندوشگ  دـنک ،  یم  فرط  رب  مدرم  نآ  ياهلد  زا  ار  دـیدرت  کش و  دور  یم  ناـمگ  هک 
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زا ار  لومعم  ریغ  هداعلا و  قراخ  ياهراک  یتقو  اـهنآ  تهج  نیمه  هب  دوب .  رت  گرزب  اـهنآ  مشچ  رد  يراـک  نینچ  هک  تهج  نیا  هب  تسا 
وت هب  ام  دنتفگ :  )) هک دنک  یم  تیاکح  اهنآ  لوق  زا  دـنوادخ  هکنانچ  دـنداد  رارق  نامـسآ  رد  دوعـص  ار  اهنآ  نیرخآ  دنتـساوخ  یم  ربمایپ 

یمن نامیا  مه ،  تدوعص  اب  ینک .  دوعص  نامسآ  رد  ای  ای . . .  يروآ  نوریب  نیمز  نیا  رد  يا  همـشچ  ام  يارب  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا 
لثم يوامس  روما  رد  فرصت  نامـسآ و  رد  جورع  سپ  ( 93 ءارـسا /  . (( ) مینک تئارق  دوخ  ام  هک  يروایب  یباتک  ام  يارب  هکنیا  اـت  میروآ 
لحم راوگرزب و  ناگتـشرف  هاگ  لزنم  نامـسآ  اـهنیا ،  رب  هفاـضا  دوب .  اـهنآ  دزن  يداـع  ریغ  ياـهراک  نیرت  بیجع  زا  باـتک  ندرک  لزاـن 

رد ناسنا  جورع  نیاربانب ،  تسا .  اجنآ  زا  یحو  عبنم  روما و  نایرج  تسا و  اجنآ  رد  روما  ریدقت  تسا .  یهلا  تاروتـسد  ماکحا و  رودص 
هصالخ دوش .  یم  تواقش  تداعس و  توبن و  یحو و  تقیقح  يداع و  ریغ  روما  بابسا  زا  روما و  نایرج  زا  وا  یهاگآ  بجوم  نامسآ ، 

سپ راـب .  کـی  هن  دـشاب  یمئاد  نتفر  ـالاب  جورع و  نیا  رگا  صوصخ  هب  دوش  یم  ییتسه  تقیقح  ماـمت  زا  یهاـگآ  بجوم  وا ،  جورع  ، 
رد اهنآ و  ياهلد  رد  هک  یئاجنآ  زا  یلو  دزاـس  یم  هاـگآ  قح  توعد  ياـه  هشیر  زا  ار  اـهنآ  نآ ،  هب  جورع  نامـسآ و  رد  ندـش  هدوشگ 
یم دـننک و  یم  مهتم  رحـس  هب  ار  ربمایپ  هکلب  دـننک  یم  موکحم  ینیباطخ  هب  ار  دوخ  نامـشچ  هتفهن ،  ههبـش  کـش و  يدـیلپ  اـهنآ  دوجو 

دورو میئاشگب و  اهنآ  يور  هب  نامـسآ  زا  يرد  رگا  دوش : یم  نیا  هیآ  ینعم  نیاربانب  دننیب .  یم  هنوگ  نیا  هک  هدرک  رحـس  ار  اهنآ  دـنیوگ 
نامشچ دنیوگ  یم  دننک  هدهاشم  ار  ایشا  توکلم  بیغ و  رارسا  دننک و  جورع  نامسآ  هب  هتسویپ  هک  مینادرگ  ناسآ  ناشیارب  ار  نامسآ  هب 

َْول َو  دـیامرف : یم  نید  زیرگ  تیعمج  هرابرد  میرک  نآرق  زین  ( 47  . ) میا هدش  رحـس  ام  هکلب  دنیب  یم  ار  یعقاو  ریغ  روما  هک  هدش  هتـسب  ام 
میتسرفب و ذغاک  رد  يا  هتشون  ام  رگا  و  ( )) 48  . ) ٌنِیبُّم ٌرْحِـس  الِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاََقل  ْمِهیِْدیَِأب  ُهوسَمَلَف  ٍساطِْرق  یف  ًابَتِک  ْکیَلَع  اَْنلَّزَن 
زا دـعب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اـهناسنا  زا  يریثـک  تاـیحور  تسا )) .  راکـشآ  يرحـس  نیا  دـننک ،  سمل  ار  نآ  دوـخ  ياهتـسد  اـب  اـهنآ ، 

یلِإ َنُوقاُسی  اَمَّنَأَک  َنیَبَت  اَم  َدـَْعب  ِّقَْحلا  یف  کَنُولِدَـجی  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  ادـخ  هکناـنچ  دـنزادرپ  یم  لادـج  هب  نآ  اـب  قح  ندـیمهف 
گرم يوس  هب  دنرگن  یم  هکیلاح  رد  ار  اهنآ  ایوگ  دنزادرپ ،  یم  لادـج  هب  وت  اب  قح  ندـش  نشور  زا  سپ  ( )) 49  ) َنوُرظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْملا 

 ، نآرق رد  ام  ( )) 50  . ) ًالَدَج ٍءْیـش  َرثکَأ  ُنسنالا  َناک  َو  ٍلَثَم  ِّلک  نِم  ِساَّنِلل  ِناَءْرُْقلا  اَذَه  یف  اَْنفَّرـص  ْدََقل  َو  دیامرف : یم  زین  و  دنرب )) .  یم 
تقیقح ام  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  لصاح  دنک )) .  یم  لدج  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  میدرک و  نایب  ررکم  ار  یلثم  ره  مدرم  يارب 

يوجتسج رد  هک  نآ  زا  شیب  ناسنا  یلو  میدرک  نایب  نآرق  رد  دنک ،  یم  شریذپ  هدامآ  ار  نهذ  هک  نوگانوگ ،  تاریبعت  اهبولـسا و  اب  ار 
 ، تسین افـش  اهنآ  يارب  اهنت  هن  شخبافـش ،  يوراد  نیرتهب  تایحور  نیمه  رطاخب  دزادرپ .  یم  نآ  اب  لادج  همـصاخم و  هب  دشاب  تقیقح 
الِإ َنیِِملظلا  ُدـیِزَی  ـال  َو  َنِینِمْؤُْملِّل  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءاَفِـش  َوُه  اَـم  ِناَءْرُْقلا  َنِم  ُلِّزُنن  َو  دـیامرف : یم  نآرق  هکناـنچ  تسه  مه  تراـسخ  ناـیز و  هکلب 
هب نونکا  دـیازفا )) .  یمن  تراسخ  زج  نارگمتـس  رب  مینک و  یم  لزاـن  تسا  ناـنم  ؤم  يارب  تمحر  افـش و  هچنآ  نآرق  زا  ( )) 51  ) ًاراسَخ

 . میزادرپ یم  میرک  نآرق  رد  يزیرگ  نید  ياه  هشیر  یخرب  نایب 

میرک نآرق  رد  يزیرگ  نید  ياه  هشیر  یخرب 

يدرخ یب  - 1

لقع نتفرگن  راکب  يدرخ و  یب 

نآرق و رد  لـقع ،  تسا .  لـقع  نتفرگن  راـکب  يدرخ و  یب  نید ،  هار  ندومیپـن  اـیبنا  توعد  راـکنا  یلـصا  ببـس  هکلب  لـماوع ،  زا  یکی 
طوبرم نآ  قلعتم  توافت  هب  لقع  يانعم  فالتخا  تسا ؛  نشور  ینعم  اـج  همه  رد  هک  هدـش  لامعتـسا  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم  رد  ثیدـح 
تـسا ناـیاپ  راـهچ  زا  رتـمک  شـشزرا  دریگن  هرهب  نآ  زا  هک  یـسک  تسا و  هتـسباو  نآ  هب  ناـسنا  شزرا  هک  تسا  يرهوـگ  درخ  تـسا . 
یناروک رک و  ادخ  دزن  ناگدـنبنج  نیرت  تسپ  ( )) 52  . ) نولقعیال نیذلا  مکبلا  مصلا  هللادنع  باودلا  رـشلا  نا  دـیامرف : یم  نآرق  هکنانچ 
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نآرق رظن  زا  دیآ .  لئان  یلاع  رایسب  تاجرد  هب  دنمشزرا  رهوگ  نیا  هیاس  رد  دناوت  یم  ناسنا  مه ،  یفرط  زا  دنشیدنا )) .  یمن  هک  دنتسه 
ام هک  هدش  هراشا  ای  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  يدایز  تایآ  رد  درادن .  درخ  زا  يا  هرهب  دریذپن  ار ،  نآ  تاروتسد  نید و  هک  یـسک  میرک ، 

اهیف یقلا  املک  دـنک : یم  نایب  نینچ  منهج  ناراد  هنازخ  اـب  ار  منهج  لـها  يوگتفگ  کـلم  هروس  رد  مینک :  یم  اـفتکا  دروم  دـنچ  رکذ  هب 
انک ول  اولاق  ریبک  لالظ  یف  الا  متنا  نا  یـش ء  نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذـکف و  ریذـن  انئاج  دـق  یلب  اولاق  ریذـن  مکتءای  ملا  اهتنزخ  مهلءاس  جوف 

دنـسرپ یم  اهنآ  زا  خزود  ياهراد  هنیزخ  دـنزادنا ،  یم  خزود  هب  ار  یهورگ  تقو  ره  ( )) 53  . ) ریعسلا باحصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمـسن 
و دیهارمگ .  امـش  هداتـسرفن ،  يزیچ  ادخ  میتفگ  میدرک و  بیذکت  ام  یلو  دمآ  يرآ  دنهد  یم  باوج  دماین .  امـش  يارب  هدـنهد  میب  ایآ 

متیدان اذا  و  دـیامرف : یم  رافک  باتک و  لها  هرابرد  زین  میدوبن .  منهج  باحـصا  زا  میدرک  یم  هشیدـنا  میدینـش و  یم  ام  رگا  دـنیوگ  یم 
یم هچیزاب  هرخسم و  هب  ار  نآ  دیهد ،  یم  ادن  زامن  هماقا  يارب  یتقو  ( )) 54  . ) نولقعیال موق  مهناب  کلاذ  ابعل  اوزه و  اهوذختا  ةولصلا  یلا 
یم ینید  ياهـشزرا  هب  ریقحت  اب  دنتـسین و  دـنبیاپ  نید  همانرب  هب  هک  یناسک  مامت  دـندرخ )) .  یب  یمدرم  اـهنیا  هک  تهج  نیا  هب  دـنریگ ، 
نا بسحت  ما  دـیامرف : یم  نآرق  هکناـنچ  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یناـسنا  هعماـج  تیرثـکا  يدارفا  نـینچ  دـندرخ .  یب  نآرق  رظن  زا  دـنرگن 
زج دنـشیدنا ،  یم  ای  دنونـش  یم  اهنآ  رتشیب  ینک  یم  لایخ  ( )) 55  . ) الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  ـالا  مه  نا  نولقعی  وا  نوعمـسی  مهرثکا 

یبلطم دناد ،  یم  يدرخ  یب  ار  نآ  تاروتسد  نید و  زا  زیرگ  ببـس  میرک  نآرق  هک  نیا  دنرت )) .  هارمگ  هکلب  دنتـسین  نایاپراهچ  دننامه 
یب ناسنا  تسا .  هدرک  تشپ  اهنیا  همه  هب  وا  یلو  دـنناوخ  یم  يراد  نید  هب  ار  ناسنا  همه ،  ادـخ  ناربمایپ  ترطف و  لقع ،  تسا ؛  نشور 
یم بلط  ایند  رد  ار  دوخ  شیاسآ  یتحار و  هدرک و  مرگرـس  رذگدوز  جنر و  رپ  یگدنز  هب  ار  دوخ  هداد و  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  نید 

: دومرف ماشه  هب  شیاهزردنا  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هکنانچ  تسا  ترخآ  رد  ناسنا  یعقاو  تداعـس  هکیلاح  رد  دنک 
ۀقـشملاب بلطف  ۀقـشملاب  الا  لانتال  اهنا  ملعف  هرخآلا  یلا  رظن  ۀقـشملاب و  الا  لانتال  اهنا  ملعف  اهلها  یلا  ایندـلا و  یلا  رظن  لقاعلا  نا  ماشه  اـی 

هب دـیآ و  یمن  تسدـب  تقـشم  جـنر و  اب  زج  ایند  هک  دـیمهف  دـنکفا ،  رظن  نارگایند  ایند و  هب  دنمـشیدنا  ناسنا  ماـشه !  ( )) 56  . ) امهاقبا
 . (( دیزگرب تقشم  اب  ار  رادیاپ  يارس  سپ  دیآ ،  یمن  تسدب  تقشم  اب  زج  مه  ترخآ  هک  دیمهف  دنکفا ،  رظن  ترخآ 

ییارگ تنس 

هعماج کی  دارفا  يوخ  قلخ و  اهنامز ،  مامت  رد  تسا ؛  نانآ  يدرخ  یب  زراب  ياه  هناـشن  زا  خـیرات ،  لوط  رد  دادـجا  ناردـپ و  زا  يوریپ 
 . تسا هدوب  ادخ  ناربمایپ  هب  نامیا  هار  رـس  رب  گرزب  یگنـس  ناردـپ  هار  ندومیپ  رب  دـیکات  تسا .  هتفرگ  لکـش  دوخ  ناردـپ  ریثات  تحت 

نآرق دندرک .  حرطم  ار  ناردپ  زا  تعاطا  مدرم  زا  يا  هدع  هکنیا  رگم  درکن  توعد  میقتـسم  هار  یتسرپادـخ و  هب  ار  مدرم  يربمغیپ  چـیه 
و دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  لیلخ  توعد  دروم  رد  دوش ؛ یم  روآدای  ار  تقیقح  نیا  نوگانوگ  دراوم  رد  يزومآ ،  تربع  روظنم  هب  میرک ، 
وا مکوعفنی  وا  نوعدت  ذا  مکنوعمـسی  له  لاق  نیفکاع  اهل  لظنف  امانـصا  دـبعن  اولاق  نودـبعت  ام  هموق  هیبال و  لاق  ذا  میهاربا  ءابن  مهیلع  لتا 
 : تفگ دوخ  موق  تسرپرـس و  هب  هک  هاگنآ  نک  توـالت  مدرم  رب  ار  میهاربا  ربخ  ( )) 57  . ) نولعفی کلاذک  انئابا  اندجو  لب  اولاق  نورـضی 

یم دیناوخ ،  یم  ار  اهنآ  یتقو  ایآ  تفگ :  میهاربا  دنام .  میهاوخ  تباث  شتسرپ  نیا  رب  میتسرپ و  یم  ار  اه  تب  ام  دنتفگ  دیتسرپ .  یم  هچ 
همادا ناـیب  رد  و  دـننک )) .  یم  لـمع  هنوگ  نیا  نامناردـپ  میدـید  اـم  دـنداد : باوج  دـنراد .  امـش  يارب  مه  يررـض  عفن و  اـیآ  دـنونش ، 

نورحاسلا حلفیال  اذه و  رحـسا  مکءاج  امل  قحلل  نولوقتا  یـسوم  لاق  دـیامرف : یم  شنایفارطا  نوعرف و  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يوگتفگ 
امش يوس  هب  قح  یتقو  ایآ  ( )) 58  . ) نینم ؤمب  امکل  نحن  ام  ضرالا و  یف  ءایربکلا  امکل  نوکت  انئابا و  هیلع  اندجو  امع  انتفلتل  انتئجا  اولاق 

رد یگرزب  يرادزاب و  نامناردپ  هار  زا  ار  ام  يا  هدمآ  ایآ  دنتفگ  دـناسر ،  یمن  دـصقم  هب  ار  نارحاس  ادـخ  دـیئوگ  یم  رحـس  نآ  هب  دـمآ 
نیا ار  یحو  نارکنم  لالدتـسا  همادا  فرخز  هروس  رد  میروآ )) .  یمن  نامیا  امـش  هب  زگره  ام  دـشاب ،  نوراـه  تردارب  وت و  نآ  زا  نیمز 

انا اولاق  مکئابا  هیلع  متدجو  امم  يدهاب  مکتئج  ول  وا  لاق  نودتقم  مهراثا  یلع  انا  ۀما و  یلع  انئابا  اندجو  انا  اولاق  لب  دـنک : یم  نایب  هنوگ 
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چیه روط  نیمه  میراذـگ و  یم  ناـشیاپ  ياـج  اـپ  میا و  هتفاـی  نید  نیا  رب  ار  نامناردـپ  اـم  دـنتفگ  هکلب  ( )) 59  . ) نورفاک هب  متلـسرا  اـمب 
میدید و هار  نیا  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ  یم  نادنمتورث )   ) اه فرتم  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يا  هطقن  چـیه  رد  وت  زا  شیپ  ار  يربمغیپ 

تلاسر هب  ام  دـنداد  یم  باوج  مروایب !  ناتناردـپ  نید  زا  رتهب  يا  همانرب  هچرگا  تفگ  یم  ناشربمایپ  مینک .  یم  ادـتقا  نانآ  هار  هب  مه  ام 
یم مدقم  ینالقع  يارگ  تیعقاو  نیئآ  رب  ار  شیوخ  ناردپ  هار  دوب و  دیلقت  هفارخ  راتفرگ  زورید  رشب  هک  هزادنا  نامه  هب  میرفاک )) .  امش 

تسا ایند  هدولآ  نارکف  یب  زا  دیلقت  نید و  یب  نادنمرنه  زا  دیلقت  طیحم ،  زا  دیلقت  ناردپ ،  زا  دیلقت  هفارخ  راتفرگ  مه  زورما  رشب  تشاد ، 
شدیلقت عقاو  رد  اما  تسا ،  هدش  رتشیب  تناید  اب  شا  هلـصاف  ملع ،  لقع و  هناهب  هب  دیدج ،  هتفرـشیپ  ندـمتم و  حالطـصاب  هعماج  هچرگ  . 

طیحم و ریثات  تحت  شا  هدمع  درادن ،  يا  هجیتن  جنر  تقـشم و  زج  هک  یگدنز  فلتخم  ياهلکـش  نیا  شیئارگ ؛  لقع  هن  هدـش  هدرتسگ 
مالـسا شخب  تداعـس  رابرپ و  ینغ ،  گنهرف  زا  مه ،  ناملـسم  تما  هنافـسءاتم ،  زورما  تسین .  دـیلقت  زج  يزیچ  نیا  تسا و  هعماـج  وج 

یم وگلا  نانآ  زا  دوخ  یگدنز  رد  هتخود و  مشچ  ناگدش  خسم  راتفر  هب  یگدنز  فلتخم  نوئش  رد  دزوس ؛ یم  شتآ  نیا  رد  هدش و  رود 
 . . . دریگ و

ییارگ تیصخش 

تیعقوم ياراد  هک  ار  يدرف  ناسنا ،  هک  تسا  نیا  ییارگ  تیصخش  يانعم  تسا .  ییارگ  تیـصخش  يدرخ  یب  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی 
تـسا ذوفن  ياراد  نآ ،  هباشم  تردـق و  تورث ،  ظاحل  هب  هک  ار  یـسک  دـنادب ؛ یگرزب  تیولوا و  هتـسیاش  تسا ،  يداصتقا  ای  یعاـمتجا 

؛ دوب هجاوم  لکشم  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دهد .  نت  یـصخش  نینچ  تعاطا  هب  اهنت  دنادب و  یئاورنامرف  توبن و  راوازس 
ربمایپ ناونع  هب  ادخ  هک  تسا  نیمه  ایآ  ( )) 60  . ) الوسر هللا  ثعب  يذلا  اذها  دنتفگ : یم  هرخسم  اب  دندید  یم  ار  وا  یتقو  مدرم  زا  يا  هدع 
نآرق لقنب  باسح  نیا  يور  تعاضب و  مک  میتی و  ناسنا  کی  هن  دوش  ربمایپ  سانشرس  ناسنا  کی  دنتشاد ،  راظتنا  اهنآ  تسا .  هتخیگنارب 

هکم و  ) رهـش ود  نـیا  زا  یگرزب  درم  رب  نآرق  نـیا  ارچ  ( )) 61  . ) میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذـه  لزن  ـال  ول  دـنتفگ : یم  میرک 
تیصخش هن  دهاوخ  یم  یفصم  ینطاب  كاپ و  یسفن  تسا و  قلخ  ادخ و  هطساو  توبن  هک  دندیـشیدنا  یمن  اهنآ  دماین )) .  دورف  فئاط ) 

انعطا انا  انبر  دننز : یم  دایرف  اجنآ  رد  دنا  هدش  منهج  دراو  یئارگ  تیـصخش  رطاخ  هب  هک  يا  هدـع  مه  تمایق  زور  يداصتقا .  یعامتجا و 
يادخ دـندرک )) .  هارمگ  ار  ام  هجیتن  رد  میدرک  تعاطا  دوخ  نارورـس  ناگرزب و  زا  ام  ایادـخ  ( )) 62  . ) الیبسلا انوّلـضاف  انئاربک  انتداس و 

تعاطا نآ ،  ببس  تسوا و  موق  هجوتم  رتشیب ،  شباتع  دنک ،  یم  نایب  ار  وا  موق  نوعرف و  تشذگرس  هک  اجنآ  فرخز  هروس  رد  یلاعت ، 
 ، درک لقع  کبـس  ار  شموق  نوعرف  ( )) 63  . ) نیقـساف اموق  اوناک  مهنا  هوعاطاف  هموق  فختـساف  دیامرف : یم  تسا  نوعرف  زا  نانآ  ياجبان 

 . (( دندوب قساف  یموق  اهنآ  یتسار  هب  دندرک .  يوریپ  وا  زا  مه  اهنآ 

یتسودایند  2

یتسودایند  2

تـسا تهج  نیا  هب  دنا  هتـشاذگ  رانک  لمع  رد  ای  لمع  داقتعا و  رد  ار  نید  هک  یناسک  رتشیب  تسا ،  دسافم  زا  يرایـسب  هشیر  یتسودایند 
 ، اج کی  رد  میرک  نآرق  تسا .  يدرخ  یب  مه  یتسودایند  ءاشنم  هتبلا  تسا .  هدـنامن  نید  يارب  یئاج  هدرکرپ و  ار  اـهنآ  دوجو  اـیند  هک 

ۀلجاعلا و نوبحی  ءال  ؤه  نا  دیامرف : یم  ناساپسان  ناراکهنگ و  هرابرد  دجهت ،  ربص و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هیـصوت  زا  سپ 
رد و  دنزاس )) .  یم  اهر  ار  ینیگنـس  زور  دوخ  رـس  تشپ  دنزرو و  یم  تبحم  رذگدوز  يایند  هب  اهنیا  ( )) 64) الیقث اموی  مهءارو  نورذی 

ندرک هدـنز  يراوشد  هن  تسا  هتخادـنا  هطرو  نیا  هب  ار  وا  یتسودایند  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  ناسنا  هب  ار  تماـیق  راـکنا  هشیر  رگید  ياـج 
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یم اهر  ار  ترخآ  دیراد و  یم  تسود  ار  ارذگ  يایند  امش  هکلب  تسین  نینچ  ( )) 65  ) ةرخآلا نورذت  ۀلجاعلا و  نوبحت  لب  الک  ناگدرم ، 
تاقفانملا نوقفانملا و  لوقی  موی  دشک : یم  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  تمایق  رد  ار  نانم  ؤم  اب  ناقفانم  يوگتفگ  هنحص  میرک  نآرق  دیزاس )) . 

هلبق نم  هرهاظ  ۀـمحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  ارون  اوسمتلاف  مکءارو  اوعجرا  لیق  مکرون  نم  سبتقن  انورظنا  اونما  نیذـلل 
هللااب مکرغ  هللا و  رما  ءاج  یتح  ینامالا  مکترغ  متبترا و  متـصبرت و  مکـسفنا و  متنتف  مکنکل  یلب و  اولاق  مکعم  نکن  ملا  مهنوداـنی  باذـعلا 
بناج زا  ( 67  . ) میریگ هرهب  ناترون  زا  ات  دـیرگنب  ام  هب  دـنیوگ  نم  ؤم  نانز  نادرم و  هب  قفاـنم  ياـهنز  اـهدرم و  هک  يزور  ( )) 66) رورغلا

شنورد هک  دراد  يرد  هک  دننز  یم  يراوید  اهنآ  نایم  لاح  نیا  رد  دـینک ،  بلط  رگید  يرون  دـیدرگرب و  بقع  هب  دـنیوگ  اهنآ  هب  ادـخ 
دوخ امش  نکل  يرآ و  دنهد  یم  باوج  میدوبن ،  امـش  اب  ام  رگم  هک  دننز  یم  ادص  ار  نانم  ؤم  ناقفانم ،  تسا .  باذع  شنورب  تمحر و 
ربارب رد  ار  امش  ناطیش  داد و  بیرف  ار  امش  اهوزرآ  دیدرب و  رسب  دیدرت  لاح  هب  دیدیشک و  ار ) نید  لاوز   ) راظتنا دیدنکفا و  كاله  هب  ار 

 . تسین یئارگایند  زج  يزیچ  اهوزرآ  هدـش و  هتـسناد  اهوزرآ  منهج ،  باذـع  هب  يراتفرگ  للع  زا  یکی  تایآ ،  نیا  رد  تفیرف )) .  ادـخ 
الا دری  مل  انرکذ و  نع  یلوت  نمع  ضرعاف  دـیامرف : یم  تسا  یهاوخاـیند  تسرداـن ،  راـکفا  هشیر  هکنیا  ناـیب  ماـقم  رد  میرک ،  نآرق  زین 
ملع هزادنا  یهاوخایند  نیا  وش ،  نادرگ  يور  هدنادرگرب ،  يور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  ( )) 68  . . . . ) ملعلا نم  مهغلبم  کلاذ  ایندلا  ةایحلا 

مهناب کلذ  دیامرف : یم  اهنآ  هب  منهج  هدعو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  توعد  نارکنم  شنزرـس  زا  دـعب  زین  و  تساهنآ )) . . . 
هب نتـشگ  التبم  گرزب  باذع  هب  ندـش و  یهلا  مشخ  راتفرگ  ( )) 69  ) نیرفاکلا موقلا  يدهیال  هللا  نا  هرخالا و  یلع  ایندـلا  ةایحلا  اوبحتـسا 
 ، دش هظحالم  هکنانچ  تایآ ،  نیا  رد  دنک )) .  یمن  تیاده  ار  رفاک  موق  ادخ  دنداد و  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  اهنیا  هک  تسا  تهج  نیا 

دادعت تسا .  یتسود  ایند  نید ،  ءایلوا  اب  شا  هزرابم  میقتـسم و  طارـص  زا  ناسنا  فارحنا  بابـسا  زا  یکی  هک  هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب 
هک دوش  یم  يروآ  دای  تایآ  نیا  رد  دـنتفریذپن ،  ار  اـیبنا  توعد  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  یماوقا  تشذگرـس  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  يرگید 

نیرخآ انرق  مهدعب  نم  اناشنا  مث  تسا :  هدومرف  حون  زا  دعب  موق  هرابرد  تسا .  یتسودایند  توعد ،  نیا  شریذپ  مدع  ياه  هشیر  زا  یکی 
یف مهانفرتا  ةرخالا و  ءاقلب  اوبذک  اورفک و  نیذـلا  هموق  نم  الملا  لاق  نوقتت و  الفا  هریغ  هلا  نم  مکلام  هللا  اودـبعا  نا  الوسر  مهیف  انلـسراف 

 ، میدروآ دیدپ  رگید  ياهناسنا  حون ،  موق  زا  دعب  ( )) 70  ) نوبرشت امم  برشی  هنم و  نولکات  امم  لکءای  مکلثم  رشب  الا  اذه  ام  ایندلا  ةایحلا 
دینک یمن  زیهرپ  اهدوبعم  رگید  زا  ارچ  تسین ،  ناتیارب  وا  زج  يدوبعم  دینک ،  شتسرپ  ار  ادخ  تفگ ،  هک  میداتسرف  یلوسر  اهنآ  نایم  رد 

 ، میدرک ناشدنم  هرهب  ایند  یگدنز  رد  دنتشادنپ و  غورد  ار  ترخآ  رادید  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  نامه  شموق ،  ياه  نکرپ  مشچ  . 
نآرق دماشآ )) .  یم  دروخ و  یم  مه  وا  دیماشآ ،  یم  دیروخ و  یم  امـش  هچنآ  زا  تسین ؛  امـش  دـننامه  يرـشب  زج  صخـش  نیا  دـنتفگ 

هب هراشا  دـمان  یم  فرتم  ار  موق  نآ  هکنیا  تسا  باسح  يور  شا  همه  تسین ،  مک  دایز و  شظافلا  تسا ،  میکح  يادـخ  نخـس  میرک ، 
یهار ماجنارـس  درک و  مرگرـس  ار  اهنآ  ایند ،  زا  اهنآ  يدنم  هرهب  دوب ،  اهنآ  ندوب  فرتم  بیذکت  رفک و  ياه  هشیر  زا  یکی  هک  دراد  نیا 
انتایا هانیتا  يذلا  ابن  مهیلع  لتاو  دـیامرف : یم  دـنا ،  هدـیمان  اروعاب  معلب  ار  وا  نارـسفم  هک  یـصخش ،  هرابرد  یلاعت  يادـخ  دـندش .  منهج 

لمحت نا  بلکلا  لثمک  هلثمف  هاوه  عبتا  ضرالا و  یلا  دـلخا  هنکل  اهب و  هانعفرل  انئـش  ول  نیواغلا و  نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاف  اـهنم  خلـسناف 
تایآ هک  ار  سک  نآ  ربخ  ( )) 71  ) نورکفتی مهلعل  صـصقلا  صـصقاف  انتایاب  اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  کلاذ  ثحلی  هکرتت  وا  ثحلی  هیلع 

 . نک توالت  مدرم  رب  تشگ ،  ناهارمگ  زا  درک و  لابند  ار  وا  ناطیـش  هجیتن  رد  دیـشک و  نوریب  اـهنآ  زا  ار  دوخ  وا  میداد و  وا  هب  ار  دوخ 
لثم دومن .  يوریپ  لد  تساوخ  زا  دینابـسچ و  نیمز  هب  ار  دوخ  وا  یلو  میدیـشخب  یم  تعفر  ار  وا  تاـیآ ،  نآ  هلیـسوب  میتـساوخ  یم  رگا 

یموق لثم  نیا ،  دروآ .  نوریب  نابز  شطع  زا  ینک ،  شیاهر  دوخ  لاح  هب  هچ  ینارب و  ار  نآ  هچ  هک  تسا  گـس  لـثم  دـننام  ناـسنا  نیا 
هتفیش هک  تسا  نیا  ضرالا  یلا  دلخا  زا  روظنم  دننک )) .  رکفت  اهنآ  دیاش  نک  لقن  ار  اه  هصق  نیا  دنتشادنپ .  غورد  ار  ام  تایآ  هک  تسا 

گرزب یتـفرعم  هب  دوب و  هدرک  تفاـیرد  ار  یهلا  تاـیآ  هک  تسا  يدرف  دروـم  رد  همیرک  هیآ  تشاد  مدـقم  ترخآ  رب  ار  نآ  دـش و  اـیند 
دوب يا  هنیمز  تفرعم  نآ  تایآ و  نآ  دش .  یهارمگ  شماجنارس  تفرگ و  وا  زا  ار  تفرعم  نآ  سفن  ياوه  یتسودایند و  یلو  دوب  هدیسر 
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هیآ رد  هجوت  لباق  تاکن  زا  یکی  دش .  یهلا  تیـشم  ریدقت و  سفن  ياوه  زا  يوریپ  یئارگایند و  اما  دـشخب  تعفر  ار  وا  ادـخ  هکنیا  يارب 
یم لوا  هیـصوت  رد  دـنک ،  نایب  مدرم  يارب  ار  ناتـساد  هک  هدـش  هیـصوت  رابود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  نیا  هفیرش 
هدش هتساوخ  میقتسمریغ  روطب  زین  مدرم  زا  تسا .  هیآ  نایاپ  رد  هک  صصقلا  صـصقاف  دیوگ : یم  مود  هیـصوت  رد  مهیلع و  لتا  و  دیامرف :

تاکن ياراد  ناتـساد  نیا  دروآ .  نییاپ  گس ،  کی  دحرـس  ات  ار  اهنآ  سفن  ياوه  یتسودایند و  ادابم  هک  دننک  رکفت  ناتـساد  نیا  رد  هک 
يارب يدب  مان  هک  دندوب  تسودایند  یموق  مه  لیئارـسا  ینب  درادـن .  بسانت  ثحب  دروم  عوضوم  اب  اهنآ  نایب  هک  تسا  يرگید  زاس  ناسنا 
لمع راثآ  زا  یشخب  دندناسر و  تیاهن  هب  ار  يریگ  هناهب  دندرزآ و  رایـسب  ار  دوخ  ربمایپ  موق ،  نیا  دندرک .  تبث  ینامـسآ  بتک  رد  دوخ 

دـسافم اج  کی  رد  میرک  نآرق  دوب .  یئارگایند  یتسودایند و  دنـسپان  راـتفر  نیا  ياـه  هزیگنا  زا  یکی  دـندید .  اـیند  رد  مه  ار  ناـشدرک 
هب ناسحا  كرت  یتسرپ ،  هناگی  زا  ضارعا  نآ ،  هب  ملع  زا  دعب  ادخ  باتک  فیرحت  مالسلا ،  هیلع  یسوم  نتفرگ  ءازهتسا  هب  لیبق  زا  يدایز 

نیذـلا کئلوا  دـیامرف : یم  نایاپ  رد  دـهد و  یم  تبـسن  اهنآ  هب  ار  یـشک  مدآ  باکترا  ةاکز و  زاـمن و  نتـشاداپرب  زا  يرود  ادـخ ،  قلخ 
هن سپ  دنا ،  هتخورف  ایند  هب  ار  ترخآ  هک  دـنیناسک  اهنیا  ( )) 72  ) نورـصنی مه  باذعلا و ال  مهنع  ففخی  الف  ةرخآلاب  ایندلا  ةویحلا  اورتشا 

یئارگایند دسافم ،  نیا  رد  لیئارـسا  ینب  یلـصا  هزیگنا  هفیرـش  هیآ  رد  دنک )) .  یم  يرای  ار  اهنآ  یـسک  هن  دبای و  یم  فیفخت  ناشباذـع 
اوثرو فلخ  مهدعب  نم  فلخف  دیامرف : یم  اهنآ  هرابرد  نآرق  دندوب .  هصیصخ  نیا  ياراد  مه  موق  نیا  ناثراو  هکنانچ  تسا  هدش  هتـسناد 

اولوقیال نا  باتکلا  قاثیم  مهیلع  ذخ  ؤی  ملا  هوذـخءای  هلثم  ضرع  مهتءای  نا  انلرفغیـس و  نولوقی  یندالا و  اذـه  ضرع  نوذـخءای  باتکلا 
ایند نیا  عاتم  هکیلاح  رد  دندش  اهنآ  باتک  ثراو  اهنآ  نانیشناج  ( )) 73  . ) نولقعت الفا  نوقتی  نیذلل  ریخ  ةرخالا  رادلا  قحلا و  الا  هللا  یلع 

هب ار  قح  زج  هک  دشن  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  ایآ  دندرک  یم  رارکت  ار  ناشلمع  زاب  دشخب و  یم  ادـخ  دـنتفگ  یم  دـنتفرگ و  یم  گنچ  هب  ار 
ربمایپ نامز  نایدوهی  رد  یبلطایند  تلصخ  نیا  دنشیدنا )) .  یمن  ارچ  تسا ،  رتهب  ناگشیپ  يوقت  يارب  ترخآ  يارس  دنهدن .  تبـسن  ادخ 

 . . . ۀنس فلا  رمعی  ول  مهدحا  دوی  اوکرشا  نیذلا  نم  ةایح و  یلع  سانلا  صرحا  مهندجتل  و  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  ادخ  دوب ؛ دوهشم  مه 
دراد تسود  نانآ  زا  کی  ره  دنرت ،  صیرح  مه  ناکرشم  زا  یبای و  یم  یگدنز  هب  تبسن  مدرم  نیرت  صیرح  ار  دوهی  ربمایپ !  يا  ( )) 74)

هک هنوگنآ  دـندروآ ،  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  مه  یناسک  زا  يا  هدـع  دـهد )) . . .  رمع  لاس  رازه  وا  هب  ادـخ  هک 
زج يا  هشیر  دندز  یم  زاب  رـس  گنج  نادیم  رد  نتفر  زا  اهنآ  هکنیا  دوب ؛ یتسودایند  نآ  هشیر  دـندرکن و  تعباتم  ربمایپ  زا  تسا  هتـسیاش 
یم عنم  مالسا  ربمایپ  دنتساوخ و  یم  گنج  هزاجا  وا  زا  دوب  هکم  رد  مالسا  ربمایپ  هک  یتقو  رد  اهناملسم ،  زا  يا  هدع  تشادن .  یتسودایند 

قیرف اذا  لاتقلا  مهیلع  بتک  املف  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دنداتفا .  تشحو  هب  دیـسر  گنج  روتـسد  دـندمآ و  هنیدـم  هب  یتقو  درک ، 
ةرخالا لیلق و  ایندلا  عاتم  لق  بیرق  لجا  یلا  انترخا  الول  لاتقلا  انیلع  تبتک  مل  انبر  اولاق  ۀیـشخ و  دشا  وا  هللا  ۀیـشخک  سانلا  نوشخی  مهنم 

ادخ زا  سرت  هزادنا  هب  نمشد  زا  ناشـسرت  نانآ  زا  یعمج  دیدرگ  بجاو  اهنآ  رب  گنج  یتقو  ( )) 75  . ) الیتف نوملظت  ـال  یقتا و  نمل  ریخ 
وگب یتخادـنین .  ریخات  تسه  مه  کیدزن  هک  یعیبط  گرم  هب  ار  ام  ارچ  يدرک ،  بجاو  ام  رب  ار  گنج  ارچ  ایادـخ  دـنتفگ  دوب .  رتشیب  ای 
دوجو يرگید  ناوارف  تایآ  دننک )) .  یمن  متـس  امـش  هب  يا  هرذ  اجنآ  رد  تسا و  رتهب  يوقت  لها  يارب  ترخآ  تسا و  كدـنا  ایند  هرهب 

دلج 73 باب 22  هب  یمارگ  هدنناوخ  رتشیب  عالطا  يارب  دیناشک .  یتخبدب  یهارمگ و  هب  ار  اهتما  یئارگایند  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دراد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا .  هدمآ  باسحب  دسافم  زا  يرایـسب  هشیر  یئارگایند  زین ،  تایاور  رد  میهد .  یم  عاجرا  راونالاراحب 
امش دندرک و  دوبان  ار  امش  زا  شیپ  ياهناسنا  مهرد  رانید و  ( )) 76  . ) مکاکلهم امه  مکلبق و  ناک  نم  اکلها  مهردلا  رانیدـلا و  نا  دومرف :
مزال اهیدنمزاین  عفر  يارب  رانید  مهرد و  اریز  تسین  لوپ )   ) رانید مهرد و  تمذـم  دوصقم  هک  تسا  نشور  درک )) .  دـنهاوخ  دوبان  زین  ار 
هدز رانک  یگدنز  هنحص  زا  ار  تیونعم  خیرات  لوط  رد  تسا  یتسرپایند  رهظم  هک  یتسود ،  لوپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسا  دیفم  و 

رد زین  ناشندروآ و  تسدب  رد  رمع  نارذگ  ود و  نیا  هب  هقالع  ینعی  دیوگ : یم  قوف  ثیدح  حیضوت  رد  هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع  تسا . 
رد رمع  نارذگ  تسا و  ادخ  بح  عنام  ود ،  نیا  هب  هقالع  اریز  درک  كاله  ار  ناینیشیپ  دوش ،  یم  لصاح  ود  نیا  اب  هچنآ  ندروآ  تسدب 
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ار ناسنا  دروآ و  یم  مهارف  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  بابسا  ود  نیا  هب  یبای  تسد  تسادخ و  تعاط  رد  رمع  نارذگ  عنام  ود ،  نیا  لیصحت 
نارگید قوقح  زا  يریگولج  لخب و  ینیب ،  گرزبدوخ  رخف ،  ینمـشد ،  يزوت ،  هنیک  تداسح ،  متـس ،  لثم  دب  لامعا  تسپ و  قالخا  هب 

عنام گرم  لاح  رد  ودنیا  نتـشاد  تسود  دوش و  یم  ینامیـشپ  ترـسح و  بجوم  گرم ،  ماگنه  ود ،  نیا  زا  ندش  ادج  دنک و  یم  راداو 
یلع ( 77  . ) تسا تمایق  رد  باسح  ندـش  کبـس  ایند و  رد  یتحار  بجوم  ود  نیا  نتخاس  اـهر  دوش و  یم  ادـخ  تاـقالم  يراد  تسود 

تـضهن املف  دـیامرف : یم  نیطـساق  نیقرام و  نیثکان ،  هرابرد  دـناد و  یم  شنانمـشد  ياه  يریگ  عضوم  تلع  ار  یتسودایند  مالـسلا  هیلع 
نودیری نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت  لوقی :  ثیح  هللا  مالک  اوعمسی  مل  مهناک  نورخا ،  طسق  يرخا و  تقرم  ۀفئاط و  تثکن  رمالاب 

(78) اـهجربز مهقارو  مهنیعا  یف  ایندـلا  تیلح  مهنکل  اـهوعو و  اهوعمـس و  دـقل  هللاو  یلب  نیقتملل  ۀـبقاعلا  اداـسف و  ـال  ضرـالا و  یف  اولع 
رـس ادـخ  تعاطا  زا  يا  هفئاط  تفر و  نوریب  تعیب  زا  يا  هفئاط  تسکـش ،  نامیپ  يا  هفئاط  مدومن ،  مایق  تموکح  رما  هب  نم  هک  هاـگنآ  ))

يرترب هدارا  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  میهد  یم  رارق  ار  ترخآ  يارـس  نیا  دیامرف : یم  هک  دندینـش  ار  ادخ  نخـس  اهنآ  ایوگ  دـندز .  زاب 
رد ار  دوخ  اـیند  یلو  دـندرپس  نهذ  هب  دندینـش و  ار  نآ  مسق  ادـخ  هب  تسا .  ناگـشیپاوقت  يارب  یماـجرف  کـین  دـنرادن و  داـسف  ییوج و 
یم نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هب  شا  همان  زا  یـشخب  رد  ترـضح  نآ  زین  و  داد )) .  بیرف  ار  اهنآ  شیاه  تنیز  درک و  هتـسارآ  اهنآ  نامـشچ 

اهتبجاف و کتعد  اهتذـلب ،  تعدـخ  اـهتنیزب و  تجهبت  دـق  اـیند  نم  هیف  تنا  اـم  بیبـالج  کـنع  فشکت  اذا  عناـص  تنا  فیک  و  دـیامرف :
یئامن هولج  شتنیز  اب  هک  یئایند  دور ؛ رانک  وت  ياـیند  ياـه  هدرپ  هک  هاـگنآ  درک  یهاوخ  هچ   ( )) 79) اهتعطاف کترما  اهتعبتاف و  کـتداق 

وت هداد و  نامرف  وت  هب  يا و  هتفر  شلابند  وت  هدناشک و  ار  وت  يا ،  هتفریذـپ  وت  هدـناوخ و  ارف  ار  وت  هدرک ،  هعدـخ  شتذـل  هلیـسوب  هدرک و 
تهج هب  وت   )) نآرقلا لیوءاتب  ایندلا  بلط  یلع  تودعف  دسیون : یم  هیواعم  هب  شا  همان  نمض  رد  ترـضح  نآ  زین  و  يا )) .  هدرک  تعاطا 

نا كایا  و  دیامرف : یم  شزیزع  دنزرف  هب  دوخ  زاس  ناسنا  همان  زا  يزارف  رد  ترضح  نآ  مه  و  ( 80  . (() یتفاتش نآرق  لیوءات  هب  یبلطایند 
اهتریح و یف  اوهاتف  يدـهلا  رانم  نع  مهراصباب  تذـخا  یمعلا و  قیرط  ایندـلا  مهب  تکلـس  اهیلا . . . .  ایندـلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت 

ایند يروخ . . .  بیرف  نآ  هب  ایند  لها  ندیبسچ  زا  ادابم  ( )) 81  . ) اهءاروام اوسن  اهب و  اوبعل  مهب و  تبعلف  ابر  اهوذختا  اهتمعن و  یف  اوقرغ 
زین و  دنا )) .  هتشگ  قرغ  شیاهتمعن  رد  ایند و  نادرگرس  اهنآ  هتفرگ ،  تیاده  ياه  هاگرون  زا  ار  ناشنامشچ  هدرب و  يروک  هار  هب  ار  اهنآ 
دق سانلا  ناف  هلها  ۀـلقل  يدـهلا  قیرط  یف  اوشحوتـست  سانلا ال  اهیا  دـیامرف : یم  تسا  تیادـه  هار  دـس  یبلطاـیند  هکنیا  رد  ترـضح  نآ 
هب دـینکن .  تشحو  هار  نآ  زا  تیادـه ،  لها  ندوب  كدـنا  رطاخ  هب  مدرم  يا  ( )) 82  . ) لیوط اهعوج  ریـصق و  اهعبـش  ةدئام  یلع  اوعمتجا 
ایند بح  هب  هک  یناسک  شنزرـس  رد  و  تسا )) .  ینـالوط  شیگنـسرگ  كدـنا و  شیریـس  هک  دـنا  هدـمآ  درگ  يا  هرفـس  رب  مدرم  یتسار 

متیـضرا مکباتع  تمئـس  دـقل  مکل  فا  دـنز : یم  دایرف  دـندرک  یم  یئوج  هناهب  نامز ،  نارگمتـس  اب  گنج  زا  رارف  يارب  هدـش و  راـتفرگ 
دنسرخ ایند  یگدنز  هب  ترخآ  یگدنز  ياج  هب  ایآ  مدش .  هتسخ  امش  شنزرس  زا  امـش ،  رب  فا  ( )) 83  . ) اضوع ةرخالا  نم  ایندلا  ةایحلاب 
نارگید ياج  هب  دندرک و  یم  یلمع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شرافس  مالسا  ردص  ناناملسم  رگا  ام ،  هدیقع  هب  دیا )) .  هتـشگ 

هداد مه  هب  تسد  لماوع  رگید  یبلطایند و  دوب .  رگید  هنوگ  هب  یناسنا  هعماج  عضو  نآلا  دـنتفریذپ ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  ، 
نآ دنتفرگ و  ار  یلع  غارس  تشذگ  مالـسا  رب  راب ،  تراسخ  ههد  هس  هکنآ  زا  سپ  درک ؛ نیـشن  هناخ  ار  تیرـشب  خیرات  درم  گرزب  نآ  و 

دروآرد و ياپ  زا  ار  راوگرزب  نآ  ياپون  تموکح  نوگانوگ  ياه  هویش  اب  یئارگایند  اما  دیسر  تیمکاح  هب  یهاتوک  تدم  يارب  ترضح 
یئارگایند زا  ار  مدرم  هتسویپ ،  مالسلا  هیلع  یلع  باسح  نیا  يور  تخاس .  مورحم  تیونعم  تلادع و  نیریش  معط  ندیشچ  زا  ار  تیرـشب 
یتسودایند ( )) 84) ایندلا بح  ۀـئیطخ  لک  سءار  دـیامرف : یم  یتسودایند  دـمآ  یپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتـشاد .  یم  رذـحرب 

 . (( تسا یئاطخ  ره  ءاشنم 

سفن ياوه 
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قح هار  هب  ار  مدرم  نشور  ياه  هناشن  ناهرب و  اب  ایبنا  تسا .  سفن  ياه  تساوخ  زا  يوریپ  یهاوخایند ،  یتسودایند و  ياه  هبعـش  زا  یکی 
یـسیع یـسوم و  توـعد  هک  ار  یناـسک  میرک  نآرق  تـسا .  ناربماـیپ  توـعد  در  رب  يا  هزیگنا  دوـخ  نـیا  نتفریذـپ  اـما  دـندرک  توـعد 
یـسوم انیتا  دقل  و  دیامرف : یم  دنک و  یم  یفرعم  یناسفن  ياهاوه  ار  شریذپ  مدع  ببـس  دنک و  یم  شنزرـس  دنتفریذپن  ار  مالـسلاامهیلع 

مکـسفنا يوهتال  امب  لوسر  مکءاج  اـملکفا  سدـقلا  حورب  هاندـیا  تاـنیبلا و  میرم  نب  یـسیع  هاـنیتا  لـسرلاب و  هدـعب  نم  اـنیفق  باـتکلا و 
نیهارب میرم  نب  یسیع  هب  میداتـسرف و  ینالوسر  وا  یپ  رد  میداد و  باتک  یـسوم  هب  ام  ( )) 85  . ) نولتقت اقیرف  متبذک و  اقیرفف  متربکتـسا 
رابکتسا دروآ ،  یم  تسا  امش  لیم  فالخ  هک  ار  هچنآ  یلوسر  هاگ  ره  ارچ  میدرک ،  دییات  سدقلا  حور  اب  ار  وا  میدرک و  اطع  رگ  نشور 

یم لادج  هب  مرکا  ربمایپ  اب  هک  ینایحیـسم  نایدوهی و  هرابرد  نینچمه  دیـشک )) .  یم  ار  یعمج  دینک و  یم  بیذکت  ار  یعمج  دینک ؛ یم 
دعب مهءاوها  تعبتا  نئل  يدـهلا و  وه  هللا  يدـه  نا  لق  مهتلم  عبتت  یتح  يراصنلا  دوهیلا و ال  کـنع  یـضرت  نل  و  دـیامرف : یم  دـنتخادرپ 
وگب يدرگ ،  اهنآ  نید  وریپ  ات  دندرگ  یمن  دونشخ  وت  زا  يراصن  دوهی و  ( )) 86) ریصن یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج  يذلا 

هکنانچ دوب .  دهاوخن  وت  يارب  يروای  ادـخ  هیحان  زا  ینک  يوریپ  اهنآ  ياه  لیم  زا  ملع ،  زا  سپ  رگا  تسا .  یهلا  تیادـه  تیادـه ،  اهنت 
هناشن اهنآ  دوب .  مالـسا  ربمایپ  اب  شزاس  مدـع  رد  يراصن  دوهی و  یلـصا  هزیگنا  سفن ،  ياه  تساوخ  اـهلیم و  دراد ،  حیرـصت  همیرک  هیآ 

تخانش نیا  هب  دندرک و  یم  ناهنپ  ار  قح  یلو  دندرک  یم  قیبطت  ترضح  نآ  رب  دندوب و  هدناوخ  لیجنا  تاروت و  رد  ار  متاخ  ربمایپ  ياه 
مه قحلا و  نومتکیل  مهنم  اـقیرف  نا  مهءاـنبا و  نوفرعی  اـمک  هنوفرعی  باـتکلا  مهاـنیتا  نیذـلا  دـیامرف : یم  نآرق  دـندرک .  یمن  فارتعا  ، 

نانآ زا  یهورگ  دنسانش و  یم  دوخ  نادنزرف  دننامه  ار  مالسا  ربمایپ  يراصن )  دوهی و   ، ) میداد باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  ( )) 87  ) نوملعی
هار دوخ  هب  يدیدرت  چیه  تسوا و  زا  شدنزرف  تسا ؛  نیشنلد  اویـش و  رایـسب  هیبشت ،  دنراد )) .  یم  هدیـشوپ  ار  نآ  تقیقح ،  هب  ملع  اب  ، 
دوخ درک و  هبلغ  اهنآ  رب  یناسفن  ياهاوه  یلو  تسادخ  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دنتـسناد  یم  مه  باتک  لها  دهد ،  یمن 

ار اهنآ  میرک  نآرق  هکنیا  زمر  دندناشک .  دوخ  لابند  هب  نونکات  نامز  نآ  زا  ار  ناسنا  اهدرایلیم  دندرک و  راتفرگ  ریذپان  ناربج  نایز  هب  ار 
ار یملاع  اهنآ  ینعی  ( 88  . ) تسا نیمه  دنادرگ  یم  رب  اهنآ  هب  ار  اهناسنا  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دهد و  یم  رارق  نعل  دروم  تدش  هب 

انـشآ ادخ  دوخ ،  تشرـس  قبط  اهناسنا  همه  دنکیرـش .  اهنآ  مرج  رد  سپ  دـندرک ،  راپـسهر  تقیقح  زا  يرود  فارحنا و  هب  دوخ  زا  دـعب 
هار دنوش و  رکذتم  مدرم  هب  ار  یقیقح  يادخ  ات  دـندمآ  ایبنا  دـنوش .  یم  هابتـشا  راتفرگ  وا  هب  ندیـسر  هار  نآ و  قادـصم  رد  یلو  دنتـسه 

داعم ار  دوخ  توعد  روحم  هار ،  نیا  رد  اهنآ  دنـشاب .  يرجم  وگلا و  لمع  ماقم  رد  دوخ  دـنزومایب و  اـهنآ  هب  ار  وا  زا  تعاـطا  تخاـنش و 
 ، دـنریذپ یمن  ار  توعد  نیا  هک  یناسک  دراذـگ .  یم  رثا  یمدآ  تایح  نوئـش  مامت  رد  یحو ،  قیرط  زا  داـعم  هب  داـقتعا  اریز  دـنداد  رارق 

مازتلا یحو ،  هار  زا  تمایق ،  شریذـپ  اریز  تسا  لد  تساوخ  سفن و  ياوه  نانآ  زا  يریثک  عمج  راـکنا  هشیر  دـنرادن ،  یقطنم  لالدتـسا 
ار یخرب  ام  هک  دـنک  یم  رکذ  يداـیز  تاـیآ  رد  ار  تقیقح  نیا  میرک ،  نآرق  دریگ .  یم  ناـسنا  زا  ار  لـمع  يدازآ  دـهاوخ و  یم  یلمع 
ار دوخ  يور  شیپ  دهاوخ  یم  هکنیا  يارب  ناسنا  هکلب  ( )) 89  . ) ۀمایقلا موی  نایا  لئسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دیری  لب   1 میوش :  یم  روآدای 
 . میثا دتعم  لک  الا  هب  بذکی  ام  نیدلا و  مویب  نوبذکی  نیذلا  نیبذـکملل  ذـئموی  لیو   2 دوش )) .  یم  اپرب  یک  تمایق  دسرپ  یم  دـنیبب  زاب 

یمن غورد  راک  هنگ  ناسنا  زج  ار  نآ  دنرادنپ و  یم  غورد  ار  ازج  زور  هک  یناسک  ناگدننک ،  بیذـکت  لاح  هب  ادـب  زور ،  نآ  رد  ( )) 90)
هب ( )) 91  . ) يدرتف هاوه  عبتا  اهب و  نم  ؤی  نم ال  اهنع  کندصی  الف  یعـست  امب  سفن  لک  يزجتل  اهیفخا  داکا  ۀـیتآ  ۀـعاسلا  نا   3 دناد )) . 
هب هک  سک  نآ  سپ  دوش  هداد  ازج  دنک  یم  هچنآ  هب  سک  ره  ات  منک  ناهنپ  ار  نآ  مهاوخ  یم  نم  تسا و  یمتح  شندـمآ  تمایق  یتسار 

گرزب مه  مالـسلا  هیلع  یلع  يوش )) .  كاله  ادابم  هک  درادـن  زاب  نآ  زا  ار  وت  دـنک  یم  يوریپ  دوخ  لیم  زا  دروآ و  یمن  ناـمیا  تماـیق 
نانثا مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا  اهیا  دهد : یم  رادشه  نینچ  مدرم  هب  هراب  نیا  رد  دناد و  یم  سفن  ياوه  ار  یئارگ  قح  عنام  نیرت 

رب هک  يزیچ  نیرتروآ  سرت  یتسارب  ( )) 92  . ) ةرخالا یسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا 
ترخآ زارد  يوزرآ  دراد و  یم  زاب  قح  زا  ار  ناسنا  اوه ،  زا  يوریپ  وزرآ  يزارد  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تسا :  زیچ  ود  مسرت  یم  امش 
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اه هنتف  ندـمآ  دوجو  هب  زاغآ  ( )) 93  . ) عبتت ءاوها ،  نتفلا  عوقو  ءدـب  امنا  دـیامرف : یم  ترـضح  نآ  مه  و  دراپـس )) .  یم  یـشومارف  هب  ار 
 . (( تسا اهلیم  اهاوه و  زا  يوریپ 

تداسح

ياه هزیگنا  زا  یکی  هکنانچ  دروآ ،  رامـشب  یتسودایند  ياه  هبعـش  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  يزیرگ  نید  ياه  هشیر  زا  یکی  تداسح 
رد ار  دوخ  هدـنیآ  یعامتجا  تدایـس  مالـسا ،  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  دوهی ،  تسا .  يزرو  دـسح  مرکا  ربمایپ  قح  رب  نانیـشناج  تیالو  راکنا 

یـسایس و رظن  زا  امـش  رب  متاخ ،  يربمایپ  لوبق  اب  ام  کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  دـنتفگ  یم  رافک  هب  دـندرک و  یم  حرطم  مالـسا ،  ربمایپ  هیاس 
مدع نیا  رد  تداسح  دندرک و  غیرد  ترـضح  نآ  توعد  شریذپ  زا  تشگ ،  ثوعبم  ربمایپ ،  هک  نیمه  مینک .  یم  ادـیپ  هطلـس  یعامتجا 
لبق نم  اوناک  مهعم و  امل  قدصم  هللادنع  نم  باتک  مهءاج  امل  و  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تشاد :  یئازـس  هب  شقن  شریذـپ 
ایغب هللا  لزنا  امب  اورفکی  نا  مهسفنا  هب  اورتشا  امـسئب  نیرفاکلا  یلع  هللا  ۀنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتـسی 

قیدصت هک  ادخ  باتک  یتقو  ( )) 94  . ) نیهم باذع  نیرفاکلل  بضغ و  یلع  بضغب  اوئابف  هدابع  نم  ءاشی  نم  یلع  هلـضف  نم  هللا  لزنی  نا 
 ، دنتخانـش یم  ار  وا  هک  سک  نآ  یتقو  دـندرک ،  یم  حرطم  ار  نارفاک  رب  دوخ  هبلغ  شیپ ،  زا  اهنیا  هکیلاح  رد  دـمآ  دوب ،  تاروت  هدـننک 

فرط زا  هدش  لزان  هب  دسح ،  يور  زا  هک  دندرک  دوخ  اب  يا  هلماعم  دب  هچ  نارفاک .  رب  ادخ  تنعل  هک  دندیزرو  رفک  نآ  هب  دمآ  ناشیوسب 
نودسحی ما  دیامرف : یم  زین  و  تسا )) .  راب  تناها  یباذع  نارفاک  يارب  دندش و  ادخ  هیحان  زا  فعاضم  مشخ  راتفرگ  دندش و  رفاک  ادـخ 

هچنآ رطاـخ  هب  مدرم  رب  هکلب  ( )) 95  . ) امیظع اکلم  مهانیتا  ۀـمکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتا  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتا  ام  یلع  ساـنلا 
هیلع مهد  ماما  میداد )) .  گرزب  کلم  تمکح و  باتک ،  مه  میهاربا  لآ  هب  ام  دـنزرو .  یم  دـسح  هدرک  اـطع  ناـنآ  هب  شلـضف  زا  ادـخ 

رد شریظن  هک  دوب  هتـسارآ  تالامک  هب  يا  هنوگب  دوب ،  هلاس  تفه  هکیلاح  رد  ربمایپ  دـیامرف : یم  راوگرزب  ربمایپ  خـیرات  نایب  رد  مالـسلا 
اب ار  وا  دندنکفا و  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هرهچ  هب  دندش  هکم  دراو  ماش  نایدوهی  زا  یهورگ  یتقو  دش .  یمن  ادیپ  شیرق  لافطا 

لها ریاس  دوهی و  زا  ار  تلود  دیآ و  یم  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  دمحم  نامه  نیا ،  مسق  ادخ  هب  دـنتفگ  رگیدـکی  هب  دـنتفای  اهیگژیو  نآ 
اهنآ تداسح  یلو  دنتفای  وگتـسار  تمارکاب و  یما  يربمایپ  دوخ ،  باتک  رد  ار  دمحم  اهنیا ،  ددرگ .  یم  بلاغ  اهنآ  رب  دریگ و  یم  نایدا 

 ، فئاط ناگرزب  دش ،  یم  ثوعبم  هک  يربمغیپ  ره  تشادن :  صاصتخا  دوهی  هب  ناربمایپ  هب  تبسن  تداسح  ( 96  . ) تشاد او  نامتک  هب  ار 
اذا و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دـندرک .  یم  رپس  هنیـس  شربارب  رد  تداسح ،  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  هزیگنا  اـب  دـندوب  یلـصا  لکـشم  هک 

ناگرزب يوسب  يا  هناشن  هاگره  ( )) 97  . . . ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  هللا  لسر  یتوا  ام  لثم  یتون  یتح  نم  ؤن  نل  اولاـق  ۀـیآ  مهتءاـج 
دناد یم  رتهب  ادـخ  وگب )  ) میروآ یمن  نامیا  ددرگن ،  اطع  اـم  هب  هدـش  هداد  ادـخ  ناگداتـسرف  هب  هچنآ  لـثم  اـت  دـنیوگ  دـیآ  یم  نیمرجم 

هچ امـش  دیرـشب .  مه  امـش  دنرـشب ،  ناربمایپ  دنیوگب  هک  درک  یم  راداو  ار  تیعمج  نیا  تداسح ،  دهد )) . . .  رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر 
یم شلـصفم  ظعاوم  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باسح ،  نیا  يور  دـننک .  يرورـس  یئاقآ و  امـش  رب  اهنآ  هک  دـیراد  رتمک  زیچ 

هشیر اریز  دنک  يدوسح  يرگید  هب  تبسن  امش  زا  یخرب  ادابم  ( )) 98  . ) دسحلا هلصا  رفکلا  ناف  اضعب  مکضعب  دسحی  نا  مکایا  و  دیامرف :
رب نانیـشناج  ندز  رانک  تسین ،  مه  ناربج  لباق  هک  دمآ  دراو  تیرـشب  رب  هک  گرزب  رایـسب  بئاصم  زا  یکی  تسا )) .  تداسح  مه  رفک 
 . دوب رگید  يا  هنوگ  هب  نونکا  یناسنا  هعماج  عضو  دـندز  یم  هیکت  دوخ ،  هاگیاج  رب  یهلا  ناگدـیزگرب  نآ  رگا  تسا .  متاخ  ربماـیپ  قح 

هللاو دیامرف : یم  ماقم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب .  تیب  لها  هب  تبسن  تداسح  تشاداو ،  يرگمتس  رب  ار  نافلاخم  هک  یبابـسا  هلمج  زا 
نیا هب  رگم  دریگ  یمن  ماـقتنا  اـم  زا  شیرق  دـنگوس ،  ادـخ  هب  ( )) 99  . ) انزیح یف  مهانلخداف  مهیلع  اـنراتخا  هللا  نا  ـالا  شیرق  اـنم  مقنت  اـم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زین  و  میدرک )) .  دراو  دوب ،  قح  هک  یهاگیاج  رد  ار  اهنآ  هک  میدوب  ام  سپ  دیزگرب  اهنآ  رب  ار  ام  ادخ  هک  تهج 
زا ار  نافلاخم  هچنآ  ( )) 100  . . . ) انل دسحلا  ةوادعلا و  انم  ملعلا  بلط  نم  مهعنم  يذلاو  دیامرف : یم  دمحم  لآ  هب  توادع  نایب  نمـض  رد 
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 . (( دوب ام  هب  تبسن  تداسح  ینمشد و  تشاد  زاب  شناد ،  تفایرد  يارب  ام  هب  هعجارم 

يرادنپزاین یب   3

دوخ یتقو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رشب ،  تعیبط  تسا .  دوخ  نتسناد  زاین  یب  انغتـسا و  ناسنا  يور  جک  نید و  راکنا  بابـسا  زا  رگید  یکی 
اب هک  تسا  نامه  بابسا  للع و  دنک  یم  روصت  دنک ؛ یم  شومارف  ار  يدامریغ  بابـسا  هب  شیوخ  یگتـسباو  دنیبب ،  هافر  شیاسآ و  رد  ار 
وا یهاوخدوخ  تیدوخ و  تشادـنپ  زاین  یب  ار  دوخ  یتقو  ناسنا  دوش .  یم  لفاغ  ثداوح  مظان  قلاخ و  زا  دـنک و  یم  كرد  دوخ  ساوح 

هاتوک و ینایب  اب  میرک  نآرق  دوش .  یم  وحم  شرظن  زا  شیاهـصقن ،  اهفعـض و  دهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  اهتمعن  همه  دـنک و  یم  زورب 
وا ادخ  تسناد و  یمن  چیه  وا  دیرفآ و  هتسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  ادخ  هک  دوش  یم  روآدای  ادتبا ،  دنک  یم  رکذ  ار  یمدآ  تلصخ  نیا  بلاج 

؛ دریگ یم  شیپ  رد  نایغط  هار  دنیبب  زاین  یب  ار  دوخ  یتقو  تسناد  یمن  چیه  دوب و  هقلع  هک  ناسنا  نیمه  دـیامرف  یم  سپـس  داد ،  میلعت  ار 
انا اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  ۀیرق  یف  انلـسرا  ام  و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  زین  و  ( 101  . ) ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک 

سانلا رثکا  نکلو  ردقی  ءاشی و  نمل  قزرلا  طسبی  یبر  نا  لق  نیبذـعمب  نحن  ام  ادالوا و  الاوما و  رثکا  نحن  اولاق  نورفاک و  هب  متلـسرا  امب 
 . میرفاک دیا  هدش  هداتسرف  نآ  هب  امـش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  نادنمتورث  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يربمغیپ  يدابآ  چیه  رد  ( )) 102  . ) نوملعیال

دهاوخب سک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسا  نم  يادخ  وگب  اهنآ  هب  دـش .  میهاوخن  باذـع  زگره  میراد و  رتشیب  دـنزرف  لام و  ام  دـنتفگ  و 
ود دنزرف  تورث و  تسادیپ ،  هچنانچ  دننک )) .  یمن  كرد  مدرم  رتشیب  یلو  دنک  یم  گنت  دـهاوخب  سک  ره  يارب  دـشخب و  یم  تعـسو 
رد زین  دنتفریذپ .  یمن  ار  ایبنا  توعد  دندرک و  یم  يزاین  یب  ساسحا  ود  نآ  نتشاد  اب  دندیشک و  یم  ایبنا  خر  هب  اهنآ  هک  دوب  يا  هیامرس 

مهنم رثکا  اوناک  مهلبق  نم  نیذلا  هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  دیامرف : یم  مان ،  رکذ  نودب  هتـشذگ ،  ماوقا  لاح  نایب 
ام مهب  قاح  ملعلا و  نم  مهدنع  امب  اوحرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتءاج  املف  نوبـسکی  اوناک  ام  مهنع  ینغا  امف  ضرالا  یف  اراثا  ةوق و  دـشا  و 

تردق و دندوب و  اهنیا  زا  رتشیب  هکنیا  اب  دش ،  هچ  ناینیشیپ  ماجنارـس  دنرگنب  هک  دندرکن  ریـس  نیمز  رد  ایآ  ( )) 103  . ) نوءزهتسی هب  اوناک 
ملع هب  دندمآ  ناشیوس  هب  نشور  لئالد  اب  ناشنالوسر  هک  هاگنآ  درکن .  زاین  یب  ار  اهنآ  ناشیاهدروآ  تسد  یلو  دنتشاد  مه  يرتشیب  راثآ 

افتکا یلک  نایب  هب  میرک  نآرق  هنیمز ،  نیا  رد  تفرگ )) .  رب  رد  ار  اهنآ  دندرک ،  یم  هرخـسم  هک  یباذـع  نآ  دنتـشگ و  نامداش  شیوخ ، 
یگتـسخ و وا و  راصنا  ناوعا و  نوعرف و  لاح  ناـیب  رد  تسا ؛  هدومن  وگزاـب  ار  اـهتما  یخرب  لاـح  بلطم ،  ندـش  سوملم  يارب  هدرکن و 

انبر کلیبس  نع  اولـضیل  انبر  ایندلا  ةایحلا  یف  الاوما  ۀنیز و  هالم  نوعرف و  تیتا  کنا  انبر  یـسوم  لاق  و  دـیامرف : یم  نانآ  زا  یـسوم  جـنر 
نوعرف و هب  وـت  ایادـخ  درک ،  ضرع  یـسوم  ( )) 104  . ) میلـالا باذـعلا  اوری  یتـح  اونم  ؤی  ـالف  مهبولق  یلع  ددـشا  مهلاوما و  یلع  شمطا 
نادرگ و دوبان  ار  ناشلاوما  ایادـخ  دـننک .  هارمگ  تهار  زا  ار  مدرم  دـنناوتب  ات  يداد  لاوما  تنیز و  اـیند  یگدـنز  رد  شذوفناـب  ناـیفارطا 
ار دوخ  وا  هک  دش  ببـس  نوعرف  تورث  تردق و  دنرواین .  نامیا  دـننیبن ،  ار  كاندرد  باذـع  ات  هک  نک  تخـس  يا  هنوگ  هب  ار  ناشیاهلد 

يارب ادخ  هک  دوب  یـسوم  موق  زا  نوراق  دـنک ؛ یم  رکذ  نوراق  يارب  میرک  نآرق  ار  یگژیو  نیمه  دریذـپن .  ار  تقیقح  درادـنپب و  زاین  یب 
نامداش ار  وا  تورث  نیا  دوب .  هداد  رارق  راددـیلک  ار  يوق  ناـسنا  رفن  دـنچ  هک  يا  هنوگب  تشاذـگ  وا  راـیتخا  رد  یهوبنا  تورث  ناـحتما ، 

یم باوج  ورن ،  ههار  یب  رادرب و  داسف  زا  تسد  هک  دنداد  یم  رکذت  وا  هب  شموق  یتقو  تفرگ .  شیپ  رد  يرگ  متـس  نایغط و  هار  درک و 
رد دندیـشک  یم  ار  وا  تیعقوـم  يوزرآ  مه  نیبرهاـظ  بلط و  اـیند  ياـه  ناـسنا  ما .  هدروآ  تسد  هب  دوـخ  شناد  اـب  ار  لاـم  نیا  نم  داد :

نیا يور  دـننک و  یم  افیا  يرادـنپ  زاـین  یب  رد  یـساسا  شقن  تردـق  تورث و  ( 105  . ) دندیـشیدنا یم  نآ  زا  رترب  هب  ناـملاع ،  هکیلاـح 
يور زاب  و  دـنا .  هدوب  ایبنا  ناوریپ  لوا  فیدر  رد  مورحم ،  هقبط  ادـخ و  نید  نانمـشد  لوا  فیدر  رد  نامز  ره  رد  فارـشا  هقبط  باـسح 

نیـشیپ و تیعقوم  دـش ،  ضوع  شتلاح  هک  یماـگنه  دـناوخ و  یم  ار  ادـخ  یتخـس  تدـش و  ماـگنه  ناـسنا ،  عون  هک  تسا  باـسح  نیا 
دنک یم  زورب  ترطف  دور و  یم  رانک  وا  تعیبط  درب و  یم  یپ  دوخ  زاین  هب  دوش  یم  راتفرگ  هک  یتقو  دـنک ؛ یم  شومارف  ار  دوخ  یناشیرپ 
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ناسنا داد ،  شیاـسآ  شمارآ و  هب  ار  دوخ  ياـج  يراـتفرگ  هک  نیمه  اـما  دور  یم  راـنک  دوب  ترطف  روهظ  دـس  هچنآ  رگید  تراـبع  هب  و 
تایآ رد  ار  وا  یگژیو  نیا  ناسنا ،  ندومن  تیبرت  يارب  میرک  نآرق  درب .  یم  دای  زا  تسا  یگتسباو  زاین و  رقف و  نیع  هک  ار  دوخ  تقیقح 
قیرف اذا  ۀـمحر  هنم  مهقاذا  اذا  مث  هیلا  نیبینم  مهبر  اوعد  رـض  ساـنلا  سم  اذا  1 و  میوش :  یم  روآ  دای  ار  یخرب  ام  هک  هدرک  ناـیب  يداـیز 

ناشراگدرورپ هبانا  اب  دسر  مدرم  هب  يراتفرگ  جنر و  هاگره  ( )) 106  . ) نوملعت فوسف  اوعتمتف  مهانیتا  امب  اورفکیل  نوکرـشی  مهبرب  مهنم 
هداد اهنآ  هب  هچنآ  هب  هجیتن  رد  دنزرو و  یم  كرـش  ناشیادخ  هب  اهنآ  زا  یهورگ  دیناشچ  اهنآ  هب  یتمحر  هکنآ  زا  سپ  اما  دـنناوخ  یم  ار 

هنم ۀمعن  هلوخ  اذا  مث  هیلا  ابینم  هبر  اعد  رض  ناسنالا  سم  اذا  2 و  تسناد )) .  دیهاوخ  يدوز  هب  هک  دیریگ  هرهب  سپ  دنزرو .  یم  رفک  میا 
هاگره ( )) 107  . ) رانلا باحـصا  نم  کنا  الیلق  كرفکب  عتمت  لق  هلیبس  نع  لضیل  ادادـنا  هللا  لـعج  لـبق و  نم  هیلا  اوعدـی  ناـک  اـم  یـسن 
دناوخ یم  شیپ  زا  هک  ار  سک  نآ  دـنک  اطع  وا  هب  یتمعن  نآ ،  زا  سپ  یتقو  دـناوخ و  یم  ار  شراگدرورپ  هبانا  اب  دـسر  ناـسنا  هب  یجنر 
ترفک زا  كدـنا ،  تدـم  رد  وگب  دزاس  یم  هارمگ  وا  هار  زا  ار  ادـخ  قلخ  هجیتن  رد  دـهد و  یم  رارق  لثم  ادـخ  يارب  دـنک و  یم  شومارف 
نکلو ۀـنتف  یه  لب  ملع  یلع  هتیتوا  امنا  لاق  انم  ۀـمعن  هانلوخ  اذا  مث  اناعد  رـض  ناـسنالا  سم  اذاـف   3 یـشتآ )) .  ناـهارمه  زا  وت  ریگرهب ، 

اطع وا  هب  دوخ  زا  یتمعن  نآ ،  زا  دعب  هک  هاگنآ  دناوخ و  یم  ار  ام  دسر  یم  يراتفرگ  جنر و  ناسنا  هب  یتقو  ( )) 108  . ) نوملعی مهرثکا ال 
سم اذا  و   4 دـنناد )) .  یمن  مدرم  رتـشیب  یلو  تسا  یـشیامزآ  تمعن  نیا  هکلب  ما  هدروآ  تسدـب  ار  نآ  دوـخ  مـلع  اـب  دـیوگ  مـینک  یم 

 . نولمعی اوناک  ام  نیفرسملل  نیز  کلاذک  هسم  رض  یلا  انعدی  مل  ناک  رم  هرض  هنع  انفشک  املف  امئاق  وا  ادعاق  وا  هبنجل  اناعد  رضلا  ناسنالا 
میدرک فرطرب  ار  شنایز  هک  هاگنآ  دـناوخ و  یم  ار  ام  نداتـسیا  نتـسشن و  نتفخ و  لاح  رد  دـسر  یم  ناـیز  ناـسنا  هب  هاـگره  ( )) 109)

وه  5 تسا )) .  هدش  هداد  تنیز  ناشیا  رب  ناراک  فارسا  لامعا  هنوگ  نیا  تسا .  هدناوخن  نایز  عفر  يارب  ار  ام  ایوگ  هک  درذگ  یم  نانچ 
نم جوملا  مهءاج  فصاع و  حیر  اهتءاج  اهب  اوحرف  ۀـبیط و  حـیرب  مهب  نیرج  کلفلا و  یف  متنک  اذا  یتح  رحبلا  ربلا و  یف  مکریـسی  يذـلا 
یف نوغبی  مه  اذا  مهاجنا  املف  نیرکاشلا  نم  ننوکنل  هذـه  نم  انتیجنا  نئل  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوعد  مهب  طیحا  مهنا  اونظ  ناکم و  لـک 

وا ( )) 110  . ) نولمعت متنک  امب  مکئبننف  مکعجرم  انیلا  مث  ایندـلا  ةایحلا  عاـتم  مکـسفنا  یلع  مکیغب  اـمنا  ساـنلا  اـهیا  اـی  قحلا  ریغب  ضرـالا 
دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  یتشک  یمیالم  داب  دینیشن و  یتشک  رد  هک  هاگنآ  ات  دهد  یم  ریس  ایرد  یکشخ و  رد  ار  امـش  هک  تسا  یئادخ 

هرصاحم هک  دنرب  نامگ  دیایب و  ناگ  هتسشن  یتشک  هب  يوس  فرط  ره  زا  جوم  دزو و  یم  يدنت  داب  ناهگان  هک  دیوش  یم  نامداش  امـش  و 
نارکاش زا  یهد  تاجن  رطخ  زا  ار  ام  رگا  هک  دنناوخ  یم  صالخا  اب  ار  ادخ  دـنناد ،  یم  ادـخ  يارب  ار  نید  هک  ماگنه  نیا  رد  دـنا .  هدـش 

تسا امش  دوخ  رب  امـش  متـس  ملـسم  روطب  مدرم  يا  دننک .  يرگمتـس  نیمز ،  رد  قحان  هب  داد  تاجن  ار  اهنآ  ادخ  هک  هاگنآ  دش .  میهاوخ 
هدش دای  تایآ  دافم  درک )) .  میهاوخ  ربخ  اب  ناتدرک  لمع  زا  ار  امـش  هک  تسام  يوس  هب  امـش  تشگزاب  سپـس  تسا ،  ایند  يالاک  اهنیا 

و دنک .  یم  شومارف  ار  نآ  شیاسآ  ماگنه  دـنک و  یم  عوجر  ترطف  هب  و  دـناوخ .  یم  ار  ادـخ  يراتفرگ  ماگنه  ناسنا  عون  هک  تسا  نیا 
ال دومرف : یـصخش ،  هب  هظعوم  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک .  یمن  ساسحا  یتسه  ءادـبم  هب  يزاین  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شتلع 

لاح رد  دـسر  وا  هب  یئالب  رگا  هک  شابم  یناسک  زا  ( )) 111  . ) ارتغم ضرعا  ءاخر  هلان  نا  ارطـضم و  اعد  ءـالب  هباـصا  نا  نمم . . . .  نکت 
 . (( دوش یم  نادرگ  يور  رورغ  تلاح  اب  دسر  وا  هب  یشیاسآ  رگا  دناوخ و  یم  ار  ادخ  رارطضا 

یلدرامیب  4

یلدرامیب  4

یمن ار  قح  نید  هک  یـسک  میرک ،  نآرق  رظن  زا  تسا .  یلد  رامیب  یهلا ،  تاروتـسد  هب  ندوبن  دـنبیاپ  يزیرگ و  نید  ياـه  هشیر  زا  یکی 
یمن رک  ای  هدرم  شوگ  هب  دشاب  يوق  دنچ  ره  ادـص  تسا .  لد  هدرم  لد و  تخـس  لد ،  رامیب  دـنک ،  یمن  لمع  شتاروتـسد  هب  ای  دریذـپ 
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ار تقیقح  نایدانم  يادص  هتـشگ ،  تخـس  ضیرم و  ای  هدرم  شلد  هک  مه  یـسک  دنک ،  یمن  كرد  انیبان  ناسنا  ار  دیـشروخ  رون  دسر و 
 ، هدرم ياهلد  اما  دندرک  شالت  زور  هنابـش  دزم  رجا و  نودـب  دـندمآ و  دنـسپ  درخ  ياه  همانرب  تامارک و  تازجعم ،  اب  ایبنا  دونـش .  یمن 
نا 1 و  مینک :  یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  هیآ  دنچ  ام  هک  هدش  نایب  یناوارف  تایآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنتفریذپن .  ضیرم  تخس و 
الف يدهلا  یلع  مهعمجل  هللا  ءاش  ول  ۀیاب و  مهیتءاتف  ءامسلا  یف  املس  وا  ضرالا  یف  اقفن  یغتبت  نا  تعطتسا  ناف  مهـضارعا  کیلع  ربک  ناک 

نیگنس وت  رب  اهنآ  ینادرگور  هچرگ  ( )) 112  . ) نوعجری هیلا  مث  هللا  مهثعبی  یتوملا  نوعمـسی و  نیذلا  بیجتـسی  امنا  نیلهاجلا  نم  ننوکت 
ار همه  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  يدرک .  یم  ار  راک  نیا  يروایب ،  يا  هیآ  نامـسآ  رد  دوعـص  ای  نیمز  نتفاکـش  اب  یتسناوت  یم  رگا  تسا ؛ 

دنک یم  ثوعبم  ادـخ  ار  ناگدرم  اما  دـنهد  یم  باوج  دنونـش ،  یم  هک  یناسک  املـسم  شابم .  اهنادان  هرمز  رد  وت  سپ  درک  یم  تیادـه 
درکن رثا  مدرم  زا  يریثک  هدع  رد  مالـسا  ربمایپ  تازجعم  تایآ و  هک  تسا  نیا  هدش  رکذ  تایآ  دافم  دـنادرگ )) .  یمرب  شیوس  هب  سپس 

ره هک  درک  یم  شالت  ترـضح  نآ  دوب ،  تخـس  مرکا  ربمایپ  رب  ادخ ،  نید  زا  اهنآ  ندش  نادرگور  دندوب .  نازیرگ  قح ،  نید  زا  اهنآ  و 
 . دنک یم  تیافک  يدروآ  وت  هچنآ  مدرم ،  نیا  يرایتخا  نامیا  يارب  هک  دهد  یم  یلـست  ار  وا  دـنوادخ  دـنروایب .  نامیا  اهنآ  هدـش ،  روط 

يارب ندش  هدنز  زا  دعب  دنونـش و  یمن  یئادص  ایند  رد  هک  دـنا  هدرم  هلزنم  هب  اهنآ  ددرگ ؛ یم  رب  اهنآ  هب  هکلب  تسین  وت  هیحان  زا  لکـشم ، 
کنا هللا  یلع  لکوتف   2 تسا .  لد  هدرم  دور  یم  ههار  یب  سکره  تسا و  یلد  هدرم  يزیرگ  قح  ببـس  سپ  دنونـش .  یم  اونـش  باسح 

ؤی نم  الا  عمست  نا  مهتلالض  نع  یمعلا  يداهب  تنا  ام  نیربدم و  اولو  اذا  ءاعدلا  مصلا  عمست  یتوملا و ال  عمستال  کنا  نیبملا  قحلا  یلع 
ناگدرم یناد  یمن  وت  تسا .  راکـشآ  همه  رب  هک  یتیناقح  یقح ،  رب  وت  هک  نک  لکوت  ادخ  رب  ربمایپ !  ( )) 113  . ) نوملسم مهف  انتایاب  نم 

امنهار ناـشیهارمگ  زا  ار  ناروک  یناوت  یمن  یناـسرب و  دـنا  هدرک  تشپ  هک  ینارک  شوگ  هب  ار  ادـص  یناوـت  یمن  ینک و  ونـش  تخـس  ار 
نیا مایپ  هصالخ  ینک )) .  ونـش  نخـس  دنمیلـست ،  قح  ربارب  رد  دـنروآ و  یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  ار  یناـسک  یناوت  یم  اـهنت  وت  یـشاب . 

وت هار  اریز  شابن  برطـضم  نوزحم و  دشاب .  ادخ  رب  تا  هیکت  مامت  وت ،  هک  دهد  یم  يرادلد  شزیزع  ربمایپ  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  تایآ 
نتفر میقتـسم  راظتنا  انیبان ،  ناسنا  زا  دنا .  هدرم  لد  روک و  رک ،  دننک  یمن  تعاطا  وت  زا  دنریذپ و  یمن  ار  وت  نید  هک  یناسک  تسا .  قح 
هکلب ددرگ  یمنرب  نآ  صقن  نید و  هار  ندوبن  نشور  هب  مدرم  نیا  يزیرگ  نید  لکشم  سپ  تسین .  ندینـش  عقوت  هدرم  ناسنا  زا  تسین و 

ام 3 و  دـیوگ .  یم  کـیبل  ار  وت  توعد  دـشاب  وا  رد  میلـست  ناـمیا و  هنیمز  هک  یـسک  اـهنت  ددرگ .  یمرب  ناـنآ  یلدروـک  یلد و  هدرم  هب 
ام ءاشی و  نم  عمـسی  هللا  نا  تاومالا  ءایحالا و ال  يوتـسی  ام  رورحلا و  لظلا و ال  رونلا و ال  تاملظلا و ال  ـال  ریـصبلا و  یمعـالا و  يوتـسی 

ناگدرم زین  دنتسین و  ربارب  ترارح  اب  هیاس  رون و  اب  یکیرات  هکنانچ  دنتـسین  ربارب  انیب  روک و  زگره  ( )) 114  . ) روبقلا یف  نم  عمسمب  تنا 
 . (( يزاس اونـش  ار  ربق  رد  هتفخ  ياهمدآ  یناوتن  زگره  وت  دهد و  یم  رارق  قح  ياونـش  دهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  دنتـسین .  ربارب  ناگدـنز  اب 
هدنز ترارح و  رون ،  انیب ،  هب  ادخ  نید  هدـنریذپ  نم و  ؤم  هیآ ،  دـنچ  نیا  رد  میدرک .  رکذ  رت  شیپ  هک  تسا  یتایآ  هباشم  مه  تایآ  نیا 

تـسا روک  هدرم و  شلد  نید  رکنم  تسا .  هدش  هیبشت  هدرم  هیاس و  اهیکیرات ،  روک ،  هب  زیرگ  قح  ناسنا  رفاک و  هک  یلاح  رد  هدش  هیبشت 
ناک نم  رذنیل  نیبم  نآرق  رکذ و  الا  وه  نا  هل  یغبنی  ام  رعـشلا و  هانملع  ام  4 و  تسا .  هدش  قح  زا  يرود  ببس  یلد  هدرم  يروک و  نیا  و 

ینآرق رکذ و  میدرک  لزان  وا  رب  هچنآ  تسین .  وا  هتـسیاش  رعـش  میتخوماـین و  رعـش  وا  هب  اـم  ( )) 115  . ) نیرفاـکلا یلع  لوقلا  قحی  اـیح و 
اما تسا  هجو  نیرتهب  هب  تیعقاو  نایب  نآرق  هکنیا  اب  ددرگ )) .  متح  نارفاک  رب  باذع  دهد و  میب  تسا  هدنز  هک  ار  یسک  ات  تسا  راکـشآ 

نمفا  5 دنک .  یم  مامت  نالد  هدرم  رب  ار  تجح  دنک و  یم  راذنا  ار  لد  هدـنز  ياهناسنا  نآرق  دـنک .  رثا  وا  رد  نآرق  ات  درادـن  تایح  رفاک 
ادخ بناج  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  سک  نآ  ایآ  ( )) 116  . ) بابلالا اولوا  رکذـتی  امنا  یمعا  وه  نمک  قحلا  کبر  نم  کیلا  لزنا  امنا  ملعی 
روک دـمهف  یمن  ار  نآ  تاروتـسد  نید و  تیناقح  هک  یناـسنا  همیرک ،  هیآ  قبط  تسا )) ؟  اـنیبان  درف  دـننام  تسا  قح  هتـشگ  لزاـن  وت  رب 

زا ار  سانـش  قح  دارفا  هک  تسا  یـسک  اـهنت  دـنمدرخ  تسا و  درخ  یب  دـنیب  یمن  قرف  سانـش  قح  لدروک و  ناـیم  هک  یـسک  زین  تسا و 
یمعا و ةرخالا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم   6 درادن .  ینطاب  كرد  نیدزیرگ ،  ناسنا  هک  دـبای  یم  دـهد و  یم  صیخـشت  نالدروک 
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تـسا یلدروک  يروک ،  زا  دوصقم  تسا )) .  رت  هارمگ  رتروک و  ترخآ  رد  دـشاب ،  روـک  اـیند  نیا  رد  هک  یـسک  ( )) 117  . ) الیبس لضا 
یتاجن هار  تسا و  هاتوک  قح  تمحر  ترفغم و  زا  ناشتـسد  مه  ترخآ  رد  هتـشاد  زاب  قح  زا  ار  اهنآ  یلدروک ،  ایند  رد  هک  یناسک  ینعی 

یتلا بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  اهناف ال  اهب  نوعمـسی  ناذ  وا  اـهب  نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرـالا  یف  اوریـسی  ملفا   7 دنرادن . 
ای دنمـشیدنا  ياهلد  هدـش )  كاله  ياهناسنا  و  ناریو ،  ياهیدابآ  هدـهاشم  اب   ) اـت دـنا  هدرکن  رفـس  نیمز  رد  اـیآ  ( )) 118  . ) رودـصلا یف 
زا نتفرگن  تربع  ببـس  هکنیا  نمـض  همیرک ،  هیآ  اهمـشچ )) .  هن  دنروک  اه  هنیـس  نورد  ياهلد  یتسار  هب  دـننک .  ادـیپ  اونـش  ياهـشوگ 

یلدروک يروک ،  زا  دوصقم  هک  دراد  حیرـصت  قوف ،  هیآ  تسا .  هتـشذگ  تاـیآ  يارب  يریـسفت  دـناد ،  یم  یلدروک  ار  ناینیـشیپ  لاوـحا 
هباشت ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذـلا  وه   8 تسا . 

هک دهد  یم  لیکـشت  مکحم  تایآ  ار  باتک  نآ  زا  یتمـسق  هک  داتـسرف  ار  باتک  نآ  وت  رب  هک  تسا  سک  نامه  ادخ  ( )) 119  . . . . ) هنم
رد دننک )) .  یم  يوریپ  هباشتم  تایآ  زا  تسا  فارحنا  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  تسا .  هباشتم  تایآ  یتمسق ،  دنباتک و  ردام  تایآ ،  نآ 
هب هعجارم  نودب  ار  نآ  يانعم  هک  دنتـسه  یتایآ  مکحم ،  تایآ  هک  تسا  نیا  حیحـص  رظن  دراد ؛ دوجو  رظن  دنچ  هباشتم  مکحم و  ریـسفت 

تایآ دوصقم ،  مهف  يارب  هک  دنتـسه  یتایآ  هباشتم  تاـیآ  مینک و  یم  عوجر  اـهنآ  هب  هباـشتم  تاـیآ  مهف  يارب  میمهف و  یم  رگید  تاـیآ 
يوتـسا شرع و  زا  دوصقم  هک  میمهف  یم  یـش ء  هلثمک  سیل  هیآ  هب  هجوت  اب  هک  يوتـسا  شرعلا  یلع  نمحرلا  هیآ  لثم  دنراد  شقن  رگید 

رد  9 تسا .  نانآ  يور  جک  ببـس  فارحنا  نیا  تسا و  فرحنم  ناشیاهلد  دـنور  یم  هباشتم  غارـس  هب  امیقتـسم  هک  یناسک  تسین .  مسج 
لدرامیب دارفا  هب  یئاوران  ياهراک  تسا .  هدـش  دای  ضرم  مهبولق  یف  هب  قفانم  نامیا و  تسـس  ياهناسنا  زا  میرک  نآرق  تایآ  زا  يدادـعت 

مهبولق یف  نیذلا  يدرتف  تسا :  لیبق  نیا  زا  لیذ  تایآ  تسا .  اهراک  لیبق  نیا  بجوم  نانآ  یلدرامیب  دـنامهف ،  یم  هک  دـهد  یم  تبـسن 
یم اراصن  دوهی و  نایم  هب  تعرـس  اـب  هک  ینیب  یم  ار  ینـالدرامیب  ( )) 120  . . . . ) ةرئاد انبیـصت  نا  یـشخن  نولوقی  مهیف  نوعراـسی  ضرم 

يراصن و دوهی و  اب  تفلا  سنا و  یتسود و  زا  ار  ناناملـسم  یلاـعت  يادـخ  دـسر )) . . . .  اـم  هب  یبیـسآ  میـسرت  یم  دـنیوگ : یم  دـنور . 
رثا هفئاط  نیا  يوخ  قلخ و  زا  ناناملـسم  هک  دوش  یم  بجوم  نانآ ،  اب  یمیمـص  هطبار  ترـشاعم و  اریز  دنک ،  یم  یهن  نانآ  زا  يربنامرف 

هطبار نانآ  اب  ادخ ،  روتـسد  هب  هجوت  یب  دنک ،  یم  یفرعم  لدرامیب  ار  نانآ  میرک  نآرق  هک  يا  هدـع  دـنوش .  رود  تداعـس  زا  دـنریذپب و 
یلدرامیب اوران ،  راتفر  نیا  ببـس  تسا .  رطخ  عفر  تهج  هب  ام  یتسود  هک  دندروآ  یم  رذع  ربمایپ  دزن  و  دندرک ،  یم  رارقرب  زیمآ  تبحم 

ناقفانم ماگنه  نیا  رد  و  ( )) 121  . . . ) ارورغ الا  هلوسر  هللا و  اندعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلاو  نوقفانملا  لوقی  ذا  و  دوب .  تیعمج  نیا 
رد اهنامیا ،  تسس  ای  دنناقفانم  نامه  ای  نالدرامیب  زا  دوصقم  دنا )) .  هدادن  هدعو  بیرف  زج  ار  ام  شلوسر  ادخ و  دنتفگ  یم  نالدرامیب  و 

هروس زا   31 دمحم ،  هروس  زا  تایآ 20  تشاد .  یماو  زیمآرفک  نخـس  نیا  هب  ار  نانآ  یلدرامیب  هک  دـنامهف  یم  هفیرـش  هیآ  تروص  ره 
انتئا وا  ءامـسلا  نم  ةراجح  انیلع  رطماف  كدـنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهلا  اولاق  اذا  10 و  تسا .  لـیبق  نیا  زا  هرقب  هروس  زا  رثدم 10 

زا تسا ،  وت  بناج  زا  تسا و  قح  مالـسلا )  هیلع  یلع  تیالو  ای   ) نآرق نیا  رگا  ایادخ  دـنتفگ  هک  ار  یتقو  نکدای  ( )) 122  . ) میلا باذعب 
هب هک  دندش  رضاح  هک  دوب  دیدش  يا  هزادنا  هب  تیعمج  نیا  رد  یلدرامیب  روایب )) .  ام  يارب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  گنـس  ام  رب  نامـسآ 

ناسنا يارب  تمارک  تفارـش و  ایح ،  تفع و  راثیا ،  تقادص ،  تیدوبع ،  زج  ادـخ  نید  مایپ  دـنریذپن .  ار  قح  یلو  دـنوش  راتفرگ  باذـع 
 . دنداد یم  حیجرت  نآ  رب  ار  باذع  اهنآ  لاح  نیا  اب  تسین 

ربک

يوزنم و ار  دوخ  ربکتم ،  دریگ .  یم  ار  عامتجا  درف و  نماد  نآ  ءوس  راثآ  هک  تسا  یـضرم  ربک  تسا .  یلدرامیب  مهم  ياه  هخاش  زا  ربک 
اجنیا رد  نآ  هب  نتخادرپ  تسا و  ناوارف  تایاور ،  ربک ،  ياهدـمایپ  هراـبرد  دراد .  یماو  یگدرب  تراـسا و  هب  ار  هعماـج  دـنک و  یم  اـهنت 

 . تسا ادخ  ناربمایپ  توعد  راکنا  ياه  همشچرس  زا  ربک  هک  مینک  تابثا  هک  تسا  نیا  تسا ،  مزال  شنایب  اجنیا  رد  هچنآ  تسین .  بسانم 
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هک دوب  نیا  تفریذپن  ار  ادخ  توعد  سیلبا  هکنیا  ببـس  دـنک : یم  عورـش  سیلبا ،  ینعی  رفاک  نیلوا  زا  تقیقح ،  نیا  نایب  رد  میرک  نآرق 
تـشذگرس تـسا .  كاـخ  زا  رتـهب  شتآ  وا  رظن  هـب  دوـب و  كاـخ  زا  مدآ  سنج  شتآ و  زا  وا  سنج  تـسناد .  یم  مدآ  زا  رترب  ار  دوـخ 

قلاخ ینا  ۀکئالملل  کبر  لاق  ذا  مینک :  یم  افتکا  دروم  کی  رکذ  هب  ام  هک  هدـش  رارکت  نآرق  ياج  دـنچ  رد  سیلبا  رابکتـسا  یـشکرس و 
نم ناـک  ربکتـسا و  سیلبا  ـالا  نوـعمجا  مهلک  ۀـکئالملا  دجـسف  نیدـجاس  هل  اوـعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوـس و  اذاـف  نیط  نـم  ارـشب 
نم هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  انا  لاق  نیلاعلا  نم  تنک  ما  تربکتـسا  يدـیب  تقلخ  امل  دجـست  نا  کعنم  ام  سیلبا  ای  لاق  نیرفاـکلا 

یتقو منیرفایب .  لگ  زا  یناسنا  مهاوخ  یم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تیادـخ  هک  ار  یتقو  نکدای  ( )) 123  . ) میجر کناف  اهنم  جرخاف  لاـق  نیط 
ربکت سیلبا  دنداتفا .  هدجـس  هب  سیلبا  زج  ناگتـشرف ،  همه  دینک .  هدجـس  شلباقم  رد  مدـیمد  وا  رد  محور  زا  مدرک و  تسرد  ار  نآ  هک 

گرزب ای  یتسناد  گرزب  ار  دوخ  يدرکن .  هدجـس  مدیرفآ  میاهتـسد  اب  هچنآ  لباقم  رد  ارچ  دومرف : ادـخ  تشگ .  نارفاک  هرمز  رد  درک و 
 . (( يا هدـش  هدـنار  وت  هک  وش  نوریب  متمحر  زا  دومرف  ادـخ  يدـیرفآ .  لـگ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  مرترب  وا  زا  نم  تفگ  سیلبا  يدوـب . 

درک عورـش  ار  شتوعد  ربمایپ  حون  دربب .  منهج  هب  تلـصخ  نیا  هلیـسو  هب  ار  اهناسنا  زا  يریثک  عمج  دش  قفوم  یهارمگ ،  زا  دعب  سیلبا ، 
يزور هنابـش  توعد  زا  حوـن  دنتـشادنپ .  وا  نیئآ  زا  Șј ار  دوخ  نیئآ  ادـخ و  ربماـیپ  زا  رترب  ار  دوـخ  ینعی  دـندرک  رابکتـسا  مدرم  یلو 

اولعج مهل  رفغتل  مهتوعد  اـملک  ینا  ارارف و  ـالا  یئاـعد  مهدزی  ملف  اراـهن  ـالیل و  یموـق  توـعد  ینا  بر  درک : ضرع  دـش و  هتـسخ  دوـخ 
یلو مدـناوخ  ارف  زور  هنابـش  ار  دوخ  موق  اراـگدرورپ !  ( )) 124  . ) ارابکتـسا اوربکتـسا  اورـصا و  مهبایث و  اوشغتـسا  مهناذا و  یف  مهعباصا 

ار ناشسابل  هداهن و  اهشوگ  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  یـشوپ  هب  ار  ناشهانگ  ات  مناوخ  یم  ار  اهنآ  هاگره  دوزفین و  اهنآ  رارف  رب  زج  نم  توعد 
ندرگ هب  دـنتفای و  رترب  ار  دوخ  یلو  دـنتفایرد  ار  یـسوم  تیناقح  ناـینوعرف  دـننک )) .  یم  يراـشفاپ  دوخ  رابکتـسا  رب  هدـیچیپ و  دوخ  رب 

اب وا  ( )) 125  . ) نوعجریال انیلا  مهنا  اونظ  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  هدونج  وه و  ربکتـسا  و  دیامرف : یم  اهنآ  هرابرد  نآرق  دـنتخادرپ  یـشک 
یم تیعمج  نیا  هرابرد  نآرق  زین  دندرگ )) .  یمن  زاب  ام  يوس  هب  هک  دندرک  نامگ  دندرک و  رابکتسا  قاقحتسا  نودب  نیمز  رد  شرکـشل 

 . نیدسفملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  اولع  املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  نیبم و  رحـس  اذه  اولاق  ةرـصبم  انتایا  مهتءاج  املف  دیامرف :
زا دنتـشاد  نیقی  نآ  هب  هکیلاح  رد  تسا و  راکـشآ  يرحـس  نیا  دنتفگ  دـندرک  هدـهاشم  ار  نآ  دـمآ و  اهنآ  يارب  ام  تایآ  یتقو  ( )) 126)
 ، نآ همانرب  نید و  فراعم  هکنیا  اب  تسا )) .  هنوگچ  ناگدننکداسف  ماجنارـس  رگنب  دندرک ،  راکنا  ار  نآ  یبلط  يرترب  يرگمتـس و  يور 

روآ و جـنر  شخبنایز ،  يدارفا ،  نینچ  يارب  نآرق  دـنا .  هدـید  نایز  نآ  زا  یناوارف  دارفا  اـما  تسا  روآ  شمارآ  از و  تجهب  شخباـفش ، 
دنزرو یم  رابکتـسا  دنناد و  یم  روحم  ار  دوخ  نیئآ  دوخ و  اهنآ  تسا .  طوبرم  نانآ  یحور  تثابخ  هب  بلطم  نیا  زار  تسا .  روآ  ترفن 
هرابرد میوش :  یم  روآدای  ار  یخرب  اـم  هک  تسا  ناوارف  هراـب  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  دـننک .  یم  مورحم  تداعـس  زا  ار  دوخ  هشیمه  يارب  و 

رب تشگ ،  لزاـن  وت  يوـس  هب  هچنآ  هتبلا  ( )) 127  . . . . ) ارفک انایغط و  کبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  مهنم  اریثک  ندـیزیل  و  دـیامرف : یم  دوهی 
انتایآ مهیلع  یلتت  اذا  و  دیامرف : یم  دنرادن  ار  قح  تایآ  ندینش  ناوت  هک  یناسک  هرابرد  دیازفا )) .  یم  نانآ  زا  يرایـسب  رفک  یـشکرس و 

اهنآ رب  ام  نشور  تایآ  هاـگره  ( )) 128  . . . . ) انتایا مهیلع  نولتی  نیذـلاب  نوطـسی  نوداکی  رکنملا  اورفک  نیذـلا  هوجو  یف  فرعت  تاـنیب 
رو هلمح  ناگدـننک  توالت  رب  مشخ ،  طرف  زا  تسا  کیدزن  هک  ینیب  راکنا  تلاح  يا  هنوگ  هب  نارفاک  ياـه  هرهچ  رد  دوش ،  یم  توـالت 

هللااب اومـسقا  و  دیامرف : یم  دندرک ،  یم  شنزرـس  ار  دوهی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  هک  شیرق  هرابرد  و  دـنوش )) . 
 . یسلا ء رکم  ضرالا و  یف  ارابکتـسا  اروفن  الا  مهدازام  ریذن  مهءاج  املف  ممالا  يدحا  نم  يدها  ننوکیل  ریذن  مهءاج  نئل  مهنامیا  دهج 

هاگنآ دنور .  تیاده  هار  هب  رگید  ياه  تما  زا  رتشیب  دیایب  ناشیوس  هب  يربمایپ  رگا  هک  دـندرک  یم  دای  مسق  دایز  دـیکات  اب  ( )) 129 . . . )
مامت هرابرد  ماجنارـس  و  دوب )) . . . .  نانآ  تسردان  هلیح  رابکتـسا و  رطاخب  نیا  دوزفین و  نانآ  يرود  رب  زج  دـمآ  ناـشیوس  هب  ربماـیپ  هک 

یف نولداجی  نیذلا  نا  دیامرف : یم  دنزیخ  یمرب  همـصاخم  لادـج و  هب  ادـخ  تایآ  اب  دـننک و  یم  يزورفا  ندرگ  قح  ربارب  رد  هک  یناسک 
ادخ تایآ  رد  هک  یناسک  ( )) 130  . ) ریصبلا عیمسلا  وه  هنا  هللااب  ذعتساف  هیغلابب  مه  ام  ربک  الا  مهرودص  یف  نا  مهاتا  ناطلـس  ریغب  هللا  تایا 
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سپ دنسر ،  یمن  دوخ  دوصقم  هب  اهنآ  تسین .  ربک  زج  ناشیاه  هنیس  رد  دنشاب  هتـشاد  یتجح  هکنآ  یب  دنزادرپ  یم  همـصاخم  لادج و  هب 
زین امش  نایم  رد  دمحم  ایآ  دیسرپ  دوخ  نایفارطا  زا  تقو  کی  لهجوبا  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد  تسانیب )) .  اونـش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب 
ياپ اب  منیبب  یلاح  نینچ  رد  ار  وا  رگا  مینک  یم  دای  دنگوس  نآ  هب  ام  هچنآ  هب  دنگوس  تفگ :  يرآ ،  دنتفگ  دراذگ  یم  كاخ  هب  تروص 
ياپ ریز  ار  ربمایپ  ندرگ  ات  درک  تکرح  لهجوبا  تسا .  زامن  لوغـشم  اـجنآ  رد  ربمغیپ  نیبب  دـنتفگ  وا  هب  منک .  یم  هل  ار  وا  ندرگ  دوخ ، 

یعـضو هچ  نیا  دنتفگ  وا  هب  دـنک ،  یم  رود  دوخ  زا  ار  يزیچ  شتـسد  اب  یئوگ  تشگرب و  دـش ،  کیدزن  هک  یماگنه  یلو  دراشفب  دوخ 
 . مدرک هدـهاشم  ار  یئاهرپ  لاب و  كانتـشحو و  هرظنم  مدـید و  شتآ  زا  یقدـنخ  دـمحم  دوخ و  نایم  داد : باوج  مینیب ،  یم  وت  رد  تسا 

تجاجل دانع و  توخن ،  ربک و  یلو  درب  یپ  ربمایپ  توبن  تیناقح و  هب  يا  هنحـص  نینچ  هدـهاشم  اب  لهجوبا  دـش  هظحالم  هکنانچ  ( 131)
؛ ددـنب یم  ناسنا  يور  هب  ار  تیونعم  ياهرد  مامت  ربک  درادـن .  دوجو  ربک  زا  رتدـب  يزیچ  یناسفن ،  تافـص  نیب  رد  دـش .  وا  ناـمیا  عناـم 
زج دریگ  یم  هرهب  نآ  زا  دوخ  تیفرظ  هزادـنا  هب  سکره  دـشوج و  یم  ادـخ  ءایلوا  اـیبنا و  بلق  زا  تفرعم  تمکح و  ملع ،  ياـه  همـشچ 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  درب  یم  منهج  هب  ار  ناـسنا  شکدـنا  ولو  یهاـگ  ربک  باـسح  نیا  يور  تسا .  ربک  ياراد  هک  یناـسنا 
دبع رانلا  لخدی  ربک و ال  نم  لدرخ  نم  ۀبح  لاقثم  هبلق  یف  دبع  ۀنجلا  لخدی  نل  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ربکلا امنا  كاذـب  سیل  لاـق  ربک  هنم  فرعی  داـکیف  بکری  وا  بوثلا  سبلیل  لـجرلا  نا  كادـف  تلعج  تلق  ناـمیا  نم  هبح  لاـفثم  هبلق  یف 
نامیا يا  هرذ  هک  یسک  دش و  دهاوخن  تشهب  دراو  دشاب  شلد  رد  ربک  يا  هرذ  هک  یـسک  ( )) 132  . ) قحلاب رارقالا  نامیالا  قحلا و  راکنا 

رد دوش و  یم  راوس  یبکرم  رب  ای  دشوپ  یم  یسابل  ناسنا  اسب  هچ  مدرک  ضرع  ماما  هب  دیوگ  يوار  دوش .  یمن  منهج  دراو  دشاب  شلد  رد 
راکنا ببـس  ربک  قح )) .  هب  فارتعا  نامیا  تسا و  قح  راکنا  ربک  تسین .  نیا  دوصقم  دومرف  ماما  دوش .  یم  هدهاشم  ربک  وا  رد  لاح  نیا 

 . تسا هتسناد  یکی  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دراد  هشیر  قح  راکنا  رد  نانچ  نآ  تسا و  قح 
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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 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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