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اهمادنا نابز و  هرظانم 

باتک تاصخشم 

تاصخشم یمالسالاخیش  نیسح  اهمادنا / نابز و  هرظانم  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1315 نیسح - ، یناکرسیوت ، یمالسالاخیش  هسانشرس : 
نیـسردم هعماج   : ) تسورف ص 296  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1369 یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  مق : رـشن : 

یلبق یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  750: اهب لاـیر ؛  750: اـهب کـباش :  ( 378 یمالـسا تاراـشتنا  رتـفد  مق ، هیملع  هزوح 
 : تشاددای  ISBN 964-470-053-8  : لایر  5000 1378 ؛ مجنپ : پاچ  تشاددای :  لاـیر   3600 اهب : 1374 ؛ مراهچ : پاچ  تشاددای : 

هدر یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانـش  یمالـسا  قـالخا  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک 
م2158-70 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/61 ییوید :  يدنب  هدر  BP247/8/ش9م8  هرگنک :  يدنب 

یلاعت همسب 

مالسلا مهیلع  تراهط -  تمصع و  نادناخ  ثیداحا  میرک و  نآرق  تایآ  زا  هدافتسا  اب  تایقالخا  فراعم و  زا  يا  هعومجم  باتک  نیا  رد 
عبط و ار  نآ  رگید  تاحالـصا  يراذـگبارعا و  يراتـساریو ،  لـماک ،  یـسررب  زا  دـعب  رتفد  نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  نییبـت  ثحب و  دروم  - 

هیملع هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  دوش .  عقاو  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  تسا  دیما  تسا  هدومن  رشتنم 
زا رس  هک  یناسک  يا  هللا ،  ناقشاع  يا  ناگتخابلد ،  يا  نارگ ،  راثیا  يا  مالـسا ،  یمارگ  يادهـش  يا  ناتینارون  كاپ و  ناور  هب  میدقت  مق 

نطو كاخ  نیملـسم و  یمالـسا و  يادـف  ار  نتـشیوخ  هتـشگ ،  ناور  هراپمخ  راـبگر و  کـنات و  پوت و  يوس  هب  هناقـشاع  هتخانـشن ،  اـپ 
ۀینلا و قدص  ۀیصعملا و  دعب  ۀعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا  نآرق .  يدهم  نارای  يا  امـش  رب  تادوجوم  همه  ادخ و  دورد  دیدومن ،  بوبحم 
مارحلا و نم  اننوطب  رهط  ۀفرعملا و  ملعلاب و  انبولق  الما  ۀمکحلا و  باوصلاب و  انتنـسلا  ددس  ۀماقتـسالاو و  يدهلاب  انمرکا  دـمرحلا و  نافرع 

انئاملع یلع  لضفت  ۀبیغلاو و  وغللا  نع  انعامسا  ددساو  ۀنایخلا  روجفلا و  نع  انراصبا  ضـضغاو  ۀقرـسلاو  ملظلا  نع  انیدیا  ففکاو  ۀهبـشلا 
ۀحارلا و ءافشلاب و  نیملسملا  یضرم  یلع  ۀظعوملا و  عابتالاب و  نیعمعتـسملا  یلع  ۀبغرلا و  دهجلاب و  نیملعتملا  یلع  ۀحیـصنلا و  دهزلاب و 

یلع ۀـفعلا و  ءایحلاب و  ءاسنلا  یلع  ۀـبوتلا و  ۀـبانالاب و  بابـشلا  یلع  ۀنیکـسلا و  راقولاب و  اـنخیاشم  یلع  ۀـمحرلا و  ۀـفارلاب و  مهاـتوم  لـع 
ءارمالا یلع  ۀحارلا و  صالخلاب و  ءارـسالا  یلع  ۀبلغلا و  رـصنلاب و  ةازغلا  یلع  ۀعانقلا و  ربصلاب و  ءارقفلا  یلع  ۀعـسلا و  عضاوتلاب و  ءاینغالا 

جحلا و نم  مهیلع  تبجوا  ام  ضقاو  ۀقفنلاو  دازلا  یف  راوزلا  جاجحلل و  كراب  ةریسلا و  نسح  فاصنال و  اب  ۀیعرلا  یلع  ۀقفشلاو و  لدعلاب 
 ( جع  ) يدهم ترضح  ياعد  نیمحارلا .  محرا  ای  کتمحر  کلضفب و  ةرمعلا 

همدقم

اهیدب صقن و  تافص  همه  زا  هزنم  لامک و  تافص  عیمج  عمجتسم  هک  تسا  دنوادخ  نآ  زا  دح  یب  شیاتس  انث و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک یئاخ  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياه  تمعن  نیرتالاو  نیرتـالاب و  هتـشاد و  ینازرا  اـم  هب  ناوارف  ياـه  تمعن  هک  یئادـخ  هدوب 

لیـصحت داعم و  ادـبم و  هب  تبـسن  تفرعم  یناسنا و  یهلا و  قوقح  فراـعم و  هب  تبـسن  یئانـشآ  دوخ و  تخانـش  اهیدـنمزاین و  عفر  يارب 
ار یناهج  هصالخ  روطب  هدومن و  تمحرم  ام  هب  ار  حراوج  اوق و  ریاس  بلق و  اپ و  تسد و  ناـبز و  شوگ  مشچ و  ترخآ  اـیند و  تداـعس 

هیلع هللا  یلص   ) هللادبع نب  دمحم  ءایبنا  متاخ  ءایفصا و  دیس  مالـسا ،  مظعا  لوسر  یمارگ ،  ربمایپ  رب  ناوارف  دورد  تسا و  هدرک  ام  رخـسم 
صلاخ و ناگدـنب  ناتـسود و  رارـسا ،  ياه  هنیجنگ  ناـملاع و  رادـیب ،  ناربهر  ناـیاوشیپ و  راـکفا ،  نارگنـشور  وا  كاـپ  ترتع  و  هلا )  و 
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یحراوج و یعامتجا  يدرف و  کـچوک ،  گرزب و  ناـهانگ  هب  نیملـسم  هعماـج  اـصوصخ  هعماـج  هک  یئاـج  نآ  زا  راـگدرورپ ،  صلخم 
لابند هب  مک  یلیخ  و  هدمآرب ،  نآ  هراچ  رکف  رد  یـسک  رتمک  هدوب و  هدولآ  نابز  کلهم  ناهانگ  هب  صخالاب  و  یلوق ،  یلعف و  یحناوج ، 

هب ات  هدرواین ،  باسح  هب  ضیرم  ار  نتشیوخ  هتـشگن و  ضرم  لصا  هجوتم  دیاش  دنا و  هدوب  توافت  یب  نآ  ياوادم  رد  و  هتفر ،  نآ  جالع 
 ، هار ود  ره  هک  نآ  زا  لفاغ  هدش ،  دیماان  يدوبهب  زا  هدرک ،  دودسم  دوخ  رب  ار  اوادم  هار  هدش ،  جالع  زا  سویام  ای  و  دنـشاب ؛ نامرد  رکف 

یسک مالسلاو )  ةالصلا  مهیلع   ) يده همئا  ناربمیپ و  زا  ریغ  هب  تسا  نکمم  رگم  هک  نیا  تلع  هب  تساجبان ،  صیخشت  ود  ره  تسردان و 
ناماما ناربمیپ و  هنوگچ  هک  درک  هظحالم  دیاب  دنک ،  هئربت  ار  نتـشیوخ  هتـسناد ،  هزنم  یحور  ضارما  تشز و  قالخا  تافآ و  زا  ار  دوخ 

ناسحا و تشذگ و  قیفوت و  افـش و  ادخ  زا  يوحن  هچ  اب  و  هدومن ،  دادـملق  ضیرم  صقان و  رـصقم و  تیدـحا  ترـضح  ربارب  رد  ار  دوخ 
هتـسنادن و ضیرم  ار  دوخ  یـسک  رگا  لاـح  نیا  اـب  دـننک  یم  یفرعم  راکمتـس  راـکهنگ و  نیرتدـب  هب  ار  نتـشیوخ  و  هدوـمن ،  بلط  وـفع 
راـتفر و هدرک  دـیاز  هعلاـطم  دوخ  هراـبرد  هدـمآ  شوـه  هب  دـیاب  هتفر  یتسرداـن  هار  دـناد ،  هزنم  كاـپ و  فارحنا  داـسف و  زا  ار  نتـشیوخ 
بویعم و ار  دوخ  رگا  هاگ  نآ  دـنک .  لماک  یـسررب  هدومن  قیقد  هبـساحم  ار  نتـشیوخ  لاـمعا  تاـیقالخا و  دروآ و  رظن  ریز  ار  شرادرک 
ضرم و ایند  رد  دوب و  دهاوخ  اوادم  جالع و  لباق  دـشاب  هک  ره  زا  دـشاب و  هچ  ره  ضرم  هک  دـنادب  دـیاب  هداد  صیخـشت  ضیرم  صقان و 
يرادیب و اوادم و  يارب  ار  ناربمیپ  گرزب  دـنوادخ  لاح  نیع  رد  دـیدرگ ،  دـهاوخن  روصت  هدـشن و  هدـید  رتالاب  رفک  كرـش و  زا  يدرد 

هار یهلا  ناربمیپ  هلیـسو  هب  هک  دارفا  اسب  هچ  دـننک و  اوادـم  ار  ناشیاهدرد  هدرک ،  يربهر  ار  نانآ  ات  هداتـسرف  راـفک  نیکرـشم و  تیادـه 
ناگدنب هلیسو  هب  اما  دنا  هدوب  ناهانگ  یصاعم و  رحب  رد  قرغ  هک  یصاخشا  اسب  هچ  و  دندش ،  ادخ  صلاخ  هدنب  هدروآ  تسدب  ار  حیحص 

دش و هتسیاش  قالخا  ياراد  ناکین  اب  تبحاصم  ترشاعم و  يا  هک  قالخا  دب  ياهناسنا  اسب  هچ  و  دنا ،  هتـشگ  هزیکاپ  كاپ و  ادخ  صلاخ 
ءاملع اب  تقافر  تسلاجم و  رثا  رد  هک  يداع  ياهرـشب  اسب  هچ  و  دـنا ،  هدروآ  تسدـب  هنادنـسپ  ادـخ  رایـسب  تـالاح  هدیدنـسپ و  تاـفص 

ریـس و ناربهر  زا  دوخ  هدـیدرگ و  هتـسیاش  راتفر  حـلاص و  لامعا  ياراد  اوقت ،  ملع و  نابحاص  نف و  نیطاـسا  گرزب و  ياـهقف  قـالخا و 
دیاب هراومه  هکلب  دش ،  سویام  ای  هتـشگ و  دـیماان  یحور  ضرم  ياوادـم  زا  دـیابن  نیاربانب  دـنا  هدـیدرگ  قالخا  نف  دـیتاسا  زا  كولس و 

هک تسا  نآ  دیآ  یم  رظن  هب  هچ  نآ  کنیا  میئامن .  مامت  یعس  نآ  ياههار  لیـصحت  رد  میناوتب  ات  هدوب ،  اشوک  صقاون  عفر  رد  راودیما و 
غیرد نانآ  دزن  رد  هدمآ  تفر و  زا  هدرک ،  هعجارم  نآ  صوصخم  نابیبط  هب  دیاب  یحور  ياهضرم  عفر  يارب  دب و  ياهقالخا  ياوادم  يارب 

و ناگتخاس ،  دوخ  مالسا ،  ءاملع  مود  هجرد  رد  دنشاب و  یم  ناماما  ناربمیپ و  لوا  هجرد  رد  هک  دومن ،  هدافتـسا  راظتنا  زا  شیب  هدومنن ، 
هب یـسر  تسد  هک  ینامز  دوب ،  دـنهاوخ  مالـسلا )  مهیلع   ) دـمحم لآ  ناوریپ  تراهط و  تمـصع و  تیبلها  ناگتفیـش  نآرق و  هب  نیلماـع 

ناوت یمن  درب و  ار  هدافتـسا  رثکادح  دیاب  هتفرگ  رارق  ام  تسد  رد  ناگرزب  نآ  زا  هک  يراثآ  اهباتک و  زا  نانآ و  ياه  هخـسن  زا  هدوبن  نانآ 
رد هک  تسین  مه  دیعب  دش و  دهاوخ  رت  لکـشم  شیاوادـم  دوش  رت  هنهک  هچ  ره  ضرم  اریز ،  دوب ،  توافت  یب  روبزم  ياهـضرم  لباقم  رد 
 ، دزاس رفاک  ار  ناسنا  هجیتن  رد  هدیـسر  یهلا  تایآ  بیذـکت  هب  هک  دـسر  یئاج  هب  هتـشگ و  رتداـیز  مه  ضرم  دوخ  اوادـم  كرت  تروص 

دب و تافص  اهـضرم و  هب  تبـسن  يرادقم  هک  نآ  يارب  کنیا  دش .  دهاوخ  هدافتـسا  عوضوم  نیا  تایاور  نآرق و  تایآ  نتم  زا  هک  نانچ 
هب باتک  نیا  میدرگ ؛  فقاو  اهنآ  تاراسخ  اـهنایز و  رد  رتشیب  مینک و  ادـیپ  یئانـشآ  دوخ  حـیبق  راـتفگ  دنـسپان و  راـتفر  تشز و  قـالخا 

رظن زا  هک  یباتک  دـیآ .  تسد  هب  نآ  هعلاطم  زا  یبوخ  هجیتن  ددرگ و  عقاو  رثوم  هک  نآ  دـیما  دوش  یم  میدـقت  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و 
دنیب یم  اهنآ  هیحان  زا  رشب  هک  یئاهررـض  اهنایز و  نآ  رد  هک  اهمادنا  نابز و  نایم  تسا  يا  هرظانم  درذگ  یم  مرتحم  ناگدنناوخ  كرابم 

هب دوش  ریما  اهنآ  رب  هداد و  رارق  دوخ  ریـسا  ار  اـهنآ  هتـشگ و  زوریپ  اـهنآ  رب  رگا  هدوب ،  مولظم  ناـشنایم  رد  ناـسنا  یتسار  هدـش و  وگ  زاـب 
اهنآ ریسا  هکلب  دوشن .  ریما  اهنآ  رب  هتساوخن  يادخ  رگا  یلو  هدروآ ،  تسد  هب  ار  يراگتسر  حالف و  هتـشگ و  لئان  ترخآ  ایند و  تداعس 

دنامن هتفگان  دنک .  يرپس  ار  رمع  نآ ،  راظتنا  رد  دنیبب و  شتآ  رد  دیاب  ار  دوخ  هاگیاج  هدومن ،  لیصحت  ار  ترخآ  ایند و  تواقـش  ددرگ 
 ، دوش یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  نتم  زا  هتـشاد و  تیعقاو  يا  هرظانم  نینچ  هکلب  هدوبن  يزاس  هنحـص  ای  یـضرف و  هرظانم  هنوگ  نیا  هک 
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دریگ رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هقالع  دروم  روبزم  باتک  هک  نآ  دیما  دیدرگ  دـهاوخ  نشور  لماک  روط  هب  باتک  لوا  تیاور  زا  هک  نانچ 
تاکرب رثا  رد  دـیاش  دـنیامن  هیـصوت  ار  نآ  هعلاطم  مه  نارگید  هب  هداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  ررکم  هکلب  رابکی  اهنت  هن  ماـمت  تقداـب  و 

دیما هب  هلاءاشنا ،  دـبای  شرتسگ  ام  هعماج  رد  زورب  زور  هدیدنـسپ  قالخا  وکین و  تافـص  هتـشاذگ و  اهلد  رد  یکین  رثا  تاـیاور  تاـیآ و 
یمالسالا خیش  نیسح  دیس  هیملع -  هزوح  مق -  لماک .  يزوریپ 

دیوگ یم  نخس  يدوجوم  ره 

هب بل  يرگید  تادوجوم  رـشب ،  زا  ریغ  دراد و  ناسنا  هب  صاصتخا  طقف ،  ملکت  هک  دـننک  یم  لاـیخ  اـه  یـضعب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زیربل روانهپ  ناهج  یتیگ و  نیا  هک  دنناد  یمن  هدوب ،  ربخ  یب  ناهج  نیا  هدیچیپ  رارـسا  زا  دنرادن ،  وگتفگ  رگیدکی  اب  هدرکن و  زاب  نخس 

 ، دوش یم  هدید  نآ  راکنا  مظاعا  یضعب  زا  فسالا  عم  دشاب ،  یم  تادوجوم  ملکت  اهنآ  هلمج  زا  هک  تساهیتفگش  زا  ولمم  و  بئاجع ،  زا 
باب زا  هک  دـیدرگ ،  دـهاوخ  تباث  همادـنا  ملکت  ناسنا و  ریغ  نتفگ  نخـس  یخیرات  يایاضق  رایـسب و  تایاور  تایآ و  رد  هعلاطم  اـب  یلو 
یحو نآ  هب  وت ،  راگدرورپ  هک  هلیـسونیدب  دنک  وگزاب  ار  دوخ  ياهربخ  نیمز )   ) زور نآ  رد  دوش :  یم  هراشا  دهاوش  زا  یـضعب  هب  هنومن 

یهاوگ هدرک  بسک  هچ  نآ  هب  ناشیاهاپ  میروآ و  رد  نخـس  هب  ار  اهنآ  ياهتـسد  هدز و  رهم  ناشیاهنهد  رب  زور  نآ  رد  ( 1  ) تسا هدومرف 
ایوگ ار  ام  هدروآ  رد  نخس  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دنوادخ  دنیوگ  دیداد ؟  یهاوگ  ام  ررـض  هچ  يارب  دنیوگ  دوخ  ياهتـسوپ  هب  و  ( 2  ) دنهد

هک نآ  اـی  و  ( . 4  ) ینتفگ نخـس  تفگ  نخـس  یـسوم  اب  دنوادخ  دیامرف :  یم  نینچ  دوخ  صوصخ  رد  گرزب  دنوادخ  ( 3  ) تسا هدومن 
دـشاب ناهج  رد  یباتک  رگا  دـیامرف :  یم  نینچ  نآرق  تمظع  هرابرد  و  ( 5  ) دیوگن نخـس  نیقفانم  رافک و  اب  تمایق  رد  دـنوادخ  هدومرف : 
نآرق نیا  انامه  دنیآ  رد  نخس  هب  ناگدرم  نآ  ببسب  ای  ددرگ  هتفاکش  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  ای  دنیآ  رد  تکرح  هب  اههوک  نآ  تکرب  هب  هک 

هک یهاگ  هدیدرگ ،  ناونع  هروس  نیدنچ  رد  ناطیش  نتفگ  نخس  دش .  دهاوخ  هدافتـسا  ناگدرم  نتفگ  نخـس  هیآ  نیا  زا  هک  ( . 6  ) تسا
يدیرفآ تشآ  زا  ارم  دیوگ :  یم  ادخب  دهد ،  یم  ار  مدآ  يارب  هدجس  نامرف  ناگتشرف  هب  ناهج  راگدورپ  هک  یتقو  دنز :  یم  فرح  ادخ 
يدومن هرهب  یب  ارم  هک  ببس  نیدب  منیشن .  یم  تناگدنب  میقتسم  هار  رس  رب  نم  دیوگ :  یم  یهاگ  ( 7  ) مرتهب وا  زا  نم  كاخ ،  زا  ار  وا  و 
يزیخرب تیاج  زا  نآ ؟  زا  لبق  مروآ  یم  ار  سیقلب  تخت  نم  تفگ :  نج  هفئاط  زا  تایهدب  يوید  سپ  هدومرف :  نج  صوصخ  رد  و  ( 8)

نآ یتقو  هدـیدرگ ؛  نایب  زین  دـهده  ملکت  هیـضق ،  نیا  رد  هک  هدـش  هتـشون  شناـیفارطا  نامیلـس و  ترـضح  ناتـساد  رد  عوضوم  نیا  ( 9)
نایب ار  دوخ  ناتساد  هاگنآ  مدش ،  علطم  یتسرد  ربخ  هب  ابس  رهـش  رد  نم  دیوگ :  یم  يدوب ؟  اجک  هک  دسرپ  یم  ار  دهده  لاح  ترـضح 
روطب تایاور  نآرق و  زا  نیعمجا )  مهیلع  هللا  تاولص   ) لآ دمحم و  نادناخ  اب  هژیوب  ناربمیپ  اب  تاناویح  نتفگ  نخـس  ناتـساد  دنک .  یم 

ناگچروم يداو  هب  ترـضح  نآ  نوشق  هک  یماگنه  تسنآ :  رگنـشور  نامیلـس  ترـضح  هچروم و  هیـضق  هک  دش  دهاوخ  هدافتـسا  لماک 
لامیاپ ار  امـش  شنوشق  نامیلـس و  هک  نآ  ات  دـیبای ،  ناکـسا  ناتاه  هناخ  رد  ناگچروم !  يا  تفگ :  اسر  يادـص  اب  اهنآ  ربهر  دندیـسر ، 

نماث ترـضح  اب  وهآ  ترـضح و  نآ  اب  همجمج  ع ، )   ) یلع اب  باـتفآ  گرگ و  و  رذوبا ،  اـب  ریـش  نامیلـس ،  اـب  هدرم  ملکت  ( 10  ) دنیامنن
ههبـش و یعتمتم  ره  يارب  هک  رگید  هنومن  اهدـص  و  راوگرزب ،  نآ  تیناقح  رب  نآ  نداد  یهاوگ  داوج و  ترـضح  اب  اصع  و  ع )   ) جـجحلا

ادیپ فارشا  اهمادنا  رب  یحابـص  ره  رد  نابز  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  نیاربانب ،  تسام .  ياعدم  رگنـشور  تشاذگ  دهاوخن  یقاب  يدیدرت 
رد ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  يریبعت :  نینچ  اب  يدیدش  نحلاب  اما  هتفگ  ار  نآ  خساپ  الباقتم  زین  اهمادنا  دنک و  یسرپلاوحا  اهنآ  زا  هدرک 

 . میوش باذع  وت  صوصخ 

اهمادنا یسرپ  لاوحا 

هکلب تایاور  زا  هک  نانچ  یلو  دنسرپ ،  یم  مه  زا  ار  رگیدکی  لاوحا  هدرک  یشکرس  مه  هب  ام  ياهمادنا  دوش  یم  هک  حبـص  زور  ره  يرآ 
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رتمهم و همه  زا  نآ  تیعقوم  رت و  ساسح  نآ  تسپ  اریز  دیـسر ،  دـنهاوخن  نابز  تیمها  هب  اـم  اهمادـنا  همه  مینک ،  یم  هدافتـسا  لـقع  زا 
 . دشاب یم  رت  نیگنس  همه  زا  شا  هفیظو 

ءاضعا تیلاعف  طیحم 

رت نیگنـس  ار  اهنآ  فئاظو  هتـسناد و  رتمهم  همه  زا  ار  شوگ  مشچ و  نادنمـشناد  ءاضعالا ،  فیاظو  ملع  رد  هک  تسا  لاوس  ياـج  اـجنیا 
دـش دهاوخ  نشور  یتقد  رـصتخم  اب  نآ  خساپ  دشاب ؟  رت  ساسح  نآ  تیعقوم  هدوب و  رتالاب  همه  زا  نابز  هک  دوش  یم  روطچ  دـنناد ،  یم 

نادـیم مشچ  نینچمه  و  درادـن ،  شزرا  یـسگم  لاـب  هزادـنا  هب  رذـگب  هک  نآ  زا  تساـه ،  یندینـش  رد  طـقف  شوگ  فرـصت  تردـق  هک 
تعـسو راد و  هنماد  شتموکح  هقطنم  نابز ،  اما  تسا .  يواسم  شدوخ  ریغ  اب  مشچ  درذگب  هک  نآ  زا  تساه ،  یندـید  رد  اهنت  شتیلاعف 

لماک فرـصت  زین  رگید  ياهمادـنا  قطانم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؛  راکـشآ  اهنآ  زا  کی  ره  هقطنم  رد  وا  تلاخد  رواـنهپ و  شنـالوج 
رحب رب و  ندید  ینیب و  هرذ  زیر و  ناهج  رد  رس  الاب و  ملاع  رد  ناگراتس  كالفا و  رد  ریـس  زا  دنیبب ،  هچ  ره  مشچ  رگید  ترابع  هب  دراد . 

زا ار  نآ  نابز  نیمه  رگید ،  عضوم  اهدـص  تافاشتکا و  عارتخا ،  تعنـص و  زا  نآ  ریغ  ناسنا و  تاناویح ،  دامج و  ناهایگ ،  ناتخرد و  ، 
نوگانوگ ياه  نخس  فلتخم و  ياهادص  اه ،  همغن  اهگنهآ ،  اهزاوآ ،  زا  دونشب  شوگ  هچ  ره  نینچمه  دنک و  یم  وگزاب  هتفرگ و  مشچ 

تـسا نابز  نیمه  زا  و  دیامن .  یم  وگزاب  هدرک و  هدایپ  نابز  ار  همه  رگید ،  عوضوم  اهدص  یعرـش و  ریغ  یعرـش و  یملع ،  ریغ  یملع و 
نابز هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دنوش ،  یم  راتفرگ  مه  تروص  نیرتدب  رد  هدرک و  یناگدنز  هجو  نیرتهب  هب  اهمادـنا  ءاضعا و  مامت  هک 

هرکاذم دنـسرپ و  یم  ار  رگیدـکی  لاوحا  هتخادرپ و  وگتفگ  هثحابم و  هب  مه  اب  رگید و  فرط  رد  ءاضعا  هیقب  هتفرگ و  رارق  فرط  کی  رد 
 ، دنوش دنم  هلگ  ای  هتشاد و  یعازن  رگیدکی  اب  ءاضعا  ریاس  نابز  زا  ریغب  هک  هدشن  هدید  تایاور  رد  و  دوش ،  یم  عورـش  هاگحبـص  ره  اهنآ 
ره دوش  یم  هک  حبص  يرآ ،  نابز .  هب  تبسن  تساهمادنا  ضارتعا  یسرپلاوحا و  و  اهنآ ،  همه  هب  تسا  نابز  یشکرس  تسا  ملسم  هچ  نآ 

 . ددرگ یم  عورش  وا  ياهمادنا  یسرپ  لاوحا  هلصافالب  دوش ،  یم  زاب  وا  مشچ  هتشگ و  دنلب  باوخ  زا  هک  يدرف 

نابز هب  اهمادنا  ضارتعا 

بوخ شوگ :  يروطچ ؟  شوگ  ياقآ  نابز :  يراذـگب .  ارم  وت  رگا  تسا  بوخ  یلیخ  مشچ :  تسا ؟  روطچ  تلاح  مشچ  ياـقآ  ناـبز : 
ملاس ناج  امـش  تسد  زا  رگا  بوخ  رایـسب  اپ :  تسد و  تسا ؟  روطچ  ناتلاح  اپ  تسد و  يآ  نابز :  يراذگب .  ملاس  ار  ام  وت  رگا  تسا ، 

وت رـش  زا  رگا  ملاع !  رایـسب  اهمادنا :  ریاس  مکـش و  دیتسه ؟  هنوگچ  امـش  اهمادنا !  ریاس  يا  تروع !  يآ  مکـش !  يآ  نابز :  میرب .  ردـب 
 . مینامب ظوفحم 

اهمادنا هب  نابز  باوج 

نایز نم  تقیقح  رد  مرـش و  لها  نم  یتسار  دیتحاران ،  نم  رتش  زا  همه  هک  مشاب  یم  هچ  متـسه و  هک  نم  رگم  بجع ؟ !  بجع ،  نابز : 
ای و  هدیـسر ؟  يرـش  اهنآ  هب  نم  فرط  زا  ای  و  دنا ،  هدید  يدـب  نم  زا  اهمادـنا  نیا  لاح  هب  ات  ای  و  متـسه ،  يا  هیاسمه  دـب  نم  ایآ  مروآ ، 

نظءوس نم  قح  رد  ادابم  مسرپب  اهنآ  زا  نم  تسبوخ  ما ؟  هدش  اهنآ  يارب  نارـسخ  هلیـسو  نم  هدش و  هجوتم  اهنآ  هب  نم  بناج  زا  يررض 
 ، دیهد یم  باوج  یضوع  مسرپ  یم  لاوحا  امش  مادک  ره  زا  تسا ؟  ربخ  هچ  اهمادنا  يا  دنـشاب .  هداد  هار  دوخ  هب  نم  زا  یلایخ  هتـشاد و 
 : مشچ تسیچ ؟  مهانگ  نابز :  يدرک !  هانگ  هلب  هلب ،  اهمادنا :  مدومن ؟  یشکرس  امش  هب  مدرک  دب  متفرگ ،  ربخ  امش  زا  هک  ما  هدرک  هانگ 

مشچ روطچ ؟  نابز :  دیرادن ؟  راک  رس و  اهنآ  اب  هدرکن و  هعجارم  تراهط  تمصع و  تیبلها  تایاور  تایآ و  هب  امش  هک  دوش  یم  مولعم 
هعجارم گرزب  ناربهر  نید و  ناگرزب  تاملک  هب  يرادقم  تسبوخ  دیدرک ؛ یمن  ار  ضارتعا  نیا  دیتشاد ،  يا  هعلاطم  رگا  هک  نیا  يارب  : 
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 . دیدروآ یم  تسدب  ار  دوخ  يدب  ات  دیدرک  یم 

نابز هدئاف 

هداهن تنم  امـش  شود  هب  دنوادخ  هک  متـسه  يا  هدیدپ  نم  اهب  جرا و  ياراد  تمیق ،  رپ  متـسه  يدوجوم  نم  مراد ؟  ییدب  هچ  نم  نابز : 
نآرق هب  تسا  بوخ  امش  ( 11  ) تخومآ وا  هب  ار  نتفگ  نخس  دیرفآ  ار  ناسنا  هدومرف :  نینچ  نم  قح  رد  و  هتشاد ،  ینازرا  امش  هب  ارم  هک 

هدرک هعلاطم  هک  امش  تسا  نکمم  شوگ :  دینک .  یسررب  ار  تایاور  نتفگ ،  نخـس  مالک و  تلیـضف  رد  لقاال  دینک .  هعجارم  تایاور  و 
تلآ نابز  هدومرف :  ع )   ) یلع مرختفم .  زین  نادـب  تسا و  نیا  نم  راـک  هتبلا ،  ناـبز :  دـینک ؟  رکذ  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هنومن  باـب  زا  دـیا 

 : هدومرف و  ( 13  . ) تسا لـقع  مجرتم  ناـبز  هدومرف :  زین  و  ( 12  ) کبـس ار  نآ  یلقع  مک  دزاس و  نیگنـس  ار  نآ  درخ  هک  تسا  یـشجنس 
مدرم نایم  رد  ناسنا  يارب  دنوادخ  هک  یئوگتسار  نابز  هک  یتسردب  دیشاب  هاگآ  دیامرف :  یم  و  ( 14  . ) تسا ناسنا  شجنس  يوزارت  نابز 

یلک روطب  هک  اهنیا  مشچ :  ( 15  . ) دشاب یم  رتهب  دنک ،  یمن  شیاتـس  ار  وا  هک  یـسکب  دهد  ثاریم  هب  ار  نآ  هک  یلام  زا  دـهد ،  یم  رارق 
ياهتمعن زا  یکی  وت  هتبلا  ددرگ ،  تاعارم  طئارـش  نآ  رگا  هک  دـناسر  یم  یطئارـش  اب  ار  وت  لـضف  ماـقم  هکلب  دـناسر  یمن  ار  وت  تلیـضف 

هک نانچ  طئارـش ،  ظفح  اب  هتبلا  نابز :  یئامن .  تاعارم  ار  اـهنآ  تسین  مولعم  لکـشم و  رایـسب  نآ  زارحا  یلو  دوب ،  یهاوخ  یهلا  گرزب 
 . دنک یم  لقن  جاجتحا  باتک  رد  یسربط 

توکس رب  نخس  يرترب 

تفآ اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  دومرف :  ترـضح  دوب ؟  دهاوخ  رترب  مادک  توکـس  نتفگ و  نخـس  دش :  هدیـسرپ  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا 
گرزب دنوادخ  هک  نیا  يارب  دومرف :  دش ؟  هدیسرپ  نآ  ببس  زا  تسا .  رتالاب  نتفگ  نخس  دننامب  ملاس  اه  تفآ  زا  رگا  سپ  تسا ،  یئاه 

یسک هب  توکس  اب  تشهب  تسا و  هتخیگنارب  نتفگ  نخس  هب  هکلب  هدومرفن ،  ثوعبم  توکس  هب  ار  نانآ  نانیـشناج  ناربمیپ و  تمظع  اب  و 
ار هام  هک  متـسین  نینچ  نم  تسا .  هدشن  هتـشادهگن  توکـس  ببـسب  شتآ  زا  هتـشگن و  بجاو  توکـس  هب  ادـخ  تیالو  دوش و  یمن  هداد 

توکس رب  ار  مالک  لضف  هک  یتسین  نینچ  ینک و  یم  فص  نتفگ و  نخـس  هب  ار  توکـس  يرترب  وت  هک  یتسردب  مهد  رارق  باتفآ  لداعم 
 ( ع  ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا  هدش  نایب  نابز )   ) نم تلیـضف  تایاور  زا  يرایـسب  رد  یلک  روطب  تفگ :  دیاب  نیاربانب  ( 16  ) یئامن نایب 
رب هزنم  كاپ و  دـنوادخ  هچ  نآ  رد  لضفم  يا  دومرف :  هدرک و  یفرعم  لضفم  دوخ  هدـنزرا  درگاـش  هب  ارم  تیمها  دوخ  سرد  سلجم  رد 

دنارذگ یم  شیوخ  لد  رد  هچ  نآ  تسا و  دوخ  داهن  رد  هچ  نآ  زا  نآ  ببسب  هک  ینـس  امن !  لمات  هدرک  تمحرم  نتفگ  نخـس  زا  ناسنا 
ام يرگید  دیوگن  نخـس  یـسکات  نوچ   ) دنمهف یم  تسا  نرگید  لد  رد  هچنآ  نآ  هلیـسوب  دهد و  یم  ربخ  دسر  یم  هجیتن  هب  وا  هشیدنا  و 

نایاپ راهچ  هلزنمب  ناسنا  دوبن  نخس  رگا  و  دیآ ) یم  تسد  هب  مه  يرگید  تیهام  تین و  هک  تسا  هملاکم  اب  دناد ،  یمن  ار  وا  ریمضلا  یف 
نینچ مه ،  اـم  يرآ ،  مشچ :  (17  ) دـیمهف یم  يرگید  زا  ار  يزیچ  هن  داد و  یم  ربـخ  يزیچ  هب  دوـخ  سفن  زا  هن  هـک  دوـب ،  يا  هدـئاف  یب 
هدرک دروخرب  امـش  هبتر  لضف و  رد  مه  يرگید  تایاور  هب  دـیاش  هکلب  میا ،  هدینـش  یناحور  گرزب  دارفا  زا  لقاال  ای  هدـید و  ار  یتایاور 

هب ندرک  لمع  لد و  رد  ندز  هر  نابز و  هب  رارقا  زا  ترابع  نامیا  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  نامیا  فیرعت  رد  هک  ناـنچ  میـشاب 
ندرک رظن  تسا :  هدیدرگ  عمج  تلصخ  هس  رد  یکین  مامت  دومرف :  هک  هدش  لقن  ع )   ) یلع زا  هک  نآ  ای  و  ( 18  . ) تسا حراوج  ءاضعا و 

رد هک  يرظن  ره  سپ  دراد :  نینچ  تیاور  نیمه  رد  الثم  دـید ،  مه  ار  يرگید  تایاور  دـیاب  نکلو  ( 19  ) ندز فرح  ندومن ،  توکس  ، 
نآ رد  هک  ینخـس  ره  تسا و  يربخیب  دشابن  رکف  هشیدـنا و  نآ  رد  هک  یتوکـس  ره  تسا و  تلفغ  نآ  دـشابن ،  ینتفرگ  دـنپ  رابتعا و  نآ 
رد يریخ  هک  نانچ  تسین ،  مکح  زا  یـشوماخ  رد  يریخ  هدـش :  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  تسا .  هدوهیب  وغل و  دـشابن  ادـخ  زا  يدای 

دوخ دـنزرف  يارب  ع )   ) یلع هک  ینامز  تسا :  هدـش  وت  زا  یبیجع  ياهریبعت  يرگید  تایاور  رد  ای  و  ( 20  . ) تسین ینادان  اب  نتفگ  نخس 
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دزگ یم  يراذگاو ،  ار  نآ  رگا  هدنزگ ،  تسا  یگس  نابز  هک  نادب  دیامرف :  یم  نینچ  دنک  یم  نایب  عامتجا  رد  ار  وت  شقن  هیفنح  دمحم 
ارچ نابز ،  ( 21  . ) يراد یم  هگن  ار  دوخ  سانکـسا  الط و  هک  نانچ  رادـهگن  ار  دوخ  نابز  سپ  دریگب ،  ار  یتمعن  هک  يا  هملک  اسب  هچ  و 

ای هتفگن و  يزیچ  دوخ  زا  ام  مشچ :  دـیتسه .  نم  زا  رتدـب  هک  دوخ  دـیئوگ  یم  نخـس  نم  ياهیدـب  زا  دـیراد  امـش  دـینک ؟  یم  تراـسج 
زا هک  هدـش  هدـید  رایـسب  مه  نآرق  رد  میا .  هدرک  وگزاب  امـش  يارب  تسا  هدیـسر  امب  دوخ  ینید  ناگرزب  زا  هچ  نآ  میا  هدرکن  یتراـسج 
دیآ یم  رظن  هب  تشز  ارهاظ  هک  بلاج  ياهریبعت  دنتسین ،  دقتعم  ادخ  هب  ای  دننک و  یمن  ناشملع  هب  لمع  هک  یناسک  لذر و  و  سپ ،  دارفا 

 ، دـش دـترم  هانگ  رثا  رب  تسناد و  یم  ار  مظعا  مسا  هک  دوب  یناسک  زا  نادنمـشناد و  زا  هک  روعاب  معلب  تـالاح  رد  ـالثم  تسا .  هدـیدرگ 
 ، دنکفا یم  نوریب  ناهد  زا  نابز  ینک  هلمح  نآ  رب  رگا  هک  تسا  یگس  لثم  تئاند  رد  وا  تفـص  دراد :  يریبعت  نینچ  وا  قح  رد  دنوادخ 

تـشپ رب  ار  اهباتک  هک  تسا  غالا  لثم  اهنآ  لثم  دیامرف :  یم  ای  و  ( 22  . ) دنکفا یم  نوریب  ناهد  زا  نابز  مه  زاب  يراذـگاو ،  ار  نآ  رگا  و 
 : تسد دـیراد ؟  یبلطم  نم  صوصخ  رد  مه  زاب  ایآ  نابز :  ( 23  ) دننک یم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک  لاثم  تسا  دـب  دـشک :  یم 

 : میئامن هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  دیاب  راچان  تسا  دایز  وت  هرابرد  نخس 

دنهد یم  دنگوس  ار  نابز  اهمادنا 

 : دیوگ یم  هاگنآ  دیامن ،  یم  یـشکرس  وا  ياهمادنا  رب  زور  ره  یمدآ  نابز  هک  یتسردب  دومرف :  هک  هدش  لقن  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا 
ام قح  رد  ار  هللا  هللا  دنیوگ  یم  و  يراذگاو !  ار  ام  وت  رگا  تسا !  بوخ  دنیوگ :  یم  اهنآ  تسا ؟  روطچ  ناتلاح  دـیدرک ،  حبـص  هنوگچ 

و ( 24  ) دش میهاوخ  هذخاوم  وت  ببـسب  میوش و  یم  هداد  شاداپ  وت  هلیـسوب  ام  انامه  دـنیوگ :  یم  دـنهد و  یم  مسق  ار  نآ  نک و  تاعارم 
یم ریفکت  ار  نابز  ندب  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  نآ  زج  تسین  يزور  چیه  هک  هدـش :  تیاور  هنوگ  نیدـب  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  رد 

وت رطاخ  هب  ام  ات  ینکن  يراک  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـیوگ :  یم  نانک  سامتلا  دـنک ،  یم  عوضخ  تلذ و  راـهظا  اـی  دـیامن 
 : نابز میدرگن .  بذعم  وت  ببـسب  هدنام  ملاس  باذع  زا  ام  ات  رادـهگن  ار  دوخ  میرب ،  یم  هانپ  ادـخ  هب  وت  رـش  زا  ینعی  ( 25  ) میوش باذع 
ارم نایز  ررـض و  تردق  رگا  دیئامن ؟  یم  قلمت  دـینک و  یم  سامتلا  نم  هب  نینچ  نیا  امـش  همه  يزور  ره  رد  ارچ  دـیئامرفب  تسا  نکمم 

ربمغیپ يایاصو  زا  میـسرت و  یم  وت  زا  فراعت  نودب  ام  وت و  رورـش  زا  تسام  ندنام  ملاس  امـش ،  زا  ام  قلمت  تلع  اهمادنا :  دینک ؟  وگزاب 
(26  ) تسا شتآ  لها  زا  دنسرتب ،  شنابز  زا  مدرم  هک  یسک  تسا :  نیا  ع )   ) یلع هب  مرکا 

نابز ياهیدب 

هدـش دراو  وت  ظفح  موزل  رد  يرایـسب  تایاور  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  تسا و  رایـسب  وت  ياهیدـب  مشچ :  تسیچ ؟  نم  رورـش  رگم  ناـبز : 
 : دیامرف یم  یهاگ  و  ( 27  . ) تسین رتراوازـس  نابز  زا  ینالوط  نادنز  هب  يزیچ  چـیه  دراد :  يریبعت  نینچ  نآ  زا  ع )   ) یلع یهاگ  تسا . 

و ( 29  ) تسوا نابز  رد  ناسنا  يراتفرگ  هدومرف :  یهاـگ  و  ( 28  . ) تسا يدوبان  تکاله و  نآ  ندرک  اهر  یهاشداپ و  نابز ،  نتـشادهگن 
زا رتهب  نابز  هزور  نابز و  هزور  زا  رتهب  لد  هزور  هدومرف :  ای  و  ( 30  ) ار اهرمع  نابز  يزیت  درب و  یم  ار  اهدنویپ  هزین  رس  يزیت  هدومرف :  زین 

افتکا هزادنا  نیمه  هب  دوشن .  ینالوط  یلیخ  ام  نخـس  هک  نیا  يارب  تسا .  رایـسب  وت  يرادهگن  موزل  رد  تایاور  ( 31  . ) تسا مکش  هزور 
ار یتیاور  نم  يدب  رش و  رد  رگا  منک !  یم  شهاوخ  نابز :  دنا .  هدورس  یناوارف  راعشا  امـش  دروم  رد  مه  ءارعـش  هک  نادب  اما  مینک ،  یم 
هب رظن  یلو  تسا  يرایـسب  تایاور  هک  دش  ضرع  مشچ :  مزاس .  رود  دوخ  زا  ار  يدب  موش و  داشرا  نم  دیاش  دینک ،  نایب  دـیآرد  رظن  رد 

تیاور کی  هب  دـیا ،  هدومن  يرتشیب  ياـضاقت  هک  نیا  هب  رظن  یلو  تسا  يرایـسب  تاـیاور  کـی  هب  دـیا ،  هدومن  يرتشیب  ياـضاقت  هک  نیا 
لقاع درف  ره  يارب  میتفگ  هچ  نآ  اریز  دـنک ،  يریثات  ناتدوجو  رد  هک  منک  یمن  لاـیخ  یلو  میاـمن  یم  رکذـتم  ار  امـش  يا  هدـنهد  ناـکت 

 ! منک فیـصوت  ار  وت  هنوگچ  میوگب و  هچ  مناد  یمن  وت !  هرابرد  مشچ :  متـسه ؟  هچ  نم  رگم  دـیراد  رایتخا  نابز :  دـیامن .  یم  تیاـفک 
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 ( هدنخاب  : ) شوگ درادن .  ار  نآ  نتفگ  یئاناوت  نم  نابز  تسا  رایـسب  وت  نایز  درادـن  تلاجخ  مشچ :  دیـشکن .  تلاجخ  دـیئامرفب  نابز : 
 ! دیئامرفب الاح 

نابز باذع 

هک دزاس  یم  التبم  یباذـع  هب  ار  نابز  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  ینوکـس  مشچ : 
بذعم نآ  هب  ار  يزیچ  چـیه  هک  یتخاس  التبم  یباذـع  هب  ارم  ایادـخ  دـیوگ :  یم  نابز  دـنک ؛ یمن  باذـع  نآ  هب  ار  اهمادـنا  زا  مادـکچیه 

هتخیر مارح  نوخ  نآ  اب  سپ  دیسر  نیمز  ياهیبرغم  قرشم و  هب  هک  دمآ  نوریب  ینخـس  وت  زا  دیامرف :  یم  نینچ  وا  هب  ادخ  سپ  یتخاسن ؟ 
بذعم یباذع  هب  ار  وت  انامه  هک  مدوخ  یگرزب  لالج و  تزع و  هب  دـنگوس  تفر ؛  داب  هب  مارح  سومان  دـش و  هدرب  تراغ  هب  مارح  لام  و 

نآ هب  ار  يزیچ  چیه  هک  یتخاس  التبم  یباذع  هب  ارم  ایادخ  دیوگ :  یم  نابز  دـنک ؛ یمن  باذـع  نآ  هب  ار  اهمادـنا  زا  کی  چـیه  هک  میامن 
مارح نوخ  نآ  اب  سپ  دیسر  نیمز  ياهبرغم  قرشم و  هب  هک  دمآ  نوریب  ینخـس  وت  زا  دیامرف :  یم  نینچ  وا  هب  ادخ  سپ  یتخاسن ؟  بذعم 

یباذـع هب  ار  وت  انامه  هک  مدوخ  یگرزب  لالج و  تزع و  هب  دـنگوس  تفر ؛  داب  هب  مارح  سومان  دـش و  هدرب  تراغ  هب  مارح  لام  هتخیر و 
(32  ) میامنن باذع  نآ  هب  ار ) وت  ياهمادنا   ) ار اهمادنا  زا  کی  چیه  هک  میامن  بذعم 

نابز نایز 

 : نابز منک .  یمن  نامگ  مشچ :  موش ؟  هیبنت  دیاش  تسیچ  نم  نایز  منادـب  ات  دـیهد  حرـش  ار  روکذـم  ثیدـح  الماک  تسا  نکمم  نابز : 
هتـشگ و هراوآ  دوخ  ياه  هناخ  زا  تیعمج  اهنویلیم  نامرف  کی  اـب  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  يرآ ،  مشچ :  دوش .  عقاو  رثوم  دـیاش  دـیئامرفب 
درک و طوقس  یتکلمم  ینارنخـس ،  کی  اب  دنا .  هدش  هدیـشک  ترخآ  ایند و  ياه  یتخبدب  هب  رفن  اهدص  هدیـسر و  تکاله  هب  رفن  نارازه 
 ، اهیدب رد  اه ،  يزیرنوخ  گنج و  اه ،  هلصاف  هتفرگ ،  رارق  يرشب  عامتجا  رد  تتشت  هقرفت و  هداتفا و  مدرم  نایم  رد  يزوسنامناخ  یئادج 
 ، اـه یطحق  اـه ،  جرم  جره و  اـهیراب ،  دـنب و  یب  اـه ،  ینید  یب  دـح ،  یب  ياهراتـشک  تشک و  اـه ،  هجنکـش  اهنآدـنز و  تینما ،  بـلس 

تسا نم  هیحان  زا  اهنت  اهررض  نیا  رگم  نابز :  تسا .  هتشگ  رادیدپ  رگید  نایز  نارزه  و  اهتراسخ ،  اهوضع  صقن  اه ،  ضرم  اهدوبمک ، 
ره دیئوگ ؟  یم  دنرچ  ارچ  نابز :  تسامـش .  هب  طوبرم  شا  همه  هن  هن  اهمادنا :  دش .  دهاوخ  رادیدپ  عامتجا  رد  مه  امـش  همه  بناج  زا  . 

دیاب نابز :  دیدرک .  تبحص  هنابدا  یب  نالا  امش  یلو  دیا  هدید  یبدا  یب  ام  زا  لاح  هب  ات  مشچ :  تسا .  نم  زا  شیب  ناتررض  امش  زا  مادک 
 . دیسر دهاوخ  مه  نم  هب  دایز و  مه  امش  نایز  منز ،  یم  ررض  امش  هب  عامتجا  رد  هک  متسین  نم  اهنت  میوگب  متساوخ  یلو  دیشخبب 

مشچ هدئاف 

هرهب یب  يرایسب  ياهتمعن  زا  امش  همه  دیرفآ  یمن  دنوادخ  ارم  رگا  هک  نیا  اب  تسا  رـضم  هنوگچ  نم  دوجو  دیئامرفب  تسا  نکمم  مشچ : 
ار امش  دنوادخ  هدومرف :  ادخ  هک  نانچ  تسا ،  لد  شوگ و  نم و  زا  وت  تامولعم  مامت  هکلب  دیوش ،  یم  انشآ  مولع  اب  نم  هلیسوب  دیدوب ، 

رکـش مک  یلیخ  داد  رارق  اـهلد  اهمـشچ و  یئاونـش و  امـش  يارب  دـیتسناد و  یمن  ار  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  ناـتناردام  مکـش  زا 
اب ار  امش  هک  تسا  مشچ  نادب  رشب !  يا  هک  هدومرف  یهلا )  گرزب  هاگتسد  نیا   ) نم هجوتم  ار  امـش  الماک  ادخ  هیآ  نیا  رد  ( 33  ) دیرازگ

رگید گرزب  تمعن  نارازه  ناگدـنرپ و  مرخ و  زبس و  رـس  ياه  نمچ  ناهایگ و  شویرپ و  ياهراسخر  بلاج و  رظانم  عوبطم و  ياهگنر 
؟  تسیواسم مشچ  نابحاص  اب  انیبان  روک و  ایآ  دراد :  نینچ  نآرق  رد  یتح  مراد ،  لوبق  مه  نم  يرآ  نابز :  دنک .  یم  درک و  اناد  انـشآ و 
هیآ نیا  دیـشخبب  مشچ :  دوب .  دـهاوخن  نم  زا  رتـمک  تسا و  رایـسب  مه  امـش  ررـض  میوگب  مهاوخ  یم  یلو  ( 34 ( ؟  دـینک یمن  رکف  ارچ 

ددرگ لماش  مه  ار  يرهاظ  یئانیب  تمعن  تسا  نکمم  دیدرکن .  مه  یلالدتسا  دب  اما  درادن ،  نم  هب  یطبر  ینطاب ،  يروک  یئانیب و  هرابرد 
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هب هنومن  يارب  تسا ،  هدیدرگ  نایب  ناوارف  رابخا  رد  مه  هدش و  رکذ  نآرق  رد  مه  امـش  هفیظو  نابز :  تسیچ ؟  نم  ررـض  دـیئامرفب  یلو  ، 
هب و  دـنناشوپب . . .  ار  دوخ  ياـه  هدـید  وگب  نینموم  هب  دـیامرف :  یم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـیدرگ .  هبنتم  دـیاش  هتخادرپ  تیاور  هیآ و  دـنچ 

نایز املـسم  دهد ؟  یم  روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسیچ  يارب  نامرف  نیا  ایآ  ( 35  ) دـنناشوپب ار  دوخ  مشچ  وگب  نامیا  اب  ياهنز 
هدومرف نییعت  ار  امـش  هفیظو  زین  ع )   ) قداص ماما  دـننک .  هاگن  مرحمان  ياهدرم  هب  اهنز  اهنز و  هب  اهدرم  دـیابن  هک  دراد  يدرف  یعامتجا و 
دیامنن رظن  تسا  هدرک  مارح  ار  نآ  رب  ندرک  رظن  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  هک  تسا  بجاو  مشچ  رب  و  دراد :  ینایب  نینچ  ثیدـح ،  کی  رد 

ره تسا .  هدرک  هدوسآ  ار  دوخ  بلق  دزادـنا  نیئاپ  ار  دوخ  مشچ  هک  ره  نومـضم  نیا  هب  هدیـسر  ام  هب  ع )   ) یلع زا  يدایز  تاـیاور  ( 36)
 . تسا رانک  رب  تکاله  زا  مک و  شفسات  دنک  یشوپ  مشچ  هک  ره  تسا .  هدیناشک  دوخ  يوس  هب  ار  تکاله  دزاس  اهر  ار  دوخ  مشچ  هک 

 . دیشاب یمن  یتحار  نیاب  مه  امش  دینادب  هک  امش  فئاظو  زا  دوب  یئاه  هنومن  اهنیا  ( 37  ) تسین یشوپ  مشچ  دننام  ییدرمناوج  چیه 

مشچ نایز 

رایـسب تایاور  هنرگ  مهد و  لوط  متـساوخن  هدنب  نابز :  دوب .  دـهاوخن  مه  امـش  مرازه  کی  نم  هفیظو  هک  تساه  نیمه  اهنت  رگا  مشچ : 
ندرک رظن  مشچ  ود  يانز  سپ  دراد ،  انز  زا  يا  هرهب  ظح و  هک  نآ  رگم  تسین  يدرف  چیه  هدـش :  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  هک  نانچ  تسا . 

زا تسا  يریت  نتخادـنا  رظن  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  نینچمه  و  ( 38  ) تسا ندیلام  تسد  ود  يانز  ندیـسوب و  ناهد  يانز  و  ، 
رشب وت  هار  زا  تسا  نکمم  هک  یناد  یمن  ایآ  ( 39  ) دوب دهاوخ  ینالوط  تمادن  ببس  هک  ندرک  رظن  رایسب  هچ  و  سیلبا ،  مومـسم  ياهریت 

 ! میا هدیدن  ار  یسک  نینچ  ام  لاحب  ات  روطچ  مشچ :  دسرب .  يریذپان  ناربج  یتخبدب  و  يدبا .  تکاله  هب 

نذوم ماجنارس 

هنذام يالاب  زا  يزور  تفگ ،  یم  نذا  هتفر و  اه  هتـسدلگ  يالاب  رد  يزارد  نایلاس  هک  دوب  ینذوم  دـنا :  هدرک  لقن  قالخا  ياملع  ناـبز : 
دجـسم دراو  هک  نآ  ياج  هب  دـمآ ؛ نیئاپ  تفگ و  ار  نذا  ابیز ،  رایـسب  دـید  ار  يرتخد  داتفا ،  دوب  اجنآ  کیدزن  هک  يا  هناـخ  هب  شهاـگن 

 ، تسا نذوم  دندید  دـندرک  زاب  ار  رد  دز ،  رد  تفر ،  هقوشعم  هناخ  يوس  هب  دـش ،  جراخ  دجـسم  زا  دـنک ،  ادـیپ  لاغتـشا  زامن  هب  دوش و 
امش میتسه و  ینمرا  ام  دنتفگ :  ما ،  هدمآ  امش  رتخد  يراگتـساوخ  يارب  يرآ ،  تفگ :  یگدنمرـش  لامک  اب  تسا ؟  یـشیامرف  دندیـسرپ 

ینمرا اـم  دـنتفگ :  دـننک  شباوج  هک  نیا  يارب  رمـالا  رخآ  دومن ،  رارکت  ار  دوخ  بلطم  تفر ،  رگید  تعاـس  تشگ  رب  نذوم  ناملـسم ؟ 
 : دنتفگ دننک  شباوج  هک  نیا  يارب  رمالا  رخآ  دومن ،  رارکت  ار  دوخ  بلطم  تفر ،  رگید  تعاس  تشگرب  نذوم  ناملسم ؟  امش  میتسه و 

دشاب راوتسا  مکحم و  دوخ  نامیا  رد  دیاب  ناملسم  ناوج  کی  دنربب  ار  نامیا  مه  رتخد  هار  زا  نانید  یب  تسا  نکمم  يوش  یم  ینمرا  رگا 
 ، مرـضاح تفگ :  تشگرب و  یتدـم  زا  دـعب  تفر  و  هن ،  تفگ :  دـهدن ) تسنآ  رد  هچ  نآ  ایند و  ماـمت  هب  ار  دوخ  ناـمیا  زاوج  کـی  هک 

دزن هب  تساوخ  فاـفز  یـسورع و  بش  رد  هک  نیمه  دـشن ،  مه  قـفوم  و  داد ،  تسد  زا  ار  دوـخ  نید  درک ،  مهارف  ار  یـسورع  تامدـقم 
يایاضق تسا .  نینچ  امش  نایز  ررض و  يرآ ،  دوب .  هدش  مه  رافک  هک  یلاح  رد  درم  داتفا و  درک ،  دروخرب  یئاج  هب  وا  ياپ  دور  سورع 

ندرک هاگن  رثا  رد  عورـشمان و . . .  ياه  هطبار  اهدایتعا ،  اه ،  یـشکدوخ  بلغا  دوش و  یم  هدید  هدش و  هدـید  ایند  رد  لیبق  نیا  زا  رایـسب 
ياهراک زا  یکی  تشادرب ،  رد  ار  دسافم  همه  نیا  هک  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  ینادب  دیاب  و  دریگ .  یم  ماجنا  وت  هلیسوب  هک  تسا  عورشمان 

اهدص و  هدنبیرف ،  تالاقم  هدـننک ،  هارمگ  ياهباتک  هعلاطم  نوچ  دوش ،  یم  اهزیچ  زا  يرایـسب  لماش  مارح  هب  ندرک  رـشن  هنرگ  تسوت و 
 . دوب دهاوخن  امـش  نایز  مرازه  کی  مه  زاب  دریگ  الاب  نم  نایز  هچ  ره  مشچ :  تسا .  هدـش  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  رگید  مارح  ياهرظن 
نم هک  دـیا  هدرک  لاـیخ  امـش  تسین ،  تقیفر  زا  رتمک  مه  وت  ررـض  ناـبز :  يدرک ؟  مهتم  مه  ارم  هک  يدـید  يررـض  هچ  نم  زا  شوگ : 

 . دینیب یم  ار  يرگید  بیع  هتفرگ  هدیدن  ار  دوخ  مراد  ررض  یلیخ 
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شوگ دئاوف 

دیامرف یم  تیانع  ار  يرشب  تامولعم  ام  هلیـسوب  دنوادخ  دندرک :  لقن  نآرق  زا  مشچ )   ) نم زیزع  تسود  هک  يروط  نامه  اقافتا  شوگ : 
نم مان  هب  دروم  هاجنپ  زا  شیب  نآرق  رد  دیـشاب  هتـشاد  ینآرق  هعلاطم  امـش  رگا  دیـسر و  دـهاوخن  یملع  چـیه  هب  ناسنا  میـشابن  ام  رگا  و  ، 
نم تمظع  هجوتم  ار  لـضفم  ع )   ) قداـص ماـما  هنوـگچ  هک  دـینک  هظحـالم  تاـیاور  رد  نینچمه  و  درک .  دـیهاوخ  دروـخ  رب  شوـگ )  )

تاملاکم حور  وا  اریز  دوش ،  یم  لتخم  نآ  روما  هنوگچ  درادن ،  یئاونش  هک  یسک  هرابرد  امن  هشیدنا  دیامرف :  یم  دیامن ،  یم  شوگ )  )
هنوم وا  اب  تارواحم  رد  مدرم  رب  ددرگ و  یم  مورحم  نیـشنلد  ریذپلد و  ياهگنهآ  اهادص و  تذـل  زا  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تارواحم  و 

نوچمه لو  تسا  رـضاح  هسلج  رد  دونـش ،  یمن  ار  ناشنانخـس  مدرم و  ياهربخ  زا  يزیچ  دننک و  تفتلم  ار  وا  دـنهاوخب  ات  تسا  يرتشیب 
زرحم طئارش  رگا  ناتدوخ  لوقب  یلو  مراد  لوبق  نم  ار  اهنیا  همه  يرآ  نابز :  ( 40  ) تسا هدنز  هک  نیا  اب  تسا  هدرم  دننام  ای  تسا  بیاغ 
تخس هزادنا  نیا  هک  تسیچ  نم  فئاظو  رگم  شوگ :  دشاب .  یم  لکشم  نآ  تاعارم  ردقچ  اما  دیتسه  دنمشزرا ،  امش  ددرگ  تاعارم  و 

باب زا  تسا  نکمم  شوگ :  یکیرـش .  نم  اب  ناهانگ  زا  يرایـسب  رد  اریز  دوب ،  دـهاوخن  نم  زا  رتمک  مه  وت  فئاظو  نابز :  يریگ ؟  یم 
هظحالم ار  نآ  دننام  تمهت و  و  تبیغ ،  یقیسوم ،  انغ ،  تایآ  تایاور و  رگا  امش  هتبلا !  نابز :  شوگ  نایز  یئامرف ؟  رکذتم  ار  ام  هنومن 

هک دیا  هدرک  هعلاطم  ار  هیآ  نیا  امـش  نابز :  تیاور ؟  مادک  هیآ و  مادک  دیئامرفب :  شوگ :  دـینک .  یمن  نم  زا  ار  لاوس  نیا  دیـشاب  هدرک 
لاوس اـهنآ  همه  زا  اـهلد  مشچ و  شوگ و  هک  یتسردـب  تسین ،  یملع  نآ  رد  وـت  يارب  هک  ار  هچ  نآ  نکم  يوریپ  دـیامرف :  یم  دـنوادخ 

دنز ناتهب  ار  ینموم  هک  ره  دومرف :  هک  هدرک  لقن  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  هیآ  نیا  لـیذ  رد  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 41 ( ؟  دش دهاوخ 
دهدب تسا  هتفگ  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  باوج  هک  نآ  ای  دوش ؛ هتشاد  اپب  دنک ) یم  نالیس  منهج  لها  ياهتـسوپ  زا  هچ  نآ   ) لابخ تنیط  رد 

هدیـسرپ مشچ  هدینـش و  هچ  نآ  زا  دوش  یم  لاوس  شوگ  هدومرف  هک  هدـش  لقن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ع )   ) قداص ماما  زا  نینچمه  و  ( 42 . )
راحب و یفاک و  لثم  رد  اهنآ  رثکا  هک  تسا  رایـسب  تاـیاور  ( 43  . ) تسا هتـسب  لد  نآ  رب  هچ  نآ  زا  لد  هدرک و  رظن  هـچ  نآ  زا  دوـش  یم 

هدرک باختنا  ار  نآ  نیرتهب  سپ  دنونـش  یم  ار  يراتفگ  هک  یناسک  هد  هدژم  ارم  ناگدنب  سپ  هدومرف :  زین  و  تسا .  هدیدرگ  لقن  ریـسافت 
(44  . ) دنیامن یم  يوریپ  و 

یقیسوم انغ و 

و ( 45  ) دننادرگ ور  وغل  زا  هک  یئاهنآ  و  دیامرف :  یم  نینموم  تافـص  رد  هک  اجنآ  دـیا ؟  هدومن  دروخرب  وغل  تایآ  تایاور و  هب  امـش  ایآ 
ار مدرم  ات  دنرخ  یم  دزاس ) یم  رود  فده  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يزیچ   ) ار ثیدحلا  وهل  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یضعب  و  دومرف :  زین 

ریسفت رد  ( 46  . ) دشاب یم  هدننک  راوخ  باذع  يدارفا  نینچ  يارب  دـنریگ .  هرخـسم  هب  ار  نآرق  و  دـنزاس .  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ملع  نودـب 
ثیدـحلاوهل زا  دارم  هدومرف :  تسا  هدـش  لقن  نآ  زا  ام  ربتعم  ياهباتک  تایاور  زا  يرایـسب  هدوب و  نایعیـش  مهم  ریـسافت  زا  یکی  هک  یمق 

دش دهاوخ  مه  نم  لامش  هتبلا  نابز :  تسوت . !  هب  طوبرم  نیا  شندینش و  هن  دشاب  شندناوخ  اهنیا  زا  دارم  دراد  ناکما  شوگ :  تسانغ . 
همه لالح !  شندینش  تسا و  مارح  شندناوخ  یقیـسوم  هک  هتفگن  یـسک  املع  نایم  رد  اریز  دریگ ،  یم  مه  ار  امـش  متح  روطب  نکیلو  ، 

رنه گنهآ  یقیسوم و  يادص  اج  نآ  رد  هتفر و  حارتسم )   ) فینک رد  هک  ار  ینموم  نآ  ناتساد  ایآ  دنا .  هتـسناد  رتمهم  ار  شندینـش  املع 
نینچ دومرف :  ع )   ) قداص ماما  هک  يا  هدینش  درک .  گنرد  اج  نآ  رد  زاین  زا  شیب  یتدم  دینـش و  ار  هیاسمه  روبنت  رات و  صاقر و  هشیپ و 
نینچ هب  ایوگ  تفگ :  درم  نآ  الوسم  هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  دیامرف :  یم  ادخ  هک  يدینـشن  ایآ  نکن  ار  يراک 
زامن یناوت  یمات  نک و  لسغ  ورب  نک و  تکرح  اـج  زا  دومرف :  ترـضح  هک  دراد  نینچ  رگید  ياـج  رد  و  مدوب .  هدرکن  دروخرب  يا  هیآ 

تایاور نیا  زا  انمـض  ( ) 47  . ) يدوب هراـچیب  رایـسب  یتفر  یم  اـیند  زا  لاـح  نیا  رد  رگا  يا ،  هدـش  بکترم  ار  یگرزب  هاـنگ  نوچ  ناوخب 
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زامن و هب  نارهاوخ  ناردارب و  شیپ  زا  شیب  دیاب  سپ  دوش ،  یم  هتسناد  مه  زامن  لسغ و  تمظع  یقیسوم ،  ندینـش  هانگ  تدش  رب  هوالع 
ایآ تسیا  هدـنهد  ناکت  تیاور  ادـج  مشچ :  دـنهد . ) وشتـسش  ءوضو  لسغ و  زامن و  بآ  اب  ار  دوخ  ناهانگ  هداد ،  تیمها  نآ  تامدـقم 

؟  دیراد رظن  رد  نم  هفیظو  ینیگنس  هرابرد  یتیاور  مهزاب 

تبیغ ندینش 

صوصخم هک  تبیغ  قیفر !  شوگ :  دریگ .  یم  ماجنا  وت  هلیسو  هب  دنتسه ،  التبم  نآ  هب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تبیغ  ندینـش  يرآ ،  نابز : 
یم دوجو  هب  یگتخیـسگ  مه  زا  یناروش و  یم  ار  یتیعمج  يزیریم و  مه  هب  تندرک  تبیغ  اب  ار  مدرم  هک  یتسه  وت  اریز  نم ،  هن  تسامش 
نم زا  رگا  میوـگب  نخـس  اـهراوید  يارب  نم  هک  دراد  ناـکما  رگم  یلو  دوـش ،  یم  رداـص  نم  زا  تبیغ  هک  تسا  تسرد  ناـبز :  يروآ . 

هوالعب منک ؟  یم  تبیغ  یسک  هچ  يارب  نم  دینکن  یهارمه  ارم  دیشابن و  امـش  ات  دیریگ ،  یم  لیوحت  هک  دیتسه  امـش  دوش .  رداص  یتبیغ 
زور ادخ و  هب  هک  یسک  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  الثم  هدش ،  دراو  وت  صوصخ  رد  يرایـسب  تایاور 
زین و  ( 48  . ) دوش تبیغ  سلجم  نآ  رد  یناملـسم  اـی  دوـش ،  هداد  مانـشد  یماـما  نآ  رد  هک  دنیـشنب  یـسلجم  رد  دـیابن  دراد ،  ناـمیا  ازج 

 ، دیامرف فرط  رب  ترخآ  ایند و  رد  يدب  زا  رد  رازه  وا  زا  دنوادخ  دنک ،  وا  تبیغ  در  سپ  دوش  یناملسم  تبیغ  وا  دزن  هک  یـسک  هدومرف 
تسا نکمم  شوگ :  ( 49  . ) تسا هدرک  ار  وا  تبیغ  هک  یـسک  ربارب  داتفه  هانگ  تسوا  رب  دـنکن ،  در  دراد و  ار  نآ  در  تردـق  رگا  یلو 

البق هک  دـشاب  نامه  شرـس  تسا  نکمم  یلو  منک ،  ناـیب  وت  يارب  ار  ماـکحا  هفـسلف  مناوت  یمن  هک  نم  ناـبز :  دـینک ؟  ناـیب  ار  نآ  تلع 
قیوشت و یلاع و  بانج  هزاجا  اب  موش ،  دراو  تبیغ  نادـیم  رد  مناوت  یم  اجک  نم  دـهدن ،  نخـس  نادـیم  نم  هب  یئوت  لثم  ات  دـش ،  هراشا 

زکرم هک  تسا  وت  ندرگ  هب  مه  نم  هاـنگ  زا  يرادـقم  سپ  منک ،  یم  عورـش  نارهاوخ  ناردارب و  تبیغ  هب  نم  امـش ،  عیـسو  يراـکمه و 
مه ام  رخآ  دـیدرواین ،  باسحب  چـیه  ار  ام  ایوگ  هداد  صاصتخا  ناتدوخ  هب  ار  سلجم  همه  هک  امـش  اپ :  تسد و  یتبیغ .  هاگیاپ  هئطوت و 

مشچ و مرذـگ .  یمن  نآ  زا  مرواـین ،  یلیلد  شیارب  اـت  منک  اـعدا  هک  ار  يزیچ  نم  اریز  مسر ،  یم  مه  امـش  تمدـخ  ناـبز :  میراد .  قح 
هلمجلا یف  ناتلیلد  رد  امش  یلو  رتشیب ،  ای  تسیواسم  امش  اب  ام  يدب  رش و  ای  هک  دوب  نیا  امـش  ياعدم  دیدروآ ؟  یلیلد  هچ  امـش  شوگ : 

؟  دوبن یفاک  رادـقم  نیا  دـیراد  رایتخا  نابز :  میهاوخ .  یم  ترذـعم  یلیخ  دـیدرک ،  تباث  ار  اعدـم  هک  نآ  هن  دـیتفگ  ار  ام  نایز  ررض و 
رد تباذـع  رتشیب و  همه  زا  وت  يدـب  رـش و  هک  میا  هدومن  تباث  هک  نانچ  درک  میهاوخ  تباـث  ادـخ  يراـی  هب  اـم  هن !  هن ،  شوگ :  مشچ و 
 ، دـیامن یم  راتفر  لدـع  هب  دـنکن ،  راتفر  دوخ  لـضف  هب  رگا  دـنوادخ  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  و  دوب ،  دـهاوخ  رتدـیدش  همه  زا  ترخآ 
ام هک  تسیچ  ام  هانگ  اپ :  تسد و  تسامش .  رتشیب  يدب  رب  لیلد  نیمه  درک و  دهاوخن  باذع  شقاقحتـسا  زا  شیب  ار  سک  چیه  نیاربانب 
 : نابز دراد .  مه  ار  نیمه  يزارد  نابز  یـسرپلاوحا و  اجیب و  تلاخد  اپ :  تسد و  میدش ؟  راتفرگ  یئاج  بجع  نابز :  دـیدرک ؟  مهتم  ار 
هک ینک  تباث  دیاب  اپ :  تسد و  هن !  هن ،  دنلب ) يادص  اب   : ) اهمادنا دیرادرب ؟  نم  رـس  زا  تسد  ات  مهدـب  مه  یتسد  زیچ  کی  تسا  نکمم 

مهد و همتاخ  هدـیرب و  ار  ثحب  مهاوخ  یم  مزجاع ،  لیلد  ندروآ  زا  نم  دـینک  یم  لایخ  امـش  نابز :  تسیچ ؟  ام  نایز  ررـض و  اـی  هاـنگ 
مشچ و میرتالاب .  امـش  زا  ام  هک  هدرکن  اعدا  یـسک  میرتزجاع ،  امـش  زا  ام  هتبلا  اپ :  تسد و  دـیتسه .  زیچاـن  نم  ربارب  رد  امـش  همه  هنرگ 
ات موش ،  یمن  هتسخ  هک  نم  مرضاح ،  مه  نم  بوخ  رایسب  نابز :  دیهد .  همتاخ  ار  نآ  دیناوت  یمن  امش  دراد  زارد  رس  هتـشر  نیا  شوگ : 

 . درک مهاوخ  هملاکم  هثحابم و  امش  اب  دیهاوخب  نامز  ره 

اپ تسد و  دئاوف 

میئامن یمن  هدهاشم  ار  يرگید  زیچ  دوس  هدئاف و  زج  مینک  یم  هشیدنا  دوخ  هرابرد  هچ  ره  ام  هک  نیا  اب  دینک  نایب  ار  ام  ررض  اپ :  تسد و 
نایب هنوگچ  ار  ام  شزرا  هک  دـیا  هدومرف  تقد  هدرک  نایب  لـضفم  دوخ  بذـهم  درگاـش  يارب  هک  ع )   ) قداـص ماـما  راـتفگ  هب  امـش  اـیآ  . 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد وا  يارب  يریخ  هرهب و  اریز  یکی ؛  هن  دراد  رارق  تسد  ود  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  تسا :  نـینچ  ترـضح  نآ  راـتفگ  نومـضم  دـیامرف ؟ 
ود دراد  نآ  هب  یگتـسب  همه  یطایخ . . .  یئانب  يراـجن  دـینیبب  امـش  دراد  تسد  ود  هب  یگتـسب  وا  ياهیدـنمزاین  نوچ  تسین ،  ندوب  یکی 
یم رشب  ام  هلیـسوب  ( 50  . ) دـناسر یم  دـسرب  تعنـص  رد  دـیاب  هک  یئاجب  ار  رـشب  هدـناسر و  شیوزرآ  یهتنم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  تسد 

ام رگا  دیامن ،  تکرح  یگدنز  همادا  يوسب  هصالخ  روطب  لماکت و  یقرت و  تعنـص و  بناج  هب  دـنک و  هار  یط  دوخ  لامک  يوسب  دـناوت 
 . رگید ندـمت  هلیـسو  نارازه  هن  یلماکت و  یقرت و  هن  يا و  هناخپاچ  باتک و  هن  یعارتخا و  هن  تشاد و  دوجو  یتعنـص  هن  اـیند  رد  میدوبن 

 . تسا رایسب  مه  امش  نایز  یلو  دیئامرف  یم  هک  تسا  نینچ  هتبلا  نابز : 

اپ تسد و  ياهنایز 

لاح هب  ات  امش  ایآ  میامن .  تباث  ار  دوخ  ياعدم  ات  منک  ضرع  دیاب  هتبلا :  نابز :  دینک ؟  نایب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  اپ :  تسد و 
اهنآ ياه  تسد  مینز و  یم  رهم  اهنآ  ياهندرب  تمایق )   ) زور نیا  رد  دیامرف .  یم  ادخ  هک  دیا  هدیـسر  هیآ  نیا  هب  هدناوخ و  ار  سی  هروس 

رد هک  دش  دهاوخ  نشور  امش  تالاح  هیآ  نیا  زا  ( 51 ( ؟  دنهد یم  یهاوگ  دنا  هداد  ماجنا  هچ  نآ  رب  ناشیاهاپ  میروآ و  یم  نخـس  هب  ار 
هیزجت و ار  هیآ  نیمه  رگا  دـینک .  نایب  ار  دوخ  ررـض  هک  دروآ  یم  رد  نخـس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  تمایق  رد  هک  دـیراد ،  ینایز  هچ  اـیند 

هلیـسوب رگید  تشز  لمع  اهدص  دساف و  ياهناکم  هب  نتفر  اهیراب ،  دـنب و  یب  اه ،  یـشک  مدآ  اهیدزد ،  میئوگب :  نینچ  دـیاب  مینک  لیلحت 
هک تسیچ  نم  نایز  ررـض و  مکـش :  دینک .  رواب  دوب  دهاوخن  نم  زا  رتمک  امـش  نایز  هک  مدرک  اعدا  نم  رگا  سپ  دریگ ،  یم  ماجنا  امش 

هدرک شومارف  ار  تدوخ  ياهراک  اما  تسا ،  نینچ  يرآ  ناـبز :  ینک !  یگدـنز  یناوت  یمن  مه  وت  مشاـبن  نم  رگا  يدرک ؟  مهتم  مه  ارم 
 . دسر یم  يزوسنامناخ  یتخبدب  هب  رشب  هک  تسوت  هار  زا  هک  يا 

مکش ياهنایز 

رگم دوخ  ياهمکـش  رد  دـنروخ  یمن  اهنآ  دـیامرف :  یم  ادـخ  هک  هفیرـش  هیآ  هلمج  زا  تسا ؛  رایـسب  نم  لیلد  نابز :  لیلد ؟  هچب  مکش : 
یم ناـمتک  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  مکـش :  تسیک ؟  هب  طوبرم  سپ  ناـبز :  دراد .  نم  هب  یطبر  هچ  هیآ  نیا  مکـش :  ( 52  ) ار شتآ 

قادـصم هک  ار  كدـنا  ياـهب  نآ  هب  دـننک  یم  لدـب  دـنرخ و  یم  هدومرف و  لزاـن  باـتک  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  دـنناشوپ  یم  دـننک و 
باذـع و هک  درک  تقد  دـیاب  یلو  تساهنآ  هب  طوبرم  هیآ  هک  تسا  تسرد  نابز :  تسا .  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تیناـقح  ناـمتک  شلماـک 
اب هدـش  هتخادـگ  دـننام  تسا ،  ناراکهنگ  ياذـغ  موق  تخرد  هویم  هک  یتسردـب  هدومرف :  زین  و  نم ؟  رد  ای  دوش  یم  عقاو  وت  رد  هجنکش 
 ( ص  ) مرکا ربماـیپ  زین  و  ( 53  . ) مرگ یلیخ  بآ  ندیـشوج  دـننام  دـشوج .  اهمکـش  رد  نهآ )  هرقن و  الط و  يور و  سم و  نوچ   ) شتآ
امش دوخ  ررض  رب  هک  نیا  مکش :  ( 54  . ) دش دهاوخ  تشهب  دراو  دوش  هتشادهگن  شجرف  مکش و  نابز و  تافلکت  زا  هک  یـسک  هدومرف : 

مشاب نایز  ياراد  نم  طقف  هک  تسین  نانچ  ینم و  رگنسمه  نایز ،  رد  مه  وت  هک  منامهفب  متـساوخ  یلو  تسا  حیحـص  نابز :  تسه .  مه 
نخس و زا  ار  دوخ  ناهد  دراد ،  گرزب  ار  وا  دسانشب و  ار  ادخ  هک  ره  هدش :  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  زین  و  دیـشاب .  دنمدوس  امـش  و 
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  هک  هدـش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  نینچمه  و  ( 55  . ) دنک یم  يرادهگن  كان  ههبـش  مارح و  ياهاذغ  زا  ار  دوخ  مکش 
هک هدیدرگ  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 56  ) هاگمرـش مکـش و  تسا :  یلاخ  وت  ود  دنک  یم  شتآ  دراو  ارم  تما  هک  يزیچ  رتشیب  دومرف : 
 . جرف مکـش و  توهـش  هدننک و  هارمگ  ياه  هنتف  یئاسانـش ،  زا  دعب  یهارمگ  مسرت :  یم  متما  رب  مدوخ  زا  دـعب  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : 
وا دنوادخ  هک  یسک  رگم  هدش  عقاو  تسا ،  هدیـسرن  نآ  زا  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  هچ  نآ  رد  تما  هک :  هدرک  نایب  یـسلجم  موحرم  ( 57)
 . دش دهاوخن  یگدنب  هاگمرـش  مکـش و  تفع  زا  رتالاب  يزیچ  هب  دنوادخ  هک :  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  دـنمک .  اهنآ  هتـشادهگن و  ار 

نینچمه و  ( 59  . ) دزاسن اوسر  ار  وا  شمکـش  ددرگن و  یـسنج  توهـش  بولغم  نموم ،  هک  هتـشگ :  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  و  ( 58)
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مراودیما نکیل  مشاب و  یم  هزور  مک  و  لمع ،  رد  ناوتان  نم  هک  یتسردب  تشاد :  هضرع  ع )   ) رقاب ماما  تمدـخ  يدرم  دـیوگ :  ریـصبوبا 
ناسنا رگا  مکـش :  ( 60  ) دـشاب یم  هاگمرـش  مکـش و  تفع و  زا  رترب  شـشوک  داهتجا و  مادـک  و  دومرف :  ترـضح  لالح  زا  ریغب  مروخن 

رد هک  دنکن  رپ  ار  مکش  هک  تسنآ  دارم  ای  هکلب  دروخن ،  يزیچ  ناسنا  هک  دیوگ  یمن  تیاور  نیا  يرآ !  نابز :  دریم .  یم  دروخن  يزیچ 
و ( 61  ) دننام یم  زاب  تدابع  زا  ءاضعا  هتشگ و  لال  تمکح  دباوخ و  یم  یمدآ  رکف  هدومرف -  نامقل  هک  نانچ  دوش .  رپ  هدعم  رگا  هجیتن 

ندروخ رادرم ،  ندروخ  تمرح  دـننام :  تسا ،  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  هک  تسا  مارح  كان و  ههبـش  ياهاذـغ  دارم  ای 
زا یضعب  ببسب  هک  تشوگ  لالح  تاناویح  ياهتشوگ  و  سلف )  نودب  ياهیهام  دننام   ) تشوگ مارح  تاناویح  كوخ و  تشوگ  نوخ ، 

تشوگ لالح  ناویح  زا  هچ  نآ  و  دنا .  هدش  مارح  اهزیچ  زا  یـضعب  ببـسب  هک  تشوگ  لالح  ناویح  زا  هچ  نآ  و  دنا .  هدش  مارح  اهزیچ 
هلک زغم  نایم  رد  هک  يزیچ  مشچ ،  کـمدرم  هناـثم ،  زرپس ،  یپ ،  زغم ،  مارح  مخت ، )   ) نـالبند ددـغ ،  يرن ،  نوخ ،  دـننام :  تسا  مارح 

یناوت یمن  یشکب  تمحز  هچ  ره  اهمادنا :  رگید .  مارح  ياهاذغ  و  بارش . . .  ندروخ  سجن و  ياهزیچ  ندروخ  و  ناد . . .  هچب  تسا ، 
هدهع ار  یمهم  تیلوئـسم  هدوب و  فظوم  ینیگنـس  فئاظو  هب  اهام  زا  کی  ره  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  هتبلا  ینک ،  ناربج  ار  دوخ  ررض 

یلاعبانج نوچ  مه  ام  هنرگ  میئامن و  تاعارم  لماک  روطب  میا  هتفریذپ  هک  ار  یهلا  تناما  هدومن و  لمع  همانرب  قبط  دیاب  ادج  میتسه و  راد 
نیع رد  یلو  دیدومرف ،  انشآ  يرتمهم  فیاظو  هب  ار  ام  اریز  مینونمم ؛  رایـسب  یلاعبانج  تارکذت  زا  دش و  میهاوخ  بذعم  دیدش  باذع  هب 

هب تبـسن  هدـنب  مشچ :  مدومن .  لمع  دوخ  هفیظو  هب  مدرکن  يراک  هدـنب  نابز :  دوب .  دـهاوخن  سایق  لباق  ام  هب  تبـسن  امـش  ياهنایز  لاح 
ام هتـشادهگن و  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هدرکن ،  شومارف  مه  ار  لوا  مالک  نامه  یلو  منک ،  یم  رکـشت  امـش  زا  مدوخ 
ار وت  یـشاب  لیام  رگا  تسا  رایـسب  وت  تافآ  شوگ :  تسیچ ؟  نم  تافآ  رگم  نابز :  يرادـب .  ملاس  نتـشیوخ  يدـب  رـش و  تافآ و  زا  ار 

 . دیئامرفب اهمادنا :  منک .  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هدنب  ناتسود ،  هزاجا  اب  مشچ :  دیئامرفب .  نابز :  میزاس ؟  نشور 

نابز اهمادنا و  تموکح  هقطنم 

تبسن ام  زا  کی  ره  ياهـشزغل  اطخ و  دینک :  يرتشیب  هجوت  مه  امـش  هدومرف و  هجوت  اقفر  همه  دیاب  دوش  تافآ  رکذ  هک  نآ  زا  لبق  مشچ 
ام زیزع  قیفر  الثم  دراد ،  یئامرفمکح  تردـق  هک  تسا  هزادـنا  نامه  هب  ام  زا  کی  ره  هابتـشا  هاـنگ و  اریز  تسا ،  كدـنا  رایـسب  امـش  هب 
دح مکش  هقطنم  تساه ،  یندید  دح  رد  میئاناوت  هدنب  دوخ  ای  و  درادن ،  فرصت  تردق  نآ  ریغب  تساهیندینش و  شتموکح  هزادنا  شوگ 

و مودـعم ،  موهوم و  دوجوم و  ره  رد  فرـصت  وـت  تموـکح  دودـح  یلو  تساـهنآ ،  بساـنم  دودـح  اـپ  تسد و  هقطنم  اـه و  یندروـخ 
اهاطخ و نیارباـنب ،  دـشاب ،  یم  تاعومـشم  تاقوذـم و  تارـصبم  تاـسوملم ،  تاعومـسم و  تاـیلایخ و  تاـیلقع و  دودـح  رد  نینچمه 

تمایق رد  هنوگچ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  لیلحت  هیزجت و  نیا  زا  و  دوب ،  دـهاوخ  دـحیب  مه  ترفیک  باذـع و  هزادـنا و  یب  وت  ياهـشزغل 
 ! دیهدب يرتشیب  حیضوت  افطل  میدرک  هدافتسا  ادج  اهمادنا :  هیقب  دوب .  دهاوخ  ناسنا  حراوج  ریاس  قوفام  رتدیدش و  وت  باذع 

توکس دئاف 

تدابع هب  هک  نآ  زا  لـبق  دوش  دـباع  تساوخ  یم  یـسک  رگا  لیئارـسا  ینب  رد  يرآ  متـسین .  قیـال  هدـنب  هنرگ  تسامـش و  تبحم  مشچ : 
هدوهیب فرح  زا  لاس  هد  تدم  رد  ناسنا  نوچ  هک  دشاب  نیا  رطاخب  دیاش  و  ( 62  ) دزیمن یفرح  دومن و  یم  توکس  لاس  هد  ددرگ  لوغشم 

زا ای  تامرحم و  زا  توکـس  دوب و  دهاوخ  دسافم  زا  یلاخ  فاص و  دهد  یم  ماجنا  هک  ار  یتدابع  هاگ  نآ  دومن ،  زیهرپ  ینعم  یب  وغل و  و 
دزادنا یم  تمحر  هب  تسا  یمدآ  راتفر  راتفگ و  نابهگن  هک  ار  یهلا  رومام  هتشرف  هن  هک  دوش  یم  يا  هکلم  تاحابم ،  زا  هکلب  تاهورکم 
يرایسب هک  نانچ  دور ،  یم  ادخ  ریغ  لابند  هب  تدم  نیا  زا  دعب  ناسنا  رکف  هن  دوش و  یم  رپ  ناسنا  هدنورپ  لامعا و  هفیحص  نآ ،  اب  هن  و  ، 

گرزب ياملع  زا  یکی  دورن ؟  فرط  نآ  فرط و  نیا  شرکف  زامن ،  تقو  رد  ات  دـنک  راک  هچ  ناـسنا  هک  دـنراد  ار  لاوس  نیا  دارفا  نیا  زا 
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تسا و غالا  راک  هجوت  یب  مع  هک  دـشاب  دـهعتم  ناسنا  دـیاب  دومرف :  هلمج  نیا  حرـش  يارب  دراد و  مزـال  نابـساپ  یلمع  نینچ  دومرف :  یم 
ياراد دیامن ،  یم  ملاع  دنک ،  یم  تیانع  يزور  دهد  یم  تزع  درب ،  یم  الاب  ار  رـشب  هک  تسادـخ  هک  نیا  زا  دـشابن  لفاغ  هک  نآ  رگید 

ندـیچ و رب  دوز  ار  هداجـس  زامن ،  زا  دـعب  هلـصافالب  ندوب و  یئایند  فادـها  رکف  هب  زامن ،  نیب  رد  سپ  دـنک ،  یم  ماـقم  لـالج و  هاـج و 
نف طیرخ  راوگرزب ،  یـسلجم  تسا .  يربخ  یب  تلفغ و  یتخبدب و  تلاهج و  نیع  ندـیود ،  ادـخ  ریغ  لابند  هب  ندرک و  اهر  ار  تابیقعت 

يرگید لامتحا  هدوب  ریظن  مک  ای  ریظن  یب  مالسا  ناهج  رد  هک  نآ  راثآ ،  رابخا و  رشان  رایـشوه ،  رادیب و  هاگآ و  همالع  ثدحم و  رابخا ، 
هینیقی و فراـعم  رد  تدـم  نیا  رد  هک  دـشاب  تهج  نیا  يارب  توس  لاـس  هد  تدـم  هک  تسا  لـمتحم  دومرف :  راوـگرزب  نآ  تسا ؛  هداد 
دنک و ادیپ  هتـسیاش  لامعا  اب  ار  دوخ  سفن  لیمکت  اهنآ و  داشرا  ناگدـنب و  میلعت  تقایل  ددرگ و  لماک  ملع  رد  ات  دـنک  رکف  هینید ،  مولع 

 . دنامب نوصم  راتفر  راتفگ و  رد  شزغل  ءاطخ و  زا 

نابز تافآ 

ددـع تسیب  هب  ار  تافآ  دادـعت  تسیا )  هدـنزرا  باتک  ادـج  هک   ) ءاضیبلا ۀـجحملا  دوخ  باتک  رد  یناشاک  ضیف  وت !  نایز  تافآ و  اـما  و 
کمک اب  مناوتب  نم  هک  تسا  دـیما  هدومن ؛  ثحب  اج  نآ  رد  لصفم  هدومن و  زاب  نابز  تافآ  صوصخ  رد  یباـب  باـتک  نآ  رد  هدـناسر و 

هدافتـسا هدینـش و  دـیا  هدومرف  هعلاطم  ار  نآ  هک  یلاعبانج  دوخ  زا  ار  همه  تسا  دـیما  شوگ :  منک .  نایب  ار  اـهنآ  هصـالخ  روطب  ناتـسود 
نم هرابرد  رگا  دـیراذگب  رانک  ار  دوخ  تافراعت  الاح  ناـبز :  مرادـن .  ار  نآ  تقاـیل  نم  هنرگ  تسا و  ناردارب  فطل  نیا  مشچ :  میئاـمن . 

هک يا  هدیاف  یب  جوپ و  نانخس  زا  ریغ  دوبن  روصتم  ینایز  وت  يارب  رگا  نابز !  ياقآ  مراد .  تنم  هدید  هب  مشچ :  دینک .  نایب  دیراد  یبلطم 
یم تـالئاطال  نتفگ  هب  ار  دوـخ  تقو  تاـقوا  بلغا  هک  نیا  يارب  دوـب !  یفاـک  وـت  يدـب  يارب  اـه  نیمه  دوـش ،  یم  رداـص  وـت  زا  بـلغا 
جنگ توکـس  رگم  نابز :  يا .  هداد  تسد  زا  دشاب  توکـس  هک  ار  يرفاو  جـنگ  رایـسب و  دوس  یلو  يا  هدرکن  یهانگ  هچ  رگ  ینارذـگ ، 

 ( ع  ) قداص ماما  زا  یقر  دوواد  تیاور  هب  هنومن  باب  زا  هک  تسا  رایسب  تایاور  نآ  ماقم  لضف و  توکس و  هرابرد  يرآ ،  مشچ :  تسا ؟ 
 : هدـش لقن  ع )   ) اـضر ترـضح  زا  و  ( 63  . ) تسا ناداـن  شـشوپ  راـبدرب و  تنیز  رفاو و  یجنگ  یـشوماخ ،  دوـمرف :  هک  منک  یم  هراـشا 
 . تسا یکین  ریخ و  ره  رب  لیلد  دـنک و  یم  تبحم  بسک  یـشوماخ  توکـس و  هک  یتسردـب  تمکح و  ياهرد  زا  تسا  يرد  یـشوماخ 

نینچ ناتحابم  نتفگ  نخـس  اب  امـش  نیارباـنب  ( 65  . ) یـشوماخ ملع و  يراـبدرب و  تـسا  یگدـیمهف  ياـه  هناـشن  زا  هدوـمرف :  زین  و  ( 64)
ینادـب هک  نیا  يارب  دـیوش .  یم  هدیـشک  مه  مارح  عورـشمان و  نانخـس  هب  اـنایحا  و  دـیا ،  هداد  تسد  زا  ار  یجنگ  هیامرـس و  تـمکح و 

 ( ص  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  یکی  دنزرف  گنج  نآ  رد  منک :  یم  لقن  امش  يارب  دحا  گنج  زا  یتیاور  دراد  يرثا  هچ  هدئاف  یب  نانخس 
یم هدهاشم  لماک  روطب  زیزع  ناریا  رد  ام  نامز  رد  هک  نانچ  هدوب  رورپ  دیهـش  لوا  زا  نآرق  مالـسا و  بتکم  هک  تسناد  دیاب   ) دش دـیهش 

 ، تسب یم  مکـش  هب  گنـس  یگنـسرگ  زا  هک  مالـسلا )  هیلع  لآ  دـمحم و  نادـناخ  بتکم  نآرق و  داب  هدـنیاپ  مالـسا ،  داـب  رارقرب  دوش ، 
یم هچ  دومرف :  ترـضح  نآ  تشهب !  ار  وت  داب  اراوگ  مدنزرف !  تفگ :  یم  دومن و  یم  كاپ  وا  يور  زا  كاخ  دمآ ،  وا  نیلاب  هب  شردام 

 . دشاب هدیزرو  لخب  درک  یمن  مک  ار  وا  هک  يزیچ  زا  ای  هتفگ  یم  هدئاف  یب  نانخـس  هک  دـیاش  دوب ،  دـهاوخ  اراوگ  وا  رب  تشهب  هک  یناد 
(66)

هدئاف یب  ياهفرح 

یم اـم  هب  لآ  ربماـیپ و  زا  هک  یتاـیاور  مزیزع ،  مشچ :  دـنک ؟  یم  یمنهج  ار  مدآ  هدـئاف  یب  فرح  دـیئوگ  یم  امـش  هک  روط  نیا  ناـبز : 
دوش و یم  لیکـشت  هدـنورپ  وا  يارب  دـنک ،  راتفر  اهنآ  فالخ  رب  یـسک  رگا  هک  نوناق  ناونع  هب  - 1 دنوش :  یم  روصت  مقر  دـنچ  دنـسر ، 
 ، دوخ تحیـصن  هظعوم و  راتفگ و  اب  دنهاوخ  یم  دنا و  هدـش  رداص  موصعم  زا  یگدـنزاس ،  يارب  هک  یتایاور  - 2 درادن .  مهدرگ  ربورب 
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 . تسا هدش  هغلابم  نآ  شاداپ  ای  رفیک  رد  دوش  یم  هدید  یهاگ  اذـل  و  دراد .  بلطم  تیمها  هب  هراشا  هک  یتایاور  - 3 دنزاسب .  ار  نارگید 
تیاور نیا  رد  هوالعب ،  دـنا .  هدـش  لقن  موصعم  زا  نآ ،  ریغ  هیقت و  دـننام  رگید  تالامتحا  تحلـصم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  یتایاور  - 4
هدـئاف یب  نانخـس  دـنامهفب :  هک  هدومن  ضارتـعا  یعونب  وا  رداـم  هب  هکلب  تسا ،  منهج  لـها  ناوج  هدومرفن :  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  مه 

هک رت ،  نیئاپ  هجرد  رد  و  دزاس ،  مورحم  دراد  دیهـش  نیا  هک  یماقم  نآ  زا  ار  ناسنا  تالئاطال  نتفگ  دراد  ناکما  هک  تسا ،  مهم  ردقنآ 
یئاهفرح هدئاف ،  یب  هدوهیب و  نانخـس  مشچ :  تسا ؟  مادک  هدئاف  یب  نانخـس  دیئامرفب  تسا  نکمم  نابز :  دوش .  لخاد  تسین  وا  بسانم 

کی رد  یتقو  هک  مدرم  زا  یـضعب  دننام  دوش ،  ناسنا  دـئاع  يررـض  دوش  كرت  رگا  هن  ددرگ و  لصاح  یعفن  هن  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا 
ياهفرح زا  مدرم  دیاش  دنک  یمن  باسح  دنز ،  یم  فرح  هتسویپ  دنشابن ،  وا  نانخس  هب  بغار  مه  نارگید  هچ  رگ  دننیـشن ،  یم  یـسلجم 

اب ندادن ،  شوگ  یگتـسخ و  راهظا  ما و  هدرک  مه  یلیم  یب  راهظا  هچ  ره  ما و  هدش  راچد  يدارفا  نینچ  هب  نم  دوخ  هک  دـنربب ،  جـنر  نم 
یئزج یتح  دـندرگ  یم  رب  دـنور و  یم  هک  یترفاسم  دنتـسه  اه  یـضعب  ای  تسا ،  هداد  همادا  تالئاطال  هب  هدـنامن و  زاب  دوخ  راک  زا  مهز 

ار دوخ  تقو  مه  دنناد  یمن  هک  یتروص  رد  دنیوگب ،  ار  ایاضق  مامت  هک  دـنا  هدرک  رذـن  ایوگ  دـننک ،  یم  فیرعت  زین  ار  ناشیاهراک  نیرت 
ملاع اـی  عجارم  دزن  رد  یناـسک  هدـش  هدـهاشم  رایـسب  دـنا .  هدومن  فلت  هدرک و  عیاـض  ار  نارگید  تقو  مه  هدـنارذگ و  یئوگ  هدوهیب  هب 

قح مه  نارگید  میتسین ،  ام  اهنت  هک  دـننک  یمن  مه  باسح  هدرک  هدوهیب  ياهفرحب  عورـش  درک ،  ار  وا  تقو  باـسح  دـیاب  هک  يراوگرزب 
مه یـشین  وا  نخـس  انایحا  دوش و  یم  مه  يرگید  تیذا  ببـس  تالئاطال  نیمه  یهاگ  و  تسنارگید .  زا  ریغ  نانآ  رمع  باسح  دـنراد و 
هک تسناد  دـیاب  و  دـش .  دـهاوخ  مه  مارح  ملـسم  هک  دـنک  یم  یلاـخ  دوخ  فـیرعت  رد  مه  ار  دوـخ  رهز  دـنز و  یم  مه  يزیرگ  دراد و 

اجک هب  ای  یئآ ؟  یم  اجک  زا  اـی  يور ؟  یم  اـجک  اـقآ  دـسرپ  یم  هک  نیا  لـثم  تسین ،  هدـئاف  یب  ياـه  ینتفگ  زا  رتمک  مه  اـه  یندیـسرپ 
؟  يور یم  ینالف  سرد  یتفر ؟  راک  هچ  يارب  کناب  يا ؟  هزور  تسا ،  کشخ  تیاهبل  یتسین :  هک  تسا  زور  دـنچ  يا ؟  هتفر  ترفاـسم 

و یتسه ؟  لوغشم  یناگرا  رد  يا ؟  هدرک  دروخرب  ینالف  اب  يا  هتفر  لحم  نالف  يا ؟  هدرک  دیرخ  هزاغم  نالف  زا  يا ؟  هتفر  اقآ  نالف  زامن 
رد دوش و  یم  یئوگ و ، . . .  دب  تمهت و  تبیغ و  ببس  هتـشادن و  شزرا  یـسگم  لاب  هزادنا  هب  اهـشسرپ  نیا  رثکا  هک  رگید  لاوس  اهدص 

تالئاطال هب  رمع  تاعاس  هتـشگ و  فلت  تسا  رتاهبنارگ  الط  زا  هک  یتقو  لقاال  ای  دـیامن و  یم  اه  یتخبدـب  راچد  ار  یمدآ  هداـتفا ،  مارح 
 ( ع  ) دوواد ترـضح  توکـس  میهد .  رارق  دوخ  یگدـنز  يوگلا  ار  نانآ  هدرک  قالخا  بسک  دوخ  ناگرزب  زا  دـیاب  ام  و  تسا ،  هتـشذگ 

دوب هدـیدن  هرز  عقوم  نآ  ات  نامقل  دوب ،  هرز  نتخاس  هب  لوغـشم  هک  یتقو  رد  دـمآ  ع )   ) دوواد ترـضح  دزن  هب  نامقل  يزور  هدـش :  لقن 
نتخاس زا  ع )   ) دوواد نوچ  دنک ،  دوخ  راعـش  ار  یـشوماخ  هک  دش  ثعاب  وا  یئاناد  تمکح و  يزاس ،  یم  تسیچ  نیا  دسرپب :  تساوخ 

یـسک مک  تسا و  یبوخ  زیچ  یـشوماخ  تفگ ،  نامقل  ندیگنج !  يارب  تسا  يزیچ  بجع  هرز ،  تفگ :  دیـشوپ و  ار  هرز  دش  غراف  نآ 
زا تسنآ  نتشاد  یمارگ  نابز  قح  هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ( 67  . ) دیامن تاعارم  ار  نآ  هک  تسا 

شوخ مدرم و  هب  یکین  تسین و  بترتم  يا  هدئاف  نآ  يارب  هک  یئاه  یئوگ  هدایز  كرت  یکین و  هب  نآ  نداد  تداع  و  یئوگدـب ،  شحف ، 
 : هدومرف و  تسیا ،  هدنیوگ  ره  نابز  دزن  رد  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  هدش :  تیاور  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  ( 68  . ) اهنآ نایم  رد  يراتفگ 
 . ددرگ میقتـسم  وا  نابز  ات  دش  دهاوخن  اج  رب  اپ  تسار و  وا  لد  و  ددرگ ،  میقتـسم  وا  لد  ات  دوب  دهاوخن  اج  رب  اپ  لدتعم و  يا  هدنب  نامیا 
 ، دنک یم  تخـس  ار  لد  ادـخ  رکذ  زج  يدایز ،  مالک  اریز  دـیئوگن ؛ ادـخ  رکذ  ریغب  دایز  نخـس  هتـشگ :  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 69)

(70  . ) تسا تخس  لد  صخش  ادخ  زا  مدرم  نیرترود  هک  یتسردب 

وگ هلزه  اب  ع )   ) یلع دروخ  رب 

هک تشذـگ  يدرم  هب  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینموـملا  ریما  هک :  هدوـمرف  لـقن  شراوـگرزب  ناردـپ  زا  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
یباتک وت  هک  یتسردب  وا ) هیبنت  يارب  دربب  ار  شمسا  تساوخن  ترضح   ! ) يآ دومرف :  سپس  داتـسیا و  ترـضح  دز .  یم  يدایز  ياهفرح 
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هدـئاف یب  هک  ار  هچ  نآ  زادرپب و  دـشخب  یم  هدـئاف  ار  وت  هچ  نآ  هب  سپ  ینک ،  یم  الما  دوخ  نابهگن  رومام  درب و  تراگدرورپ  يوسب  ار 
دوخ نابز  ریز  رد  درم  دومرف :  هک  هدرک  لقن  ع )   ) یلع زا  شیمارگ  ناردپ  زا  داوج  ماما  زا  میظعلادبع  ترضح  زا  و  ( 71  . ) راذگاو تسا 

اب لهاج ،  ای  تسا  ملاع  هک  دش  دهاوخن  مولعم  دنکن  زاب  نخسب  بل  وت  کمک  اب  یمدآ  ات  هک  نابز )   ) یئوت نیا  يرآ  ( 72  . ) تسا ناهنپ 
لال مجع ،  ای  تسا  برع  بالقنا ،  دـض  ای  تسا  یبالقنا  نمـشد ،  ای  تسا  تسود  افـص ،  یب  ای  تسا  افـص  اب  نامیا ،  یب  ای  تسا  ناـمیا 

شوخ داوسیب ،  ای  تسا  داوساب  بیدا ،  ریغ  ای  تسا  بیدا  نابز ،  دب  ای  تسا  نابز  نیریش  حیـصف ،  ریغ  ای  تسا  حیـصف  وگنخـس ،  ای  تسا 
اریز تیاه ،  یتشز  زا  مه  تسوت و  تانـسحم  زا  مه  يرآ ،  مشچ :  تسا .  نم  تانـسحم  زا  هک  نیا  نابز :  نطاب و . . .  دـب  ای  تسا  نطاب 

يوربآ انایحا  هتـشگ و  طقاس  یتسه  زا  ینامز  دـسر و  یم  تکاله  هب  یهاگ  دوش و  یم  اه  یتخـس  راچد  بیجع  ناسنا  یهاگ  وت  هلیـسوب 
راسفا ار  نآ  هدرک ،  لرتنک  ار  دوخ  نابز  یمدآ  تسا  مزال  نیاربانب  سپ  دوش ،  یم  هدیـشک  تلذ  يراوخ و  هب  هدش و  هتخیر  شرمع  کی 

ناهد رد  دوشن ،  لوغشم  تالئاطال  هب  دیوگن و  نخس  رایتخا  یب  هک  نیا  يارب  دنا :  هتـشون  عیبر  هجاوخ  تالاح  رد  دهدن .  رارق  هتخیـسگ 
تـشاذگ یم  يذغاک  دوخ  دزن  رد  دزن و  یئایند  فرح  لاس  تسیب  ات  دروآ و  یم  نوریب  جایتحا  تقو  رد  تشاذـگ و  یم  هزیرگنـس  دوخ 

یقاب ام  دـنتفای و  تاجن  شوماـخ  دارفا  هآ !  هآ !  تفگ :  یم  درک و  یم  ار  دوخ  باـسح  دـش  یم  هک  بش  تشون ،  یم  تفگ  یم  هچ  ره 
رد دنتـشاد ،  رگیدکی  اب  هک  يرادید  رد  مور ،  ناریا و  نیچ و  دـنه و  يامکح  هدـش :  لقن  دـنتفگ  هچ  ءامکح  زا  یـضعب  میدـنام .  ( 73)

نامیشپ يرایسب  نانخس  رب  اما  ما  هتشگن  نامیشپ  یشوماخ  زا  زگره  نم  تفگ :  یکی  دنتشگ ،  قفتم  مه  اب  یشوماخ  حدم  نخس و  تمدم 
ما هتفگن  هک  ینخـس  یلو  تسین ،  نم  اب  نآ  رایتخا  رگید  و  دش ،  نم  کلام  وا  نتفگ  ار  يا  هملک  نم  تقو  ره  تفگ :  يرگید  ما .  هدـش 
ررض ددرگرب ،  وا  دوخ  هب  رگا  دیوگ  هک  ینخس  اریز  متفگش ،  رد  نخس  بحاص  زا  تفگ :  یموس  میوا .  رایتخا  بحاص  هدوب و  شکلام 

 : شوگ ( 74  . ) ما هتفگ  هچ  نآ  ات  مرتاناوت  ما  هتفگن  هچ  نآ  در  هب  تفگ :  یمراهچ  دـناسر .  یمن  وا  هب  یعفن  ددرگن  رب  رگا  دـناسر و  یم 
 . مینک یم  هدافتسا  دیئامرفب ،  مشچ :  مراد .  رظن  رد  تیاور  دنچ  مه  نم  دیئامرفب  هزاجا  رگا 

نخس ماسقا 

مـسق تسا .  ضحم  رـش  رگید  تمـسق  و  تسا ،  عفان  ناسنا  يارب  مسق  کی  تسا :  مسق  راهچ  رب  نخـس  هک  تسناد  دـیاب  ـالوصا  شوگ : 
مزال یناسنا  ره  رب  هک  تسا  حضاورپ  يرش .  هن  تسه و  نآ  رد  يریخ  هن  مراهچ  تمـسق  و  رـش ،  لماش  مه  تسا و  ریخ  لماش  مه  موس ، 
مود مسق  زا  دنیزگ و  رب  تسا  عفان  وا  يارب  هچ  نآ  درگنب و  دیاب  دوخ  تشون  رس  رد  رشب  اریز  دنک ،  باختنا  دوخ  يارب  ار  لوا  مسق  تسا 
درب هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  نامه  تمـسق  نیا  و  تسوا ،  ترخآ  ایند و  یتخبدب  اب  مزالم  نآ ،  ندرب  راک  هب  نوچ  دـیامن ،  زیهرپ 

باذـع هب  ار  ام  نکن ،  هراچیب  ار  ام  یـشاب !  هتـشادن  يراـک  اـم  هب  هک  هداد  مسق  زور  ره  ار  وت  هدومن و  زیهرپ  وت  زا  تهج  نیمه  هب  اـم  و  ، 
ار وت  دنوادخ  هک  تسا  نامه  تمسق  نیا  میربب  رسب  یباداش  لاح  رد  مینامب ،  ملاس  اهالب  زا  میـشاب !  تحار  ام  راذگب  زاسم !  بذعم  دوخ 

یشاب هتشاد  یـشوخ  يور  یناوت  یم  تدوخ  هن  نآ  اب  هک  تسا  نامه  نیا  دنک و  یم  باذع  تناردارب  ریاس  زا  رتدیدش  یباذعب  تمایق  رد 
 ، دنکفا یم  یئادج  نارهاوخ  ناردارب و  نیب  و  دـناشاپ ،  یم  مه  زا  ار  یعامتجا  و  دـنک ،  یم  طقاس  ار  یتکلمم  هک  تسا  نامه  نیا  ام ،  هن 
ار اه  لیماف  هک  تسا  نامه  نیا  درب .  یم  هچب  زا  ار  ردام  ردپ و  هدرک و  نیبدب  ردپ  هب  تبسن  ار  هچب  دزادنا ،  یم  هلـصاف  درم  نز و  نایم  و 
تشک و چ ،  اهتراغ ،  لتق و  اهنادـنز و  اه ،  هجنکـش  ثعاـب  هک  تسا  ناـمه  نیا  دزیر ،  یم  مه  هب  ار  یناگتـسب  هدرک ،  عطق  رگیدـکی  زا 

دیاب ادـج  مسق  نیا  زا  ددرگ ،  یم  زوس  نامناخ  ياه  تیمورحم  هصالخ  روطب  و  اهیندیـشک ،  شتآ  هب  اهیناریو ،  اهیردـب ،  رد  اهراتـشک ، 
اما و  دشاب .  رتشیب  شرش  زا  شریخ  دوش ،  هسیاقم  شرش  ریخ و  یتقو  هک  نآ  رگم  دومن  زیهرپ  دیاب  زین  نآ  زا  موس  مسق  اما  و  درک .  زیهرپ 

رومام ود  ( 75  ، ) دـیتع بیقر و  تمحز  نآ  اب  رـشب  هک  تسا  یتالئاطال  ناـمه  نیا  يرـش ،  هن  تسه و  يریخ  هن  نآ  رد  هک  مراـهچ  مسق 
ار دوخ  يابیز  دیفـس و  هدنورپ  و  دنک ،  یم  رپ  هدئاف  یب  ياهفرح  نآ  اب  ار  دوخ  لامعا  هفیحـص  و  دنک ،  یم  دایز  ار  یهلا  هدیزرو  نابهگن 
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 . دیامن یم  هایس  تسین  یظح  ریخ و  نآ  رد  هک  يزیچ  اب 

مدرم تاقبط  ای  سلاجم  ماسقا 

 . دیئامرف یم  قیوشت  مرادن .  ار  نآ  تقایل  هدنب  هنرگ  تسامش و  فطل  شوگ :  دیهد .  همادا  میدرک ،  هدافتسا  امش  رـضحم  زا  ادج  مشچ : 
و هانگ )  زا  ظوفحم   ) ملاس هدنرب ، )  دوس   ) مناغ دنتسه :  هتـسد  هس  مدرم  دومرف :  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  هدش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  يرآ ، 
هک تسا  یسک  بجاش  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  یشوماخ  هک  تسا  یسک  ملاس  و  دنک ،  ادخ  رکذ  هک  تسا  یـسک  مناغ  اما  دوبان ؛)  ) بجاش

بجاش مناغ و  مالـس و  ۀثلث  سلاجملا  ما :  هدـید  نومـضم  نیا  هب  ار  تیاور  نیا  نم  زیزع ،  تسود  مشچ :  ( 76  . ) دور یم  ورف  لـطاب  رد 
ار تیارو  نیا  اجک  ددرگ ،  لقن  فلتخم  عاونا  هب  تیاور  کی  هک  تسا  نکمم  هتبلا  شوگ :  دنک .  یم  میـسقت  مسق  هس  رب  ار  سلاجم  هک 
 ، رجـالاب مناـغوا  مثـالا ،  نم  ملاـس  اـما  ینعملا  هدرک و  یفرعم  نینچ  ار  بشج  تغل  نیرحبلا  عـمجم  باـتک  مشچ :  دـیدومرف ؟  هظحـالم 
هک ره  تسا :  هدـیدرگ  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  شوگ :  دـیئامرفب .  ار  تاـیاور  هیقب  مشچ :  دـش .  هدافتـسا  شوگ :  مث .  ـالاب  کـلاهوا 

یتسردب هدش :  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 77  . ) دشاب شوماخ  دیاب  هک  نآ  ای  دیوگب  ریخ  دـیاب  ای  دراد ،  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا 
مرکا ربمایپ  زا  هک  هدش  تیاور  ع )   ) شیمارگ ناردپ  زا  اضر  ترضح  زا  و  ( 78  . ) تسوا نابز  رد  دازیمدآ  ناهانگ  تاهابتشا و  رتشیب  هک 

 ، یقلخ شوخ  ادخ و  یصاعم  زا  يراد  نتشیوخ  دومرف :  ترـضح  هدش ،  هدیـسرپ  دزاس  یم  دراو  تشهب  رد  ار  مدرم  هک  يزیچ  زا  (ص ) 
(79  ( ) تروع  ) هاگمرـش و  ناـهد ،  یلاـخ :  وت  ود  دوـمرف :  دـنک ،  یم  منهج  لـخاد  ار  مدرم  همه  زا  رتـشیب  هک  يزیچ  زا  دـش  هدیـسرپ  و 

دیاب و  هدومرف :  ع )   ) یلع هک  هدش  لقن  زین  و  ( 80  . ) دروخ یم  ارم  مراذگاو  ار  نآ  رگا  هک  تسیا  هدنرد  نم  نابز  دـیوگ :  ینامی  سواط 
ار نتـشیوخ  هک  يا  هدنب  منیب  یمن  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  شکرـس  شبحاص  هب  تبـسن  نابز  نیا  اریز  دنک ،  يرادـهگن  ار  دوخ  نابز  درم 

ریما هنوگچ  هک  دیئامرف  تقد  دیاب  ترابع  نیا  رد  ( 81  . ) دنک ظفح  ار  دوخ  نابز  هک  نیا  رگم  دشخب  عفن  ار  وا  هک  یتشادهگن  درادهگن ، 
دوس ار  وا  هک  یئاوقت  منیب ،  یمن  اوقت  اـب  ار  يا  هدـنب  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  هدومرف :  هچ  هک  اـمن  لـمات  دروـخ و  یم  مسق  ع )   ) نینموـملا

 . دوخ نابز  نتشادهگن  اب  رگم  دشخب ، 

شخب دوس  ياوقت 

عیمج رد  نابز )   ) وت هار  زا  هک  نیا  يارب  تسا ،  نینچ  ع )   ) یلع راتفگ  شوگ :  دـیآ ؟  یم  تسد  هب  نم  ظفح  اب  طقف  عفان  ياوقت  ناـبز : 
ثحب اهنآ  زا  يدوز  هب  هک  وت  ياهنایز  تافآ و  رکذ  رد  راـگدرورپ  يراـی  هب  تسامـش و  دوخ  اـب  لـیلحت  هیزجت و  دوش ،  یم  زاـب  دـسافم 

نآ تمدـخ  يدرم  دـنک :  یم  دـییات  ار  ترـضح  نآ  راتفگ  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تیاور  و  دـش .  دـهاوخ  تباـث  بلاـطم  نیا  درک  میهاوخ 
 ، امرف شرافس  ارم  هللا  لوسر  ای  تشاد  هضرع  نک !  يرادهگن  ار  تنابز  دومرف :  نک ،  تحیصن  ارم  تشاد  هضرع  دش ،  بایفرش  ترضح 
یم شتآ  رد  ور  هب  ار  مدرم  ایآ  وت !  رب  ياو  رادهگن ؛ ار  تنابز  دومرف :  هد ،  دنپ  ارم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :  امن !  ظفح  ار  تنابز  دومرف : 

ره همشچ  رس  هانگ و  ره  اشنم  وت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تیاور  نیا  زا  يرآ ،  ( 82 ( ؟  ناشیاهنابز ياه  هدرک  ورد  زا  ریغ  يزیچ  دزادنا 
مامت اشنم  نم  دریگب و  همشچ  رـس  نم  زا  اهداسف  همه  هک  تسین  نانچ  یلو  دیئامرفب  هچ  ره  دیراد  رایتخا  امـش  نابز :  یـشاب .  یم  يداسف 
باذع تدش  تلع  شیپ  هظحل  دـنچ  رد  هک  دـیدرک  شومارف  ار  مشچ )   ) ام مرتحم  تسود  راتفگ  دوش  یم  مولعم  شوگ :  مشاب .  ناهانگ 

ناتـسود تموکح  ياه  هقطنم  روما و  مامت  رد  تسا و  عیـسو  امـش  نالوج  نادیم  نوچ  هک  دندومرف :  دندرک و  نایب  امـش  صوصخ  رد  ار 
زا و  دیدرگ .  هدافتـسا  عوضوم  نیا  مه  تایاور  زا  دزاس و  یم  دراو  منهج  هب  ار  دارفا  وت  ياه  هدرک  ورد  تهج  نیمه  هب  دـیراد ،  تلاخد 

رگید تایاور  یضعب  رد  و  ( 83  . ) تسا نابز  زیچ  نآ  دشاب ،  یسحن  یکرابمان و  يزیچ  رد  رگا  دوش :  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور  یـضعب 
(84  . ) دیامن ظوفحم  ار  دوخ  نابز  هک  نآ  رگم  دسانش  یمن  ار  نامیا  تقیقح  يا  هدنب  چیه  دراد :  نینچ  ص )   ) ادخ لوسر  زا  ، 
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لماک نامیا 

قح رب  نابز  هک  نیا  رگم  دش  دـهاوخن  لماک  نامیا  هک  نیا  يارب  دراد ،  لماک  طبر  شوگ :  دراد ؟  نامیا  هب  یطبر  هچ  نابز  ظفح  نابز : 
 ، غورد ازـسان ،  شحف و  تمهت ،  تبیغ و  دـننام  لطاب -  هب  هتخیمآ  دـشاب و  رود  هب  قح  زا  رگا  نوچ  دـشاب ،  ظوفحم  لـطاب  زا  راوتـسا و 

نامیا رگم  هوالعب  تسا .  هتخانـشن  ار  نامیا  يدرف  نینچ  املـسم  ددرگ  نآ  رئاظن  و  لیلد -  یب  يار و  هب  راـتفگ  ملع و  ریغب  اوتف  یئوگروز 
دوج زا و  اذـل  هدوب و  نآ  مزاول  هقح و  دـئاقع  عیمج  یهلا و  ناربمایپ  تلاسر  گرزب و  يادـخ  تینادـحو  هب  رارقا  نامه  ناـمیا  تسیچ ؟ 

دوب و دهاوخ  مک  شئایح  دش  رایسب  شیاطخ  هک  یسک  ددرگ و  رایسب  شیاطخ  دشاب  دایز  وا  نخـس  هک  ره  هدش :  لقن  ع )   ) یلع كرابم 
شتآ دراو  دریمب  شلد  هک  ره  دریمب و  وا  لد  دـیدرگ  مک  شیئاسراپ  هک  یـسک  ددرگ و  مک  وا  یئاسراپ  دـشاب  مک  شئایح  هک  يدرف  ره 

 ، دـیئامرفب شوگ :  منک ؟  ناـیب  ناـبز  صوـصخ  رد  ثیدـح  اـت  ود  یکی  مه  هدـنب  دـیئامرف  هزاـجا  رگا  ردارب  تسد :  ( 85  . ) دش دـهاوخ 
هک نانچ  سپ  روشک ،  رد  تسا  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  مکح  ناسنا  دوجو  تکلمم  رد  ناـبز  قلطم  يدازآ  تسد :  مینک .  یم  هدافتـسا 

قلطم رگا  مه  نابز  دـیامن ،  یم  طقاس  ار  يروشک  هدروآ ،  راب  هب  ناوارف  داسف  دـنک و  یم  جرم  جره و  داجیا  تکلمم ،  رد  قلطم  يدازآ 
زمرت رگا  تسا ،  یتشک  ای  امیپاوه و  ای  نرت و  ای  نیـشام  زمرت  هلزنمب  ناسنا  دوجو  رد  نابز  دـناسر .  یم  تکاله  هب  ار  یمدآ  دـش ،  نانعلا 

تکاله هب  ار  دوخ  بحاص  ددرگ ،  دازآ  رگا  زمرت  دـننام  مه  ناـبز  دوش  یم  هدیـشک  يدوباـن  هب  نیـشنرس  هرخـالاب  دوش ،  هتـشاذگ  دازآ 
هدومرف ای  و  ( 86  . ) تسا نابز  ندرک  سوبحم  رد  ناسنا  یتحار  دنا :  هدومرف  هک  دوش  یم  هدید  دایز  رابخا  رد  اذل  دیناسر و  دهاوخ  يدبا 

هزاجا اپ :  ( 88  . ) تسوا نابز  يرادـهگن  رد  یمدآ  تاـجن  دـنا :  هدومرف  زین  و  ( 87  . ) دشاب یم  نابز  يرادهگن  رد  ناسنا  یتمالـس  دـنا : 
رد یمدآ  هدش :  لقن  ع )   ) یلع زا  اپ :  دیرایتخا !  بحاص  دیئامرفب ،  تسد :  مالک  شجنـس  میامن .  هراشا  تیاور  دنچ  هب  مه  هدـنب  تسه 
 ، ادخ هار  رد  دوب و  ادخ  يارب  رگا  رادب ،  هضرع  تفرعم  لقع و  رب  ار  نآ  و  جنـسب ،  ار  دوخ  نخـس  سپ  تسا ،  هدش  هدیـشوپ  شنابز  ریز 

رظن زا  رترب  هنوم و  رظن  زا  رتکبـس  یتداـبع  حراوج  رب  و  تسا ،  رتهب  نآ  زا  توکـس  یـشوماخ و  تسا ،  نیا  زا  ریغ  رگا  وگب و  ار  نآ  سپ 
نایم رد  وا  ياه  ناسحا  اهتمعن و  شخپ  وا و  رطاخ  يارب  ادخ و  يدونشوخ  اضر و  رد  مالک  زا  ادخ ،  دزن  رد  ردق  رظن  زا  رتگرزب  تلزنم و 

هک ار  هچ  نآ  دشاب  فشاک  هک  هدادن  رارق  ار  یئانعم  شناربمیپ  دوخ و  نیب  ام  رد  لجوزع  دنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسین ؛  شناگدـنب ، 
دش تباث  روصت  نیا  اب  اه ،  تما  اه و  هداتسرف  نایم  نینچمه  و  مالک ،  زج  شیحو  تانوزخم  ملع و  تانونکم  زا  هدومن  ناهنپ  اهنآ  يوسب 

مامت يرآ  اپ :  دندومرف .  نامردارب  هک  تسا  یثیدح  بجع  ادج  نابز :  تسا .  تدابع  نیرت  هزیکاپ  فیلکت و  هلیـسو و  نیرترب  نخـس  هک 
امـش ثیدـح  هک  تسا  نیا  نم  دوصقم  نابز :  تسا .  زاس  ناسنا  هظحالم و  تقد و  لباق  دـسر  یم  اـم  هب  ع )   ) نیموصعم زا  هک  یثیداـحا 

هک ینخس  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  لکشم  هدنبوک و  رایـسب  هدومرف  نایب  ع )   ) یلع هک  یطئارـش  تاعارم  الوا  اپ :  دوب .  هدنب  عفن  هب  شمامت 
یم دعب  مدرکن ،  مامت  ار  نآ  هدنب  دیریگب ،  رظن  رد  مه  ار  تیاور  لیذ  هوالعب  دزاس .  يراج  نابز  هب  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  دـیوگ  یم 
رظن زا  رت  ناباتش  و  شنزرس ،  رظن  زا  رت  تخس  و  ادخ ،  دزن  رد  تبوقع  رظن  زا  رتدنت  هدنب و  رب  رت  هدننک  هابت  یتیـصعم  نینچمه  و  دیامرف : 

تـسا نطاـب  داـهن  رد  هچ  نآ  نآ  اـب  تسا و  لد  راـگنربخ  داـهن و  مجرتـم  ناـبز  تسین و  نآ  زا  قلخ ،  دزن  رد  ندـمآ  هوتـس  هب  یگنتلد و 
هک نامز  نآ  ات  هدرک  تسم  ار  اهلقع  هک  تسا  یبارـش  نخـس  و  دـنوش ،  یم  باـسح  تماـیق  زور  رد  قلخ  نآ ،  رب  و  ددرگ ،  یم  راکـشآ 
 ، بلاج رایـسب  تیاور  نیا  اپ :  نیرفآ !  نیرفآ ،  اهمادـنا :  ( 89  . ) تسین نابز  زا  رتراوازـس  دبا  سبح  يارب  يزیچ  دـشاب و  ادـخ  ریغ  يارب 

ناماد هتفای  تیبرت  یلع  تسا ،  یلع  زا  نخـس  مالکلا  كولم  كولملا  مالک  يرآ  دزاـس ،  یم  رادـیب  ار  ناـسنا  هدرک و  رایـشوه  ار  یمدآ 
هک نانچ  تخانـش ،  دـهاوخن  ار  وا  یـسک  اهنآ  ریغب  دنـسانش و  یم  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  طـقف  هک  یماـما  ءافطـصاو ،  یحو  درم  نآ  ربماـیپ 

رظن رد  ار  وا  مالک  ياهیراک  هزیر  دوب و  میهاوخن  نآ  لـمع  درم  اـم  نیارباـنب ،  درک  دـهاوخن  كرد  لـماک  روطب  یـسک  مه  ار  وا  ناـنخس 
یئاـهناسنا دـش ،  دـهاوخن  میـسرت  اـم  رکف  زغم و  رد  خـیرات  درم  ربا  وا  ناـهج  درم  گرزب  نآ  راـتفگ  فئاـطل  فئارظ و  دروآ و  میهاوخن 
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عقومب اجب و  هچ  دبایرد و  ار  وا  مالک  نایب و  تذل  هدیـشچ و  ار  وا  مالک  نایب و  دهـش  ینیریـش و  هک  دهاوخ  یم  نیـسح  نسح و  نوچمه 
كاپ دنزرف  ءایبنالا ،  متاخ  صوصخم  نیشناج  نآ  تسا ؛  ناهج  ربهر  گرزب  نآ  تداعـس  اب  دالیم  زور ،  نیا  رد  ام  حدم  فصو و  تسا 

ریما دروآ ) باسحب  رد  ام  ناونعب  ار  وا  ربمایپ  هک  نآ   ) دسا تنب  همطاف  مشچ  رون  مشاه ،  نادناخ  رخف  يوقت ،  نامیا و  درم  نآ  بلاط  یبا 
ربمغیپ ملع  هنیدم  باب  تفای ،  دهاوخن  ار  مولعب  رشب  وا  هار  زا  زج  هتـشاد و  وا  زا  میراد  هچ  ره  هک  يدرم  گرزب  نایعیـش ،  راختفا  نانوم ، 
نوناـک يوقت ،  ملع و  همـسجم  تسا ،  رـشب  رخف  ناور  حور و  شناـج  حور و  ربماـیپ ،  دوجو  شدوجو  و  وا ،  تشوـگ  شتـشوگ  هک  نآ 

دوج و هنیزخ  تمارک ،  ضیف و  عبنم  تعاجـش ،  تردـق و  همـشچ  تداعـس ،  قالخا و  زکرم  تورم ،  محر و  ندـعم  تدابع .  تماهش و 
هفسالف و نیققحم و  مامت  هک  یملاع  هدز ،  نیمز  هب  وناز  شنایب ،  یناعم  وحن  فرـص و  ملع  ربارب  رد  ایند  يابدا  مامت  هک  یبیدا  تواخس ، 

زونه هدیـشچن و  نآ  زا  يا  هرطق  زجب  هتـشگ و  دـنم  هرهب  شملع  مطالتم  يایرد  يوج  رانک  رد  تمایق  ات  تسخن  زور  زا  ناهج  نیدـهتجم 
توق و كرد  تردق و  زونه  هتخادنا و  تریح  هب  ار  راگزور  ناریلد  نانامرهق و  هک  یعاجش  دبایرد ،  ار  وا  یهلا  ملع  لماک  هرهب  هتسناوتن 

محر هداد  یم  تسکـش  ار  رفک  رکـشل  هدروآ و  رد  وناز  هب  ار  نمـشد  وحن  هچ  اـب  هدرک و  گـنج  هنوگچ  هک  هدرواـین  تسد  هب  ار  وا  روز 
اب نانز  هویب  نامیتی و  هب  هنوگچ  هک  دمهفب  ار  یلع  بش  يرادـیب  يانعم  هتـسناوتن  و  هدرکن ،  روطخ  یلد  محر  چـیه  رکف  رد  زونه  هک  یلد 
 ، هدرک یم  تدابع  وحن  هچ  هب  یلع  دنک  مضه  هتسناوتن  رشب  زونه  هک  يدباع  هدومن ،  یشک  رـس  بش  لد  رد  نآ  ریغ  امرخ و  نان و  هسیک 

نوریب شکرابم  ياپ  زا  ناکیپ  رگا  هک  هدـیرب  وا  ياوس  ام  زا  ار  یحور  یمـسج و  هقالع  یلکب  هدوب ،  رارقرب  هنوگچ  ادـخ  اـب  شا  هطبار  و 
دوخ رتشگنا  دنک ،  یم  لاوس  یلئاس  زامن  نایم  رد  هک  هدوب  قیقد  ردقنآ  شندوب  ادخ  ریسم  رد  اما  هدیمهفن ،  هک  دنک  دای  دنگوس  دنشک ، 

نآ مهف  زا  زجاـع و  نآ  كرد  زا  رـشب  هک  رگید  تافـص  اهدـص  دوش و  یم  لزاـن  هیآ  شقح  رد  هک  دـشخب  یم  وا  هب  عوـکر  لاـح  رد  ار 
یم رایتخا  یب  ار  وا  نمـشد  هک  یماما  کتفـص  نع  نوفـصاولا  زجع  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  درک  فارتعا  دـیاب  هغلاـبم  نودـب  ناوتاـن و 
یتح یحیـسملا  قحلا و  لجلج  دیوگ :  یم  نینچ  شقح  رد  یحیـسم  همالـس  سلوب  دنک و  یم  يراذگمان  وا  مانب  ار  دوخ  باتک  دـیاتس و 
ایلع ترکذ  یننا  یعـشخاو  يرق  ضرا  ای  يدهـشا و  ءامـس  ای  ایعیـش  فصنم  لک  یف  نا  یلع  تاوه  ۀعیـش  لقت  ایولع ال  هبح  طرف  نم  داع 

ره رد  هک  یتسردـب  وگن  هعیـش  ار ،  یلع  هعیـش  دـیدرگ  يولع  وا  یتسود  طرف  زا  یحیـسم  هک  دیـسر  یئاـجب  اـت  دـش  نشور  قح  همجرت : 
یعفاش و  منک !  یم  دای  ار  یلع  نم  هک  نک  عضاوت  ریگ و  مارآ  نیمز  يا  شاب و  هاوگ  نامـسآ  يا  دراد .  دوجو  هعیـش  فاـصنا ،  بحاـص 

هللا هبر  ما  هبر  یلع  يردـی  سیل  یعفاشلا و  تام  هل و  ادجـس  ارط  ساـنلا  راـصل  هلحم  يدـبا  یـضترملا  ناول  دـیوگ :  یم  نینچ  شقح  رد 
وا يادخ  ای  تسوا  راگدرورپ  یلع  هدیمهفن  درم و  یعفاش  و  دنتفا .  هدجس  هب  مدرم  همه  دزاس  راکشآ  ار  دوخ  لحم  یضترم  رگا  همجرت : 
هک ع )   ) یلع ترابع  زا  هدـنب  تسد :  ( 90  ) درامشب هحفـص  تشگنا و  رـس  دنکرت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  تسا .  هللا 

نادرگاش زا  یکی  هک   ) یلئد دوسـالاوبا  تیحـصن  دـمآ  مداـی  راد .  هضرع  دوخ  تفرعم  لـقع و  رب  ار  نآ  جنـسب و  ار  دوخ  نخـس  دومرف : 
يا هدـع  نایم  رد  هک  یماـگنه  مدـنزرف  دومرف :  هک  دوخ  دـنزرف  هب  دوب ) ترـضح  رادناتـسا  مه  یتدـم  دوب و  ترـضح  نآ  بیدا  نیزو و 

وت زا  هک  یـسک  نخـس  و  وش ،  وربور  هدرک  هرکاذم  دوخ  تیعقوم  لحم و  رادـقم  هب  اهنآ  اب  و  وگ ،  نخـس  تنـس  هزادـنا  هب  اهنآ  اب  يدوب 
(91  . ) دیآ یم  نیگنس  اهنآ  رب  اریز  وگم  تسا  رتالاب 

دوسالا یبا  رتخد 

نینموملا ریما  الوم  هب  طوبرم  هک  یناتساد  هب  دوسالا  یبا  تبـسانم  هب  تسا  نایناهج  مظعا  ربهر  هکلب  نایعیـش  ماما  گرزب  دالیم  زور  نوچ 
ع  ) یلع زا  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  لیم  هک  دوب  نیا  شرظن  داتـسرف و  ار  یئاولح  هیده  ناونعب  وا  يارب  هیواعم  میامن :  یم  هراشا  تسا ، 

مـس اریز  زادنیب  ار  همقل  دش :  دنلب  دوسالاوبا  يادص  تشاذـگ ،  ناهد  رد  تشادرب و  ار  نآ  زا  همقل  کی  شکچوک  رتخد  دـنادرگ ،  ور  ( 
انعدخی هللا  هحبق  تفگ :  رتخد  دریگب ،  ام  زا  ار  ع )   ) تیبلها تبحم  و  دنک ،  ادج  ع )   ) یلع زا  ار  ام  ات  هداتسرف  هیواعم  ار  اولح  نیا  تسا ، 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


كاپ و دیس  زا  ار  ام  ینارفعز  ياولح  اب  دهاوخ  یم  دنک ،  تشز  ار  وا  يور  دنوادخ  هلکاو  هلسرمل  ابترفعزملا  دهـشلاب  رهطملا  دیـسلا  نع 
زملا دهـشلابا  تفگ :  ار  رعـش  ود  نیا  درک و  یق  دوب  هدروـخ  هک  ار  يرادـقم  هاـگنآ  هدـنروخ ،  هدنتـسرف و  رب  گرم  دـنادرگرب ،  هزیکاـپ 

اب اما  ایآ !  راوخ !  رگج  دـنه  رـسپ  يا  همجرت :  انینموملاریما  انالوم  اذـه و  نوکی  فیک  هللاذاعم  اـنید  واـباسحا  کـیلع  عیبن  دـنه  نباـیرفع 
نینموملاریما ام  يالوم  هک  نیا  لاح  و  دراد ؟  ناکما  هنوگچ  ادـخ ،  هب  هاـنپ  میـشورف ! ؟  یم  وت  هب  ار  دوخ  نید  بسح و  ینارفعز  ياولح 

 . هلب هلب ،  نانک )  هدنخ   : ) اهمادنا نابز .  هن  دوب  نم  بسانم  ناتساد  نیا  مکش :  میدرب .  تذل  امش  نیریـش  تانایب  زا  ادج  اپ :  ( 92  . ) تسا
نیا هب  ع )   ) یلع زاتمم  درگاـش  بساـنتب  دوب ،  تدـالو  زور  نوچ  منک ،  لـقن  ار  یناتـساد  ناـبز  صوصخ  رد  متـساوخن  هک  هدـنب  تسد : 
نابز يرین  يا  میوگ .  یم  متـشاد  هضرع  ار  یتایاور  مه  البق  هک  نانچ  میوگب ،  نابز  هرابرد  مهاوخب  رگا  هنرگ  و  مدومن ،  هراـشا  ناتـساد 
نوچ نابز )  يا   ) وت دناد ز  یم  هچ  سک  دـیوگ :  یم  نینچ  رگید  رعاش  دـسر  نابز  نیا  زا  دـسر  یم  هچ  ره  قلخ  رب  رادـهاگن  ار  تدوخ 
ماما زا  و  تسد :  نیرفآ !  نیرفآ !  اهمادنا :  وت  رادرک  یتشز  اهمرج و  وت  راتـسو  وت  ینادیم  کین  یکی  یلعف  دب  مرج و  نارازه  زا  یکدـنا 
سپ هدرک ،  یگدـنب  ار  وا  تقیقح  رد  دـهد ،  رارق  يا  هدـنیوگ  رایتخا  رد  نداد  شوگ  رد  ار  دوخ  هک  ره  هدـش :  تیاور  زین  ع )   ) قداـص

هک نیا  ناـبز :  ( 93  . ) تسا هدومن  ار  سیلبا  یگدنب  دشاب  وگ  نخـس  سیلبا  زا  رگا  هدرک و  یگدـنب  ار  ادـخ  دـشاب  ادـخ  زا  هدـنیوگ  رگا 
شیب هتخادرپ  نابز  رگید  ياهنایز  هب  تسبوخ  ناردارب  هزاجا  اب  مشچ :  دـنک .  یم  نایب  ار  وت  شقن  اما  يرآ  تسد :  تسا .  شوگ  هرابرد 

وت ياهنایز  هن ،  هن ،  اهمادنا :  دیراد ؟  یمن  رب  نم  رس  زا  تسد  نابز :  کب .  ابحرم  تنسحا ،  اهمادنا :  میهدن .  لوط  ار  دوخ  ثحب  نیا  زا 
 : نابز ربب .  هانپ  ادخ  هب  میتشاد ،  يرـش  ام  رگا  مشچ :  مرب .  یم  هانپ  ادـخ  هب  امـش  رـش  زا  نم  نابز :  تسا .  یئاوسر  لوا  هزات  تسا  رایـسب 

تایاور زین  دوخ  دـسر و  یمن  هک  امـش  رـش  هب  میراد  يرـش  مه  ام  رگا  مشچ :  دـیوش ؟  یم  رکنم  مه  زاب  دـش ،  نشور  هک  امـش  ياهیدـب 
هک دش  تباث  هکلب  دوب ،  همه  زا  شیب  تایاور  رظن  زا  امش  رفیک  جنر و  باذع و  رش و  هک  دیدینش ،  ناتـسود  همه  ناردارب و  زا  ار  بسانم 

تافآ میهاوخ  یم  مشچ :  دیئوگب .  دیهاوخ  یم  هچ  الاح  نابز :  دیتسه .  هدوب و  امش  شرش  رس  میوگب  ای  شریخ  رس  یتیـصعم  هانگ و  ره 
هعماج دسافم  لمع ،  رب  میمـصت  لماک و  هجوت  اب  تسا  دیما  دننک ،  ادـیپ  یهاگآ  دنتـسین  هجوتم  هک  یناسک  ات  هدرک  نایب  هعماج  رد  ار  وت 

 . دنک تکرح  يراگتسر  حالص و  هب  ور  ام  عامتجا  هتشگ ،  مک  هتفر  هتفر 

نآ ماسقا  غورد و 

ایند للم  دزن  رد  غورد  هک  سب  نیمه  نآ  تحابق  یتشز و  رد  تسا ؛  غورد  نابز ،  دسافم  اه و  نایز  زا  یکی  مشچ :  دـیئامرفب .  اهمادـنا : 
لقع عامجا ،  تنس ،  باتک ،  هعبرا  هلدا  اب  و  هدوب ،  نشور  نآ  تمرح  مه  مالسا  رد  و  هدمآ ،  رامشب  هیجس  نیرت  تشز  تفـص و  نیرتدب 
مراد تنم  هدید  هب  مشچ :  دینک ؟  نایب  رت  حضاو  هتشادرب و  نآ  زا  هدرپ  رتشیب  تسا  نکمم  نابز :  تسا .  هدیدرگ  تباث  شیتشز  يدب و  ( 

هک تسا  هدروآ  رامشب  يدنسپان  تفص  ار  نآ  هدرک و  شهوکن  غورد  زا  هک  دیئامن  یم  دروخ  رب  یتایآ  هب  دینزب  قرو  ار  نآرق  رگا  امش  . 
رد تایآ  ( 94  . ) تسا یقیقح  معنم  قح  رد  ساپـسان  يوگغورد  هک  ره  دنک  یمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردـب  هیآ :  نیا  تسا  تایآ  نآ  زا 

غورد شهوکن  رد  زین  تایاور  و  تسا .  هدـیدرگ  لزان  هیآ  داتـشه  زا  شیب  درک  اعدا  ناوت  یم  هک  تسا  يدـح  هب  غورد  یتشز  تحابق و 
ار ام  تسا ،  هدـش  هتفگ  نامزلا  رخآ  تالاح  اـهنآ  رد  هک  محـالم  تاـیاور  زا  ریغب  میتشادـن  نآ  يدـب  رد  یتاـیاور  اـم  رگا  تسا و  رایـسب 

ضارتعا وا  رب  دـیوگ و  یم  غورد  قساف  منیب  یم  نم  و  دراد :  نینچ  دوش  یم  شهوکن  نامز  نآ  تلم  تالاح  زا  یتقو  دومن .  یم  تیافک 
یم اعد و . . .  تباجا  عنام  ای  تمعن  بلـس  ای  ءالب  لوزن  ببـس  هک  هدـش  یناهانگ  نایب  اهنآ  رد  هک  یتاـیاور  نینچمه  و  ( 95  . ) دوش یمن 

تحابق و رد  یناوارف  تاـیاور  هناتخبـشوخ  یلو  ( 96  . ) دوـش یم  سردوز  گرم  ببـس  تسا و  غورد  ناـهانگ  نآ  هـلمج  زا  هـک  دوـش ، 
رارق ار  ییاهلفق  رش  يارب  لجوزع  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هتشگ  دراو  نآ  تمرح 
غورد هک  یتسردب  دومرف :  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 97  . ) تسا بارش  زا  رتدب  غورد  تسا و  بارـش  اهلفق  نآ  دیلک  هک  هداد 
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اهابر نیرتاـبر  هک :  تسا  ص )   ) ادـخ لوسر  راـتفگ  زا  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  زین  ترـضح  نآ  زا  و  ( 98  . ) تسا نامیا  هدـننک  ناریو 
 . دشاب یخوش  هاوخ  دنک  كرت  ار  غورد  هک  نیا  رگم  دـبای  یمن  ار  نامیا  هزم  هدـنب  هک  هدـش :  تیاور  ع )   ) یلع زا  و  ( 99  . ) تسا غورد 
 . تسا غورد  هناخ  نآ  دـیلک  هک  هتفرگ  رارق  يا  هناخ  رد  اهیدـیلپ  همه  هک :  هدـیدرگ  لـقن  ع )   ) يرکـسع ماـما  زا  و  ( 100  . ) يدج هاوخ 

(101)

غورد دسافم 

لتق رثکا  تسین ؟  هچ  رگم  منک ،  ضرع  هچ  مشچ :  تسا ؟  هدش  دراو  نآ  شهوکن  رد  تیاور  هیآ  ردـقنیا  هک  تسیچ  غورد  رگم  نابز : 
لاملا تیب  هک  تسا  غورد  زا  و  هدرک ،  تموکح  مدرم  رب  نارابج  غورد ،  اب  تسا ،  غورد  هلیـسوب  نامز  ره  رد  خـیرات  تایانج  اهتراغ ،  و 

رورت هدروخ و  هبرض  یعامتجا  یسایس و  یملع و  گرزب  ياهتیـصخش  هتفای و  ققحت  اه  یئارگ  هورگ  غورد  اب  تفر و  تراغ  هب  نیملـسم 
ار قح  ياج  لطاب  و  هدش ،  یـشالتم  مه  زا  اه  هداوناخ  هتـشگ و  هراچیب  نیملـسم  هتفر و  داب  هب  اهـسومان  هک  تسا  غورد  هار  زا  دنا ،  هدـش 

 . دنیشن یم  هللا )   ) لحم رد  توغاط  هتفرگ و 

نارادمامز غورد 

نارادمامز بناج  زا  یلو  تسا ،  حـیبق  سک  همه  هیحان  زا  غورد  مشچ :  تسا ؟  حـیبق  یناسک  هچ  زا  غورد  دـیئامرفب  تسا  نکمم  نابز : 
غورد تکلمم  کی  رادمامز  رگا  یلو  تسوا  تردق  نادیم  هزادنا  هب  نآ  ررـض  دـیوگب ،  غورد  يداع  درف  کی  رگا  اریز  تسا ؛  رت  حـیبق 

ياهغورد ریذـپان  ناربج  ياـهتراسخ  دوخ  ناـمز  رد  اـم  همه  هک  دـنز  یم  مه  هب  ار  یتکلمم  اـی  دـنک و  یم  هتـسباو  ار  يروشک  دـیوگب ، 
هار زا  رثکا  هک  دـندرک  رارف  دـندز و  ام  تکلمم  رکیپ  هب  یئاـه  هبرـض  هچ  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  يولهپ  میژر  دـیلپ  نیدـیب و  نارادـمامز 

یگتـسب اهنآ  راتفگ  لوق و  هب  روشک  ساسا  دومرف :  یم  دوخ  ياهینارنخـس  رد  عجارم  زا  یکی  دوب .  اـهنآ  غورد  راـتفگ  اـهیزادرپ و  غورد 
رگا یلو  دوب ،  دـهاوخ  حیحـص  اهنآ  رگید  راک  اهدـص  کلامم و  طـباور  روشک ،  راـبخا  داـصتقا ،  تراـجت ،  دـنیوگب  تسار  رگا  دراد ، 

ود زا  غورد  دومرف :  و  دوش ،  یم  لاماپ  مه  اهنآ  حیحـص  لـمع  قح و  و  دریگ ،  یم  رارق  طوقـس  رطخ  رد  تکلمم  ساـسا  دـنیوگب  غورد 
منک و یم  هفاضا  ار  يرگید  تهج  هدـنب  تسا و  رگید  ناهانگ  شوپ  هدرپ  هک  نآ  رگید  و  تسا ،  دـب  اتاذ  اـهنآ  یکی  تسا ،  حـیبق  تهج 

 . تسنآ رگنشور  وگغورد  ناپوچ  ناتساد  هک  نانچ  دهد ،  یم  هولج  طلغ  مه  ار  وگغورد  حیحص  تسرد و  لمع  هک :  نیا  نآ 

وگغورد ناپوچ 

 ، درب یم  ندینارچ  يارب  نابایب  رد  ار  دوخ  نادنفـسوگ  زور  ره  یناپوچ  هک  دننک  یم  لقن  مشچ :  دینک !  لقن  ار  ناتـساد  نآ  افطل  شوگ : 
هب هدش و  ربخ  اب  هد  مدرم  درک !  هراپ  ار  نادنفـسوگ  گرگ  دیـسرب ،  مداد  هب  مدرم  دز :  ادـص  دـنک ،  تیذا  ار  مدرم  دیـشک  شلیم  يزور 

ناپوچ درک .  هلمح  ناپوچ  هلگ و  هب  گرگ  اعقاو  رگید  زور  دنتـشگرب  هدرک  شنزرـس  ار  وا  دـیوگ ،  یم  غورد  دـندید  دنتفاتـش  شکمک 
نینچ غورد  يرآ ،  دـندش .  گرگ  هـمعط  شنادنفــسوگ  دوـخ و  هجیتـن  رد  دـماین و  وا  تاـجن  يارب  یــسک  درک  داـیرف  هـچ  ره  هراـچیب 

 . دریگ یم  رب  رد  ار  نارگید  شررض  مه  ددرگ و  یم  رب  ناسنا  دوخ  هب  شررض  مه  هک  دراد  رب  رد  ار  یئاهررض 

دیسر دوخ  يازس  هب  وگغورد 

دننک یم  لقن  تسد :  میرادیرخ .  ناج  لد و  زا  دیئامرفب  مشچ :  منک ؟  هراشا  رت  نیریش  یناتـساد  هب  دیئامرفب  هزاجا  رگا  مه  هدنب  تسد : 
هک یتقو  دروایب ،  ذغاک  تاود و  ملق و  هک  داد  روتسد  ردپ  دسیونب ،  نایاونیب  تهج  يا  هلاوح  ات  دمآ  ردپ  شیپ  نولوط  نب  دمحا  يزور  : 
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تخادنا و نیئاپ  هب  رـس  تسا ،  لوغـشم  عورـشمان  لمعب  ناشنازینک  زا  يزینک  اب  مادـخ  زا  یکی  دـید  دروایب ،  ار  اهنآ  رگید  قاطا  زا  تفر 
هدرک يزارد  تسد  نم  هب  دمحا  تفگ :  تفر و  نولوط  دزن  هب  دز  هلیح  هب  تسد  دیوگ ،  یم  ردپ  هب  دمحا  هک  نآ  لایخ  هب  زینک  تشذگ 
داتفا هار  هب  تفرگ و  ار  همان  دـمحا  نزب .  ار  لماح  ندرگ  همان ،  ندیـسر  اب  مداـخ !  تشون :  نینچنیا  ار  هلاوح  درک ،  رواـب  نولوط  تسا ، 

زینک داد .  ار  همان  دمحا  مناسرب ؟  دوز  ات  هدـب  نم  هب  ار  همان  تفگ  درک ،  لقن  ار  هلاوح  نایرج  دـمحا  يور ؟  یم  اجک  دیـسرپ  وا  زا  زینک 
 : تفگ تساوخ و  ار  دمحا  نولوط  دز ،  ار  مالغ  رـس  شـسرپ  نودب  دیـسر  مداخ  هب  همان  هک  نیمه  داد ،  روکذم  مالغ  هب  تفرگ و  ار  نآ 

تیعقوم زین  دمحا  و  دندومن ،  قحلم  واب  مه  ار  زینک  داد  روتـسد  نولوط  داد ،  حرـش  ار  مالغ  ناتـساد  دـمحا  وگب ؟  تسا  هدوب  هچ  نایرج 
 . دینک قیوشت  ارم  دوش  یم  ثعاب  امـش  يراوگرزب  تسد :  دـش .  هدافتـسا  دوب و  نیریـش  ادـج  مشچ :  ( 102  . ) درک ادیپ  يا  هدـنزرا  سب 

لماش و  نوگاـنوگ ،  دارفا  فلتخم و  ماـسقا  ياراد  هکلب  درادـن ،  ناـبز  ناـمز و  هب  صاـصتخا  تسین و  مسق  کـی  هک  غورد  اریز  شوگ : 
 . دوش یم  مه  نآ  دننام  تباتک و 

غورد ماسقا 

 ، نوعرف دورمن و  یئوگغورد  دننام  تسا  یئادخ  ياعدا  تیهولا و  صوصخ  رد  غورد  یهاگ  شوگ :  دیئامرفب .  يرتشیب  حیضوت  مشچ : 
یعدم انایحا  يربمایپ و  ياعدا  توبن و  عوضوم  رد  یهاگ  دندرک و  یئادخ  ياعدا  هتفرگ و  رارق  ناربمیپ  لباقم  رد  هک  رگید  رفن  اهدص  و 

نینچ زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  تسا  نشور  تسین و  لیلد  هب  دـنمزاین  هعماج  رب  نآ  هبرـض  تدـش  هک  دـشاب ،  یم  نیملـسم  یئاوشیپ  تماما و 
قح ریـسم  زا  عامتجا  هعماج و  دـندوبن ،  يدارفا  ناـنچ  قح  لـباقم  رد  رگا  هک  دـنا  هدیـشک  یئاهررـض  هچ  هدـید و  اـه  هبرـض  هچ  يدارفا 
هار رس  هک  یئاهدس  هچ  و  هدرواین ،  دیدپ  هک  یعناوم  هچ  وگغورد  دارفا  نیا  دوجو  یلو  دیسر ؛ یم  لماکت  یقرت و  هب  دش و  یمن  فرحنم 

غورد یهاگ  و  تسا .  غورد  رثا  رب  لاحب  ات  مالـسا  ردص  زا  نیملـسم  ياه  یتخبدب  یلک  روطب  تفگ :  دیاب  و  دنا !  هدرواین  دوجو  هب  قلخ 
زا تمسق  نیا  هبرـض  تاجرد  هتبلا  تسین ،  هدیـشوپ  يدحا  رب  مه  نآ  ررـض  دندومرف ،  هراشا  زیزع  ردارب  هک  نانچ  تسا  یتکلمم  راک  رد 

تایاور رثکا  دب و  رایسب  مه  عامتجا  درف و  غورد  اما  تسین .  یعامتجا  يدرف و  ياهغورد  اب  سایق  لباق  یلو  دوب ،  دهاوخ  رتمک  لوا  مسق 
لماش غورد  تایاور  هک  تسا  نیا  امـش  رظن  مشچ :  دیدرگ .  دـهاوخ  مه  اهنآ  لماش  همزالملاب  هچ  رگ  دـشاب ،  یم  مسق  نیا  شهوکن  رد 

رد يا  هناگادج  ياهیگژیو  هک  تسا  نشور  اهنآ  شهوکن  زا  یلو  دش ،  دهاوخ  لماش  یلوا  قیرطب  ارچ !  شوگ :  دوش ؟  یمن  شیپ  ماسقا 
تـسد رد  هشیمه  وا  لئاسو  باتک  تسا و  عیـشت  ملاع  رخافم  زا  مالـسا و  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک   ) لئاسو بحاص  هک  نانچ  دراد ،  رب 

ادـخ و رب  هک  غورد  زا  رگید  مسق  کـی  صوصخ  رد  صوصخم  باـب  کـی  تسا )  هیملع  ياـه  هزوح  گرزب  نیـسردم  دـیلقت و  عـجارم 
نآ فارطا  رد  هصوصخب  مه  دـیلقت  عجارم  ءاـهقف و  تسا و  هدوـمن  رکذ  یتاـیاور  اـج  نآ  رد  هدرک و  ناوـنع  تسا ،  ع )   ) ماـما ربـمغیپ و 

 . دنا هداد  رارق  هرافک  اضق و  شیارب  هدومن و  دادملق  هزور  تارطفم  زج و  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  هتفگ  نخس 

اهراک نیرتدنمدوس 

رـشب نیا  دـئاع  يرایـسب  دـئاوف  هچ  اهدوس و  ددرگ ،  هتـسب  یلکب  غورد  رد  هجیتن  رد  دوش و  ساسحا  غورد  يدـب  رگا  ماسقا  نیا  ماـمت  رد 
هدـنزرا و راکرپ و  قوذ و  شوخ  ياـملع  زا  یکی  هک  يرئازج  دیـس  زا  هک  ناـنچ  دـنوش ،  یم  كرت  نآ ،  رثا  رد  ناـهانگ  دـش و  دـهاوخ 
 ! نک یئامنهار  اهراک  نیرتعفان  هب  ارم  تشاد :  هضرع  دـش و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  روضح  بایفرـش  يدرم  هدـش :  لـقن  تسا  شک  تمحز 

صخرم ربمایپ  روضح  زا  رایـسب  بجعت  اب  صخـش  نآ  نک !  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  هاـگ  نآ  وگن  غورد  وگب و  تسار  دومرف :  ترـضح 
انز مورب و  ابیز  نز  نالف  هناخ  هب  تسبوخ  درکن ،  عنم  نآ  ریغ  زا  ارم  تشاد و  رذـح  رب  غورد  زا  طـقف  ارم  ربماـیپ  تفگ  دوخ  اـب  دـیدرگ ، 
هانگ درک  رکف  میوگب ،  غورد  مناوت  یمن  یئآ ؟  یم  اجک  زا  دسرپب  نم  زا  یسک  رگا  دمآ  شرکف  هب  درک ،  تکرح  هک  نیا  درجمب  منک ، 
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 ، دـیدرگ كرت  شناـهانگ  همه  غورد  كرت  اـب  تسـش و  ناـهانگ  همه  زا  تسد  هجیتن  رد  دومن ،  ار  رکف  نیمه  زاـب  دـهدماجنا ،  يرگید 
(103)

وگغورد یئاوسر 

یلو درب  ورف  ار  وا  دوـش و  هتفاکـش  نیمز  دوـش  یم  یـضار  هک  ددرگ ،  یم  هدنمرـش  دوـش و  یم  اـسر  ناـنچ  وـگغورد  یهاـگ  یتـسار  هب 
وا يارب  رادقم  نیمه  تمایق ،  ربق و  رد  یهلا  باذـع  زج  ددرگن  وا  دـئاع  ینایز  رگا  دوش و  یم  هظفاح  مک  ابلاغ  وگغورد  دورن .  شیوربآ 

رابتعا یق  عقو و  یب  اهرظن  رد  راوخ و  اه  هدـید  رد  ار  ناسنا  غورد  یقارن ؛  هللا  ۀـیآ  راوگرزب  همالع  قـالخا  داتـسا  لوق  هب  و  تسا .  یفاـک 
هاگ ره  هدـش :  لقن  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  تسا ،  ترخآ  ایند و  یئور  هایـس  ثعاـب  ادـخ و  قلخ  دزن  رد  وربآ  نتخیر  ساـسا  دزاـس و  یم 
یم شرع  هب  ات  دوش  یم  دنلب  يدنگ  نفعت و  وا  لد  زا  و  دننک ،  نعل  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دـیوگب .  یغورد  یعرـش  رذـع  نودـب  نموم 

(104  . ) دشاب ردام  اب  يانز  اهنآ  نی  رتناسآ  هک  دسیون  یم  وا  رب  انز  داتفه  هانگ  غورد ،  نآ  ببسب  یلاعت  يادخ  دسر و 

دوش یمن  وگغورد  نموم 

وگغورد دنتشاد ،  هضرع  يرآ !  دومرف :  دوش ؟  یم  لیخب  دنتشاد :  هضرع  یلب .  دومرف :  دوش ؟  یم  وسرت  نموم  دندیسرپ  رورـس  نآ  زا  و 
 ، دنادنخب ار  نارـضاح  ات  دیوگب  یغورد  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  دومرف :  دنک و  یم  مک  ار  يزور  غورد  دومرف :  و  هن !  دومرف :  دوش ؟  یم 
ود هب  مدیـسر  ات  مدش  هناور  وا  اب  متـساخرب و  نم  زیخرب ،  تفگ  دمآ و  نم  دزن  هب  يدرم  ایوگ  دومرف :  و  وا !  رب  ياو  وا  رب  ياو  وا ،  رب  يا 

دیسر و یم  وا  هناش  هب  ات  درب  یم  ورف  وا  رـس  فرط  کی  هب  ار  نآ  نهآ و  زا  یبالق  شتـسد  رد  دوب و  هداتـسیا  يرگید  هتـسشن و  یکی  رفن 
 ، وگغورد تسا  يدرم  هتسشن ،  هک  نیا  تفگ :  تسا ؟  یلمع  هچ  نیا  مدیسرپ :  نم  درب  یم  ورف  رگید  فرط  هب  دروآ و  یم  نوریب  سپس 

ادخب كرـش  نآ  هریبک ؟  ناهانگ  نیرتگرزب  هب  مهد  ربخ  ار  امـش  دیهاوخ  یم  دومرف :  زین  و  دوش .  یم  باذع  تمایق  زور  ات  هنوگ  نیا  هک 
(105  . ) تسا غورد  نیدلاو و  قوقع  ، 

یسیون غورد 

هچ رگ  درادن  تلاخد  نابز  و  دوش ،  یم  شماسقا  همه  لماش  غورد  هتبلا  شوگ :  تسین .  نتفگ  غورد  زا  رتمک  مه  یـسیون  غورد  مشچ : 
هچ ملق  هن  رگ  دینک و  تجاجل  نم  اب  دـیراد  انب  ایوگ  دـیئامرف ،  یم  یفطل  مک  رگید  اجنیا  نابز :  تسا .  ملق  نابز  مه  نآ  تفگ  ناوت  یم 

هدننک تخبدب  زوسنامناخ ،  مارح ،  رضم ،  دشاب  هک  وحن  ره  هب  غورد  میئوگب  میهاوخ  یم  ام  بوخ  رایـسب  شوگ :  دراد ؟  نابز  هب  یطبر 
و اه ،  همان  تالاقم ،  اهباتک ،  اه ،  هلجم  اه  همانزور  ياهغورد  دـننام  رگید  ياههار  زا  ای   ( ناـبز  ) دـشاب وت  هار  زا  هچ  تسا ،  روآ  ناـیز  و 

دراد نایرج  غورد  نایز  ررض و  دراد  دوجو  هتشون  نآ  هک  ینامز  ات  اریز  تسا  رتالاب  یسیون  غورد  ررـض  تفگ :  ناوت  یم  هکلب  نآ  دننام 
 : مشچ مینک .  یم  هدافتـسا  دیئامرفب  شوگ :  دمآ .  مدای  بلاج  یتیاکح  امـش  راتفگ  زا  مشچ :  يزار  يایرکز  نب  دمحم  یـسیون  غورد  . 
زا روصنم  دومن ،  روصنم  کلم  مانب  یناماس  هاشداپ  میدقت  ار  نآ  تشون و  ایمیک  ملع  رد  یباتک  يزار  يایرکز  نب  دمحم  دننک :  یم  لقن 
داد هزیاج  الط  رانید  رازه  يو  هب  دومن و  نیسحت  ار  وا  دیدرگ ،  لاحشوخ  رایسب  تشاد  يویند  تورث  الط و  هب  هقالع  یلیخ  هک  یئاج  نآ 
هک یـسک  اریز  هدوب :  قمحا  ردـقچ  نابز :  دروآ .  رد  لمع  هلحرم  هب  ینعی  دـنک ،  هدایپ  هتـشون  دوخ  باـتک  رد  هچ  ره  هک  درک  اـضاقت  و 
وا غورد  شتهج  نکن !  تراسج  مشچ :  دور ؟  یم  ناطلس  دزن  هب  هچ  يارب  رگید  دزاسب ،  الط  رانید  رازه  تعاس  ره  دراد  تردق  شدوخ 

يزار دروآ .  رد  ناحتما  ضرعم  رد  ار  وا  ناطلس  تهج  نیمه  يور  تسین  هاشداپ  هب  دنمزاین  دیوگ ،  یم  تسار  هک  یـسک  هنرگ  و  هدوب ، 
لکـشم نآ  هیهت  هک  دراد ،  مزال  رایـسب  تاوداو  لئاسو  دوش  یمن  هدایپ  جراخ  رد  ایمیک  لمع  یناسآ  نیاب  اترـضحیلعا  تفگ :  باوج  رد 
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یلمع اهنآ  هتـساوخ  دـنهاوخب  وحن  ره  هب  تساهنآ  تسد  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  يرآ   ) تسناسآ نم  يارب  رایـسب  وت  تفگ  کلم  تسا ، 
مامت يرآ  داد . ) یم  ماـجنا  يولهپ  سوحنم  میژر  هک  ناـنچ  دـننک  یم  جرخ  ناـموت  اـهنویلیم  یفارخ  نشج  کـی  يارب  یهاـگ  ددرگ  یم 

نم تفگ :  هاشداپ  دیدرگ ،  زجاع  ایمیک  نتخاس  زا  تسناوتن و  دیـشک  تمحز  هچ  ره  تمکح  یب  میکح  نآ  درک  هیهت  وا  يارب  ار  لئاسو 
ار وا  غورد  هار  نارگید  ادعب  هک  دنک ،  هیهت  نیغورد  یباتک  و  دوش ،  یسیون  غورد  هب  یـضار  يدنمـشناد  میکح و  مدرک  یمن  لایخ  چیه 

دزن دروآ ،  بآ  دـیدرگ و  بویعم  شمـشچ  هجیتن  رد  و  دـش ،  هراپ  هراپ  ات  دـندز  شرـس  رب  ار  باتک  ردـقنآ  داد  روتـسد  دـنیامن ،  يوریپ 
هب نآ  زا  يدرک )  يوریپ  نآ  زا  وت  هک  نآ  هن  تسا  نیا  ایمیک   : ) تفگ درک و  بوخ  ار  وا  ات  تفرگ  وا  زا  راـنید  هاـجنپ  بیبط  تفر  بیبط 

یکی غورد  هک  دش  تباث  اه  نیا  مامت  زا  يرآ ،  ( 106  . ) دش یقذاح  میکح  ات  تفر  نآ  لابند  هب  دیدرگ و  دایز  بط  هب  میکح  هقالع  دعب 
دش و دهاوخ  دارفا  يرابتعا  یب  اه و  هدید  زا  ناسنا  طوقـس  بجوم  يورخا و  باذع  يدـبا و  تکاله  ثعاب  هک  تسا  دنـسپان  تافـص  زا 
اه هچب  هب  و  دراد ،  جاور  مدرم  نایم  رد  وت  هلیسوب  یلزر  تفص  نینچ  هنافـساتم  و  ددرگ .  یم  یمدآ  تلذ  یگدنکفارـس و  بجوم  یهاگ 

وگب دـیوگ :  یم  ردـپ  اروف  تسا  ینالف  دـیوگ :  یم  هچب  تسیک ؟  دـسرپ  یم  ردـپ  دـنزیم ،  رد  یـصخش  هنومن  يارب  دـنهد ،  یم  دای  مه 
 : دیئوگب تساوخ  ارم  دمآ و  یـسک  رگا  هک  دنک  یم  شرافـس  البق  ای  هن ،  وگب :  دـیوگ  یم  هدـمآ ؟  تاباب  هدیـسرپ  فرط  رگا  ای  تسین ، 
 ، هزاغم هناخ ،  رد  سک  ره  هک  رگید  هیـضق  نارازه  مرادـن و  دـیوگ :  یم  دراد ،  هک  نیا  اب  دـهاوخ  یم  یلوپ  یـسک  رگا  ای  تسین ،  هناخ 

 . دناد یم  رتهب  دوخ  راک  لحم  هسردم و  هرادا ، 

تسا زیاج  غورد  هک  يدراوم 

تموکح  ) قباس میژر  نامز  رد  امـش  مناد  یمن  تسا :  رطخ  رد  ناـسنا  عقوم  کـی  ـالثم  تسا ،  مزـال  نتفگ  غورد  یهاـگ  ردارب !  مشچ : 
نیب زا  دنتفرگ و  یم  ار  فرط  دنتفگ ،  یم  تسار  وا  هب  رگا  درک .  یم  یتالاوس  دمآ و  یم  هناخ  رد  هب  رومام  هن ؟  ای  يدـش  التبم  يولهپ ) 
دننام درادـن ،  یلاکـشا  دوش ،  روصت  نآ  رد  یحلاصم  رگا  یلو  تسا  مارح  یعرـش  رذـع  نودـب  غورد  ردارب !  يرآ  شوگ :  دـندرب .  یم 

ناملـسم ای  دوخ  هب  يررـض  دیوگن  غورد  رگا  هک  یئاج  ای  و  دنوش ،  حالـصا  نآ  اب  دنـشاب و  هدـش  هدـیرب  مه  زا  هک  سک  ود  نایم  غورد 
وا رب  ای  دنـشاب  هتـشادن  نآ  رب  تردق  دهاوخب و  يزیچ  رهوش  زا  نز  رگا  ای  تسا و  رطخ  رد  یمرتحم  لام  وربآ و  ای  دوش و  یم  دراو  رگید 
هک نیا  اب  دنا ،  هدرک  انثتسا  قالخا  ياملع  ار  دراوم  نیا  هک  دشاب  نآ  رب  يزوریپ  ببس  غورد  هک  نمـشد  اب  گنج  رد  ای  و  دشابن ،  بجاو 
ات دشاب  تسار  نآ  رهاظ  يانعم  هک  دیوگب  ینخـس  ینعی   ) دنک هیروت  هکلب  دیوگن ،  غورد  مه  دراوم  نیا  رد  دناوتب  یـسک  رگا  دنا  هدومرف 

ایاضق و دنچ  ره  دنک  تیافک  غورد  تحابق  هرابرد  هزادـنا  نیمه  منک  یم  لایخ  مشچ :  تسا .  رتهب  دـیامنن ) تداع  غورد  هب  یمدآ  سفن 
ياهنایز هب  هداد و  همتاخ  غورد  هرابرد  ار  ثحب  هک  مدوبن  لیم  یب  مه  هدـنب  شوگ :  تساـهنیا .  زا  شیب  غورد  هراـبرد  تاـیآ  تاـیاور و 
تمحازم يارب  هدـنب  دـشاب  هزاـجا  رگا  تسد :  دـننک .  کـمک  مه  ار  اـم  هک  مـنک  یم  اـضاقت  رگید  ناردارب  زا  و  میزادرپـب ،  ناـبز  رگید 

 . دیئامرفب اهمادنا :  مرضاح . 

نآ دسافم  تبیغ و 

غورد تمرح  يارب  هک  تسا  يا  هلدا  ناـمه  نآ ،  یتشز  تمرح و  هلدا  هک  تسا  تبیغ  ناـبز ،  تارـضم  دـسافم و  زا  رگید  یکی  تسد : 
مدرم رثکا  هدش و  تلفغ  نآ  تحابق  زا  هک  تسا  نیریش  يوحنب  مدرم  مامت  نایم  رد  هچ  رگ  لقع . )  عامجا ،  تنـس ،  باتک ،   ، ) دش نایب 

ار اه  تبحـص  رتشیب  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ،  هتفر  نایم  زا  نآ  يدـب  تحابق و  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب ،  ـالتبم  نآ  هب  قاـفتاب  بیرق 
هک دراد  یم  تسود  امـش  زا  یکی  اـیآ  ار ،  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  دـنک ،  تبیغ  دـیابن  و  تسا :  تبیغ  اـب  هتخیمآ  مینک ،  هظحـالم 

هبوت دنوادخ  هک  یتسردب  دیئامن ،  زیهرپ  یهلا  تابوقع  زا  دیرفنتم !  نآ  زا  امتح  دروخب ؟  دشاب  هدرم  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ردارب  تشوگ 
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(107  ) تسا نابرهم  ریذپ 

ناتسروگ رد  ناوج  حلاص و  درم 

لابو نیا  لاثما  نیا و  متفگ :  تشذگ ،  ام  رب  تعرسب  ناوج  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن  یناتـسروگ  هب  يزور  دیوگ :  تما  ياحلـص  زا  یکی 
دنداد و نم  هب  يدراک  دندروآ و  نم  شیپ  هتـشاذگ ،  توبات  نایم  رد  ار  درم  نآ  هزانج  مدید  ایور  ملاع  رد  دـش  بش  نوچ  دنناناملـسم ، 
 : دـنتفگ مروخب ؟  اب  رادرم  تشوگ  هنوگچ  ما ،  هدروخن  ار  یناویح  تشوگ  لاـح  هب  باـت  نم  هللا !  ناحبـس  متفگن  روخب ،  ربب و  دـنتفگ : 

ناتـسربق هب  لاسکی  ات  سپـس  مدرک ،  هبوت  متفگ :  مدید  يربج  ار  لمع  نوچ  يروخ ؟  یمن  ار  وا  تشوگ  ارچ  يدرگن ؟  ار  وا  تبیغ  رگم 
ار وت  يدرک ؟  هبوت  تفگ :  نم  هب  وا  منک ،  تیلح  بلط  وا  زا  نم  هک  نآ  نودـب  مدرک ،  دروخرب  وا  هب  هرخالاب  هک  منیبب  ار  وا  اـت  متفر  یم 
 : درک یم  ناـیب  نینچ  ار  هیبـشت  هجو  رـصاعم  ياـملع  زا  یکی  يرآ ،  تسا  هدرم  تشوـگ  ندروـخ  تـبیغ  هنوـگچ  ( 108  . ) مدرک لـالح 

تیصخش نوچ  هتشک  ار  فرط  ایوگ  مه  هدننک  تبیغ  دریم ،  یم  دربب  رس  ار  یـصخش  دریگب و  تسد  رد  يدراک  یـسک  رگا  هک  نانچمه 
تبیغ هچ  ره  مه  هدننک  تبیغ  دوش ،  یم  مک  دروخب  تشوگ  زا  هچ  ره  تشوگ ،  هدـنروخ  صخـش  هک  نآ  رگید  و  تسا .  هدـناریم  ار  وا 

صخـش دنک ،  عافد  دوخ  زا  درادـن  تردـق  هدرم  هک  نآ  موس -  دـنک .  یم  مک  دوخ  ینید  رهاوخ  ای  ینید  ردارب  تیـصخش  زا  دـنک ،  یم 
تـشوگ ندروخ  مجنپ -  تسا .  مارح  مه  تبیغ  تسا ،  مارح  هتیم  ندروخ  هک  نآ  مراهچ -  درادـن .  ار  دوخ  زا  عافد  یئاـناوت  مه  بئاـغ 

زا هدافتسا  نینچمه  تسا ،  حیحص  هار  ریغ  زا  هدافتسا  هدرم ،  ندروخ  مشـش -  تسا .  رـضم  شبحاص  يارب  مه  تبیغ  تسا ،  رـضم  هدرم 
املع تبیغ  رگا  لاح  تسا ،  ینید  ماوع  ناردارب  يداع و  دارفا  تبیغ  هانگ  اهنیا  هوالعب ،  تسا .  تسرداـن  هدافتـسا  زین  تبیغ  يارب  ناـبز ، 

؟  تسا هنوگچ  هک  تسناد  دیاب  دش  عورش 

گرزب يدرم  تحیصن 

 ، دنک تداع  تبیغ  هب  امش  نابز  ادابم  بالط !  نایاقآ  دومرف :  مق  مظعا  دجسم  ربنم  رد  يزور  مالسا  ملاع  ياهتیصخش  نیرتگرزب  زا  یکی 
تـشوگ ندروخ  تبیغ ،  تسا .  کلهم  مس  هک  مهلاثما )  هللارثک   ) دیلقت عجارم  املع و  هب  تبـسن  تبیغ  زا  اصوصخم  دـیزیهرپب ،  تبیغ  زا 

زا سپ  دوش ،  یم  عطق  وا  تیالو  تسا و  ینید  ردارب  هدرم  مومـسم  تشوگ  ندروخ  عجارم ،  املع و  تبیغ  یلو  تسا ،  ینید  ردارب  رادرم 
 ، دیئامن هعلاطم  ار  یملع  بلاطم  ریسفت و  نآ ،  ياج  هب  دیشاب ،  دوخ  سرد  رکف  دینارذگن ،  تالئاطال  اب  ار  دوخ  تاقوا  دینک ،  زیهرپ  نآ 

یضار هجو  چیه  هب  دشاب ،  هتـشاد  رکف  وج  کی  هزادنا  هب  یـسک  رگا  یتسار   . 9 دینادب !  ار  دوخ  یناوج  ردق  دـینکن  فلت  هدوهیب  ار  رمع 
تبیغ دـیاب  و  تسا ،  هدـننک  تخبدـب  زوسنامناخ و  نآ  تبیغ  هک  عجرم  کی  تبیغ  هب  دـسر  هچ  دـنک ،  ار  یناملـسم  تبیغ  هک  دوش  یمن 
رگید ياه  لیلد  هب  هک  نآ  زا  لبق  افطل  مشچ :  دید .  دنهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  نآ  ررـض  کش  یب  هک  دنـشاب  هجوتم  هدنونـش  هدننک و 

 . دینک نایب  مه  ار  تبیغ  يانعم  دیزادرپب 

تبیغ يانعم 

تافیرعت دوش ،  تحاران  دنونـشب  فرط  رگا  هک  دنز  یفرح  يرگید  رـس  تشپ  رد  ناسنا  ینعی  تبیغ  دیداد ،  یبوخ  رکذـت  رایـسب  تسد : 
مکتی ناوه  هدرک  فیرعت  نینچ  ار  نآ  یحیرط  موحرم  الثم  دـنک .  یم  تشگرب  ینعم  نیمه  هب  الامجا  هک  دـنا  هدرک  وا  يارب  مه  يرگید 
ربماـیپ زا  دـیوگ :  یم  رذوبا  ( 109  ) اناتهب یمـس  ابذـک  ناک  نا  ۀـبیغ و  یمـس  اقدـص  ناک  ناف  هعمـس  ول  همغی  امب  روتـسم  ناـسنالا  فلخ 

نآ رگا  ص )   ) ادخ لوسر  يا  متفگ :  درادـن ،  تسود  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ار  تردارب  ینک  دای  هک  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  تبیغ  مدیـسرپ 
ینک شدای  رگا  و  يا ،  هدرک  تبیغ  ار  وا  ینک  داـی  تسه ،  وا  دوجو  رد  هچ  نآ  هب  ار  وا  وت  رگا  هک  نادـب  دومرف :  هچ ؟  دـشاب  وا  رد  زیچ 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 35 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . دیزادرپب لیلد  هب  مرکشتم ،  مشچ :  ( 110  . ) يا هدز  ناتهب  ار  وا  انامه  تسین ،  نآ  رد  هک  يزیچ  هب 

تبیغ تمرح  هلدا 

درم نز و  ناملسم ،  ریغ  ناملسم و  زا  معا  یلقاع  ناسنا  ره  دشاب .  یم  لقع  املع و  عامجا  تایاور ،  نآرق ،  نآ ،  تمرح  رب  لیلد  تسد : 
دومن دهاوخ  موکحم  ار  نآ  دشاب ،  وا  ررض  هب  هک  دننزب  یفرح  وا  رـس  تشپ  رگا  هک  تسا  يروط  شترطف  تنیط و  گرزب ،  کچوک و  ، 

يرایسب ینک ،  ظفح  ار  تدوخ  وت  نابز  ياقآ  و  ددنب ،  رب  تخر  مدرم  نایم  زا  تبیغ  نیا  رگا  ادج  و  دوش ،  یم  یضاران  نآ  هدنیوگ  زا  و 
هتخیر اهنوخ  تبیغ ،  نیمه  اب  دـیدرگ .  دـهاوخ  فرطرب  اهیراتفرگ  دـش و  دـهاوخ  كرت  دـسافم  زا  یلیخ  ددرگ و  یم  حالـصا  اهراک  زا 
تـسا مزال  رب  سپ  دمآ ،  دهاوخ  دـیدپ  رگید  هدـسفم  نارازه  اهجرم و  جره و  اه و  تراغ  لتق و  دور و  یم  انف  داب  هب  اهـسومان  و  هدـش ، 

ینک تظفاحم  دیآ ،  یم  دوجو  هب  تبیغ  رثا  رب  هک  یئاه  یتخبدب  زا  ار  هعماج  هدومن و  كرت  یلکب  ار  هدسفم  نیا  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ 
.

نابز نداد  دنگوس 

هب هعماج  نآ ،  دـننام  غورد و  ءارتفا و  تمهت و  تبیغ و  اب  هک  وش  یـضار  رتمک  رادـهگن ؛ ار  تدوخ  ایب و  ادـخ  يارب  نابز !  يا  اهمادـنا : 
 ، رگنب دوخ  تارطخ  رد  يا  هظحل  يآ ،  دوخ  هب  یتعاس  وش ،  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ادـخ  يارب  دـنوش ،  هدیـشک  یهاـبت  هب  تلم  داـسف و 

یـسلجم رد  رگا  و  نک ،  كرت  ار  هدوهیب  ياه  هسلج  اـه و  ینیـشن  بش  سلاـجم و  ریگ ،  رظن  رد  ار  تاـفآ  ریاـس  غورد و  تبیغ و  جـیاتن 
یمن ساسحا  ار  وت  تارطخ  دننادان و  دارفا  زا  يرایـسب  دزوسب ،  تلم  تما و  لاحب  تلد  ادخ  يارب  شاب ،  راد  نتـشیوخ  يوش  یم  رـضاح 

يا هراک  رازه  وضع  هچ  هدنرب و  ریـشمش  هچ  و  لاعف ،  وضع  هچ  وت  هک  دنرادن  هجوت  یتسه ،  يزوسنامناخ  يالب  هچ  وت  دنناد  یمن  دننک ، 
هرابرد دنـسانش ،  یمن  ار  وت  وت ،  نایغط  یـشکرس و  زا  دنعالطا  یب  وت ،  تراسخ  نایز و  زا  دـنربخ  یب  وت ،  ررـض  زا  دـنلفاغ  یـشاب ،  یم 
یتایانج هچ  و  دـیآ .  یم  راب  هب  ییاـه  یناریو  هچ  وت  يدازآ  اـب  هک  دـنمهف  یمن  دـنراذگ و  یم  تدازآ  اذـل  دـنرادن ،  یتفرعم  وت  تیهاـم 

 ، رادهگن ار  دوخ  ادخ  يارب  سپ  دنتفا ،  یم  تکاله  كاخ  رب  رفن  اهنویلیم  دوش  یم  رداص  وت  زا  هلمج  کب  دریگ !  یم  تروص  وت  طسوت 
تمرج کچوک و  وت  مرج  هدـش :  هتفگ  تقح  رد  هک  ینامه  وت  تسا ،  رتالاب  شهانگ  مه  انز  زا  هک  دوشن ،  رداص  وت  زا  نآ  نیا و  تبیغ 

یم هچ  ره  هک  مدنم  هلگ  امـش  زا  یلیخ  نم  نابز :  دـسر .  نابز  نیا  زا  دـسر  یم  هچ  ره  قلخ  رب  رعاش :  لوق  هب  ( 111  . ) دشاب یم  گرزب 
 . تسا هدش  رداص  لآ  ربمایپ و  نابز  زا  دشاب  یتراسج  رگا  میدرکن ،  تراسج  اهمادنا :  دینک .  یم  تراسج  دیهاوخ 

تسا رتالاب  انز  زا  تبیغ 

مه يدـعب  تاـیاور  زا  تشذـگ و  هک  ناـنچ  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  تاریبـعت  هنوگ  نیا  هک  نیا  يارب  تسد :  روطچ ؟  ناـبز : 
زا شاب  رذح  رب  دیامرف :  یم  تسا ،  ترضح  نآ  گرزب  باحصا  زا  هک  يرافغ  رذ  یبا  هب  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  دش .  دهاوخ  هدافتسا 
یم انز  درم  هک  نیا  يارب  دیامرف :  یم  ترـضح  تسیچ ؟  نآ  تلع  هک  دسرپ :  یم  رذوبا  تسا ،  رتدـیدش  انز  زا  تبیغ  هک  ندرک ،  تبیغ 

 . دشخبب ار  وا  تبیغ  بحاص  هک  نیا  رگم  دوش ،  یمن  هدیـشخب  تبیغ  یلو  دریذپ ،  یم  ار  وا  هب  وت  مه  ادخ  دیامن ،  یم  هبوت  سپـس  دـنک 
هب رگا  دوش و  نامیـشپ  تبیغ  زا  دـعب  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  نوچ  تسیچ ؟  هدـننک  تبیغ  فـیلکت  سپ  تیاور  نیا  قـبط  اـپ  ( 112)

نینچ تیاور  زا  يرآ ،  دـیداد .  یئاجب  رایـسب  رکذـت  تسد :  دزیخرب .  نآ  زا  يداسف  هک  نآ  ای  و  دوش ،  تحاران  دـیوگب ،  تبیغ  بحاص 
دیوگب فرط  هب  درادن  يا  هدسفم  رگا  دنا :  هدومرف  عجارم  املع و  یلو  درذگب ،  وا  زا  دنوادخ  ات  دشخبب  فرط  دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

دیامن و رافغتـسا  وا  يارب  طقف  دراد ،  يا  هدـسفم  ای  ددرگ و  یم  تحاران  دوش و  یم  وا  تیذا  ببـس  نآ ،  نتفگ  رگا  دـهاوخب و  تیلح  و 
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 : دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  و  تسا .  هدنـشخب  ناحبـس  دـنوادخ  هتبلا  دـشاب ،  یعقاو  مه  وا  رافغتـسا 
لقن راوـگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 113  . ) تسا رتـشیب  وا  ندـب  رد  هروـخ  ضرم  تعرـس  زا  ناملـسم ،  درم  نید  ندرب  نیب  زا  رد  تبیغ  تعرس ، 

رمخلا براش   ) رمخ نمدـم  رب  هدـننک و  تبیغ   ) باتغم رب  و  هدـنراذگ )  تنم   ) نانم رب  تسا :  مارح  هفیاط  هس  رب  تشهب  دومرف :  هک  هدـش 
نآ سنوم  و  ع )   ) یلع نادرگاـش  زا  یلاـکب  فون  ( 114 ( ) دنکن برـش  رد  یهاتوک  دسر ،  نآ  هب  شتـسد  نامز  ره  ای  دـشونب و  مئاد  هک 

رتشیب متفگ :  دوش ، . . .  یکین  وت  هب  ات  امن  یکین  دومرف :  سپ  هد ،  يدـنپ  ارم  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ :  یم  تسا  راوگرزب 
یم تبیغ  ببسب  ار  مدرم  ياهتشوگ  هک  نآ  لاح  تسا و  هداز  لالح  دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد  دومرف :  امرف ،  تحیـصن 

شهاوخ تسد :  دشاب .  یم  نم  رظن  رد  یبیجع  ثیدح  دیئامرفب  هزاجا  رگا  اپ :  دور  یم  نوریب  ادخ  تیالو  زا  هدننک  تبیغ  ( 115  ) دروخ
هب ار  وا  يدـیدن  هک  یـسک  سپ  تسا :  نینچ  نآ  زارف  کی  تسا  لصفم  تیاور  تسا .  ع )   ) قداص ماـما  زا  تیاور ،  نآ  اـپ :  مینک !  یم 

شیهاوگ و  تسا ،  شـشوپ  تلادـع و  لها  زا  وا  دـنهدن ،  یهاوگ  وا  ررـض  رب  دـهاش  ود  وت  دزن  رد  هدـش و  یهانگ  بکترم  هک  تمـشچ 
يادخ تیالو  زا  سپ  تسوا ،  رد  هچ  نآ  هب  دنک  تبیغ  ار  وا  هک  ره  و  دشاب ،  راکهانگ  دوخ  سفن  شیپ  رد  هچ  رگ  دـشاب ،  یم  هتفریذـپ 

 : دومرف هک  ص )   ) ادخ لوسر  زا  شناردپ  زا  هدرک  ثیدح  ارم  مردـپ  و  تسا ،  هدـیدرگ  لخاد  ناطیـش  تیالو  رد  هتـشگ و  جراخ  یلاعت 
هب ار  ینموم  هک  یـسک  و  دومرف ،  دهاوخن  عمج  اهنآ  نایم  تشهب  رد  زگ  ره  دنوادخ  دیامن ،  تبیغ  تسوا  رد  هچ  نآ  هب  ار  ینموم  هک  ره 

تدحو نامـسیر  يردارب و  توخا و  دقع  و   ) هدیدرگ عطق  اهنآ  نایم  رد  تمـصع  تقیقح  رد  سپ  دیامن ،  تبیغ  تسین  وا  رد  هک  يزیچ 
یم لماش  مه  ار  شوگ  دیدرک  رکذ  امش  هک  تایاور  نیا  مامت  نابز ،  دش .  هدافتسا  ادج  تسد :  ( 116  ) تسا هدش )  هتخیسگ  مه  زا  اهنآ 

شوگ ات  هک  مدرک  تباث  قباس  ثحب  رد  رد  نم  دونـش و  یم  مه  شوگ  منک و  یم  تبیغ  نم  هک  نیا  يارب  نابز :  روطچ ؟  تسد :  دوش . 
رثـکا رباـنب  هوـالعب ،  دز .  مهاوخن  تسد  یمارح  لـمع  نینچ  هب  نم  هاـگچیه  درخن ،  ناـج  هب  یمرگ  هب  ارم  ياـهفرح  دـنکن و  قـیوشت  ارم 

سپ ندینـش ،  تبیغ  مه  دراد و  ار  اهباذع  نآ  ندرک  تبیغ  مه  نیاربانب ،  شوگ ،  لماش  مه  دش و  دهاوخ  نم  لماش  مه ،  هانگ  تایاور : 
تبیغ هدنونـش  هانگ  دـیئامن ؟  نایب  ار  تایاور  نآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  شوگ :  تسین .  ناـبز )   ) نم صوصخم  تمرح  باذـع و  اـهنت 

زا تبیغ و  زا  دوـمرف  یهن  ترـضح  نآ  هک :  هدـش  لـقن  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  یهاـنم  ثیدـح  رد  تسا !  نیمه  نم  هفیظو  هتبلا !  ناـبز : 
هک یتبیغ  صوصخ  رد  دراذگب ،  یتنم  دوخ  ردارب  رب  هک  ره  دیشاب !  رایشوه  دیامرف :  یم  هک  اجنیا  هب  دسر  یم  ات  نآ . . .  هب  نداد  شوگ 
در دراد و  یئاناوت  رگا  و  ددـنبب .  وا  رب  ار  ترخآ  ایند و  ياهرـش  زا  رد  رازه  یلاعت  يادـخ  دـنک ،  در  ار  نآ  دوش و  یم  یـسلجم  رد  وا  زا 

تبیغ ود  زا  یکی  تبیغ  هدنونـش  هدـش :  تیاور  نـینچمه  و  ( 117  . ) دـنک یم  وا  تبیغ  هک  تسا  یـسک  نآ  ربارب  داتفه  وا  هاـنگ  دـنکن : 
بتارمب شهانگ  هکلب  تسا ،  هدـننک  تبیغ  اب  يواسم  کیرـش و  تمرح  باذـع و  رد  هدنونـش  اهنت  هن  نیاربانب ،  ( 118  . ) تسا ناگدننک 

نینچ راچد  ار  هراچیب  شوگ  یـسک  هچ  لاح  نیع  رد  تسد :  دوب .  دـهاوخ  رت  تخـس  نم  زا  شوگ )   ) وت باذـع  نیارباـنب  تسا ،  رتـالاب 
لاح نیع  رد  تسد :  مشاب .  رصقم  مه  نم  هچ  رگ  تسوا  دوخ  زا  ریـصقت  نابز :  دیامن ؟  یم  وا  بیـصن  ار  یباذع  نینچ  دنک و  یم  یئالب 

فصنم درف  يارب  منک  یم  لایخ  مشچ :  ددرگ .  التبم  یتبوقع  نینچ  هب  هجیتن  رد  دوش و  تبیغ  ندینـش  هب  داتعم  وا  هک  يوش  یم  ببـس  وت 
هزاجا شوگ :  دینک .  نایب  مه  ار  نآ  انثتسا  دراوم  تسین  دب  دنک ،  تیافک  تبیغ  ندینـش  یتخـس  ندومن و  تبیغ  تحابق  رد  هزادنا  نیمه 

جـالع و هب  دـننک  یم  ناـیب  ار  تبیغ  لـماوع  بابـسا و  هک  قـالخا  ياـملع  شوـگ :  دـیئامرفب .  مشچ :  منک .  ناـیب  ار  اـهنآ  نم  دـیئامرفب 
تبیغ للع  بابـسا و  زا  يا  هصالخ  هب  تسین  دب  هتخادرپ ،  تبیغ  تاینثتـسم  هب  ام  هک  نآ  زا  لبق  یلو  دـنزادرپ ،  یم  مه  تبیغ  تاینثتـسم 

؟  دوش یم  تبیغ  ببس  یلماوع  هچ  دننادب  هک  دنراد  تسود  بلغا  اریز  میتسه ؛  نآ  قاتشم  همه  نیرفآ !  اهمادنا :  میزادرپب . 

تبیغ لماوع 

ءازهتسا هرخسم و  نتشاد ،  دب  ياقفر  تاهابم ،  رخف و  دسح ،  ینمشد ،  توادع و  بضغ ،  دننام :  تسا  رایسب  نآ  لماوع  للع و  شوگ : 
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 : مشچ دـنک .  ار  يرگید  تبیغ  ناسنا  دوش  یم  ببـس  دـشاب  ناسنا  دوجو  رد  هک  اهنیا  زا  کی  ره  هک  نآ  لاثما  ندرک و  یخوش  حازم و  ، 
ار اهنآ  هشیر  دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  دنسپان  تافص  نیا  دشوکب  يدرف  ره  هک  تسنآ  شجالع  شوگ :  تسیچ ؟  نآ  ياود  دوب  درد  اهنیا 

تایاور هعلاطم  هب  ار  دوخ  رابکی  هتفه ،  ره  اـی  بش  ره  اـی  ار  زور  ره  لـقاال  هک  تسنآ  شهار  و  دـنک ،  رب  خـیب  زا  دوخ  ندـب  تکلمم  رد 
ياملع نیریـش  راتفگ  تایاور و  تایآ و  رد  هتخاـس ،  لوغـشم  یقارن ،  ةداعـسلا  جارعم  باـتک  لاـثما  ینید  دـنمدوس  ياـهباتک  یقـالخا و 
هدروآ رظن  رد  ار  منهج  تشهب و  تمایق و  تایآ  ثیداحا و  و  باذـع ،  تایاور  صوصخب  دریگب و  لمع  هب  میمـصت  هدرک و  روغ  گرزب 

رکف زا  ریغ  شرکف  و  لبق ،  هتفه  دنچ  حور  زا  ریغ  شحور  هک  دیمهف  دـهاوخ  یتدـم  زا  دـعب  دزاس ،  قرغتـسم  ار  دوخ  نآرق  ریـسفت  رد  و 
 ، هداد صاصتخا  شلها  زا  ادخ  ماکحا  ندینـش  هب  ار  زور  کی  يا  هتفه  لقاال  دیاب  متح  روطب  درادن  يداوس  رگا  و  تسا ،  شیپ  هام  دـنچ 

رمع زا  هدربن و  يدوس  یگدـنز  زا  هک  دـنادب  دـیامن و  ضیف  بسک  نید  ناگرزب  املع و  زا  دـنک و  تکرـش  تحیـصن  ظعو و  سلاجم  رد 
نوهرم ام  لماکت  یقرت و  تزع و  تسوکین و  تاداع  نیا  رب  طونم  ام  یگتخاس  دوخ  دریگ ،  یمن  ایند  نیا  زا  يا  هجیتن  هتشگن و  دنم  هرهب 
گرزب ياـملع  هک  یتـبیغ  دـنازوس ،  یم  ار  اـم  ترخآ  هدرک و  یمنهج  ار  اـم  یئاـهنت  هب  تبیغ  نیمه  هنرگ  و  تسا ،  بلاـطم  هنوـگ  نـیا 

عجرم راوگرزب  همالع  و  دـنا .  هتـشون  نآ  صوصخم  یباتک  تسا ،  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  مالـسا و  رخاـفم  زا  هک  یناـث  دیهـش  نوچمه 
ربمایپ هک  یتبیغ  دـنا ؛ هدومن  ثحب  نآ  زا  دوخ  هیهقف  بتک  رد  دـیلقت  عجارم  اهقف و  زا  رگید  بساـکم و  رد  يراـصنا  خیـش  مالـسا  ناـهج 

؟  دنتـسه یناسک  هچ  اهنیا  دیـسرپ  لیئربج  زا  دنـشارخ ،  یم  ار  دوخ  ياهتروص  گنچ  اب  هک  دید  ار  یتیعمج  جارعم  بش  رد  ص )   ) مرکا
یبوخ هک  دوش  یم  ببس  دیامن و  یم  دساف  ار  نآ  تقیقح  درب و  یم  نیب  زا  ار  تدابع  حور  هک  یتبیغ  ناگدننک  تبیغ  تفگ :  باوج  رد 

انب شوگ :  ياقآ  تسد :  رگید .  ررض  اهدص  ددرگ و  ریزارـس  هدننک  تبیغ  فرط  هب  وا  ياهدیب  دنک و  تکرح  هدنوش  تبیغ  فرط  هب  اه 
 . دینک نایب  تسا  زیاج  نآ  رد  تبیغ  هک  يدراوم  امش  دوب 

تبیغ تاینثتسم 

ار يدراوم  يرآ  منک .  زیوجت  ار  تبیغ  مهاوخ  یم  نم  دـنکن  لایخ  یـسک  اـت  دوب  مزـال  مه  بلاـطم  زا  رادـقم  نیا  نکیلو  هتبلا ،  شوگ : 
یم هراشا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دشاب  یم  مزال  مه  یهاگ  هکلب  درادن ،  لاکشا  دراوم  نآ  رد  تبیغ  هک  دنا  هدرک  نایب  قالخا  ياملع 

تنایخ مسومان  هب  هدز ،  مکتک  هدروخ ،  ار  ملوپ  یئوگب  هک  نیا  لثم  دشاب ،  هتشاد  نآ  هب  یگتسب  تیاکـش  رد  قح  نتفرگ  رگا  - 1 دوش : 
-3 دنک .  یم  كرت  دسرب  وا  هب  رگا  هک  نیا  دصقب  یـسک  بویع  راهظا  - 2 نآ .  دننام  و  هدیشک ،  وقاچ  هدش ،  ملزنم  دراو  هنابـش  هدرک ، 

یب زامن ،  یب  راوخبارش ،  ناوج  نالف  یئوگب  هک  نآ  دننام  دوش ،  یم  التبم  یناملسم  درف  کی  یئوگن  ار  فرط  بیع  رگا  هک  تروشم  رد 
تفع یب  نید ،  یب  باجح ،  یب  مرش ،  یب  رتخد  نالف  یئوگب  ای  و  هدوب ،  نآ  دننام  و  نالیو ،  زاب ،  رتوبک  قالخا ،  دب  نید ،  یب  تیبرت ، 

-4 دشاب .  یـضرغ  دصق و  ای  تداسح  يور  زا  هتـساوخن  يادخ  هک  نآ  هن  هدوب  مه  اه  تفـص  نیا  اهنآ  رد  هتبلا  دشاب ،  یم  نآ  دـننام  و  ، 
وا دب  تافـص  رکاذ  ندرک و  رد  ار  هاوگ  دهاش و  - 5 تسا .  راچد  ضرم  نآ  هب  ینالف  یئوگب  هک  نیا  لـثم  ندرک  بیع  راـهظا  بیبط  دزن 

یـضاق و ای  ملاع  بیع  راهظا  - 7 نموم .  صخـش  نتخاس  هاگآ  يارب  هدرک ،  تقافر  ینموم  اـب  هک  یقیفر  بیع  راـهظا  - 6 موزل .  دـح  در 
وا همه  هک  یتروص  رد  روک  صخش  نالف  یئوگب :  هک  نیا  دننام  نتفگ  ار  یسک  روهشم  بقل  - 8 درادن .  ار  نآ  تیلباق  هک  یعرش  مکاح 

رامق هدروخ ،  بارـش  ینلع  هک  یـسک  لثم  دـشاب ،  هتـشادن  نآ  زا  یکاب  هک  وا  رهاظ  هانگ  رد  قساف  تبیغ  - 9 دنسانشب .  تفـص  نیا  هب  ار 
مدید نم  دیوگب :  هک  نیا  لثم  تداهش  عقاوم  رد  دشابن 10 - راسمرـش  رهاظ  رد  دوخ  هدرک  زا  دشاب و  باجح  یب  دشارتب ،  شیر  دیامن ، 
تبیغ نتخاس 12 - راکـشآ  مدرم  يارب  ار  اهنآ  کلـسم  مارم و  ناگدننک و  هارمگ  نانخـس  تعدـب و  لها  ياهراتفگ  - 11 هدرک . . .  اـنز 

ریغ صخش  تبیغ  - 14 نآ .  ندرک  در  تسا  زیاج  هک  دهد  تبـسن  وا  هب  ار  دوخ  دشابن و  بوسنم  رگید  یـسک  هب  هک  یـسک  - 13 رافک . 
 . دنتفگ یم  نینچ  هدـع  کی  ای  میدـش ،  ینادان  درف  هب  التبم  تفگ ،  یقمحا  دوش ؛ هتفگ  هک  نیا  لثم  تسیک ،  دارم  دوشن  مولعم  هک  نیعم 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 38 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اجیب نم  زا  لاح  هب  ات  امش  ياه  شنزرس  سپ  نابز :  مینک .  یم  رکشت  امش  زا  رایسب  اهمادنا :  دنشاب .  علطم  ای  هدید و  ار  بیع  نیفرط  - 15
اهنت هن  دراوم  نیا  رد  تبیغ  يرآ  تسا ،  نشور  باـتفآ  دـننام  وت  ياهررـض  هک  نیا  اـب  تسا ؟  هدوـب  اـجیب  روـطچ  اهمادـنا :  تسا .  هدوـب 

رس ات  دینک  هعلاطم  نآ  تقیقح  رد  يرادقم  نابز  ياقآ  تسین  دب  دشاب .  یم  هدسفم  ياراد  دوش  تبیغ  كرت  رگا  هکلب  درادن ،  ياهدسفم 
ات دـنک  لرتنک  ار  دوخ  ناـبز  تسا  دـیما  میزادرپب ،  ناـبز  رگید  ناـیز  هب  تسبوخ  مشچ :  دـیروآ .  تسد  هب  ار  دراوم  نآ  رد  تبیغ  زاوج 

دوش یم  هتفگ  اجنیا  رد  هک  یبلاطم  درادـن ،  يراتفرگ  مشچ :  میدـش ! ؟  راتفرگ  یئاـج  بجع  بجع ؟  ناـبز :  دوش . !  هدوسآ  یعاـمتجا 
رب لاح  هب  ات  امش  میوگ  یمن  هدنب  نابز :  دیهد .  رکذت  دیدید  فالخ  رب  ار  یبلطم  امش  هک  اجک  ره  تسا  لقع  مکح  عرـش و  ماکحا  قبط 
 . دیـشاب سانـش  هفیظو  دیاب  مه  امـش  یلو  تساهنآ  هب  لمع  مه  نم  هفیظو  هدوب ،  یمالـسا  دص  رد  دص  ناتنانخـس  مامت  دیا  هتفگ  فالخ 

 . دیهد رکذت  میهد  ماجنا  دیاب  ام  هک  دیراد  رظن  رد  هچ  ره  مه  امش  اهمادنا : 

نآ ياهنایز  ینیچ و  نخس 

هدـش دراو  يرایـسب  تایاور  تایآ و  نآ ،  تعانـش  تلاذر و  تحاـبق و  رد  هک  تسا  ینیچ  نخـس  ناـبز ،  ياـهنایز  زا  رگید  یکی  مشچ : 
مشچ روطچ ؟  تسد :  دوش .  یم  هدید  رگید  تافص  صوصخ  رد  رتمک  هک  هدش  هدید  یتاریبعت  هثیبخ  تفص  نآ  هرابرد  اهنآ  رد  تسا و 

رد هک  نانچ  ددرگ ،  یم  هدـهاشم  یبوخ  هب  شبحاص  ینیچ و  نخـس  یتسپ  تلاذر و  هک  میئامن  یم  دروخرب  يدـنچ  تاـیآ  هب  نآرق  رد  : 
(119  . ) دور یم  ینیچ  نخس  سلاجم  هب  رایسب  تسوج و  بیع  رایسب  هک  وشم  ریقح  هدنروخ  دنگوس  ره  عیطم  و  هدومرف :  نینچ  یعضوم 

لالدتـسا زین  ةزمل  ةزمه  لکل  لیو  هیآ :  هب  ةداعـسلا  جارعم  رد  یقارن  ءاسن و  هروس  جنپ  داتـشه و  هیآ  هب  راحب  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم 
 . دنا هدومرف 

تایاور اما  و 

 : دوش یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  هنومن  باب  زا  هک  هدیدرگ  لقن  ع )   ) يده همئا  زا  هلیذر  رایسب  تفـص  نیا  شهوکن  رد  يرایـسب  ثیداحا 
یمئاد و رمخلا  براش  قفانم ،  نهاک ،  دش :  دنهاوخن  تشهب  لخاد  هک  دنا  هتـسد  راهچ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  - 1

بـش رد  دومرف :  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  هدش :  تیاور  ع )   ) شراوگرزب ناردـپ  زا  داوج  ماما  زا  - 2 ( 120  . ) تسا نیچ  نخـس  هک  تاتق 
ترضح زا  وا  لمع  زا  سپ  باذع ،  زا  گنر  رازه  رازه  دوب  نآ  رب  و  غالا ،  ندب  شندب  دوب و  كوخ  رـس  وا  رـس  هک  مدید  ار  ینز  جارعم 

زا ربق  باذع  دومرف :  هک  هدش  لقن  ع )   ) یلع زا  - 3 ( 121  . ) دوب وگغورد  رایسب  نیچ و  نخس  نز  نآ  هک  یتسردب  دومرف :  دش ؟  هدیسرپ 
ناردـپ زا  ع )   ) قداص ماما  ( 122  . ) دـشاب یم  شلها  زا  درم  ندـنام  اـهنت  و  یلوب )  تساـجن  زا  ندرکن  زیهرپ  ینعی   ) لوب و  ینیچ ،  نخس 

لوسر ای  یلب  دـنتفگ :  تسیک ؟  دارفا  نیرتدـب  هک  میوگب  امـش  هب  ایآ  دومرف :  رورـس  نآ  هک  هدومرف  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ع )   ) دوخ
 ، دنبیع نودب  هک  یناسک  يارب  دنشوک  یم  هک  یصاخشا  ناتـسود و  نایم  نانکفا  یئادج  ینیچ ،  نخـس  هب  ناگدنور  رایـسب  ندومرف  هللا ! 
هب مینک  یم  اضاقت  مشچ  ياقآ  تساهنیا ،  زا  شیب  یلیخ  امش  نایز  هن !  اهمادنا :  تسین ؟  سب  شنزرس ،  نابز  ( 123  . ) دننک یشارت  بیع 

 . دیهد همادا  دوخ  نانخس 

ناراب ياعد 

هن نم  دومرف ،  یحو  وا  هب  دنوادخ  درک ،  اعد  ناراب  بلط  يارب  ترـضح  نآ  دمآ ،  دیدپ  یطحق  ع )   ) نارمع نب  یـسوم  نامز  رد  مشچ : 
زین دوخ  ینیچ  نخس  رد  هک  تسه  نیچ  نخس  کی  امش  نایم  رد  نوچ  دنتسه ،  وت  اب  هک  یناسک  ياعد  هن  منک و  یم  باجتسم  ارت  ياعد 
وت نم  یسوم  يا  دومرف :  ادخ  مینک !  شنوریب  دوخ  نایم  زا  ات  نک  یفرعم  ام  هب  ار  وا  اراگدرورپ !  تشاد :  هضرع  ترضح  تسا ،  رصم  ، 
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(124  . ) دندش باریس  ناراب ،  ندمآ  اب  دندرک و  هبوت  یگمه  سپس  مشاب ! ؟  نیچ  نخس  مدوخ  هنوگچ  منک ،  یم  یهن  ینیچ  نخس  زا  ار 
تالاح هب  یتقو  دنـشاب ،  یم  عیـشت  ملاع  مالـسا و  ناهج  رخافم  زا  گرزب و  ياملع  زا  ود  ره  هک  یقارن  موحرم  نینچمه  دیهـش و  موحرم 
دیئامرف نایب  ار  نآ  رـس  تسا  نکمم  شوگ :  دنیامن .  یم  یفرعم  وگغورد  هدننک و  تبیغ  زا  رتالاب  ار  وا  تلاذر  دنزادرپ ،  یم  نیچ  نخس 
هدافتـسا یلاعبانج  ياهیئامنهار  زا  لاـح  هب  اـت  درادـن ،  یلاکـشا  مشچ :  مهاوخ .  یم  ترذـعم  شوگ :  مدرک .  یم  ضرع  هدـنب  مشچ :   ؟

کفنم نآ  دـننام  قاـفن و  دـسح ،  تبیغ ،  تمهت ،  غورد ،  زا  دـنک  یم  ینیچ  نخـس  هک  یـسک  تسنآ :  بلطم  نیا  رـس  يرآ ،  میدرک . 
 ، دوسح نک ،  تبیغ  وگغورد ،  ینعی  نیچ  نخس  نیاربانب  درب ،  دهاوخ  راک  هب  ار  هلیذر  تافـص  نیا  دوخ  ینیچ  نخـس  رد  دش و  دهاوخن 

 . . . قفانم و

نیچ نخس  مالغ 

یقارن راوگرزب  همالع  شوگ :  مینک .  یم  هدافتـسا  دـیئامرفب ،  مشچ :  مراد ؟  یناتـساد  ینیچ  نخـس  هرابرد  نم  دـشاب  هزاجا  رگا  شوگ : 
رایسب راک  رظن  زا  نیریش ،  شقالخا  ینعی  ینیچ ،  نخس  زج  درادن  یبیع  چیه  تفگ :  رادیرخ  هب  تخورف و  ار  يا  هدنب  يدرم  هدرک :  لقن 

دیرخ زا  هک  یتدم  زا  دعب  دیرخ ،  ار  هدـنب  درادـن و  یلاکـشا  تفگ :  رادـیرخ  ابیز و . . .  ینیب  یم  هک  نانچ  شا  هفایق  گنرز ،  کباچ و 
تفگ الغ  هن ،  تفگ :  نز  دریگب ؟  يرگید  نز  دـهاوخ  یم  اقآ  هک  يرادربخ  تفگ :  تفر و  دوخ  ياقآ  نز  شیپ  مالغ  تشذـگ ،  دـبع 
يارب شارتب و  وا  يولگ  ریز  زا  هناد و  دـنچ  رادرب و  یغیت  دـش  هک  بش  دـنکن  ار  راک  نیا  یهاوخ  یم  رگا  تسا ،  نم  تسد  هب  شا  هراـچ 

دنک یلمع  ار  راک  نیا  بش  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  هراچیب  نز  منک .  درس  نارگید  زا  رگ و  وت  هب  تبسن  ار  وا  ناوخب و  اعد  نآ  رب  ات  رواب  نم 
دش هک  بش  دشکب ؟  ار  امش  هک  تسا  هشقن  ددص  رد  هدرک و  ادیپ  قیفر  مناخ ،  هک  يرادربخ  تفگ :  درم  هب  و  تفر ،  درم  دزن  هب  مالغ  ، 

ار غیت  اج  همه  زا  لفاغ  هراچیب  نز  دش :  هک  بش  دربب .  ار  امش  رس  دراد  دصق  هتفرگ و  تسد  هب  يدراک  ینیب  یم  نزب ،  باوخ  هب  ار  دوخ 
لیماف دزن  مالغ  دیناسر ،  لتق  هب  ار  نز  دش و  دنلب  دید ،  لاح  نآ  هب  ار  نز  درم  هک  دشارتب ،  رهوش  يولگ  ریز  زا  وم  هناد  دنچ  ات  تشاد  رب 

همه هرخالاب  تفرگ و  تروص  اهلتق  هتخیر ،  مه  هب  لیماف  ود  دندمآ ،  همه  تشک ؟  ار  امش  رتخد  ناتداماد  دیرادربخ  تفگ :  تفر و  نز 
(125  . ) تسا هدوب  اجک  زا  هشقن  نیا  هک  دندیمهف 

نابز هدنبوک  ياه  هبرض 

یئاه هبرض  هچ  لمع  نیا  اب  هک  دنادب  نابز  ياقآ  طقف  مرادن  یبلطم  شوگ :  دیئامرفب ؟  دیراد  يرگید  بلطم  میدرک  هدافتسا  ادج  مشچ : 
و دناشاپ ،  یم  مه  زا  ار  يدـحتم  ياه  تیعمج  هچ  دـنز و  یم  مه  هب  ار  یئاه  يردارب  هچ  دزیر و  یم  یئاهنوخ  هچ  دـنز و  یم  عامتجا  هب 

یثنخ ار  يدوس  رپ  هدنزرا و  ياه  هشقن  هچ  دنک و  یم  دوبان  ار  یلیـصا  ياهفدـه  هچ  و  دزاس ،  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  یتلم  هتـسد و  هچ 
يدایز ياهتقشم  اهجنر و  هچ  دنک و  یم  لحمـضم  ار  یمهم  ياهیراکادف  هچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  یناوارف  ياه  تمحز  هچ  و  دیامن ،  یم 

دارفا ناشک و  تمحز  هدرک و  لاماپ  هدش ،  هتفر  راک  هب  قح  هار  تفرشیپ  لطاب و  لالحمضا  رد  قح و  ریسم  رد  حیحص و  قیرط  رد  هک  ار 
دیآ دوخ  هب  نابز  تسبوخ  رگید .  ررض  اهدص  دناشک و  یم  يدوبان  هب  دش ،  لئاق  تمیق  اهنآ  يارب  دوش  یمن  هک  ار  يا  هدنزرا  جرا و  رپ 

هب یکدنا  دـتفا ،  عامتجا  رکف  هب  دروآ ،  رظن  رد  تسا ،  هلمج  نآ  زا  ینینچ  نخـس  هک  ار  دوخ  ياهنایز  درگنب و  نتـشیوخ  در  يا  هظحل  و 
جنر دنک و  هظحالم  ار  زوسلد  رویغ و  ناناملـسم  ياهیراکادـف  يزور و  هنابـش  تمحز  دـنیبب  ار  نانآ  راک  بسک و  دـنک ،  روغ  نانآ  لاح 

هفیظو هاگ  نآ  دنک  باسح  یتعاس  دریگن ،  هدیدان  ار  تنـس  نآرق و  تکلمم و  نید و  نارادـساپ  زوسلد و  ناربهر  نید و  ناگرزب  ناوارف 
یم هنادنـسپ  ادخ  ینیقی و  دـص  رد  دـص  نخـس  قح و  راتفگ  ای  توکـس و  زج  هفیظو  ایآ  درک ؛ دـهاوخ  ساسحا  ار  دوخ  ریطخ  ساسح و 

ود نایم  رد  ینیچ  نخـس  يارب  هک  ره  و  دومرف :  هک  هدش  لقن  نینچ  يا  هبطخ  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  تسا  نینچ  هفیظو  نوچ  دـشاب ؟ 
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دیآ نوریب  شربق  زا  هک  یماگنه  و  دنازوسب ،  تمایق  زور  ات  ار  وا  هک  دنادرگ  طلسم  ار  یـشتآ  وا  رب  شربق  رد  دنوادخ  درادرب ،  یمدق  رفن 
 : تسد میدرک .  هدافتـسا  اهمادنا :  ( 126  . ) ددرگ شتآ  لخاد  ات  دزگب  ار  وا  تشوگ  هک  دنک  طلـسم  ار  یهایـس  ياهدژا  وا  رب  دـنوادخ  ، 

 . دیئامرفب مشچ :  مراد .  مرظن  رد  يا  هدنزاس  تیاکح  کی  هدنب  مریگن  ار  تقو  دیئامرفب  هزاجا  رگا 

گرگ ینیچ  نخس 

يوحن دمحا  بلعث  تبـسانمب  تسا ،  ریظن  مک  هدنزرا و  دارفا  زا  ناگرزب و  زا  هک  حـیتافم  بحاص  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  تسد : 
وا هب  تسین  گرگ  هابور ،  زا  ریغ  دـندرک  تدایع  وا  زا  ناگدـنرد  مامت  دـش ،  ضیرم  يریـش  يزور  هک :  هدومرف  لقن  ار  یناتـساد  ینابیش 
ارم دمآ  هابور  نامز  ره  درک :  رداص  نامرف  ریـش  هابور ،  زج  دندمآ  وت  ندید  هب  همه  اترـضحلعا ،  دـشاب ،  هتفگ  دـیاش  درک ،  ینیچ  نخس 

یئاود تفگ :  ریـش  مدوب .  اود  بلط  رد  نم  نابرق  تفگ :  هابور  درک ،  شنزرـس  ار  وا  ریـش  دمآ ،  هابور  هک  تشذگن  يزیچ  دـیهد ،  ربخ 
ياپ دوخ  لاگنچ  اب  درک و  هلمح  ریش  دوش ،  هدروآ  نوریب  هک  تسا  راوازس  گرگ :  ياپ  قاس  رد  تسیا  هدغ  يرآ  تفگ :  يدرک ؟  ادیپ 

ای دز :  ادص  دوب :  يراج  شیاپ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دیسر  وا  هب  هار  نیب  رد  گرگ  تخیرگ ،  هابور  دروآ ؛ نوریب  ار  هدغ  تفرگ و  ار  وا 
ینیـشن یم  نیطالـس  شیپ  یتقو  شوپ  زمرق  شفک  يا  کـسار  نم  جرخی  اذ  اـم  رظناـف  كولملا  دـنع  تدـعق  اذا  رمحـالا  فخلا  بحاـص 

(127  . ) دیآ یم  نوریب  هچ  تناهدورس  زا  هک  شاب  هجوتم 

یمق موحرمب  تراسج 

شیاهباتک اه  یضعب  ای  هدرک و  یئوگدب  ناشیا  هب  هک  ما  هدید  اهباتک  زا  یضعب  رد  نم  یلو  دیدرک  فیرعت  یمق  موحرم  زا  امش  ردارب  اپ : 
همه وا  ياهباتک  دـنا ،  هدرکن  كرد  ار  وا  ياهباتک  هتخانـشن و  ار  راوگرزب  همـالع  نآ  اـهنآ  مزیزع !  تسد :  ( 128  . ) دـنناد یمن  ربتعم  ار 

گرزب عجارم  ار  وا  حیتافم  باتک  تسا .  نید  ناگرزب  هقالع  دروم  قیقد و  بوبحم و  رایـسب  ياملع  زا  وا  دوخ  دشاب ،  یم  دیفم  هدنزرا و 
و دـشابن ،  شا  هناخ  رد  موحرم  نآ  بتک  هک  دـینیب  یم  ار  یـسک  رتمک  املع  لزنم  رد  امـش  دـننک ،  یم  هدافتـسا  هتفرگ و  تسد  رد  دـیلقت 

نوتـس ءاضعا  زا  اهتردق و  ربا  رومام  ای  تسا و  نادان  ای  دشاب ،  هچ  ره  دشاب و  هک  ره  دـنک  یئوگ  دـب  وا  زا  سک  ره  دـینادب  دـیاب  هرخالاب 
يرابتعا و یب  هب  ار  وا  هتفرگ  عضوم  وا  ربارب  رد  ناـنید  یب  درذـگ ،  یمن  عیـشت  مالـسا و  ناـهج  زرم  زا  موحرم  نآ  اـهباتک  نوچ  و  مجنپ ، 

هجاوخ دننام  عیـشت  بهذم  مظاعاو  نید  ناگرزب  ریاس  هب  تبـسن  دارفا  نآ  هک  نانچ  دننک ،  یم  مهتم  يداوسیب  هب  ای  فیعـض  تایاور  لقن 
هناکاب یب  دنا ؛ هدیسرتن  ادخ  زا  هدرک و  اهتراسج  رگید ،  تایآ  یلیبدرا و  سدقم  هللا  ۀیآ  یسلجم ،  راوگرزب  همالع  یسوط ،  نیدلا  ریـصن 
رایسب اپ :  دنک .  ناشبذعم  یهلا  باذع  هب  دنوادخ  دنا ،  هداد  يرترب  اهنآ  رب  ار  ناتسرپ  شتآ  زا  یضعب  هتـشاد و  اور  نیهوت  ناگرزب  نآ  هب 

يدوزب ادخ  يرای  هب  مشچ :  میزادرپب ؟  رگید  تبحـص  هب  میرذگب و  نابز  زا  هک  تسین  دب  ایآ  دیتخاس ،  نشور  ارم  هک  مرکـشتم  امـش  زا 
نینچ هتبلا  مشچ :  دوب .  دهاوخ  ياهنایز  زا  يرصتخم  تفگ  میهاوخ  ادعب  میا و  هتفگ  هچ  ره  لاح  هب  ات  مینادب  دیاب  یلو  تشذگ  میهاوخ 

رس زا  تسد  دیابن  يدوز  نیا  هب  ناوارف ،  نآ  ياطخ  گرزب و  شهانگ  رایـسب و  نآ  مرج  تسا و  دایز  نابز  رطخ  هک  یئاج  نآ  زا  تسا و 
ياطخ مرج و  مهاوخب  مه  نم  رگا  هنرگو  تسامـش  ياهنایز  زا  يرـصتخم  ما  هتفگ  امـش  زا  لاحب  ات  هچ  نآ  مه  نم  نابز :  تشادرب !  نآ 

هدرک ار  امش  هظحالم  لاحب  ات  نم  مریگب و  ار  یناوارف  تاقوا  مهد و  صاصتخا  امش  ياهنایز  هب  ار  يدایز  تاعاس  دیاب  مرمـش ،  رب  ار  امش 
باب زا  هک  ناوارف !  يرآ ،  ناـبز :  دوش ؟  یم  روصت  زاـب  دـیداد  رکذـت  هچ  نآ  زا  ریغب  اـم  ناـیز  رگم  اهمادـنا :  متخادرپ .  راـصتخا  هب  هک 

 : مزادرپ یم  نآ  زا  يا  هصالخ  هب  هنومن 

هیبنجا اب  هحفاصم 
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هک دنک  هحفاصم  ینز  اب  هک  ره  هدومرف :  لقن  ص )   ) ادخ لوسر  زا  تسا  مالسا  ملاع  رخافم  زاو  هعیش  ياملع  نیرتگرزب  زا  هک  ینیلک  - 1
شتآ زا  يریجنز  رد  دشک  شوغآ  رد  مارح  هب  ار  ینز  هک  یسک  و  ددرگ ،  التبم  ادخ  بضغ  طخس و  هب  هک  قیقحب  سپ  دشاب  مارح  وا  رب 

رد هک  دش  دهاوخ  مولعم  اهمادنا  امـش  همه  هفیظو  تیاور ،  نیا  زا  ( 129  . ) دندرگ یم  هدنکفا  شتآ  رد  سپ  دوش ،  یم  هتسب  نیطایـش  اب 
 . دیدرگ دیهاوخ  راچد  یباذع  هچ  هب  یهلا  تیصعم 

نآ ررض  ءانمتسا و 

 ، تسا یگرزب  هاـنگ  دوـمرف :  ترـضح  ( 130  ، ) دـش هدیـسرپ  هضخـضخ  زا  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداـص رفعج  ماـما  زا  نـینچمه  و  - 2
ینادب وت  رگا  هدروآ و  باسح  هب  دنک ،  جاودزا  دوخ  اب  هک  یـسک  دـننام  ار  نآ  هدـنروآ  اجب  و  هدومرف ،  یهن  نآ  زا  شنآرق  رد  دـنوادخ 

نآرق زا  ار  ادخ  راتفگ  ص )   ) ادخ ربمایپ  رـسپ  يا  دیوگ :  یم  يا  هدننک  لاوس  دش .  یهاوخن  اذغ  مه  وا  اب  دـهد  یم  ماجنا  وا  هک  هچ  نآ 
هار ریغ  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  نآ  131)و   ) نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمف  تسا  نیا  ادـخ  راتفگ  دومرف  اـمرف ،  نیب  میارب 

 : دیوگ یم  يا  هدنیوگ  هک  گرزب  تسا  یهانگ  دومرف :  ترـضح  نآ ؟  ای  تسا  رتالاب  انز  ایآ  دسرپ  یم  يار  دشاب ،  یم  شدوخ  حیحص 
دنوادخ و  دنتسه ،  یصاعم  اهنآ  اریز  دنگرزب ،  ادخ  دزن  رد  ناهانگ  همه  هک  یتروص  رد  تسا ،  رگید  یضعب  زا  رت  ناسآ  ناهانگ  یضعب 
اودـبعتال هدومرف :  قیقحت  هب  تسا و  ناطیـش  لـمع  زا  نوچ  هدوـمرف  یهن  نآ  زا  ار  اـم  اـنامه  درادـن و  تسود  ار  ندرک  هاـنگ  ناگدـنب  زا 

هک تسه  هچ  هضخضخ  تسوپ :  ( 132  ) ریعسلا باحصا  نم  اونوکیل  هبزح  اوعدی  امنا  اودع  هوذختاف  ودع  مکل  ناک  ناطیشلا  نا  ناطیشلا 
زاب نآ  صوصخم  باب  کی  مه  لئاسو  باـتک  تسا و  هدـش  ناـیب  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  ناـنچ  نآ  زا  دارم  ناـبز :  دراد ؟  یباذـع  نینچ 

دننک و یم  قلج  هب  ریبعت  نآ  زا  یـضعب  هک  دوش  بنج  دیآ و  نوریب  ینم  هک  دـنک  يزاب  دوخ  تروعاب  ناسنا  ینعی  تسا ،  ءانمتـسا  هدومن 
دنوادـخ هک  نآ  زا  دـعب  لوا ،  هیآ  یکی  هدومرف ،  لالدتـسا  نآرق  زا  دروـم  ود  هب  تیاور  نیا  رد  ع )   ) قداـص ماـما  هک  تسا  یناـهانگ  زا 

دنک باختنا  هار  نیا  زا  ریغ  هک  ره  هدومرف :  نینچ  تسا  یسنج  هزیرغ  عابشا  حیحص  هار  هک  دیامرف ،  یم  نایب  ار  جاودزا  حاکن و  عوضوم 
هک اریز  دیئامنن ،  ناطیـش  یگدنب  هدومرف :  رگید  هیآ  رد  و  دـندح .  زا  ناگدـننکزواجت  زا  يدارفا  نینچ  ءانمتـسا  ای  طاول  ای  دـشاب  انز  هچ 
زا هک  نآ  ات  دنک  یم  توعد  ار  دوخ  بزح  ناطیش  انامه  دیروآ ،  باسح  هب  نمشد  ار  وا  مه  امـش  سپ  تسا  ینمـشد  امـش  يارب  ناطیش 

هفیظو انمـض  دـنک ،  یم  تیافک  هزادـنا  نیمه  هک  هدـش  دراو  ءانمتـسا  تمرح  صوصخ  رد  مه  يرگید  تایاور  دنـشاب .  شتآ  باحـصا 
مک دننام :  يدایز  ياهررـض  هک  تیـصعم -  نیا  هب  ات  دنریگب ،  نز  دوخ  نادنزرف  يارب  رتدوز  هچ  ره  هک  دـیامن  یم  نییعت  مه  ار  ناردـپ 

اب گرزب و  اناد و  انیب و  يادخ  ربارب  رد  نایغط  یشک و  رس  همه  زا  رتالاب  ینوخ و  مک  رس ،  درد  باصعا ،  فعـض  يروک ،  مشچ ،  يرون 
 . دنکن ادیپ  جاور  زوسنامناخ  یهانگ  نینچ  هتشگن و  التبم  دراد - تمظع 

نآ رفیک  طاول و 

دینک نایب  رت  لصفم  رت و  نشور  مراد  تسود  اپ :  دیناد ؟  یمن  ار  طاول  يانعم  امش  نابز :  تسیچ ؟  دارم  دیدرب  مسا  مه  طاول  زا  امش  اپ : 
 ، دنک بلط  حیحـص )  حاکن   ) ار نیا  ءاروام  هک  ره  هدومرف :  دنوادخ  هک  عورـشمان  هار  زا  تسا  یـسنج  هزیرغ  ءاضرا  نامه  طاول  نابز :  . 

عراش تسا ،  گرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  هک  دـهد  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  يدرم  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  راک  زواـجت 
تسا ریشمش  اب  نتـشک )   ) لتق نآ  دح  نابز :  تسیچ ؟  نآ  دح  اپ :  تسا .  هداد  رارق  نآ  هدنهد  ماجنا  يارب  ار  یگرزب  دح  مالـسا  سدقم 

تیـصعم رد  ایآ  اپ :  تسا .  ندرک  بارخ  وا  رـس  رب  راوید  ای  و  نتخادنا ،  نیئاپ  هب  يدنلب  زا  نتـسب و  ار  وا  ياپ  تسد و  ای  ندنازوس و  ای  و 
زا یـسک  رگا  اپ :  دـشاب .  یم  رتدایز  شهانگ  رتشیب و  شتدـش  لوعفم  رد  هکلب  تسین ،  یقرف  نابز ،  تسه ؟  لوعفم  لـعاف و  ناـیم  یقرف 

عرـش مکاح  دزن  رد  دهاش  اب  رگا  ادخ و  هب  تشگزاب  هبوت و  وا  هفیظو  نابز :  تسیچ ؟  وا  هفیظو  داد ،  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  تلاهج  يور 
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باوت دنوادخ  دنک ،  هبوت  دوخ  میظع  ياطخ  گرزب و  تیـصعم  زا  دورب و  ادخ  هاگرد  هب  دیاب  يدرف  نینچ  درادن ،  مه  دـح  دوشن ،  تباث 
 . تسا میحر  و 

طاول نایز 

ررـض یلو  تسا ،  دایز  عاـمتجا  يارب  شررـض  یتیـصعم  ره  هتبلا ،  ناـبز :  دراد ؟  مه  يرگید  ررـض  عاـمتجا  رد  طاول  لـمع  اـیآ  تسد : 
اب دناوت  یمن  و  دنوش .  یم  يدبا  مارح  هدننک  طاول  رب  لوعفم ،  رتخد  رهاوخ و  ردام ،  هک  تسنآ  دراد ،  رب  رد  طاول  لمع  هک  يریگمشچ 
 ، دیدومرف یتیمها  رپ  یلیخ  بلطم  ادج  تسد :  دنوش .  ادج  رگیدکی  زا  دیاب  تسا و  لطاب  جاودزا  طاول  زا  دعب  رگا  دـنک و  جاودزا  اهنآ 

نینچ نم  هلیـسوب  ایآ  هک  درک  هجوت  دـیاب  اما  تسا ،  نکمم  نابز :  دنـشاب .  هدـش  يزوسنامناخ  يالب  نینچ  راچد  ناوارف  يا  هتـسد  دـیاش 
رثکا هکلب  اه ،  سفن  لتق  دادترا ،  دننام  دریگ ،  یم  ماجنا  رتالاب  نیا  زا  یناهانگ  وت  هلیسو  هب  هتبلا  یلو  هن ،  اپ :  دریگ ؟  یم  تروص  يراک 

وت لصفم  مدنمـشهاوخ  دیدرب  انز  زا  دوخ  راتفگ  رد  مه  یمـسا  تسد :  يا .  هدوب  اهنآ  همدـقم  وت  هتفرگ و  ماجنا  وت  هار  زا  اهطاول  اهانز و 
 . دیئامرف نایب 

نآ تبوقع  انز و 

یم دایز  ياهالب  ببـس  لمع  نیا  و   ( اه یبنجا  اب   ) مراحم ریغ  اب  ای  دـشاب  دوخ  ياهمرحم  اب  هچ  مارح  هار  زا  تسا  یـسنج  لمع  انز  ناـبز : 
زور رد  باذع  رظن  زا  مدرم  نیرت  تخس  یتسارب  هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  نانچ  دیآ ،  یم  رامشب  گرزب  یصاعم  زا  ددرگ و 

هک دنا  هتسد  هس  هدش :  لقن  زین  ترضح  نآ  زا  و  ( 133  . ) تسا مارح  وا  رب  هک  دهد  رارق  یمحر  رد  ار  دوخ  هفطن  هک  تسا  يدرم  تمایق 
اب رهوش  رتسب  رد  هک  ینز  تساهنآ  زا  هک  كاندرد ،  یباذع  تساهنآ  يارب  دزاسن و  كاپ  ار  اهنآ  دیوگن و  نخـس  اهنآ  اب  گرزب  دنوادخ 

نایب عجارم  ياه  هلاسر  رد  هک  نآ  طئارـش  اب  تسا ؛  رهوش  ای  نز و  ياراد  رگا  ایند  رد  ار  راک  نیا  هدننک  دیاب  و  ( 134  . ) دنک انز  يرگید 
دنیامن راسگنس  ار  وا  کچوک ،  هن  دنشاب و  گرزب  هن  هک  صوصخم  ياهگنس  اب  کی  ره  دنوش و  عمج  مدرم  ینعی  دننک ،  راسگنـس  هدش 

دـص وا  هب  تسین  رهوش  اـی  نز و  ياراد  رگا  و  يدرف .  نینچ  زا  یلمع و  نینچ  زا  تسا  هعماـج  ترفن  زاربا  عون  کـی  لـمع  نیا  دوـخ  و  ، 
رایسب نایز  ياراد  نم  طقف  دیکاپ ،  هتسشن  همه ،  هک  دینک  یم  لایخ  امش  دوب ،  دهاوخن  نم  زا  رتمک  مه  امش  نایز  سپ  دننز .  یم  هنایزات 

 . دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم  منک :  تبحص  امش  ياهنایز  زا  مهاوخب  نم  رگا  و  مشاب ،  یم 

نآ هابشا  هقحاسم و 

فاحل کی  ریز  رد  هک  تخل  نز  ود  ای  تخل و  درم  ود  ای  یبنجا و  درم  نز و  صوصخ  رد  نابز :  دیئامرفب .  مینک  یم  شهاوخ  اهمادـنا : 
اب تسانز و  دح  مه  نآ  دح  هک  دننک  عابـشا  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  ات  دنلامب  رگیدکی  هب  ار  دوخ  نز  ود  ینعی  هقحاسم ،  ای  دنوش ،  هدـید 
رد تسا و  گرزب  رایـسب  یـصاعم  زا  هک  يروخبارـش  ای  دراد ،  رب  ار  يرتخد  تراکب  تشگنا  تسد و  اب  هک  یـسک  ای  درادن ،  یتوافت  انز 

اهمادنا امش  زا  هک  رگید  تیـصعم  اهدص  و  ناناملـسم )  هیلع  هناحلـسم  مادقا   ) هبراحم يدزد ،  دنـشکب ،  ار  وا  دیاب  مراهچ  ای  موس و  هعفد 
اب یئوگن و  نخس  وت  یـشابن و  وت  رگا  اریز  دریگ ؛ یم  همـشچ  رـس  وت  زا  اهراک  نیا  رتشیب  تفگ :  عقاو  رد  دیاب  اهمادنا :  دریگ .  یم  ماجنا 
نآ تامدقم  همه  دوش ،  یم  یصاعم  نیا  راچد  راگزور  هیـس  تخبدب  نز  نآ  ای  هراچیب  درم  نآ  اجک  ینزن ،  فرح  ینیریـش  تفاطل و  نآ 

اب نم  مور ،  یم  الاب  اهراوید  زا  نم  مور ،  یم  هار  نم  نابز :  يوش .  یم  هطـساو  یبنجا  درم  نز و  نایم  هک  یئوت  دـشاب و  یم  وت  بناج  زا 
نم مشک ،  یم  ار  یـسک  نم  مهد ،  یم  ماجنا  تفع  اب  یفانم  لامعا  نارگید  اـب  نم  مور ،  یم  يدزد  هب  نم  منک ،  یم  يزاـب  دوخ  تروع 

تـسرد مشچ :  دینز ؟  یم  فرح  هدیجنـسن  ارچ  دـینک ،  یم  تبحـص  هدرک  رکف  ارچ  مروخ ! ؟ . . .  یم  بارـش  نم  مراد ،  یم  رب  هحلـسا 
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اه تراغ  لتق و  تفرگ ،  دهاوخن  تروص  اهنآ  رتشیب  یشابن ،  وت  رگا  یلو  دنهد ،  یم  ماجنا  ار  یناهانگ  اهمادنا  مه ،  امش  نودب  هک  تسا 
ات یئوگن  وت  ات  دریگ ،  یم  همشچ  رس  وت  زا  تشذگ  هک  نانچ  رگید  تشز  لمع  اهدص  و  اه ،  يراوخبارش  اهطاول ،  اهانز ،  اهیردب ،  رد  ، 
یم يرگید  هب  ار  مکـش  بلق و  یناـهنپ  رارـسا  هک  یتـسه  وت  دـمهف ،  یم  ار  روظنم  اـجک  زا  فرط  یئاـین ،  نخـس  هب  وـت  اـت  ینزن ،  فرح 

بارش ررض  دیئامرفب  تسا  نکمم  تسد :  یئامن .  لرتنک  و  يریگ ،  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  يرادهگن و  ار  دوخ  دیاب  وت  سپ  ینامهف ، 
عفد ار  تیصعم  نیا  دوخ  زا  هک  دش  هدرب  بارش  مان  دوخ  نانخـس  رد  تسد :  دراد ؟  ام  ثحب  هب  یطبر  هچ  بارـش  ررـض  نابز :  تسیچ ؟ 
دراد تلالد  عامجا )  لقع ،  تنس ،  باتک ،   ) هناگراهچ هلدا  نآ  تمرح  يدب و  رب  اریز  تسا ،  رایسب  نآ  ررض  دیـشخبب ،  نابز :  يدرک . 

 ( ص  ) مرکا ربمغیپ  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  تسیا  هنوگ  هب  دوش و  یم  رگید  ياـهداسف  اـنز و  ببـس  درب ،  یم  ار  لـقع  ، 
 ، لاح نآ  رد  هدرک و  هراپ  ار  وا  هدرپ  دنوادخ  دروخ ،  بارـش  یتقو  تسادخ ،  تیامح  فنک  رد  هدروخن ،  بارـش  ات  ادـخ  هدـنب  دومرف : 
ره زا  دناشک و  یم  يدـب  ره  يوس  هب  ار  وا  دوش و  یم  وا  ياپ  تسد و  مشچ و  شوگ و  ناطیـش  دوب و  دـهاوخ  ناطیـش  شردارب ،  ربهر و 
 : مشچ میهد .  همتاخ  ثحب  نیا  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  دـینک  نایب  دراد ؟  مه  يرگید  ناـیز  ناـبز  اـیآ  شوگ :  ( 135  . ) دراد یم  راـب  یبوخ 

 . دیزادرپب نابز  رگید  ياهنایز  هب  سپ  شوگ :  درک .  هرامش  ار  نابز  نایز  دوش  یم  رگم 

نآ ررض  شحف و 

هک نانچ  تسا  زوسنامناخ  یئالب  دوخ  ازـسان  بس و  یخوش .  هچ  دشاب و  يدـج  هچ  تسا ،  شحف  نابز ،  ياهنایز  زا  رگید  یکی  مشچ : 
وا تشوگ  ندروخ  و  رفک ،  وا  اب  لاتق  و  تسادخ ،  یگدنب  زا  جورخ  نموم  نداد  مانـشد  دومرف :  ادخ  لوسر  هدش :  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا 

(136  . ) تسوا نوخ  تمرح  نوچمه  شلام  تمرح  و  تیصعم ،  وا ) تبیغ  )

نآ تمرح  نعط و 

ادخ لوسر  دومرف :  هک  ع )   ) قداص ماما  زا  تسا  یتیاور  شا  هنومن  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  تایاور  نموم ،  رب  ندز  هنعط  صوصخ  رد  و 
وا رب  ای  دـنز ،  نعط  وا  رب  هک  ره  سپ  هدـیرفآ ،  دوخ  تردـق  لـالج و  تمظع  زا  ار  نموم  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسردـب  هدومرف :  (ص ) 

یئایربک لـالج  تمظع و  رون  زا  ار  نینموم  ادـخ  دراد :  رگید  تیاور  رد  و  ( 137  . ) تسا هدومن  در  ادـخ  رب  انامه  سپ  دـنک ،  در  يزیچ 
هک یئوت  زا  ینک و  یم  یـضاران  شیوخ  زا  ار  ادخ  یناجنر و  یم  دوخ  زا  ار  نموم  هک  یئوت  نیا  نابز !  يرآ  ( 138  . ) تسا هدیرفآ  دوخ 

ینز یم  نارگید  هب  نعط  يریگ ،  یم  داریا  ادـخ  تقلخ  زا  هک  یئوت  نیا  يروآ و  یم  بضغ  هب  ار  اـهنآ  ینار و  یم  دوخ  زا  ار  تلم  هدوت 
یم هک  دوخ  راک  لحم  ای  رازاب  هب  دوش ،  یم  حبص  لوا  یتقو  هک  یئوت  نیا  و  یهد !  یم  رازآ  ار  نارگید  تشز ،  تاملک  یئوجبیع و  اب  و 

گرزب هانگ  دوخ  هک  یهد  یم  عورـشمان  ياه  شحف  انایحا  و  يوش ،  یم  لوغـشم  اجیب  دب و  شحف و  هب  هناخ ،  رد  ای  هار  نیب  رد  ای  یئآ ، 
 . تسا دح  بجوم  و 

نآ ررض  فذق و 

تایاور تسا و  هدـش  ناونع  نداد )  اوران  تبـسن   ) فذـق صوصخم  باب  کی  هیهقف  بتک  رد  مشچ :  يدـح ؟  هچ  یـشحف و  هچ  ناـبز : 
ياعدم تابثا  يارب  دهد و  یم  يرگید  لمع  ای  طاول  ای  انز  تبسن  هک  یـسک  دنا :  هداد  اوتف  املع  و  هتـشگ ،  دراو  نآ  شهوکن  رد  يدایز 
عوضوم نیمه  هب  طوبرم  هیآ  دنچ  رون  هروس  رد  و  دنز ،  یم  شا  هنایزات  عرـش  مکاح  دروخب ،  قالـش  دـیاب  دـنک ،  یمن  هماقا  دـهاش  دوخ 

یم تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دننز ،  یم  تمهت  دب ) راک  زا   ) ربخ یب  نموم و  فیفع  انز  هب  هک  یئاهنآ  دراد :  نآ  زا  یتمسق  رد  هدش و  دراو 
یلو دنهد ) یم  اهنآ  هب  انز  تبسن   ) دننک یم  یمر  ار  هنصحم  ياهنز  هک  نانآ  دراد :  زین  و  ( 139  . ) تشاد دنهاوخ  گرزب  یباذع  دنوش و 
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 . دنقـساف اهنآ  دیریذپن و  ار  یهاوگ  ناشیا  زا  زگره  دینرب و  هنایزات  داتـشه  ار  اهنآ  سپ  دـنروآ ،  یمن  لداع  هاوگ  راهچ  عرـش  مکاح  دزن 
هب یـسک  رگا  یهد  یم  هدازانز )  لیبق :  زا   ) اوران ياهتبـسن  نارگید  هب  رازاب  هچوک و  رد  هک  تسوت  یگـشیمه  تداـع  نیا  يرآ ،  ( 140)

هنایزات دـیاب  نآ  هدـنیوگ  دوش - تباث  یـشحف  نینچ  عرـش  مکاح  دزن  رگا  هنرگو -  دـنک  تاـبثا  ار  نآ  دـیاب  داد  یئاوراـن  تبـسن  يرگید 
 . دروخب

نآ يدب  نعل و 

هجوتم دـعب  دوب و  هدـیرخ  يزیچ  نینیدـتم  زا  یکی  دور ،  یمن  مدای  یتسرفب  تنعل  نارگید  هب  هک  هدـش  ررقم  نیا  رب  وت  تداع  نینچمه  و 
نیا  9 يداد !  نم  هب  يزیچ  نینچ  هک  ردام  ردـپ و  رب  تنعل  مداد  مایپ  وا  هب  هک :  درک  لـقن  نم  يارب  هدـیرخن ،  یبوخ  سنج  هک  دوب  هدـش 
مشچ دیئامرف ؟  هراشا  صوصخ  نیا  رد  یتیاور  هب  تسا  نکمم  نابز :  تسا ؟  یتیصعم  هچ  دراد و  يررض  هچ  نعل  هک  تسین  علطم  نادان 

یم دمآ  تفر و  هدش  نعل  وا و  نایم  دوش ،  رداص  نآ  هدـنیوگ  بناج  زا  هک  یماگنه  تنعل  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  يرآ ،  : 
يرود سپ  تسا ،  رت  قحتسم  وا  دوخ  و  ددرگ ،  یم  رب  دوخ  بحاص  هب  هنرگو  چیه  هک  درک  ادیپ  ار  دوخ  قاقحتسا  ياج  رگا  سپ  دنک ، 

(141  . ) ددرگ یم  رب  ناتدوخ  هب  هک  دینک ،  نعل  ار  ینموم  هک  نیا  زا  دینک 

ءارتفا تمهت و 

تیاور ع )   ) قداص ماما  زا  هک  سب  نیمه  نآ  تحاـبق  يدـب و  يارب  یهد ،  یم  غورد  تبـسن  يدـنب و  یم  ءارتفا  اهناملـسم  هب  هک  یئوت  و 
 ( هدهع  ) زا ات  دزیگنارب ،  لابخ  تنیط  رد  ار  وا  دنوادخ  دنزب  تمهت  وا  هب  دـهدب و  غورد  تبـسن  ار  ینموم  نز  ای  نموم  درم  هک  ره  هدـش : 
یم جراخ  هراک  دـب  ياـهنز  تروع  زا  هک  تسا  ینوخ  كرچ و  دومرف  تسیچ ؟  لاـبخ  تنیط  متفگ  دـیوگ  يوار  دـیآ ،  رب  هتفگ  هچ  نآ 
دوـش جراـخ  هتفگ  وا  قـح  رد  هچ  نآ  زا  اـت  دـنک ،  یم  يرادـهگن  شتآ  زا  یلت  رب  ار  وا  دـنوادخ  دراد :  رگید  تـیاور  رد  ( 142  . ) دوش
ردارب هب  ینموم  هک  ینامز  هدـش :  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  ینز ،  یم  تمهت  نینموم  رب  هک  یئوت  و  دـیآرب . ) نآ  هدـهع  زا  ینعی  () 143)

یم ینمشد  داجیا  هک  یئوت  نابز !  يا  ( 144  . ) دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچ  دوش ،  یم  بآ  وا  لد  رد  نامیا  دـنز ،  تمهت  دوخ 
نادنزرف هب  ع )   ) یلع تاشرافـس  زا  يراد .  یم  رب  نآ  زا  توادـع  یتیاضران و  لصاح  یناشفا و  یم  هعماج  رد  قافن  هقرفت و  مخت  ینک و 

یم رکم  امش  هرابرد  هک  یلقاع  یکی  دنتـسین ،  جراخ  مسق  ود  زا  اهنآ  اریز  مدرم !  اب  ینمـشد  زا  دیـشاب  رذح  رب  منادنزرف  هک :  تسا  دوخ 
عمج مه  اب  هک  یتقو  سپ  نز  نآ ،  باوج  تسا و  درم  نتفگ ،  نخـس  دـنک ،  یم  راتفر  ینادان  اـب  امـش  قح  رد  هک  یناداـن  رگید  دـیامن ، 

زا هک  دراد  یـسک  ملاس  يوربآ  دندومرف :  ادا  نومـضم  نیا  هب  اب  يرعـش  هاگنآ  دمآ ،  دهاوخ  دیدپ  اهنآ  زا  يدـنزرف  کش  نودـب  دـندش 
یشومخ ینیب  وچ  تسا  رت  شکلد  هظحل  ره  هچ  رگ  نخس  ( 145  . ) تسا هدیـسر  فده  هب  دنک  ارادم  مدرم  اب  هک  ره  و  دزیهرپب ،  باوج 

و يرادن ،  كولـس  نسح  مدرم  اب  هک  یئوت  يرآ  تسا  نتـسبآ  دب  کین و  هب  یتیگ  هک  تسا  نتـسب  ناهد  نتـسب  هنتف  رد  تسا  رتهب  نآ  زا 
ینابصع یسک  دوبن  وت  مالک  رگا  و  دنوش ،  یم  ینابصع  هتـشگ و  تحاران  مدرم  هک  تسوت  تیذا  زا  و  ینک ،  یم  یقالخا  دب  همه  اب  ابلاغ 

دوخ هناـخ  دراو  يدرف  تسا  نکمم  دراد ؟  نم  هب  یطبر  هچ  بضغ  دـیئامرف ،  یم  یفطل  مک  ادـج  ناـبز :  درک .  یمن  بضغ  دـش و  یمن 
تفاثک ای  دـنیبب و  یئوس  رظن  هیاسمه  زا  ای  و  دـنک ،  هدـهاشم  تفع  فـالخ  یـسومان و  یب  تیاـنج  اـی  هدـید و  هناـخ  رد  ار  يدزد  دوش ، 
ناکما هلب  مشچ :  دشاب .  هتـشادن  یطبر  نم  هب  ادبا  دوش و  ینابـصع  دیامن ،  هدـهاشم  دـنک ،  یم  زورب  امـش  دوخ  زا  هک  يرگید  ياهیراک 

 ، دـنیب یم  ار  همه  همه و  نابایخ  هچوک و  نابایخ ،  لزنم ،  هناخ و  تارادا ،  رازاب ،  مامت  رد  هدـش  دراو  عامتجا  رد  یـسک  رگا  یلو  دراد ، 
نهذ دوش ،  هتفگ  قالخا  شوخ  ای  قالخا و  دب  یکی  هب  رگا  مه  عامتجا  رد  دشاب و  یم  ام  هب  طوبرم  رتمک  تسامش و  زا  اه  یتحاران  رثکا 

 . تسا هدش  دراو  نآ  تیذا  يدب  رد  یبیجع  تایاور  هک  هیاسمه  هب  تبسن  اصوصخم  دش ،  دهاوخ  امش  هجوتم 
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هیاسمه تیذا 

هدرـسفا هیاسمه  وت  هار  زا  رتشیب  یلو  تسین ،  امـش  هب  رـصحنم  يرازآ  هیاسمه  هتبلا  مشچ :  دراد ؟  نم  هب  یطبر  هچ  هیاسمه  تیذا  ناـبز : 
 . تسا ناسنا  رداـم  تمرح  دـننام  هیاـسمه  رب  هیاـسمه  تمرح  هک  هدـش  يریبعت  نینچ  هیاـسمه  قح  هراـبرد  ددرگ  یم  تحاراـن  هتـشگ و 

مارح ار  تشهب  يوب  وا  رب  دـنوادخ  دـنک  تیذا  ار  دوخ  هیاـسمه  هک  یـسک  هدـش :  لـقن  نینچ  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  و  ( 146)
هک یناسک  هب  بسن  یتح  هدـش ،  يدایز  تاشرافـس  زین  هیاسمه  ریغ  هرابرد  ( 147  . ) تسا یهاگیاج  دـب  منهج و  وا  هاگیاج  و  دـنادرگ ، 
اب یئوکین  يراتفرـشوخ و  ینابرهم و  و  دـیامرف :  یم  هک  دوش  یم  هدـید  رتشا  کلام  هب  ع )   ) یلع همان  رد  هک  نانچ  دنتـسین ،  اـم  نیدـمه 
اب ای  دنا :  هتسد  ود  اهنآ  نوچ  یناد !  تمینغ  ار  ناشندروخ  یـشاب و  هدنرد  روناج  ناشیا  هب  تبـسن  ادابم  هد و  ياج  دوخ  لد  رد  ار  تیعر 

هدروآ و نید  هب  ور  نانیدیب  یتح  هک  ینک  نانچ  ینابرهم و  یـشاب و  ردارب  همه  اب  دیاب  ینعی  دناوت .  دننام  تقلخ  رد  ای  دـنینید و  ردارب  وت 
مه اهنآ  نوچ  یئامن ،  زواجت  يدعت و  دنـشاب  رفاک  هچ  رگ  دوخ  ناعونمه  هب  تبـسن  هک  دوشن  ببـس  وت  نید  و  دـندرگ ،  دـنمقالع  نآ  هب 

سپ دنا ،  هدنام  یقاب  دوخ  یهارمگ  رب  دنا و  هدیورگن  مالـسا  نید  هب  تفرگ و  ار  اهنآ  یتخبدب  یهتنم  دـنناسنا ،  ادـخ و  قولخم  وت  دـننام 
(148  ! ) نکن یهاتوک  اهنآ  هب  یگدیسر  رد  روآ و  باسح  هب  نارگید  نوچمه  ار  اهنآ  اهیدنمزاین  رد 

اجیب یخوش 

تایاور يرآ ،  دنوش ؛ یم  ادج  رگیدـکی  زا  يرایـسب  دارفا  دـیآ و  یم  دـیدپ  اه  یئادـج  دـنزیر و  یم  مه  هب  يا  هدـع  هک  تسوت  حازم  زا 
درب و یم  ار  نامیا  رون  تسا و  کچوک  مانـشد  حازم  درب و  یم  ار  وربآ  اریز  دـیزیهرپب ،  داـیز  حازم  یخوش و  زا  هک  هدـش  دراو  يرایـسب 

هشقن حرط  رضم و  تاسلج  اه و  هئطوت  ( 149  . ) دزاس یم  دوبان  ار  راقو  دوش و  یم  توادع  هنیک و  ببس  دنک و  یم  کبـس  ار  يدرمناوج 
ررـض رب  ینک و  یم  کمک  ار  اهنآ  ناشفده ،  رد  يوش و  یم  تبحـص  مه  نانآ  اب  يوش و  یم  هسلج  مه  نادـب  اب  هک  نابز  يا  یئوت  اه و 

و تسا .  هدومرف  دیدش  یهن  نآ  زا  و  هتشاد ،  رذح  رب  ار  نآ  مالسا  هک  ینک  یم  تروشم  یناسک  اب  و  یئوگ ،  یم  نخس  نیملسم  مالسا و 
رد تسا ،  مارح  املع  مامت  رظن  زا  هک  ار  یقیـسوم  انغ و  وهل و  يزادـنا و  یم  هار  هب  ار  اهرتسکرا  ءاشحف ،  سلاجم  اـه ،  هراـباک  هک  یئوت 
یم ار  ایند  هزور  دنچ  نیا  طقف  یئامن و  یمن  ار  تمایق  ربق و  داعم و  ماما و  ربمغیپ و  ادخ و  باسح  ادـبا  نآ  رد  و  یهد ،  یم  جاور  هعماج 

ادـص و لها  اه و  هصاقر  و  ینیبب ،  ار  هتفهن  نیمز  ریز  ياهناوخ  هزاوآ  یئامنب و  هتفر ،  كاـخ  ریز  ناـصاقر  هب  يرظن  تسبوخ  یلو  ینیب ، 
رب ياه  یئامیپهار  هک  یئوت  و  يریگ .  رظن  رد  مه  ار  دوخ  تبقاع  هاگ  نآ  ینک و  هدـهاشم  كاخ  اـهراورخ  ریز  ار ،  اـبرلد  ياـه  گـنهآ 
یم دوجو  هب  ار  یئادـخ  دـض  گنهآ  وحن  کی  هب  يزور  ره  يزادـنا ،  یم  هار  هب  ار  نیملـسم  يدازآ  لالقتـسا و  لـقع و  نید و  فـالخ 

یـشاب و یمن  ناملـسم  درم  نز و  هعماج و  رکف  چـیه  یهد و  یم  اجیب  رـضم و  ياهراعـش  ینک و  یم  زاس  همغن  کـی  تعاـس  ره  يروآ و 
نارادـساپ تیناحور ،  هعماج  دـحیب  ناوارف و  تامحز  و  يریگ ،  یمن  رظن  رد  ار  دوخ  زیزع  نید  كاـخ و  بآ و  نازیزع  هتخیر  ياـهنوخ 

یم ینک و  یم  زاـس  همغن  یـسوهلاوب  يارب  هتفرگ ،  هدـیدان  ار  مرتحم  راـشقا  ماـمت  هدـنزرا  رایـسب  ياـهجنر  يا ،  هدرک  شومارف  ار  یهلا ، 
ار سفن  ياوه  یناطیـش و  تداـع  زیخرب و  نارگ  باوخ  زا  وش و  رادـیب  شاـب و  شوه  هب  یناـبرچب و  اـهنآ  همه  رب  ار  دوخ  ياوه  یهاوـخ 

 ! نک ددم  بلط  نآ  يارب  راگدرورپ  زا  و  هد ،  رارق  دوخ  نابیاس  ار  ادخ  هن و  اپ  ریز  ار  توغاط  امن و  كرت 

رارسا ندرک  شاف 

نآ هدش و  لقن  يرایسب  تایاور  نآ  يارب  مالسا  رد  هک  یناد  یمن  يرب ،  یم  ار  اهنآ  يوربآ  ینک و  یم  شاف  ار  نینموم  رـس  هک  یئوت  نیا 
 : دومرف ترضح  دش ،  لزان  هدئام  یسیع  ترضح  رب  یتقو  هدیدرگ :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  هدش  شرافـس  رـس  يرادهگن  رد  هزادنا 
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زا ترضح  دروخ ،  نآ  زا  ینالف  هللا !  حور  ای  دنتفگ :  باحصا  زا  یـضعب  دروخ ،  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  مهد ،  هزاجا  نم  ات  دیروخن  نآ  زا 
ار تردارب  دومرف :  ترـضح  دروـخ !  نآ  زا  ادـخ ،  حور  يا  مسق  ادـخ  هب  هلب ،  دـنتفگ :  باحـصا  هن ،  تفگ :  يدروـخ ؟  وـت  دیـسرپ  وا 
؟  تسا مارح  نموم  رب  نموم  تروـع  دـسرپ  یم  نانـس  نب  هللادـبع  هدـش :  تیاور  زین  و  ( 150  . ) امن بیذـکت  ار  تمـشچ  نک و  قیدـصت 

(151  . ) تسوا رـس  ندرک  شاف  نآ  انامه  يدرک  لاـیخ  وت  هک  تسین  روطنآ  دومرف :  ترـضح  نآ ؟  نیئاـپ  متفگ  یلب ،  دومرف :  ترـضح 
اهررض و هچ  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  دنسپان  تشز و  مومذم و  رایـسب  تسا و  رارـسا  ندومن  شاف  دب ،  رایـسب  تافـص  زا  یکی  يرآ ، 

ایآ مشچ :  تسیچ ؟  نم  رگید  نایز  دـیئامرفب  نابز :  يروشک . . .  ای  دـشاب  يرکـشل  یعامتجا ،  اـی  دـشاب  يدرف  هچ  دراد ،  یئوس  جـیاتن 
هب مه  رگا  مشچ :  هچ ؟  ینعی  تاررکم  رارکت  دـیدرک  هراشا  نآ  هب  هک  امـش  نابز :  تسا ؟  یکچوک  ناـیز  ندومن  ءاـشفا  ار  مدرم  رارـسا 

نایز یگرزب  هجوتم  دیاش  هدرک ،  وگزاب  ار  نآ  رت  لصفم  مراد  میمصت  هدنب  یلو  هدوب  رصتخم  یلامجا و  يا  هراشا  دشاب ،  هدش  هراشا  نآ 
هنرگ و  دنا ،  هتـسناد  نیما  ار  وت  دـنیوگ ،  یم  وت  شیپ  ار  يرارـسا  مدرم  رگا  هک  يدرگ  هجوتم  يرادرب و  تسد  یلمع  نینچ  زا  هدـش  نآ 

 : مشچ مینک .  یم  هدافتـسا  دـیئامرفب ،  نابز :  دـنک .  وگزاب  دـنک  یم  ءاـشفا  ار  نآ  هک  یـسک  دزن  ار  دوخ  رارـسا  هک  تسین  هناوید  یـسک 
زا هک  دننک  یم  لقن  یبلطم  ما  ینید  ردارب  زا  موش !  تیادف  متفگ :  وا  هب  هک  هدرک  لقن  ع )   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  لیضف  نب  دمحم 
 : دومرف ترـضح  دـنا ؟  هدرک  لـقن  ار  نآ  قثوم  يا  هدـع  هک  یتروص  رد  دـنک ،  یم  راـکنا  مسرپ  یم  وا  زا  یتقو  تسا ،  دنـسپان  نم  رظن 

یهاوگ دوخ  بلطم  رب  هدنروخ  دـنگوس  رفن  هاجنپ  رگا  سپ  امن ،  بیذـکت  تردارب  یئوگ  دـب  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  دـمحم ! 
يزاس و هرهچ  دب  ار  وا  هک  ار  يزیچ  نکن  شاف  وا  زا  و  نک ،  بیذکت  ار  اهنآ  امن و  قیدصت  ار  وا  تسین ،  نینچ  تفگ :  وا  دوخ  دـنداد و 
ءاشحف و دـنرادن  تسود  هک  یناـسک  ( 152  . ) هدومرف شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  یـشاب  یناـسک  زا  هجیتـن  رد  و  یبوـکب ،  ار  شیدرمناوـج 
هچ رگ  تسا  یبیجع  تیاور  ادـج  ناـبز :  ( 153  . ) دـنراد كاندرد  یباذـع  ترخآ  ایند و  رد  ددرگ ؛ جـیار  نانموم  نایم  رد  دـب  ياهراک 
هب ام  زا  مه  یمان  هچ  رگ  تسامـش  هب  طوبرم  الوا  مشچ :  دنک ؟  لمع  نآ  هب  دناوت  یم  یـسک  هچ  یلو  دشاب  یم  شوگ  امـش و  هب  طوبرم 

یمالـسا ام  لمع  درک ؛ دـنهاوخ  لمع  نآ  هب  هدوب  یهلا  نیئآ  نآرق و  بتکم  هب  دـنباپ  مالـسا و  هب  دـقتعم  هک  یناسک  ایناث !  هدـمآ .  ناـیم 
یئاه همانرب  اب  دیاب  ام  لمع  مینک و  لمع  تایاور  قبط  دیاب  ام  هنرگو  دـشاب  یمن  یهلا  ام  راتفگ  رادرک و  هدوبن ،  ینآرق  ام  قالخا  تسین ، 

تالاح نیرت  کیدزن  هدومن :  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  هرارز  زین  و  دنک .  قیبطت  هدـش  نییعت  ام  يارب  مالـسلا )  مهیلع   ) لآ ربمایپ و  هار  زا  هک 
هطـساو هب  يزور  کی  ات  دـیامن  یناگیاب  درامـشب و  ار  وا  ياهـشزغل  هاگ  نآ  دـنک ،  يردارب  یـسک  اب  ناسنا  هک  تسا  یتقو  رفک  هب  ناسنا 

طبر یب  دیئامرفب  تقد  رگا  مشچ :  دراد ؟  رارسا  ندرک  شاف  هب  یطبر  هچ  تیاور  نیا  نابز :  ( 154  . ) دنک شنزرس  ار  وا  اهشزغل  تالز و 
زا یلاخ  نم  رظن  هب  مه  تیاور  نیا  رکذ  هک  ناـنچ  تسین ،  هدـئاف  یب  اـجنیا  رد  شرکذ  دـشابن ،  مه  اـم  ثحب  هب  طوبرم  رگا  تسین و  مه 

نابز اب  هک  یناسک  يا  هدومرف  ص )   ) ادخ لوسر  دومرف :  هک  مدینـش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  یم  رامع  نب  قاحـسا  دشاب :  یمن  فطل 
لابند هب  هک  ره  اریز  دیئامنم ،  وجتـسج  ار  اهنآ  رارـسا  دینکن و  یئوگدب  نیملـسم  زا  هدیـسرن !  ناتیاهلد  هب  نامیا  زونه  یلو  هدروآ  مالـسا 

 . دشاب شا  هناخ  رد  هچ  رگ  دزاس  اوسر  ار  وا  دور ،  وا  رس  لابند  هب  دنوادخ  هک  ره  هدرک و  لابند  ار  وا  رـس  دنوادخ  دور ،  نارگید  رارـسا 
تـسا نکمم  اهام  زا  يرایـسب  اریز  دوبن ؛ مه  هدئاف  یب  ادج  اما  تشادـن ،  ام  ثحب  عوضوم  هب  یطبر  هچ  رگ  مه  تیاور  نیا  نابز :  ( 155)

 ، میدرگ تیاور  نیا  لومشم  هاگنآ  ددرگ ،  یلمع  راک  نیا  اب  هدوب  دنسپان  اوران و  مالـسا  رد  هک  سـسجت  هتفر و  نارگید  رارـسا  لابند  هب 
سـسجت میوشن ؟  یناهانگ  نینچ  هب  التبم  شوگ  نامردارب  هدنب و  ات  تسین  رتهب  دننک  يرادـهگن  ار  دوخ  رارـسا  مدرم  رگا  دـیئامرفب  لاح 

ات اهنآ  تالاح  زا  سسجت  دننام  مدرم -  رارسا  لابند  هب  نتفر  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  زین  ام  یلو  تسا ،  رتهب  هتبلا  مشچ :  تسا  مارح 
رد هن ،  ای  دنروخ  یم  بارـش  هن ،  ای  دـنروخ  یم  ابر  هن ،  ای  دـنهد  یم  سمخ  هن ،  ای  دـنریگ  یم  هزور  هن ،  ای  دـنناوخ  یم  زامن  ایآ  دـننادب 

هناخ و هن ،  ای  تسا  لالح  هار  زا  ناشدمآ  رد  هن ؟  ای  تسا  مارح  هب  طولخم  ناشلام  ایآ  هن ،  ای  دـنهد  یم  ماجنا  عورـشمان  لمع  دوخ  لزنم 
يرآ تسا .  هدومرف  دیدش  یهن  نآ  زا  مالسا  هدوب و  عرـش  فالخ  همه  همه و  رگید - روما  اه  هد  و  تسا ،  یبصغ  ای  هدوب  اهنآ  لام  نیمز 
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یمالسا دض  یفخم و  ياه  هناخ  رد  و  دننک ،  نوگنرس  ار  ینید  میژر  دنهاوخب  دنتسیاب و  یهلا  تموکح  مالسا و  لباقم  رد  يدارفا  رگا  ، 
مها زا  هکلب  تسین ،  مارح  لمع  نیا  اهنت  هن  درک  هجوت  دیاب  مینک و  یثنخ  دروآ و  تسد  هب  رارـسا  نآ  دیاب  ام  دننک ،  هئطوت  هدـش و  عمج 

 . دوب دهاوخ  تابجاو 

يراد زار 

اب اریز  تسا ؛  یمالسا  یناسنا و  فئاظو  زا  مالسا و  هیلاع  تاروتـسد  زا  یکی  دوخ  نتـشادهگن ،  هنیـس  رد  ار  رارـسا  رارـسا و  نتفگن  اما  و 
 ( بل ود  زا  ای   ) رفن ود  زا  هک  یثیدح  ره  تسا :  هدـش  تیاور  ع )   ) یلع ترـضح  زا  هک  نانچ  دـیدرگ ،  دـهاوخ  شاف  رارـسا  یئاشگ  بل 

تلـصخ هس  وا  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  نموم  نموم ،  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) اـضر ترـضح  زا  و  ( 156  . ) ددرگ یم  شاف  دـنک  زواجت 
رـس يرادهگن  دشاب :  یم  شراگدرورپ  زا  هک  یتلـصخ  اما  شیلو ،  زا  یتلـصخ  و  شربمایپ ،  زا  یتفـص  و  شراگدرورپ ،  زا  یئوخ  دشاب : 
دوخ هک  ار  یـسک  رگم  دزاسن ،  علطم  ار  يدحا  دوخ  بیغ  رب  سپ  تسا ،  بیغ  هب  ياناد  دنوادخ  هدومرف :  لجوزع  دـنوادخ  تسا ،  دوخ 

هب ار  دوخ  ربمایپ  لجوزع  دنوادخ  اریز  تسا ،  مدرم  اب  ندرک  ارادـم  سپ  تسا ،  ربمایپ  زا  هک  یـشور  اما  و  دوخ ،  هداتـسرف  دـننام  ددنـسپ 
زا هک  یتفص  اما  و  امن ،  ضارعا  اه  نادان  زا  هدرک و  رما  فورعم  هب  و  نک ،  ذاختا  ار  ششخب  هدومرف :  هداد و  نامرف  مدرم  اب  ندرک  ارادم 

یتخس رقف و  رد  ناگدننک  ربص  و  دیامرف :  یم  لجوزع  دنوادخ  اریز  تساهیتخس ؛  جنر و  رب  یئابیکش  و  هقافو ،  رقف  رب  ربص  تسوا ،  یلو 
ترضح زا  و  ( 158  . ) دنک ادیپ  نایرج  تدوخ  ياهگر  ریغ  زا  دـیابن  سپ  تسوت  نوخ  وت  رـس  هدـش :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 157 . )

رد ترخآ  اـیند و  ریخ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  راوـگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 159  ) تسوا رس  قودنـص  دنمدرخ  هنیـس  هدیدرگ  لقن  ع )   ) یلع
هک هدش  تیاور  ( 160  . ) تسا هدش  عمج  رارشا  نتفرگ  ردارب  و  رارسا ،  يرگاشفا  رد  يدب  و  هدمآ ،  درگ  رایخا  تقافر  و  رس ،  يرادهگن 

تسا نکمم  نوچ  دنزن ،  ررض  وت  رب  دش  هاگآ  نآ  رب  تنمـشد  رگا  هک  يزیچ  نآ  رب  رگم  زاسم  علطم  ار  تقیفر  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 
دروم هک  یـسک  رگا  تسا  یفاـصنا  یب  لاـمک  یلو  تسا ،  ینیتـم  تاروتـسد  ادـج  ناـبز :  ( 161  . ) دوـشب تنمـشد  تسود ،  نـیا  يزور 

 : مشچ دنک !  شاف  ار  رارـسا  ددرگ و  نئاخ  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  مدرم  نیما  دوش و  یم  هتفگ  يرارـسا  وا  دزن  رد  دریگ و  یم  رارق  نانیمطا 
زا رارسا  رگا  هژیوب  ( 162  . ) تسا رارـسا  ياهربق  نادرم  دازآ  ياه  هنیـس  هدـش :  لقن  اریز  تسارد ،  ار  يدرمان  زا  هجرد  نیرتـالاب  يرآ ، 

 ! دنراد رارسا  تراهط  ترتع و  تیب  لها  رگم  نابز :  دشاب .  تراهط  تمصع و  نادناخ 

 ( مالسلا مهیلع   ) دمحم لآ  رارسا 

هدـهاشم نیملـسم  هک  ینایز  ره  لاح  هب  اـت  دوش و  ظـفح  دـیاب  تسا ،  یتموکح  رارـسا  اریز  تساـهنآ ،  نآ  زا  مهم  رارـسا  يرآ ،  مشچ : 
رارـسا يرگاشفا  هار  زا  رثکا  دنا ،  هدید  یهلا  نارادمامز  هک  يا  هبرـض  ره  و  هدش ،  دراو  یمالـسا  تموکح  رب  هک  یتسکـش  ره  و  هدرک ، 

دنچ نیا  رد  ار  نآ  زراب  هنومن  ام  و   ) مینیب یم  دایز  خیرات  رد  ام  ار  شا  هنومن  هک  تسا ،  هدوب  مالـسلا )  میهلع   ) دمحم لآ  یهلا و  يارفس 
رب یئاه  هبرض  هچ  هدز ،  برغ  دساف  نارادمدرس  ياه  تنایخ  یتموکح و  رارـسا  ندرک  شاف  اب  هنوگچ  هک  هدید  یمالـسا  يروهمج  لاس 

ماما زا  تسا .  هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  يدایز  تایاور  اذل  و  دیدرگ ) دراو  ناریا  نامرهق  تلم  یمالسا و  تکلمم  مالـسا و  زیزع  رکیپ 
 ، دنتـشکن ناشاهریـشمش  اب  ار  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  هدومرف  ( ، 163  ) قح نودب  ار  ءایبنا  دنـشک  یم  و  ادخ :  راتفگ  ریـسفت  رد  ع )   ) قداص
 : هدـش لـقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 164  . ) دـندش هتـشک  ءایبنا  هجیتن ،  رد  دـندرک و  يرگاشفا  نانآ  هیلع  هدرک و  شاـف  ار  اـهنآ  زار  هکلب 
نآ زا  و  ( 165  . ) تسا هتشکن  اطخ  يور  زا  ار  ام  و  هتـشک ،  ادمع  ار  ام  هک  تسا  یـسک  دننام  دیامن ،  ءاشفا  ار  ام  رما  زا  يزیچ  هک  یـسک 

ام تهج  نیمه  هـب  و  ( 166  . ) تسا جراـخ  نید  زا  هتـساوخ ،  ار  نآ  شـشوپ  دـنوادخ  هچ  نآ  رگاـشفا  و  هدـیدرگ :  تیاور  زین  ترـضح 
ببس نیدب  ات  هدومن ،  هیقت  هب  رما  تاقوا  بلغا  ار  دوخ  نایعیش  مالسلا )  مهیلع   ) يده همئا  هک  مینیب  یم  هیقت  باب  رد  ار  يرایـسب  تایاور 
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ینعی هیقت  مشچ :  دـیزاس .  نشور  ار  هیقت  يانعم  هداد و  حیـضوت  رتشیب  افطل  نابز :  دـنیامن .  ظـفح  ار  ناـماما  دوخ و  نوخ  زیزع و  مالـسا 
 ، توکـس اب  ینامز  دوش و  یم  روصت  نمـشد ،  هیلع  تضهن  مایق و  اـب  یهاـگ  ظـفحت  اذـل  و  نمـشد ،  ررـض  زا  يرادـهگن  دوخ  ظـفحت و 

رطخ زا  ار  دوـخ  دوـش و  بکترم  ار  مارح  هتفگ و  كرت  ار  بجاو  تسا  مزـال  دـتفا ،  یم  رطخ  رد  دـنیب  یم  ناـسنا  هـک  اـجک  ره  نیارباـنب 
هریـس هک  نانچ  نید ،  هار  رد  يراکادـف  دـننام  دومن ،  ادـف  ار  ناج  دـیاب  یهاگ  هنرگ  و  دـشاب ،  رتمهم  ناج  هک  یتروص  رد  دـهد ،  تاجن 
باب نیا  رد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  نآ ،  لیلد  مشچ :  دـیراد ؟  دوخ  راـتفگ  رب  مه  یلیلد  ناـبز :  تسا .  هدوب  نینچ  ناـماما  ناربمیپ و 

نآ هتشون و  نآ  عوضوم  رد  لقتسم  یباتک  هر )   ) يراصنا خیش  دننام  گرزب  ياهقف  زا  یضعب  هک  تسا  تیمها  لباق  يدح  هب  هدش و  رکذ 
نآ لیصفت  مشچ :  دینک .  نایب  رت  لصفم  افطل  نابز :  بحتـسم .  حابم ،  هورکم ،  مارح ،  بجاو ،  تسا :  هدومن  میـسقت  تمـسق  جنپ  رب  ار 

اجک و رد  دنادب  ات  دنک  لاوس  دوخ  عجرم  زا  دراد  هفیظو  يدلقم  ره  درک .  وجتـسج  هدش ،  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهباتک  رد  دـیاب  ار 
رگید هک  مراودـیما  نابز :  تسا .  تیمها  لباق  قیقد و  یلیخ  لئاسم  زا  هیقت  هلاسم  نوچ  دـنک  هیقت  دـیاب  یعوضوم  هچ  رد  ناـمز و  هچ  رد 

؟  تسا یندش  مامت  امش  ياه  نایز  رگم  مشچ :  دیشاب .  هتشادن  غارس  نم  رد  ینایز 

تروشم رد  تنایخ 

یم امـش  دریگ ؟  یم  ماجنا  یـسک  هچ  طسوت  تروشم  رد  تنایخ  مشچ :  تسا ؟  روصتم  نم  رد  يرگید  نایز  هچ  منونمم !  یلیخ  ناـبز : 
هک نیا  رد  تسین  یکـش  درادـن ،  منک  ضرع  هچ  مشچ :  منک ! ؟  ضرع  هـچ  ناـبز :  دـیزادنیب ؟  نارگید  ندرگ  هـب  ار  ناـیز  نـیا  دـیناوت 

رگا امـش  مشچ :  دراد ؟  یلاکـشا  هچ  دوش ،  رداص  نم  زا  يراک  نینچ  دـینک  باسح  الاح  نابز :  دریگ .  یم  ماجنا  امـش  هیحان  زا  تنایخ 
مالسلا مهیلع   ) شراوگرزب ناردپ  زا  اضر  ترـضح  هک  ار  یتیاور  دیا  هدیدن  ایآ  دیدیمهف ،  یم  ار  نآ  لاکـشا  دیتشاد ،  هعلاطم  يرادقم ، 

زا 167)و   ، ) متسه يرب  وا  زا  نم  تقیقح  رد  دنک ،  تنایخ  ناناملسم  هب  تروشم  رد  هک  ره  دومرف :  ع )   ) یلع ترـضح  هک  هدومن  لقن  ( 
همئا زا  تاـیاور  لـیبق  نیا  زا  و  ( 168  . ) دور یم  ندوب  نمیا  راـظتنا  وا  زا  دوـش ،  یم  تروـشم  وا  اـب  هک  ره  هدـش :  دراو  زین  ترـضح  نآ 

 ، هجیتن رد  ات  دنک ،  تروشم  نم  اب  تسا  روبجم  یـسک  رگم  یلو  ما ،  هدید  ارچ  نابز :  تسا .  هدیـسر  ناوارف   ( مالـسلا مهیلع   ) نیموصعم
هب تایاور  رد  مه  هدیدرگ و  شرافـس  نآ  هب  نآرق  رد  مه  هک  تسا  يزیچ  تروشم  عوضوم  زیزع !  ردارب  مشچ :  منک ؟  تنایخ  وا  هب  نم 

ضرع تسه  مدای  هچ  نآ  تسین ؟  نکمم  ارچ  مشچ :  دـینک ؟  نایب  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  ناـبز :  تسا .  هدـش  هداد  تیمها  نآ 
راک رد  نانآ  اب  ربمایپ !  يا  هدومرف :  هک  نارمع  لآ  هروس  رد  یکی  هدومرف ،  شرافـس  نآ  هب  تبـسن  نآرق  ياج  درد و  دنوادخ  منک ،  یم 

رگید و  ( 169  ) دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  ادخ  نوچ  نک ،  لکوت  ادخ  رب  یتفرگ  میمـصت  تروشم  زا  دـعب  هاگ  ره  و  امن ،  تروشم 
یلع ترضح  زا  یتیاور  رد  و  ( 170  . ) دنهد یم  ماجنا  رگیدکی  تروشم  اب  ار  ناشراک  نینموم )   ) اهنآ و  دـیامرف :  یم  يروش ،  هروس  رد 

هک نآ  تشگن  ناریح  یلع !  اـی  درک :  شرافـس  نم  هب  و  داتـسرف ،  نمی  يوس  هب  ارم  ص )   ) ادـخ لوسر  دوـمرف :  هک  هدـیدرگ  لـقن  (ع ) 
تکاله هب  تروشم  اب  یـسک  زگ  ره  هدیدرگ :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 171  . ) دومن تروشم  هک  یسک  دشن  نامیشپ  درک و  هراختسا 
یـضرغ هدوـبن ،  ثبع  ینوناـق  نینچ  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  مشچ :  درک ؟  تروـشم  دـیاب  یـسک  هچ  اـب  ناـبز :  ( 172  . ) تسا هدیـسرن 

نیا رگم  دـش  دـهاوخن  لصاح  نآ  و  ددرگ ،  لصاح  ضرغ  نآ  هک  دومن  تروشم  یناسک  اب  دـیاب  نیاربانب  تسا ،  بترتم  نآ  رد  یئالقع 
زا هدش  یهن  هتسد  دنچ  اب  تروشم  مالسلا ، )  مهیلع   ) نیموصعم زا  هدراو  تایاور  رد  اذل  و  شاب ،  عماج  لماک و  صاخـشا  اب  تروشم  هک 

(173  . ) دنک یم  توعد  ریخ  هب  ار  یمدآ  وا  نوچ  دیئامن ،  تروشم  دسرت ،  یم  ادخ  زا  هک  یئاسراپ  لقاع  اب  هک  هدیدرگ  شرافـس  یفرط 
 : دارفا هیام  ورف  تسپ و  دارفا  تسا ،  دارفا  نیا  زا  ترابع  هدش  تمذم  اهنآ  اب  تروشم  هک  یناسک  مشچ :  دننایک ؟  هتـسد  دـنچ  نآ  نابز : 

يارلا و فیعـض  ناوتان و  قمحا ،  تسرپ ،  اوه  جوجل ،  دارفا  دـننولتم ،  هک  يدارفا  دـنراد ،  يار  دادبتـسا  هک  یناسک  و  صیرح ،  لیخب ، 
مزال هک  يا  هتکن  ( ) 174  . ) تسایند نید و  رد  داسف  تکاله و  بجوم  اهنیا  اب  تروشم  هدـمآ :  تیاور  رد  هک  يروط  هب  اـهنز ،  نینچمه 
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 . ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا   ) ینآرق تایآ  هکلب  تایاور  لیبق  نیا  زا  ادابم  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  رکذت  همرتحم  ناوناب  هب  اجنیا  رد  تسا 
هک اهنز  زا  رایسب  هچ  تسا  حیحـص  هتبلا  دنرت .  الاب  يرکف  رظن  زا  نادرم  یـضعب  زا  اه  مناخ  زا  یـضعب  هک  دننک  اعدا  ای  هدش  تحاران  . . ( 

عون دیاب  سپ  هن ،  املسم  دنتسه ؟  نینچ  اهنز  همه  ایآ  درک ،  ار  عون  باسح  دیاب  یلو  تسا ،  رتالاب  رت و  نشور  ناشرکف  نادرم  یضعب  زا 
ای دسرب  ام  رکف  هب  هچ  میـشاب ،  نید  راذگ  نوناق  مالـسا و  عبات  ام  همه  دـیاب  هوالعب  ار ،  صاخـشا  هن  درک  هظحالم  ار  نوناق  رد  تمکح  و 

عفن هب  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دیدرگ ،  تباث  یمکح  نینچ  مالـسا  رد  هک  نآ  زا  دعب  ررـض ،  هب  ای  دشاب  ام  عفن  هب  رهاظ  بسحب  هچ  دسرن ، 
هجوت دیاب  هوالعب  دوب ،  دهاوخ  راذگ  نوناق  هب  داریا  تقیقح  رد  و  تسا ،  نوناق  نتفریذپن  لیلد  دوخ  ندز  قن  هدوب و  میلـست  دیاب  تسام ، 

هب صاصتخا  هداد ،  رارق  نز  درم و  نایم  يدایز  ياه  توافت  تازایتما و  میکح  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدـید  يدایز  ماکحا  مالـسا  رد  درک 
اهنآ تداهـش  ندشن  لوبق  نادرم ،  يارب  ناشندش  تعامج  ماما  تیربهر و  ندوبن  زئاج  نز ،  زا  دیلقت  ندوبن  زیاج  دننام :  درادن ،  تروشم 
یلیخ اهنآ  یتیالو  تافرـصت  هک  نآ  دـننام  و  دـیآ ،  یم  باسح  هب  درم  کی  ياج  نز  ود  دوش  هتفریذـپ  مه  رگا  هک  عقاوم  زا  يرایـسب  رد 

 ، قالط حاکن و  رد  تادابع ،  رد  لمجت ،  تنیز و  رد  يرهوش ،  نز و  قوقح  رد  هقفن ،  رد  نیمی ،  رذن و  رد  باجح ،  رد  تسا ،  دودحم 
تروشم مما  نانز  اب  هدومرف  مالـسا  هک  نیا  زا  دـش  تحاران  دـیابن  نیاربانب  دـنزاتمم ،  نادرم  زا  تاید  دودـح و  رد  ثرا ،  رد  داـهج ،  رد 

تسد دیرازآ ؟  یم  ارم  هتسویپ  هدرک و  شومارف  ار  ناتدوخ  ارچ  امـش  نابز :  دیزادرپب .  نابز  رگید  نایز  هب  تسا  بوخ  تسد :  دینکن . )
رگید نایز  هب  نم  هزاجا ،  اب  اپ :  میئارب .  نآ  حالـصا  ددـص  رد  هدرک ،  وگزاب  ار  رگیدـکی  ياه  نایز  دـیاب  اـم  يرازآ ؟  هچ  یتیذا و  هچ  : 

 . دیئامرفب تسد :  مزادرپب ؟  نابز 

یشورف رخف 

نآ زا  تایاور  نآرق و  رد  هک  یتروص  رد  دریگ ،  یم  ماجنا  یلاعبانج  طسوت  دالوا ،  لاوما ،  ناردـپ ،  عوضوم  رد  ناوارف  ياهترخافم  اـپ : 
نیا رد  یتیاور  ای  یثیدح  نینچمه  هدومرف و  یهن  نآ  زا  نآرق  ياجک  رد  دنوادخ  دـیئامرفب  تسا  نکمم  نابز :  تسا .  هدـش  دـیدش  یهن 

رثاکت هرابرد  هروس  کی  اصوصخم  هکلب  هدومرف ،  یهن  نآ  زا  نآرق  رد  ررکم  ناـهج  راـگدرورپ  اـپ :  تسا ؟  هدـیدرگ  ناونع  اـجک  هنیمز 
يدح هب  هتشاد  زاب  ادخ  رکذ  تعاط و  زا  لاوما ، )  هریشع و  هلیبق و  يرایـسب  هب   ) رگیدکی رب  ترخافم  ار  امـش  دیامرف :  یم  هدومرف ،  لزان 

یم رگید  ياج  رد  و  ( 175  . ) دینادب ار  دوخ  ياطخ  هک  دشاب  دوز  دشاب ،  نانچ  دیابن  هدرک ،  هرامـش  ار  ناگدرم  هدـمآ  ناتـسروگ  هب  هک 
یمارگ انامه  دیسانشب ،  ار  رگیدکی  ات  میداد ،  رارق  هلیبق  هلیبق  هقرف و  هقرف  ار  امش  میدیرفآ ،  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  مدرم !  يا  دیامرف : 

و شقلخ ،  وا  بسح  و  وا ،  نید  ناسنا  هشیر  لصا و  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  ( 176  . ) تسامش نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  رد  امش  نیرت 
هدـیدرگ تیاور  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  و  ( 177  . ) دـنمدآ زا  يواـست  روط  هب  مدرم  همه  هک  یتسار  هب  و  دـشاب ،  یم  شیاوقت  وا  مرک 

بلطم یتسار  ناـبز :  ( 178  . ) دـیامرف روشحم  هایـس  تمایق ،  زور  ار  وا  دـنوادخ  دـهد ،  ماجنا  یـشورف  رخف  يارب  ار  يزیچ  هکره  تسا : 
نیا بصنم و . . .  تردـق و  ملع و  هچب و  نز و  هناخ و  نیـشام و  تروث و  لام و  هب  رخافت  هک  متـسناد  یمن  نم  دـیداد ،  رکذـت  ار  یبوخ 
یمن لایخ  اپ :  منک .  وگزاب  ار  یبلاطم  نینچ  رتمک  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  مناوتب  مراودیما  دراد ،  يورخا  يویند و  نایز  هدوب و  دب  هزادنا 
باوخ هن ،  اپ :  يا ؟ !  هدید  یباوخ  هچ  نم  يارب  هرابود  نابز :  تسین .  ات  ود  یکی و  وت  ياه  نایز  اریز  ینک ،  لرتنک  ار  دوخ  یناوتب  منک 

يانث حدم و  رد  امش  ایآ  اپ :  وا  ياضر  ریغ  رد  ادخ  ریغ  حدم  دیئامرفب ؟  يراد  رظن  رد  هچ  ره  نابز :  ما .  هدید  يرادیب  رد  هکلب  يا  هدیدن 
ار ادخ  هشیمه  شیاهدروخرب  اه و  تسلاجم  لفاحم و  سلاجم و  رد  دیاب  یمدآ  اپ :  روطچ ؟  نابز :  دیریگ ؟  یم  رظن  رد  ار  ادخ  نارگید 

عون کی  دوخ  هک  دیامنن  انث  حدم و  ادخ  تیاضر  نودب  ار  یـسک  دـنکن ،  نز  اب  یباسح  ادـخ  هار  زا  زج  هب  يدـحا  يارب  دریگب ،  رظن  رد 
هزادنا و هب  دیاب  انث  حدم و  هشیمه  دیامنن ،  شیاتس  دوخ  دح  ریغ  رد  ار  اه  ناسنا  دربن ،  رتالاب  شدوخ  دح  زا  ار  رـشب  تسا ،  یفخ  كرش 

نیا رب  و  تسا ،  دـسح  اـی  لـخب  دـشاب  رتـمک  رگا  دوب و  دـهاوخ  یـسولپاچ  قلمت و  دـشاب ،  رتـشیب  رگا  هک  دـشاب  فرط  تیفرظ  روـخ  رد 
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اب راـهق و  راـگدرورپ  راـتفگ  یئوگ  اـنث  ره  یحادـم و  ره  تسا  بوخ  ( 179  . ) تسا هدـش  دراو  یتـیاور  ع )   ) یلع ترـضح  زا  نومـضم 
هچ اهنآ  لاثما  نادنمروز و  نادنمتورث و  ناهاشداپ ،  دـننام  يوق ،  رهاظ  بسح  هب  ياه  ناسنا  هرابرد  هک  دریگ  رظن  رد  هتـسویپ  ار  تمظع 
زا دعب  ندش  هدنزو  تایح  گرم و  دوب و  دنهاوخن  يررـض  عفن و  کلام  دوخ  يارب  نانآ  و  دـیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـیامرف ؟  یم 

یـسک زا  هزادـنا  زا  شیب  باسح و  یب  اج و  یب  دـیئامنب و  ار  دوخ  باـسح  دـیاب  امـش  نیارباـنب ،  ( 180  . ) دوب دـنهاوخن  کـلام  ار  گرم 
رد دینک ،  یم  یئوگدب  ای  هدرک و  فیرعت  هزادنا  زا  شیب  ار  يدارفا  هک  ما  هدینش  ای  هدید و  ررکم  امـش  زا  نم  فسالا  عم  ینکن ،  فیرعت 

مالسلا مهیلع   ) لآ ربمایپ و  مه  هدومرف و  یهن  نآ  زا  نآرق  مه  عرـش ،  مه  دراد و  تلالد  لقع  مه  نآ ،  تحابق  تمرح و  رد  هک  یتروص 
هدرکن دروخ  رب  نآرق  رد  هیآ  نیا  هب  امـش  تسین ،  نکمم  ارچ  اپ :  دـینک ؟  تباث  تنـس  باتک و  زا  ار  دوخ  ياعدا  تسا  نکمم  نابز :  ( . 
نینچمه و  ( 181  ! ) تفرگ دهاوخ  ارف  زین  ار  امـش  شتآ  هنرگو  دیئامنم  دامتعا  دننک  یم  متـس  هک  یناسک  هب  دیامرف :  یم  دنوادخ  هک  دیا 

وا رب  دـنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد  تسود  شیاین  رد  عمط  تهجب  ار  وا  دـنک و  میظعت  ار  ایند  لها  هک  ره  هدـش :  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا 
باسح دوخ  راک  رد  دـیاب  نیاربانب  ( 182  . ) دوب دـهاوخ  منهج  شتآ  نیئاپ  یتوبات  رد  هجرد  کـی  رد  نوراـق  هارمه  وا  اـب  هدرک و  بضغ 

لیمک ياعد  رد  هک  نانچ  دنیامن ،  یم  طبض  تبث و  ار  نآ  یئوگ  هچ  ره  دوش و  یم  هتشون  وت  دایز  مک و  ینادب  هدومن ،  ار  نیبتاکلا  مارک 
 ! شخبب تعاس  نیمه  بش و  نیمه  رد  ار  مناهانگ  اهاطخ و  ایادـخ  یئوگ :  یم  ینک و  یم  یفرعم  نینچ  ار  یناگیاب  تظافح و  نیرومام 
 ، یلب اـپ :  دوش .  یم  نشور  مه  نم  فـیلکت  ثحب  نیا  زا  شوـگ :  ( 183  . ) يدومن نآ  ظفح  رومام  ار  نیبتاـکلا  مارک  هک  یناـهانگ  نآ 

ص  ) ادخ لوسر  زا  هک  ینادب  يروخب و  ار  نابز  يانث  حدم و  بیرف  هتخاب و  ار  دوخ  دیابن  تاقوا  نیا  رد  تسا ،  لکشم  مه  امـش  فیلکت 
همئا هریـس  رد  ام  هنرگ  تساجیب و  يانث  حدـم و  نآ ،  زا  دارم  هک  تسا  مولعم  هتبلا  ( 184  ) دیـشاپب كاخ  ناحادم  تروص  هب  هدش :  لقن  ( 

تیاور ع )   ) یلع ترضح  زا  هچ  رگ  دنا .  هدرک  انث  حدم و  هداتسیا و  نانآ  لباقم  رد  یناحادم  هک  میا  هدید  ررکم  مالسلا )  مهیلع   ) يده
مدوـخ زا  نم  هب  وـت  اـهلاراب  تشاد :  هضرع  باـنج  نآ  دـنتفگ ،  اـنث  حدـم و  ار  راوـگرزب  نآ  ترـضح  نآ  يوربور  يا  هتـسد  هک  هدـش : 

دنناد یمن  هک  ار  هچ  نآ  زرمایب  ام  يارب  هد و  رارق  دـننک  یم  نامگ  هچ  نآ  زا  رتهب  ار  ام  اهلاراب  مرتاناد ،  اهنآ  زا  مدوخ  هب  نم  و  يرتاناد ، 
دنزاس يراج  نابز  رب  ار  تاملک  نامه  دندوتس  ار  نانآ  رگا  هک  راوگرزب ،  نآ  ناوریپ  يارب  تسا  یگرزب  روتـسد  يراک  نینچ  و  ( 185 ، )

 ، یئامن حالـصا  ار  دوخ  ات  یـشوکب  دیاب  يدب ،  یتسارب  رگا  دـهد ،  یمن  رییغت  ار  وت  تاذ  مدرم  دـیقنت  فیرعت و  ینادـب  دـیاب  هصالخ  و  . 
نومـضم نیمه  هب  دنک ،  یمن  دب  ار  وت  مدرم  یئوگ  دب  دیقنت و  یبان ،  يالط  رگا  و  دزاس ،  یمن  بوخ  ار  وت  نارگید  فیرعت  انث و  حدم و 

رد رگا  ماشه !  يا  دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  تحیـصن  ماشه  هب  تسا :  هدـش  لقن  مالـسلا )  امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  یتیاور 
تدوخ نوچ  دشخبن  يدوس  ار  وت  تسا ،  دیراورم ) رد و   ) ولول نآ  دـنیوگب :  مدرم  و  تسا ،  روگنا ) زا  يا  هناد  ای  ودرگ   ) هزوج وت  تسد 

رد درواـین ،  دراو  یناـیز  وت  هب  تسا  هزوج  نآ  هک  دـنیوگب  مدرم  دـشاب و  ییولول  وت  تسد  رد  رگا  و  تسا ،  هزوج  هناد  نآ  هک  یناد  یم 
حدم هب  ندشن  رورغم  نآ  لصاح  دیامرف :  یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  دعب  هر )   ) یـسلجم موحرم  ( 186  . ) تسا ولول  نآ  ینادیم  هک  یتروص 

 . تساهنآ يانث  هب  ندرکن  راختفا  مدرم و 

ادخ ریغ  هب  قشع  يدب 

یم دـنک و  یم  باـطخ  نایعیـش  مومع  هب  هدـش ،  دراو  ع )   ) قداـص ترـضح  زا  هک  ینک  یم  ینعم  هنوگ  هچ  ار  تیاور  نیا  امـش  ناـبز : 
ار ناتیاهنابز  و  دینزب ،  بوخ  فرح  مدرم  هرابرد  ام !  یگدنکفارـس  گنن و  بجوم  هن  دیـشاب  ام  يزارفارـس  ثعاب  نایعیـش !  يا  دـیامرف : 

رگم نابز :  تشاد ؟  وت  لاح  هب  یعفن  هچ  ررـض  زج  تیاور  نیا  اـپ :  ( 187  . ) دیراد زاب  دـب  راتفگ  اه و  هدایز  زا  ار  اهنآ  هدرک  يرادـهگن 
 . میامن یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  منک  یم  مدرم  حدم  هک  نم  دیزیهرپب ،  دب  راتفگ  زا  دینزب و  بوخ  فرح  مدرم  هرابرد  دومرفن :  ترـضح 

راوگرزب نآ  كرابم  رظن  هکلب  نک ،  زاب  ناکد  ادخ  ربارب  رد  ای  شاب  ادخ  ریغ  حادم  هک  تسین  نیا  ترضح  دارم  یهابتـشا !  رد  رایـسب  اپ : 
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راتفگ زج  ات  نک  يرود  دنـسپان  راتفگ  زا  رادـهگن و  ار  دوخ  میئوگ  یم  مینک و  یم  تحیـصن  ار  وت  ام  هتـسویپ  هک  تسا  یفیلکت  ناـمه  ، 
ام وریپ  تسا ،  نابز  يرادهگن  هعیش  هفیظو  هک  دنک  نایب  ار  دوخ  هعیش  تمظع  دهاوخ  یم  ترضح  ددرگن .  رداص  ینخس  وت  زا  هدیدنسپ 
رد نآ  هک  دشاب ،  ام  تنیز  دیاب  هکلب  دشاب ،  راتفگ  دب  ای  و  دوش ،  رداص  وا  زا  چوپ  ینعم و  یب  ياهفرح  دیابن  تسام  طخ  رد  هک  یسک  و 
رد كالم  اریز  تسین ،  نم  نایز  زا  رتمک  نارگید ،  هب  تبـسن  بلق )   ) اـم تسود  ياـهتبحم  ناـیز  ناـبز :  دـبای .  یم  ققحت  راـتفگ  نسح 
رب مه  یلیلد  دیئامرفب  مدوبن ،  نآ  هجوتم  لاح  هب  ات  نم  دیتفگ ،  ار  یـساسح  بلطم  ادج  اپ :  تسا .  یکی  ادـخ  ریغ  هب  قشع  انث و  حدـم و 
 . منک یمن  اعدا  منیبن  ار  يزیچ  ات  هدـنب  نابز :  دـشاب .  ضحم  ياعدا  دـیاش  دـشاب ،  هتـشاد  یلیلد  تسین  مولعم  بلق :  دـیراد ؟  دوخ  هتفگ 

لایخ لاح  هب  ات  یلو  مشاب ،  یم  اراد  ار  یناوارف  نایز  تسا و  رایـسب  ممرج  هک  مراد  لوبق  هدـنب  نابز :  دـیدرک .  ار  یگرزب  ياـعدا  بلق : 
نم لیلد  نابز :  دـینک .  نایب  ار  دوخ  لـیلد  ـالاح  بلق :  دـیئامرفب .  ما  هتفگ  رگا  دـشاب ،  لـیلد  نودـب  هک  مشاـب  هتفگ  ار  یبلطم  منک  یمن 

ود نآ  عمج  ار ،  وا  ریغ  تبحم  ای  دـهد ،  ياج  لد  رد  ار  ادـخ  تبحم  دـیاب  ای  ناسنا  ما ،  هتـشاد  وت  قح  رد  هک  تسا  يداـیز  ياـه  هبرجت 
تسا یئاه  لد  دومرف :  مدیـسرپ ؟  قشع  تقیقح  زا  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  لضفم  زا  نانـس  نب  دمحم  اذل  و  درادن ،  ناکما 

ادـخ دای  هک  تسا  یئاج  رد  یقـشاع  قشع و  ینعی  ( ، 188  ) تسا هدـیناشچ  اهنآ  هب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  دـنوادخ  سپ  ادـخ ،  دای  زا  یلاخ 
ار ادـخ  ریغ  نآ  رد  تسادـخ ،  مرح  لد  تسا :  هدـیدرگ  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  دوشن .  روصت  قح  ترـضح  دای  هکلب  ددرگن ،  ققحم 

 . دشاب یمن  اهنآ  رکذ  هب  يزاین  هک  تسه  مه  يرگید  ياه  لیلد  تایاور و  ( ، 189  ) هدم ناکسا 

یئادگ

ندروآ ور  ادخ و  زا  ندنک  لد  ادخ و  ریغ  هب  هجوت  عون  کی  مه  نآ  هک  مدرم  زا  لاوس  یئادگ و  دشاب  لاناک  نیمه  زا  منک  یم  لایخ  اپ : 
تسین و مه  وت  تلاخد  نودب  هتبلا  نابز :  تسا ؟  نم  ياه  نایز  زا  مه  لمع  نیا  دیئوگ  یم  ینعی  بلق :  نیرفآ !  نابز :  تسا .  قولخم  هب 
انیب و اناد ،  میکح ،  قزار ،  تمظع ،  اب  راگدرورپ  يوشن و  نازیرگ  ادـخ  زا  وت  ات  اریز  درک ،  ثحب  لصفم  یلاع  بانج  هرابرد  دـیاب  اقح 

وت اپ  مه  زاب  تسد :  دوش .  یمن  زارد  یسک  بناج  هب  تسد )   ) ام زیزع  تسود  ینکن ،  ادیپ  هجوت  ادخ  قلخ  هب  یئامنن و  شومارف  ار  اونش 
نایب ار  نآ  نایز  درادن  یلاکشا  تسد :  متخادنا .  بلق )   ) ندرگ هب  ار  امش  ریصقت  مدرک و  عافد  امش  زا  هک  نم  نابز :  يدرک ؟  ام  شفک 
باب کی  لئاسو )   ) رد الوا  مشچ ،  يالاب  اپ :  دـننک .  اعدـم  تابثا  دـیاب  دـندرک  ار  یئاعدا  نینچ  هک  اپ )  ) ام زیزع  تسود  ناـبز :  دـینک . 

یتایاور دوش و  یمن  لوبق  دیامن  یئادگ  هک  دنک  یم  زارد  تسد  مدرم  يوس  هب  هک  یسک  تداهش  هدیدرگ :  ناونع  تهج  نیا  صوصخم 
اب هک  ار  یئادگ  تداهـش  ص )   ) ادـخ لوسر  دومرف :  ع )   ) رقاب ماما  دـیوگ :  ملـسم  نب  دـمحم  هک  نانچ  هدـش ،  لقن  نومـضم  نیا  هب  مه 
 ، تسین نمیا  نداد  یهاوگ  رب  وا  هک  نیا  يارب  دومرف :  رقاـب  ماـما  هاـگ  نآ  دوـمن ،  در  دـنک  یم  لاوـس  مدرم  بناـج  هب  ندرک  زارد  تسد 

تایاور ایناث  و  ( 190 ( ) دیوگ ازـسان  شحف و  و   ) دنک بضغ  دوشن  هداد  يزیچ  وا  هب  رگا  هتـشگ و  دونـشوخ  دوش  هداد  وا  هب  رگا  هک  نوچ 
و ( 191  . ) دـشاب یمن  مه  طاول  لها  هدرکن و  یئادـگ  تسام  نایعیـش  زا  هک  ره  هتـشگ :  دراو  نومـضم  نیا  هب  نآ ،  شهوکن  رد  یناوارف 

نوچمه درادن  عمط  و  گس ،  ندرک  ادص  دـننام  دـنک  یمن  ادـص  ام  هعیـش  هک  تسین  نیا  زج  نومـضم :  نیا  هب  يرگید  تایاور  نینچمه 
یسک هدوبن و  کیکـشت  لباق  بلطم  نیا  نیاربانب ،  ( 192  . ) دریمب یگنـسرگ  زا  هچ  رگا  دـنک  یمن  فک  هب  لاوس  مدرم  زا  و  غالک ،  عمط 
ياذغ درادن  تردق  یتح  هک  یفیعـض  زجاع و  و  ناوتان -  قلخ  يوس  هب  ندرک  زارد  تسد  یئادگ و  مدرم و  زا  لاوس  هک  درادن  يدـیدرت 
دیدپ یطحق  هتـساوخن  يادخ  رگا  ای  و  درادـن ،  ار  نآ  ندـنادرگ  رب  تردـق  تفر  ورف  نیمز  بآ  رگا  ای  دریگب و  يا  هشپ  ناهد  زا  ار  دوخ 

ای و  دنیرفایب ،  مدنگ  ای  وج و  هناد  کی  یتح  درادن  یئاناوت  دوش و  یم  باب  يراوخ  مدآ  هدرک و  هراپ  هراپ  یگنـسرگ  زا  ار  رگیدکی  دـیآ 
هک هدش  تیاور  ص )   ) مالسا گرزب  ربمایپ  زا  دشاب ،  یم  تشز  هدننز و  رایسب  ياهراک  زا  درادن - ار  نآ  عفد  تردق  دسر  ارف  گرم  رگا 
نآ رد  و  یئامن ،  یم  باتـش  نآ  يوس  هب  هک  تسا  یگراچیب  هداـمآ و  يراوخ  نآ ،  اریز  ینک ،  لاوس  اداـبم  رذاـبا !  يا  دومرف :  رذوبا  هب 
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 : . . . تسین نموم  رد  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  دومرف :  هک  هدیدرگ  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 193  . ) تمایق زور  تسا  ینالوط  باسح 
تـسین یـسک  اهنآ  نایم  رد  تسین :  زیچ  هس  ام  هعیـش  رد  هدومرف :  هک  دراد  رگید  تیاور  رد  و  ( 194  ) دنک یمن  یئادـگ  اه  هناخ  رد  رب  و 

نآ زا  رگید  تیارو  رد  و  ( 195  . ) دهد طاول  هک  تسین  یسک  اهنآ  نایم  زا  و  درادن ،  دوجو  لیخب  ناشنایم  رد  و  دنک ،  فک  هب  لاوس  هک 
یتروص رد  دنک  تاقالم  ءاقل  زور  رد  ار  دنوادخ  دراد ،  ار  شزور  هس  توق  هک  یلاح  رد  دنک  یئادگ  هک  یـسک  هدیدرگ :  لقن  راوگرزب 
تـسد زا  رتهب  الاب ،  تسد  هدـنهد و  تسد  هدـش :  تیاور  ص )   ) مالـسا یمارگ  یبن  زا  و  ( 196  . ) درادـن دوجو  یتـشوگ  وا  يور  رد  هک 
يرگید زا  يدحا  هاگچیه  تسه  هچ  یئادگ  رد  دـنادب  ادـگ  رگا  هدـش :  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  ( 197  . ) تسا هدـنریگ  تسد  نیئاپ و 

(198  . ) دومن دهاوخن  در  ار  يرگید  درف  يدرف  هاگ  چیه  تسه  هچ  ششخب  اطع و  رد  دنادب  مه  هدنشخب  رگا  و  درک ،  دهاوخن  لاوس 

لئاس در 

رگید مرج  يرآ ،  نابز :  تسا .  لئاس  در  نآ  و  دینک ،  یم  تباث  ام  يارب  مه  يرگید  مرج  دیدرک ،  رکذ  هک  یثیدح  اب  امش  سپ  تسد : 
در ار  هدننک  لاوس  اما  و  هدومرف :  میکح  اناد و  دنوادخ  دش ،  دهاوخ  هدافتسا  مه  نآرق  زا  هک  نانچ  تسا ،  لئاس  در  هقدص و  ندادن  امش 

نینچ رگا  دنا :  هدومرف  نینچ  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  لئاس  در  شهوکن  رد  يدح  هب  تسا و  رایسب  هنیمز  نیا  زا  مه  تایاور  ( 199  ) نکم
دینکن در  ار  لئاس  هک  هدش  شرافس  ادیکا  و  ( 200  . ) دنک در  ار  اهنآ  هک  یسک  دیدرگ  یمن  راگتسر  دنتفگ ،  یم  غورد  نیکاسم  هک  دوبن 

ینابرهم یمرن و  هب  مک و  شـشخب  اب  هچ  رگ  دـینکن  در  ار  لئاس  هدـیدرگ :  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  دـشاب .  یئاـمرخ  فصن  هب  هچ  رگ 
دنک یم  هاگن  دشاب ، ) يا  هتـشرف  تسا  نکمم   ) نج زا  هن  تسا و  مدآ  زا  هن  هک  دیآ  یم  یـسک  یهاگ  امـش  ياه  هناخ  رد  رب  اریز  دـشاب ، 
همه لامعا ،  مامت  رد  هک  درک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  ( 201  . ) تسا هنوگچ  هدرک  راذگاو  امش  هب  دنوادخ  هچ  نآ  رد  امـش  راتفر  هک 

تـساوخ رد  يرگید  زا  ار  يزیچ  رـصتخم  هک  هتـشاد  لکوت  هنوگچ  ناـنآ  مینیبب  هتفرگ  قشمرـس  دوخ  ینید  ناـیاوشیپ  زا  هدوب  فظوم  اـم 
امـش بلق :  دـنا ؟  هتـشاد  يراتفر  هنوگچ  لئاس  اب  دروخرب  رد  هدومن و  ضیوفت  لاعتم  رداـق  يادـخ  هب  ار  شیوخ  روما  همه  هکلب  هدرکن ، 

تالاح رد  يرـصتخم  نم  دـشاب  هزاجا  رگا  مشچ :  دـیدرک ؟  شومارف  ایآ  دـیئوگب ،  نخـس  نم  هرابرد  لصفم  دـیداد  هدـعو  ناـبز )  يا  )
 . دیئامرفب نابز :  مناسرب .  ضرع  هب  ار  یبلاطم  هدش  دراو  بلق )   ) نامزیزع تسود 

بلق تخانش 

 ، رـصع هغباـن  ریظن ،  مک  هیقف  ریـصب ،  ققحم  ریبـخ و  ثدـحم  راوگرزب ،  همـالع  لوق  هب  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  بلق  تخانـش  عوـضوم 
يزیچ نآ  هرابرد  ام  ینید  نایاوشیپ  زا  اریز  تسا ،  هدیشوپ  نآ  مهف  قلخ  رثکا  رب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هیلع )  هللا  ۀمحر   ) یـسلجم موحرم 

نایم هطـساو  هک  تسا  یناسنا  هقطان  سفن  نامه  بلق  تسا ،  هفـسالف  ءامکح و  نایم  روهـشم  هچ  نآ  و  هراشا .  هیاـنک و  اـب  رگم  هدیـسرن 
نیققحم یـضعب  زا  هدومرف :  نینچ  تسا  ثیدـح  لها  ناـگرزب  زا  هک  یحیرط  موحرم  ( 202  . ) دـشاب یم  ینامـسج  ملاع  یناحور و  ملاع 

 ، تسا نآ  ندعم  ناج و  عبنم  هک  دراد ،  رارق  هنیـس  پچ  فرط  رد  هک  یبلق  نامه  یکی  دوش ،  یم  قالطا  ینعم  ود  هب  بلق  هک  هدـش  لقن 
نامز سفن و  هب  ینامز  بلق و  هب  یهاگ  نآ  زا  هک  هینابر  هفیطل  نامه  مود  دراد ،  دوجو  مه  تیم  رد  هکلب  ناـیاپ  راـهچ  رد  یئاـنعم  نینچ 
يارب تسا و  بقاعم  راگدرورپ و  بطاخم  فراع و  ملاع و  كردـم و  هک  تسا  یبلق  نینچ  هدـش و  ریبعت  ناسنا  هب  انایحا  حور و  هب  رگید 

ضارعا قلعت  دـننام  وا  هب  قلعت  ایآ  هک  دـنا  هدـیمهفن  تسا و  ریحتم  نآ  رد  رـشب  رکف  هک  هدوب  بلق  زا  لوا  مسق  اب  يا  هقالع  عون  کـی  نآ 
هک یتاریبعت  اریز  تسا ،  روآ  تریح  بلق  هلاسم  یتسار  اپ :  ( 203  . ) رگید ياه  قلعت  ای  تافوصوم ،  هب  تسا  فاصوا  ای  ماسجا ،  هب  تسا 

هتفرگ رارق  یمدآ  پچ  فرط  رد  هک  يربونـص  بلق  نآ  زا  لـماک  روـط  هب  تسا ؟  ناـنچ  یهاـگ  تسا ،  هدـش  نآ  زا  تاـیاور  نآرق و  رد 
هـسوسو مدرم  يا  هنیـس  رد  هک  یـسانخ  نآ  هدومرف :  هک  نانچ  دنک ،  یم  هراشا  بلق  هب  دروم  دنچ  رد  زین  میرک  نآرق  دوش .  یم  هدـیمهف 
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امـش يوس  هب  تقیقح  رد  هدوـمرف :  زین  و  ( 205  ) دـشاب یم  اناد  اه  هنیـس  ناـبحاص  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هدومرف :  زین  و  ( 204  ) دنک یم 
رد رافک  ارچ  هک  دـیامرف :  یم  نینچ  رگید  ياج  رد  و  ( 206  ) تساه هنیس  رد  هچ  نآ  يارب  یئافـش  يدنپ و  ناتراگدرورپ  بناج  زا  هدمآ 
انیب ان  اهنآ  تقیقح  رد  هک  دـیامرف :  یم  نایب  دـعب  دـنریگ ،  دـنپ  نآ  زا  هدـید و  ار  ایاضق  لد  شوگ و  مشچ و  اب  اـت  دـننک  یمن  ریـس  نیمز 
بلق تخانش  اذل  تسا و  رایـسب  تایآ ،  لیبق  نیا  زا  ( 207  . ) تسانیبان روک و  تساه  هنیس  رد  هک  یئاه  بلق  ياهمـشچ  نکیلو  دنتـسین ، 

؟  تسیچ بلق  تقیقح  هک  میمهفب  اعطق  میناوت  یمن  ام  و  تسا )  رتعیـسو  اه  سوناـیقا  زا  هک  یتـالوهجم   ) تساـم تـالوهجم  زا  یکی  مه 
تسود هرابرد  يرادقم  هک  نیا  زا  تسین  يا  هراچ  یلو  تسا ،  نینچ  یلب  مشچ :  درک .  میهاوخ  كرد  ار  نآ  مهم  شقن  شیب  مک و  یلو 

 ، يروک ام  دیتفر ،  یفسلف  راتفگ  لابند  هب  امش  مشچ !  ياقآ  نابز :  مینک .  ادیپ  نآ  قح  رد  یتخانش  رـصتخم  ات  هدومن  ثحب  بلق )   ) دوخ
هک تسین  لهس  هزادنا  نآ  بلق  هلاسم  اریز  دیسر ؛ مهاوخ  مه  اجنآ  هب  نکن ،  هلجع  مشچ :  میدومن .  تساوخ  رد  امـش  زا  ار  بلق  یئانیب  و 
هک هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  مینک .  یم  رکف  ام  هک  تساهنیا  زا  رتـالاب  یلیخ  بلق  تلزنم  ماـقم و  دـنک ،  كرد  ار  نآ  یمدآ  اروف 
رد و  ( 208  . ) دـشاب یم  مزـال  اـهنآ  رب  وا  تعاـطا  هک  مدرم  هب  تبـسن  تسا  ماـما  هلزنم  هب  دـسج  ربارب  رد  بلق  هبتر  هک  یتـسارب  دوـمرف : 

ربمایپ زا  و  ( 209  . ) دهد یم  اج  ارم  نموم ،  هدنب  بلق  یلو  دریگارف ،  نامـسآ  هن  نیمز و  هن  ارم  دومرف :  دنوادخ  هک  تسا  یـسدق  ثیدح 
رظن اه  نامسآ  توکلم  هب  هنیآ  ره  دندرک  یم  هسوسو  مدآ  نادنزرف  ياه  لد  رد  نیطایش  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هدش :  تیاور  مالسا  یمارگ 

هک نانچ  یلو  دنک  رظن  توکلم  هب  دورن  تیصعم  لابند  هب  رـشب  رگا  هک  بلطم  نیا  تسا ،  یبیجع  بلطم  ادج  نابز :  ( 210  . ) دندرک یم 
ددرگ و نوگژاو  هک  یتقو  اما ،  تسا  دنلب  یلیخ  بلق  ماقم  هبتر و  هچ  رگ  دـش ،  دـهاوخ  هدافتـسا  تایآ  رگید و  تایاور  تیاور و  نیا  زا 

نخـس میراد و  لوبق  مه  ام  يرآ ،  مشچ :  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  رت  نیئاپ  اـم  کـی  ره  زا  نآ  تلزنم  دریگ ،  رارق  ناطیـش  سفن و  موکحم 
انیب رگا  هدوب ؟  شوگ  ود  مشچ و  ود  ياراد  بلق  هک  مناد  یم  مه  هدنب  هتبلا  منک ،  نایب  ار  نآ  مدوخ  یتشاذـگن  یلو  تسا ،  هتفریذـپ  امش 

هک رت ،  تخـس  هکلب  دش ،  دهاوخ  گنـس  دننام  لد  دندرگ :  دودسم  ود  ره  رگا  یلو  تسا ؛  تلزنم  نآ  هبتر و  نآ  ياراد  دشاب ،  اونـش  و 
هچ ناـنچ  دـش ،  دـهاوخن  روصت  تیادـه  وا  قـح  رد  هک  يرفاـک  مهنآ  ( 211  ) دـیدرگ دـهاوخ  رفاـک  نآ  بحاـص  درک  یلزنت  نینچ  رگا 

دنوادخ نینچنیا  هدومرف :  هک  نآ  ای  و  ( 212  ) دننکن كرد  نآ  هلیـسو  هب  هک  یئاه  بلق  تساهنآ  يارب  هدومرف :  نینچ  وا  قح  رد  دنوادخ 
رت تخس  نآ  زا  تسالب و  هناشن  رقف ،  يدنمزاین و  هک :  دیشاب  رایشوه  هدش :  تیاور  ع )   ) یلع زا  و  ( 213  . ) دنز یم  رهم  رافک  ياهلد  رب 
نآ زا  تسیدنوادخ و  ياهتمعن  زا  لام ،  تعـسو  يرگناوت و  هک  یتسارب  دیـشاب ،  هاگآ  تسا ،  بلق  ضرم  رتدیدش  نآ  زا  و  ندب ،  ضرم 

لیبموتا غارچ  دننام  بلق  هک  دـش  هدافتـسا  اهنیا  همه  زا  هصالخ ،  نابز :  ( 214  . ) تساه بلق  ياوقت  رترب ،  نآ  زا  و  ندـب ،  تحـص  رتالاب 
نآ رون  ای  دـشاب و  هدـش  هتـسکش  غارچ  هاگ  ره  و  تسا ،  رتظوفحم  تارطخ  زا  رت و  تحار  هدـننار ،  دـشاب ،  رت  ینارون  هزادـنا  ره  تسا ، 

عطق روط  هب  ای  درک و  دهاوخ  طوقـس  تکاله  ياه  هرد  هب  هنرگو  دنک  فقوت  دـیاب  هدـننار  ددرگ ،  شوماخ  یلک  هب  ای  هتـشگ و  فرحنم 
ع  ) قداص ماما  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  دیسر و  دهاوخ  نارگید  هب  مه  هتشگ و  دوخ  دئاع  شنایز  ررـض و  دومن و  دهاوخ  فداصت 
هب نابز  دوخ  تسد :  ( 215  . ) تسا لد  يروک  اه  يروک  نیرتدب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  هدومن  لقن  ص )   ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  زا  ( 
هک هدش ،  دراو  بلق  مشچ  يروک  هرابرد  یتایاور  هک  مناد  یم  مه  نم  هنرگو  دینک  یم  هلجع  امـش  مشچ :  درک .  هراشا  لد  مشچ  يروک 
رد مشچ  ود  دنمشچ :  راهچ  ياراد  ام  نایعیـش  هک  تسین  نیا  زج  هدومرف :  هک  درک  لقن  ار  ع )   ) قداص ماما  تیار  ناوت  یم  هنومن  باب  زا 

هداد و رارق  انیب  ار  امـش  ياهمـشچ  دـنوادخ  هک  دیـشاب  رادـیب  دنتـسه ،  نینچنیا  قیـالخ  همه  هک  دیـشاب  هاـگآ  بلق ،  رد  مشچ  ود  و  رس ، 
هک تسا  یغارچ  نآ  رد  دیفس و  نموم  بلق  دومرف :  هک  هدرک  لقن  ص )   ) مالـسا ربمایپ  زا  یناث  دیهـش  و  ( 216  . ) انیبان ار  اهنآ  ياهمشچ 

(217  . ) تسا هنوراو  هایس و  رفاک  لد  و  دهد ،  یم  ینشور 

انیب انیبان و  ياه  مشچ 
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هدرک و یفرعم  ار  ناشیا  افطل  دیدرب ،  ار  یناث  دیهـش  مان  هک  نآ  یکی  تسا ،  حیـضوت  هب  دـنمزاین  هک  دـیدرک  لقن  اجنیا  بلطم  ود  نابز : 
انیب و ار  امش  ياه  مشچ  دنوادخ  دنتسه ،  روطنیا  قیالخ  همه  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  هک  تسیچ  تیاور  زا  دارم  هک  دیئامرف  نایب  سپس 

؟  تسا هداد  رارق  انیبان  ار  اهنآ  ياه  مشچ 

مود لوا و  دیهش 

مالـسا و ناـفک  رب  ناـج  دـننادب  هک  تلم  يارب  تسا  یهبنت  عوـن  کـی  دوـخ  نیا  دـندش ،  دیهـش  يرایـسب  دارفا  نید ،  ناـگرزب  زا  مشچ : 
هب مالـسا  زیزع  نید  مینادب  هک  دـنک  یم  باجیا  ام  همه  يارب  يدـهعت  زین  هتفرگ و  همـشچ  رـس  تیناحور  زا  هشیمه  لام  ناج و  نارگراثیا 
ره هک  یناث  دیهش  لوا و  دیهش  تساهنآ :  هلمج  زا  هک  دنا  هتشگ  ادف  ینازیزع  هدش و  هتخیر  اهنوخ  نآ  يارب  هدیسرن ،  ام  تسد  هب  یناسآ 

دمحم شمان  لوا :  دیهش  دنا .  هدوب  يدنمشزرا  ياه  باتک  رایسب و  تافیلات  ياراد  عیـشت و  ملاع  ياملع  رخافم  زا  راگزور و  غباون  زا  ود 
دش هدنازوس  راسگنس و  سپس  دیدرگ ،  هتخیوآ  راد  هب  هاگ  نآ  دش ،  هتشک  ریشمش  اب  لاس 786  یلوا  يدامج  مهن  هبنش  جنپ  زور  تسا ، 
زا هک  راذگتعدب ،  تسا  يدرم  ماش  دالب  رد  هک  تشون  ناطلـس  يارب  ادیـص  یـضاق  تسا ،  نیدـلا  نیز  شکرابم  مان  یناث :  دیهـش  اما  و  . 

دندومن دیهش  هدرب و  ایرد  رانک  ار  وا  هاگنآ  هدرک  نادنز  زور  لهچ  تدم  و  ریگتسد ،  مارحلا  دجـسم  رد  ار  وا  هتفر ،  نوریب  هعبرا  بهاذم 
(218 () امهیلع هللا  ناوضر  ) دندنکفا ایرد  هب  سپس  هتخادنا ،  نیمز  يور  زور  هس  ار  شکرابم  هزانج  و  ، 

مهراصبا یمعاو  تیاور  يانعم 

اه يور  جـک  زا  هتفرگ و  شیپ  ار  میقتـسم  هار  دوخ  رایتخا  اب  هک  یناسک  هب  نابرهم  گرزب و  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  تیاور  يانعم  اما  و 
لطاب زا  هدرک و  يوریپ  ار  قح  دوخ  قیرط  رد  دنناوتب  رتهب  ات  دیامن  یم  انیب  ار  نانآ  نطاب  رهاظ و  مشچ  دومرف ،  فطل  دـنیامن ،  یم  يرود 

رد هک  ار  یمـشچ  ود  دنک  هدارا  ار  یبوخ  يا  هدنب  هب  دنوادخ  هاگ  ره  سپ  هدش :  تیاور  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  هک  نانچ  دـنزیهرپب ، 
یماو تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب  ار  بلق  دیامن ،  هدارا  ار  نیا  زا  ریغ  نوچ  دـنیبب و  ار  دوخ  ترخآ  رما  بیغ و  نآ  اب  ات  هدومن  زاب  تسوا  بلق 

تسایر یبلط و  ترهش  ینارتوهش و  زج  یگدنز  زا  دنبایرد ،  ار  قح  دومیپ و  ار  قح  هار  دنرادن  تسود  هک  یناسک  اما  و  ( 219  . ) دراذگ
لها لطاب و  لابند  هب  هدرک  اهر  ار  قح  هار  دوخ  رایتخا  اب  نوچ  نکیلو  دـنراد ،  مشچ  راهچ  مه  اـهنآ  دـننک ،  یمن  بلط  ار  يرگید  زیچ  ، 
کی هیلا و  باذع  عون  کی  نیا  و  دنهد ،  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  دـنناوت  یمن  رگید  هدرک ،  روک  ار  اهنآ  نامـشچ  دـنوادخ  دـنا ،  هتفر  لطاب 

لامعا و ببـس  هب  دنوادخ  ار  هک  ره  و  هدومرف :  مه  نآرق  رد  هک  نانچ  دراذگاو ،  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  بدا  هیبنت و  عون 
ار قح  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  دعب  هک  یناسک  نیاربانب  نابز :  ( 220  . ) ددرگن روصت  وا  يارب  یئامنهار  رگید  دزاس و  هارمگ  دوخ  راـیتخا 

تایآ دوجو  اب  نوچ  دـشاب ،  یم  اهنآ  ع )   ) قداـص ماـما  دارم  هکلب  تسا ،  نینچ  مشچ :  دـنا .  هراـچیب  دـنا  هتفرگ  ار  لـطاب  هدرک و  كرت 
دوخ ربمایپ  دنوادخ  هک  مخ  ریدغ  عوضوم  زا  دعب  صخالاب  دنامن ،  هدیـشوپ  بلاط  یبا  نب  یلع  تیناقح  يدحا  رب  يوبن  تایاور  ینآرق و 
دوش یمن  اریز  تسا  هتفر  ردـه  تتاـمحز  ماـمت  ینکن  غـالبا  مدرم  هب  ار  ع )   ) یلع نینموملا  ریما  يربـهر  رگا  دومن :  دـیدهت  هنوگ  نیا  ار 

دنامب يربهر  نیشناج و  نودب  هتفای ،  جاور  مالسا  ردص  يادهـش  نوخ  ناوارف و  ياهگنج  اب  هدمآ و  تسد  هب  رایـسب  تامحز  اب  هک  ینید 
ار هدیشک  متس  مولظم و  هدید و  جنر  تما  دربب و  ایند  زا  ار  شیمارگ  لوسر  هتـشاذگ ،  مهبم  ار  نآ  دنوادخ  ای  دنکن و  نییعت  ار  ناربمایپ  و 
زا يراک  نینچ  دراپـسب ،  دننک - هرادا  مه  ار  دوخ  هداوناخ  دنناوت  یمن  یتح  هک  مدرم -  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  دراذگب و  تسرپ  رـس  نودب 

نامیا دندیدرگ ،  نیملـسم  يربهر  يدصتم  هک  یناسک  هوالعب  دهد .  یمن  قفو  یهلا  لدع  اب  يرما  نینچ  تسا و  رود  راگدرورپ  تمکح 
یم هچ  ره  دیوگ ؟  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  وا  هک :  هدشن  هتفگ  مالسا  گرزب  ربمایپ  هرابرد  نآرق  رد  رگم  دنتـشادن ،  مه  نآرق  هب 
نآ هک  ینامز  هک :  درادـن  ننـست  لها  ناردارب  ربتعم  ياـه  باـتک  رد  رگم  ( ، 221  . ) دوـش یم  یحو  وا  هب  هک  تـسا  یحو  هار  زا  دـیوگ 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 55 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هراـبرد ار  دوخ  تجح  تساوخ  یم  درک و  ذـغاک  تاود و  ملق و  تساوخرد  شرمع  رخآ  رد  دباتـشب  هللا  ءاـقل  هب  تساوـخ  یم  ترـضح 
نیملـسم دیابن  ایآ   ) دیوگ یم  نایذه  درم  نیا  رجهیل ،  لجرلا  نا  تفگ :  تشاذگن و  یلو . . .  دـیامن ،  مامت  ع )   ) یلع صوصخم  يربهر 

هچ دنراد  لوبق  یناملـسم  هب  ار  یفرح  نینچ  هدنیوگ  هنوگچ  دراد  داضت  رگا  دـننک ،  عمج  الاب  هیآ  اب  راتفگ  نیا  هدـیقع و  نیا  نایم  ناهج 
هبساحم نیمه  امش  رگا  و  ( 222  . ) درک نوریب  ار  همه  دیوش  دنلب  اجنیا  زا  ینع :  اوموق  دومرف :  دش و  تحاران  ترضح  يربهر ) !  هب  دسر 

ایوـگ هک  دنتـسه  اوـه  سفن و  ریـسا  ناـنچ  دـننیب ،  یم  ار  قـح  هک  نیا  اـب  دـنناوارف  يدارفا  نینچ  دـینیب  یم  دیـشاب  هتـشاد  ناـمز  ره  رد  ار 
 . دش هدید  ناوارف  ناریا  رد  مه  ام  دوخ  نامز  رد  هک  دننک  یمن  هدهاشم  ار  يزیچ  تسا  روک  ناشنطاب  رهاظ و  ياهمشچ 

ملاس ریغ  ملاس و  بلق 

رد هدش :  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  هک  نانچ  تسا ،  نینچ  بلق  هتبلا  مشچ :  دـش ! ؟  یـشان  بلق  زا  ام  ياه  یتخبدـب  مامت  سپ  نابز : 
ندب ریاس  ددرگ ،  ضیرم  نآ  هک  ینامز  و  تسا ،  ملاس  نآ  هطـساوب  دـسج  ریاس  دـشاب  تمالـس  نآ  هاگ  ره  هک  تسا  یتشوگ  هراپ  ناسنا 

هاگ ره  هک  تسا  تشوگ  هراپ  ود  ناسنا  رد  هک :  هدش  ریبعت  نیمه  مه  امـش  هرابرد  و  ( 223  ) تسا بلق  نآ  و  دش ،  دهاوخ  هابت  ضیرم و 
دیاش دینک  نایب  نم  تمالس  رب  ار  دسج  تمالـس  یگتـسباو  تهج  تسا  نکمم  بلق :  ( 224  . ) نابز لد و  تسا :  ملاس  ندب  دنـشاب  ملاس 

زگ ره  دنا  هدومرف  قالخا  ياملع  هک  نانچ  تسنیا  امش  تمالـس  رب  دسج  تمالـس  یگتـسباو  تلع  مشچ :  منک ؟  حالـصا  ار  دوخ  مناوتب 
تفر و لحم  هک  گرزب  يرهـش  دـننام  ای  تسا و  فلتخم  ياهبآ  دورو  لحم  ایرد  هک  نانچ  دـشاب ،  یمن  یلاخ  لایخ  رکف و  زا  یمدآ  لد 
هب ناوارف  ياهریت  هک  یفده  نوچ  ای  درذگب و  دحیب  ياهتروص  عونتم و  ءایشا  نآ  ربارب  زا  هک  يا  هنیئآ  ای  دشاب و  یم  نوگانوگ  دارفا  دمآ 
هب دزابن و  ار  دوخ  فلتخم  تالایخ  راـکفا و  جورخ  دورو و  زا  هدوب و  عمج  شـساوح  یناـسنا  ره  دـیاب  نیارباـنب  دوش ؛ هدـنکفا  نآ  يوس 

دیسر دهاوخ  یئاج  هب  دروآ و  دهاوخ  راب  هب  اه  یگراچیب  یتخبدب و  دنک ،  تلفغ  ناسنا  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  دوشن  هدیـشک  فارحنا 
 . دوش جراخ  نامیا  زا  یلکب  دنک و  قح  بیذکت  هک 

بلق رد  هدراو  راکفا 

رب هدش  لقن  هیقالخا  بتک  رد  هک  ص )   ) مالسا گرزب  ربمایپ  تیاور  هب  امـش  مزیزع !  هن  مشچ :  دینک .  یم  طارفا  نم  قح  رد  ایوگ  بلق : 
لمتشم هک  تسیراکفا  هلسلس  کی  نآ  هتـشرف و  بناج  زا  یکی  دوش :  یم  دراو  راکفا  زا  مسق  ود  بلق  رد  هدومرف :  هک  دیا  هدومنن  دروخ 

(225  . ) دشاب یم  قح  بیذکت  رـش و  يدب و  هب  ندناوخ  نآ  رد  هک  ناطیـش  يوس  زا  رگید  تسا و  قیدصت  یکین و  ریخ و  هب  ندـناوخ  رب 
امـش رد  هک  تسیزاس  فارحنا  چوپ و  راکفا  زا  اهتواقـش  تافارحنا و  رتشیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لـماک  روطب  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  زا 

 ، اهالیو ناوارف ،  ياهنیمز  نالک ،  ياهلوپ  هناخ و  اهتورث ،  اـه ،  تسپ  ياـنمت  زارد و  يوزرآ  سفن و  ياوه  دـینیبب  امـش  دوش .  یم  ادـیپ 
دوجو رد  زج  ایآ  دوش  یم  هدـیرورپ  اجک  رد  رگید  ياهوزرآ  نارازه  فلتخم و  ياهامیپاوه  یتشک و  نیـشام و  رهاوج و  داـیز ،  تاـغاب 

ایآ ددرگ ؟  یم  روصت  ای  دوش و  یم  هدید  امـش  ریغ  رد  رگید  تیانج  اهدـص  اه و  یئاشگ  روشک  اهتراغ ،  اه ،  نتـشک  ایآ  امـش ؟  نینزان 
یتـسارب مدرم !  يا  دـنا :  هدوـمرف  هک  يا  هدرکن  دروـخ  رب  ع )   ) یلع نینموـملاریما  زا  و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  تاـملک  مقر  نـیا  هـب  اـمش 

یم قح  زا  عنام  اوه  زا  يوریپ  اما  زارد ،  يوزرآ  سفن و  ياوه  يزا  يوریپ  تسا :  زیچ  ود  مسرت  یم  امـش  رب  نم  هک  يزیچ  نیرتکانـسرت 
اوه دیراد ،  رایتخا  مشچ :  دراد ؟  نم  هب  یطبر  هچ  سفن  ياوه  يوریپ  بلق :  ( 226  . ) درب یم  دای  زا  ار  ترخآ  زارد ،  يوزرآ  اما  دوش و 

رد و  ددرگ ،  یم  تشک  يداسف  ره  رذب  هک  تساجنآ  رد  تسامـش ،  دوجو  رد  زارد  يوزرآ  اوه و  رازتشک  دوش ؟  یم  هدـیرورپ  اجک  رد 
مه هب  اهسب  ای  بطر و  اج  نآ  رد  دوش و  یم  هدیرورپ  يربهر  دض  مالـسا و  دض  تالایخ  تسپ و  راکفا  موش و  ياه  هشقن  هک  تسا  اجنآ 

ای یـشک و  قح  هب  ار  ام  هدوبن و  نامگ  دب  ام  قح  رد  هاگ  چیه  منک  یم  شهاوخ  دریگ ،  یم  تروص  جراخ  رد  اه  یـشک  قح  هدش ،  هتفای 
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 . دهد هار  ار  هدساف  تالایخ  دوخ  رد  رتمک  هدرک  حالصا  ار  دوخ  بلق ،  هک  دمآ  مزال  سپ  نابز :  هدم .  تبسن  راک  رد  طارفا 

هدساف تالایخ 

راک نتخاس  شوشم  ار  دوخ  رکف  هجیتن  رد  نتسناد و  دنسپان  روما  زا  یـضعب  اشنم  ار  روما  زا  یـضعب  ندز و  دب  لاف  منک  یم  لایخ  تسد : 
رگا و  دـنزیرب ،  نیمز  يور  ار  یـشرت  ای  هکرـس  رگا  هک  دـننک  یم  رکف  نینچ  مدرم  زا  یـضعب  نیرفآ !  مشچ :  دـشاب ؟  بلق )   ) اـم تسود 

زورون هدزیـس  رد  ای  و  دننکـشن ،  يزیچ  هزوک و  دـنریگن ،  نشج  يروس  هبنـشراهچ  رگا  ای  و  دـننکن ،  تسرد  نیعم  تقو  رد  ار  شآ  نالف 
زا یکی  ای  دوش ،  یم  فلت  اهنآ  لاوما  دـناوخن و . .  اهنآ  سورخ  ای  دـنک و  ادـص  اهنآ  غرم  رگا  ای  و  دـنورن ،  ارحـص  هب  و  دـنزپن ،  ولپ  رگا 
رد اه  هسوسو  تالایخ و  هنوگ  نیا  ملـسم  دـننیب .  یم  اه  همانرب  نآ  كرت  زا  ار  نآ  دـندش  یئالب  راتفرگ  ینامز  رگا  اـی  و  دریم ،  یم  اـهنآ 

 . دبای یم  ققحت  بلق )   ) ام تسود 

تسادخ مرح  لد 

دوخ لخاد  رد  ار  چوپ  تالایخ  دساف و  راکفا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک ،  باختنا  ار  يرگید  هار  دوخ  يارب  بلق )   ) ام زیزع  تسود  دـیاب  اپ : 
 ، هداد رارق  قح  ترضح  هناخ  ار  نتشیوخ  هتـسویپ  هداد ،  رارق  هدیدنـسپ  تالایخ  حیحـص و  راکفا  ندعم  ار  دوخ  نآ  ياجب  هب  دهدن و  هار 

(227  ! ) هدم ناکسا  ار  هللا  ریغ  نآ  رد  سپ  تسادخ ،  مرح  بلق  هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  نانچ  دهدن ،  هار  نآ  رد  ار  وا  ریغ 
ار تراـبع  نیا  يرـصتخم  تسا  نـکمم  تـسد :  داد .  هار  نآ  رد  ار  وا  ریغ  دـیابن  تـسا ،  راـگدرورپ  مرح  لد ،  یتـسار  اـبحرم !  مـشچ : 

یبنجا يوس  هب  هک  یسک  دینیبب  امش  تسین ،  نکمم  ارچ  مشچ :  دهد ؟  یم  هار  دوخ  رد  ار  ادخ  ریغ  بلق  هنوگچ  هک  دیئامرف  نایب  هتفاکش 
تسا هتفریذپ  لد  رد  ار  وا  ریغ  تبحم  هداد و  هار  ار  ادخ  ریغ  تسادخ  مرح  هک  لد  رد  یـسک  نینچ  دتفا ،  یم  مارح  هب  دوش و  یم  لیامتم 

کیدزن وا  هب  درک  هجوت  یمرحم  اـن  هب  لد  ـالثم  یتـقو  هک  نیا  يارب  درادـن !  هنوگچ  مشچ :  دـبای ؟  یم  تسد  مارح  هب  هنوـگچ  تسد :  . 
زا اذل  و  دهد .  یم  ماجنا  ار  تفع  اب  یفانم  لمع  دعب  و  دیامن ،  یم  سمل  ار  شندب  هدرک  زارد  تسد  سپـس  دنک ،  یم  هبیراب  هاگن  هدش ، 

مـشچ ود  يانز  نوچ  دسر ،  یم  انز  زا  يا  هرهب  هب  هک  نآ  زج  تسین  يدرف  چیه  هدـیدرگ :  لقن  مالـسلا )  امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما 
 : هدـیدرگ لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نینچمه  و  ( 228  . ) تسا ندومن  سمل  تسد  ود  يانز  و  ندیـسوب ،  ناـهد  ياـنز  و  ندرک ،  هاـگن 
هک نیا  تسد :  ( 229  . ) دنز ماجل  شتآ  زا  یماجل  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دسوبب ،  ار  يا  هچب  رسپ  توهـش ،  يور  زا  هک  یـسک 

ار لد  میـشوکب  دیاب  ام  همه  دشاب .  ام  دوخ  ررـض  هب  هچ  رگ  میـشاب ،  قح  رادفرط  دیاب  ام  درادن ،  یلاکـشا  مشچ :  دـش .  ام  همه  ررـض  رب 
ریغ درادن ؛ یلاکـشا  مشچ :  دیهد .  يرتشیب  لیـصفت  صوصخ  نیا  رد  ملیام  هدنب  تسد :  میئامن .  افـصم  ار  نآ  ادخ  بح  اب  هدرک و  یهلا 

لزنم رد  بش  تسا ،  ناراکهنگ  يوخ  تیـصعم و  هلا  باد  هک  نانچ  نداد ،  ياج  لد  رد  ار  دنـسپان  راکفا  هدساف و  تالایخ  ینعی  ادـخ ، 
نتشک حرط  دنارورپ ،  یم  لد  رد  ار  سومانب  تنایخ  مدرم و  هناخ  هب  نتفر  لایخ  ای  دشک ،  یم  ار  مدرم  لاوما  يدزد  هشقن  لد  رد  هتـسشن 

 : دنک یم  روصت  ار  یهلا  ریغ  ياه  هژورپ  هتخادـنا ،  هار  هب  اهاتدوک  دزیر ،  یم  ار  وا  بیان  ربمایپ و  ماما و  ای  هانگیب  مدرم  ماع  لتق  ای  يدرف 
نارگید و قوقح  بصغ  مدرم و  لام  ندروخ  و  یقیسوم ،  انغ و  و  رامق ،  و  رمخ ،  برش  نیملسم و  رب  ملظ  و  نید ،  رد  تعدب  لایخ  ای  و 
 ، ءارتفا تمهت و  و  يزاس ،  غورد  و  محر ،  هلص  كرت  و  نید ،  نانمـشد  شابوا و  لذارا و  اب  یگتـسبمه  تقافر و  و  بناجا ،  اب  اهدادرارق 

اهسارفنک لیکشت  و  رضم ،  دساف و  تالاقم  نتشون  و  بصنم ،  ماقم و  ایند و  بح  نیملسم و  مالسا و  هیلع  يزاس  هعیاش  ءاشحف و  هعاشا  و 
ای و  دنک ،  یم  ادیپ  توغاط  تب و  هب  ادخ ،  ریغب  داقتعا  لد  رد  ای  دهد و  یم  هار  لد  رد  ار  رگید  دب  لایخ  اهدص  و  قح ،  هیلع  اهرانیمس  و 

رذب تشک  هک  دوش  یم  راودیما  وا  ریغب  و  هدش ،  دیماان  ادخ  هاگرد  زا  ای  و  دهد ،  یم  ماجنا  مدرم  رطاخ  يارب  ایر و  يور  زا  ار  دوخ  لمع 
 . دشاب یم  اراد  ار  یمیخ  تبقاع و  دراد و  لابندب  يدب  رایسب  راثآ  لد  رد  اهنیا  همه 
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بلق تواسق 

یناوارف ياهنایز  نارگید  هب  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  یم  روصت  ام  تسود  رد  طقف  هک  تسا  دب  رایسب  ياهتلصخ  زا  مه  بلق  تواسق ،  اپ : 
رگا اریز  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  يدـب  رایـسب  تلاح  ناسنا  رد  دـشاب ،  یم  بلق  تواسق  نامهد  هک  یلد  تخـس  يرآ ،  مشچ :  دـنز .  یم 

يدعت متس ،  ملظ و  رازاب  لباقم  رد  و  دش ،  دهاوخن  یگدیسر  نیمورحم ،  ناگدیدمتس و  نادنمزاین و  هب  ایند  رد  دنشاب ،  نینچ  مدرم  همه 
تفوطع تمحر و  یلد و  محر  راثآ  ات  تسین  لد  یمرن  اریز  درک ،  دهاوخ  ادیپ  جاور  يرگلواپچ ،  تراغ و  راتشک و  تشک و  زواجت ،  و 

 ، دنا هدومرف  یلد  محر  تقر و  هب  شرافـس  هتـشاد و  رذح  رب  یلد  تخـس  زا  ار  یمدآ  هک  هدـش  هدـید  ناوارف  رابخا  رد  اذـل  دوش و  هدـید 
 . رتخس ای  گنس  دننام  هدیدرگ  تخس  نیا  زا  دعب  ناتیاهلد  سپـس  دیامرف :  یم  نینچ  هدومن و  ریبعت  بلقلا  یـسق  هب  رفاک  زا  مه ،  دنوادخ 

نشور ام  مشچ  مشچ :  منک .  یفالت  اهوگتفگ  نیا  رد  مناوت  یم  مه  نم  هنرگ  موش و  فرط  امش  زا  کی  ره  اب  متساوخن  نم  بلق :  ( 230)
زا ضرغ  منک ،  یفالت  مناوت  یم  مه  نم  دیئامرف :  یم  امـش  هک  میزادنیب ،  هار  اوعد  گنج و  دوخ  ثحب  رد  ام  دوب  انب  رگم  زیزع !  تسود 

میهاوخ هراچیب  همه  دشاب  زیتس  تجاجل و  ام  دصق  هتـساوخن  يادخ  رگا  هنرگ  و  تسام ،  زا  کی  ره  حالـصا  وگتفگ  یئآ و  مه  درگ  نیا 
 . دوب

لادج ءارم و 

راوگرزب لوسر  زا  هک  مناد  یم  دوخ  هنرگ  دـشاب و  ناـیم  رد  یلادـج  ءارم و  هتـساوخن  يادـخ  اـی  یتجاـجل و  هک  دوـبن  نیا  نم  رظن  بلق : 
وا اب  قح  هچ  رگ  دنک  كرت  ار  لادج  ءارم و  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لماک  هدنب  نامیا  تقیقح  هک  هدش  لقن  ص )   ) دمحم ترضح  مالسا 

دروم ار  بلق  امش  یگمه  شوگ :  ( 231  . ) تسا نک  تموصخ  جوجل  ادخ ،  دزن  رد  مدرم  نیرت  نمشد  هدومرف :  رگید  ياج  رد  و  دشاب . 
لاح رد  مه  زاب  دـیوب ،  شوگ  امـش  هک  لاح  هب  ات  دوب  بوخ  شوگ !  ياقآ  نابز  دـیرادن ؟  ینایز  رگید  امـش  دوخ  دـیا ،  هداد  رارق  هلمح 

هب امـش  ایآ  ناـبز :  ـالثم .  شوگ :  تسین .  اـهاج  ریاـس  رد  هک  دوش  یم  ادـیپ  یئاـهزیچ  ندـعم  نیا  رد  نوچ  دـیدرب ،  یم  رـس  هب  عامتـسا 
 : شوگ دیا ؟  هدرکن  تداع  هتـشادن و  یئانـشآ  هدـش  دراو  اهزامن  بقع  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) يدـه همئا  زا  هک  یئاهاعد  زامن و  تابیقعت 

ایادـخ دراد :  هک  نآ  ای  و  ( 232  ! ) هد رارق  اهیدـب  زا  ملاس  ار  ام  ياهبلق  ایادـخ  دراد :  نینچ  تابیقعت  رثکا  رد  هک  نیا  يارب  ناـبز  روطچ ؟ 
رد اقافتا  شوگ :  هتـشگ .  دراو  بلق )   ) ام زیزع  تسود  هرابرد  رگید  هیعدا  رد  ییاـهریبعت  نینچ  و  ( 233  ) امرف هزیکاپ  قافن  زا  ار  اـم  بلق 

نیا اـهاعد  ناـمه  رد  رگم  يزادرپ ؟  یم  نارگید  بویع  هب  هدرک  شومارف  ار  دوـخ  رکذ  امـش  ارچ  هدـش ،  داـی  امـش  زا  لوا  اـهاعد  نیمه 
و ( 234  ) هد رارق  وگتـسار  ار  ام  ياهنابز  ایادـخ  دراد :  رگید  ياعد  رد  و  زاس ،  كاپ  غورد  زا  ار  منابز  ایادـخ  تسین :  وت  قح  رد  اـهریبعت 

ارچ سپ  ( 235  ) یتخاس یم  لال  ارم  یتساوخ  یم  رگا  مدومن و  ینامرفان  مناـبز  اـب  ار  وت  اراـگدرورپ !  یناوخ :  یم  نینچ  رگید  ياـج  رد 
هدومرف ناونع  ار  اهمادنا  همه  ع )   ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  اعد  نیا  رد  دیدرک ،  ناونع  ار  یئاعد  بوخ  نابز :  دیئامرف ؟  یم  یفطل  مک 

نینچ نآ  زا  دعب  یلو  هدش ،  دای  نم  زا  تسخن  اعد  نیا  رد  هک  مریذپ  یم  نم  دناوخب ،  هدجـس  رد  ناسنا  هک  تسا  یبلاج  ياعد  ردـقچ  و 
ینامرفان مشوگ  اب  ار  وت  یتخاس و  یم  انیبان  ارم  هک  تتزع  هب  دنگوس  یتساوخ  یم  رگا  و  مدرک ،  تیصعم  ممـشچ  اب  ار  وت  و  دیامرف :  یم 

ارم تتزع  هب  دنگوس  یتساوخ  یم  رگا  مدرک و  نایصع  متـسد  اب  ار  وت  يدومن و  یم  رک  ارم  هک  تتزع  هب  مسق  یتساوخ  یم  رگا  مدومن و 
دوخ تروع  اب  ار  وت  و  يدرک ،  یم  اپ  یب  ارم  تتزع  هب  دـنگوس  یتساوخ  یم  رگا  مدومن و  ینامرفان  میاپ  اب  ار  وت  یتخاس و  یم  تسد  یب 

هک دیشخب ،  تمعن  اهنآ  هب  نم  رب  هک  میاهمادنا -  مامت  اب  ار  وت  يدومن و  یم  میقع  ارم  تتزع  هب  مسق  یتساوخ  یم  رگا  مدرک و  تیـصعم 
(236  . ) مدرک ینامرفان  تسین -  وت  شاداپ  نم  زا  ینامرفان  نیا 
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نارگید یئوج  بیع 

نارگید ییوجبیع  هب  هتسویپ  هتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  بیع  امـش  ارچ  هک  دوب  نیا  نم  ضارتعا  یلو  تسا  لوبق  لباق  امـش  شیامرف  شوگ : 
زا تسیاشان  لامعا  دـنراد  تسود  هک  یناسک  یتسارب  دـیامرف :  یم  هک  اـج  نآ  دـیا ،  هدومرفن  هعجارم  نآرق  هب  امـش  رگم  دـیزادرپ ،  یم 

لمع دزاـس  راکـشآ  هـک  ره  هدـش :  تـیاور  ص )   ) ادـخ لوـسر  زا  و  ( 237  . ) كاـندرد باذـع  تسا  ناـشیا  يارب  ددرگ  رهاـظ  نینموم 
نآ هب  دوخ  ات  دریمن  دنک ،  شنزرس  يزیچ  هب  ار  ینموم  هک  یسک  و  دشاب ،  هدروآ  اجب  ار  نآ  دوخ  هک  تسنآ  لثم  ار ،  يرگید  تسیاشان 

رگیدـکی ياهنایز  نتفگ  نآ ،  همزال  هکلب  تسین ،  نارگید  بویع  نتفگ  یئوجبیع و  هرظانم  نیا  زا  اـم  فدـه  ناـبز  ( 238  . ) ددرگ التبم 
نمب یگمه  مدرک ،  امش  همه  زا  یسرپلاوحا  کی  نم  لوا  زور  اریز  منک ،  ضارتعا  لوا  دیاب  نم  دشاب  یضارتعا  داریا و  ياج  رگا  تسا و 

ارم دیدناوخ ،  قفانم  ارم  تسه  ناتدای  منک !  عافد  دوخ  زا  دیابن  نم  سپ  تسا ،  بوخ  ناملاح  میـشاب  ناما  رد  وت  رـش  زا  ام  رگا  دـیتفگ : 
امـش زا  یلیخ  بلق :  دـیداد .  نم  هب  ار  نآ  تبـسن  امـش  تسا و  بلق  ام  تسود  تاصتخم  زا  قافن  هک  نیا  اب  دـیدومن ،  باـطخ  هرهچ  ود 

 . دیدرک شومارف  میدرک  ناونع  هک  ار  هغالبلا  جهن  تیاور  یلبق و  تایآ  رگم  مینونمم ! 

قفانم لد 

اب هک  تسا  یئاهلد  اهنآ  يارب  درادـن :  نآرق  رد  ایآ  و  تسا ،  ضیرم  قفاوم و  ریغ  قافن  لها  ياهلد  تشادـن :  تیاور  نامه  رد  ایآ  نابز : 
نیقفانم تالاح  امش  رگا  ( ، 240  ، ) امن كاپ  قافن  زا  ارم  لد  اهلاراب  دـیناوخ :  یم  اهاعد  تاـبقعت و  رد  و  ( 239  . ) دنمهف یمن  يزیچ  نآ 

و 138 و 146 -  ، 88  ، 61 تایآ :  ءاسن  تایآ 168 و 188 و  نارمع  لآ  20 و  - 8 هیآ :  هرقب  هروس  رد  هک  نانچ   ) دینک یسررب  نآرق  زا  ار 
ص  ) دمحم هروس  12 و 24 و   ، 61 - 60 تایآ :  بازحا  هروس  و  - 11 - 10 هیآ :  توبکنع  هروس  101 و 127 و   ، 64 تایآ :  هبوت ،  هروس 

دید دیهاوخ  تسا )  هدیدرگ  نایب   ، 19 - 14 هیآ :  هلداجم  هروس  15 و 13 و  هیآ :  دیدح  هروس  و  هیآ 11 - حتف :  هروس  30 و  هیآ 25 - ( 
 : هدومرف ای  241)و   ) تسا ضرم  اهنآ  ياـهبلق  رد  دراد :  نینچ  اـهنآ  رد  اریز  نمب  هن  هدـش  هداد  بلق  هب  زوسناـمناخ  ضرم  نیا  تبـسن  هک 

هدیدن ار  دوخ  تایآ ،  رد  نابز  ام  تسود  بلق :  ( 242  . ) دنمهف یمن  هک  دنا  هدش  یهورگ  زا  هک  هدرک  هنوراو  ار  اهنآ  ياه  بلق  دنوادخ 
 . تسین ناشاهلد  رد  هک  دـنیوگ  یم  ار  يزیچ  دوخ  ياهنابز  اب  نیقفانم  هدومرف :  هک  ناـنچ  دریگ  یم  همـشچ  رـس  ناـبز  زا  قاـفن  اـبلاغ  هک 

نینچ يرآ  بلق :  رفاک .  لد  تسا و  ناملـسم  نابز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  اریز  دـیدرک !  موکحم  ار  دوخ  امـش  نابز :  ( 243)
ناشن یگرهچ  ود  هک  یئوت  یلو  دشاب ،  یم  لاح  نامه  هب  دشاب ،  رفاک  بلق  رگا  اریز  ددرگ ،  یم  هدافتـسا  نابز  قافن  اهنآ  زا  یلو  تسا ؛ 

هک يدنسپان  يوخ  ثیبخ و  تفـص  نیا  زا  امـش  مه  نم و  مه  هک  تسا  مزال  رایـسب  هچ  سپ  درادن ،  تیعقاو  هک  یئوگ  یم  يزیچ  هداد ، 
هرهچ کـی  گـنرکی و  نارگید  اـب  هدرک ،  رود  دوخ  زا  ار  یئور  ود  هدرک ،  يرود  هدـش  دراو  نآ  شهوـکن  رد  ثیداـحا  اـیآ و  همه  نیا 
تایآ تایاور و  ياوتحم  هب  يرـصتخم  هتخاس ،  رود  ار  يدنـسپ  دوخ  یئوگ و  روز  تجاجل و  دوخ  زا  تسا  بساـنم  رایـسب  هچ  میـشاب و 

هدوـمن یـسررب  ار  هدراو  تاـیاور  اـی  مینک و  لـیلحت  هیزجت و  هدرک  نیب  ار  تاـیآ  یکی  یکی  هک  دـیئوگ  یم  امـش  ینعی  ناـبز :  میرگنب . 
ضرغ یلو  دماجنا  یم  لوطب  ام  ثحب  اریز  میئامن ،  یـسررب  هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  کی  کی  منک  یمن  ضرع  هدنب  بلق :  میئامن ؟  هرکاذم 

دیما میرگنب ،  اقیمع  اهنآ  رد  هدید ،  یقالخا  بتک  زا  ای  هدرک و  ادیپ  ریـسفت  زا  ار  اهنآ  يرتشیب  تقو  رد  تصرف و  رـس  ام  دوخ  هک  تسنیا 
 . میدرگن راتفرگ  يدنسپان  يوخ  نینچ  هب  لد )  نابز و   ) ام يود  ره  هتفرگ  رارق  دیفم  تسا 

يدنسپ دوخ  بجع و 

سپـس هدرک و  فیرعت  ار  نآ  هک  تسنیا  اـم  ياـضاقت  درب ،  یمـسا  يدنـسپ  دوخ  بجع و  زا  بلق )   ) ناـمردارب ناـبز ،  هزاـجا  اـب  تسد : 
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نیا رد  العف  یلو  هتبلا ،  هدنخ )   : ) تسد تسا ؟  نم  ياهنایز  زا  مه  بجع  هک  تفگ  دیهاوخ  دبال  بلق :  دـننک .  نایب  مه  ار  نآ  ياهنایز 
 . هن الماک  تسد :  دـیا ؟  هدربن  یپ  نآ  ررـضب  هتخانـشن و  ار  نآ  امـش  ینعی  بلق :  تسیچ ؟  بجع  دـیئامرفب  طقف  مرادـن  یفرح  صوصخ 

دـنک و تاهابم  دوخ  لمع  هب  دـناد و  گرزب  ار  نتـشیوخ  هتـسناد و  بیع  زا  هزنم  ار  دوخ  یـصخش  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  بجع  بلق : 
هک نانچمه  دـشاب و  دنـسپ  دوخ  داش و  دوخ  زا  هصالخ  روطب  دـنک و  شومارف  ار  معنم  دروآ و  باسح  هب  يزیچ  ار  دوخ  تادابع  راـتفر و 
 ، ینادان لهج و  نآ  ياه  هخاش  داسف و  نآ  بآ  و  قافن ،  نآ  نیمز  و  رفک ،  نآ  رذب  هک  تسا  یهایگ  بجع  دـنا :  هدومرف  قالخا  ياملع 

شهوـکن بجع  زا  مه  راـبخا  تاـیآ و  رد  ( 244  . ) تـسا ندــش  دراو  شتآ  رد  تـنعل و  نآ  هوـیم  و  یهارمگ ،  تلالــض و  نآ  گرب  و 
زا دارفا  نیرتراکنایز  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  وگب  دومرف :  دـنوادخ  دوش .  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  باـب  زا  هک  هدـش  یناوارف 
یم ماجنا  وکین  لمع  دـنرادنپ  یم  اهنآ  هک  نآ  لاح  تشگ و  عیاض  هارمگ و  ایند  یناگدـنز  رد  اهنآ  شـشوک  هک  یناسک  لاـمعا ؟  ثیح 
زور رد  اهنآ  يارب  سپ  دـیدرگ ،  هابت  اهنآ  ياهلمع  سپ  دـندش ،  رفاک  وا  ءاقل  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  نانآ  دـنهد ، 

هک یلخب  تسا :  تاکلهم  هلمج  زا  زیچ  هس  هک  هدـش  تیاور  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  و  ( 245  . ) میراد یمن  اپ  رب  ار  ینازیم  تماـیق 
نومـضم نیمه  هب  یتیاور  زین  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  ( 246  . ) دوخ سفن  هب  ناسنا  بجع  و  ددرگ ،  يوریپ  هک  یـسفن  ياوه  و  دوش ،  تعاـطا 

 . تسا هدش  دراو 

یسوم ترضح  اب  ناطیش  تاقالم 

یهـالک شرـس  رب  دـش و  دراو  ناطیـش  هک  دوب  هتـسشن  یـسوم  يزور  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوـسر  هک  هدـش  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  و 
نم تفگ :  یتسه ؟  هک  وت  دیسرپ :  وا  زا  یسوم  درک ،  مالس  داتسیا و  یسوم  ولج  تشادرب ،  ار  هالک  دمآ  کیدزن  نوچ  دوب ،  گنراگنر 

تلزنم ادـخ  دزن  نوچ  منک ،  مالـس  وت  رب  هک  مدـمآ  تدزن  نم  تفگ :  دزاسن ،  کیدزن  یـسک  هب  ار  وت  دـنوادخ  تفگ :  یـسوم  مسیلبا ، 
هچ هد  ربخ  نم  هب  دیـسرپ :  یـسوم  تساهناسنا ،  بولق  بذـج  يارب  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  گنراگنر  هـالک  نیا  دیـسرپ :  یـسوم  يراد ، 

رظن هب  دایز  ار  دوخ  لمع  دـیامن و  بجع  دوخب  تقو  ره  تفگ  يوش ؟  یم  هریچ  وا  رب  وت  دـش  نآ  بکترم  ناسنا  یتقو  هک  تسا  یهاـنگ 
 ( ع  ) یسیع ترضح  اب  تماق  هاتوک  درم  ناتـساد  مرظن  هب  تسد :  ( 247  . ) دروآ باسح  هب  کچوک  ار  دوخ  هانگ  شنامـشچ  رد  دروآ و 

یتماق هاتوک  درم  ع ، )   ) یسیع ترضح  ياه  تحایس  زا  یکی  رد  دننک :  یم  لقن  تسد :  ناتساد ؟  مادک  بلق :  تسا .  لیبق  نیمه  زا  زین 
ترـضح نآ  زا  زین  درم  نآ  دیدرگ ،  ناور  بآ  يور  رب  درب و  نابز  رب  ار  ادخ  مان  ترـضح  دندیـسر ،  ایرد  رانک  هب  ات  درک  یهارمه  ار  وا 

نیا رب  مه  نم  دور  یمن  هار  بآ  يور  یـسیع  ترـضح  اهنت  درک :  رکف  دوخ  اب  دـش ،  هناور  بآ  يور  رب  و  تفگ :  هللا  مسب  درک :  تیعبت 
یـسیع ترـضح  درب ،  هانپ  ترـضح  هب  تفر ،  ورف  بآ  رد  ناـهگان  هک  دوب  رکف  نیا  رد  دراد ؟  نم  رب  يزاـیتما  هچ  وا  سپ  مرداـق ،  راـک 

دوخ دـح  زا  اـپ  دومرف :  ترـضح  تشذـگ ،  مرطاـخب  يزیچ  نینچ  درک :  ضرع  یتـفگ ؟  هچ  دومرف :  داد و  شتاـجن  تفرگ  ار  وا  تسد 
دوش یم  موـلعم  سپ  بلق :  ( 248  . ) تشگرب لوا  لاـح  هب  دومن و  هبوت  درم  نآ  نک !  هبوت  دوـمن ،  بضغ  وـت  رب  ادـخ  یتشاذـگ ،  نوریب 
هنرگ دشاب و  یم  هانگ  تسیاشان  ياهراک  يزاب و  سوه  يارب  ایرد  رانکب  نتفر  هتبلا  تسد :  تفر ؟  یم  ایرد  رانک  هب  مه  یسیع  ترـضح 

دیـسر و دهاوخ  لامک  یلاع  جرادم  هب  رـشب  نآ  هلیـسوب  هک  تسادخ ،  تاقولخم  زا  دیدزاب  نیمز و  رد  ریـس  مالـسا ،  ياه  همانرب  زا  یکی 
هب ببس  نیدب  هدوب و  مالسلا )  مهیلع   ) يده همئا  راگدرورپ و  هاگآ  ءارفـس  یهلا و  ناربمیپ  هتـسجرب  تافـص  قالخا و  زا  یکی  لمع  نیا 

مالـسا ناشلا  میظع  ربمایپ  تالاح  رد  هک  نانچ  دـندیزرو  یم  قشع  دوخ  یقیقح  دوبعم  اب  لاح  نآ  رد  دوب  شیوخ  قوشعم  بوبحم و  دای 
تاجاحلا یضاق  ترضح  اب  تاجانم  تهج  باوخ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دوش :  یم  هدید  ع )   ) یلع نیدحوملا  یلوم  نینموملاریما  ترضح  و 

راهنلا لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  دـندومن :  یم  توـالت  ار  نیا  هتخادـنا ،  رظن  نامـسآ  يوس  هب  دنتـساخ ،  یم  رب 
الطاب اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  وادوعق  وامایق  هللا  نورکذـی  نیدـلا  بابلالا  یلوال  تایال 
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يارب تسا  یئاـه  هناـشن  زور ،  بش و  فـالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتـسارب  هـمجرت :  ( 249  ) رانلا باذـع  انقف  کناحبس 
( دـنیوگ  ) هدرک هشیدـنا  نیمز  اـه و  نامـسآ  تقلخ  رد  دـنیادخ و  داـی  هب  ندـیباوخ  دوعق و  ماـیق و  لاـح  رد  هک  یناـسک  درخ ،  ناـبحاص 
ره رد  ادـخ  دای  هک  دوش  یم  مولعم  بلق :  امرف !  يرادـهگن  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  سپ  یهزنم !  وت  يدـیرفاین ،  لطاب  ار  نیا  ام  راگدرورپ 
 : تسد ارچ ؟  بلق :  ینک ؟  یم  یخوش  تسد :  تسا ؟  دنمشزرا  یلیخ  هدمآ و  رامـشب  لمع  نیرتالاب  هدوب و  نادنمدرخ  تافـص  زا  لاح 

یئامن یم  راسفتـسا  ار  ادخ  دای  شزرا  تمظع و  نم  زا  هدز و  تلاهج  هب  ار  دوخ  وت  لاحنیا  اب  تسوت  تاصتخم  زا  لمع  نیا  هک  نیا  يارب 
هچ دـندرگ ،  دـنم  هرهب  یمالـسا  فراـعم  حـیاصن و  زا  نارگید  هدـش و  نشور  قیاـقح  هک  نیا  زا  موـش  یم  لاحـشوخ  ادـج  نم  بـلق :  . 
یم هدنب  رظنب  هچ  نآ  درادن  لاکـشا  تسد :  دـینک .  نایب  ار  یعقاو  شزرا  امـش  ریخ ،  ای  مناد  یم  ار  هللارکذ  تمظع  نم  ایآ  هک  يرادراک 
یم یفاک  تصرف  هتـشاد و  مزال  يدایز  تقو  تاعوضوم  هنوگ  نیا  رد  ندرک  ثحب  هتبلا  تسد :  دیئامرفب .  بلق :  منک .  یم  وگزاب  دـسر 

فیاظو زا  یکی  تسد :  دـیئامرفب .  بلق :  میزادرپ .  یم  نآ  زا  یلاـمجا  هب  میربب  یپ  نآ  تمظع  هب  يرـصتخم  هک  نیا  يارب  یلو  دـهاوخ 
دیاب دربب ،  یهجوت  لباق  هدئاف  نآ  زا  هتشگ و  شبیصن  نآ  دوس  هصالخ  روطب  دهاوخب  یسک  رگا  تسا و  يروآ  دای  عوضوم  ادخ  ناگدنب 

ادخ 2- دای  - 1 درک :  هصالخ  زیچ  دنچ  هب  ار  اهنآ  ناوتب  هک  ددرگ  رکذتم  هداد ،  ار  نآ  يروآ  دای  نامرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ 
ياهتمعن راگدرورپ  ياه  تمعن  دای  - 3 ناسنا و . . .  تاتابن و  تاناویح و  ارحـص و  اـیرد و  زور و  بش و  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  داـی 

دای - 4 رگید .  ياـهتمعن  ماـسقا  عاونا و  لـصفنم و  لـصتم و  رایـسب ،  كدـنا و  ناـهنپ ،  راکـشآ و  لوهجم ،  مولعم و  ینطاـب ،  يرهاـظ و 
ربق و گرم و  دای  - 6 نادنمتورث و . . .  نادنمروز و  نایتوغاط و  نارگمتـس و  دای  - 5 ادخ .  صلخم  ناگدـنب  ءایلوا و  ناماما و  ناربمیپ و 

مظن ناراب و  كاخ و  داب و  بآ و  نیرومام  ناهج ،  نایدصتم  ایند و  تبقارم  نیرومام  یهلا :  نیرومام  دای  - 7 نآ و . . .  تالاح  تمایق و 
ار اهنیا  همه  ادـخ  دای  ایآ  بلق :  رگید .  روما  اهدـص  تشهب و  منهج و  باتک و  باسح و  ربق و  گرم و  نیرومام  رگید و  لمع  اهدـص  و 

يرگید دئاوف  هصوصخب  کی  ره  دای  هک  نآ  زا  ریغ  تسادخ ،  دای  همدقم  اهنآ  زا  کی  ره  يروآ  دای  نکیلو  ارچ !  تسد :  درادـن ؟  رب  رد 
دای دیتفگن  بلق :  دـشاب .  یم  گرزب  دـنوادخ  هب  ندیـسر  همدـقم  دوخ  مهنآ  هک  دـشاب  یم  لامک  هب  ندیـسر  هجیتن  هک  دراد  رب  رد  مه  ار 

بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  هکرابم :  هیآ  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدیدرگ  دراو  نآ  لضف  رد  يرایسب  تایآ  تسد :  دراد .  يدوس  هچ  ادخ 
هوالعب تسا  یمدآ  هتـساوخ  وزرآ و  نیرتـالاب  لد  ناـنیمطا  هک  ( 250  ، ) تفای دـهاوخ  نانیمطا  شمارآ و  ادـخ  دای  اـب  اـهلد  هک  دـینادب  : 

 ، درب هدافتـسا  هدش و  دراو  تشهب  ياهغاب  هب  هک  دراد  تسود  سک  ره  هک  هدـیدرگ  لقن  مالـسلا )  مهیلع   ) لآ ربمایپ و  زا  يدایز  تایاور 
هب دایز  هک  ره  ندومرف  ص )   ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  ترـضح  زا  زین  و  ( 251  . ) دشاب ادخ  دای  هب  هشیمه  دیاب  سپ 

مایق و لاح  رد  هک  یمادام  تسا  زامن  رد  نموم  هتسویپ  هتشگ :  لقن  راوگرزب  نآ  زا  و  ( 252  . ) دراد تسود  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،  ادخ  دای 
نیمه رد  مه  نآرق  رد  اذل  تسا و  هشیدنا  رکفت و  اب  مزالم  ادخ  دای  هک  دنامن  هتفگان  و  ( 253  . ) دشاب ادخ  دای  رد  ندیشک ،  زارد  دوعق و 

 ، تادابع نیرترب  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هراـب  نیا  رد  هدـیدرگ و  ناـیب  رکذ  هارمه  زین  رکف  تاـیآ ،  ریاـس  دـش و  رکذ  هک  هیآ 
کی ندرک  رکف  هدیدرگ :  تیاور  ص )   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  هک  نآ  ای  و  ( 254  . ) تسوا تردق  هرابرد  ادخ و  هرابرد  یمئاد  هشیدنا 

لاس تصـش  تدابع  زا  رتهب  ار  نآ  ات  رگید  یتیاور ،  رد  لاسکی و  تدابع  زا  رتهب  ار  نآ  یتیاور  رد  بش و  کی  مایق  زا  تسا  رتهب  تعاس 
دایز نآرق  رد  تسد :  ددرگ ؟  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  يدرف  ره  هدوب و  دـیفم  یـسک  ره  يارب  يروآ  دای  نیا  اـیآ  بلق :  ( 255  . ) دنا هتسناد 
هعمج هروس  رد  هنومن  باب  زا  ار  نآ  دیناوت  یم  امش  دوب و  هدش  رکذ  رکف  اب  هک  نانچ  هدش  دای  زامن )  ) ةالـص اب  هارمه  رکذ  هک  هدش  هدید 

ربکا و هللا  رکذلو  رکنملاو  ءاشحفلا  نع  یهنت  ةولصلا  نا  ةالصلا  مقاو  دراد :  نینچ  هیآ 45  توبکنع  هروس  رد  دینک .  هدهاشم  توبکنع  و 
تیاور ع )   ) رقاب ماما  زا  هیآ  نیا  لـیذ  رد  تسا .  رتـالاب  ادـخ  دـی  اـنامه  دـیامن و  یم  يریگولج  رکنم  ءاـشحف و  زا  زاـمن  هک  راداـپب  زاـمن 

دای ارم  هدومرف :  دنوادخ  هک  دـیا  هدـیدن  رگم  تساهنآ  دای  هب  دـنیوا ،  دای  هب  نارازگزامن  هک  ینآ  زا  رتشیب  دـنوادخ  دومرف :  هک  هدـیدرگ 
 . . هللا رکذ  یلا  اوعـساف  ۀـعمجلا  موـی  نم  ةولـصلل  يدوـن  اذا  هدوـمرف :  هیآ 9-10  هـعمج  هروـس  رد  و  ( 256  ! ) منک دای  ار  امـش  اـت  دـینک 
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دیما دینک  دای  رایـسب  ار  ادـخ  و  دیباتـشب . . .  ادـخ  دای  يوسب  دـش ،  هداد  ادـن  هعمج  زامن  يارب  هک  ینامز  نوحلفت  مکلعل  اریثک  هللاورکذاو 
تـسود هنافـساتم  یلو  تسا ،  هم  رایـسب  يرآ  تسد :  تسا ؟  مهم  یلیخ  مه  زاـمن  دوـش  یم  موـلعم  بلق :  دـیدرگ .  راگتـسر  هـک  تـسا 
دیهدـب هزاجا  شوگ :  دراد ؟  یطبر  هچ  نم  هب  نابز :  دـیامن .  یم  یهاتوک  یهاـگ  نآ  ندـناوخ  زا  هدرک  كرت  ار  نآ  ناـبز )   ) ناـمزیزع

 . دیئامرفب تسد :  مهدب .  ار  وا  باوج  هدنب 

زامن كرت 

هدوب زامن  كرت  دوش ،  یم  مه  هعماج  هجوتم  شررـض  هکلب  دـسر ،  یم  ام  همه  هب  وا  نایز  هک  نابز  ياهنایز  زا  رگید  یکی  يرآ  شوگ : 
نآ ندوب  هریبک  هانگ  ایناث  هدوبن و  نم  هب  طوبرم  دـش ،  هتفگ  هک  نانچ  زامن  كرت  الوا  نابز :  تسا .  هدـمآ  رامـشب  گرزب  ناـهانگ  زا  هک 

هدماین رامـشب  زامن  كرت  هدش ،  دراو  هریبک  ناهانگ  صوصخ  رد  ع )   ) اضر ترـضح  زا  هک  قودـص  تیاور  رد  اریز  تسا ،  فرح  لحم 
زا کیمادک  تسیچ و  زامن  رد  مهم  لماع  و  دریگ ،  یم  ماجنا  يوضع  هچ  هلیسوب  زامن  هک  درک  هجوت  دیاب  الوا  دیـشخبب ،  شوگ :  تسا . 

ترـضح تیاور  رد  نکیل  هدـشن ،  رکذ  ع )   ) اضر ترـضح  تیاور  رد  زامن  كرت  رگا  ایناث  دـهد و  یم  ققحت  ار  زامن  مهم  نکر  اهمادـنا 
یلع باتک  زا  ع )   ) قداص ماما  زا  ةرارز  نب  ةدیبع  تیاور  دـننام  مه  رگید  تایاور  رد  و  هدـمآ ،  باسحب  ع )   ) قداص ماما  زا  میظعلادـبع 

طـسوت زامن  ناکرا  اریز  دریگ ،  ماجنا  نم  طسوت  زامن  یـساسا  نکر  هک  مرادن  لوبق  نم  نابز :  تسا .  هدـیدرگ  نایب  يرتالاب  ریبعتاب  (ع ) 
یساسا ناکرا  قیقحت  رد  مه  امش  هک  دیدش  هجوتم  یلاعبانج  دوخ  دش  مولعم  شوگ :  دبای .  یم  ققحت  هدنب  انایحا  یناشیپ و  اپ و  تسد و 

تیاور افطل  مرادـن ،  اوعد  امـش  اب  تهج  نیا  رد  نم  الاح  نابز :  دـیداد .  یمن  رارق  اهمادـنا  کیرـش  ار  دوخ  هنرگ  دـیراد و  تلاـخد  نآ 
یم باوج  رد  ترـضح  دـسرپ  یم  هریبک  ناهانگ  زا  ع )   ) قداـص ماـما  زا  هدـیبع  هک  نآ  زا  دـعب  شوگ  دـیراد :  ناـیب  ار  ةرارز  نب  ةدـیبع 
رارف میتی ،  لام  ندروخ  ابر ،  ندروخ  نیدلاو ،  قوقع  سفن ،  لتق  ادخ ،  هب  رفک  دشاب :  یم  ددع  تفه  ع )   ) یلع باتک  رد  اهنآ  دیامرف : 

؛  یلب دـیامرف :  یم  ترـضح  دنـشاب ؟  یم  یـصاعم  نیرتگرزب  اـهنیا  اـیآ  دـسرپ :  یم  ترـضح  زا  هاـگ  نآ  ةرجهلادـعب و  برعت  ههبج ،  زا 
زامن كرت  متفگ :  زامن !  كرت  دومرف  ترـضح  زامن ؟  كرت  ای  تسا  رتالاب  ملظ  هار  زا  میتی  لام  زا  مهرد  کی  ندروخ  متفگ :  دیوگیم : 

هک یتـسارب  دوـمرف :  ار ،  رفک  متفگ :  مدرک ؟  رکذ  ار  يزیچ  هچ  تسخن  رد  نم  دوـمرف :  ترـضح  يدرواـین ؟  باـسح  هب  رئاـبک  وزج  ار 
ینخـس زامن  كرت  عوضوم  رد  نآرق  رد  ایآ  نابز :  ( 257  . ) دشاب تلع  رذع و  نودب  دـمع و  يور  زا  رگا  هتبلا  تسا  رفاک  ةالـصلا  كرات 

زامن و تمظع  هرابرد  دروم  لهچ  یـس  زا  شیب  درک  اعدا  ناوت  یم  تسا و  رایـسب  زامن  صوصخ  رد  تایآ  شوگ :  تسا ؟  هدمآ  نایم  هب 
 ، دـشاب یم  گرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  یکی  هک  زامن  كرت  هب  طوبرم  ام  ثحب  نوچ  یلو  دوش ،  یم  هدـید  نآرق  رد  نآ  هب  تبـسن  شرافس 

ببـسب نیمی  باحـصا  هک  دیامرف  یم  نایب  گرزب  دنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  میزادرپ .  یم  نآ  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  یـضعب  هب  اذـل 
زا اـم  دـنیوگ  دـیناشک ؟  خزود  هب  ار  امـش  یلمع  هچ  دنـسرپ :  یم  ناراـکهنگ  زا  دـنریگ  یم  رارق  تشهب  زا  یئاهناتـسوب  رد  دوـخ  لاـمعا 

هدوب مه  تمایق  زور  بیذـکت  ةاکز و  كرت  هکلب  هدوبن ،  منهج  هب  اهنآ  لوخد  هلیـسو  زامن  كرت  اهنت  نابز :  ( 258  . ) میدوبن نارازگزامن 
هدـمآ باسح  هب  لماع  نیتسخن  خـساپ ،  رد  اذـل  هدوب و  زامن  كرت  خزود ،  هب  دورو  لماوع  زا  یکی  یلو  تسا ،  حیحـص  شوگ :  تسا . 

ندناوخ رایسب  تظفاحم و  زامن و  هب  ار  دوخ  باحـصا  هک  نآ  زا  دعب  هدش :  لقن  ع )   ) نینموملا ریما  ترـضح  زا  هغالبلا  جهن  رد  و  تسا . 
اهنآ زا  هک  یماگنه  ار  شتآ  لها  خساپ  دیدینشن  ایآ  دیامرف :  یم  رخآ  رد  دنک  یم  یفرعم  یهلا  برق  هلیـسو  ار  نآ  دهد و  یم  نامرف  نآ 

تلالد نآ  رب  هک  يرگید  تاـیآ  زا  زین  و  ( 259  . ) میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنتفگ :  تخاس ؟  دراو  خزود  رد  ار  امـش  زیچ  هچ  دـش  لاوس 
یتایاور ایآ  نابز :  ( 260  . ) دـنروآ یمن  باسح  هب  ار  نآ  دـنربخیب و  لفاغ و  دوخ  زامن  زا  هک  ینارازگزاـمن  رب  ياو  تسا :  هیآ  نیا  دراد 

تسا و تایآ  زا  شیب  تایاور  دادعت  ماکحا ،  رد  هشیمه  درک :  اعدا  ناوت  یم  هکلب  هتبلا !  شوگ :  تسا ؟  هدش  دراو  نومـضم  نیا  رب  مه 
 : شوگ دیئامرف .  نایب  ار  اهنآ  زا  يرادقم  تسین  دب  نابز :  تسا .  هدیدرگ  دراو  یتایاور  تیبلها  قیرط  زا  دـشابن ،  مه  يا  هیآ  ینامز  رگا 
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هدروآ باسحب  زامن  كرت  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـیدرگ  رکذ  هریبک  ناهانگ  یفرعم  رد  هک  تسا  یثیداحا  نامه  تاـیاور ،  زا  هتـسد  کـی 
دومرف هک  هدش  لقن  ص )   ) لوسر ترـضح  زا  هک  نانچ  هدیدرگ ،  دراو  نآ  كرت  زامن و  تمظع  هرابرد  هک  تسا  یتایاور  رگید  و  دوب ، 
نودـب  ) ار نآ  تاقوا  هکیـسک  و  هدومن ،  بارخ  ار  نید  تقیقح  رد  دـنک  كرت  ادـمع  ار  دوخ  زامن  هک  ره  سپ  تسا ،  نید  نوتـس  زامن  : 

هک نانچ  منهج  رد  تسا  یناکم  لیو  و  دـیدرگ ،  دـهاوخ  لیو  دراو  درامـشب  کبـس  ار  نآ  دـهدن و  تیمها  نآ  هب  دـیامن و  كرت  رذـع )
تیاور راوــگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 261  . ) دـنربخیب دوخ  زامن  زا  هک  تسا  ینارازگزاـمن  نآ  يارب  لـیو  هدومرف :  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
دنوادـخ هک  ناماه -  نوعرف و  نوراق و  اب  ار  وا  دـنوادخ  دزاس ،  هابت  ار  دوخ  زامن  هک  یـسک  اریز  دـینکن ؛ عیاض  ار  دوخ  زاـمن  هدـیدرگ : 

یسک رب  ياو  سپ  دنک ،  لخاد  شتآ  رد  نیقفانم  اب  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  و  درک ،  دهاوخ  روشحم  دزاس - راوخ  دنک و  نعل  ار  اهنآ 
تیلست ع )   ) قداص ماما  تداهش  هطـساوب  ار  وا  ات  مدش  لخاد  هدیمح  مارب  نم  دیوگ :  ریـصب  وبا  ( 262  . ) دـیامنن تظفاحم  ار  شزامن  هک 

شنامشچ ود  ره  هک  يدید  یم  نینچ  يدوب ،  رضاح  ترضح  نآ  تافو  تقو  رد  رگا  دمحم !  ابا  ای  تفگ :  سپـس  درک و  هیرگ  میوگب ، 
هب زگره  دومرف :  ترـضح  دندرک ،  عامتجا  وا  دزن  نوچ  سپ  دینک ،  توعد  ار  منایانـشآ  ناشیوخ و  دومرف :  سپـس  تشاذـگ ،  مه  هب  ار 

هکلب دوبن ،  زامن  كرت  صوصخ  رد  هک  تیاور  نیا  نابز :  ( 263  . ) درامشب کبس  ار  زامن  هک  یسک  دسر ،  یمن  تیب )  لها   ) ام تعافش 
تیمها نآ  رب  و  دـناوخ ،  یم  لطاب  زامن  یلو  تسا  زامن  لـها  تقیقح  رد  هک  تسا  یـسک  هراـبرد  ینعی  تسنآ ،  ندرک  عیاـض  هب  طوبرم 

لـصا يارب  ددرگ ،  بترتم  باذع  هزادنا  نیا  نآ  هب  ندادـن  تیمها  زامن و  ندومن  کبـس  يارب  یتقو  بوخ !  رایـسب  شوگ :  دـهد .  یمن 
ینعی درادن ،  زامن  كرات  اب  یقرف  دنک ،  یم  دساف  ار  دوخ  لمع  و  دناوخ ،  یم  لطاب  زامن  هک  یـسک  هوالعب  دش ؟  دهاوخ  هچ  زامن  كرت 
مرکا ربمایپ  هک  هدـش  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  زا  و  دـنوش .  یم  هتخانـش  مرجم  موکحم و  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ادـخ و  هاگرد  رد  ود  ره 
ردـپ زا  اـضر  ترـضح  زا  و  ( 264  . ) دـناوخن ماـمت  ار  نآ  ینعی  ددزدـب ،  شزاـمن  زا  هـک  تـسا  یـسک  اـهدزد  نـیرتدزد  دوـمرف :  (ص ) 
سپ تسا ،  زامن  دوش  یم  لاوس  وا  زا  هک  يزیچ  لوا  دنناوخب ،  ار  هدنب  تمایق  زور  رد  هدـش :  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  شراوگرزب ، 
ادـخ لوسر  هک  هدـیدرگ  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  ( 265  . ) شتآ رد  دوش  یم  هتخادـنا  هنرگ  و  چـیه ،  هک  هداد  ماـجنا  ماـمت  ار  نآ  رگا 

ار نآ  یتسـس  رثا  رب  ای  دـنک و  یم  كرت  ادـمع  ار  بجاو  زامن  رفاک  هک  نیا  زج  تسین ،  يا  هلـصاف  رفاک  ناملـسم و  ناـیم  دومرف :  (ص ) 
نیا تایاور  هنوگ  نیا  زا  دارم  تسا  نکمم  شوگ :  تسا ؟ !  رفاک  دـناوخ  یمن  زامن  ادـمع  هک  یـسک  یتسار  نابز :  ( 266  . ) دناوخ یمن 

 ، تسا یفارخ  اهروتسد  نیا  هک  درادنپ  نینچ  تسا و  زیاج  هک  هدیقع  نیا  اب  دوش ،  بکترم  ار  یمارح  ای  دنک و  كرت  ار  یبجاو  هک  دشاب 
درامـشب لالج  ار  نآ  و  ددرگ ،  رئابک  زا  يا  هریبک  هانگ  بکترم  هک  ره  هدـش :  لقن  ع )   ) قداص ماـما  زا  هحیحـص  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ 
یتازاجم ایند  رد  دارفا  نیا  يارب  ایآ  نابز :  ( 267  . ) دش دهاوخ  بذعم  اهباذع  نیرتدیدش  هب  و  هدرک ،  جراخ  مالسا  زا  ار  وا  یلمع  نینچ 

 ، دندرک ریزعت  ار  وا  هبترم  هس  هک  نآ  زا  دـعب  دـنا :  هداد  يوتف  نینچ  ام  ماظع  ياهقف  گرزب و  ياملع  يرآ ،  شوگ :  تسا ؟  هدـش  ررقم 
دوش نآ  رکنم  رگا  یلو  دنک ،  یم  كرت  ادمع  دراد و  لوبق  ار  زامن  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنـشکب و  ار  وا  تسا  مزال  مراهچ  هبترم  رد 

ای دنک  یم  كرت  ار  زامن  هک  یسک  اریز  دشاب  نینچ  مه  دیاب  و  دوش .  یم  هتشک  لوا  هبترم  رد  دشاب ،  عرش  راکنا  هب  تشگرب  شراکنا  هک 
هک ره  دـنیوگب :  الثم  دوش  عضو  ینوناق  اج  کی  رد  رگا  هک  نانچ  تسا ،  راذـگ  نوناق  نوناق و  نتـشادن  لوبق  دـهد ،  یمن  تیمها  نآ  هب 
؟  دوب دهاوخ  باسح  هچ  هب  درکن ،  ءانتعا  دش و  در  یـسک  رگا  الاح  دوش  یم  همیرج  ردـق  نیا  دـنک ،  روبع  هار  راهچ  زا  زمرق  غارچ  عقوم 

نینچ قح  رد  ناوت  یم  يرگید  هدـیا  اـیآ  مرادـن  لوبق  نوناـق  ناونع  هب  ار  نیا  نم  هتفگ ؛  دوخیب  راذـگنوناق  هک :  تسین  نیا  شیاـنعم  اـیآ 
رفاک مکح  رد  زاب  دشاب ،  یتخبدب  یتسس و  یلبنت و  زور  زا  طقف  مه  رگا  دشاب و  رفاک  زامن ،  كرات  هک  دراد  اج  سپ  درک ؟  روصت  یسک 

زا دعب  تشذگ  هک  نانچ  مراهچ  هبترم  رد  دوش و  وا  تراهط  مالـسا و  هب  مکح  ایند  رد  هچ  رگ  دوش ،  یم  باذـع  تمایق  رد  ینعی  تسا ، 
دـیکات و همه  نیا  نم ،  رظن  هب  شوـگ :  دراد ؟  یئاوـسر  هزادـنا  نیا  نآ  كرت  هک  تسیچ  زاـمن  رگم  ناـبز :  دـش .  دـهاوخ  هتـشک  ریزعت 
دـئاوف و نآ  زا  یـضعب  هب  تسا  نکمم  تسد :  دراد .  هعماج  درف و  يور  رب  زامن  هک  تسا  یتارثا  جـیاتن و  رطاخ  هب  زامن  هراـبرد  شراـفس 
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هفیظو ام  نوچ  یلو  تسا ؛  جراخ  ام  هدهع  ار  نآ  ندرک  وگزاب  هک  تسا  يردق  هب  زامن  دئاوف  راثآ و  هتبلا  شوگ :  دیئامرفب ؟  هراشا  جیاتن 
تافص تارمث و  تارثا و  زا  یتسرهف  هب  هنومن  ناونع  هب  اذل  میهدب ؛  شرتسگ  ار  ینید  قیاقح  فراعم و  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  میراد 

 : دهد رارق  یعقاو  نارازگ  زامن  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  نآ  دیما  هب  مینک ؛  یم  هراشا  زامن  هژیو 

زامن تافص  تارمث و 

هدنرادزاب تسا 4 - يدنوادخ  ماقم  زا  سرت  تیشخ و  ثعاب  تسا 3 - دنوادخ  تمحر  لماع  تسا 2 - ناسنا  یگدنز  راک  ددم  زامن  - 1
یم رارق  لاوس  دروم  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  يزیچ  نیتـسخن  تسا 7 - نید  نوتـس  تسادخ 6 - دای  تسا 5 - رکنم  ءاشحف و  زا  ناـسنا 

تسناگتشرف ياعد  تساعد 11 - تباجتسا  لماع  تسا 10 - شتآ  زا  ناسنا  تینوصم  ثعاـب  تسا 9 - ناهانگ  شزرمآ  هلیـسو  دریگ 8 -
ناسنا صالخا  ثعاب  تسا 15 - ناطیش  هودنا  یتحاران و  بجوم  تساهراک 14 - نیرتبوبحم  نیرتهب و  تسادخ 13 - رکذ  نیرتالاب  - 12

ار رازگزامن  صخش  ناگتـشرف  هک  دوش  یم  ببـس  زامن  تسا 17 - ینطاب  و  سابل و ) . . .  ندـب ،   ) يرهاـظ یگزیکاـپ  لـماع  تسا 16 -
زا رتهب  زاـمن ،  دـنک 20 - یم  مهارف  ار  ناسنا  هب  ادـخ  هجوت  تابجوم  زاـمن  تسا 19 - یهلا  برق  هلیـسو  نیرتهب  زاـمن  دننک 18 - فاوط 
زاس هنیمز  تسا 22 - نید  عیارـش  زا  زامن  ادـخ 21 - هار  رد  الط ،  زا  رپ  يا  هناخ  قاـفنا  زا  دـشاب  رتهب  هک  یجح  مهنآ  تسا :  جـح  تسیب 

قزر و هدـنهد  تکرب  تسا 26 - تفرعم  روـن  تسا 25 - ناگتـشرف  اب  یتسود  هلیـسو  تساـیبنا 24 - هار  تسا 23 - راگدرورپ  يدونـشخ 
تسا توملا  کلم  ناسنا و  نایم  عیفش  تسا 30 - نموم  هار  هشوت  تسا 29 - رافک  هیلع  هحلسا  تسا 28 - ندب  تحار  تسا 27 - يزور 

ناسنا و نایم  تجح  لـیلد و  تسا 34 - تروص  رون  و  رـس ،  جاـت  تسا 33 - رکنم  ریکن و  باوـج  تسا 32 - ربـق  رد  ناـسنا  سینا  - 31
ینابدرن تسا 38 - تشهب  ياهب  نمث و  - 37 تسا .  نیعلاروح  هیقادص  تسا 36- تشهب  دیلک  و  طارـص ،  رب  زاوج  تسا 35 - راگدرورپ 

هک تسا  یتداـبع  نیلوا  - 41 تـسا .  نازیم  زاـمن ،  - 40 تسا ،  مالـسا  ماوـق  اـنب و  ریز  هیلاع 39 - تاـجرد  هب  ناـسنا  دوعـص  يارب  تسا 
ثعاب تساهمشچ 45 - هدننک  نشور  تساهمغ 44 - هدـننک  فرط  رب  تساهضرق 43 - هدننک  ادا  هدرک 42 - بجاو  ناربمایپ  رب  دـنوادخ 

زا كردم  ياراد  مادک  ره  هک  تسا  يدـئاوف  اهنیا  تسادـخ .  اب  يوگتفگ  زامن  - 47 تسا ،  هظفاح  هدـننک  دایز  تساهضرم 46 - يافش 
یم هچ  رگ  هدرکن  دروخرب  نآ  هب  ریقح  هک  دـشاب  مه  يرگید  يدـئاوف  دراد  ناکما  هدوب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و 
مینک یم  هدافتسا  همه  دیئامرفب  مشچ :  دنک .  تیافک  هزادنا  نیمه  منک  یم  لایخ  یلو  درک ،  ناونع  ار  يرگید  بلاطم  نآ  لضف  رد  ناوت 

ار نآ  قـح  تقیقح  رد  هک :  هدـش  لـقن  ع )   ) یلع زا  هک  ناـنچ  دـناد ،  یمن  ار  نآ  ردـق  یـسک  ره  هک  تسا  يا  هضیرف  کـی  زاـمن  اریز  ، 
 : دیامرف یم  دـنوادخ  هک  نانچ  دنـسانش ،  یم  هتخاسن ،  لوغـشم  لام  دـنزرف و  زا  نامـشچ  رون  ایند و  تنیز  ار  اهنآ  هک  نینموم  زا  ینادرم 

یعوضوم زامن  يرآ ،  شوگ :  ( 268  . ) دراد یمن  زاب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  هب  ادـخ و  رکذ  زا  عیب  تراجت و  ار  اـهنآ  هک  ینادرم 
همه راموط  دریگ ،  ماجنا  عامتجا  رد  لماک  روطب  رگا  و  دـهد ،  نامرف  زامن  هب  ار  شلها  هک  دـهد  یم  نامرف  ار  دوخ  ربمایپ  ادـخ  هک  تسا 

 ، هعمج زامن  دـننام :  هتـشگ  ررقم  فلتخم  ياهناکم  اهنامز و  رد  نوگانوگ و  ياهتروص  هب  زامن  هضیرف  ( 269  . ) دوش یم  هدیچیپ  اهداسف 
مامت رد  یتح  هک  تسا  دیکات  دروم  يا  هزادنا  هب  هدش و  زامن  هب  شرافـس  لاوز ،  بورغ و  عولط و  تقو :  هس  رد  رطف ،  نابرق و  دیع  زامن 

زا گنج ،  نتخوس و  مده ،  قرغ ،  راضتحا ،  دننام  ییاهتلاح  در  و  ددرگ ،  یلمع  دیاب  ولهپ  هب  ندـیباوخ  و  دوعق ،  مایق و  تلاح  تالاح : 
ربق لوا  بش  بش و  فصن  زا  دعب  ترایز ،  زا  دعب  دـجاسم ،  هب  دورو  لیبق  زا  يدایز -  عقاوم  دراوم و  رد  تسا .  هدـشن  فاعم  زامن  يادا 

نتفرگ هلزلز ،  سرت ،  عقاوم  و  فافز ،  بش  ناراب ،  افـش و  يزور و  بلط  هراختـسا ،  تامهم ،  تیاـفک  تاـجاحب ،  ندیـسر  تیم ،  يارب 
تیمها نیا  اب  زامن  نابز :  تسا .  هدیدرگ  شرافـس  دنـسرتب - مدرم  بلغا  هک  بیهم  ياهادص  تخـس و  ياهداب  ندیزو  هام ،  دیـشروخ و 

زا ار  دئاوف  همهنیا  دـنناد و  یمن  ار  یگرزب  تمعن  نینچ  ردـق  هدرک  یهاتوک  نآ  نتـشاد  اپب  زا  اضعا ) ریاس  اپ و  تسد و   ) ام ناراکمه  ارچ 
زامن يا  هنوگ  هب  دـینک ،  تبظاوم  نآ  رب  امـش  همه  مراودـیما  دنـشاب ،  اـهنآ  نادردـق  دـیاب  هتبلا  مناد ؟ ؟  یمن  شوگ :  دـنهد ؟  یم  تسد 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 64 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ایوگ هک  شاب  نانچ  تسا و  اـیند  رد  نم  زاـمن  نیرخآ  نیا  نک  باـسح  يداتـسیا ،  زاـمن  هب  هاـگ  ره  دـیامرف :  یم  ع )   ) یلع هک  دـیناوخب 
زا راگدرورپ  و  پچ ،  بناج  زا  ناگتـشرف  و  تسار ،  فرط  زا  ءاـیبنا  و  ترـس ،  تشپ  توملا ،  کـلم  و  وت ،  ریز  شتآ  و  وتولج ،  تشهب 
یم رظن  وت  يوسب  يدرف  هچ  ینک و  یم  تاجانم  هک  اـب  يا و  هداتـسیا  یـسک  هچ  لـباقم  رد  هک  نک  هجوت  تسا  علطم  وت  رب  وت  رـس  يـالاب 

زا يزیچ  هک  دوب  یتخرد  هنت  ایوگ  داتـسیا  یم  زامن  هب  یتقو  هک  ع )   ) نیدـباعلا نیز  نوچمه  دـیناوخب  يزاـمن  نینچمه  و  ( 270  ! ) دزادنا
قرع هک  نآ  ات  تشاد  یمن  رب  هدجس  زا  رس  درک و  یم  رییغت  شگنر  زامن  رد  و  دهد ،  ناکت  نآ  زا  داب  هچ  نآ  رگم  دنک  یمن  تکرح  نآ 

و ( 271  . ) دسانـش یم  دتـسیا ،  یم  شلباـقم  رد  هک  ار  یـسک  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دـنوادخ  هب  مسق  دومرف :  یم  دـنکرت و  ار  وا  یناـشیپ 
 . ددرگ یمن  هجوتم  دوش و  یم  هدروآ  نوریب  شکرابم  ياـپ  زا  ریت  زاـمن  لاـح  رد  هک  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نوچمه  دـیناوخب  يزاـمن 

زامن كرت  صوصخ  رد  ار  یتیاور  کی  نم  مشچ :  ینالوط .  و  هنینامطاب ،  عوشخ ،  عوضخ و  اب  لابقا ،  هجوت و  لامک  اب  دـیناوخب  يزامن 
دوخ زاـمن  رد  هک  یـسک  هدـش :  تیاور  ص )   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  مشچ :  دـیئامرفب .  شوگ :  تسا .  هدـنهد  ناـکت  یلیخ  ما  هدـید 

ار هتـسیاش  دارفا  يامیـس  وا  يور  زا  و  درادرب ،  ار  تکرب  شیزور  رمع و  زا  دزاس :  التبم  تلـصخ  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دـیامن ،  یتسس 
هرهب حلاص  دارفا  ياعد  رد  وا  يارب  و  دوش ،  یمن  هدرب  الاب  نامـسآ  هب  شیاعد  هدشن و  هداد  شاداپ  دنک  یم  هک  يراک  ره  و  دـیامن ،  وحم 
شربق وا  رب  و  دـهد ،  هجنکـش  شربق  رد  ار  وا  هک  دزاس  رومام  يا  هتـشرف  وا  رب  دـنوادخ  و  دریم ،  یم  هنـشت  هنـسرگ و  راوخ و  هدوبن و  يا 

رظن وا  يوسب  قیالخ  هک  یلاح  رد  دـشکب  تروصب  ار  وا  ات  هتخاس  رومام  ار  يا  هتـشرف  راگدرورپ  هتـشگ و  کیرات  شروگ  هدـش و  گنت 
 . كاندرد یباذع  تسوا  يارب  هتخاسن و  كاپ  ار  وا  هتخادنین و  رظن  وا  بناج  هب  دنوادخ  و  دـنریگ ،  یم  تخـس  وا  هب  باسح  رد  دـننک و 

 . دوب یبلاج  رایسب  ثیدح  ابحرم !  شوگ :  ( 272)

تاکز كرت 

 ( تسد  ) ام تسود  طـسوت  هک  مه  تاـکز  كرت  صوصخ  رد  دـیداد ،  تبـسن  نم  هب  ار  زاـمن  كرت  هک  ناـنچ  منک  یم  شهاوخ  ناـبز : 
كرت هانگ  هک  نانچ  تشاذگ ،  لد  هدهع  هب  ار  نآ  هانگ  ناوت  یم  هچ  رگ  دیداد ؛ یبوخ  رایـسب  رکذت  مشچ :  دینک .  ثحب  دبای  یم  ققحت 

هانگ بلق :  دـشاب .  زامن  تاـکز و  هب  دـقتعم  دـیاب  هک  تسوا  و  تساـج ،  نآ  زا  يریگ  میمـصت  اریز  تسناد ،  وا  زا  ناوت  یم  مه  ار  زاـمن 
نیمه بلطم  نیرفآ !  نابز :  دیراذگب .  تسد  هدهع  رد  دـیاب  مه  ار  تاکز  كرت  مرج  دـیتشاذگ ،  نابز  ندرگ  هب  امیقتـسم  ار  زامن  كرت 
نداد هتبلا  تسد :  دیراد .  تلاخد  نآ  رد  مه  امش  دوخ  هچرگ  متفریذپ ،  ار  امـش  ضارتعا  مه  هدنب  مشچ :  دیدومرف .  یلاعبانج  هک  تسا 
دیراد لوبق  هک  امـش  مشچ :  تسا .  لد  هب  طوـبرم  هکلب  تسین  طوـبرم  نم  هب  رگید  نآ  ندادـن  یلو  دریگ  یم  ماـجنا  نم  طـسوت  تاـکز 

هک دینک  ضرف  الاح  تسد :  يوشن ؟  تاکز  كرت  باذع  لومشم  ات  ینک  یمن  تخادرپ  ار  نآ  ارچ  تسامش ،  تاصتخم  زا  تاکز  نداد 
گرزب ناهانگ  هرابرد  هک  يددعتم  تایاور  امـش  رگم  مشچ :  دوش ؟  یم  ناسنا  دـیاع  ینایز  هچ  تاکز  ندادـن  رد  دـشاب ،  نم  هب  طوبرم 

تایآ مشچ :  ممهفب .  رتشیب  متـساوخ  یلو  ما !  هدید  ارچ  تسد :  دشاب ؟  یم  تاکز  كرت  اهنآ  زا  یکی  هک  دیا  هدرکن  هعلاطم  هدـش  دراو 
 ، تسام ثحب  هب  طوبرم  هک  یتایآ  یلو  تسا ،  هیآ  تفه  تسیب و  زا  شیب  اهنآ  دادعت  دشاب ،  یم  تاکز  نداد  موزل  رد  نآرق  رد  يرایسب 

دشابن تمحز  رگا  نابز :  دوش .  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  ناونعب  هک  تسین  رتشیب  هیآ  جنپ  راهچ  زا  تاکز ،  كرت  تمرح  ینعی 
نآ زا  یکی  مشچ :  مینک .  یم  هدافتـسا  دیئامرفب  تسد :  امـش .  هن  دشاب  راک  نیاب  یـضار  دـیاب  تسد  دوخ  مشچ :  دـیئامرف .  نایب  ار  همه 
یم دـنزرو ،  یم  لخب  هداد ،  اهنآ  هب  شمرک  لضف و  زا  دـنوادخ  هچ  نآ  هب  تبـسن  هک  یناـسک  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  هک  تسنیا  تاـیآ 

ریجنز دـنا  هدـیزرو  لخب  هک  هچ  نآ  تماـیق  زور  رد  يدوز  هب  و  تسا .  رـش  ناـشیارب  هکلب  تسا .  بوخ  ناـشیارب  لـخب  نآ  هک  دـنرادنپ 
 : تسد ( 273  ) تسا هاگآ  دینک  یم  هچ  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  دـش و  دـهاوخ  ناشندرگ 
زا قودـص  رابخالا  یناـعم  باـتک  رد  اذـل  و  تسا ،  تاـکز  باـب  هب  طوبرم  ـالوا  مشچ :  تاـکز !  هن  تسا  لـخب  يدـب  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
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دنوادخ هک  نیا  زج  دنک ،  تاکز  عنم  هک  يا  هرقن  الط و  بحاص  چیه  تسین  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  هدرک ،  لقن  ع )   ) قداص ترـضح 
 ، مس يداـیز  تلع  هـب  هـک   ) دـنک یم  طلـسم  ار  یئوـم  یب  ياـهدژا  وا  رب  هدوـمن و  سبح  يراوـمه  نـیمز  رد  تماـیق  زور  ار  وا  لـجوزع 
 ، دبای یـصالخ  نآ  زا  دناوت  یمن  هک  دید  یتقو  سپ  دـنک  یم  رارف  شتـسد  زا  وا  دـنک و  یم  هلمح  وا  فرط  هب  اهدژا  هتخیر ) !  شیاهوم 

راـتفگ نیا  و  شندرگ ،  رد  دوش و  یم  یقوط  هاـگ  نآ  دوج ،  یم  رن  رتـش  هک  ناـنچ  دوـجب ،  ار  نآ  سپ  هدروآ  شکیدزن  ار  دوـخ  تسد 
باب رد  رگا  ایناث  و  ( 274  . ) دش دهاوخ  ناشندرگ  قوط  دنا  هدیزرو  لخب  هک  هچ  نآ  تمایق ،  زور  رد  يدوز  هب  و  تسا :  لجوزع  يادخ 
سپ درادن ،  قفاوت  یبحتسم  قدص  اب  یباذع  نینچ  تسامـش و  هب  طوبرم  مهنآ  هک  تسا  هقدص  زا  لخب  باب  رد  لقاال  دشابن ،  مه  تاکز 

رد هک  يرگید  هیآ  مشچ :  دـیزادرپب .  رگید  تایآ  هب  شوگ :  دریگ .  یم  ار  امـش  نابیرگ  قیرط  ره  هب  هک  دـشاب  بجاو  هقدـص  نآ  دـیاب 
خزود هب  ار  امـش  یلماع  هچ  دنـسرپ :  یم  ناـیخزود  زا  تشهب  لـها  هک  دـش  ناـیب  زاـمن  باـب  رد  هک  تسیا  هیآ  ناـمه  هدـش ،  رکذ  نآرق 

دراد تلالد  تاکز  كرت  تمرح  رب  هک  رگید  يا  هیآ  ( 275  . ) میداد یمن  ار  ناملام  تاکز  هدوبن و  نارازگزامن  زا  ام  دنیوگ :  دیناشک ؟ 
باذـع هب  ار  اهنآ  سپ  دـنیامن ،  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  هدرک و  هریخذ  ار  هرقن  ـالط و  هک  ناـنآ  و  دـیامرف :  یم  هک  تسا  هیآ  نیا 

اهولهپ و اهیناشیپ و  سپ  دوش ،  یم  هدرک  خرـس  منهج  شتآ  رد  اهلام و  نآ  هب  دوش  یم  هداد  ترارح  هک  يزور  هدـب ،  تراشب  كاـندرد 
لاـب دیـشچب و  سپ  دـیا  هدرک  هریخذ  دوـخ  يارب  هک  تسا  یئاـهلام  ناـمه  نیا  دـنیوگ :  اـهنآ  هب  ددرگ و  یم  غاد  نآ  هـب  ناـشیاه  تـشپ 

لاح دنهد و  یمن  تاکز  هک  یناسک  نیکرـشم !  رب  ياو  و  دیامرف :  یم  نینچ  رگید  هروس  رد  زین  و  ( 276  ! ) دیا هتخودنا  هک  ار  یئاهجنگ 
دادعت رب  لمتشم  تسا  یتایاور  اهنآ  هتسد  کی  تسا ،  هدش  دراو  تایآ  زا  شیب  یلیخ  هک  مه  تایاور  ( 277  . ) دنرفاک ترخآ  هب  هک  نآ 

نداد بوجو  هب  طوبرم  هک  تسا  یتایاور  رگید  و  هدـمآ ،  باسح  هب  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  اـهنآ ،  رد  تاـکز  كرت  هک  هریبک  ناـهانگ 
لوطب ام  ثحب  مشچ :  دینک ؟  نایب  ار  اهنآ  همه  تسا  نکمم  شوگ :  تسا .  هتـشگ  دراو  نآ  كرات  باقع  نآ و  زا  عنم  تمرح  تاکز و 
كرت اب  دراد و  ار  یمهم  فیلکت  هچ  دنادب  تسد )   ) ام زیزع  قیفر  ات  دش  دهاوخ  ادا  نآ  قح  يا  هزادنا  ات  ادخ  يرای  هب  یلو  دماجنا ،  یم 

زا مشچ :  دوش .  یم  هتفریذـپ  دـشاب  قح  رگا  دـیئامرفب ،  دـیآ  یم  ناترظن  هب  هچ  ره  تسد :  دـنک .  یم  دراو  ناسنا  هب  ار  ینایز  هچ  هفیظو 
- دیامرف یم  هک  دسر  یم  اجنیا  هب  ات  دشاب - یم  لجوزع  يادخ  يارب  یتاکز  وت  يازجا  زا  یئزج  ره  رب  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما 

نیموصعم زا  یناوارف  تایاور  ( 278  . ) تسا هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  تسا  یئاهتمعن  نآ  زا  نداد ،  تواخـس و  شـشخب و  تسد  تاکز  و 
رد دـنکب و  وا  تشوگ  زا  دزگب و  ار  لاـم  بحاـص  هک  دوش  یئاـهدژا  هدـشن  تخادرپ  ناـشتاکز  هک  یئاـهتورث   ) لاوما نآ  هک  هدـش  دراو 

تایاور نیاربانب  هک  هدش  دراو  یتایاور  ( 279  . ) دنتفا رد  شندرگ  هب  هتشگ و  قوط  لاوما ،  نآ  ای  هدش و  غاد  لاوما  نامه  هلیـسوب  تمایق 
منهج شتآ  تمایق  زور  هدمآ :  رگید  یضعب  رد  و  ( 280  . ) دهد یمن  تاکز  هک  تسا  یسک  نانآ  زا  هتسد  کی  دنا :  هتـسد  هس  نادزد  ، 

هب یتایاور  نینچمه  و  ( 281  . ) تسا هتخادرپن  ار  دوخ  هبجاو  قوقح  هک  تسیدنمتورث  نانآ  زا  هتـسد  کی  دنک  یم  تبحـص  هتـسد  هس  اب 
هتـسد دنچ  رکذ  زامن و  دنوادخ  هک :  هدمآ  زین  و  ( 282  . ) دنریم یم  نایاپ  راهچ  دوشن ،  هداد  تاکز  هاگره  هک  هتـشگ  دراو  نومـضم  نیا 
دندش رفاک  دنوادخ  هب  تبسن  هفئاط  هد  هدیسر :  ام  هب  نومضم  نیدب  مه  یتایاور  و  ( 283  . ) ةاکزلا عنام  تسا ،  اهنآ  زا  هک  دریذپ  یمن  ار 

هک دنرفن :  دنچ  دـنوش  یم  دراو  شتآ  رد  هک  یناسک  نیلوا  هک  دراد :  تایاور  یـضعب  رد  و  ( 284  . ) تسا ةاکزلا  عنام  اـهنآ  زا  یکی  هک 
هداد تاکز  هاگ  ره  هک :  هدـش  دراو  یتاـیاور  و  ( 285  . ) ةاکزلا عنام  دزادرپ .  یمن  ار  شیوخ  لام  تاـکز  هک  تسا  یـسک  اـهنآ  زا  یکی 

هب ود  ره  ریقف  دنمتورث و  لاح  تاکز  ندادن  رد  ( 286  ) دیامن یم  عنم  اهندـعم ،  اه و  هویم  اهتعارز ،  زا  ار  دوخ  تکرب  مامت  نیمز  دوشن ، 
عنام ددرگ ،  یم  لاوما  فلت  ببـس  تاکز  كرت  هدرم .  تینارـصن  اـی  تیدوهی  نید  هب  دریمب ،  ةاـکزلا  عناـم  رگا  دـیئارگ ،  دـهاوخ  يدـب 

هن تاکز  مشچ :  داد ؟  دیاب  ردقچ  دریگ و  یم  قلعت  زیچ  هچ  هب  تاکز  تسد :  ( 287  . ) دوب دهاوخ  نوعلم  تسا و  راوخ  ابر  دننام  ةاکزلا 
بحتـسم اهنیا ،  ریغ  تاکز  شمـشک و  امرخ و  وج ،  مدنگ ،  هرقن ،  الط ،  دنفـسوگ ،  واگ ،  رتش ،  زا :  دنترابع  اهنآ  هک  تسا  بجاو  زیچ 

ار تاـیلام  نیا  دراد  هک  یتیـالو  قبط  مرکا  ربمغیپ  هتفرگ و  قلعت  زیچ  هن  هب  تاـکز  ربمغیپ  ناـمز  رد  هک  ما  هدینـش  نم  تسد :  دـشاب .  یم 
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تاجناخراک و دـننام  مه  اهنآ  ریغ  رد  تاکز  بجاو  تایلام  اـم  ناـمز  رد  دراد  ناـکما  یلو  تشادرب  ار  تاـیلام  اـهنآ  ریغ  زا  تشاذـگ و 
راگدرورپ زا  هک  تسا  يروتـسد  قبط  هدرک  هچنآ  مرکا  ربمایپ  اریز  تسین ؛  نینچ  مزیزع !  هن  مشچ :  دریگ ؟  قلعت  نآ  دـننام  اـه و  یتشک 

نم ذـخ  دـش :  لزان  ناضمر  هام  رد  تاـکز  هیآ  یتقو  دـیوگ :  نانـس  نب  هللادـبع  حیحـص ،  یتیاور  قبط  هوـالعب  هدیـسر  وا  هب  اـناد  میکح 
 ، هدرک بجاو  ار  تاکز  امـش  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دهد  رد  ادن  وا  يدانم  هک  داد  نامرف  ص )   ) ادخ لوسر  ۀقدص . . .  مهلاوما 

شمشک امرخ و  وج و  مدنگ و  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  هرقن و  الط و  تاکز  امش  رب  دنوادخ  سپ  تسا ،  هدومن  بجاو  ار  زامن  هک  نانچ 
زا دیاب  يدلقم  ره  تسا  يدیلقت  تسین  دهتجم  هک  یسک  يارب  مکح  نوچ  یلو  ( 288  . ) هدومن وفع  ار  اهنآ  ریغ  تاکز  هدرک و  بجاو  ار 

صوصخ رد  یمکح  نینچ  تسد :  تسوا .  هلاسر  دهتجم  ياوتف  ندروآ  تسدـب  ياههار  زا  یکی  هک  دریگ  دای  ار  نآ  ماکحا  دوخ  عجرم 
امش هجوتم  هک  يرگید  نایز  نوچ  نک !  عافد  دوخ  زا  یناوت  یم  رگا  يراد ؟  راک  هچ  نم  هب  امـش  اپ :  تسین ؟  مالـسا  رد  اپ )  ) ام تسود 

 . تسا سمخ  كرت  دوش ،  یم 

سمخ كرت 

 : مشچ دـیئامرفب .  تسد :  دوش .  ییوگتفگ  مه  هنیمز  نیا  رد  راصتخا  روطب  هک  تسین  دـب  دـندرک  اپ )  ) ام تسود  یئاـجب  لاکـشا  مشچ : 
رد یتایاور  تایآ و  ایناث  تسا و  روصتم  مه  اجنیا  رد  تاکز  كرت  ياهنایز  ینعی  تسا  تاکز  رد  كالم  ناـمه  سمخ  رد  كـالم  ـالوا 

لالدتسا هک  یتایآ  زا  دوش .  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هنومن  باب  زا  هک  هدش  دراو  هدرک ،  یتسس  سمخ  نداد  رد  هک  یناسک  شهوکن 
قوقح تسا  یمق  ریسفت  رد  هک  میدرک  یمن  نیکسم  ماعطا  ام  دیوگ :  یم  منهج  لها  نابز  زا  هک  تسا  رثدم  هروس  هیآ  نامه  هدش  نآ  رب 
مهیلع هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  اهنآ  و  هدوب ،  لیبس  نبا  و  نیکاسم ،  و  ماتیا ،  و  یبرقلا ،  يوذ  يارب  هک  سمخ  لـیبق  زا  ص )   ) دـمحم لآ 

؟  تسیچ دوش  یم  لخاد  شتآ  رد  نآ  ببس  هب  هدنب  هک  يزیچ  نیرتمک  دنـسرپ :  یم  ع )   ) رقاب ماما  زا  تایاور  رد  و  دنـشاب .  یم  نیعمجا 
نک ام  لاوما  رد  فرـصت  هک  ره  دراد  يرگید  تایاور  ( 289  . ) میتی میتسه  ام  و  دروخب ،  میتی  لام  زا  یمه  رد - هک  یـسک  دـیامرف :  یم 

ات ناسنا  دـنا :  هتـشون  دوخ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  مه  گرزب  ياملع  ( 290  . ) تسا نوعلم  دروخب ،  ار  ام  لاـم  زا  یمه  رد  اـی  و  سمخ )  )
سمخ لوپ  نیع  اب  رگا  و  دـشاب .  هتـشاد  مه  ار  سمخ  نداد  دـصق  هچ  رگا  دـنک ،  فرـصت  لام  نآ  رد  دـناوت  یمن  دـهدن  ار  لام  سمخ 

نآ هلماعم  دهدن  هزاجا  رگا  و  تسا ،  حیحـص  هلماعم  دهدب  هزاجا  ار  نآ  کی  جنپ  هلماعم  عرـش  مکاح  هچ  نانچ  درخب ،  ار  یـسنج  هدادـن 
لوپ دهاوخب  رگا  و  دوش .  یمن  وا  لام  زیچ  نآ  کی  جـنپ  دنـشخبب ،  یـسک  هب  هدـشن  هداد  نآ  سمخ  هک  يزیچ  رگا  تسا .  لطاب  رادـقم 

 : مشچ تسا .  لکـشم  یلیخ  فیلکت  سپ  تسد :  ( 291  . ) تسا لطاب  وا  لسغ  دـهدب  یمامح  هب  هدادـن  ار  نآ  سمخ  هک  یلوپ  اـی  مارح 
ناسآ و  دنکن ،  ادا  الماک  ار  سمخ  دشاب و  هتشادن  لاس  باسح  رگا  تسا  لکشم  مشچ :  روطچ ؟  تسد :  ناسآ  مه  تسا و  لکـشم  مه 
نییعت هلاسم  دننک  یم  لایخ  مدرم  مشچ :  دیئامرفب .  رت  حضاو  تسد :  دهد .  سمخ  بترم  دشاب و  هتشاد  لاس  باسح  لوا  زا  رگا  تسا ، 

هک دوش  یم  بجاو  یسک  رب  سمخ  نوچ  دندرگن ،  نوناق  نیا  لومشم  مدرم  بلغا  دراد  ناکما  هک  یتروص  رد  تسا ،  یلکشم  زیچ  لاس 
ای و  تسا ،  يواسم  شلخد  جرخ و  نوچ  یلو  دنـشاب ،  دنمتورث  هچ  رگ  يدارفا  تسا  نکمم  یلو  دشاب ،  رتشیب  شجراخم  زا  شدـمآ  رد 

شیپ نتفر  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  مشچ :  تسا .  هنوگچ  نآ  ندـیمهف  هار  تسد :  دریگن .  ار  وا  سمخ  نوناق  تسا  جرخ  زا  رتمک  لخد 
هک دنوش  یم  نامیـشپ  دنتفر ،  وا  لیکو  ای  عجرم  دزن  یتقو  یلو  تسا ،  لکـشم  دننک  یم  لایخ  رثکا  و  تسوا ،  لیکو  ای  عجرم  دـهتجم و 

تفرگ قلعت  رگا  ای  دریگ و  یمن  قلعت  اهنآ  هب  يزیچ  ای  دـنوش ،  یم  همذـلا  يرب  بلغا  مدرک  ضرع  هک  ناـنچ  اریز  دـنا ،  هتفرن  رتدوز  ارچ 
رد راگدرورپ  هک  نآ  ای  هداد  وا  هب  یهجوت  لباق  تورث  هدرک و  تمحرم  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  يرآ  تفرگ .  دـهاوخ  قلعت  يرـصتخم 

ماما هب  هلیـسونیدب  و  ددرگ ،  سمخ  نوناق  لومـشم  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دـشاب ،  یم  شجراخم  زا  شیب  شدـمآ  رد  هداد ،  تکرب  شلام 
هک دـنک  ادـخ  رکـش  و  دـیامن ،  تیوقت  ار  یهلا  هاگتـسد  هدومن ،  ریاد  ار  هیملع  ياه  هزوح  هدرک ،  کمک  راوگرزب  نآ  طخ  و  ع )   ) نامز
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دریگ یم  قلعت  هچ  هب  سمخ  تسد :  تسا .  هدرکن  نارگید  جاتحم  هراچیب و  قحتـسم و  ار  يو  هدیزگرب و  راک  نیا  يارب  ار  وا  راگدرورپ 
ینعی سمخ  دییوگب  تسا  نکمم  تسد :  هدش .  هتـشون  اه  هلاسر  رد  هک  دریگ  یم  قلعت  زیچ  تفه  هب  سمخ  مشچ :  تسا ؟  رادقم  هچ  و 

یم هدـشن  غراـف  یثـحب  تسکـش  زا  تسد )   ) اـم تسود  زونه  سپ  اـپ :  دـهتجم .  هب  لاـم  زا  مجنپ  کـی  نداد  ینعی  سمخ  مشچ :  هچ ؟ 
ام زا  کی  ره  هک  تسا ،  فیاظو  ندش  نشور  یئآ  مه  درگ  نیا  زا  ضرغ  درادن ،  لاکـشا  مشچ :  دـنک .  یـشارت  مرج  نم  يارب  تساوخ 
 : اپ تسین .  رگیدکی  تسکـش  فده  میـشاب و  اشوک  نآ  كرت  رد  دوخ  ياهنایز  هب  ندرب  یپ  زا  دـعب  ادـج  میراد و  يا  هفیظو  هچ  مینادـب 

كرت تمرح  تسیچ ؟  نم  رگید  نایز  دیئامرفب  اپ :  یتسین ؟  مه  نایز  یب  مشچ :  دنداد .  رکذـت  ناشیا  هک  مرادـن  يرگید  نایز  نم  رخآ 
هدـمع لماع  دـیئامرفب :  هکلب  مشچ :  منم .  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يدایز  لماوع  جـح  كرت  اپ :  تسیک ؟  جـح  كرت  لـماع  مشچ :  جـح 

یلاعبانج مشچ :  دنک ؟  جح  دناوت  یمن  درادن  اپ  هک  یـسک  دیئامرف  یم  امـش  ینعی  اپ :  دریگ .  یم  ماجنا  امـش  هلیـسوب  جـح  اریز  منم  اهنآ 
 ، ینک لمات  اپ  دوجو  لصا  رد  رگا  یلو  دننک  یم  شکمک  هدرب و  جح  هب  ار  وا  نارگید  هک  ینیب  یم  ینک و  یم  باسح  ار  اپ  یب  رفن  کی 
یم باسح  نینچ  رگا  اپ :  دنک .  تکرح  اج  زا  درادن  تردق  یـسک  دوش و  یمن  ترایز  هب  قفوم  يدحا  دـشابن ،  اپ  رگا  هک  دـید  یهاوخ 
نیا ماجنا  اب  رگم  دراد ،  ینایز  هچ  دورن  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  یـسک  رگم  تسیچ ،  جـح  كرت  رگم  دـیئامرفب  لاح  مریذـپ ،  یم  ینک 
یلام تردـق  هک  ینعم  نیا  هب   ) ددرگ عیطتـسم  هک  یـسک  رب  و  هدوب ،  نید  ناکرا  زا  جـح  مشچ :  ددرگ ؟  یم  بترتم  يدـسافم  هچ  لمع 

نآ كرت  دوش و  یم  بجاو  رابکی  رمع  مامت  رد  دنک ) ادیپ  ققحت  زین  هار  ندوب  زاب  و  ندب ،  تحص  دشاب و  هتشاد  تشگرب  تفر و  هزادناب 
 ، دزادنیب ریخات  مه  لاس  کی  یتح  دناوت  یمن  دیدرگ  جح  طیارـش  ياراد  هک  یـسک  ینعی  تسا ،  يروف  نآ  بوجو  گرزب و  ناهانگ  زا 
هک دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  نوچ  دش ،  دب  هک  نیا  اپ :  دـینک .  جـح  هدـنیآ  لاس  هک  تسا  مزال  وا  رب  هدرک و  هانگ  تخادـنا  ریخات  رگا  و 

دننک یم  رکف  دوخ  اب  دنورب ،  هکم  هب  دیاب  دندش  عیطتـسم  هک  نیا  درجمب  دنمهف  یمن  دنزادنا و  یم  ریخات  ار  دوخ  جـح  یلو  دنعیطتـسم ، 
ایآ اپ :  دنربخ .  یب  يا  هلاسم  نینچ  زا  هک  دوش  یم  هید  رایـسب  يرآ  مشچ :  دنتـسین .  نآ  ریخات  هانگ  هجوتم  و  تفر ،  دـنهاوخ  یلاس  کی 

دوب و دهاوخ  رفاک  شرکنم  هک  هدوب  نید  تایرورـض  زا  جح  يرآ !  مشچ :  دراد ؟  مه  ینآرق  كردـم  نآ  كرت  تمرح  جـح و  بوجو 
رب تسادخ  يارب  و  دیامرف :  یم  دـنوادخ  میزادرپ .  یم  نآ  زا  هیآ  کی  هب  هنومن  باب  زا  هک  دراد ،  تلالد  یتایآ  نآ  بوجو  رب  نآرق  رد 
یب دنوادخ  هک  یتسارب  سپ  دـنک ،  جـح  كرت  دزرو و  نارفک  هک  ره  دراد و  ار  نآ  يوس  هب  نتفر  یئاناوت  هک  ره  هبعک  هناخ  دـصق  مدرم 

هک تسا  یـسک  قـح  رد  هیآ  ندوـمرف  دندیـسرپ ؟  هیآ  نیا  ياـنعم  زا  ع )   ) یلع زا  هک  هدـش  تیاور  ( 292  . ) تسا نایناهج  ماـمت  زا  زاـین 
قداص ماما  زا  هک  هدرک ،  لقن  رامع  نب  ۀـیواعم  زا  یمه  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 293  . ) دیامن یم  جح  كرت  دراد و  جح  رب  تردـق 

ار وا  ام  و  هدومرف :  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  هدرکن  جح  زگره  تسا و  لام  ياراد  هک  یسک  مدیسرپ :  (ع ) 
انیبان تشهب  هار  زا  ار  وا  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  روک  هللا  ناحبـس  دـیوگ :  هیواـعم  ( 294  . ) درک میهاوخ  روشحم  روـک  تماـیق  زور  رد 

رد دشاب ،  روک  ایند  رد  هک  ره  هفیرـش :  هیآ  زا  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  هدـش  لقن  ریـصب  وبا  زا  تیاور  نیمه  ریظن  و  ( 295  . ) درک دهاوخ 
گرم هک  نآ  ات  دنک ،  یم  رگید  لاس  لاسما و  جـح ،  هب  نتفر  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  دومرف :  مدیـسرپ  تسا ،  هارمگ  روک و  زین  ترخآ 

رفاک گرزب  يادخ  هب  هتسد  هد  تما  نیا  زا  یلع !  ای  دومرف :  هک  دراد  ع )   ) یلع هب  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  تیـصو  رد  ( 296  ) دبایرد ار  وا 
مدینش ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  ریصب  وبا  ( 297  . ) تسا هدومنن  جح  هدرم و  هتشاد و  یلام  تعسو  هک  تسا  یـسک  اهنآ  یمهد  دنوش : 

نآ زا  و  ( 298  . ) دنوشن هداد  تلهم  و  دـیآ ،  دورف  اهنآ  رب  باذـع  دـننک ،  كرت  ار  هناخ  نیا  جـح  مردـم  رگا  دیـشاب !  رادـیب  دومرف :  هک 
هـشوت داز و  ینعی   ) دشاب هتـشاد  تقـشم  وا  رب  هک  یتجاح  دهدن و  ماجنا  ار  مالـسالا  ۀجح  دریمب و  هک  یـسک  هدیدرگ :  لقن  زین  ترـضح 

ای دریمب و  يدوهی  ای  دیاب  دوشن ،  عنام  ار  وا  ناطلس ،  ندادن  هزاجا  ای  دشاب  هتشادن  ناکما  نآ  اب  جح  هک  یـضرم  ای  ددرگن ) مهارف  وا  يارب 
هیلمع و ياه  هلاـسر  رد  جـح  هب  طوبرم  لـئاسم  مشچ :  دـینک ؟  ناـیب  ار  نآ  دـئاوف  لـئاسم و  طئارـش و  تسا  نکمم  اـپ :  ( 299  ) ینارصن

جح صخش  - 1 تسا :  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  رایـسب  نآ  دـئاوف  اما  و  دراد .  يرایـسب  تقوب  زاین  نآ  لئاسم  رکذ  هدـش  رکذ  کسانم 
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فرـشت هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  اذـل  و  تسادـخ ،  نامهم  تقیقح  رد  و  دوش ،  یم  دراو  تمظع  اب  راگدرورپ  دوخ ،  یعقاو  ناـبزیم  رب  هدـننک 
-2 دزادـنا .  رـس  تشپ  ار  همه  هدرک ،  نوریب  لد  زا  ار  ادـخ  ریغ  تبحم  هتخاس ،  رود  دوخ  زا  ار  یمـسج  یحور و  ياه  یگدولآ  هدرک ، 

اهترفاسم اهتراجت و  طسوت  رگیدکی  زا  نیملـسم  هک  یئاهدوس  ندمآ  تسدـب  - 3 دوش .  یم  رگیدکی  اب  ایند  نیملـسم  یئانـشآ  ثعاب  جح 
ادـخ رکذ  ادـخ و  لوسر  دای  جـح ؛  مسارم  لامعا و  يروآ  دای  اب  دـنرب و  یم  یپ  ص )   ) ادـخ لوسر  راثآ  هب  اـهتلم  - 4 دـننک .  یم  بسک 

زا نوگانوگ  ياهتضایر  ندیـشک  - 7 ادـخ .  زا  رتشیب  ياـهتمعن  ندروآ  تسد  هب  - 6 ناـهانگ .  شزرمآ  - 5 دـنام .  یم  یقاب  هشیمه  يارب 
همه هجیتن  هک  لاوما  فرص  امرس و  امرگ و  ندیـشچ  یـسنج و  تاذل  زا  يورد  و  دالوا ،  هلا و  زا  يرود  رفـس و  جنر  ندب و  تمحز  لیبق 
همئا رابخا  ندناسر  مالـسا 10 - ماکحا  نتفرگ  دای  - 9 نینموم .  تاـجاح  ندروآ  رب  - 8 تسا .  ناسنا  یحور  لماکت  يزاس و  دوخ  اـهنیا 

لوصو يزور 15 - رد  تکرب  نامیا 14 - حالصا  ندب 13 - تحص  - 12 يزور ،  تعسو  - 11 اهرهش .  یحاون و  رثکا  هب  مالسلا )  مهیلع  )
یئاناوت هک  تسا  يدارفا  داهج  جح ،  قلخ 19 - زا  يزاین  یب  لام 18 - لها و  ندنام  ظوفحم  تشهب 17 - هب  ندیسر  مدرم 16 - هب  عفانم 
هـصالخ روطب  و  تسا .  کلامم  نارمع  يدابآ و  لماع  جح  دزادنا 21 - یم  تمایق  ندرم و  دای  هب  ار  ناسنا  جـح  - 20 دنرادن .  ار  داهج 

يارب مایق  ار  هناخ  نیا  دنوادخ  هدومرف :  ع )   ) قداص ترـضح  هک  نانچ  هدوب -  نآ  رد  نیملـسم  مایق  نآ  هدـئاف  نیرتالاب  هک  تسناد  دـیاب 
ار تالکشم  و  هتشگ ،  علطم  رگیدکی  لاح  زا  هدرک ،  عامتجا  کلامم  مامت  زا  اج  نآ  رد  نیملسم  مامت  هک  ( 300  - ) تسا هداد  رارق  مدرم 

دنناسرب ایند  طاقن  مامتب  ار  مالسا  يادص  هداد و  تمظع  مالسا  سدقم  نید  نآرق و  هب  هدرک ،  راوخ  لیلذ و  ار  اهتوغاط  هتخاس ،  فرط  رب 
ار اهتردق  ربا  تشپ  هدش ،  شخپ  اج  نآ  زا  ادخ  ماکحا  دنسرب ،  ناهج  نیفعضتسم  داد  هب  هدش ،  صخشم  نیملسم  تشونرس  اج  نآ  رد  و 

ياهتردق هتخاس ،  بآ  رب  شقن  ار  نانمـشد  موش  ياه  هشقن  دوخ  عامتجا  اب  دننازرلب و  دوخ  یبهذم  ياهـسنارفنک  دوخ و  یئآ  مه  درگ  اب 
نادرگرس هناوید و  هتخاس ،  جلف  ار  اهنآ  هتـشاد  تکرح  تردق  رابکی  يارب  یتح  دنراذگن  دنوش و  نانآ  تیوقت  عنام  هدرب ،  نیب  زا  ار  اهنآ 

يرآ مشچ :  دشاب !  یم  اراد  نید  رما  رد  ار  یگرزب  شقن  تسا و  مهم  یلیخ  جح  یتسار  اپ :  دـنریگب .  اهنآ  زا  ار  رکفت  تردـق  دـنیامن و 
 ( مالـسلا مهیلع   ) نید همئا  زا  یناوارف  تاشرافـس  نآ ،  ندـشن  لیطعت  نیملـسم و  زا  ادـخ  هناخ  ندوب  رپ  صوصخ  رد  اذـل  و  تسا ،  نینچ 

رگا  ) هک دیئامنن  كرت  ار  ناتراگدرورپ  هناخ  جح  دومرف :  هک  ع )   ) نینموملاریما نیدحوملا  یلوم  تیـصو  تسا  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدـش ، 
تفلاخم زا  زیهرپ  هب  ار  امـش  درک :  شرافـس  شنادنزرف  هب  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  زین  و  ( 301  . ) دیوش یم  كاله  دینک ) كرت  ار  جـح 

هدنز هک  یمادام  ات  دیریگب ،  رظن  رد  ناتراگدرورپ  هناخ  تاعارم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  دومرف - :  هک  اجنآ  هب  ات  منک  یم  شرافس  راگدرورپ 
هداد يوتف  نید  ناـگرزب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  ( 302  . ) دیوشن هداد  تلهم  دنامب ،  كورتم  رگا  اریز  دـیراذگن  یلاخ  ار  نآ  دـیتسه 

زا دوبن  یلوپ  رگا  دزاس و  روبجم  جح  نتفر  هب  ار  مدرم  هک  تسا  مالسا  ربهر  هفیظو  دشاب ،  یلاخ  تیعمج  زا  ادخ  هناخ  ینامز  رگا  هک  دنا 
رامع نب  ۀیواعم  مزادرپ .  یم  اهنآ  زا  یکی  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  یتایاور  ینعم  نیا  رب  و  دهدب ،  ار  اهنآ  جراخم  نیملسم  لاملا  تیب 
ندنام رب  جح و  رب  ار  نانآ  تسا  مزال  رادمامز )  ) یلاو رب  دندرک ،  كرت  ار  جح  مدرم  رگا  دومرف :  هک  دیامن  یم  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا 

دزن رد  ندنام  ترایز و  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  یلاو  رب  دندومن ،  كرت  ار  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  رگا  و  دزاس ،  روبجم  هناخ  دزن  رد 
هـضیرف نیا  هک  یـسک  ایآ  اپ :  ( 303  . ) دـیامن قافنا  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  اـهنآ  رب  دوبن  اـهنآ  يارب  یئاـهلام  رگا  سپ  دزاـس ،  روبجم  وا 

انلع و  هدوب -  راکنا  تهج  زا  رگا  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  مشچ :  تسا ؟  ینارـصن  ای  يدوهی  یتسار  تسا  هدرم  هدادن و  ماجنا  ار  گرزب 
ارقف فرـص  دوخ ،  لحم  رد  ار  نآ  نم  دـهدب ،  اه  برع  هب  ار  دوخ  لوپ  دورب  ناـسنا  ارچ  تسین ،  یتسرد  لـمع  جـح  هب  نتفر  هتفگ :  یم 

 ، هدوب یتسس  یلبنت و  تهج  زا  جح  كرت  رگا  یلو  هدش ؛  نید  يرورـض  رکنم  اریز  هدوب ،  رفاک  تایح  نامز  رد  ملـسم  تسا -  رتهب  منک 
نید نیا  زا  ار  وا  وا  دـنرخب  یتباین  جـح  وا  يارب  شیاهثراو  هک  تسنیا  شجـالع  یلو  دـشاب ،  هدرم  ینارـصن  اـی  يدوهی  تسا  نکمم  هتبلا 

 ! مزیزع هن  مشچ :  دریگ ؟  یمن  ار  نآ  ياج  ءارقف  هب  قافنا  ایآ  اپ :  درذگ .  رد  وا  زا  نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  تسا  دیما  دـنهد ،  تاجن 
جح ياج  دیامن ،  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دشاب و  الط  سیبقوبا  هوک  دننام  امش  زا  یکی  يارب  رگا  هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ترـضح  زا 
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ردارب سپ  ( 304  . ) ادخ هار  رد  مهرد  رازه  رازه  ود  اب  تسا  لداعم  دنک ،  یم  قافنا  یجاح  هک  یمهرد  کی  انامه  و  تفرگ .  دهاوخن  ار 
شاداـپ نیرتهب  هب  ار  اـهنآ  ینکب و  اـهناسنا  هب  ار  تمدـخ  نیرتـالاب  هضیرف  نیا  ماـجناب  یناوت  یم  نوچ  ینادـب ،  ار  دوخ  ردـق  دـیاب  امـش  ! 

هتخاس و دوبان  ار  وا  هدومن  تخبدـب  ار  ناـسنا  جـح  كرت  اـب  اداـبم  هدرکن ،  یهاـتوک  دوخ  هفیظو  رد  هک  تسا  مزـال  امـش  رب  و  یناـسرب ! 
ياـضر دروم  هک  روطنآ  لـماک ،  روطب  ماـمت  تردـق  اـب  تسوت .  هب  طوـبرم  هک  يا  هضیرف  ره  یـشوکب  دـیاب  دـیئامن !  شرفاـک  ماـجنارس 

نید ناکرا  مظعا  زا  هدوب و  یهلا  فیلاکت  مها  زا  جح  هک  ینادب  دیاب  یئامن ،  رفاو  یعس  نآ  مامتا  لامک و  رد  دیاب  یهد ،  ماجنا  تسادخ 
هب دزاس  یم  کیدزن  یبوبر  ترضح  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  نیرت  هدمع  قالخا  ياملع  لوقب  و  تسا ،  هیندب  تادابع  نیرت  تخس  و 

یلوبق و  یئادخ ،  گنر  نتفرگ  تیوزرآ ،  اهنت  و  قح ،  هب  لوصو  تفده  اهنت  و  ادخ ،  هب  برق  نآ ،  رد  تدصق  اهنت  هک  يور  یم  يرفس 
العف یسک  هچ  مشچ :  دنزادرپ .  یم  نم  ياهیئوگدب  هب  هتسویپ  تسا  رتالاب  بتارمب  نم  زا  ناشدوخ  لامعا  نابز :  دشاب .  رمع  همه  لامعا 

 : نابز دریگب .  مارآ  دناوت  یمن  وا  تسنیا  شراک  نابز  اپ :  دـیا .  هدرک  یئوگ  دـب  نالا  میوگ  یمن  هک  نم  نابز  هدرک .  یئوگ  دـب  امـش  زا 
ام لاـح  ره  هب  تسد !  باـنج  مشچ :  دـینک ؟  یئوگ  دـب  نم  زا  دـیهاوخ  یمن  رگید  هک  نیا  لـثم  بوخ !  منک .  روصت  مناوت  یمن  هک  نم 

قافن و هانگ  نیمه  لاثم ،  يارب  مشچ :  الثم ! ؟  نابز :  تسا !  طبترم  یلاعبانج  اب  يوحن  هب  هک  مینیب  یم  میورب  هک  يدـب  تفـص  ره  غارس 
ار شیوخ  هناقفانم  ياه  همانرب  دناوت  یمن  دیشابن  امش  ات  هراچیب  بلق  بوخ ،  یلو  تسا ،  بلق  ياقآ  نامتـسود  راک  عقاو  رد  هک  ییورود 
 : مشچ تسیک ؟  قفانم  تسیچ و  قافن  دـییوگب  میارب  لوا  الـصا  دراد ؟  يررـض  هچ  قافن  رگم  ناـبز :  یتفگ !  تسار  بلق :  دـنک !  ارجا 
هچ هک  دـنادب  ات  دـیامن  تراـهط  تمـصع و  تیبلها  تاـیاور  نآرق و  هب  يرظن  دـیاب  دسانـشب  ار  نیقفاـنم  قاـفن و  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا 

؟  دیزاس نشور  ار  ام  تسا  نکمم  نابز :  دنتسه ؟  يرضم  ياهزیچ 

نیقفانم ررض 

اب ار  ادخ  رون  هک  هدرک  هدارا  نانمشد  دیدرک :  یم  دروخرب  یتایآ  نینچ  هب  دوب  امـش  سنوم  نآرق  هدوب و  قیفر  نآرق  اب  امـش  رگا  مشچ : 
تحاران دنشاب و  هتـشاد  تهارک  نآ  زا  رافک  هچ  رگ  تسا  هدننک  مامت  ار  شیوخ  رون  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دننک  شوماخ  ناشیاهناهد 

هک دنریگ  یم  میمصت  دوخ  نامگ  هب  دنراد ؟  ار  يراک  هچ  دصق  نابز  اب  رافک  نیقفانم و  هک  دینک  تقد  امش  نابز !  ياقآ  ( 305  . ) دندرک
هدرک حرط  هشقن  نابز  اب  و  دـنوش ،  یم  عمج  مه  رود  دـننک ،  شوماخ  یپ  رد  یپ  تاسلج  اه و  یئامهدرگ  اه و  سنارفنک  اب  ار  ادـخ  رون 

تیـصو تسا ؟  دح  هچ  ات  نآ  نایز  ررـض و  دـنک و  یم  هچ  و  تساراد .  ار  يداسف  هچ  نابز  نیا  هک  دـید  دـیاب  دـنراد ،  تروشم  روش و 
زا ناـشیا  مشچ :  نک .  ناـیب  ار  تدوـصقم  ناـبز :  يا ؟  هدرک  هعلاـطم  ار  برع  میکح  يدـسا .  مثکا  تـالاح  امـش  مشچ :  میکح :  مثکا 
نآ ترایز  يارب  و  هدروآ ،  نامیا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  هدومن و  كرد  ار  مالـسا  و  هدرک ،  رمع  لاس  یـس  دصیـس و  هک  تسا  یناـسک 

 : تسا نیا  گرم  زا  لـبق  شیاـیاصو  هلمج  زا  دومن ،  تاـفو  دـنک  تاـقالم  ار  راوگرزب  نآ  هک  نآ  زا  لـبق  یلو  هدرک ،  تکرح  ترـضح 
رد نمحرلادـبع ،  نب  ریثک  تالاح  نینچمه  و  ( 306  . ) تسوا کف  ود  نایم  یمدآ  ندش  هتـشک  ناکم  اریز  دـیرادهگن ،  ار  دوخ  ياهنابز 
زا وا  دق  نوچ   ) دروخن فقـسب  هک  ناباوخب  ار  ترـس  دنتفگ :  وا  هب  شنزرـس  يور  زا  اهنآ  دش و  دراو  شردارب  ای  کلملادبع  رب  هک  یتقو 

شیوخ نیرتکچوک  هب و  هتـسباو  ناـسنا  تیناـسنا  هک  تسین  نیا  زج  اریز  دیـشاب ،  راد  نتـشیوخ  تفگ :  باوج  رد  دوبن ) رتشیب  بجو  هس 
رگا منک  یم  شهاوـخ  ناـبز :  ( 307  . ) دـگنج یم  لد  اب  دـگنجب  رگا  و  دـیوگ ،  نخـس  نابز  اب  دـیوگب  نخـس  رگا  ناـبز  بلق و  تسا : 

یم هک  اج  نآ  هدرک ؛  شنزرـس  ار  اهنآ  هنوگچ  دنوادخ  دید  دیهاوخ  دـینک ،  هعجارم  نآرق  هب  رگا  مشچ :  روایب .  يراد  يرگید  كردـم 
ادـخ و دنـشاب ،  یمن  نموم  هکیتروص  رد  هدروآ ،  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  اـم  دـنیوگ :  یم  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  و  دـیامرف : 
(308  . ) دنا هرهب  یب  روعـش  زا  اهنآ  دنهد و  یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  یـسک  هک  یلاح  رد  دنهد ،  یم  بیرف  هدومن ،  هعدـخ  ار  نینموم 

دندـسفم نیقفانم  هک  دیـشاب  هاگآ  میحلـصم  ام  انامه  دـنیوگ :  دـینکن  داسف  نیمز  رد  دوش  یم  هتفگ  اـهنآ  هب  یتقو  هدومرف :  رگید  هیآ  رد 
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اب دارفا  زا  ار  دوخ   ) مینموم ام  دـنیوگ :  دـننک  تاـقالم  ار  نینموم  نوچ  و  دـیامرف :  یم  نینچ  يا  هیآ  رد  و  ( 309  . ) دنرادن روعـش  نکیلو 
هرخسم ار  ناشیا  طقف  ام  امش و  اب  ام  یتسارب  دنیوگ :  دنور  دوخ  نیطایش  دزن  هک  یماگنه  و  دنیامن ) یم  دادملق  اهنآ  اب  رگنس  مه  نامیا و 

 : نابز درک .  دیهاوخ  هدهاشم  ار  دوخ  نایز  یگرزب  دـینک  تقد  امـش  رگا  هک  تسا  ناوارف  نآرق  رد  تایآ  لیبق  نیا  زا  ( 310  ! ) مینک یم 
هچ رگم  دشاب  نینچ  هک  ضرف  رب  دنک ؟  یم  قفانم  ار  یمدآ  نتفگ  نخس  عون  ود  ندوب و  هرهچ  ود  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  ایآ 

هغالبلا جـهن  اب  امـش  شوگ :  درادـن .  یتوافت  نم  يارب  ناـبز :  میوگب .  ار  امـش  باوج  هدـنب  ناـمردارب  هزاـجا  اـب  شوگ :  دراد ؟  يررض 
 : دیئوگ یمن  دیـشاب  هدید  هغالبلا  جهن  زا  ار  نیقفانم  تالاح  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  مرظن  شوگ :  تسیچ ؟  تدوصقم  نابز :  يروطچ ؟ 

یفرعم نینچ  ار  نیقفانم  ع )   ) یلع تسیچ ؟  تمسق  نیا  رد  امش  ررض  دینادب  ات  هدرک  انشآ  هبطخ  کی  هب  ار  امـش  نم  دراد ؟  يررـض  هچ 
نوچ مراد ،  یم  رذح  رب  قافن  لها  دیک  زا  هدرک و  شرافـس  نید  رد  ماکحتـسا  دنوادخ و  ياوقت  هب  ار  امـش  نم  ادخ !  ناگدنب  دنک :  یم 

ره يارب  ار  امش  و  دنروآ .  یم  رد  نوگانوگ  تالاح  اهگنر و  هب  ار  دوخ  دنناگدننازغل ،  ناراکاطخ و  ناگدننک و  هارمگ  ناهارمگ و  اهنآ 
ناشرهاظ و  دساف .  اهنآ  ياهلد  دنـشاب ،  یمن  لفاغ  امـش  زا  يا  هظحل  هدوب ،  دـصرتم  رظتنم و  یهاگنیمک  ره  رد  هدرک و  دـصق  یمهم  رما 

هدرک و فیـصوت  ءاود  ناونع  هب  ار  دوخ  دـننک  یم  ریگلفاغ  ار  دوخ  نمـشد  ندز  هبرـض  رد  و  هدرک ،  تکرح  یناهنپ  رد  كاـپ  هتـسارآ و 
 ( تسا ناـشراتفگ  فـالخ  رب  ناـشرادرک  ینعی   ) دـشاب یم  جـالع  یب  درد  اـهنآ  لـمع  هک  یتروـص  رد  دـنناد .  یم  ءافـش  ار  ناـشراتفگ 

یلو ره  دزن  دنتـسه و  یهار  ره  محازم  اهنآ  دنناشک  یم  يدیمون  هب  ار  اهدیما  و  هدننک ،  دـیدشت  ار  اهیراتفرگ  و  دـنهافر ،  لها  ناربگـشر 
 ، دنهد ضرق  ار  دوخ  يانث  هداد ،  ناشن  ینایرگ  مشچ  یهودنا  ره  يارب  و  دنیوگ ) یم  نخس  وا  لیم  قباطم  یسک  ره  اب   ) دنراد يا  هلیـسو 
زا یمکح  رگا  هدرک و  يرد  هدرپ  دنیامن  شنزرـس  رگا  و  دننک .  یم  رارـصا  نآ  رب  دـننک  یتساوخ  رد  رگا  دـنحدم  ءانث و  شاداپ  رظتنم  و 

هدـنز ره  يارب  و  ار ،  یجک  یحیحـص  تسار و  رما  ره  يارب  و  ار ،  یلطاب  یقح  ره  يارب  تقیقح  رد  و  دـنیامن ،  فارـسا  دوش  رداص  اهنآ 
و هدز ،  گنچ  دنبای  تسد  هک  يا  هلیح  ره  هب  ینعی   ) دـنا هتخاس  هدامآ  ار  یغارچ  بش ،  ره  يارب  ار و  يدـیلک  رد ،  ره  يارب  و  ار ،  یلتاق 

هقالع یب  ار  دوخ  رهاظ  رد  ینعی   . ) دننک یم  دوخ  عمط  هب  ندیر  هلیـسو  ار  ایند ) هب  يرهاظ   ) یگقالع یب  يدیمون و  دش ) دنهاوخ  لسوتم 
یم نخـس  دنهد ،  جاور  ار  دوخ  عاتم  هدیـشخب  قنور  ار  دوخ  رازاب  نآ  کمک  هب  ات  دنبیرفب ) ار  مدرم  هلیـسونیدب  ات  دنهد  یم  ناشن  ایند  هب 

ار هار  تقیقح  رد  دـنهد ،  یم  هولج  قح  تروص  هب  ار  نآ  دـنیامن و  یم  فیـصوت  فـیرعت و  دـنزادنا ،  یم  هابتـشا  رد  ار  مدرم  دـنیوگ و 
نآرق هک  نانچ   ) دنشتآ همشچ  ناطیش و  نارای  نانآ  سپ  دننک ) رارف  دنناوتب  ات   ) هدرک جک  ار  گنت  هار  و  دننک ) دیـص  ات   ) هدینادرگ ناسآ 
ناکت ابیز و  ع )   ) یلع تاملک  ادـج  ناـبز :  ( 311  ! ) تسا راکنایز  ناطیـش  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  دنناطیـش ،  بزح  اهنآ  دـیامرف ) :  یم 

مـسرپب مهاوخ  یم  یلو  تساجب ،  امـش  داریا  اـقح  ناـبز :  ینک ؟  یمن  ظـفح  ار  تدوخ  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  مشچ :  تسا !  هدـنهد 
امـش زا  نابز :  مینک ؟  يرادهگن  ار  دوخ  رگید  هچ  از  ام  تسد :  دـینک ؟  یمن  يرادـهگن  ار  دوخ  ارچ  امـش  متخبدـب ،  نینچ  نم  هک  لاح 

لاـعف وضع  نوچ  تسا !  بجعت  یلیخ  امـش  زا  ناـبز :  یئاهررـض ؟  هچ  دـیئامرفب  تسد :  دوش .  یم  رـشب  دارفا  بیـصن  یناوارف  ياـهنایز 
هزور امـش  هلیـسوب  دـسر  یم  تکاله  هب  یلاع  بانج  قیرط  زا  رـشب  هتفرگ و  ماجنا  امـش  طـسوت  اـعون  اـه  همیرج  دـیتسه !  ندـب  تکلمم 

هک ینآرق  امـش  دریگ ،  یم  ماجنا  رگید  تیـصعم  اهدـص  اه و  قوقح  عییـضت  اه ،  یـشکمدآ  تاحارج ،  تایانج ،  يراوخابر ،  يراوخ ، 
؟  دینک یمن  توالت  دندرک  هراشا  نآ  هب  نامتسود 

یشک مدآ 

هک نآ  یب  دـشکب  ار  یناسنا  هک  ره  هدومرفن :  یتواضق  نینچ  دـنوادخ  یهانگ  چـیه  هراـبرد  هک  نیا  يارب  ناـبز :  هچ ؟  يارب  ارچ  تسد : 
رب ام  و  هدومرف :  صاصق  هیآ  رد  و  ( 312  . ) تسا هتشک  ار  مدرم  همه  هک  تسنانچ  سپ  دشاب ،  هدرک  يداسف  نیمز  رد  ای  هتـشک  ار  یـسفن 

ینیب یمشچب و  یمشچ  لباقم  رد  دوش و  هتشک  رفن  کی  ددرگ  هتشک  هک  رفنکی  ياج  هب  هک  میدرک  مکح  نینچ  هتـشون و  تاروت  رد  اهنآ 
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ینموم هک  ره  و  دیامرف :  یم  نینچ  يا  هروس  رد  و  ( 313  . ) دننک صاصق  ار  اه  تحارج  ینادن و  دب  ینادند  یشوگب و  یشوگ  ینیب و  هب 
 . دزاس هدامآ  گرزب  یباذع  شیارب  دیامن و  نعل  ار  وا  هدرک و  بضغ  وا  رب  دنوادخ  تسا و  یگـشیمه  منهج  وا  شاداپ  دشکب ،  ادـمع  ار 
رت ناسآ  نموم  نتـشک  زا  ادخ  رب  ایند  لاوز  هنیآ  ره   09 دومرف :  هک  هدـش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  سفن ،  لتق  تمظع  هراـبرد  و  ( 314)
رد ور  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دنوش ،  کیرش  ینموم  نوخ  رد  هناگ  تفه  ياهنیمز  لها  هناگتفه و  ياهنامـسآ  لها  رگا  دومرف  و  تسا ، 

تسا یئاهرفیک  اهنیا  ( 315  . ) تساهنوخ دوش  یم  مکح  نآ  هب  تمایق  زور  هک  يزیچ  نیتسخن  دومرف :  سپـس  تخادـنا و  دـهاوخ  شتآ 
درف ره  رب  هک  هدـش  هتـشون  هیلمع  ياـه  هلاـسر  ءاـهقف و  بتک  رد  نآ  یهقف  یعرـش و  مکح  دوـش و  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نآرق و  زا  هـک 
دنک یعـس  دیاب  ناسنا  دشکب و  ار  یـسک  هتـساوخن  يادخ  هدز ،  تیانج  هب  تسد  يزور  ادابم  هدرک ،  هعلاطم  ار  اهنآ  تسا  مزال  ناملـسم 

ندز و کتک  زا  یتح  دنک و  يراددوخ  هانگیب  دارفا  ندرک  حورجم  اپ و  تسد و  ندرک  عطق  دننام :  يرگید  تایانج  تیانج و  نیا  زا  هک 
هب دراد  هید  ای  صاصق و  هناگادـج  کـی  ره  هک  دزیهرپب  زین  دـشاب - درگاـش  دـنزرف و  بیداـت  رد  هچ  رگ  دارفا .  نتخاـس  دوبک  اـی  خرس و 
 ، دیامن ناربج  رگید ،  ياههار  ای  هید و  تخادرپ  ای  هبوت و  اب  ار  نآ  ایند  رد  دناوتن  دوش و  روما  نیا  زا  یکی  بکترم  یسک  رگا  هک  يروط 

هعماج رد  امـش  ررـض  تساهنیا و  امـش  مرج  تسد )  ياقآ   ) میوگب دیاب  هک  تساجنیا  دش .  دهاوخ  یگرزب  یتخبدـب  راچد  تمایق  يادرف 
هک ار  اهنیا  زا  مادـک  ره  منک  یمن  لایخ  نم  تسد :  دـیدرگ ؟  دـهاوخ  روصتم  ینایز  هچ  اـم  زا  دـیئوگب  دـیناوت  یم  مه  زاـب  تسا ،  نینچ 

هنادازآ امـش  ات  يزادنین و  هار  ار  اوعد  یلاعبانج  ات  دوش ،  یم  عورـش  امـش  زا  ءادتبا  اریز  دریگ ،  ماجنا  امـش  تلاخد  نودب  دـیدرک  ناونع 
یمارگ لوسر  راتفگ  يدرک  شومارف  ایآ  دریگ ،  یمن  تروص  مارح  ياـهراک  همهنیا  يدرگن ،  هتخیـسگ  ماـجل  امـش  اـت  ینکن و  تلاـخد 

مارح نوخ  نآ ،  هلیـسوب  سپ  دسر ،  یم  نیمز  براغم  قراشم و  هب  دـیآ و  نوریب  يا  هملک  وت  زا  دومرف :  نابز  صوصخ  رد  هک  ار  (ص ) 
هدرک مهارف  وت  ار  مئارج  نیا  همه  تامدقم  نیاربانب ،  ( 316  . ) دور یم  داب  هب  مارح  سومان  هتفر و  تراغ  هب  مارح  لاـم  دوش و  یم  هتخیر 
یمن ماجنا  هانگ  هعماج  رد  هزادـنا  نیا  يریگ  تسد  رد  ار  دوخ  روما  ماـمز  وت  رگا  يوش و  یم  هتخانـش  اـهراک  نیا  لـماع  نیرتگرزب  وت  و 
هدوب ماگـشیپ  رگا  دشاب ،  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  هچرگ  دنامن  ملاس  مدرم  ياهنابز  زا  دارفا  زا  کی  چـیه  هتفگ :  هراب  نیا  رد  يرعاش  دریگ . 

رگا و  لال ،  ار  وا  تسا  تکاس  رایـسب  رگا  و  دنیوگ ،  راکفارـسا  ار  وا  دشاب  هدنـشخب  رایـسب  رگا  و  دننک ،  دادملق  راکباتـش  کبـس و  ار  وا 
نیارباـنب دـنهد .  یم  لـغد  اـیر و  تبـسن  وا  هب  هدوب  راد  هدـنز  بش  ریگ و  هزور  رایـسب  رگا  دـنمانوگ ،  هدوهیب  رایـسب  ار  وا  تسا  روـنخس 

(317  . ) تسا رتگرزب  يزیچ  ره  زا  ادخ  هک  اریز  سرتم  ادخ  ریغ  زا  و  نکن !  مدرم  ياهفرح  هب  یهجوت 

دوخ دنزرفب  نامقل  تحیصن 

شوخ مدرم  يدونـشخ  هب  ار  دوخ  لد  مدنزرف !  تسا :  نیا  شا  هصالخ  هک  هدومرف  يزیچ  دوخ  دنزرف  هب  شرافـس  رد  زین  نامقل  ترـضح 
تخاـس و دوخ  هارمه  ار  شدـنزرف  هدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  دوخ  بلطم  تاـبثا  يارب  هاـگ  نآ  دوش  یمن  یلمع  يراـک  نینچ  اریز  رادـم ، 

یب درمریپ  بجع  دـنتفگ :  مدرم  درکن ،  راوـس  ار  دـنزرف  دـش ،  راوـس  نآ  رب  دوـخ  تسخن  دروآ ،  نوریب  مه  ار  شیوـخ  يراوـس  بـکرم 
نانآ درک ،  روبع  يرگید  هدع  رب  درک و  راوس  ار  شدنزرف  دش و  هدایپ  نامقل  دور !  یم  هدایپ  شرسپ  هدش و  راوس  شدوخ  تسا ،  یمحر 

اب ود  ره  هدراذگن !  مارتحا  جرا و  ار  ردپ  زین  رسپ  هدرکن و  تیبرت  یبوخ  دنزرف  ردپ ، ،  نوچ  دنتسه !  يدب  يدنزرف  ردپ و  بجع  دنتفگ : 
هدومن شراب  تقاط  زا  شیب  هتسکش و  ار  ناویح  رمک  دوخ  ندش  راوس  اب  یمحر !  یب  ياهمدآ  هچ  دنتفگ :  رگید  هتـسد  دندش ،  راوس  مه 

اهنآ ود  ره  تسا  تفگـش  ياج  دنتفگ :  یتعامج  دـنداتفا .  هار  شلابند  هب  هتخادـنا ،  ولج  ار  ناویح  دـندش ،  هدایپ  بکرم  زا  ود  ره  دـنا ! 
هب سپ  يراد ؟  مدرم  يدونشوخ  لیـصحت  رد  يا  هراچ  ایآ  تفگ :  شدنزرف  هب  ترـضح  دنک !  یم  تکرح  یلاخ  اهنآ  بکرم  هتفر  هدایپ 

یتقو یلو  منک ،  قیدصت  ار  امش  بلطم  نم  ضرف ،  رب  نابز :  ( 318  ! ) يروآ تسد  هب  ار  ادخ  يدونشوخ  ات  شوکب  نکن و  یهجوت  اهنآ 
؟  مراد یتلاخد  هچ  نم  يوش  یم  تقرس  مرج  بکترم  وت  هک 
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يدزد تقرس و 

یئانـشآ نآرق  اـب  رگم  دـیا ،  هدـیمهفن  ار  تقرـس  هاـنگ  یگرزب  زوـنه  امـش  هک  تسا  بجعت  یلیخ  ناـبز :  تسیچ ؟  تقرـس  رگم  تسد : 
زا تسا  یتبوع  هک  دیربب  ناشلمع  شاداپ  هب  ار  دزد  نز  درم و  ياهتـسد  دیامرف :  یم  دـنوادخ  هک  دـیا  هدیـسرن  هیآ  نیا  هب  رگم  دـیرادن ؟ 

ینادب ار  تقرس  مکح  ات  يدرکن  هعجارم  نیدهتجم  ياه  هلاسر  هب  لاح  هب  ات  تسد !  ياقآ  ( 319  . ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  و  ادخ . 
 ، ددزدب شطئارش  اب  راد  هکس  يالط  مین  دوخن و  راهچ  تمیق  هزادنا  هب  رگا  تسا  لقاع  فلکم و  هک  یسک  دنا :  هتـشون  هک  يدیدن  ایآ   ؟
زا ار  وا  ياپ  مود  هعفد  رد  و  دـنراذگب ،  ار  وا  تسـش  تسد و  فک  دـنربب و  خـیب  زا  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راـهچ  دـیاب  لوا  هعفد  رد 

مکح یتسار  تسد :  دنـشکب .  ار  وا  دیاب  دنک  يدزد  مه  نادنز  رد  رگا  و  دریمب ،  ات  دـننک  سبح  ار  وا  موس  هعفد  رد  دـنربب و  مدـق  طسو 
ردق نیا  هنرگ  یشاب و  انشآ  تمئارج  اب  تدوخ  تسین  مولعم  نابز :  تسا .  دایز  هزادنا  تسا  ممرج  متسناد  یمن  نم  تسا ،  یتخس  رایسب 

 . يدیشوک یمن  نم  شهوکن  رد  هزادنا  نیا  یتخات و  یمن  نم  هب 

بضغ

یسک هچ  طسوت  دوش  یم  بصغ  هک  یئاهنیمز  ایآ  تسا ،  رایـسب  وت  نایز  متفگ  نابز :  تسا ؟  روصتم  ینایز  نم  رد  مه  زاب  رگم  تسد : 
کی هک  ره  دومرف :  هک  يدرکن  دروخرب  ص )   ) مرکا ربمایپ  تیاور  هب  ایآ  دش ؟  میهاوخن  بذعم  وت  هلیسوب  ام  همه  ایآ  دریگ ؟  یم  ماجنا 

ییاهزیچ ( 320  . ) دزادنا وا  ندرگب  تمایق  زور  رد  هدرک و  قوط  هناگتفه  ياه  نیمز  زا  ار  نآ  دنوادخ  دیامن ،  بصغ  ار  ینیمز  زا  بجو 
یم روصت  وت  هار  زا  زجب  ایآ  دوش ،  یم  بصغ  روز  هلیـسوب  هک  یقوقح  دـنور ،  یم  تسد  زا  ملظ  اب  هک  یلاوما  هدـش ،  هتفرگ  متـس  اـب  هک 

تفالخ هک  یناسک  ایآ  تسین ،  نم  هب  طوبرم  الـصا  قح  بصغ  یلو  تسا ؛  لوبق  لباق  یتشاد  نایب  ار - اهنیا  زا  يرایـسب  تسد :  ددرگ ؟ 
ار اهنآ  قح  هتـسشن و  شلها  ياـج  رد  دـنرادن و  ار  تلم  يربهر  يرادـمامز و  تماـعز و  بصنم  تقاـیل  هک  يدارفا  اـی  هدرک و  بصع  ار 

تروص وت  تاکرح  ات  ددرگن ،  روصت  وت  نتـشون  ملق و  ات  دشابن ،  وت  يردلق  روز و  ات  نابز :  دـنراد ؟  نم  هب  یطبر  هچ  دـنا  هدرک  بصغ 
اریز درک ،  دنهاوخ  مکح  وت  هیلع  همه  دـیهاوخب ،  تواضق  ءالقع  زا  رگا  امـش  اقافتا  تسد :  دـیدرگ ؟  دـهاوخ  بصغ  قح  اجک  دریگن . 
یم قح  ان  هب  تواـضق  وت  دریگ ،  یم  تروص  لـمع  نیا  وت  مکح  اـب  یئآ ،  یم  رد  نخـس  هب  هک  یئوت  دـنناد ،  یم  وت  زا  ار  قوقح  بصغ 
یلو دیآ ،  رب  تفالخ  هدـهع  زا  دـناوت  یمن  تسا ،  ناوج  ع )   ) یلع الثم )  ) یئوگ یم  هک  یئوت  یفاب ،  یم  مه  هب  ار  رتو  کشخ  وت  ینک ، 
دوخ چوپ  قیدصت  روصت و  نیا  اب  ار  یهلا  زجنم  تباث  قح  هلیـسونیدب  و  دنرتهب ،  يرادمامز  يارب  دـنا ،  هبرجت  اب  درمریپ و  نوچ  نارگید ، 

لوسر يافلخ  هدـنزرا و  ياملع  هدروآ و  راک  يور  یتسه  ناهج  رـس  ات  رـس  رد  ار  دـساف  قیالان و  نارادـمامز  هک  یئوت  ینک ،  یم  عیاـض 
لیکشت هددعتم  کلامم  رد  اهـسنارفنک  هک  یئوت  یئامن ،  یم  نیـشن  هناخ  ار  وا  ماع  صاخ و  ناگدنیامن  ترـضح و  نآ  نانیـشناج  ادخ و 

قوقح هک  یئوت  هصالخ  روطب  یهد و  یم  حـیجرت  یهلا  هقح  تساـیر  رون و  ناـمزاس  رب  ار  رفک  یناـملظ  هایـس و  ياـهنامزاس  یهد و  یم 
نم هب  ار  بصغ  تبسن  یشاب  هتشاد  تقد  رگا  امش  نابز :  يراد .  یم  اور  هعماج  رب  ار  یمتس  ملظ و  نینچ  هدومن و  بصغ  ار  یهلا  یمسر 

يور ار  ناتفص  هابور  هدروآ و  رد  وناز  هب  ار  ناریـش  تناوت  رپ  ناوزاب  اب  هک  یتسه  وت  یلو  متـسین .  شیب  يا  هلیـسو  نم  نوچ  یهد ،  یمن 
 . یناشن یم  تموکح  دنسم  رب  ار  نایتوغاط  هدرک و  لیلذ  ار  قح  لها  هجنکش  روزاب و  راتشک و  تشک و  اب  اتدوک  اب  يروآ ؛  یم  راک 

يراوخابر

 ، هدومن راچد  زوسنامناخ  ياهالب  اه و  یتخبدب  هب  هلیسونیدب  ار  مدرم  هک  یئوت  یهد و  یم  جاور  عامتجا  نایم  رد  ار  يراوخ  ابر  هک  یئوت 
یئامن و یم  جیـسب  ناشراگدرورپ  گنج  هب  ار  یهلا  ناگدنب  هک  یئوت  يزادنا ،  یم  تمحز  هب  هتخاس و  رود  ادـخ  تمحر  زا  ار  نیملـسم 
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اب گنج  يراوخابر  رگم  نکن ،  شظیلغ  منک  یم  شهاوخ  تسد :  يزاس .  یم  هدولآ  یگرزب  هاـنگ  نینچ  هب  هدیـشک  داـسف  هب  ار  هعماـج 
هدناوخن ار  هیآ  نیا  رگم  دیرادن ؟  یئانـشآ  نآرق  اب  امـش  رگم  منک ؟  ضرع  هچ  نابز :  تسا ؟  هریبک  ناهانگ  زا  ابر  هک  نآ  ای  تسادخ و 

رگا هک  دیتسه  نموم  رگا  دیراذگاو ،  هدنامیقاب  هچ  نآ  ابر  زا  دیزاس و  دوخ  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناکـس  يا  دیا : 
 ( ع  ) قداص ماما  زا  هک  يا  هدرکن  هعلاطم  ار  اـبر  هب  طوبرم  تاـیاور  رگم  ( 321  . ) دیـشاب لوسر  ادخ و  اب  گنج  هدامآ  سپ  دـینکن  كرت 
 ، هلاخ همع ،  رهاوخ ،  ردام  دننام   ) اه مرحم  اب  اهنآ  همه  هک  تسا  انز  داتفه  یـس ،  تسیب ،  زا  رتالاب  ادخ  دزن  رد  ابر  مهرد  کی  هدش  لقن 
 ، هدنشورف لکوم و  و  ابر ،  هدنروخ  ابر و  ترـضح ،  نآ  هک  هدیدرگ  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  نینچمه  و  ( 322  . ) دشاب رتخد ) . . . 

هلاسر رگا  يرآ ،  نابز :  دوش ؟  یم  روصت  هلماعم  رد  اـبر  رگم  تسد :  ( 323  . ) تسا هدومن  نعل  ار  ابر  هاوگ  ود  هدنـسیون و  رادیرخ و  و 
کی الثم  دشورفب ،  سنج  نامه  زا  رتدایز  هب  رگا  دشورف ،  یم  هنامیپ  نزو و  اب  ار  یـسنج  هک  یـسک  دید :  دیهاوخ  دـینک ،  هعلاطم  ار  اه 
رتشیب هتخاسن  يالط  هب  ار  هتخاس  يالط  ـالثم  اـی  دـشورفب و  ملاـس  سنج  هب  ار  بویعم  سنج  اـی  مدـنگ ،  مین  نم و  کـی  هب  ار  مدـنگ  نم 

و دریگ ،  یم  ماجنا  وت  طسوت  یـصاعم  نیا  همه  تسد !  ياقآ  بانج  نیاربانب ،  دراد .  ار  باذع  نامه  هتـسناد و  ابر  ار  نآ  املع  دشورفب ، 
 ، ینادرگ یم  التبم  یباذع  نینچ  هب  ار  ام  هک  یتسه  وت  دهدب ،  ابر  ای  دریگب و  ابر  دناوت  یم  وضع  مادک  ینکن  تلاخد  راک  نیا  رد  وت  رگا 

تایانج و نیا  زا  کی  چـیه  متفگ  البق  هک  يروطناـمه  یلو  مریذـپ ،  یم  ار  امـش  داریا  تسد :  ینک .  یم  طـقاس  ادـخ  هاـگرد  زا  ار  اـم  و 
هدنـشورف و هک  یتسه  امـش  ینک ،  یم  روج  ار  ابر  هارمه  ماو  هک  یتسه  امـش  دریگ ،  یمن  ماجنا  امـش  تلاـخد  نودـب  رگناریو  ياـهتنایخ 

لیکو دهاش و  هدنسیون و  هک  یتسه  امش  ینک و  یم  لدب  رد و  ار  سانجا  نیا  هک  یتسه  امش  یناسر ،  یم  لطاب  هلماعم  نیا  هب  ار  رادیرخ 
نودب دراد  ناکما  اریز  تسین ؛  لوبق  لباق  امش  فرح  نابز :  یـشاب .  یم  وت  مرج  اشنم  رـس  سپ  ینک ،  یم  باختنا  جراخ  رد  ار  لکوم  و 

اب يرادن  شفک  هب  یگیر  یتسه و  ملاس  وت  رگا  ینک ،  یم  مادقا  وت  ارچ  سپ  دـشاب ،  نینچ  اضرف  دـبای ،  ققحت  ابر  دوش و  هلماعم  هملاکم 
مرج همه  زونه  نم  نابز :  دـیهد !  رکذـت  ارم  نایز  منک  یم  شهاوخ  اـپ :  یهد ؟  یم  شماـجنا  ارچ  تسا  يوبر  هلماـعم  یناد  یم  هک  نیا 

 ! ما هدرکن  نایب  ار  تسد  ياه 

تسد رگید  ياهنایز 

هب دیاب  يروآ ،  رظن  رد  ار  ادخ  هدرک  لرتنک  ار  دوخ  رادقم  کی  دیاب  تسا ،  رایـسب  امـش  مرج  نابز :  دیئامرفب ؟  مراد  یمرج  رگا  تسد : 
 : تسد يروآ .  رظن  رد  ار  دوخ  راک  ماجنارس  هدوب ،  ازج  زور  باتک  باسح و  ربق و  باذع  گرم و  دای  هب  هتـسویپ  دیاب  یـشاب  تمایق  دای 

قالخا و دـض  عورـشمان و  ياـهنویزیولت  ویدار و  چـیوس  هک  یتسه  امـش  ناـبز :  نک .  ناـیب  رت  نشور  ارم  مرج  ینک  یم  یئوگ  یلک  ارچ 
هب ار  شوگ  مشچ و  هلیـسونیدب  و  يریگ ،  یم  ار  غورد  رابخا  اه و  یقیـسوم  اه و  هنارت  یئانج و  ياهملیف  هدرک ،  زاب  ار  تیناسنا  مالـسا و 

شتآ ياه  بمب  ینز و  یم  ار  امیپاوه  همکد  هک  یئوت  یئامن ،  یم  ادخ  راک  تیـصعم  هدـنب  ار  ام  همه  هجیتن  رد  ینک و  یم  داتعم  ناهانگ 
یئادخ و دض  هلیـسو  اهدص  اهرابگر و  اهلـسلسم و  اهپوت و  هک  یتسه  امـش  يزیر  یم  و . . .  ادخ - ناگدنب  رـس  رب  ار  هدـننک  بارخ  از و 

يور تشادرب و  ار  ملق  هک  یتسه  امـش  يراد .  یم  زاب  ناش  هیهلا  هفیظو  قح و  قیرط  زا  ار  همه  یئاشگ و  یم  نیملـسم  يور  هب  ار  یناسنا 
حلاصان و دارفا  ای  يراذـگ و  یم  رارق  نانمـشد  رایتخا  رد  یتحار  هب  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  ای  یئامن و  یم  رداص  اوران  ياهمکح  ذـغاک ، 

ياه هلاقم  هتفرگ ،  رایتخا  رد  ملق  هک  یتسه  وت  يزاس .  یم  لاماپ  ار  نیفعـضتسم  ملـسم  قوقح  هلیـسونیدب  هدروآ ،  راـک  رـس  رب  ار  لـهاان 
یم توغاط  عفن  هب  ار  روآ  نایز  ياه  هیمالعا  ای  اهرتسوپ و  ای  هدومن و  فیلءات  بهذم  نید و  دـض  ياه  باتک  ای  هتـشون و  هدـننک  هارمگ 
یلع زا  هچنانچ  دوش  یم  هتشون  وت  قح  رد  یـسیون  یم  هچ  ره  یهدب و  ار  اه  نآ  باوج  دیاب  ار  يزور  هک  ینک  یمن  لایخ  ادبا  یـسیون و 

ار هچ  ره  هدنسیون !  يا  کیلا  دودرم  وهف  اریخ  بوتکملا  لعجاف  کیلع  يوتکم  بتکتام  بتاکلا  اهیا  هدش :  لقن  تیب  نیا  مالسلا )  هیلع  )
نانچ اهمرج  بلغا  هک  یئوت  هصالخ  و  ددرگ .  یم  رب  وت  يوسب  نآ  هک  هد  رارق  ریخ  ار  هتشون  سپ  دوش  یم  هتشون  وت  هیلع  یسیون  یم  هک 
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 ! نک تباث  نم  قح  رد  ار  دوخ  ياعدا  منک  یم  شهاوخ  اپ :  دریگ .  یم  ماجنا  وت  هلیسوب  تشذگ  هک 

اپ نایز 

ياقآ یناسنا  یمالـسا و  دض  عرـش و  فالخ  ياهراک  بلغا  اریز  دـشابن ،  تسد )   ) تقیفر زا  رتمک  امـش  ررـض  منک  یم  لایخ  نم  نابز : 
کی نارابمب  میمصت  دناشنب و  هایـس  كاخ  هب  ار  یتلم  دهاوخ  یم  تسد  ياقآ  هک  یماگنه  نوچ  دریگ ،  یم  ماجنا  امـش  کمک  هب  تسد 

نیا اب  دراد و  ار  يا  هناخ  هچوک و  نابایخ و  نادیم و  هار و  راهچ  کی  ای  هسسوم و  کی  رد  بمب  نتـشاذگ  هدارا  ای  هتـشاد و  ار  يا  هقطنم 
درس هحلسا  اب  يدرف  نتشک  ددص  رد  ای  و  دناسر ،  یم  تکاله  هب  ار  ناهانگ  یب  ناگراچیب و  نیفعـضتسم و  نامورحم و  زا  يرایـسب  لمع 

اج زا  وت  ات  دتفا ،  یم  رگید  عورـشمان  لمع  اهدـص  يا و  هدـننک  هارمگ  باتک  هیمالعا و  هلاقم و  نتـشون  رکف  هب  ای  دـیآ و  یخم  رب  مرگ  و 
کی دص  هب  دناوتب ،  رگا  ای  و  دهد ،  ماجنا  ار  یلمع  دـناوت  یمن  وا  زگره  یهدـن ،  ناشن  ار  وا  اب  یگتـسبمه  يراکمه و  یئامنن و  تکرح 

تزیزع تسود  زا  هلیـسونیدب  هک  تسا  روصتم  وت  دوجو  رد  يا  هژیو  ياهنایز  هوالعب  دـنک ،  یمن  لصاح  قیفوت  درادـن و  یئاـناوت  اـهراک 
 : اپ يا ؟  هدومرف  هعلاطم  ار  اهنآ  هدرک و  هعجارم  هتشاد  نایب  ار  هریبک  ناهانگ  هک  یتایاور  هب  امش  ایآ  نابز :  الثم ؟  اپ :  يدرگ .  یم  زاتمم 
هب تسا  نکمم  اپ :  دریگ .  یم  ماجنا  وت  طسوت  هک  تسا  یناهانگ  امـش ،  اب  نآ  تبـسانم  نابز :  دراد ؟  نم  نایز  اب  یتبـسانم  هچ  دیئامرفب 

ناهانگ اب  مه  اریز  تسا ،  یبوخ  رایـسب  داهنـشیپ  نابز :  دـیوش ؟  ضرعتم  ار  هریبک  یناهانگ  همه  هک  تسا  رتهب  هکلب  دـینک ؟  هراشا  اـهنآ 
 . ددرگ یم  نشور  تسامش  هب  طوبرم  هک  يدراوم  مه  مینک و  یم  ادیپ  یئانشآ  هریبک 

هریبک ناهانگ 

زا شیب  رگید  یضعب  رد  و  ددع ،  تفه  نآ  دادعت  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا  فلتخم  تایاور  رد  رئابک  دادعت  نابز :  دیئامرفب .  سپ  اپ : 
انز 4- سفن 3 - لتق  ادخب 2 - كرش  - 1 دوش :  یم  هدافتسا  تاعوضوم  نیا  اهنآ  عومجم  زا  هتفر  مه  يور  یلو  هدیدرگ ،  رکذ  ددع  یس 
مارح 12- ندروخ  ابر 11 - ملظ 10 - يور  زا  میتی  لام  ندروخ  گنج 9 - زا  رارف  نیدلاو 8 - قوقع  رمخ 7 - برش  يدزد 6 - طاول 5 -

مک رامق 14 - - 13 ترورـض )  ریغ  رد   ) هدـیرگ حـبذ  هدـشن و  هدرب  نآ  رب  ادـخ  ماـن  هچ  نآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  ندروـخ 
ناراکمتس هب  کمک  ادـخ 18 - رکم  زا  ینمیا  ادـخ 17 - تمحر  زا  سای  - 16 نداد )  ینز  هب  اوران  تبـسن   ) هنـصحم فذق  یشورف 15 -

تنایخ ریذبت 25 - فارـسا و  ربکت 24 - غورد 23 - نارگید 22 - قوـقح  سبح  ظیلغ 21 - دنگوس  ناراکمتـس 20 - هب  ندز  هیکت  - 19
یهالمب لاغتـشا  ادـخ 31 - ءاـیلوا  اـب  هب  راـحم  تاـــبجاو 30 - زا  يزیچ  كرت  ةاـکز 29 - عـنم  زاــمن 28 - كرت  فافختـسا 27 - - 26

رحس یقیـسوم 37 - انغ و  دهع 36 - ضقن  ینکـش و  نامیپ  تداهش 35 - نامتک  روز 34 - تداهـش  ناهانگ 33 - رب  رارـصا  - 32(324)
زیمت هریبک  ناهانگ  زا  ار  هریغـص  ناهانگ  میناوت  یم  یهار  هچ  زا  ام  دیئامرفب  افطل  اپ :  ( 325  ) رگید یضعب  و   ( تاودع هنیک و   ) لولغ - 38

موحرم دننام  يدارفا  هچرگ  تسا ،  هداد  باذع  هدعو  شنداد  ماجنا  لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  هریبک ،  ناهانگ  میهد ؟ 
 . دشاب یم  هریغص  شرتالاب ،  هب  تبسن  هریبک و  دوخ  زا  رت  نیئاپ  هب  تبسن  یهانگ  ره  دنا :  هدومرف  هر )   ) قودص یسربط و 

گنج زا  رارف 

هب ع )   ) جـجحلا نماث  ترـضح  خـساپ  همان و  زا  نآ  تلع  هک  تسا  گنج  زا  رارف  اـهنآ  زا  یکی  تسامـش :  هب  طوبرم  هک  یناـهانگ  اـما  و 
زا دوش  یم  يروما  ثعاب  گنج  كرت  اریز  هتـسناد  مراح  ار  گنج  زا  رارف  دنوادخ  هدومرف :  ترـضح  دوش .  یم  نشور  نانـس  نب  دمحم 
نآ يوسب  هچ  نآ  راکنا  رب  اهنآ  رب  تبوقع  نانمشد و  رب  اهنآ  يرای  كرت  لداع و  نایاوشیپ  ناربمغیپ و  فافختسا  نید ،  رد  یتسس  لیبق : 

یکابیب يریلد و  زا  تسنآ  رد  هچ  نآ  يارب  و  یهابت .  نآ و  ندـناریم  متـس و  كرت  لدـع و  راهظا  تیبوبر و  هب  رارقا  زا  دـنا  هدرک  توعد 
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رد دیاب  ادج  ( 326  . ) داسف زا  نآ  ریغ  یلاعت و  يادخ  قح  لاطبا  و  نتـشک ،  يریـسا و  زا  دـشاب  یم  نآ  رد  هچ  نآ  نیملـسم و  رب  نمـشد 
لمع نیا  اـب  هتـشادرب و  رد  ار  يداـیز  ياـهنایز  دریگ ،  یم  ماـجنا  وت  طـسوت  هک  ههبج  زا  رارف  هنوگچ  ندومن  تقد  راوـگرزب  نآ  تراـبع 

مالسا يراب  تبکن  عضو  هچ  اب  هدش و  ورب  ور  ییراسمرش  یگدنکفارس و  يراوخ و  تلذ و  هچ  اب  هتسشن و  هایس  كاخ  هب  نیملـسم  روطچ 
 ( چ  ) يدـه همئا  ءایبنا و  هک  ار - یهلا  سدـقم  نیئآ  هنیرید  يوربآ  هدرک و  شزرا  یب  تسا ،  تیمها  شزرا و  يـالعا  دـح  هک  ار  گرزب 

رفک و يرب  یم  دـنا - هتخیر  نآ  ءـالتعا  تزع و  تمظع و  هار  رد  ار  ناـشنارای  دوـخ و  كاـپ  ياـهنوخ  هدوـمن و  تسارح  ظـفح و  ار  نآ 
ام مامت  هک  تسوت  مرج  کی  نیا  زیزع !  ياقآ  یئامن  یم  طلـسم  نیفعـضتسم  نیملـسم و  رب  ار  ناـیتوغاط  هدرک  تیوقت  ار  قاـفن  كرش و 

 . دوب دهاوخ  اهناسنا  هدنبوک  زوسنامناخ و  اهنآ  کی  ره  هک  يراد  زین  يرگید  ياهمرج  نآ  رب  هوالع  و  دش ،  میهاوخ  بذعم  نآ  هلیسوب 

ةرجهلا دعب  برعت 

 : اـپ دریگ .  یم  ماـجنا  وت  هلیـسوب  تسا  گرزب  ياهتیـصعم  زا  هریبـک و  ناـهانگ  زا  یکی  هک  ةرجهلا  دـعب  برعت  ناـبز :  یمرج ؟  هچ  اـپ : 
دعب برعت  دـنوادخ  و  دـیامرف :  یم  ناـیب  نینچ  ع )   ) اـضر ترـضح  ار  نآ  تمرح  تلع  ناـبز :  تسا ؟  یهار  هچ  زا  نآ  ندوـب  تیـصعم 

دراد و رب  رد  ار  تاولـصلا )  لضفا  مهیلع   ) اه تجح  ءایبنا و  تنواعم  كرت  نید و  زا  تشگرب  یلمع  نینچ  نوچ  هدومن ،  مارح  ار  ةرجهلا 
ملع و هب  یناـسنا  ره  لاـمک  فرـش و  هک :  تسا  نشور  بلطم  نیا  ( 327  ) یقح يذره  قـح  لاـطبا  و  داـسف ،  زا  تسنآ  رد  هچ  نآ  يارب 

زکرم اج  نآ  دشاب ،  لامک  تداعس و  ياهلماع  نآ  دقاف  هک  اجک  ره  دش و  دهاوخ  لصاح  لامک  دنشاب  اهنآ  هک  اجک  ره  رد  تسا ،  يوقت 
ریـسفت رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  یتیاور  اذـل  دوب و  دـهاوخ  رود  یلاعت  یقرت و  تیناسنا و  زا  دـشاب و  یم  تاناویح 

رد ام  دنیوگ :  دـیدوب  اجک  رد  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  و  تسا ،  روانهپ  نیمز  هک  یتسارب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  مناگدـنب  يا  ادـخ :  راتفگ 
ره هفیظو  نیاربانب  ( 329 () 328  . ) دـینک ترجه  نآ  رد  سپ  دوبن  روانهپ  نم  نیمز  اـیآ  دـیامرف :  دـنوادخ  سپ  میدوب ،  فعـضتسم  نیمز 
رد شنید  هدوب و  نآ  دـقاف  هک  یلحم  زا  هدـیزگرب و  دوخ  یناگدـنز  يارب  تسا ،  دوجوم  ینید  تیبرت  شناد و  هک  اجک  ره  تسا :  يدرف 
 ، ندمت قالخا ،  زا  اج  نآ  نینکاس  دشابن ،  یبرم  ملاع و  اج  نآ  رد  هک  یئاج  تسا ؛  نشور  یلیخ  بلطم  نیا  دـیامن و  زارتحا  تسا  رطخ 

يرترب اهنآ  رب  تاناویح  یناگدنز  تفگ :  ناوت  یم  تارج  اب  هکلب  هتشاد  تهابش  تاناویح  اب  نانآ  یناگدنز  یلیخ  هدوب و  رود  تیناسنا  و 
یناگدـنز ندـمت و  یلو  دور ،  یمن  راـظتنا  اـهنآ  زا  نآ ،  زا  شیب  هتـشاد ،  یمظنم  یناگدـنز  یهلا  تاـماهلا  قبط  تاـناویح  نوـچ  دراد ، 

یگتـسب تیبرت  ملع و  ینطاب و  يرهاظ و  ربهر  دوجو  هب  رـشب  یناگدـنز  لاـمک  هکلب  دریگ  یم  تروص  تاـماهلاو  یحو  اـب  رتمک  یناـسنا 
دهاوخ رادیدپ  یناویح  یناگدنز  زا  رت  نیئاپ  یناگدنز  هدوب و  رود  یناسنا  ندـمت  زا  دـشاب ،  مورحم  نآ  زا  يا  هعماج  هک  یماگنه  دراد و 
تیبرت ملع و  زکرم  رد  و  درب ،  هدافتـسا  ناگرزب  ءاملع و  ياهدومنهر  زا  دناوتب  ات  دیدرگ  جراخ  یلحم  نینچ  زا  یـسک  رگا  سپ  تشگ ، 

هریبک هاـنگ  یـسک  نینچ  دومن ،  ترجه  تسا  تیبرت  ملع و  دـقاف  هک  دوخ  یلـصا  زکرم  هب  تیبرت  ملع و  نوناـک  زا  سپـس  تفرگ و  رارق 
امـش ياهنایز  مرازه  کی  دـیئوگب  نم  ياـهنایز  زا  هچ  ره  امـش  اـپ :  تفرگ .  دـهاوخ  ماـجنا  اـپ )  ) امـش طـسوت  یلمع  نینچ  هداد ،  ماـجنا 

؟  تسا روصت  نم  رد  يرگید  نایز  رگم  نابز :  دوب .  دهاوخن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تـسد هب  تاـیاور  تاـیآ و  زا  ار  نآ  مهم  شقن  هدرک و  شوـمارف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تمظع  اـیآ  مـنک ! ؟  ضرع  هـچ  اـپ : 
تایرورـض زا  نآ  بوـجو  تسا و  یهلا  بجاو  ود  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـپ :  دراد ؟  نم  هب  یطبر  هچ  ناـبز :  يا ؟  هدرواـین 

نآ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تمظع  تسوت .  تاصتخم  زا  هدیدرگ ،  دادملق  رفاک  نآ  مزاول  هب  هجوت  اب  شرکنم  هدمآ و  رامشب  نید 
هب دیئامن و  رکنم  زا  یهن  هدومن و  فورعم  هب  رما  هک  یماگنه  رـشب  نایم  رد  دـیتسه  تما  نیرتهب  امـش  هدومرف :  دـنوادخ  هک  تسا  هزادـنا 
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رکنم زا  هداد و  نامرف  فورعم  هب  دننک و  توعد  ریخ  يوس  هب  هک  دشاب  يا  هتسد  امش  زا  دیاب  و  هدومرف :  زین  و  ( 330  . ) دیروآ نامیا  ادخ 
فورعم و هب  رما  هک  مادام  دنریخ  رد  هتسویپ  نم  تما  هدش :  تیاور  ص )   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  و  ( 331  ) دنناراگتسر نانآ  دنیامن  یهن 
زا یـضعب  و  هدـش ،  هتفرگ  اهنآ  زا  اه  تکرب  دـننکن ،  يراک  نینچ  هک  ینامز  و  دنـشاب ،  هتـشاد  نواعت  یکین  ورب  هب  هدومن و  رکنم  زا  یهن 

کمک ار  اهنآ  دنوادخ  هن  ینعی  ( 332  ) نامسآ رد  هن  دشاب و  یم  نیمز  رد  هن  يرای  رای و  اهنآ  يارب  و  هتشگ ،  طلسم  رگید  یضعب  رب  اهنآ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  تسیک ؟  تاصتخم  زا  سپ  اپ :  تسا ؟  نم  تاصتخم  زا  راک  نیا  هنوگچ ؟  نابز :  ادخ .  ناگدـنب  هن  دـنک و  یم 

روصت وت  ریغ  زا  و  ددرگ ،  رارقرب  وت  طسوت  دـیاب  گرزب  هضیرف  نیا  و  دریگ ،  ماجنا  وت  طـسوت  دـیاب  شزرا  نیا  اـب  تیمها و  نیا  اـب  رکنم 
نآ كرت  رد  هکلب  دـیتسین  اشوک  نآ  جاور  رد  اهنت  هن  هدوب ،  تواـفت  یب  نآ  هب  تبـسن  ناـبز )   ) امـش فسـالا  عم  یلو  دـیدرگ ،  دـهاوخن 

زادنیب و يرظن  ناگتشذگ  خیرات  هب  امش  دشاب .  یم  قیرط  نیا  زا  هتشگ  یناسنا  هعماج  بیصن  هک  یئاهنایز  رثکا  هجیتن  رد  دیتسه و  یعاس 
راکهنگ رهاظ  بسحب  يا  هتـسد  نانآ  نایم  رد  هک  نیا  اب  هدومن ،  بذعم  دوخ  دـیدش  باذـع  هب  ار  اهنآ  هنوگچ  گرزب  دـنوادخ  هک  نیبب 

هدیسر تکاله  هب  ارچ  سپ  دنا ،  هدوبن  راک  تیـصعم  رگید  هتـسد  رگا  نابز :  دنا !  هدیـسر  تکاله  هب  ناراکهنگ  اب  مه  اهنآ  یلو  هدوبن ، 
نوچ یلو  دندشن  دنا ،  هداد  یم  ماجنا  نارگید  هک  یناهانگ  بکترم  هک  هتسد  نآ  ینعی  دنا ،  هدوبن  راکهنگ  رهاظ  بسحب  متفگ  اپ :  دنا ؟ 
اهنآ دنوادخ  دندومن ،  كرت  دوب ) دـهاوخ  اپب  نآ  هلیـسوب  تابجاو  هک   ) ار گرزب  هضیرف  نیا  دـندرک و  یمن  رکنم  زا  یهن  هدوب و  تکاس 

 . تخاس بذعم  باذع  نامه  اب  مه  ار 

بیعش موق 

یحو بیعـش  هب  دـنوادخ  هدـش :  تیاور  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  يرآ ،  اپ :  دـینک ؟  هراشا  یتما  کی  هب  هنومن  باـب  زا  تسا  نکمم  ناـبز : 
بیعـش هانگ !  یب  ناشرفن  رازه  تصـش  دنراکهنگ و  اهنآ  رفن  رازه  لهچ  دومن ،  مهاوخ  باذع  ار  رفن  رازه  دص  وت  موق  زا  نم  هک :  دومن 

هطـساوب دندوب و  توافت  یب  هدرک و  شزاس  ناراک  تیـصعم  اب  نانآ  دومرف :  دنوادخ  ینک ؟  یم  باذع  ارچ  ار  ناکین  ایادخ  دـسرپ :  یم 
تمظع دیتشاد  نایب  امـش  هک  یبلاطم  زا  نابز :  دندرک .  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  ( 333  ) دنتشگن نیگمشخ  نم  مشخ 

 : اپ دـیئامرفب .  امـش  تسا  نکمم  نابز :  يا .  هدرکن  كرد  ار  نآ  تمظع  امـش  زونه  اپ :  دوش .  یم  نشور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
گرزب و ياملع  تسا و  هدیدرگ  لقن  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  تیاور  دص  زا  شیب  334)و   ) نآ موزل  رد  هروس  هد  زا  شیب  نآرق  رد 

ریرحت نابز :  دوش .  یم  هراشا  هدـش  رکذ  هلیـسولا  ریرحت  رد  هچناب  هنومن  باب  زا  هک  دـنا  هدومن  نآ  زا  یگرزب  ياـهریبعت  هدـنزرا  ياـهقف 
زا هدـنزرا ،  يداتـسا  زا  باـتک  نیا  يا  هدینـشن  ار  ۀلیـسولا  ریرحت  ماـن  لاـح  هب  اـت  امـش  هک  تسا  بجعت  یلیخ  اـپ :  تـسیک ؟  زا  هلیـسولا 
زا عاجش ،  ینکش  تب  زا  هاگآ ،  رادیب و  یبهذم  سیئر  زا  دیشر ،  یمیعز  زا  الاو ،  یعجرم  زا  قیال ،  یهیقف  زا  طئارـشلا ،  عماج  يدهتجم 

ناریو نرق ،  فاکـش  تملظ  ربدم ،  ریدم و  يربهر  زا  عاجـش ،  ینکـش  داینب  هدـننک  ناریو  نرق ،  فاکـش  تملظ  ربدـم ،  ریدـم و  يربهر 
 . دشاب یم  هلظ  ماد  ینیمخ  يوسوم  هللا  حور  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  یمالـسا ،  يروهمج  راذگنانیب  یهاشنهاش ،  داینب  هدـننک 

وجو ضئارفلا و  ماقت  امهب  و  اهفرـشا ،  ضئارفلا و  یمـسا  نم  امه  و  دراد :  يریبعت  نینچ  ینابر  ملاع  فوسلیف و  فراع و  ادـخ و  درم  نیا 
نیرتالاو زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  همجرت  نیرفاکلا  نم  هب  مازتلـالاو  همزـالب  تاـفتلالا  عم  هرکنم  و  نیدـلا ،  تایرورـض  نم  اـمهب 

مزاول هب  هجوت  اب  نآ  رکنم  و  نید ،  تایرورـض  زا  اهنآ  بوجو  و  دوش ،  یم  هتـشاد  اپب  تابجاو  ود  نآ  هب  و  تساهنآ ،  نیرترب  تاـبجاو و 
يدیلقت هلاسم ،  نیا  نوچ  هتبلا  مراد !  تنم  هدید  هب  اپ :  دیزاس .  رت  نشور  نیمز  نیا  رد  ارم  مدـنماضاقت  نابز :  دوب .  دـهاوخ  رافک  زا  نآ 

هب رما  مریگ .  یم  ار  امش  تقو  يا  هظحل  دنچ  یئانشآ  رصتخم  يارب  یلو  درک ،  هظحالم  عجرم  هلاسر  زا  لماک  روط  هب  ار  نآ  دیاب  تسا ، 
كرت یفورعم  رگا  هک  ینعم  نیا  هـب  تـسا ،  یئاـفک  بـجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـنیئافک  بـجاو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
دندش راک  نیا  راد  هدهع  يا  هدع  رگا  نیاربانب  دنیامن ،  يریگولج  نآ  زا  هک  تسا  نیملـسم  مامت  هدهع  رب  دوش  یلمع  يرکنم  ای  ددرگ و 
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تبـسن هک  داد  دهاوخ  تسا  ناملـسم  هک  يدرف  ره  هب  ار  قح  نیا  العا  یلع  دنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوش و  یم  طقاس  نارگید  زا  ، 
رظن زا  یلیخ  هچ  رگ  ناملسم  ناسنا  ره  هک  یهلا  تسا  یبصنم  کی  دوخ  نیا  و  دیامن ،  یهن  تیـصعم  رکنم و  زا  هداد و  نامرف  فورعم  هب 

تارکنم عناـم  هدرک ،  هداـیپ  ار  فورعم  ناـکمالا  یتح  ددرگ و  یهلا  قوقح  عفاد  هدوب و  اـمرفنامرف  دوخ  زا  ـالاب  هب  دـشاب  رت  نیئاـپ  رهاـظ 
هتبلا اپ :  دیکیرـش ؟  شاداپ  ای  مرج و  نیا  رد  مه  امـش  دوش  یم  مولعم  نابز :  دـبای .  ققحت  تسد )   ) نم تسود  کمک  اب  هچ  رگ  ددرگ ، 

حیحص امـش  شیامرف  هتبلا  اپ :  دیتسه .  هدنب  لثم  لمع  رد  مه  امـش  تسد :  تسین .  هرهب  یب  امـش  شاداپ  مرج و  زا  مه  تسد )   ) ام ردارب 
دیا هتفرگ  رارق  نابز  فیدر  رد  امش  دوش ،  یم  هدید  ع )   ) یلع ترضح  نیدحوملا  یلوم  راتفگ  رد  تایاور و  رد  هچ  نآ  ربانب  یلو  تسا 

رد يربـط  هتبلا !  اـپ :  دـیئامرف ؟  هراـشا  روـبزم  تیاور  هب  تسا  نکمم  تسد :  مشاـب .  هدرک  يراـکمه  هماـنرب  ءارجا  رد  مه  نم  هچ  رگ  ، 
دنیبب هک  ره  نینموم !  يا  دومرف :  هک  مدینـش  ماش  لها  اب  تاقالم  زر  رد  ع )   ) یلع زا  نم  تفگ  هک  هدرک  لقن  الیل  یبا  نبا  زا  دوخ  خیرات 

يرازیب هدوب و  تمالـس  تقیقح  رد  دـیامن  راکنا  دوخ  لد  اب  ار  نآ  سپ  دوش ،  یم  هدـناوخ  يرکنم  بناـج  هب  ددرگ و  یم  لاـمعا  یملظ 
تسا و رتالاب  هدرک )  راکنا  لد  اب  اهنت  هک   ) شقیفر زا  هدوب و  روجام  قیقحتلا  یلع  دنک  راکنا  دوخ  نابز  اب  ار  نآ  هک  یسک  تسا و  هتسج 

هار رب  هدیسر و  تسار  هار  هب  یسک  نینچ  سپ  ریز ،  رد  ناراکمتس  راتفگ  دریگ و  رارق  الاب  هللا  ۀملک  ات  دنک  راکنا  ریشمش  اب  ار  نآ  هک  ره 
مدرم زا  یـضعب  هدوـمن :  میـسقت  نینچ  ار  مدرم  رگید  تیاور  رد  و  ( 335  . ) تسا هدومن  نشور  ار  نیقی  دوخ  لد  رد  هدوـمن و  ماـیق  ادـخ 

اب یـضعب  و  تسا ،  هدرک  عمج  ار  بوخ  ياهیوخ  عیمج  یـسک  نینچ  دـننک ،  یم  راکنا  دوخ  لد  ناـبز و  تسد و  اـب  ار  رکنم  هک  دنتـسه 
کی هدز و  گنچ  یبوخ  لاصخ  زا  تلـصخ  ود  هب  یناسک  نینچ  و  دنزادنا ،  یمن  راک  هب  ار  دوخ  تسد  یلو  دننک  یم  راکنا  ناشلد  نابز 

ود یناـسک  نینچ  دـنزادنا ،  یمن  راـک  هب  ار  دوـخ  ناـبز  تسد و  یلو  دـنرکنم  لد  اـب  مدرم  زا  یخرب  و  دـنا .  هدرک  شوـمارف  ار  تلـصخ 
یناسک نینچ  دـنا  هدرک  كرت  تسد  لد و  نابز و  اب  ار  رکنم  یـضعب  دـنا و  هدز  گنچ  تلـصخ  کی  هب  هدرک و  اهر  ار  فیرـش  تلـصخ 

همه تسین  و  دـیامرف :  یم  ناـیب  نینچ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تـمظع  ترـضح  هاـگنآ  اـه .  هدـنز  ناـیم  رد  دنتـسه  یناـگدرم 
رما هک  یتسارب  و  روانهپ ،  يایرد  رد  ندرک  فپ  دننام  رگم  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقم  رد  ادخ  هار  رد  راکیپ  کین و  ياهراک 

ناطلـس دزن  تسا  یلدـع  هـملک  رتـالاب  اـهنیا  هـمه  زا  دـنزاس و  یمن  مـک  ار  يزور  هدرکن و  کـیدزن  ار  یلجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب 
نانچ و  هدـمآ !  باسح  هب  رتالاب  مه  داهج  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  مهم  یلیخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتسار  نابز :  ( 336  . ) رگمتس
نینچ هک  متخبدـب  یلیخ  نم  نیا  ربانب  تسا ،  گرزب  سونایقا  رد  ندـیمد  دـننام  نآ ،  لباقم  رد  کین  لامعا  ماـمت  هدومرف :  ع )   ) یلع هک 

دنوادـخ اپ :  ما .  هدربن  یپ  یهلا  بجاو  نآ  تمظع  هب  هدومن ،  رایتخا  توکـس  رکنم  فورعم و  لـباقم  رد  هدرک و  كرت  ار  یمهم  هضیرف 
تکاله هب  هدش و  التبم  یهلا  تابوقع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ببس  هب  نیـشیپ  ياه  تما  هنرگ  دراد و  فطل  ام  هب  تبـسن 

دمحم ترضح  شمع  رـسپ  رب  دورد  راگدرورپ و  يانث  دمح و  زا  دعب  يا  هبطخ  رد  هدیدرگ :  تیاور  ع )   ) یلع زا  هک  نانچ  دنا ،  هدیـسر 
نآ زا  ار  اهنآ  نینیدتم ،  املع و  تشاد و  جاور  تیـصعم  نوچ  دندوب ،  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  دـندش  كاله  سپ  انامه  هدومرف :  (ص ) 
درک دهاوخ  تموکح  مدرم  رب  توغاط  هدش و  طلسم  مدرم  رب  رارشا  دوش ،  كرت  یهلا  هضیرف  نیا  هک  ینامز  و  ( 337  . ) دندرک یمن  یهن 

هتخاس دوخ  هبعلم  ار  مدرم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  يدساف  نارادمامز  هچ  مینک :  یم  هدـهاشم  یلعف  يایند  رد  نالا  هک  نانچ  . 
دـنا و هدومن  بلـس  نانآ  زا  ار  يدازآ  هدرک و  لامیاپ  ار  ناـهج  نیفعـضتسم  قوقح  هدومن ،  دوخ  هدـنب  هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  هنوگچ  ، 
و دوش ،  ارجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتـقو  یلو  دراد .  جاور  اـهنآ  ناـیم  رد  رامثتـسا  دابعتـسا و  رامحتـسا و  دادبتـسا ،  قاـنتخا و 

تـسکش رارـشا  و  دنیآ ،  یم  راک  يور  حلاص  ناگدنب  دننک ،  یلمع  ار  گرزب  فیلکت  نیا  و  هداد ،  تیمها  یهلا  هضیرف  نیا  هب  نیملـسم 
هدـنزرا ءاملع  هدرک  تکرح  نیملـسم  دـش ،  یلمع  ام  دوخ  نامز  رد  هنملاو  هللادـمحب  هک  ناـنچ  دوش ،  یم  یئادز  توغاـط  دـنروخ ،  یم 
یمالـسا يروهمج  راذگنانیب  بالقنا ،  ریبک  ربهر  دنداد ،  هدنبوک  ياه  هیمالعا  هدومن  ینارنخـس  ماظع  عجارم  تایآ و  هدمآ ،  رد  نخـسب 

هب ار  هـمه  دیـشخب ،  تماهـش  تارج و  تـلم  هـب  تـشادرب ،  ناـیم  زا  ار  ساره  سرت و  تسکـش  ار  توکـس  رهم  زیزع  ینیمخ  تـما  ماـما 
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لتق و دیعبت و  سبح و  زا  داهن ،  مدق  هزرابم  نادیم  رد  درک ،  ءاشفا  ار  دـساف  نارادـمامز  درکلمع  دومن ،  يربهر  ترخآ  ایند و  ياهتداعس 
 ، دیدرگ تداهش  اهیراوگان و  هدامآ  تماهش  یهاگآ و  اب  تماقتـسا ،  ربص و  اب  ع )   ) يده همئا  ماظع و  ءایبنا  نوچمه  دیـسا ،  رهن  تراغ 
ود خاک  هدرک ،  هبلغ  نمـشد  رب  ءادـفلا ) همدـقم  بارتلانحاورا   ) نسحلا نب  ۀـجح  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  كرابم  رظن  یهلا و  فاطلا  اب 

یتقو دیتفگ  هک  نیا  نابز :  دش .  رارق  رب  یمالسا  يروهمج  تموکح  نآ  ياج  هب  هتشگ و  ناریو  ناریا  رد  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و 
هنیمز نیا  رد  مه  یتیاور  هک  نآ  ای  یبرجت  دوب  یبلطم  دش ،  دنهاوخ  رادـمامز  نادـب  رارـشا و  دوش ،  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

 ( ع  ) یلع ترضح  هک  نانچ  هتـشگ ،  دراو  șƠ مضم نیا  رب  اور مه  هدـیدرگ و  تباث  هبرجت  هار  زا  مه  بلطم  نیا  اـپ :  دراد ؟  دوجو 
رد ار   ) ناتیاهنابز و  سفنا ،  لاوما و  اب  داهج  رد  دیراد  روظنم  ار  ادخ  ار  ادخ  دومرف :  شتداهش  تقو  رد  ع )   ) نینسح هب  دوخ  تیـصو  رد 
درک دنهاوخ  تموکح  ناتنادب  امش  رب  تسا :  نیا  شا  هجیتن  هک  دیئامنن ،  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیربب ، ) راک  هب  ادخ  هار 

؟  تسا یمتح  مهم  رما  نیا  رد  نم  تلاخد  ایآ  تسد :  ( 338  ! ) دوش یمن  باجتسم  ناتیاعد  دینک ،  اعد  اهنآ  زا  یصالخ  يارب  هچ  ره  و  ، 
ریرحت لـقاال  تسبوخ  امـش  دـیا ،  هدرکن  هعجارم  عجارم  هلاـسر  ءاـهقف و  بتک  هب  امـش  رگم  تفر ،  یمن  راـظتنا  نیا  یلاـع  باـنج  زا  اـپ : 
راجزنا - 1 تسا .  هدـیدرگ  نایب  هلحرم  هس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هدـمآ  زین  تایاور  رد  هک  نانچ  اـت  دـیدید  یم  ار  هلیـسولا 

ظعو و اب  نابز ،  هلیـسوب  یهن  رما و  - 2 هدوارم .  ترـشاعم و  كرت  ندینادرگور و  ندرک ،  سوبع  نتـشاذگ ،  مه  هب  مشچ  دـننام  یبلق ، 
تساوخ یم  تسد )   ) امـش قیفر  نابز :  دندرگن .  یلمع  هلحرم  ود  نآ  اب  هک  یتروص  رد  تسد ،  اب  راکنا  - 3 راتفگ .  رد  تدش  داشرا و 

هب رما  دننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  هک  نانچ  دنام ،  یم  مولعمان  یبلطم  ناسنا  يارب  یهاگ  تسین  نینچ  اپ :  تسناوتن .  اما  دـنک  هئربت  ار  دوخ 
 . تسا يدرف  ره  راک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  طئارش 

تـسد هب  ار  نآ  مکح  شعجرم  زا  يدرف  ره  دـیاب  هک  دراد  یطئارـش  نآ  بوجو  مزیزع !  هن  اپ :  تسین ؟  مزـال  یناـسنا  ره  رب  رگم  ناـبز : 
فراع دـیاب  دـیامن  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  لوا :  طرـش  منک :  یم  نایب  ار  طئارـش  نآ  هصالخ  روطب  نم  یلو  دروآ 

نآ مود :  تسین .  بجاو  تسیچ ،  رکنم  ای  فورعم و  دناد  یمن  هک  یـسک  رب  لهاج و  رب  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیاربانب  دشاب ، 
تیـصعم دنادب  هک  نآ  موس :  تسین .  مزال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  درادـن  يرثا  شراتفگ  دـنادب  رگا  یلو  دـهد ،  ریثات  لامتحا  هک 

هدسفم راک  نیا  رد  هک  نآ  مراهچ :  ددرگ .  یم  طقاس  نآ  بوجو  دنک ،  یم  كرت  وا  دوخ  دنادب  رگا  یلو  تسا  رـصم  دوخ  هانگ  رب  راک 
ماما زا  اذـل  و  درادـن .  یموزل  دوش  یم  دراو  رگید  نینموم  ای  ناشیوخ  ای  دوخ  رب  یلاـم  یـضرع  اـی  یناـج  ررـض  رگا  هک  دوشن  بترتم  يا 
دراد یم  نایب  هاگنآ  هن !  دـیامرف :  یم  ترـضح  تسا ؟  مزال  تما  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  هک  دنـسرپ  یم  ع )   ) قداـص
مزال دـشاب ،  ملاع  دراذـگب و  قرف  فورعم  رکنم و  نایم  دنـشاب و  هتـشاد  یئاونـش  فرح  وا  زا  هک  یئاـناوت  يوق و  رب  تسین -  نیا  زج  هک 
یم بکترم  هک  تسا  مارح  زیچ  نآ  هک  دنادب  مه  فرط  دنا :  هتفگ  هدومن و  هفاضا  مه  يرگید  طرـش  عجارم  زا  یـضعب  و  ( 339  . ) تسا
نیا زا  ناـبز :  تسین .  مزـال  وا  یهن  رما و  نارگید  رب  دـشاب ،  لـهاج  هک  یتروص  رد  یلو  دـنک ،  یم  كرت  هک  تسا  بجاو  اـی  و  دوـش ، 

؟  دـیا هدـید  یفارحنا  نم  زا  لاح  هب  ات  تسا ،  صخـشم  ما  هفیظو  هک  نم  بلق :  دوش .  یم  نشور  مه  بلق )   ) ام تسود  هفیظو  اهوگتفگ 
یـسک هچ  هلیـسوب  رفک  ایآ  نابز :  دـشابن .  اعدا  فرـص  هک  مراودـیما  بلق :  منک .  یم  هدـهاشم  وت  رد  يرایـسب  تافارحنا  هک  نم  ناـبز : 
دیتشاد نایب  ار  بلطم  ود  بلق :  تسین ؟  روصتم  نآ  يدب  رد  ایند  رد  یلمع  چیه  هک  يراد  هجوت  ایآ  و  وت ؟  هار  زا  زج  ایآ  دبای  یم  ققحت 

 : نابز دسر .  یمن  رفک  دح  هب  يدب  رد  يزیچ  هک  نآ  رگید  تسا و  نم  ياهنایز  زا  رفک  هک  نآ  یکی  تسا :  تابثا  هب  دـنمزاین  ود  ره  هک 
نینچ هک  یـسک  و  دشاب ،  یمن  يربهر  تماما و  تلاسر و  داعم و  ادـبم و  هب  دـقتعم  دـیدرگ ،  رفاک  هک  یـسک  تسا ؛  نشور  عوضوم  نیا 

 ، دروآ دـهاوخ  اج  هب  ار  تامرحم  و  هدرک ،  كرت  ار  تابجاو  دـش ،  نانچ  هک  يدرف  ره  تسین و  دـنب  ياپ  ینوناـق  چـیه  هب  رگید  دـشاب ، 
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تسین یکش  دوش .  بکترم  ار  یهانگ  انایحا  دهد و  ماجنا  ار  یتیـصعم  یهاگ  دشاب و  نموم  ناملـسم و  هدوب و  دقتعم  هک  یـسک  فالخب 
نیا رب  لـیلد  دوش و  یم  رفاـک  كرـشم و  ناملـسم و  نموم و  هک  تسا  شلد  اـب  یمدآ  اریز  دـبای ،  یم  ققحت  وـت  هلیـسوب  رفک  هک  نیا  رد 

 . تسا دایز  بلطم 

رفک تایآ 

 ، دیـشخب دهاوخ  ار  نآ  ياوسام  دوش و  هدروآ  كرـش  وا  هب  هک  دزرمآ  یمن  دنوادخ  هک  یتسارب  هدومرف :  دـنوادخ  هک  نانچ  تایآ ،  - 1
ار وت  هیآ  نیا  اقافتا  بلق :  ( 340  . ) هداد تبـسن  ار  یگرزب  هانگ  ادخ  هب  قیقحتلا  یلع  دروآ  كرـش  ادخ  هب  هک  ره  دهاوخب و  هک  ره  يارب 
ای تسوت و  تاصتخم  زا  ءارتفا  نم  ایآ  هداد ،  ادخ  هب  یگرزب  هانگ  تبسن  دروآ ،  ادخ  هب  كرش  هک  ره  دیامرف :  یم  اریز  دزاس ،  یم  اوسر 

لوا سپ  ددـنب ،  یم  ءارتفا  دروآ  كرـش  هک  ره  دـیوگ :  یم  هیآ  نابز :  ینز .  یم  فرح  هدرکن  هعلاـطم  ارچ  تسا ؟  نم  ياـه  یگژیو  زا 
هروس هب  ام  هک  نآ  زا  دعب  یلو  تسامش  اب  قح  مییوگب ،  میتسناوت  یم  دوب  هیآ  نیمه  اهنت  رگا  و  ددرگ ،  روصت  ءارتفا  ات  دشاب  كرـش  دیاب 

هلیـسوب دنوادخ  هک :  درک  میهاوخ  هدهاشم  حضاو  روطب  ار  عوضوم  نیا  هدرک  هعجارم  نآ  لاثما  هیآ 151 و  نارمع  لآ  7 و  هیآ 6 -  هرقب 
هک نآ  رگم  تـسین  نـیا  و  ( 341  ) دزادـنا یم  اهنآ  رد  سرت  بعر و  ای  دـنز ،  یم  رهم  اـهنآ  هب  هتخادـنا و  راـک  زا  ار  اـهنآ  ياـهلد  كرش 

كرـش رفک و  هجیتن  رد  راک  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هچ  نآ  اریز  دـیئامرف ،  یم  یفطل  مک  بلق :  دریگ .  تروص  وت  هیحان  زا  رفک  كرش و 
ینعی دوش  یم  هتفرگ  سکعب  هجیتن  تایآ  یـضعب  زا  یلو  دوش ،  یمن  مولعم  نم ؟  ریغ  ای  دریگ ،  یم  ماجنا  نم  هلیـسوب  اهنآ  ایآ  اما  تسا ، 
تایآ بیذکت  ببسب  ار  رفک  تایآ  بلغا  اریز  وت ،  هیحان  زا  يرآ  بلق :  نم ؟  هیحان  زا  نابز :  دشاب .  یم  وت  هیحان  زا  رفک  هک  تسا  تباث 

ادخ و هب  هک  یناسک  یتسارب  دراد :  نینچ  ءاسن  هروس  رد  نآ ؟  رگید  و  تست .  هیحان  زا  بیذـکت  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  هدومرف و  نایب 
یضعب هب  هدروآ و  نامیا  یضعب  هب  ام  دنیوگ :  یم  و  هتخادنا ،  هقرفت  شناربمایپ  ادخ و  نایم  هک  دنراد  هدارا  و  دنا ،  هدش  رفاک  وا  ناربمایپ 

ایهم هدننک  راوخ  یباذع  رافک  يارب  و  دنتـسه ،  رفاک  تقیقح  رد  دننک  ذاختا  ار  یهار  نآ  نیب  رد  هک  دنراد  دصق  نینچ  و  میرفاک ،  رگید 
هعلاطم ار  تایآ  نیا  لاثما  امش  رگا  نوچ  میزادرپب ،  رگید  عوضوم  هب  هدرک  رظن  فرـص  ثحب  نیا  زا  تسبوخ  نابز :  ( 342  . ) میا هتخاس 

دینک تابثا  دـیناوت  یمن  تایآ  لیبق  نیا  اب  و  ( 343  ) هتـشاد نایب  ار  تایآ  بیذکت  هاگ  نآ  هداد ،  تبـسن  ار  رفک  لوا  دید ،  دیهاوخ  دینک 
ریغ هدناوخ  هوالعب  دـیدرگ ،  دـهاوخ  رفک  بجوم  تایآ  بیذـکت  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  بلق :  ددرگ .  یم  ءارجا  نم  هلیـسوب  رفک  هک 

 . دنناوخ یمن  ادخ  ار  وا  ریغ  ادخ  اب  هک  یناسک  و  دیامرف :  یم  نینچ  دـنک  یم  یفرعم  ار  نینموم  دـنوادخ  یتقو  دـیئوگ ،  یم  هچ  ار  ادـخ 
نایب ار  نینموم  رافک و  تالاح  دـنوادخ  هکلب  دـبای ،  یم  ققحت  لمع  نیا  اب  رفک  هک  دـنک  یمن  تباـث  زین  تاـیآ  لـیبق  نیا  ناـبز :  ( 344)

 . دنناوخ یم  مه  ار  يرگید  يادخ  اتکی  راگدرورپ  اب  دنرفاک  هک  یئاهنآ  یلو  دنناوخ ،  یم  ار  ادخ  اهنت  نینموم  هک  هتشاد 

رفک تایاور 

زا لماک  روطب  بلطم  نیا  اـما  دوش ،  یم  رداـص  امـش  قیرط  زا  رفک  هک  مینک  تباـث  تاـیآ  هلیـسوب  میناوتن  اـم  رگا  ضرف  رب  تاـیاور ؛  - 2
زا و  ( 345  . ) تسا رفک  بیر  لزلزت و  هدش :  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  زا  هک  نانچ  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
 ( ص  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  و  ( 346  . ) دـسح رابکتـسا ،  صرح ،  تسا :  زیچ  هس  رفک  ياـه  هشیر  هدـیدرگ :  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما 

راتفگ زا  ای  رقف  زا  ای  ایند  نداد  تسد  زا  ای  ندرم  زا   ) سرت نآ ، )  رب  صرح  ایند و  رد   ) تبغر تساـت :  راـهچ  رفک  ناـکرا  هدـش :  تیاور 
هیاپ راهچ  رب  رفک  هدـیدرگ :  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  زا  و  ( 347  . ) مشخ بضغ و  یهلا ،  ياـضق  هب  ندوبن  یـضار  نآ ، )  دـننام  مدرم و 

 : ناـبز دـینک ؟  یم  لالدتـسا  نم  هیلع  اـهنیا  اـب  هنوگچ  دـیئامرفب  تسا  نکمم  بلق :  ( 348  . ) ههبـش کـش ،  ةولغ ،  قسف ،  هدـش :  هداـهن 
رد هوالعب  دشاب ،  یم  امش  دوجو  رد  رفک  ادبم  نیاربانب ،  دنتسه ،  یبلق  الک  نآ  ناکرا  رفک و  لوصا  اریز  تسا ،  نشور  اهنیا  هب  لالدتـسا 
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رد دیحوت  لاعفا 4 - رد  دیحوت  تافص 3 - رد  دیحوت  تاذ 2 - رد  دیحوت  - 1 تسا :  مسق  جنپ  رب  دیحوت  هک  هدیدرگ  تباث  دـیحوت  ثحب 
 : دش تباث  مه  قافن  ثحب  رد  و  تسا ،  یبلق  مه  كرش )   ، ) نآ دض  و  هدوب ،  یبلق  دیحوت  عاونا  همه  تدابع .  ماقم  رد  دیحوت  تعاطا 5-

 . دش دهاوخ  عقاو  وت  رد  تسا  رفک  زا  مسق  کی  هک  قافن 

نآ ماسقا  دادترا و 

وت هلیـسوب  هتبلا  نابز :  وت ؟  هلیـسوب  ای  دریگ  یم  ماجنا  نم  هلیـسوب  تسا  رفک  زا  مسق  کـی  هک  دادـترا  دـیئامرفب  تسا  نکمم  اـفطل  بلق : 
تسا یقثولا  ةورع  اهنآ  هلمج  زا  هک  ءاهقف  بتکب  امـش  بلق :  تسا ؟  رفک  زا  مسق  کی  دادترا  هنوگچ  هک  دیئامرفب  یلو  دبای ،  یم  ققحت 

ره دترم ،  هیمسقب :  دترملا  یتح  دیامرف :  یم  هاگنآ  هدروآ  باسحب  رفاک  ار  تاساجن  زا  متشه  هک  دید  دیهاوخ  اج  نآ  رد  دینک ،  هعجارم 
رفک هتفر و  نوریب  مالـسا  زا  هک  تسا  یـسک  دترم  بلق :  تسا ؟  مادک  دترم  مسق  ود  نابز :  تسا .  رفاک  دشاب ،  هک  شمـسق  ود  زا  مادک 

نآ دشاب ،  ناملـسم  شا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  وا  ردام  ردـپ و  ود  زا  یکی  هک  تسنآ  يرف  یلم ،  يرطف و  تسا :  مسق  ود  رب  دـنیزگرب و  ار 
رد شردام  ردپ و  هک  تسا  یسک  یلم :  دترم  و  ددرگ ،  رفک  لخاد  هتفر و  نوریب  نآ  زا  سپس  دنک و  راهظا  ار  مالسا  شغولب  زا  دعب  هاگ 

نکمم نابز :  ( 349  . ) ددرگ زاب  رفک  هب  دعب  ددرگ  ناملسم  سپس  دنک  رفاک  راهظا  غولب  زا  دعب  هاگنآ  دنشاب ،  رفاک  شا  هفطن  داقعنا  لاح 
هک مالـسا  زا  دعب  رفک  هک  تسناد  دیاب  الامجا  یلو  هدش ،  نایب  اهباتک  نامه  رد  وا  مکح  هتبلا !  بلق :  دـینک ؟  نایب  مه  ار  نآ  مکح  تسا 
 ، درادن مه  قالط  هب  يزاین  دروخ و  یم  مه  هب  ناشحاکن  دوش و  یم  ادج  وا  زا  وا  نز  دشاب ،  درم  رگا  اریز  تسا ،  لکشم  دشاب  لوا  مسق 
یم ماجنا  نم  هلیـسوب  دادترا  هک  دوش  یم  مولعم  امـش  نایب  زا  نابز :  ( 350  . ) دوش هتـشک  دیاب  زین  شدوخ  ددرگ و  یم  میـسقت  وا  لاوما  و 

هک نیا  رد  تسین  مه  يدـیدرت  یلو  دریگ  یم  ماجنا  نم  طـسوت  راـکنا  ههبـش و  کـش و  لزلزت و  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  بلق :  دریگ ؟ 
التبم روما  نیا  هب  هراچیب  ناسنا  ددرگن ،  رداـص  شطئارـش  اـب  یمـالک  وت  زا  اـت  دـبای و  یم  ققحت  وت  ببـسب  مالـسا ،  راـکنا  رفک و  راـهظا 

هاج و ایند و  یتسم  و  اوه ،  سفن و  يریسا  و  نایغط ،  یشکرس و  تقو  رد  هک  یئوت  وت !  زا  يرآ  بلق :  نم ! ؟  زا  نابز :  دیدرگ .  دهاوخن 
یئوت ینک ،  یم  جیورت  ار  رفک  هداد و  راعش  مالسا  هیلع  هدز  اهتیانج  هب  تسد  اهشهاوخ ،  زا  تیمورحم  یگدنام و  بقع  و  ماقم ،  تسپ و 

 ، ترورض زاین و  نامز  رد  يراتفرگ و  یتسدیهت و  ماگنه  رد  یگراچیب و  رقف و  لاح  رد  یتخـس و  عقوم  رد  يرامیب و  تدش  تقو  رد  هک 
نم دوبن  ینالف  رگا  یئوگ :  یم  نینچ  یتحار  شیاشگ و  تقو  رد  یتح  و  یئوگ ،  یم  يزیمآرفک  نانخـس  هتفگ و  هاریب  دب و  تاسدقم  هب 
هچب نز و  دوبن  ینالف  ياقآ  رگا  و  مدش ،  یم  راتفرگ  زیچ  نالفب  نم  درک  یمن  هلخادم  مراک  رد  صخـش  نالف  رگا  ای  و  مدوب ،  هدش  دوبان 
یلو دوـشن  دـترم  یمدآ  هچ  رگ  تسا  عوـنمم  هک  هتبلا  بلق :  تسا ؟  عوـنمم  یئاـهترابع  نینچ  نتفگ  رگم  ناـبز :  دـندش .  یم  سکیب  ما 

 ، كرـش دومرف :  هک  هدـش  لقن  ( 351  . ) نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نموی  اـم  و  هیآ :  نیا  ریـسفت  رد  ع )   ) قداـص ماـما  زا  هک  ناـنچ 
یم هابت  ملایع  مدـیدرگ ،  یم  التبم  هچ  هچ و  هب  نم  دوبن  ینالف  رگا  و  مدـش ،  یم  كاله  نم  دوبن  ینالف  رگا  دـیوگب :  ناـسنا  هک  تسنیا 

هچ هب  نم  دوبن  ینالف  رگا  و  مدش ،  یم  كاله  نم  دوبن  ینالف  رگا  دیوگب :  ناسنا  هک  تسنیا  كرـش ،  دومرف :  هک  هدـش  لقن  ( 352  ) دش
نینچ هب  اهام  زا  يرایـسب  اریز  دـشاب ،  عمج  مساوح  یلیخ  دـیاب  نم  دوش  یم  مولعم  نابز :  دـش  یم  هابت  ملایع  مدـیدرگ ،  یم  ـالتبم  هچ  و 
میوش یم  ینابـصع  یتقو  مینک .  نیهوت  زین  ادـخ  هب  نکمم  انایحا  میزاس و  یم  يراج  نابز  هب  تاملک  لیبق  نیا  زا  هدوب و  ـالتبم  یتـالمج 

درک ینیهوت  گرزب  يادـخ  هب  هللاابذوعن  تینابـصع  لاح  رد  ناسنا  رگا  هتبلا  بلق :  میوش .  یم  رفاک  هتفگ و  دـب  تانئاک  همه  هب  رایتخا  یب 
بضغ و لاح  رد  اما  و  رایتخا ،  لاح  رد  تسوا  راکنا  ادـخ و  ندرک  بس  رفک ،  لوصح  دادـترا و  طئارـش  زا  یکی  اریز  دوش ،  یمن  رفاـک 

رایسب ررض  مهنآ  اریز  دوشن ،  ینابصع  دنک  یعـس  یلیخ  دیاب  یمدآ  هچ  رگ  ( 353  . ) ددرگ یمن  دادـترا  بجوم  يرایتخا  ریغ  تالاح  رد 
ایآ امـش !  رایتخا  رد  هسلج  دیئامرفب  بلق :  دـیهد !  یمن  نخـس  هزاجا  يرگید  هب  هداد  صاصتخا  ناتدوخ  هب  ار  هسلج  امـش  مشچ :  دراد . 

تماما يربهر و  راکنا  ایآ  مشچ :  دـیئامرفب .  امـش  دـعب  هب  الاح  زا  بلق :  هزادـنا .  نیاب  هن  اما  ارچ !  مشچ :  منک ؟  عافد  دوخ  زا  دـیابن  نم 
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تسا رتمک  مدش  یم  كاله  نم  دوبن  ینالف  رگا  هلمج :  نیا  الثم  نتفگ  زا  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نیدحوملا  یلوم  ترـضح 
زا ملسم  روطب  هک  ترـضح -  نآ  ییتسناج  تماما و  راکنا  اریز  دراد ؛ طبر  امـش  هب  مه  یلیخ  مشچ :  دراد ؟  ام  هب  یطبر  هچ  نیا  نابز :   ؟

تسود طسوت  دوش - یم  هدافتسا  هدئام  هروس  هیآ 3 و 67  زا  هک  نانچ  هدوب  غالبا  رومام  اهنت  مالسا  گرزب  ربمایپ  تسا و  راگدورپ  بناج 
زا رتمک  هنوگچ  ع )   ) یلع تماما  راکنا  اما  دـشاب ،  طبترم  اـم  هب  ضرف  رب  ناـبز :  ددرگ .  یم  نشور  وت  هلیـسوب  هتفاـی و  ققحت  بلق )   ) اـم

؟  دوش یم  تمایق  رد  رفک  بجوم  روطچ  و  تسین ؟  روبزم  هلمج  نتفگ 

 ( ع  ) یلع تماما 

ینخـس هطبار  نیا  رد  هلمجلا  یف  مه  اـم  تـسین -  يا  هراـچ  یلو  ( 354  ) تسا دـئاقع  بتک  بلاطم ،  هنوگنیا  هراـبرد  ثحب  ياـج  مشچ : 
 ، يداه نودب  تمایق  ات  تقلخ  لوا  زا  ار  رشب  میکح  دنوادخ  هک  نیا  رد  تسین  یکش  میئوگب :  هتـشادرب و  هدرپ  رارـسا  یـضعب  زا  هتفگ و 

اهسونایقا لباقم  رد  هرطق  نوچ  دوخ ،  تامولعم  ربارب  رد  شتالوهجم  هدوب و  یناوتان  زجع و  لامک  رد  رشب  اریز  دراذگ ،  یمن  هتـشاذگن و 
دشاب یم  ینعم  مامت  هب  ملاع  لداع و  عماج و  لماک و  ربهر  هب  دنمزاین  ترخآ  ایند و  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  رد  یفرط  زا  دشاب ،  یم 
هعماـج نادرمتلود ،  نارادـمامز ،  ماـمت  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  دوـخ  رمث  رپ  سدـقم و  بـالقنا  رد  ار  شنـشور  یلیخ  هنوـمن  اـم  )

دنور یم  يو  دزن  مهم  روما  شیاشگ  يارب  هتسویپ  هدرک ،  زارد  بالقنا  ریبک  ربهر  بناج  هب  زاین  تسد  ناگدنیامن ،  تاضق و  نیـسردم ، 
دوخ حیحـص  هار  هب  دنناوت  یم  هک  تسوا  ياهدومنهر  اب  دیدرت  نودـب  دـنریگ و  ماهلا  هل  مظعم  ياهدومنهر  هبرجت و  لامک و  ملع و  زا  ات 

رد یسک  هتفای و  ققحت  ص )   ) یبترم یمتخ  ربمایپ  نامز  ات  عوضوم  نیا  هک  میناد  یم  ام  و  دنبایرد ) ار  مالـسا  تلم  تداعـس  هداد و  همادا 
نامز نآ  ات  هتـشاذگ -  یقرف  دوخ  ناگدـنب  نایم  میکح  دـنوادخ  هک  نیا  نیب  تسا  رئاد  رما  ترـضح ،  نآ  زا  دـعب  اما  درادـن .  ههبـش  نآ 

هتخیگنارب اهنآ  نانیشناج  ناربمیپ و  نوچمه  عماج  يربهر  ینامز  نرق و  ره  رد  هداهنن ،  تسرپ  رس  یب  ار  اهنآ  هتشاد  فطل  مدرم  هب  تبسن 
 ، هتـشاذگ تسرپ  رـس  یب  ار  ناگدنب  هدیرب  ار  دوخ  فطل  ترـضح ،  نآ  زا  دعب  اما  هدومن ،  مامت  شناگدـنب  هرابرد  ار  دوخ  ياه  تمعن  ، 

یتوافت دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  شلدـع  ناسحا و  فطل و  تمکح و  هک  نآ  ای  هدراذـگب و  صقاـن  ار  يربهر  تیـالو و  تماـما و  تمعن 
 . دشاب هدومرف  ررقم  نیمز  در  دوخ  يوس  زا  تمایق  ات  یئافلخ  و  هدومن ،  يربهر  صوصخم  ءارفس  طسوت  هتـشذگ  نوچمه  ار  نانآ  هدرکن 

میکح فیطل و  راگدرورپ  ینعی  دشاب ،  یناث  قش  دیاب  هدماین و  رد  تسرد  یهلا  لدـع  تمکح و  ملع و  اب  لوا ،  مسق  هک  تسا  حـضاورپ 
نیرخآ طسوت  هدیزگرب و  دوخ  ناگدنب  زا  ار  اهنآ  ناربمایپ  نوچمه  تشاذگ و  دـهاوخن  ربهر  ماما و  نودـب  ار  شیوخ  ناگدـنب  تمایق  ات 

انـشآ ریطخ  هفیظو  مهم و  رما  نیا  هب  ار  مدرم  ات  هدومن  یفرعم  هعماج  هب  ار  نانآ  ص )   ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  دوخ ،  عماج  لـماک و  ریفس 
دیع زور  رد  ار  ع )   ) یلع نینموملا  ریما  ترـضح  راوگرزب  نآ  هدـش ،  ثحب  الـصفم  مـالک ،  ملع  هب  طوـبرم  بتک  رد  هک  ناـنچ  دزاـس و 

رد و  دـنا ،  هتـشون  ار  نآ  دوـخ  بتک  رد  همه  و  هتـشاد ،  لوـبق  ینـس  هعیـش و  ار  بلطم  نیا  دوـمن ؛ یفرعم  مدرم  هب  یهلا  رما  هب  مخ  ریدـغ 
ره دومرف :  یتارکاذم  زا  دـعب  هدومن  عمج  ار  نیرجاهم  مه  تافو  تقو  رد  هرخالاب  هتـشگ و  رارکت  ترـضح  نآ  یفرعم  زین  رگید  ياهاج 
نب یلع  يربـهر  تیـالو و  هب  ار  وا  نم  میادـخ ؛  لوـسر  نم  هک  هدوـمن  فارتـعا  هدرک و  قیدـصت  توـبن  هب  ارم  دراد و  نم  هب  ناـمیا  هـک 
امـش هب  نم  انامه  تسا ؛  نم  راگدرورپ  تیالو  نم و  تیالو  وا ،  تیالو  وچ :  میامن ،  یم  تیـصو  وا ،  قیدصت  وا و  زا  يوریپ  بلاطیبا و 

یهاتوک رما  نیا  رد  هک -  ره  تسا ؛  ملع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دناسرب  تسین  اج  نیا  رد  هک  نآ  هب  تساجنیا  رد  هک  یـسک  دیاب  مدناسر ، 
هب دوش  ارگ  تسار  دـنامب و  بقع  هک  ره  هداـهن و  مدـق  شتآ  يوس  هب  دـتفا  ولج  هک  ره  هدـیئارگ و  تلالـض  هب  دـنک  ریـصقت  اـی  دـیامن و 

تهج نیمه  هب  یلب .  دنتفگ :  همه  دیدینش ؟  ایآ  ادخ .  بناج  زا  رگم  نم  قیفوت  تسین  هتشگ و  ددرگ  ارگ  بچ  هک  ره  هدیسر و  تکاله 
یلیخ هکنیاب  دسر  هچ  هدوبن  دـنتفر  یم  نیب  زا  نم  لایع  دوبن  ینالف  رگا  نتفگ  زا  رتمک  ترـضح  نآ  راکنا  هک  میتسه  یعدـم  ام  هک  تسا 

هتخادرپ نآ  هلدا  ضعبب  هک  تسین  بسانت  یب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  یلو  منونمم  امش  زا  رایسب  نابز :  دنشابن .  هسیاقم  لباق  هکلب  رتالاب 
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ثحب لحم  مدرک :  ضرع  مشچ :  دشاب .  تمایق  رد  هچ  رگ  دوش  یم  رفک  بجوم  راکنا  هنوگچ  هک  دینک  نایب  و  دـیزاس ،  رت  نشور  ار  ام 
ینیـشناج يربهر و  تماما و  رد  تاـیاور  تاـیآ و  منک :  یم  ضرع  راـصتخا  روطب  یلو  تسا ،  هیداـقتعا  هیمـالک و  بتک  روما  هنوگ  نیا 

رگید تایاور  ضعب  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتـشون  دنزرف ) ردپ و  هرظانم   ) باتک رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش ،  دراو  ناوارف  هناگ  هدزاود  همئا 
 : میزادرپ یم 

تماما تایاور 

رارق هناشن  ملع و  ار  ع )   ) یلع شقلخ  دوخ و  نایم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  یتسارب  دومرف :  هک  هدـیدرگ  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا 
هک ره  و  دوب .  دهاوخ  رفاک  دومن  راکنا  ار  وا  هک  ره  و  نموم ،  درک  يوریپ  وا  زا  هک  ره  تسین ،  يرگید  ملع  شقولخم  وا و  نایم  و  هداد ، 
رد هک  دنا  هتسد  هس  دومرف :  هک  مدینـش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  یم  تسا  ینهج  کلام  ( 355  . ) تسا كرشم  دومن  کش  وا  هرابرد 

یسک كاندرد :  باذع  تساهنآ  يارب  و  دزاسن ،  كاپ  ار  اهنآ  و  دزادنین ،  رظن  اهنآ  يوسب  و  دیوگن ،  نخـس  اهنآ  اب  دنوادخ  تمایق  زور 
لجوزع يادخ  بناج  زا  وا  تماما  هک  ار  یماما  دنک  راکنا  هک  ره  و  هدـشن ،  دـییات  وا  تماما  ادـخ  بناج  زا  هک  دـشاب  یتماما  یعدـم  هک 

هک هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 356  ) تسا یبیصن  ظح و  مالسا  رد  ود ) . . . (  نآ  يارب  هک  نیا  رب  دنک  نامگ  هک  ره  و  دشاب ، 
ياهنامسآ نم  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  تسادخ )  اهمان  زا  یکی   ) مالس دمحم  ای  تفگ :  دمآ و  دورف  ع )   ) ربمغیپ رب  لیئربج 

رترب ماقم  نکر و  زا  هک  مدـیرفاین  ار  یئاج  نم  و  مدـیرفآ ،  تساهنآ  رب  هک  ره  هناگتفه و  ياهنیمز  و  تساهنآ ،  رد  ار  هچ  نآ  هناـگتفه و 
يربهر تیالو و  رکنم  هک  یلاح  رد  دنک ،  تاقالم  ارم  هاگنآ  دناوخب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  ءادتبا  زا  ارم  يا  هدنب  هک  نیا  رگا  و  دشاب ، 

هک مدینـش  ع )   ) قداص ماما  زا  دـیوگ :  یم  رامع  ( 357  . ) تخادـنا مهاوخ  ورب  خزود  رد  متح  روطب  ار  وا  دـشاب ،  هیلع  هللا  تاولـص  یلع 
نیا زا  دیوگ  مزاح  نب  روصنم  ( 358  . ) تلالض كرش و  رفک و  تیلهاج  ندرمب  تسا  هدرم  دشابن  یماما  وا  يارب  دریمب و  هک  ره  دومرف : 

دبا و ات  هدوب  شتآ  رد  هشیمه  دنتسه ،  یلع  نانمشد  اهنآ  دومرف :  ترضح  رانلا ؟  نم  نیجراخب  مه  ام  مدیسرپ و  ع )   ) قداص ماما  زا  هیآ 
یم تیافک  لطاب  هار  كرت  و  قح ،  هار  ذاختا  رد  یفـصنم  درف  ره  يارب  هک  تسا  رایـسب  لیبق  نیا  زا  تایاور  ( 359  . ) تسه يراگزور  ات 

 ، دنا هتشاد  مدقم  ترـضح  نآ  رب  ار  نارگید  هتفگ و  كرت  ار  ع )   ) یلع ترـضح  هک  یناسک  ماجنارـس  دوش  یم  مولعم  سپ  نابز :  دنک . 
هدرک ار  يراک  نینچ  یهاگآ  ملع و  اب  هک  یتروص  رد  تسا ،  نینچ  هتبلا  مشچ :  دوب .  دنهاوخ  هراچیب  تخبدـب و  هدـش و  هدیـشک  يدـبب 

هدروخ ار  ماـقم  تساـیر و  نایادـخ  و  ناـبلط ،  تصرف  و  ناراـک ،  بیرف  و  نازاـبلغد ،  بیرف  هدوب ،  یهاـگآان  يور  زا  رگا  یلو  دنـشاب ، 
رارق میقتـسم  هار  هب  هدش ،  جراخ  قباس  ياهیورجک  زا  هدومن ،  باختنا  دوخ  يارب  ار  حیحـص  هار  و  دندرگ ،  انیب  هدـش  هبنتم  دـعب  دنـشاب ، 
نینچ لاحب  اشوخ  دومن ،  دـنهاوخ  ادـیپ  یـصاخ  تیبوبحم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  و  تشاد ،  دـنهاوخ  ار  تـالاح  نیرتهب  دـنریگ ، 

تاـجن اـه  یتخبدـب  زا  ار  نارگید  دوخ و  هدومن ،  رکفت  ربدـت و  دوخ  ناـمز  تما  لـیماف و  دوخ و  تشونرـس  رد  هدـمآ  دوـخب  هک  يدارفا 
دوخ يارب  ار  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  هار  رج  نیملسم  همه  هک  يزور  نآ  دیماب  دندرگ ،  دراو  رون  ملاعب  هدمآ  نوریب  ینطاب  رفک  زا  هدیشخب 

یئاهباتکب ار  ام  هطبار  نیا  رد  تسا  نکمم  نابز :  دـنیوگ .  كرت  ار  یناطیـش  یتوغاـط و  جوعم  جـک و  ياـههار  ماـمت  هدومنن و  باـختنا 
 ( ، تماما تمسق   ) راحب باتک  دننام  ات  تسا  رایسب  هدش  هتشون  یـسراف  یبرع و  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهباتک  مشچ :  دیئامرف ؟  یئامنهار 

صیخلت یفاک ،  لوصا  لوا  دلج  همالع ،  نیفلا  قدـصلا ،  لالد  تاقبع ،  یبرع ،  یـسراف و  نیقیلا  لقح  رواشیپ ،  ياهبـش  ریدـغلا ،  باتک 
ۀنیدم ۀسمخلا ،  لئاضف  نیدحوملا ،  ۀیافک  مارملا ،  ۀیاغ  ةدوملا ،  عیبانی  رجاعملا ،  ۀنیدم  ۀسمخلا ،  لئاضف  نیدحوملا ،  ۀـهیافک  یفاشلا ، 
رئاصب یلزاغم ،  نبا  بقانم  ۀمعنـسلا ،  مامت  نیدـلا و  لاـمک  ۀعیـشلا ،  ۀـقیدح  ماـصخلا ،  ۀـیافک  مارملا ،  ۀـیاغ  ةدوملا ،  عیباـنی  رجاـعملا ، 

زا قح  هار  رگنـشور  یئاهنن  هب  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  رگید  ياهباتک  مالعالا و  سینا  تالاقملا ،  لـئاوا  نآ ،  حرـش  دـیرجت و  تاجردـلا ، 
میدش امش  راتفرگ  ام  هک  العف  دیئامرفب ،  بلق :  مزادرپب .  بلق  نامتسود  رگید  نایز  هب  مه  نم  دشاب  هزاجا  رگا  تسد :  دنـشاب .  یم  لطاب 
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.

تحیصن شزرا 

نارگید بویع  نتفگ  یئوج و  بیع  هرظانم ،  نیا  زا  ام  فدـه  من  دـندومرف  ناـبز )   ) ناـمقیفر هک  ناـنچ  اریز  درادـن ،  يراـتفرگ  تسد : 
ادخ لوسر  زا  ع )   ) قداص ماما  هک  نانچ  دـشاب ،  یم  ناملـسم  درف  ره  مهم  فئاظو  زا  هک  تسا  رگیدـکی  داشرا  تحیـصن و  هکلب  هدوبن ، 

 . شقلخ تحیـصن  يارب  نیمز  رد  تساهنآ  نیرت  هدـنور  تمایق  زور  رد  ماقم  تلزنم و  رظن  زا  مدرم  نیرتـالاب  یتسارب  هدرک :  لـقن  (ص ) 
وت رد  هک  تسا  نبج  سرت و  اـم ،  همه  يارب  وـت  ياـهنایز  زا  رگید  یکی  يرآ  تسد :  سرت  نبج و  مدرک .  حازم  دـیئامرفب ؛ بلق :  ( 360)
یم هدید  ناوارف  رابخا  تایآ و  رد  بلق :  دیدرگ .  دهاوخ  دنوادخ  ماکحا  زا  يرایـسب  یلیطعت  یگدنام و  بقع  ببـس  دنک و  یم  ادیپ  هار 

 : تسا مسق  ود  رب  فوخ  يرآ  تسد :  دـینک ؟  یم  شهوـکن  نآ  زا  امـش  روـطچ  تسا  هدـیدرگ  اـنث  حدـم و  سرت  فوـخ و  زا  هک  دوـش 
رما تفلاخم  زا  تیشخ  فوخ  هتبلا  تسا ،  سرت  نبج و  زا  ریغ  نآ  هدوب و  حودمم  فوخ  دیئامرف ،  یم  امش  هچ  نآ  دنـسپان ،  هدیدنـسپ و 

ات دیسر و  دهاوخ  لامک  هب  نآ  هلیسوب  رشب  تساهتداعس و  مامت  ادبم  یناسنا و  فئاظو  نیرتالاب  زا  یکی  هکلب  تسین ،  دنسپان  اهنت  هن  ادخ 
تفرگ دهاوخن  رارق  یهلا  میقتسم  طارـص  رد  دش .  دهاوخن  رادربنامرف  دوش :  یمن  ناسنا  ناسنا  ددرگن  لصاح  یمدآ  لد  رد  یفوخ  نانچ 
تیـشخ فوـخ و  هار  زا  نادنمـشناد ،  اـملع و  ناـماما ،  ناربـمیپ و  هیلا ،  گرزب  ناربـهر  رـشب ،  نیملعم  خـیرات ،  ياـهوسا  ادـخ  نادرم   ؛
ترابع هک  فوخ -  نبج و  مود  مسق  اما  دنا .  هتفای  تاجن  یگدولآ  زا  هلیسونیدب  زین  ناراکهنگ  دنا :  هدیـسر  یلاع  تاماقم  هب  راگدرورپ 

هچب نز و  یتخبدب  َا  فوخ  يراتفرگ ،  رگم و  لتق و  زا  فوخ  یگراچیب ،  رقف و  زا  فوخ  نمـشد ،  زا  فوخ  ادخ ،  ریغ  زا  سرت  زا  تسا 
رد و  تسا ،  دنـسپان  دب و  رایـسب  هکلب  هدوبن  حودمم  اهنت  هن  نآ -  دننام  اه و  هدنرد  زا  تیم ،  زا  نج ،  زا  یئاهنت ،  زا  فوخ  رگم ،  زا  دعب 
 . تسا تصقنم  راع و  نآ  هک  دـیئامن  يرود  نبج  زا  هدـش :  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  زا  هک  ناـنچ  هدـش ،  هراـشا  مسق  نیا  رب  زین  تاـیاور 
هک ار  يزیچ  وت  رب  و  هدرک ،  ناوتاـن  تراـک  زا  ار  وت  نادرگم ،  کیرـش  ار  وسرت  دوخ ،  تروشم  رد  دوـمرف :  هک  هدـش  لـقن  زین  و  ( 361)

يدرم درواین  نامیا  دومرف :  هک  هدـیدرگ :  لقن  شراوگرزب  ردـپ  زا  ع )   ) قداص ماـما  زا  و  ( 362  . ) دـهد یم  هولج  گرزب  تسین  گرزب 
هک تسا  یسرت  نامه  مسق  نیا  و  ( 363  . ) تسین لیخب  صیرح و  وسرت ،  نموم ،  صخـش  و  دراد ،  دوجو  سرت  دسح و  لخب ،  وا  رد  هک 
 . تسا هداد  هدژم  هبلغ  يزوریپ و  هب  ار  نانآ  و  هتـشاد ،  رذح  رب  هنعارف  نامر و  ياهتوغاط  اهتردق و  ربا  لباقم  رد  ار  دوخ  ناربمیپ  دنوادخ 

يوریپ ارم  ياهدومنهر  هک  یناسک  سپ  هتـشاد :  نایب  هدومرف و  شیاتـس  نینچ  ار  دوخ  نموم  ناگدـنب  نانم ،  گرزب و  دـنوادخ  و  ( 364)
یشارت شیر  ار  ادخ  ریغ  زا  سرت  نشور  قیداصم  زا  ناوت  یم  و  ( 365  . ) دوب دنهاوخن  نیگهودنا  هدوبن و  اهنآ  رب  یسرت  فوخ و  دننک ، 

یم مینک ،  یم  یهن  ار  وا  هدومن  دروخ  رب  هدیـشارت  ار  دوخ  شیر  هک  یـسک  هب  اـم  یتـقو  هدـش  هدـید  ناوارف  هک  نیا  يارب  دروآ  باـسحب 
؟  تسا یبالق  ياه  شیر  نیمه  يالبال  رد  تسا  هنتف  هچ  ره  دـنیوگ  یم  اـی  هدرک  هرخـسم  ار  اـم  مدرم  تسا  مدرم  سرت  زا  هللا  و  دـیوگ : 

نینچ قـح  مدرم  تسد :  دوـمن .  دـنهاوخ  یتواـضق  نینچ  مدرم  دراذـگب  شیر  اـهنت  دـیامنن و  لـمع  دوـخ  نید  هب  یـسک  رگا  هتبلا  بلق : 
نینچ مدرم  ات  دـیامنن  لـمع  ارچ  اـیناث  تسا و  دـنباپ  ادـخ  مکح  کـی  هب  لـقاال  دراذـگ  یم  شیر  هک  یـسک  يرآ  دـنرادن ،  ار  یتواـضق 
هداهن جرا  تاروتسد  همه  هب  دیاب  هکلب  نموم ،  ریغ  رگید  یضعب  هب  دشاب و  نموم  ماکحا  یضعب  هب  دیابن  ناملسم  صخش  دننک ،  یتواضق 

رگم دـیئامرفب  الاح  یتفگ  یقح  نخـس  اـجنیا  نیرفآ !  بلق :  بلق .  هب  هن  تسا  تسد  هب  طوبرم  لـمع  نیا  اـقافتا  ناـبز :  دـیامن .  لـمع  و 
مالسا نید  هب  نیدتم  هک  هک  یناسک  یتح  ار  نآ  ررض  تسد :  دسر ؟  یم  يررض  ناسنا  هب  هلیسونیدب  ایآ  و  تسا ؟  مارح  شیر  ندیـشارت 
همانزور زا  لقن  هب   ) مدناوخ یم  یباتک  رد  يرآ ،  تسد :  دینک ؟  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تسا  نکمم  بلق :  دنراد .  فارتعا  زین  دنتـسین 

رد دننک و  يریگولج  غیت  اب  تروص ،  ندیشارت  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  ناتسلگنا  رد  یتعامج  هک  لوبمالـسا )  پاچ  هرامش 132 ،  لدعلا ، 
یتشز عیمج  شارت  شیر  رد  عمج و  یئابیز  مامت  نساحم  بحاص  رد  دوب  نساـحم  بحاـص  شیرگید  شارت و  شیر  یکی  لاـثمت  ود  نآ 
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درد نادند  راچد  همه  دندیشارت ،  ناتسمز  رد  ار  دوخ  ياهشیر  نهآ  هار  نانکراک  هک  درک ،  لقن  ناحجس  جرج و  رتکد  زا  و  دوب .  روصم 
نآ تمرح  رب  یلیلد  نآرق  رد  ایآ  بلق :  دنراذگب .  شیر  یگمه  دنداد  رواتـسد  اهرتکد  هک  دندیدرگ  التبم  ماکز  هب  يدایز  هدـع  هدـش و 

 ، يدرف ره  يارب  هن  اـما  تسا ،  ماـکحا  ماـمت  عماـج  نآرق  تسد :  دراد ؟  دوجو  نآ  تمرح  رب  یلیلد  نآرق  رد  اـیآ  تسد :  دراد ؟  دوجو 
مامت دینیب  یمن  نآرق  رد  ار  زامن  تاعکر  دادعت  امـش  اذل  هدـش و  رکذ  لامجا  ادـخ چ  ماکحا  نآرق  رد  ینطاب و  دراد و  يرهاظ  نآرق  اریز 
بیع و  تسا .  لیبق  نآ  زا  مه  شیر  ندیـشارت  مکح  دـید ،  دـیهاوخن  ار  سمخ و . . .  تاکز و  جـح و  هزور و  زامن و  هب  طوبرم  لـئاسم 

یتروص رد  هن ؟  ای  تسه  نآرق  رد  ایآ  دنیوگ :  یم  یمکح  ره  تابثا  يارب  هک  تسا  نیا  تفرگ  نیملـسم  هعماج  زا  ناوت  یم  هک  یگرزب 
نآرق رانک  رد  مه  ار  ترتع  ینـس  هعیـش و  لقن  قبط  مالـسا  گرزب  ربمایپ  میروآ و  یم  تسد  هب  ثیداحا  زا  ار  ماـکحا  زا  يرایـسب  اـم  هک 
ترتع ناسل  تایاور و  هار  زا  هچ  دوش و  هدافتـسا  نآرق  زا  هچ  ادخ  مکح  ینعی  دنرادن ،  تواقت  مه  اب  یهقف  كردم  رظن  زا  هک  هداد  رارق 

 ( ع  ) يده همئا  ءایبنا و  ءاملع و  نینیدتم و  هریس  زا  نآ  مکح  هدافتسا  زا  دعب  شیر  ندیشارت  تمرح  عوضوم  هناتخبشوخ  تسا و  تجح  ، 
یهقف بتک  رد  نآ  ثحب  ياج  دنچ  ره  دوش  یم  هدافتسا  مه  تایاور  نآرق و  زا  یمالسا  ریغ  یمالسا و  نادنمشناد  ءالقع و  هریس  زا  هکلب 

يات جنپ  هک  هناگ  هد  هیفینح  هدش  ریسفت  نینچ  ریسافت  تایاور و  رد  هک  ( 366  ) میهاربا فینح  تلم  زا  نک  يوریپ  و  نآرق :  زا  اـما  تسا . 
هک نآ  لالخ و  و  كاوسم ،  شیر ،  ندرک  اهر  براش ،  نتفرگ  رـس ،  يوم  ندیـشارت  تسا  رـس  رد  هک  نآ  ندب ؛  رد  ات  جنپ  ورـس  رد  نآ 

دیدرگ دهاوخن  خسن  تمایق  ات  اهنآ  و  هنتخ ،  ندب ،  زا  وم  ندرک  لئاز  نخان ،  نتفرگ  بآ  هلیـسوب  تراهط  تبانج ،  لسغ  تسا :  ندب  رد 
یم نایب  ار  ناطیش  ناتساد  هیآ  نیا  ( 368  . ) دـنهد یم  رییغت  ار  ادـخ  تقلخ  متح  روطب  سپ  هدومرف :  نینچ  رگید  هروس  رد  زین  و  ( 367 . )

ار ادخ  تقلخ  هک  مهد  یم  نامرف  هدیرب و  ار  نایاپ  راهچ  ياهـشوگ  منک :  یم  رما  ار  اهنآ  هدرک  هارمگ  ار  مدرم  نم  دیوگ :  یم  هک  دـنک 
تقلخ رییغت  تسین ،  نآ  اـب  تبـسن  مالـسا  سدـقم  عراـش  بناـج  زا  یتصخر  هک  شیر  ندیـشارت  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  دـنهد و  رییغت 
ربمایپ هب  بوسنم  تسا  یتیاور  هنومن  باب  زا  هک  تسا  رایـسب  تایاور  اـما  و  تسا .  مارح  نآ  لـمع  و  ناطیـش ،  تاروتـسد  زا  تسادـخ و 

لیبس هدز ،  ار  دوخ  ياهـشیر  سوجم  دومرف :  دیوشن و  هیبش  سوجم  هب  دـینک و  اهر  ار  اه  شیر  دـینزب و  ار  اهبراش  ص )   ) مالـسا یمارگ 
هک دراد  لضفم  دـیحوت  رد  و  فینح .  نید  و  ( 369  ) ترطف تسا  نیا  میئامن و  یم  اهر  ار  اهـشیر  هدز و  ار  اهبراش  ام  اـما  دـنراذگ و  یم 

هدروآ نوریب  نانز ،  هب  تهابـش  یکدوک و  توابـص و  زرم  زا  ار  وا  هک  تسا  درم  تزع  تروص  رد  وم  ندیئور  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
امش رب  ياو  دومرف :  ناشیا  دندوب ،  هدیـشارت  ار  دوخ  ياهـشیر  هک  نمی  لماع  نیرومام  اب  ص )   ) مرکا ربمغیپ  تاقالم  رد  و  ( 370  . ) تسا
ارم نم ،  راگدرورپ  اما  دومرف :  ترضح  هداد  نامرف  يرـسک )   ) نامراگدرورپ ار  ام  دنتفگ :  هداد ؟  نامرف  لمع  نیا  هب  ار  امـش  یـسک  هچ 

تبحص نآ  هرابرد  لصفم  میهاوخب  رگا  هک  تسا  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  ( 371  . ) تسا هداد  نامرف  براش  ندز  شیر و  نتشاذگ  هب 
 ، منک یم  رکف  هچ  ره  نم  بلق :  دیئامن .  هعجارم  نادرم  ییابیز  باتکب  دیناوت  یم  امش  تسا و  یلقتـسم  باتک  کی  هب  دنمزاین  دوخ  مینک 

هدافتسا دیئامرفب :  تسد :  تسا .  رت  نیئاپ  بتارم  هب  تسا  روصتم  وت  دوجو  رد  هک  یئاهنایز  زا  دیدرک  روصت  هدنب  قح  رد  امش  هک  ینایز 
؟  روطچ تسد :  دیا ؟  هدید  هدش ،  لقن  هریبک  ناهانگ  هرابرد  هک  ار  ع )   ) اضر ترضح  تیاور  ار  امش  بلق :  مینک .  یم 

نآ تمرح  رامق و 

يرتشیب حیـضوت  تسد :  دوش .  یم  هدافتـسا  لقع  عامجا و  تایاور و  نآرق و  زا  نآ  تمرح  هک  تسا  راـمق  ناـهانگ ،  نآ  زا  یکی  بلق : 
 : وگب دننک ،  یم  لاوس  رامق  بارـش و  تباب  زا  وت  زا  ربمایپ  هیآ :  نیا  دننام  هدش  شهوکن  رامق  زا  نآرق  ياج  نیدنچ  رد  بلق :  دیئامرفب . 
زا دارم  هک  هدش  لقن  ناثوالا  ( 373  ) نم سجرلا  اوبنتجاف  هکرابم :  هیآ  ریسفت  رد  مه  يددعتم  تایاور  ( 372  . ) تساهنآ رد  یگرزب  هانگ 

سیردا نبا  هک  یتیاور  زا  ریغب  تسا ،  جنرطـش  نآ  ماسقا  زا  یکی  هک  رامق  يدب  تمرح و  رب  یلیلد  ام  رگا  و  ( 374  . ) تسا جنرطش  ناثوا 
دنک یم  لقن  ع )   ) قداص مام  زا  ریـصبوبا  تسا :  نیا  تیاور  نآ  و  دومن .  یم  تیافک  ار  ام  میتشادن ،  هدومن ،  لقن  رئارـس  باتک  رخآ  رد 
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رب مالس  كرش و  نآ  اب  يزاب  رفک و  شنتشادهگن  تحـس و  نآ  لوپ  ندروخ  تسا و  مارح  جنرطـش  شورف  دیرخ و  دومرف :  ترـضح  هک 
تـشوگ رد  دوخ  تسد  هدنرب  ورف  دـننام  نآ  رد  دوخ  تسد  هدـنرب  ورف  و  تسا ،  یگرزب  هدـننک  كاله  تیـصعم و  نآ ،  اب  هدـننک  يزاب 

هاـگن دـیوش و  یم  كوخ  تشوگ  ندرک  سم  زا  ار  نآ  هک  ناـنچ  دـیوشب  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  اـت  هدوبن  وا  يارب  يزاـمن  تسا ،  كوـخ 
یم مکح  نآ  يدـب  رب  لقع  هنوگچ  دـیئامرفب  تسا  نکمم  تسد :  ( 375  . ) دشاب یم  شردام  تروع  هب  هدننک  هاگن  دـننام  نآ  هب  هدـننک 
ادخ ناگدنب  نایم  دـهاوخ  یم  لمع  نیا  اب  ناطیـش  هدومرف ،  هراشا  نآ  هب  دـنوادخ  مه  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا ،  حـضاورپ  بلق :  دـنک ؟ 

فرط کی  لاح  ره  رد  اریز  دش ،  دهاوخ  توادع  ببـس  رامق  هک  تسا  سوسحم  عوضوم  نیا  لماک  روطب  دزادنیب و  ینمـشد  توادـع و 
دهاوخ هکلب  دـشاب ،  یـضار  دزابب و  یـسک  درادـن  ناکما  القع  دـیآ و  یم  رب  یئوجماـقتنا  ددـص  رد  هدـیدرگ و  كانمـشخ  نارگیزاـب  زا 

دبوکب و ار  فرط  هدش  هک  هار  ره  زا  دنک  یم  یعـس  هتـشگ ،  رتشیب  وا  مشخ  دزابب  ررکم  رگا  دـنک ،  یفالت  هدـش  هلیـسو  ره  هب  ات  دیـشوک 
زا سپ  هک  دش  دهاوخ  نشور  هاگ  نآ  هدش ،  هدیشک  دنزرف  سومان و  نداد  تسد  زا  نتسکش و  هب  یهاگ  هتـشگ  تباث  هبرجت  هب  هک  نانچ 
؟  دیراد رظن  رد  نآ  زا  مه  يرگید  نایز  تسد :  دیـشک .  دهاوخ  اجکب  ماجنارـس  دـنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  رامق و  رد  شحاف  تسکش 

یشایع يراکیب ،  یلبنت ،  دننام :  دروآ ،  دهاوخ  راب  هب  هعماج  رد  يرایسب  ياهنایز  يرآ ،  دیراد ؟  مه  ار  يرگید  نایز  راظتنا  امـش  بلق : 
هد روما و  مامت  رد  یگدـنام  بقع  رمع ،  ندرک  فلت  تلفغ ،  تمحارم ،  تقرـس ،  يدایز  تینما ،  ندرب  نیب  زا  يروختفم ،  يدرگلو ،  ، 
رد هک  تعارز ،  تراجت و  بسک و  تمحز و  اب  تشیعم  لیصحت  كرت  تساهنآ :  هلمج  زا  هک  رگید  یعامتجا  يدرف و  نایز  ررـض و  اه 
 . تسا هدـش  دراو  ع )   ) وا لآ  ربماـیپ و  زا  نآ  بیغرت  قیوشت و  رب  ینبم  يرایـسب ،  تاـیاور  هدوب و  بوبحم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دزن 

درب و ناونع  هب  هک  یلمع  ره  هدوـبن ،  نآ  ماـسقا  ناـیم  یقرف  راـمق ،  رد  بلق :  تسا ؟  مارح  مه  جنرطـش  ریغ  اـب  راـمق  اـیآ  تسد :  ( 376)
ماـمت هنرگ  هدـش و  هداد  هزاـجا  یناود ،  بسا  يزادـناریت و  رد  اـهنت  تسا ،  مارح  نآ ،  ریغ  دـشاب  جنرطـش  اـب  هچ  دریگ ،  تروص  تخاـب 

رامق تالآ  اب  ندرک  يزاـب  نیارباـنب  تسا ،  مارح  دـشاب  تخاـب  درب و  نآ  رد  هک  يزاـب  ره  دـیدومرف  امـش  تسد :  تسا .  مارح  شماـسقا 
يرود یگدنام ،  بقع  تقو ،  عییضت  يراکیب ،  دننام  اهنایز ،  زا  يرایسب  اریز  تسین ؛  مه  لاکشا  یب  بلق :  درادن ؟  یلاکشا  طرش  نودب 

امـش رگا  دنا  هدومن  یهن  نآ  زا  مه  گرزب  ياملع  دوش و  یم  لماش  ار  همه  تایاور  هوالعب  دراد ،  رب  رد  ار  رگید  ررـض  اه  هد  و  ادخ ،  زا 
وهل تالآ  نتسکش  مالسا  ياملع  هک  دید  دیهاوخ  تسا  دوجوم  مه  هلیـسولا  ریرحت  رد  هک  دیـشاب ،  هدید  ار  همرحم  بساکم  باتک  لقاال 

ریغ اب  يزاب  تسد :  ( 377  . ) دنا هدرک  مارح  ار  نآ  شورف  دیرخ و  نآ و  يارب  نتفرگ  ترجا  نتخاس و  هک  نانچ  دـنا ،  هتـسناد  بجاو  ار 
رگید یئالقع  ضرغ  ای  دشاب  شوه  هقباسم  تهج  رگا  تسا و  مارح  ملسم  روطب  تخاب  درب و  تروص  رد  بلق :  تسا ؟  روطچ  وهل  تالآ 
تسا راز  راک ،  ادج  تسد :  دسرپب .  ار  شفیلکت  دوخ ،  دیلقت  عجرم  زا  دیاب  یـسک  ره  لاح  ره  رد  دشاب ،  زیاج  دیاش  دوش  بترتم  نآ  رب 

ياـهنایز ملمع  اـب  هدوـب و  لوغـشم  يدنـسپان  لـمع  نینچ  هـب  نـم  هـک  هدـش  رایـسب  دوـش و  یم  رداـص  نـم  زا  یگرزب  هاـنگ  نـینچ  اریز  ، 
تب فیدر  رد  هک  متـسناد  یمن  یتسار  و  هدربن ،  یپ  هزادـنا  نیا  ات  نآ  نایز  هب  لاحب  ات  مزاس و  یم  دراو  نارگید  دوخ و  هب  يزوسنامناخ 

رت نیئاـپ  بتارم  هب  امـش  زا  نم  ناـیز  متفگ  هک  متـسناد  یم  نم  يرآ  بلق :  تسا !  روفنم  راـبنایز و  همه  نیا  و  هدـمآ ،  نآرق  رد  یتـسرپ 
 . مناوت یم  منک  وگزاب  امش  ياهنایز  زا  زاب  مهاوخب  رگا  هتبلا  تسا ، 

یشورف مک 

و هدمآ ،  رامـشب  گرزب  ناهانگ  زا  مه  نآ  هک  تسا  یـشورف  مک  وت ،  ياهنایز  زا  رگید  یکی  بلق :  مینک .  یم  هدافتـسا  دیئامرفب  تسد : 
تـسا نکمم  تسد :  تسامرفمکح .  نآ  يدـب  رب  زین  القع  اـملع و  عاـمجا  هکلب  تاـیاور ،  مه  دراد و  تلـالد  نآرق  مه  نآ ،  تمرح  رب 

مک زا  یهن  صوصخ  رد  دوخ  ياه  تما  اب  ءایبنا  تالاح  زا  گرزب  دنوادخ  هک  یتایآ  زا  ریغب  نآرق  هتبلا !  بلق :  دیهدب ؟  يرتشیب  لیصفت 
یتقو هک  یناسک  ناشورف !  مک  رب  ياو  هدومرف :  اج  نآ  رد  و  هدومرف ،  لزان  هنیمز  نیا  رد  هروس  کی  هتـشاد ،  نایب  نزو  لـیک و  رد  نداد 
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دنهد یم  مک  دننک ،  یم  نزو  هنامیپ و  مدرم  يارب  هک  یماگنه  هتفرگ و  رتشیب  مامت و  دوخ  يارب  ار  هنامیپ  دندریگ ،  یم  لیوحت  مردـم  زا 
لوسر دومرف :  هک  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ترضح  زا  و  ( 378  . ) دش دنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  يارب  هک  دنرادن  نامگ  نانآ  ایآ  ، 

ود نآ  دـنتفگ :  دـندش ،  كاله  نیـشیپ  ياه  تما  ود  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  تلـصخ  ود  امـش  ناـیم  رد  هک  یتسارب  هدومرف :  ص )   ) ادـخ
ددرگ رهاظ  انز  نم  زا  دـعب  هاـگ  ره  هدـش  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  و  نزو .  لـیک و(379) دومرف :  ص ؟ )   ) ادـخ لوسر  يا  تسیچ 

زا هک  ینامز  و  دریگب ،  يدوبمک  یطحق و  هب  ار  اهنآ  یلاعت  دـنوادخ  دوش  هداد  مک  نزو  لـیک و  رد  نوچ  و  دوش ،  داـیز  یناـهگان  گرم 
دنیامن متـس  اه  مکح  اضق و  رد  هک  یماگنه  و  دـیامن ،  عنم  نداعم  هویم و  تعارز و  زا  ار  دوخ  تاکرب  همه  نیمز  دوش  يریگولج  تاکز 

لاوما دننک  محر  عطق  نوچ  و  دیامرف ،  طلسم  ار  ناشنمشد  اهنآ  رب  دنوادخ  دوش  ینکش  نامیپ  نوچ  و  هدرک ،  يراکمه  ناودع  متس و  رب 
رب دنوادخ  دوشن  نم  تیبلها  ناکین  زا  يوریپ  هدومنن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ینامز  و  تفرگ ،  دـهاوخ  رارق  رارـشا  تسد  رد 

موحرم ( 380  . ) دوش یمن  باجتـسم  ناـشاعد  دـننک ،  اـعد  ناـبوخ  هچ  ره  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  دـنک  یم  طلـسم  ار  ناشرارـشا  اـهنآ 
زا نیثدـحم و  نیققححم و  نیرتریظن  مک  زا  هعیـش و  ياملع  نیرت  هدـنزرا  زا  عیـشت و  ملاع  رخافم  زا  ثیدـح و  نف  ءالجا  زا  هک  یـسلجم 

مکحم بضغ ،  هک  تسا  تهجنیدـب  ناشیاعد  ندـشن  باجتـسم  دـسیون :  یم  روبزم  تیاور  حرـش  رد  تسا ،  یهلا  تایآ  اهقف و  ناگرزب 
راک یـشورف  مک  یتسار  تسد  دیدرگن .  هتفریذپ  طول  موق  يارب  نمحرلا  لیلخ  تعافـش  اذـل  و  هدیـسر ،  موزل  دـح  هب  باذـع ،  هتـشگ و 
لیک اـی  نزو  مک ،  ار  وا  سنج  هک  دوش  یـضار  يدرف  تسا  نکمم  رگم  دراد ؟  کـش  نآ  يدـب  رد  یـسک  رگم  بلق :  تسیدـب .  رایـسب 

هزادنا هچ  ات  هتخورف و  مک  ردقچ  دوخ  رمع  رد  هک  دنکب  ار  دوخ  باسح  دـیاب  شورف  مک  مدآ  دـنهد ،  مک  وا  هب  دـیرخ  تقو  رد  هدرک و 
دیآ و یم  رب  نآ  هدهع  زا  تمایق  زور  هنوگچ  هتفرگ ،  ندرگ  هب  ار  دابع  ملاظم  هزادنا  هچ  هدومن و  تخبدب  ار  دوخ  ردقچ  هتفرگ و  يدایز 

دیاب لوا  زا  تسا ،  نشور  يدرف  نینچ  فیلکت  بلق :  تسیچ ؟  فیلکت  سپ  تسد :  تسا .  هتخاس  لکـشم  دوخ  رب  ار  راک  هزادـنا  هچ  اـت 
شنابحاص هب  دراد  همذ  رد  هچ  نآ  دیاب  هدوب ،  التبم  رگا  دنکن و  زارد  تسد  دنـسپان  تشز و  لمع  نیا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یملاس  تسد 

رگا زیزع !  تسود  دنک .  در  نیقحتـسم  هب  ملاظم  در  ناونع  هب  دسانـش  یمن  ار  شنابحاص  رگا  اهنآ و  ياهثراو  هب  دنا  هدرم  رگا  دـناسرب و 
تـسا هلماعم  رد  شغ  هب  طوبرم  یکی  بلق :  دیئامرفب .  تسد :  منک !  هراشا  زین  وت  رگید  لمع  ود  هب  یـشورف  مک  تبـسانم  هب  دشاب  هزاجا 
دنشاب یم  یناسنا  یمالسا و  دض  دنسپان و  لمع  نیملسم  مالسا و  رظن  زا  ود  ره  هک  راکتحا ،  يرگید  دریگ و  یم  ماجنا  وت  هلیسوب  زاب  هک 

دـض يرـشب و  دـض  ياـهراک  زا  مه  یـشورفنارگ  نیرفآ !  بلق :  دـیدرک ؟  شوـمارف  ار  یـشورفنارگ  مـشچ :  نآ  يدـب  یـشورفنارگ و  . 
 ، تسام ینید  نایاوشیپ  ناماما و  درکلمع  عیشت و  بهذم  نیئآ  دض  راک  نیا  مالسا و  ياه  همانرب  فلاخم  لمع  نیا  اریز  تسا ؛  یمالـسا 

يرادقم درک ،  یم  طولخم  وج  اب  ار  مدنگ  دنمتردق  هک  يوحنب  دـمآ ،  یطحق  هنیدـم  رد  ینامز  هدـش ؟  لقن  نامثع  نب  دامع  زا  هک  نانچ 
زا یکی  هب  دوب ،  هدیرخ  لاس  لوا  هک  دوب  يا  هزیکاپ  مدنگ  ع )   ) قداص ماما  دزن  رد  و  تخورف ،  یم  ار  رگید  رادقم  دروخ و  یم  ار  نآ  زا 

بوخ زیچ  هک  میرادـن  شوخ  اـم  اریز  شورفب ،  ار  نآ  اـی  اـمن ،  طوـلخم  مدـنگ  نیا  اـب  ار  نآ  رخب و  وـج  اـم  يارب  تفگ :  دوـخ  ناـمالغ 
فاصنا تسا :  زیچ  هس  اهلمع  نیرترب  دومرف :  هک  هدـیدرگ  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  و  ( 381  . ) دـنروخب تسپ  سنج  مدرم  میروخب و 

رد تردارب  اب  وت  يربارب  و  ار ،  نآ  دننام  يدرگ  دونشوخ  اهنآ  يارب  رگم  يوشن  دونـشوخ  يزیچ  هب  هک  يوحنب  دوخ  بناج  زا  مدرم  نداد 
ار نآ  دش  دراو  ادخ  نامرف  زا  يزیچ  وت  رب  یتقو  هکلب  یئاهنت ،  هب  هللا  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  هن :  تلاح  ره  رب  ادخ  دای  و  لام ، 

تسا نینچ  ام  ناگرزب  لمع  يرآ ،  ( 382  . ) یئامن كرت  ار  نآ  دـیدرگ  دراو  لجوزع  يادـخ  یهن  زا  يزیچ  وت  رب  هک  یماگنه  يریگب و 
یب ادـج  یـشورفنارگ  تسا و  نوریب  نیملـسم  هگرج  زا  تسین و  نموم  دـنک  یفاصنا  یب  هک  یـسک  سپ  نانچ ،  یمالـسا  ياـه  هماـنرب  و 

 . تسا ناهج  يالقع  هکلب  نیملسم  مالسا و  هیور  فالخ  و  یفاصنا ، 

راکتحا
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ناگرزب زا  هک  یلماع  رح  خیـش  موحرم  راکتحا ،  هلاسم  اما  دیداد ،  یبوخ  رکذت  دـشخبب ،  ادـخ  بلق :  دیـشخبب !  منک  یم  رکـشت  مشچ : 
یم لقن  یتایاور  اج  نآ  رد  هدومن و  زاب  راکتحا  تمرح  صوصخم  باب  کی  لئاسو  باتک  رد  تسا ،  عیشت  ملاع  تاراختفا  زا  نیثدحم و 

ای يرهش و  هب  يرهـش  زا  هک  یـسک  دومرف :  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  تیاور :  نیا  تساهنآ  هلمج  زا  هک  دنک 
يرادهگن ار  قازرا  هک  نآ  هدـش و  هداد  يزور  دروآ ،  یم  تراجت  تهج  ار  قازرا  رگید ،  لحم  هب  یلحم  زا  ای  یتکلمم و  هب  یتکلمم  زا 

اطخ رگم  دنک ،  یمن  ماعط  راکتحا  هک  هدش  لقن  زین  ترـضح  نآ  زا  و  ( 383  . ) تسا نوعلم  دهد  یمن  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دـنک و و  یم 
تـسین راکتحا  هک  دنتـشاد  نایب  هاگ  نآ  دومرف ،  یهن  اهرهـش  رد  راکتحا  زا  ترـضح  نآ  هک  هدیدرگ  تیاور  ع )   ) یلع زا  و  ( 384  ) راک

 ! هن بلق :  دنک ؟  یمن  قدـص  راکتحا  سانجا  ریاس  يرادـهگن  رد  سپ  تسد :  ( 385  . ) نغور شمـشک و  امرخ ،  وج ،  مدـنگ ،  رد  رگم 
دنمزاین نآ  هب  مدرم  هک  ینامز  هژیوب  دـب ،  رایـسب  اـهنآ  ریغ  رد  راـکتحا  يرآ  ( 386  . ) تسا نینچ  يوتف  مه  هلیـسولا  ریرحت  رد  هک  ناـنچ 
هدیـسر ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هچ  نانچ  و  تسا ،  روآ  نایز  دنـسپان و  رایـسب  وا  لمع  دنادب ،  رکتحم  صخـش  دیاب  هصالخ  روطب  دنـشاب و 

(387  . ) دزاس هیبنت  سالفا  ماذج و  ضرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  راکتحا  ار  یماعط  نیملسم  رب  هکره  تسا 

هلماعم رد  شغ 

رب گرزب  ياهقف  تسا و  یمالسا  یناسنا و  دض  دنسپان و  رایسب  ياهلمع  زا  دریگ ،  یم  تروص  تسد  ياقآ  وت  هلیسوب  هک  هلماعم  رد  اما  و 
دننام تسا ،  هدیشوپ  شورف  دیرخ و  رد  هچنآ  ببـسب  تسا  مارح  شغ  هدومرف :  هلیـسولا  ریرحت  رد  هک  نانچ  دنا ،  هداد  يوتف  نآ  تمرح 

نابز ( 388  . ) یتابن نغور  اب  ای  هیپ ،  اب  یناویح  نغور  ندومن  طولخم  دب و  اب  بوخ  سنج  ندومن  طولخم  و  بآ ،  اب  ریش  ندرک  طولخم 
ترـضح زا  میامن .  یم  هراشا  تاـیاور  ود  یکی  هب  هنومن  باـب  زا  هک  تسا  رایـسب  تاـیاور  بلق :  دـشاب ؟  یم  هنیمز  نیا  رد  مه  یتیاور  : 

يررض وا  هب  ای  دنک ،  شغ  یناملسم  هرابرد  هک  سک  تسین  ام  زا  دندومرف :  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  هدش  لقن  شیمارگ  ءابآ  زا  ع )   ) اضر
یمن تنایخ  دیامن و  یمن  شغ  وخ  ردارب  هب  نموم  دومرف ،  هک  هدـش  لقن  ع )   ) یلع زا  و  ( 389  . ) دیامن هلیح  رکم و  وا  اب  ای  دزاس و  دراو 

تسین و ام  زا  دیامن ،  شغ  شورف  دیرخ و  رد  یناملسم  اب  هک  ره  دومرف :  هک  هدش  تیاور  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  و  ( 390  . ) دنک
هک هدـش  دراو  یتایاور  زین  و  ( 391  . ) نیملـسم يارب  دنقلخ  نیرت  هدننک  تنایخ  دوهی  اریز  دـش ،  دـهاوخ  روشحم  دوهی  اب  تمایق  زور  رد 

نمـشد دوخ  يارب  هچ  نآ  نارگید  يارب  دشاب  هتـشاد  تهارک  و  درادب ،  تسود  نارگید  يارب  دراد  تسود  دوخ  يارب  هچ  نآ  دیاب  یمدآ 
دای یلمع  نم  هب  هللا !  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  دیدرگ  بایفرـش  ص )   ) مارکا ربمایپ  تمدخ  یبارعا  يدرم  هدـش  لقن  هک  نانچ  دراد ،  یم 

هناور اهنآ  بناج  هب  دیآ  وت  يوس  هب  مدرم  هیحان  زا  يراد  تسود  هک  ار  هچ  نآ  دومرف :  ترـضح  موش ،  تشهب  لخاد  نآ  هلیـسوب  هک  هد 
(392  . ) رادماور نانآ  قح  رد  دیآ  وت  بناج  هب  مدرم  يوس  زا  هک  نیا  زا  یتحاران  هک  ار  هچ  نآ  نک و 

نآ تمرح  ریذبت و  فارسا و 

دوجو رد  هک  یئاهنایز  زا  تسا :  رایـسب  هعماج  رد  ام  لاثما  نایز  منک !  ضرع  هچ  بلق :  دیراد ؟  رظن  رد  نم  زا  مه  يرگید  نایز  تسد : 
دنوادـخ هک  یتـسارب  دراد :  نینچ  يدـنچ  تاـیآ  رد  هدـش و  وگتفگ  نآ  زا  ررکم  نآرق  رد  هک  تسا  ریذـبت  فارـسا و  هلاـسم  تساـمش ، 

رود راگدرورپ  تمحر  زا  دشاب ،  هتـشادن  تسود  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  تسا :  حـضاورپ  ( 393  . ) درادن تسود  ار  ناگدننک  فارـسا 
تـسا نکمم  تسد :  تسا .  هدمآ  رامـشب  هریبک  ناهانگ  زا  هک  دـشاب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  دـیدرگ و  دـهاوخ  یهلا  بضغ  دروم  هدوب و 

تسانعم نیمه  هب  مه  ریذبت  و  ندومن ،  يور  هدایز  ندرک و  جرخ  دح  زا  هدایز  ینعی  فارسا  بلق :  دینک ؟  نایب  ار  ریذبت  فارسا و  يانعم 
؟  دوب دـهاوخ  مه  نم  ریغ  لماش  ای  دوش  یم  روصت  نم  قح  رد  طقف  فارـسا  ایآ  تسد :  ( 394  . ) تسا ندومن  جرخ  هدوهیب  يانعمب  اـی  و 

لاوما رد  اهنت  ار  فارـسا  دیرگنب  نآرق  تایآ  رد  رگا  اریز  دینک ،  هابتـشا  منک  یم  لایخ  تسد :  تسا .  روصتم  وت  قح  رد  اهنت  يرآ  بلق 
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روطچ بلق :  دیدرگ .  دهاوخ  مه  امش  لماش  هک  دوش  یم  هدهاشم  زین  لاوما  ریغ  رد  هکلب  دید ،  دیهاوخن  دریگ  یم  ماجنا  نم  هلیـسوب  هک 
هظحالم ار  نآ  دـننام  و  ءاسن ،  هروس  هیآ 147  و  رمز ،  هروـس  هیآ 53  و  هط ،  هروـس  هیآ 127  رگا  امـش  تسد :  دینک .  نایب  رت  حـضاو   ؟

بغار اذل  تسادخ و  نامرف  رد  دح  زا  زواجت  شرگید ،  ماسقا  یلو  تسا ،  لاوما  رد  فارسا  فارـسا ،  عون  کی  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، 
 . دـهد یم  ماجنا  ناسنا  هک  يراک  ره  رد  تسا  دـح  زا  زواجت  فارـشا  دراد :  یناـیب  نینچ  دـنک  یم  ینعم  ار  فارـسا  یتقو  مه  یناهفـصا 

موحرم گرزب  هیقف  دوش و  یم  سفن  رب  فارسا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  اهاعد  رد  ای  دید و  دیهاوخ  ار  نومضم  نیمه  مه  تایاور  رد  و  ( 395)
یلاعبانج شیامرف  بلق :  تسا .  هدومن  میسقت  مسق  دنچ  هب  ار  نآ  هدومن و  زاب  فارـسا  صوصخ  رد  باب  کی  دئاوع  باتک  رد  مه  یقارن 

ماجنا امش  بانج  هلیسوب  هک  تسا  یلاوما  رد  دوش  یم  هدید  ریذبت  فارـسا و  عوضوم  رد  تایآ  زا  رابخا و  زا  هچ  نآ  یلو  تسا ،  حیحص 
تواخس بیع  هدومرف :  هک  نآ  ای  و  ( 396  ) تسا فارسا  ششخب ،  نیرت  تشز  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترـضح  دینک  هظحالم  دریگ  یم 

هک دنتسه  هتسد  راهچ  هک  دنک ،  یم  لقن  قداص  ماما  زا  تسا  ثیدح  لها  املع و  ناگرزب  زا  هک  يدنوار  موحرم  ( 397  . ) تسا فارسا  ، 
نم رگم  دهد :  یم  مایپ  وا  هب  دنوادخ  هد !  يزور  نم  هب  اهلاراب  دیوگ :  یم  هتسشن و  هناخ  رد  هک  يدرم  ددرگ ،  یمن  باجتـسم  ناشیاعد 
رارق وـت  تسد  هب  ار  وا  راـیتخا  اـیآ  دـیامرف  یم  دـنوادخ  دـلان ،  یم  شنز  تسد  زا  هک  يدرم  و  مدرکن ؟  رما  يزور  لاـبند  نتفر  هب  ار  وـت 

 : دیامرف یم  وا  هب  دنوادخ  هدب !  يزور  ارم  ایادـخ  دـیوگ :  یم  لاح  نیع  رد  دزاس و  یم  هابت  ار  نآ  تسا و  رادـلام  هک  يدرم  و  مدادـن ؟ 
نمحرلاابع تالاح  رد  هک  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  مدادـن ؟  نامرف  داسف  مدـع  هب  ار  وت  ایآ  مدرکن ؟  يور  هناـیم  هب  رما  ار  وت  اـیآ 

اب ار  اهبـش  دـنیامن .  یم  دروخرب  يراوگرزب  اب  ناداـن  دارفا  اـب  دـنور ،  یم  نیمز  يور  عضاوت  اـب  دنتایـصوصخ :  نیا  ياراد  هک  دـشاب  یم 
دنیامن یم  تاعارم  ار  لادتعا  هقیرط  قافنا ،  رد  هکلب  دننک ،  یم  بلط  ار  باذع  زا  تینوصم  دوخ  يادخ  زا  دـنروآ ،  یم  زور  هب  هدـجس 

(399  ) مدادن نامرف  هاوگ  دهاش و  نتفرگ  هب  ار  وت  نم  ایآ  دیامرف ،  یم  دنوادخ  دهد  ضرق ،  دـهاش  نودـب  ار  لوپ  هک  يدرم  زین  و  ( 398)
کلذ نیب  ناک  اورتقی و  ملو  اوفرـسی  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  الاب و  هیآ  حرـش  رد  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاـک  رد  و 
هاگنآ تخیرن ،  يزیچ  نآ  زا  هک  تفرگ  تسد  رد  مکحم  ار  نآ  تشادرب ،  ار  هزیر  گنـس  تشم  کـی  داد :  ماـجنا  ار  یلمع  نینچ  اـماوق 

هک هدرک  زاب  ار  تسد  و  تشادرب ،  نآ  زا  رگید  یگنچ  سپـس  هدومرف ،  لقن  شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  لـخب )   ) يراـتقا نیا  دومرف : 
هگن ار  رگید  یتمـسق  تخیر و  ار  نآ  زا  یتمـسق  تشادرب ،  نآ  زا  يرگید  هضبق  سپ  فارـسا ،  تسا  نیا  دومرف :  دعب  تخیر ،  شا  همه 

هک تسا  يرما  يور  هنایم  یتسارب  تسا :  هدـیدرگ  لقن  زین  راوگرزب  نآ  زا  و  لادـتعا )  هقیرط  () 400  ) ماوق تسا  نیا  دوـمرف :  و  تشاد ، 
یمارگ ربماـیپ  زا  راوگرزب  نآ  زین  و  ( 401  . ) دراد یم  نمـشد  ار  نآ  راگدرورپ  هک  تسا  يرما  فارـسا  هتـشاد و  تسود  ار  نآ  دـنوادخ 

 ، دنک يور  هدایز  هکره  دهد و  يزور  ار  وا  دنوادخ  دیامن ،  تاعارم  ار  يور  هنایم  شیناگدنز  رد  هکره  هدومرف :  تیاور  ص )   ) یمالسا
هدش هدارا  لاوما  رد  فارـسا  اهنآ ،  زا  هک  دینک  یمن  هدافتـسا  امـش  تایاور  نیا  زا  زیزع !  تسود  ( 402  . ) دزاس مورحم  ار  وا  راـگدرورپ 

 ، تسین لاوما  رد  اهنت  فارـسا  هک  منامهفب  متـساوخ  موش ،  نآ  رکنم  متـساوخن  هک  مه  هدـنب  تسد :  یـشاب ؟  یم  امـش  مه  نآ  لماع  هک 
لاوما رد  فارسا  ظفل  هک  منامهفب  متساوخ  یلو  مدرک ؛  لوبق  هک  مه  نم  بلق :  مدومن .  مه  تابثا  هک  تسا  دح  زا  زواجت  قلطم  رد  هکلب 

یم تبحـص  فارـسا  زا  یتقو  مه  مدرم  هماع  ناهذا  رد  هدـش و  هدرب  راک  هب  لاوما  رد  بلغا  تایاور  تاـیآ و  رد  اذـل  و  تسا ،  رتروهـشم 
دنمتورث ای  تسا ،  یفرسم  هاشداپ  دنیوگ :  یم  یتقو  الثم  دنک .  یم  لیم  یگدنز  رد  هدوهیب  ياهجرخ  يور و  هدایز  فرط  هب  نهذ  دوش ، 

هچ نآ  ای  و  ( 403  ) هدش تیاور  نومـضم  نیمه  هب  مه  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  نانچ  ددرگ ،  یم  مک  تکرب  فارـسا  اب  ای  تسا ،  يرذبم 
یم حالصا  نآ  اب  ندب  هچ  نآ  رد  دومرف :  هک  هدش  لقن  راوگرزب  نامه  زا  هک  نانچ  تسین ،  فارـسا  دوش  یم  هدرب  راکب  ندب  حالـصا  رد 

 : دوش هتفگ  رگا  هک  نآ  ایآ  و  ( 404  ) دشاب رضم  ندب  يارب  دزاس و  هابت  ار  لام  هک  تسیزیچ  نآ  رد  فارـسا  سپ  تسین ،  فارـسا  دوش ، 
هدوهیب و ریقف  یلو  دـنک ،  جرخ  هزادـنا  هب  ینغ  تسا  نکمم  یهاگ  هک  نآ  يارب  دـشاب ،  رت  هدننکفارـسا  يدـنمتورث  زا  هک  يریقف  اسب  هچ 
؟  لاوما رد  هقفن  هب  زج  ایآ  دور ،  یم  اجک  هب  رکف  اـیآ  ( 405  ) هدـش تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  مه  ینعم  نیمه  هب  هک  نانچ  دـح  زا  شیب 
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دوخ جراخم  تاقفن و  رد  يزاسن ،  بذـعم  مه  ار  ام  يدرگن و  بذـعم  دوخ  تشز  لامعا  اـب  هدوب ،  دوخ  بظاوم  دـیاب  تسد  ياـقآ  سپ 
هیهت هک  ینیشام  يرخ ،  یم  هک  یـسابل  ینک ،  جرخ  حیحـص  فرـصم  رد  هزادنا  هب  هداد  وت  هب  نابرهم  دنوادخ  هک  یلام  ینک  رظن  دیدجت 

تراک لاح و  روخارف  ناش و  قبط  يروآ ،  یم  مهارف  هک  یگدـنز  تاـمزاول  یئاـمن ،  یم  باـختنا  تدوخ  يارب  هک  يا  هناـخ  ینک ،  یم 
دراد تیاور  رد  هک  یشوپن  بسانم  ریغ  تاقوا  راک و  عقوم  رد  هناخ و  نایم  يدرک  هیهت  وربآ  ظفح  يارب  هک  یـسابل  یـشاب  هجوتم  دشاب و 
نوچ امرخ ،  هتـسه  نتخادـنا  رود  ع )   ) قداص ماما  تیاور  رد  هک  دوش  یم  هدـید  وت  راک  رد  فارـسا  يدـح  هب  تسا و  فارـسا  نآ  دوخ 

هدـیدرگ یهن  نآ  زا  هدـمآ و  رامـشب  فارـسا ،  هدروخ  نآ  زا  ناسنا  هک  یبآ  هدـنامیقاب  نتخیر  هکلب  ددرگ ،  هدافتـسا  نآ  زا  تسا  نکمم 
(406  . ) تسا

نآ رئاظن  راگیس و 

 ، راگیـس دننام :  حیحـص  ریغ  دب و  هار  عورـشمان و  قیرط  رد  يروآ ،  یم  تسد  هب  تمحز  اب  هک  ار  یلوپ  یـشاب و  رادـیب  دـیاب  نینچمه  و 
صیخـشت هب  يدرف  ره  هک  يرگید  تشز  ياهراک  اهدرگ و  نیئوره و  گـنب و  شیـشح و  نویفاو و  تارکـسم  عاونا  پیپ  ناـیلق و  قپچ ، 

نم راک  یتخاس ،  نم  هجوتم  هک  يروما  نیا  تسد :  يربن .  راک  هب  دنادب  ار  نآ  يدب  دناوت  یم  يا  هزادـنا  ات  دوخ  لقع  نادـجو و  رکف و 
تسد دراد ؟  اهمادنا  هب  یطبر  هچ  تسامش  هب  طوبرم  هک  یئاهراک  اپ :  تساهمادنا .  ریاس  ینیب و  ناهد و  ياهراک  زا  اهنآ  بلغا  تسین ، 

 . دبای یم  ققحت  روما  نآ  اجک  يورن ،  رگید  عورشمان  هار  اه  هد  ملاسان و  تاحیرفت  یشایع و  لابند  هب  رگا  یتفین ،  هار  هب  امش  دوخ  رگا  : 
رد ای  هرادا ،  زیم  تشپ  ای  هزاغم و  برد  یسک  دراد  ناکما  دراد ،  نم  هب  یطبر  هچ  نآ  لاثما  ندیشک و  راگیس  دنکن !  درد  امش  تسد  اپ : 

لاثما راگیس و  رگم  تسد :  دنزاس .  داتعم  عرش  لقع و  فالخ  روما  ریاس  ای  كایرت  ای  راگیس  هب  ار  وا  لها  ان  یئاقفر  دشاب و  هتسشن  لزنم 
نم اب  امـش  باوج  بلق :  يروآ ؟  یم  باسح  هب  یئـالقع  ریغ  هار  ار  نآ  یئوگ و  یم  نخـس  يدـج  نینچنیا  امـش  هک  دراد  يدـب  هچ  نآ 

ياـهرتکد زا  یکی  بطم  هب  نارهت  رد  يزور  دـیآ ،  یم  رظن  هب  یبوخ  راـک  یلیخ  امـش  رظن  هب  هک  يراگیـس  نیمه  تسد !  ياـقآ  تسا ، 
مامت تفرگ و  ار  وا  راگیس  درک ،  زارد  تسد  رتکد  ياقآ  دوب ،  يراگیس  وا  تسد  رد  دش ،  دراو  يدرف  کی  مدوب ،  هتفر  هیر ،  صصختم 
دننک یمن  میرحت  ار  نآ  عجارم  تایآ و  املع و  ارچ  ارچ ؟  رگید  امش  تفگ :  سپس  درب  نیب  زا  ار  نآ  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  راگیـس  تکاپ 

هک لاح  هب  ات  تسد :  دنداد .  یم  نآ  تمرح  هب  يوتف  دنتسناد ،  یم  مناد  یم  نم  هک  هزادنا  نآ  ار  راگیس  ررض  املع  رگا  تفگ :  سپس   ؟
یئاجرد نآ  دش و  دهاوخ  مارح  ملـسم  روطب  يوناث  مکح  ناونع  هب  دنـشاب  هدادن  مه  اوتف  رگا  بلق :  دنا .  هدادن  نآ  تمرح  هب  يوتف  املع 

ءاذـیا تمرح  املع ،  همه  ياوتف  اریز  دوش ،  نیملـسم  تیذا  ثعاب  مه  دـشاب و  هتـشاد  یهجوت  لـباق  یناـج  ررـض  دوخ  يارب  مه  هک  تسا 
ندیـشک سرد و . . .  لحم  سرادم ،  یبهذم ،  سلاجم  دجاسم ،  دننام :  یمومع  عماجم  رد  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  تسا و  ینید  ردارب 
یناوارف یلام  یناج و  تاراسخ  دراد  ناکما  یهاگ  دوب و  دـهاوخ  ناج  لام و  طیرفت  هک  نآ  زا  ریغب  تسا ،  نارگید  تیذا  بجوم  راگیس 

دندش و هلاغزج  رفن  هدزاود  دودح  تفرگ ،  شتآ  راگیـس ،  کی  شتآ  رثا  رد  سوب  ینیم  کی  يزور  هک  دور  یمن  مدای  دروآ .  راب  هب  ار 
 ، میریگن رظن  رد  يررض  نآ  يارب  اضرف ،  رگا  هدیشک و  شتآ  هب  ار  يرازاب  راگیـس ،  هت  کی  هدش  هاگ  و  دنتـشگ .  مولعم  حورجم و  هیقب 

جراخم يدرف  ره  رگا  یتسار  دـنک و  یم  تیافک  نآ  يدـب  رد  دوش ،  یم  فرـصم  هار  نیا  رد  ناموت  اـهدرایلیم  یلاـس  ره  رد  هک  نیا  زج 
دیاش و  هدرک ،  فرـصم  ار  هناخ  باب  کی  نامتراپآ و  کی  لوپ  رمع  کی  رد  هک  دـنیب  یم  دروآ ،  باسح  هب  ار  دوخ  راگیـس  رمع  کـی 

هک هدنب  هیر :  درک .  یم  هیهت  دوخ  يارب  ار  هناخ  نیرتهب  دوبن ،  يراگیس  رگا  هک  دشاب ،  مه  رجاتـسم  رمع  مامت  رد  يراگیـس  ياقآ  نامه 
 ، دراد یگتـسب  نم  هب  ناسنا  تایح  همادا  هدـیرفآ ،  ارم  میکح  راـگدرورپ  اریز  متـسین ،  یـضار  تسد )   ) دوخ تسود  زا  مدوخ  هب  تبـسن 

شقن زا  هدوـب و  هیاـسمه  امـش  نم و  اریز  تسا ،  نینچ  يرآ  بلق :  دـش .  دـهاوخ  یمدآ  گرم  ثعاـب  نـم ،  رد  هـفقو  نیرتـکچوک  اریز 
اـه و هژیاـن  ياـن ،  هرجنح ،  قلح ،  ینیب ،  ینعی  نآ  ياـضعا  و  دریگ ،  یم  ماـجنا  هنوگچ  سفنت  هک  مناد  یم  نم  يرآ  میعلطم ،  رگیدـکی 
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وت رد  وت  دایز  ياه  هرفح  زا  نم  هک  دـناد  یمن  تسد )   ) اـم تسود  يرآ  هیر :  دنـشاب .  یم  فیرظ  هزادـنا  هچ  اـت  دیـشاب  امـش  هک  اهـشش 
 ، زور هنابـش  ره  رد  نم  هلیـسوب  رـشب  هک  دـنناد  یمن  ناشیا  دزاس .  یم  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  یکزان  فیرظ و  ياه  هدرپ  ما و  هتفاـی  لیکـشت 
زا سفنت  زا  رتهب  ار  ینیب  هار  زا  سفنت  ءابطا  هک  دشاب  فاص  اوه  هزادنا  نآ  دیاب  و  دراد .  مزال  دازآ  ياوه  بعکم  رتم  هدزای  طسوتم  روطب 
 . دـهد یم  نم  لـیوحت  هدرک  هیفـصت  ار  نآ  هتفرگ  ار  اوه  تفاـثک  هک  دراد  دوـجو  یئاـهوم  ینیب  ناـیم  رد  نوـچ  دـنا ،  هتـسناد  ناـهد  هار 
اب هداد ،  تسد  زا  ار  ینژیسکا  داوم  نوخ  اهلولـس ،  تخوس  يارب  یهاگ  دسر ،  یم  ندب  طاقن  مامت  هب  بلق )   ) امـش هلیـسوب  هک  یئاهنوخ 

نژیـسکا هدرپـس و  اوه  هب  ار  دوخ  یمـس  هداـم  دوش ،  یم  فاـص  ياوه  نیـشنمه  هدرک ،  تکرح  هریت  یگنر  اـب  نم  يوس  هب  ینبرک  داوم 
ياهدود ای  راگیـس و  اب  ارم  هنافـساتم  لاح  نیا  اب  دـهد .  یم  ماجنا  ار  هیلوا  لـمع  هدرک  تکرح  امـش  يوس  هب  اددـجم  دـنک و  یم  بسک 

منیب یمن  ار  یتیانج  تنایخ و  نینچ  نم  دنیامن و  یم  هدولآ  دود  تفاثک  اب  ارم  فیرظ  رایسب  ياه  هدرپ  و  اه ،  هرفح  هدرک ،  هدرـسفا  رگید 
 . دناد یمن  ادخ  قولخم  ارم  تسا و  دض  نم  اب  ایوگ  هدرک  نشور  راگیس  اب  ار  راگیـس  یهاگ  هک  تسد )   ) دوخ نادان  تسود  هار  زا  رگم 

یتسار هتفگ ،  كرت  ار  داصتقا  یکاپ و  عرو و  دهز و  تشادـهب و  لقع و  دـض  تشز و  لم  نیا  مرامگ ،  تمه  نم  هک  مراودـیما  تسد : 
مارح مه  یهاگ  دش  هتفگ  البق  هک  نانچ  تسا و  يا  هدوهیب  وغل و  لمع  دب و  راک  راگیس  ندیشک  یتسار  مزیزع !  يرآ  بلق :  موش .  رادیب 
یکی دور  یمن  مدای  یناطیش ؟  ای  تسا  یهلا  لمع  نیا  ایآ  یتسار  دنک  رکف  دیاب  دهاوخب ،  ار  نآ  حیحـص  نازیم  یـسک  رگا  دش و  دهاوخ 
رایسب زا  ار  وا  ضرم  دندمآ ،  وا  ياوادم  يارب  هک  صصختم  ياهرتکد  تفرگ  ناطرس  ضرم  جراخ  سرد  دیتاسا  زا  مق  گرزب  ياملع  زا 

لوا زا  گرزب  درم ،  نآ  يرآ   ) دومن كرت  ار  نآ  زین  هل  مظعم  دندومن  عنم  راگیس  ندیشک  زا  ار  وا  اذل  دنداد و  صیخشت  راگیس  ندیـشک 
رد هدرکن  زارد  تسد  نآ  يوسب  تسد )   ) نامتسود تسا  راوازس  سپ  دیشک ) یمن  راگیس  ءادتبا  زا  هنرگ  هدادن و  شحاف  ررض  صیخـشت 
 : تسد دیزادرپب .  تسد  رگید  ياهنایز  هب  هرک  تیافک  راگیـس  عوضوم  رد  نخـس  مشچ :  دشاب .  اشوک  نارگید  دوخ و  تسارح  ظفح و 
 ( ع  ) رقاب ماما  تیاور  هب  ایآ  دینک  هدهاشم  مه  ار  دوخ  بویع  هدرب ،  یپ  شنزرـس  هانگ  هب  مه  امـش  تسبوخ  رخآ  تسا !  سب  ام  شنزرس 
نآ دنیبب  مدرم  زا  هک  سب  نیمه  ناسنا  ندوب  بویعم  ياه  هناشن  زا  هدرک :  تیاور  ص )   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  زا  هک  دـیا  هدرکن  دروخرب 
دوخ نیـشنمه  هک  نآ  درادن و  ار  نآ  كرت  یئاناوت  دوخ  هک  دیامن  شنزرـس  ریبعت و  يزیچ  هب  ار  مدرم  دنیب و  یمن  دوخ  هرابرد  هک  ار  هچ 
يارب هسلج  نیا  مینک ،  شنزرـس  ار  یـسک  اـم  دوـبن  اـنب  مزیزع !  مشچ :  ( 407  . ) دـشخب یمن  ار  وا  يا  هدـئاف  هک  يزیچ  هـب  دـهد  رازآ  ار 

دیئامرفب لاح  میئامن ،  حالصا  ار  نتشیوخ  هدرک ،  كرت  ار  نآ  شیوخ  بیع  هب  ندرب  یپ  زا  دعب  تسنآ ؟  دیما  تسا ،  رگیدکی  یئامنهار 
 . دیهد رکذت  دینیب  یم  یبیع  ام  دوجو  رد  رگا  دیزاجم  مه  امش  هاگ  نآ  تسیچ ؟  شنزرس  هانگ 

شنزرس رییعت و  هانگ 

زا ( 408  . ) دـنک شنزرـس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن  شنزرـس  ار  ینموم  هک  ره  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  تسد : 
 . نکم شنزرـس  هانگ  هب  ار  يدـحا  هک  دوب  نیا  نارمع  نب  یـسوم  هب  رـضخ  شرافـس  نیرخآ  هدـیدرگ :  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  ترـضح 
 ، دومن شنزرس  شهایـس  ردام  هب  ار  يدرف  ص )   ) مرکا ربمایپ  دهع  رد  رذابا  هک  هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  رقاب و  ترـضح  زا  ( 409)
ات دیلام  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  رس و  ردقنآ  رذوبا  يد ! ؟  من  شنزرس  شردام  هب  ار  وا  ندومرف  ترـضح  هایـس !  رـسپ  يا  تفگ :  وا  هب 
نآ ادخ  زا  هدـنب ،  نیرترود  دومرف :  هک  هدـیدرگ  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  رد  و  ( 410  . ) دیدرگ دونـشوخ  وا  زا  ص )   ) ادخ لوسر 
رد و  ( 411  . ) دیامن شنزرـس  هلیـسونیدب  ار  وا  يزور  ات  دیامن ،  يرادهگن  ار  وا  ياهـشزغل  دنک و  يردارب  یـسک  اب  ناسنا  هک  تسا  یتقو 

نموم ناردارب  ياهبیع  زا  ار  وا  دوخ ،  بیع  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  هدـش :  لقن  نومـضم  نیا  هب  ع )   ) يدـه همئا  زا  یتایاور  رگید  باـب 
هب بل  مدرم  بویع  زا  نوچ  یلو  بیع ،  ياراد  دندوب  یئاه  هتـسد  هنیدم  رد  هک  هدش  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  و  ( 412  . ) دراد زاب  دوخ 

دندوب هنیدم  رد  رگید  هتـسد  و  دوبن ،  یبیع  اهنآ  زا  مدرم  دزن  رد  دندرم و  اهنآ  دیناشوپ ،  مدرم  رب  ار  ناشبویع  دـنوادخ  دـندوشگن ،  نخس 
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نآ اب  اهنآ  هتـسویپ  هک  تخاس ،  راکـشآ  ار  یئاهبیع  اهنآ  يارب  دنوادخ  دـنتخادرپ ،  مدرم  بویع  رکذ  هب  نوچ  یلو  دـندوب ،  بیع  یب  هک 
ياقآ تسد :  دیتخاس .  انـشآ  فئاظو  نیاب  ار  ام  هک  مینونمم  یلیخ  امـش  زا  ام  نابز :  ( 413  . ) دندرم هک  نآ  ات  دندش  یم  هتخانـش  بویع 

هب ار  داریا  نیا  هک  امـش  نابز :  دریگ ؟  یم  ماجنا  وت  زج  یـسک  هچ  هلیـسوب  شنزرـس  رییعت و  اریز  تسوت !  ياـهمرج  زا  همه  اـهنیا  ناـبز ! 
شنزرس کش  یب  مشاب ،  هتفگ  مه  رگا  تسد :  دریگ ؟  یمن  تروص  نم  هار  زا  زج  راک  نیا  دیئوگ  یم  لاح  دیدومن  مشچ )   ) ام تسود 

نآ زا  تسا  نکمم  نابز :  دیدرگ .  دهاوخ  همه  بیـصن  وت  هیحان  زا  اهنایز  بلغا  دبای و  یم  ققحت  یئوت  لثم  زا  نآ  لاثما  بویع و  رکذ  و 
هلمجلا یف  هدـش و  مه  کـفا  هب  ریبعت  نآرق  رد  نآ  زا  هک  تسا  ناـتهب  اـهنآ  هلمج  زا  رایـسب !  يرآ ،  تسد :  دـیزاس ؟  علطم  ار  اـم  اـهنایز 

(414  . ) تشذگ نآ  ثحب 

نآ تمرح  ناتهب و 

امش مروایب ،  ار  هیآ  کی  زا  شیب  مراد  تردق  يرآ ،  تسد :  دینک ؟  نایب  دوخ  بلطم  تابثا  يارب  نآرق  زا  ار  يا  هیآ  تسا  نکمم  نابز : 
يدنـسپان رایـسب  لمع  ار  ناتهب  گرزب  راگدرورپ  هک  درک  دیهاوخ  دروخرب  یتایآ  هب  دیناوخب  ار  نآ  دننام  رون و  يرـسا ،  ءاسن  هروس  رگا 

تبسن یهانگ  یب  درف  هب  ار  نآ  سپس  دهد ،  ماجنا  هریبک  ای  هریغص  یهانگ  هک  ره  و  هدومرف :  نینچ  هیآ  کی  رد  تسا .  هدروآ  باسح  هب 
غورد هک  یناسک  یتسارب  هدومرف :  نینچ  يرگید  هروس  رد  و  ( 415  . ) تسا هدش  لمحتم  ار  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  تقیقح  رد  سپ  دهد 

نآ تسناشیا  زا  يدرم  ره  يارب  تسا  ریخ  امش  يارب  نآ  هکلب  دیرادنپنرش  ار  نآ  دوخ  يارب  امـش ،  زا  دنتـسه  یهورگ  دندروآ  ار  یگرزب 
مه تایاور  ( 416  . ) گرزب باذع  تسوا  يارب  دیدرگ ،  گرزب  هانگ  نیا  راد  هدهع  نانآ  زا  هک  یـسک  هدرک و  بسک  هانگ  زا  هک  ار  هچ 
هک دنامن  هدیـشوپ  دیدرگ .  نایب  قباس  ثحب  رد  اهنآ  زا  ضعب  هک  نانچ  تسا ،  هدـش  دراو  لمع  نیا  شهوکن  رد  يدـیدش  رایـسب  محل  اب 
 ، دنک ادیپ  ققحت  فرط  رس  تشپ  رد  ناتهب  رگا  اریز  تسا )  رتالاب  انز  زا  هک  یتبیغ   ) تسا رتشیب  تبیغ  هانگ  زا  بتارمب  یهاگ  ناتهب  هانگ 
زا هریبـک و  ناـهانگ  زا  نیارباـنب  تـبیغ ،  غورد و  ینعی  ناـتهب  تـقیقح  رد  سپ  دراد ،  رب  رد  مـه  ار  غورد  هاـنگ  تـبیغ ،  هاـنگ  رب  هوـالع 

هتفگ هک  دـیدرگ  شومارف  تبیغ  ثحب  رد  رگم  تسد :  تسا .  تبیغ  مه  غورد و  مه  روطچ  مدـیمهفن  نابز :  دـشاب .  یم  اهنآ  نیرتگرزب 
دهد یتبـسن  هک  تسنآ  ناتهب  تمهت و  یلو  دشاب ،  وا  رد  هک  دـیوگب  دوخ  ینید  ردارب  رـس  تشپ  ار  یبلطم  ناسنا  هک  تسنآ  تبیغ  دـش : 

هک هداد  تبـسن  يزیچ  وا  هب  ینعی  هتفگ  غورد  مه  هدز و  فرح  وا  رـس  تشپ  هک  هدرک  تبیغ  مه  تروـص  نیا  رد  سپ  دـشابن ،  وا  رد  هک 
یم ناتهب  تمهت و  ثعاب  فرط  دوخ  تاقوا ،  بلغا  نوچ  دشاب  هتشادن  يدایز  ریصقت  اجنیا  رد  نابز  منک  یم  نامگ  بلق :  تسین .  وا  رد 

 : تسد روطچ ؟  بلق :  ینامگدب  نظ و  ءوس  دیئامن .  هئربت  ار  نتشیوخ  دوخ ،  راتفگ  اب  دیهاوخ  یم  امـش  دوش  یم  مولعم  تسد :  ددرگ . 
تسد تسیچ ؟  ینامگ  دب  رگم  بلق :  دریگ .  یم  ماجنا  طسوت و  یهانگ  نینچ  تسا و  ینامگ  دب  نظ و  ءوس  ناتهب ،  هشیر  هک  نیا  يارب 
رایـسب اهنامگ ،  زا  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیامرف :  یم  دنوادخ  هک  اج  نآ  دـیا ؟  هدـناوخن  نآرق  امـش  رگم  منک ؟  ضرع  هچ  : 

ار دوخ  ردارب  روما  دومرف :  هک  هدش  تیاور  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  زا  و  ( 417  ! ) تسا هانگ  اهنامگ ،  زا  یضعب  اریز  دینک .  زیهرپ 
وت ددرگ و  یم  رداص  وت  ردارب  زا  هک  يدـب  نخـس  هلیـسوب  دـیآ و  بلاغ  وت  رب  هک  دـیآ  يزیچ  وت  يوس  هب  وا  زا  ات  راذـگب ،  نآ  نیرتهب  رب 
هچ تیاور  لیذ  یلو  تسا  حیحـص  یلاـعبانج  نخـس  يرآ  بلق :  ( 418  . ) ربـم دـب  ناـمگ  یـشارتب  یبوخ  رد  یلمحم  یناوت  یم  نآ  يارب 

روج و هبلغ  تسیچ ؟  فیلکت  درک  هبلغ  متـس  ملظ و  هناـمز  رد  رگا  اـما  یـشارتب ،  یلمحم  نآ  يارب  یناوتب  رگا  دورف :  ترـضح  تشاد ؟ 
تسا مارح  درک  هبلغ  روج  رب  نآ  رد  تلادع  ینامز  هاگ  ره  هدش :  قن  ع )   ) يداه ماما  ترضح  زا  هلب ،  تسد :  لطاب  قح و  هلصاف  لدع و 

هک تسین  حیحص  يدحا  يارب  دومن ،  هبلغ  تلادع  رب  متـس  هک  یماگنه  و  دوش ،  هدید  ییدب  وا  زا  هک  نیا  رگم  يربب  ینظ  ءوس  يدحا  هب 
 ، درک عمج  ار  ساوح  یلیخ  دیاب  لاح  نیع  رد  یلو  (419  . ) ددرگ راکشآ  یبوخ  وا  زا  هک  نیا  رگم  دیامن ،  ادیپ  یبوخ  نامگ  يرگید  هب 

ع  ) یلع تمدخ  ار  یماش  درم  مور ،  ناطلس  هک  ینامز  دینیبب !  امش  تسا ،  مزال  راک  رد  تقد  نامز  ره  رد  دادن ،  تسد  زا  تفم  ار  نامیا 
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رد ع )   ) نسح ماما  ترـضح  تسا ؟  هلـصاف  ردـقچ  لطاب  قح و  نیب  دوب :  نیا  تالاوس  هلمج  زا  دـنک ،  لاوس  یبلاطم  از  اـت  دتـسرف  یم  ( 
هاگ نآ  داد ) باوج  ار  نیمه  ترضح  دش ؟  لاوش  نیمه  ع )   ) یلع ترـضح  زا  هک  دراد  یتیاور  رد   ) تشگنا راهچ  دیامرف  یم  وا  باوج 

تمـشچ اب  هک  ار  هچ  نآ  دومرف :  دـعب  تسا )  نیا  تشگنا  راـهچ  هلـصاف  ینعی  داـهن (  دوخ  مشچ  ود  شوگ و  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد 
هب ات  درک  تبظاوم  دـیاب  یلیخ  نیاربانب  ( 420  . ) تسا لطاب  نآ  رثکا  يونـش ،  یم  تشوگ  ود  اـب  هچ  نآ  و  تسا ،  قح  يدرک ،  هدـهاشم 

ار درخب  اـن  مدرم  ياـهفرح  زا  یـضعب  بیرف  يدوز  هب  دـهدن ،  تسد  زا  ار  شناـمیا  ناـگیار  هب  ددرگن ،  نیبدـب  يرگید  هب  يدرف  یناـسآ 
زا هدیقع  بلـس  يدوز  هب  دنکن ،  شوگ  یـسک  ره  فرح  هب  درواین  باسحب  لزنم  یحو  دینـش  هک  ار  ینخـس  ره  دشابن ،  رواب  دوز  دروخن 

یلو حیحـص ،  امـش  بلاطم  بلق :  تسا .  روما  رظان  اونـش و  دهاش و  گرزب  يادخ  هک  دنادب  تسا ،  مزال  لمات  هشیدنا و  دـیامنن ،  يدرف 
یمن اطخ  دوخ  لمع  رد  هدنب  نینچمه  و  نابز )   ) ام تسود  هشیمه  هک  تسا  حضاورپ  اما  منک ،  عافد  دوخ  زا  منخس  رد  متساوخن  نم  ادج 

نیا يارب  بلق :  روطچ ؟  تسد :  تمهت  عضاوم  زا  بانتجا  موزل  تسین !  اـج  یب  دروم و  یب  اـم  نظ  ءوس  مه  اـهاج  زا  یـضعب  نوچ  مینک 
رد ار  دوخ  هک  ره  دومرف :  هک  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  یتایاور  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  نینموملاریما  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  زا  هک 

لقن یلامث  هزمح  وبا  باـنج  زا  و  ( 421  . ) تسا هدش  نامگدب  وا  هب  هک  ار  یـسک  دنک  شنزرـس  درادن  قح  سپ  دـهد ،  رارق  تمهت  ياج 
اب هک  تسا  یـسک  تمهت  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هدومرف :  تیاور  ص )   ) مالـسا یمارگ  یبن  شراوگرزب  دج  زا  ع )   ) قداص ماما  هک  هدـش 
اب امش  زا  یکی  دیابن  زگره  دیئامن و  يرود  ینامگ  دب  عضاوم  زا  هدیدرگ :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 422  . ) دنک تسلاجم  تمهت  لها 
یم هنوگچ  و  دراد ،  یبلاـج  ياـهدومنهر  هچ  راوگرزب  نآ  نیبب  ( 423  . ) تخانـش دهاوخن  ار  وا  يدرف  ره  اریز  دتـسیاب  هار  رد  دوخ  ردام 

یفرح دتـسیان  هار  نیب  رد  شردام ،  اب  دوخ ،  مرحم  اب  ناسنا  یتح  هک  دنک  رب  هعماج  زا  ار  تبیغ  ارتفا و  تمهت و  ینیب و  دب  هشیر  دـهاوخ 
ع  ) يده همئا  ياهدومنهر  قبط  ناناملسم  رگا  و  ددرگ .  ینیبدب  ببس  هک  دهدن  ماجنا  یلمع  ماع  الم  رد  هرخالاب  دیامن و  طالتخا  ای  دنزب 

رتمک هکلب  جنپ  يدص  هب  دشاب ،  جئار  دون  يدـص  ناتهب  رگا  دـنک .  یم  شکورف  اه  ناتهب  هدـشن ،  داجیا  ینیبدـب  هاگچیه  دـننک ،  لمع  ( 
زاجم هدوب و  دازآ  ینامگ  دب  رد  نابز  امش و  هک  دوش  یمن  هدافتسا  اهنیا  همه  زا  یلو  تسا ،  حیحص  امـش  نخـس  تسد :  دیـسر .  دهاوخ 

ینیشن و مه  لکشم  درک ،  هراشا  نآ  هب  بلق  ام  تسود  هک  هزمح  وبا  تیاور  زا  نابز :  دیئامن ؟  مادقا  ناتهب  تمهت و  عون  ره  هب  هک  دیشاب 
زا قیفر  باختنا  اه و  تسلاجم  تسین  مولعم  الوا  اپ :  دـش .  دـهاوخ  راز  اپ )  ) امـش مزر  مه  راـک  هدـمآ ،  شیپ  قیفر  باـختنا  تسلاـجم و 

؟  تسا مزال  تقد  مه  تاعوضوم  هنوگ  نیا  رد  رگم  دوش ،  روصت  نینچ  هک  ضرف  رب  دشاب ،  نم  هیحان 

قیفر باختنا  تسلاجم و 

تافارحنا بلغا  دوش و  یم  ناسنا  بیـصن  دنـسپان  ياهتـسلاجم  دب و  قیفر  هار  زا  اه  یتخبدـب  رثکا  تفگ :  دـیاب  منک ! ؟  ضرع  هچ  نابز : 
رفاک ددرگرب ،  هدیقع  زا  یسک  رگا  هک  نیا  يارب  نابز :  روطچ ؟  اپ :  تسا .  هتـشگ  رادیدپ  رـضم  نادان و  تسود  باختنا  هار  زا  اهناسنا ، 

هچوک نایم  تال  هعماج ،  رب  لک  دوش ،  داعتم  ردخم  داوم  لکلا و  هب  دیآ ،  رد  راک  زا  دسفم  براحم و  ادـخ و  دـض  ددرگ ،  قفانم  دوش ، 
هرخسم نیچ ،  نخـس  ناتهب ،  ءارتفا و  تمهت و  تبیغ و  غورد و  لها  یطال ،  یناز و  راکتیانج ،  تلاق و  دزد ،  نزهار و  نابایخ ،  هراکیب  ، 

ددرگ رگید  دنـسپان  يوخ  گنر و  اهدص  ياراد  هدش و  راوخ  هزور  و  زامن ،  یب  دنمزآ ،  رورغم ،  راک ،  ایر  ربکتم و  بلط ،  هاج  هدننک ، 
رد دیاب  نیاربانب  دش ،  دهاوخ  لیـصحت  بوخ  قیفر  هار  زا  زین  تافـص  نیا  دض  هک  نانچ  دیدرگ .  دهاوخ  لصاح  قیفر  تبحاصم  هار  زا  ، 

تقافر و تبحاصم و  زا  دنک و  باختنا  ار  یئادخ  تسود  دوخ  يارب  هدادن ،  رارق  قیفر  ار  يدرف  ره  دیـشوک  تسود  باختنا  اهتـسلاجم و 
نابز تسا ؟  هدش  دراو  يزیچ  تسلاجم  قیفر و  شنیزگ  صوصخ  رد  مالسا  رد  اپ :  دنیزگ .  يرود  لذر  تسپ و  قیالان و  دارفا  ینیشنمه 
همه هک  تسا  دیما  نیا !  زا  رتهب  هچ  هتبلا ،  نابز :  دـینک ؟  یفرعم  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  یئامنهار  ناونع  هب  تسا  نکمم  اپ :  رایـسب .  يرآ ، 
نینچ میرک  نآرق  شینامـسآ  باتک  رد  گرزب  دنوادخ  نابز :  دیئامرفب .  سپ  اپ :  میدرگ .  دنم  تداعـس  هدش و  دنم  هرهب  اهنآ  رکذ  زا  ام 
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نم رب  ياو  يا  متشاد ،  یهار  ادخ  هداتسرف  اب  نم  شاک  دیوگ :  دزگ و  نادند  هب  ار  دوخ  ياهتسد  راکمتس  هک  ار  يزور  نک  دای  هدومرف : 
 ، تخاس هارمگ  دوب  هدمآ  نم  تیاده  يارب  هک  نآ  زا  دعب  وا  باتک  ادخ و  دای  زا  ارم  انامه  متفرگ ،  یمن  تسود  ار  ینالف  نم  شاک  يا  ! 

دومرف تسا ؟  رتهب  همه  زا  نیشنمه  مادک  دش  هدیـسرپ  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دیوگ  سابع  نبا  ( 424  . ) تسا یمدآ  هدننک  دوبان  ناطیش  و 
قداص ماما  زا  و  ( 425  . ) دزادنا ترخآ  دای  هب  ار  وت  وا ،  لمع  دیازفیب و  وت  ملع  رد  شراتفگ  دزادنا و  ادـخ  دای  هب  ار  وت  وا ،  نید  هکره  : 

زیچ هس  هب  مردـپ  ارم  دومرف :  هاـگنآ  دزومآ ،  یم  دوخ  تشز  لـمع  زا  وت  هب  نوچ  نکم !  تقاـفر  ناقـساف  اـب  هک :  هدـیدرگ  تیاور  (ع ) 
دهاوخن ملاس  دـیامن ،  تقاـفر  دـب  قیفر  اـب  هک  ره  مرـسپ  يا  دوب :  نیا  دومرف  نم  يارب  هچ  نآ  رد  و  دومرف :  یهن  زیچ  هس  زا  داد و  ناـمرف 

هب تیاور  نیا  اـپ :  ( 426  . ) دش دهاوخ  نامیـشپ  دشابن  دوخ  نابز  کلام  هک  ره  دـیدرگ و  دـهاوخ  مهتم  دور  دـب  ياج  رد  هک  ره  دـنام و 
باسح ررـض  ار  نآ  رگا  و  موش ،  یم  هبنتم  هتفرگ  دـنپ  ترـضح  نآ  راتفگ  زا  اریز  تسا ،  نم  عفن  هب  اـقافتا  ناـبز :  دوب !  امـش  دوخ  ررض 

 ! تسامش تاصتخم  زا  ود  ره  و  دب ،  لحم  رد  دورو  مه  دراد و  رب  رد  ار  دب  مدآ  تبحاصم  مه  نوچ  تسامش ،  ررـض  رب  نآ  رثکا  ینک ، 
يردارب تقافر و  وشم و  هتـسد  راهچ  کیدزن  هک :  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  نابز :  دـیزادرپب .  تاـیاور  هیقب  هب  درادـن  یلاکـشا  اـپ : 

یم وت  زا  لیخب ،  اما  دنز و  یم  ررض  یلو  دناسرب  یعفن  وت  هب  هک  تسنآ  شفده  قمح  اما  وگغورد ،  رایسب  وسرت ،  لیخب ،  قمحا ،  نکم : 
یلو دـیوگ  یم  تسار  یهاگ  وا  وگغورد ،  رایـسب  اما  و  دـیامن ،  یم  رارف  شردام  ردـپ و  وت و  زا  وسرت  اـما  و  دـشخب ،  یمن  وت  هب  دریگ و 

ام زا  کی  ره  دـیاب  سپ  تسا ،  شیوخ  تسود  نید  رب  یناسنا  ره  هدـیدرگ :  لقن  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  و  ( 427  . ) دش دهاوخن  قیدصت 
لقن ع )   ، ) شراوگرزب ردـپ  زا  قداـص  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  و  ( 428  . ) دـهد یم  رارق  تسود  دوـخ  يارب  ار  یـسک  هچ  دـنک  رظن 

 ، قیرط رد  وشم و  نخـس  مه  نکم و  یهارمه  اهنآ  اب  سپ  رگنب ،  هتـسد  جنپ  هب  مرـسپ !  دومرف :  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  مردپ  هک  هدیدرگ 
دراد تایاور  یـضعب  رد  دش و  هتفگ  نآ  هراصع  هدوب  لصفم  تیاور  ( 429  . ) محر عطاق  قمحا و  لیخب ،  قساف ،  باذـک ،  امنم :  تقاـفر 

يرگید دزن  ار  دوخ  لمع  اریز  هدـش ،  یهن  تالابم )  یب   ) قئاـم تبحاـصم  زا  یتیاور  رد  و  ( 430  ) امن بانتجا  رـش  بحاص  تقافر  زا  هک 
 ، هدرک تیافک  هزادنا  نیمه  نکل  تسا ؛  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور ،  ( 431  . ) دنشاب وا  لثم  مه  نارگید  هک  دراد  تسود  هداد و  تنیز 

هدرب رسب  لماک  یتخبدب  رد  یـسک  ره  لاح  هب  ات  هک  هدیدرگ  تباث  هبرجت  اب  اریز  تسین ،  مه  تایاور  رکذ  هب  يزاین  تفگ  ناوت  یم  هکلب 
 ، هدیدرگ فرحنم  حیحـص  هار  زا  ای  هتـشگ و  داتعم  يدـب  لمع  هب  ای  هدـش و  يزیچ  هب  التبم  ای  رادـن  ای  رامیب  رمع  کی  هتـشگ و  هراچیب  و 

نابز تسا ؟  رتهب  یئاهنت  دشن  ادیپ  بوخ  قیفر  هکیتروص  رد  دیئامرف ،  یم  امـش  هک  روطنیا  اپ :  تسا .  هدوب  لها  ان  اب  تقافر  رثا  رد  رتشیب 
 ( ص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  تسا ،  یلقع  بلطم  نیا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  دـیراد ؟  کش  هدـیقع  نیا  رد  راتفگ و  نیا  رد  امـش  رگم  : 

مدیمهفن رخآ  نم  مشچ :  ( 432  . ) تسا نادب  اب  ینیـشنمه  زا  رتهب  یئاهنت  یئاهنت و  زا  رتهب  ناگتـسیاش ،  اب  ینیـشنمه  هک  هدش  تیاور  زین 
 ، اپ تسد و  فرط  زا  مه  دوب و  دهاوخ  نم  هیحان  زا  مه  قیفر  باختنا  میرذـگن  قح  زا  رگا  نابز :  دـش ؟  يا  هیحان  هچ  زا  باختنا  نیا  هک 
هب هک  تسین  دب  دیدرگ ،  نشور  تسا ،  قیفر  تخانش  هار  هک  فده  دشاب ،  فرط  ره  زا  الاح  شوگ :  دیشاب .  رثوم  انایحا  مه  امش  دیاپ  و 

 . منیب یمن  يرگید  نایز  دوخ  رد  هک  نم  تسد :  دیزادرپب .  تسد )   ) نامتسود رگید  نایز 

ادخ يایلوا  اب  هبراحم 

طسوت دنا  هدومن  نیعم  نآ  يارب  يدح  ءاهقف  هدمآ و  رامـشب  هریبک  ناهانگ  زا  تایاور ،  یـضعب  رد  هک  ادخ  يایلوا  اب  هبراحم  ایآ  شوگ : 
شاداـپ تسین  نیا  زج  هتـشاد :  ناـیب  نینچ  میکح  دـنوادخ  ار  نآ  دـح  شوـگ :  تسیچ ؟  نآ  دـح  تسد :  دریگ ؟  یم  ماـجنا  یـسک  هچ 

ای دـندرگ ،  هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش ،  هتـشک  نیا -  دـننک ،  داسف  نیمز ،  رد  ات  دنـشوک  یم  دـنگنج و  یم  وا  لوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک 
(433  . ) تسا یگرزب  باذـع  ترخآ  رد  ناشیارب  تسایند و  رد  يراوخ  اهنآ  يارب  نیا  دـنوش ؛ یعبت  ای  دوش  هدـیرب  اهنآ  ياهاپ  اهتـسد و 

دوش یم  ثحب  ماکحا  لیبق  نیا  زا  اج  نیا  رد  رگا  و  دنک ،  نییعت  دشاب  طئارشلا  عماج  هک  مالسا  عرـش  یـضاق  دیاب  ار  یماکحا  نینچ  هتبلا 
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يرگید ناسک  نم  زا  ریغ  املـسم  مرج  نیا  رد  تسد :  دـشاب .  يوتف  مکح و  نایب  ضرغ  هک  نآ  تسا - :  مالـسا  فراعم  اب  یئانـشآ  يارب 
دشابن و اپ )  ) ام تسود  رگا  تسد :  دراد ؟  یم  رب  درس  مرگ و  هحلسا  ریـشمش  دراک ،  وقاچ ،  یـسک  هچ  وت  زا  ریغ  شوگ :  دنکیرـش .  مه 

هچوک هب  ای  ناناملسم و  هناخ  هب  زور  ای  بش  مریگ ،  رب  هحلسا  مناوت  یم  هنوگچ  نم  دیامن ،  هشیدنا  لد  رگا  و  دنکن ،  یئامنهار  مشچ  رگا 
یم وت  ندرگ  هب  ار  مرج  نیا  ءالقع  اـما  دـنرثوم ،  راـک  نیا  رد  اـهنیا  همه  هک  تسا  لوبق  شوگ :  میاـمن ؟  هلمح  هتفر ،  ناـبایخ  رازاـب و  و 
لد ای  هدرگ ،  لمح  دوخ  اب  برح  تالآ  اپ  ای  هتفرگ ،  شود  هب  هحلسا  مشچ  دیوگ  یمن  سکچیه  دنناد ،  یم  رـصقم  ار  وت  همه  دنزادنا ، 

هراپ هراپ  تسد  اب  هدز و  وقاچ  تسد  اب  و  هدرک ،  هلمح  تسد  اـب  و  هتفرگ ،  تسد  رد  هحلـسا  میدـید  اـم  دـنیوگ  یم  همه  هتـشگ ،  حلـسم 
نیمز رد  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  حلسم و  ياه  قراس  ای  نیقفانم و  تالاح  هب  رگا  امش  تسد :  تسا .  هدومن  يزادنا  ریت  تسد  اب  هدرک و 

؟  نم ای  دریگ  یم  ماجنا  اپ )  ) نامردارب طـسوت  رارف ،  هلمح و  يراد و  نادـیم  هک  دـینک  تواـضق  دـیناوت  یم  دـیئامن ،  تقد  دـننک ،  داـسف 
ار اهنآ  دنناد و  یم  یلصا  مرجم  ار  وت  تلم  دوب و  یهاوخ  امش  اهداسف ،  نیا  رد  یلـصا  لماع  نکیلو  تسا ،  لوبق  مدرک ،  ضرع  شوگ : 

میژر هداد  صیخشت  هک  یسک  تسیچ ؟  شلاکـشا  دیئامرفب  لاح  تسد :  دنروآ .  یم  باسح  هب  يزوریپ  تلآ  يراوس و  بکرم  نوچمه 
 ، دـنک هعلاطم  دوخ  راـک  رد  دـیاب  يدرف  ره  شوگ :  دـنز .  تسد  یلمع  نینچ  هب  دـیاب  ددرگ ،  نوگنرـس  دـیاب  تسا و  دـساف  یتموکح  و 
راک هب  ار  دوخ  نادجو  لقع و  دـنک ،  یـسررب  ار  اهنآ  ياه  هدـیا  دـمهفب ،  ار  اه  تموکح  قطنم  دروآ ،  رظن  رد  ار  عامتجا  دوخ و  هدـنیآ 
رارق نیدیب  دساف و  دارفا  ریثات  تحت  دـیامن  يرود  فرحنم  درخبان و  لذر و  دارفا  زا  دزیهرپب ،  دـساف  ياهوزرآ  سوه و  اوه و  زا  دزادـنا ؛
لمع رد  دید  قح  قفاوم  ار  شیوخ  راک  رگا  هاگنآ  دنیبب ،  ار  راک  ماجنارـس  و  دنک ،  هشیدـنا  نآ  هدـننیرفآ  تقلخ و  تیفیک  هرابرد  دریگن 

راکبارخ و رگلالخا و  مرجم و  ار  اهنآ  هداد و  رارق  يدیدش  رفیک  نیبراحم  نیدسفم و  يارب  مالسا  مینیب  یم  ام  هک  نیا  دیامن .  مادقا  دوخ 
زج اهتلود  همه  هدوب و  لطاب  هللا  تموکح  زا  ریغ  اـهتموکح  ماـمت  کـش  نودـب  نوچ  تسا ،  تهج  نیمهب  هدروآ ،  باـسح  هب  نید  دـض 

اوه و هار  زا  ای  هتـشگ و  لیکـشت  هناهاگآان  ای  همه  تفگ :  دیاب  اعطاق  دوب و  دـهاوخ  عرـش  لقع و  فالخ  ینوناق و  ریغ  یمالـسا ،  تلود 
هللا زج  هدوب و  لطاب  صقان و  ادـخ  ریغ  زا  یتسه  ناهج  رـس  ات  رـس  يربهر  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لیلد  و  دـنا .  هدـمآ  راـک  يور  سوه 

تارک هک  تسوا  دنک ؛ يراذگنوناق  اهناسنا  تاناویح و  تاتابن و  تادامج و  نایم  رد  نیمز  نامسآ و  رد  ناهج  مامت  رد  دناوت  یمن  یسک 
یقیقح یعقاو و  میقتـسم  هار  رد  ار  تادوجوم  ریاس  هدومن و  تیادـه  دوخ  حیحـص  هار  هب  نیمز  رد  ار  تاتابن  هدرک و  يربهر  اـضف  رد  ار 
يربهر سپ  تسا .  هدروآ  رد  تکرح  هب  قح  قیرط  رد  هدرک و  اطع  ار  شیاهیدنمزاین  دوخ ،  بسانت  هب  ار  کی  ره  دـهد و  یم  رارق  دوخ 

ترـضح تاذ  صوصخم  اهناسنا  رب  تموکح  نیاربانب ،  دوب .  دهاوخ  زجاع  ناوتان و  يربهر  زا  وا  ریغ  و  تسوا ،  نآ  زا  قلطم  تموکح  و 
دیاب مه  نانآ  هک  اهنآ  یمسر  یقیقح و  ياه  هدنیامن  اهنآ  زا  دعب  دریگ و  یم  ماجنا  وا  نانیشناج  ارفـس و  ایبنا و  هلیـسوب  هک  تسا  تیدحا 

لاح دننام  ترورـض  ماقم  رد  هاگنآ  درادن ،  يریگ  يار  اروش و  اب  ار  اهنآ  نییعت  تردق  رـشب  دنوش و  یفرعم  هتـشگ  نییعت  ادـخ  بناج  زا 
و دنـشاب ،  هداد  هزاجا  یهلا  يارفـس  هک  دـشاب  یناسک  تسد  رد  دـیاب  تموکح  ع )   ) نامز ماما  مظعـالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  رما  یلو  تبیغ 
 ( ع  ) يرکـسع ماما  تایاور  زا  هک  نانچ  دنـشاب ،  هنوگ  ربمایپ  دوخ و  گنرمه  هک  داد  دـنهاوخ  هزاجا  یناسک  هب  اـهنآ  هک  تسا  حـضاورپ 
رما رادربنامرف  دـشاب ،  شیاوه  فلاـخم  ناـبهگن ،  ار  دوخ  نید  هدوب  راد  نتـشیوخ  ءاـهقف  زا  هک  یـسک  اـما  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

یئادخ و یتلود  نینچ  تفرگ ،  رارق  نانآ  تسد  رد  تموکح  یتقو  هاگنآ  ( 434  . ) دنیامن دیلقت  وا  زا  هک  تسا  ماوع  رب  ددرگ ،  شیالوم 
هیلع نآ و  هیلع  مایق  هدـمآ و  باسح  هب  هانگ  یـشک ،  رـس  تفلاـخم و  هتـشگ و  نآ  وریپ  هک  تسا  تلم  هدـهع  رب  دـش و  دـهاوخ  یمالـسا 

يرادهگن ظفح و  همه  رب  اذل  و  دوب ،  دهاوخ  ادخ  اب  هبراحم  نیمز و  رد  داسف  دننآ ،  رادفرط  یماح و  رای و  هتفریذپ و  ار  نآ  هک  ینیملسم 
 . تسا مزال  تیفیک  ره  اب  نآ 

نآ تیذا  تمرح  نموم و  مارتحا 
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رازآ و تیذا و  تمرح  نموم و  مارتحا  هرابرد  يرایـسب  تایاور  تاـیآ و  شوگ :  دراد ؟  مه  يرگید  لـیلد  روبزم  بلاـطم  زا  ریغ  تسد : 
هک یماگنه  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  شوگ :  دـیئامرفب !  تسد :  منک .  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  دراو  نآ  نتـشک 
زا نموم  قح  هک  یتسردب  دومرف :  هک  هدش  لقن  دوش و  یم  هدیرب  تساهنآ  نایم  هک  یتیالو  دیوگب ،  فا  هملک  دوخ  ینید  ردارب  هب  يدرف 
ره دنادب  دیاب  هدومرف :  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  ملاس  نب  ماشه  ( 435  . ) تسا رتالاب  هبعک 

ادـص تمایق  زور  رد  دومرف :  هک  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  لـضفم  زین  و  ( 436  ! ) هدیگنج نم  اب  عقاو  رد  دـهد  رازآ  ارم  نموم  هدـنب  هک 
 : دوش هتفگ  سپ  درادن ،  دوجو  یتشوگ  اهنآ  تروص  رد  هک  دنزیخ  رب  يا  هتـسد  هاگنآ  ادخ ؟  يایلوا  ناگدنهد  رازآ  دنتـسه  اجک  دننز : 

رییعت و ار  اهنآ  ناشنید  رد  هتفرگ و  ههبج  نانآ  لـباقم  رد  هدرک و  ینمـشد  اـهنآ  اـب  دـندومن و  تیذا  ار  نینموم  هک  یناـسک  دنتـسه  اـهنیا 
یلو هب  تناها  هکره  هدش :  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  و  ( 437  . ) دنوش هدرب  منهج  هب  هک  دوش  هداد  روتسد  سپ  دندومن ،  یم  شنزرس 

ینموم يوسب  هک  یسک  هدیدرگ :  لقن  ناراوگرزب  نآ  زا  و  ( 438  . ) تسا هدش  نم  اب  گنج  هدامآ  تقیقح  رد  سپ  دیامن ،  نم  تسود  و 
ع  ) قداص ماما  زا  و  ( 439  . ) دناسرتب ار  وا  وا ،  هیاس  زج  درادن  دوجو  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دنوادخ  دناسرتب ،  ار  وا  هک  دنک  يدـنت  هاگن 
رد هک  یلاح  رد  دنک ،  تاقالم  ار  لجوزع  دنوادخ  تمایق  زور  دیامن ،  تناعا  يا  هملک  فصن  هب  ینموم  ررـض  رب  هکره  هدـش :  تیاور  ( 

یبیجع تایاور  دـیدرک  لقن  هک  یتایاور  ناج !  ردارب  تسد :  ( 440  . ) تسا رود  هب  ادخ  تمحر  زا  نیا  هدش :  هتـشون  شنامـشچ  ود  نیب 
دـشاب نینچ  دیاش  شوگ :  نم !  هن  تسا  نابز  هب  طوبرم  رتشیب  تایاور  نیا  منک  یم  لایخ  یلو  دـنهد ،  یم  ناکت  ار  ناسنا  ادـج  دنتـسه ، 

 ، دـهد ماجنا  ار  یلمع  ره  دـنز و  تسد  دـناوتب  يراک  ره  هب  دوش  دـنلب  شیاـج  زا  سک  ره  هک  تسین  نینچ  مناـمهفب ؛  متـساوخ  نم  یلو 
نتفگ یتح  اهنآ  هیلع  مایق  و  زیتس ،  هبراحم ،  دنتـسه :  یـشزرا  نینچ  ياراد  دنتـسه ،  طبترم  ادـخ  اب  هک  یناـسک  نینموم و  ادـخ و  ءاـیلوا 
نخس تسد :  تشاد .  دهاوخ  رس  تشپ  ار  يدب  ماجنا  رـس  اهنیا  زا  مادک  ره  مارح و  دزادنیب  مدرم  مشچ  زا  ار  اهنآ  هک  ناشقح  رد  ینخس 

هک ره  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداـص ماـما  زا  هک  ناـنچ  دراد ،  رب  رد  ار  یناـیز  نینچ  يرآ  شوـگ :  دراد ؟  يررـض  نینچ  اـهنآ  هیلع  نتفگ 
وا دنوادخ  دتفیب ،  مدرم  مشچ  زا  ات  دبوکب  ار  وا  يدرمناوج  و  دزاس ،  اوسر  ار  وا  نآ  ببـس  هب  هک  دـشاب  نیا  شرظن  دـنک و  لقن  ار  يزیچ 
هب طوبرم  مه  تیاور  نیا  تسد :  ( 441  . ) دریذپ یمن  ار  وا  زین  ناطیش  و  دزاس ،  دراو  ناطیـش  تیالو  هب  هدرک ،  نوریب  دوخ  تیالو  زا  ار 

شیامرف نابز :  تفگ .  مهاوخن  ار  يزیچ  دوخ  زا  هک  نم  تسد :  یهد ؟  یم  طابترا  نم  هب  ار  همه  امـش  نابز :  دوب .  ناـبز )   ) اـم تسود 
قح هک  تسا  یسک  ادخ  بوخ  هدنب  تسین ،  حیحص  عافد  هک  اج  همه  تسد :  منک .  عافد  دوخ  زا  متـساوخ  یلو  تسا  حیحـص  یلاعبانج 

تـساهنآ نیرتایوگ  یلاعت ،  يادخ  هب  ناگدنب  نیرتکیدزن  هدش :  لقن  ع )   ) یلع زا  هک  نانچ  دشاب ،  شدوخ  ررـض  هب  هچ  رگ  دریذـپب ،  ار 
 ، اـه تناـها  اـهرازآ ،  اـه ،  تیذا  بلغا  اریز  تسا ؛  تسد )   ) اـم تسود  اـب  قح  شوگ :  ( 442  . ) دـشاب شدوخ  ناـیز  رب  هچ  رگ  قحب ، 

هدش رکذ  يزیچ  هراب  نیا  رد  مه  نآرق  رد  دیئامرفب  میرذگب ،  تسد :  دریگ .  یم  ماجنا  نابز )   ) امـش طسوت  اهلادـجو  ءارم  اه ،  شنزرس 
؟  دراد تایاور  هب  صاصتخا  طقف  ای  تسا 

نآرق رد  نینموم  لوسر و  ادخ و  تیذا 

ار وا  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  یتسارب  هیآ :  نیا  تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  ددـعتم  نینموم  لوسر و  ادـخ و  تیذا  هرابرد  تایآ  شوگ : 
دزاس هدامآ  هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  و  دنک ،  نعل  دزاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنهد ،  یم  رازآ 

دنا هدش  ( 443) راکشآ یهانگ  گرزب و  یغورد  رزو و  لمحتم  انامه  دنناجنریم ،  تهج  یب  ار  هنموم  نانز  نموم و  نادرم  هک  یناسک  و  ، 
نیا اب  هدرک و  بصغ  ار  امهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  كدف  و  ع )   ) یلع ترضح  قح  هک  یناسک  راک  مکح ،  نیا  اب  تسد :  . 
هتبلا شوگ :  دیـشک ؟  دهاوخ  اجک  هب  دنا  هدیناجنر  ار  راهق  گرزب و  دنوادخ  هجیتن  رد  هدرک و  رطاخ  هدرزآ  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  لمع 

مالـسا یمارگ  لوسر  تایاور  رد  بصعت  نودب  هدرک  هعجارم  ناشدوخ  بتک  هب  لقاال  دننک ،  رظن  دـیدجت  شناوریپ  دـیاب  تسا ،  لکـشم 
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هب ای  هداد  ماجنا  ار  یلمع  گرزب  دنوادخ  نخـس  فالخ  دوش ،  یمن  تسادخ و  راتفگ  ترـضح  نآ  راتفگ  دننادب  دـنیامن و  لمات  تقد و 
 ، درازایب ار  یلع  هک  ره  دومرف :  هبترم  هس  ص )   ) مالسا ربمایپ  هک :  دنا  هدرک  لقن  رکاسع ) نبا  هلمج  زا   ) ننست لها  ناگرزب  تفر .  یهار 

یبلطم ات  دـیروایب  ذـغاک  ملق و  نم  يارب  دومرف :  ناشرمع  رخاوا  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  دـنا :  هدرک  لـقن  نینچمه  و  ( 444  ! ) هدرزآ ارم 
هک اریز  دیهدن  شفرح  هب  شوگ  تفگ :  مود  هفیلخ  دنک ) دیدجت  ار  يربهر  تماما و  رما  تساوخ  یم   ) دـیوشن هارمگ  زگره  هک  مسیونب 

هتـسیاش عازن  گنج و  نم  دزن  دـیزیخ !  رب  دومرف :  شیمظع  قلخ  نآ  اب  هک  دـش  رطاخ  هدرزآ  ناـنچ  نآ  ترـضح  دـیوگ ،  یم  نایذـه  وا 
 ، دـیامن یم  تیافک  ادـخ  باـتک  ار  اـم  هدرک ،  هبلغ  درد  ص )   ) ادـخ لوسر   ) وا رب  تفگ :  هک  دراد  تاـیاور  یـضعب  رد  و  ( 445  ) تسین
هک هدرک  تقد  مود  هفیلخ  راـتفگ  رد  دـیاب  (446  . ) تسا هداتفا  تیلباـق  زا  وا  اریز  میرادـن ؛  ربمغیپ  ياـهدومنهر  هب  يزاـین  اـم  رگید  ینعی 

تفلاخم اناوت  يادـخ  اب  یعـضو  هچ  اب  اپ و  ریز  ار  ینامـسآ  گرزب  باتک  نآرق  یتیفیک  هچ  اب  هدـیبوک و  ار  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هنوگچ 
تعاطا ار  وا  لوسر  ادـخ و  هدومرفن :  ررکم  ادـخ  رگم  تسا .  هدومن  هئارا  ار  شیوخ  تسردان  هار  لام و  اپ  ار  قح  یگنرین  هچ  اب  هدرک و 

وا لوسر  ادخ و  هک  یتقو  درادن  قح  ینامیا  اب  درم  نز و  چیه  هدومرفن :  میکح  يادخ  رگم  ای  ( 447 ( ؟  دینکن یچیپ  رس  وا  رما  زا  دینک و 
زا ادخ  لوسر  هتشادن :  نایب  نابرهم  راگدرورپ  رگم  ( 448 ( ؟  دنریگ شیپ  ار  یهار  نآ  لباقم  رد  هدرک  رظن  راهظا  دنداد ،  نامرف  ار  يرما 

راتفگ ایآ  تسا ،  ناوارف  نآرق  رد  اه  هنومن  لیبق  نیا  زا  ( 449  . ) دوش یم  وا  رب  هک  تسا  یحو  دیوگ  یم  هچ  ره  دیوگ ،  یمن  نخـس  اوه 
يربک هقیدص  ترـضح  تالاح  رد  و  دـیآ . ! ؟  یم  رد  تسرد  يا  هیآ  هچ  اب  دراد و  شزاس  هیآ  مادـک  اب  هللا )  باتک  انبـسح   ) مود هفیلخ 

رد رکبوبا  درک و  هعجارم  رکب  یبا  هب  كدف  رما  تهج  ارهز  همطاف  یتقو  دیوگ  هشیاع  دنا :  هتـشون  نینچ  امهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف 
رد ( 450  ) درک تاـفو  اـت  تفگن  ینخـس  وا  اـب  تفرگ و  هراـنک  وا  زا  همطاـف  دومن ،  ءاـبا  كدـف  در  رد  و  تفگ ،  باوج  ار  وا  كدـف  رما 
ارم دروآ ،  رد  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسنم ،  نت  هراـپ  همطاـف  هدومرف  نینچ  رـشحم  هعیفـش  نآ  قح  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  یتروـص 

 ( ع  ) نینموملاریما ترـضح  ارهز و  همطاف  ربمغیپ و  ایآ  ( 451  ) تسا تشهب  لها  ياهنز  هدیس  همطاف  هدومرف  زین  تسا و  هتخاس  كانبـضغ 
دیاب یتسار  ارچ !  تسد :  دـشاب ؟  یمن  ادـخ  اب  گنج  نانآ  رازآ  تیذا و  اهنآ و  اب  هبراحم  ایآ  دـنرتمک و  نموم  کـی  زا  اـی  هوبن و  نموم 
رگم هدوبن ،  اهنآ  يارب  يرذع  چیه  دـنوادخ  دزن  هک  دـنیامن ،  لیلحت  هیزجت و  تقد  اب  ار  تایاور  تایآ و  نیا  لاثما  ننـست ،  لها  ناردارب 
نیا هک  دننک  رکف  دنهد و  تاجن  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دنرادرب و  دوخ  فالـسا  یفارحنا  هار  زا  تسد  دنریذپب و  ار  عیـشت  بهذـم  هک  نآ 

هعلاطم شنیب و  یهاگآ ،  ملع و  نامز  هکلب  دنک ،  رایتخا  ار  یبتکم  دوخ  يارب  هتشادرب و  مدق  هناروک  روک  رـشب  هک  تسین  ینامز  رـصع و 
رانک ار  هنیرید  ینمشد  بصعت و  دننک و  اهثحب  هتشاد ،  هسلج  مه  اب  هناردارب  دیاب  همه  هک  تسا  يزور  زورما  تسارآ !  دئاقع و  یسررب  و 
لابند هب  هدرک ،  یسررب  ار  هلدا  هنامیمص  لماک  صالخا  تقافر و  اب  هتـشاد ،  یئآ  مه  درگ  هللا  یلا  ۀبرق  صالخا  اب  قیقحت و  اب  هتـشاذگ ، 

موش ياه  هشقن  زا  مالسا  ردص  رد  ناناملـسم  ندرک  ادج  هک  دش  دهاوخ  مولعم  هاگ  نآ  دنزیرگب ؛ لطاب  زا  هدرک و  ادیپ  ار  قح  هتفر ،  قح 
 ، دنزاس ادج  مه  زا  ار  همه  هتخادنا ،  فالتخا  ناشنایم  هداد  تسکش  ار  نیملـسم  دنتـسناوت  بوخ  لمع ،  نیا  اب  هک  هدوب  مالـسا  نانمـشد 

دننام راو و  ردارب  دـحتم ،  هتـشگ ،  رادـیب  ام  همه  هتـشادن ،  یگنر  رگید  مالـسا ،  نانمـشد  هنانئاخ  ياه  هشقن  ام  ناـمز  رد  هک  تسا  دـیما 
 ( نابز  ) اـم تسود  هک  نیا  طرـش  هب  اـما  تسا ،  نیا  اـم  يوزرآ  نیرتـالاب  هتبلا  شوگ :  زورنآ . ) دـیما  هب   ) میـشاب هداوناـخ  کـی  ياـضعا 

مدق یماقم  ره  اج و  ره  هب  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  يرادقم  اپ  نینچمه  دهدن و  همادا  دوخ  ياه  یـشاپمس  هب  هتفرگ  ار  دوخ  ولج  يرادـقم 
اه و هوزج  و  تالاقم ،  هتشادنرب ،  لطاب  جیورت  يارب  مدق  داحتا و  هیلع  ملق  هتـسناد ،  ار  دوخ  هفیظو  تسد )   ) یلاع بانج  دوخ  دراذگن و 
( زغم  ) لک هدنامرفبار  دوخ  شرازگ  بصعت  نودب  هدید ،  ار  لطاب  قح و  ياهلیلد  اقیقد  مشچ )   ) ام رگید  زیزع  تسود  یـسیونن و  بلاطم 
 . میهد ماجنا  ار  نآ  لماک  روطب  هتخانـش و  ار  دوخ  تیلوئـسم  ام  زا  کی  ره  هصالخ  روطب  و  دـیامن ،  یهلا  تواـضق  انادـجو  مه  وا  هداد ، 

؟  دوش یم  هدید  امش  تاملک  رد  ردقنیا  هک  تسیچ  بصعت  نایز  رگم  تسد : 

نآ تمرح  اجیب و  بصعت 
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زا هک  ناـنچ  تسا ،  هدـش  رایـسب  شهوکن  نآ  زا  مالـسا  رد  هک  هدوب  ناـشیک  مه  ناگتـسب و  دوخ و  زا  لـطاب  تیاـمح  بصعت ،  شوـگ : 
 ، دوش یم  راکهنگ  نآ  هلیسوب  نآ  بحاص  هک  یتیبصع  دیامرف :  یم  ترضح  دنسرپ ؟  یم  بصعت  يانعم  زا  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترـضح 
 ، دشاب هتشاد  تسود  ار  دوخ  لیماف  یـسک  هک  تسین  نآ  بصعت  و  دناد ،  رتهب  نارگید  نابوخ  زا  ار  دوخ  ناشیوخ  نادب  يدرف  هک  تسنآ 

دیزاس انشآ  نآ  رگید  ياهلیلداب  ار  ام  تسا  نکمم  تسد :  ( 452  . ) دنک کمک  متس  ملظ و  رد  ار  دوخ  ناگتسب  هک  تسنآ  بصعت  هکلب 
رد دوش ،  هدیـشک  بصعت  ای  دـشک ،  بصعت  هک  یـسک  هدـش  لـقن  اـمهیلع ) هللا  تاولـص   ) قداـص ماـما  مرکا و  ربماـیپ  زا  يرآ  شوگ :   ؟

دـشاب شلد  رد  بصعت  یلدرخ  هزادـنا  هب  هک  ره  دراد :  رگید  تیاور  رد  و  ( 453  . ) تسا هدش  هتخیسگ  شندرگ  زا  نامیا  هتـشر  تقیقح 
ار دوخ  لطاب  زا  عافد  دـیاب  یتلم  ره  يرـشق و  ره  نیاربانب ،  تسد :  ( 454  . ) دنک یم  ثوعبم  تیلهاج  بارعا  اب  تمایق  رد  ار  وا  دـنوادخ 

نایز دوخ و  ررـض  رب  هچ  رگ  دنز ،  رانک  ار  لطاب  هدرک ،  ادیپ  ار  قح  هشیدنا ،  رکف و  اب  هدش  راک  هلحرم  دراو  هنوگ  ادخ  هدراذـگ ،  رانک 
 : تسد دوب .  دهاوخ  شتآ  لها  ترخآ ،  رد  هدوب و  رثا  یب  شتادابع  مامت  دشابن  نینچ  رگا  يرآ ،  شوگ :  دشاب .  ناشیک  مه  ناشیوخ و 

هرابرد مه  زاب  دوش  یم  مولعم  نابز :  دش .  دـهاوخ  مامت  نابز )   ) ام تسود  نایز  هب  دـیوش ،  یم  دراو  هک  یثحبم  ره  هب  امـش  هناتخبـشوخ 
؟  دیا هدید  یباوخ  نم 

غورد دنگوس 

ایآ نابز :  یهد !  یم  بیرف  ار  مدرم  هلیسونیدب  هدروخ و  ادمع  هک  تسا  یئاه  دنگوس  امـش  ياهنایز  ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  هزاجا  اب  اپ : 
 . تسا هدش  دراو  هریبک  ناهانگ  یفرعم  رد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  نم  لیلد  مشاب ؟  هتـشادن  ارچ  اپ :  يراد ؟  مه  دوخ  ياعدم  رب  لیلد 

ادـخ و اب  دوخ  دـهع  هک  یناـسک  یتسارب  دـیامرف :  یم  نینچ  هداد و  باذـع  هدـعو  نآ ،  لـباقم  رد  گرزب  راـگدرورپ  نآرق ،  رد  ( 455)
هب دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  دنوادخ  هدوبن و  یبیـصن  ترخآ  رد  هتـسد  نآ  يارب  دنـشورف ،  یم  كدنا  ياهب  هب  ار ،  دوخ  غورد  ياهدنگوس 
رد هیآ  نیا  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  نابز :  ( 456  . ) كاندرد یباذع  تساهنآ  يارب  دزاسن و  ناشکاپ  هتخادنین و  رظن  تمایق  رد  اهنآ  يوس 

هدارا مسق  ریغ  نآ  زا  ای  هدوب  تسار  ياهدنگوس  نامیا  زا  دارم  سپ  تسا !  بجعت  امـش  زا  اپ :  تسا ؟  هدش  دراو  غورد  دـنگوس  عوضوم 
هب ار  غورد  دـنگوس  یتقو  هدـیدرگ ،  لـقن  میظعلادـبع  ترـضح  زا  هدوب و  هربک  ناـهانگ  يواـح  هک  یتیاور  رد  هوـالعب  تسا ؟  هدـیدرگ 

یتروص رد  دنک ،  دای  دنگوس  یمالک  رب  هک  ره  هدش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  و  دنک .  یم  لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  دروآ ،  یم  باسح 
نویراوح هک  هدیدرگ  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 457  . ) تسا هدومن  هبراحم  ادـخ  اب  تقیقح  رد  سپ  تسوگغورد  هک  دـناد  یم  هک 

هک یتسارب  دومرف :  ترـضح  امرف !  داـشرا  ار  اـم  یکین !  راـگزومآ  يا  دنتـشاد :  هضرع  وا  هب  دـندش ،  عمج  وا  دزن  ع )   ) یـسیع ترـضح 
هن دیروخب و  غورد  دنگوس  هن  ادخب  هک  مهد :  یم  نامرف  ار  امش  نم  و  دیروخن ،  غورد  دنگوس  ادخ  هب  هک  داد  نامرف  امش  هب  ع )   ) یسوم

(458  . ) تسار

روز تداهش 

امـش مشچ :  دیئامرفب .  دیراد  رظن  رد  یبلطم  رگا  مه  امـش  نابز :  مزادرپب ؟  نابز )   ) نامتـسود رگید  نایز  هب  نم  دشاب  هزاجا  رگا  مشچ : 
تداهش هک  تسا  تسرد  نابز :  دریگ .  یم  ماجنا  یلاعبانج  طسوت  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  هک  قحان )   ) روز تداهـش  هک  دیناد  یم 

باب کی  لئاسو  بحاص  موحرم  مشچ :  تساجک ؟  زا  نآ  ندوب  هریبک  هاـنگ  اـما  تسا  یتشز  لـمع  دنـسپان و  رایـسب  راـکروز  یهاوگ  و 
دنناخرچ یم  مدرم  نایم  ار  وا  دوش  یم  يراج  دـح  روز  دـهاش  هب  مکاح  رظن  قباطم  هدرک  لقن  اجنآ  رد  هداد ،  رارق  تهج  نیا  صوصخم 

نآ زا  هک  هدومرف  لقن  نومـضم  نیمه  هب  تایاور  هاگنآ  دـنک ،  هبوت  هک  نآ  ات  دوش  یمن  هتفریذـپ  وا  تداهـش  و  دوش ،  هتخانـش  هک  نآ  ات 
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و دشاب ،  نآ  يارب  یتقو  هک  نآ  نودب  دنوش  یم  هدز  هنایزات  روز  دوهش  هدومن  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  نانـس  نبا  هک  یتیاور  تسا  هلمج 
اهنآ يارب  زگره  و  دومرف :  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  دنـسانشب و  ار  اهنآ  مدرم  هک  نآ  ات  دـنوش  یم  هدـنادرگ  تسا و  ماما  رایتخا  رد  لمع  نیا 

رد ندومرف  دوش ؟  یم  هتخانش  هچ  هب  وا  هبوت  متفگ  دیوگ :  نانس  نبا  ( 459) دننک هبوت  هک  يدارفا  رگم  دنقساف  اهنآ  دیریذپن و  ار  یهاوگ 
وا هبوت  درک  نینچ  هاگ  ره  دـیامن ،  شزرمآ  بلط  لجوزع  راگدرورپ  زا  دـنک و  بیذـکت  ار  دوخ  راـتفگ  دروخ  یم  هناـیزات  هک  ماـع  ـالم 

تسبوخ دوش ؟  یمن  هراچیب  رشب  لمع  نیا  اب  ایآ  و  دنک ؟  یمن  تیافک  هانگ  نیا  ندوب  هریبک  يارب  هزادنا  نیا  ایآ  ( 460  . ) دوش یم  رهاظ 
امـش راتفرگ  هک  میا  هدرک  یهانگ  هچ  ناگراچیب  ام  رگم  دـناسرب  نایز  ام  هب  رتمک  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  يرادـقم  ناـبز )   ) زیزع تسود 

 . میدرگ یم  التبم  وت  بناج  زا  میراذـگ  یم  مدـق  هک  اج  ره  رد  و  میزوس ،  یم  وت  هاـنگ  هب  مینک  یم  باـسح  هک  فرط  ره  زا  میا ،  هدـش 
مشچ دیا ؟  هدرک  شومارف  ار  شنزرس  تایاور  رگم  دینک ،  یم  شنزرـس  ارم  همه  نیا  دیا ،  هدید  نایز  مقر  کی  نم  زا  هدش ؟  هچ  نابز : 
فرح دشاب ؟  یم  مقر  کی  امش  نایز  هدوب ؟  مک  لاح  هب  ات  امـش  نایز  ایآ  ایناث ،  تسین و  شنزرـس  هار  زا  ام  راتفگ  الوا  دیـشخبب  یلیخ  : 

نیا يارب  نابز :  روطچ ؟  مشچ :  یئوگ ؟  یم  نخس  ضیقن  دض و  ارچ  نابز :  یناسر .  یم  نایز  ینک  مه  توکس  ینز ،  یم  هبرـض  ینزب 
 ، متفگ غورد  رگم  مشچ :  تداهش  نامتک  یناسر .  یم  نایز  ینک  توکـس  رگا  ینز و  یم  هبرـض  ینزب  فرح  رگا  یئوگ :  یم  امـش  هک 

تشادن اج  نآ  رد  ایآ  دیدرک  شومارف  مدومن  رکذ  روز  مالک  باب  رد  هک  ار  ص )   ) ادخ لوسر  تیاور  امـش  مدز ؟  فرح  باسحیب  رگم 
مشچ تسیچ ؟  نآ  بیع  ایناث  و  تسا ،  نم  هب  طوبرم  تداهش  نامتک  رگم  الوا  نابز :  دنک . ؟  تداهـش  نامتک  هک  ره  تسا  نینچمه  و  : 
مکاح هب  نآ  تیاکـش  هتـشگ و  لاماپ  قح  دنیبب  یـسک  ینعی :  تداهـش  ندرک  نامتک  هنرگ  و  دیمهفب ،  بلطم  دـیهاوخ  یمن  امـش  ایوگ  : 

هب طوبرم  نتفگن  سپ  ددرگ ،  لاماپ  نیملـسم  قوقح  تداهـش ،  نامتک  اب  دـیوگن و  ار  قح  لاح  نیع  رد  دـشاب و  علطم  فرط  و  هدیـسر ، 
رد هک  نانچ  هتفرگ ،  رارق  رگید  هریبک  ناهانگ  فیدر  رد  هک  نیا  الوا  تداهش :  نامتک  ررـض  اما  و  درادن .  یطابترا  امـش  ریغب  تسامش و 

تداهش نامتک  هکره  تسا  نینچمه  و  دومرفن :  رگم  دیدرک ؟  شومارف  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ریبعت  ایناث  و  تشذگ ،  هریبک  ناهانگ  نایب 
ایآ دنک ،  باختنا  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هک  نآ  ات  دوب ) نانچ  روز  دهاش  هک  نانچ   ) درک دهاوخن  تکرح  یـضاق  دزن  زا  ینعی  دـنک ؟ 

تایآ و نآ ،  هانگ  تمظع  رب  لیلد  مشچ :  دنتداهـش ؟  نامتک  يدـب  رب  لـیلد  اـهنیا  ناـبز :  درک ؟  ناوت  یم  روصت  مه  رتـالاب  نیا  زا  یبیع 
نکیلو هن ،  نابز :  تسا ؟  صقان  ای  کچوک و  ای  مک و  دـش  هتفگ  هک  یئاهلیلد  رگم  هوـالعب  هدـش ،  دراو  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  یتاـیاور 

هب هنومن  باب  زا  هک  تسا  یتایآ  تشذـگ  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  نآ ،  تمرح  رب  لیلد  مشچ :  مربب ؟  یپ  نآ  رگید  ياهلیلد  هب  متـشاد  تسود 
ار تداهـش  و  دـیامرف :  یم  تایآ  رخآ  رد  دـنک ،  یم  نایب  ار  راد  تدـم  ماو  نایرج  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  مزادرپ .  یم  نآ  زا  هیآ  کی 
 . تساناد دـهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  هب  دـنوادخ  تسا و  راکهنگ  وا  لد  هک  یتسارب  دـنک  تداهـش  نامتک  هک  یـسک  و  دـیئامن ،  یم  ناـمتک 
ار ناـمتک  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  مشچ :  تسا .  بترم  بلق  اـم  تسود  باـنج  هب  هکلب  تسین  نم  هب  طوـبرم  هـیآ  نـیا  ناـبز :  ( 461)
زا ود  ره  ناـمتک ،  راـهظا و  نکیلو  دوش ،  یم  هاـنگ  هب  هدولآ  وا  لد  دومن  ناـمتک  یـسک  رگا  اـی  هدروآ و  باـسح  هب  راـکهنگ  لد  هجیتن 
 ، تسا رارقرب  لماک  هطبار  بلق  امـش و  نایم  نوچ  هتبلا  دوب ،  یلاع  باـنج  لاـمعا  زا  مه  روز  تداهـش  هک  ناـنچ  تسامـش ،  دـب  تاـفص 
هب نابز  دـیدرگ ،  هایـس  تیـصعم و  هب  هدولآ  دـش و  هنوراو  بلق  یتقو  هک  نانچ  دوش ،  یم  هدـید  مه  بلق  رد  یلاعبانج  لامعا  رثا  یهاـگ 
 ( ع  ) رقاب ماما  زا  رباج  هک  نانچ  هدش ،  تداهـش  نامتک  زا  رایـسب  شهوکن  مه  تایاور  رد  درک .  دـهاوخ  لاغتـشا  دنـسپان  تشز و  راتفگ 

لام ای  هتفر ،  ردـه  یناملـسم  درم  نوخ  ات  دـهد  روز  تداهـش  ای  دـنک  تداهـش  ناـمتک  هک  ره  دومرف :  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  درک  لـقن 
وا تروص  رد  مشچ و  دید  هزادـنا  هب  تسا  یکیرات  وا  تروص  يارب  هک  یلاح  رد  دـمآ  دـهاوخ  تمایق  زور  رد  دور ،  تسد  زا  یناملـسم 

تمایق زور  رد  دنک  ءایحا  ار  یناملسم  درم  قح  ات  دهد  قح  تداهش  هک  ره  و  دنسانش ،  یم  بسن  مسا و  هب  ار  وا  قئالخ  هک  تسیا  هشدخ 
رقاب ماما  هاگ  نآ  دنسانش ،  یم  شبسن  مسا و  هب  ار  وا  مدرم  همه  مشچ ،  دید  هزادنا  هب  تسا  يرون  وا  تروص  يارب  هک  یتلاح  رد  دیآ  یم 

لوسر زا  یتـیاور  رد  و  ( 462  . ) ادخ يارب  دـینک  تداهـش  هماقا  و  دـیامرف :  یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـینیب  یمن  ایآ  دومرف :  (ع ) 
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هب وا  تشوگ  زا  یگمه  مشچ  لباقم  تمایق  رد  دنوادخ  دـنک ،  تداهـش  نامتک  ای  هدز  دوخ  یهاوگ  ریز  هک  ره  دراد :  نینچ  ص )   ) ادـخ
دوش یم  تباث  لماک  روطب  تایاور  نیا  ماـمت  زا  ( 463  . ) دوج یم  ار  دوخ  نابز  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  دراو  منهج  هب  و  دـهد ،  شدروخ 
دوش یم  رارقرب  اهمتس  ملظ و  هدش ،  لاماپ  قوقح  زا  يرایسب  نآ  هلیسوب  نوچ  تسا ،  يدنسپان  راک  دب و  رایسب  لمع  تداهـش  نامتک  هک 

دنب و یب  اه و  جرم  جره و  روز  تداهـش  اب  هک  نانچ  دش ،  دهاوخ  رادیدپ  يدـساف  عامتجا  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  جـئار  اه  یتلادـع  یب  و 
تاصتخم زا  اهنیا  همه  و  تفای ،  دهاوخ  ققحت  رگید  یمالـسا  یناسنا و  دض  لمع  اهدص  اهزواجت و  يدعت و  قوقح و  عییـضت  و  اهیراب ، 

زیاج یتقو  رد  نداد  تداهش  هتبلا  مشچ :  مهد ؟  تداهش  هنوگچ  ما  هدربن  نآ  هب  یپ  نم  هک  يزیچ  نابز :  دشاب .  یم  نابز )   ) امـش بانج 
نینچ دهد ،  یهاوگ  عالطا  ملع و  نودب  رگا  هنرگ  دنک و  ادیپ  ملع  هصالخ  روطب  ای  دونـشب ،  ای  دـنیبب  ناسنا  دوخ  هک  دوش ،  یم  بجاو  ای 

امش لاح  هب  ات  نابز :  تشذگ .  نآ  ثحب  هک  دوب  دهاوخ  روز  تداهش  نامه  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  غورد و  مالـسا و  فالخ  رب  یلمع 
رد هک  تسا  موـلعم  اـجک  زا  مشچ :  تسین ؟  مزـال  تلادـع  تداهـش  رد  رگم  مـهد ؟  تداهـش  هنوـگچ  نـم  دـیدومن ،  دادـملق  مرجم  ارم 

دننک یم  ریبعت  هقفلا  نآرق  هب  نآ  زا  ءاهقف  هک  عیارـش  باـتک  هب  تسبوخ  امـش  تسین ! ؟  مزـال  سپ  ناـبز  تسا ؟  مزـال  تلادـع  تداـهش 
عافترا و  ماما )  هدزاود  تماما  هب  داقتعا   ) نامیا لـقع ،  غولب ،  دـننام :  هدـیدرگ ،  رکذ  یطئارـش  دهـش  يارب  هک  ینادـب  اـت  هدرک ،  هعجارم 

نبا تیاور  نینچمه  و  دینک .  هعجارم  دـیناوت  یم  زین  ( 464  ) یـسابع عماج  باتک  هب  هراب  نیا  رد  تلادـع ،  و  ندوب ،  هداز  لالح  تمهت ، 
شـشوپ و هب  ار  وا  دـیامرف :  یم  هدرک و  یفرعم  ار  یناسنا  تلادـع  ع )   ) قداـص ماـما  هنوگچ  هک  ینادـب  اـت  هدومن ،  هعلاـطم  ار  روفعی  یبا 
هب دنوادخ  هک  یصاعم  زا  رئابک  زا  يرود  دوش  یم  هتخانش  و  دیسانشب ،  نابز  تسد و  و  تروع ،  مکـش و  ظفح  يرادهگن و  و  یئاسراپ ، 

ایناث و  دوب ،  امش  ررض  رب  الوا  تیاور  نیا  مشچ :  ( 465  . ) تسا جراخ  ام  ثحب  زا  هک  رگید  طئارش  و  تسا ،  هداد  شتآ  هدعو  اهنآ  ببس 
دشابن و یلاخ  لداع  دهاش  زا  نیملـسم  هعماج  ات  هدومن  حالـصا  ار  دوخ  هک  دش  دیهاوخ  فظوم  اریز  دیامن ؛ یم  نیگنـس  ار  امـش  فیلکت 

باوج تمایق  يادرف  دـننامب ،  یقاب  دوخ  هانگ  رب  مه  ناتـسود  ریاس  مشاب ،  توافت  یب  مه  نم  یئامنن ،  حالـصا  ار  دوخ  امـش  دوش  انب  رگا 
نابز  ) دوخ تسود  رگید  نایز  هب  مه  نم  هزاجا  اب  شوگ :  دیشک ؟  دهاوخ  اجک  هب  یمالسا  هعماج  ماجنارـس  تفگ و  میهاوخ  هچ  ار  ادخ 

 . درک دیهاوخن  ادیپ  نم  رد  ینایز  رگید  هک  منئمطم  نم  یلو  دیئامرفب ،  مه  امش  نابز :  مزادرپب .  ( 

هوشر

تـسا حیحـص  تسد :  دشاب .  یم  تسد )   ) ام تسود  لمع  میرذگن  قح  زا  رگا  نابز :  تسیک ؟  راک  هوشر  هتفرگ  دیئامرفب  افطل  شوگ : 
رگا هک  ینامهف  یم  فرط  هب  يرب و  یم  هوشر  مان  تواضق  ماقم  رد  یئوگ و  یم  نآ  زا  نخـس  هک  یتسه  وت  یلو  مریگ ،  یم  ار  نآ  نم  - 

رد هتسناد و  مارح  ار  نآ  املع  مامت  شوگ :  دراد ؟  یبیع  هچ  دشاب  نینچ  ضرف  رب  نابز :  دیسر .  دهاوخن  شدوخ  قح  هب  دشاب  لوپ  نودب 
 ! امرفب يراد  رظن  رد  نم  زا  يزیچ  رگا  مه  زاـب  ناـبز :  ( 466  . ) تسا هدـیدرگ  كرـش  ایو  گرزب  يادـخ  هب  رفک  هب  ریبعت  نآ  زا  تایاور 

یعـس و شوگ :  دیئامن .  یفرعم  ار  نآ  لماع  دعب  هدومن ،  نایب  ار  تدایق  يانعم  نابز  تدایق  دشاب ؟  یم  یـسک  هچ  تدایق  ببـس  شوگ : 
 . دشاب یم  اپ  ام  تسود  لمع  هکلب  تسین ،  نم  راک  نیا  نابز :  دـنیوگ .  تدایق  ار  تفع  یفانم  لمع  يارب  مارح  هار  زا  رفن  ود  نایم  شالت 

یم هسوسو  ار  اهنآ  هدرک ،  رـضاح  ار  مرحمان  درم  نز و  یناـبز  برچ  اـب  وت  اریز  یئوت !  راـک  نیا  راد  نادـیم  دـشاب ،  نینچ  ضرف  رب  اـپ : 
نآ قح  رد  هک  ینایز  شوگ :  تسیچ ؟  شنایز  رگم  دـشاب  نینچ  مریگ  ناـبز :  دـنبای .  هار  زوسناـمناخ  لـمع  نیا  هب  هرخـالاب  اـت  یئاـمن ، 

دیعبت زین  دوخ  رهـش  زا  دوش و  هدز  وا  هب  هنایزات  جنپ  داتفه و  دیاب  ایناث  هدش و  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  الوا  هک ،  تسا  نیا  دوش  یم  روصت 
 ، منک یم  رظن  فرط  ره  هب  هک  نم  منک ؛  ضرع  هچ  شوگ :  دوشن !  تفای  نم  دوجو  رد  ینایز  رگید  هک  مراودـیما  نابز :  ( 467  . ) ددرگ
یم هدـهاشم  امـش  بانج  زا  يراب  تبکن  ياهنایز  هیحان  نآ  رد  و  هدـید ،  یتراسخ  امـش  زا  اج  نآ  رد  موش ،  یم  هجوتم  هک  ءوس  ره  هب  و 

اهیگراچیب تافارحنا ،  مالـسا  شخب  تایح  هدنزاس و  ياه  همانرب  هیلع  مومـسم  تاغیلبت  اهتمهت ،  اهتبیغ ،  اهغو ،  رد  منیب :  یم  نم  ددرگ . 
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نیناوق هدرک ،  يریگولج  زامن  دجاسم و  جح و  هب  نتفر  زا  و  سمخ ،  تاکز ،  نداد  زا  هک  یئوت  هتفرگ و  اشنم  وت  زا  اه و . . .  یتخبدـب  ، 
یم هارمگ  ار  تلم  هدرک ،  اه  یـشاپمس  هتفاب ،  مه  هب  ار  اه  نیمـس  ثغ و  یمالـسا  ياـهتایلام  هراـبرد  هتفرگ  هرخـسم  داـب  هب  ار  هیلا  هیلاـع 
دبا ات  ار  اهنآ  هداد  قوس  ههاریب  هب  ار  یتلم  هک  یئوت  یئاـمن ،  یم  تخبدـب  دـبا  اـت  ار  اـهنآ  هداد  قوس  ههاریب  هب  ار  یتلم  هک  یئوت  يزاـس ، 

قوقح هک  یئوت  يروآ ،  یم  راک  يور  ار  هعماج  ياه  لوغ  هدرک ،  نیـشن  هناخ  ار  هتـسیاش  حـلاص و  دارفا  هک  یئوت  یئامن ،  یم  تخبدـب 
هراچیب ار  اهتلم  هدرک ،  جـلف  ار  یمالـسا  کلامم  داصتقا  هک  یئوت  يزاس ،  یم  هریچ  نانآ  رب  ار  اهتوغاط  هدرک ،  عیاض  ار  یهلا  لاجر  هقح 

یم راب  هب  ار  یناوارف  نارـسخ  هتخادنا ،  هار  هب  ار  یئادخ  دـض  يرـشب و  دـض  روما  اهدـص  اه و  يزیرنوخ  اه ،  گنج  هک  یئوت  یئامن  یم 
 . دراد يا  هدئاف  هچ  تاررکم  رارکت  امرفب ،  يراد ؟  رظن  رد  نم  زا  يرگید  نایز  ایآ  دیدوب ،  هتفگ  البق  ار  اهنیا  رثکا  نابز :  يروآ . 

نیدلاو قوقع 

 ، ددرگ یم  رود  ادـخ  تمحر  زا  دوش و  یم  یمنهج  نآ  هلیـسوب  رـشب  و  تسا ،  هریبـک  ناـهانگ  زا  یکی  هک  نیدـلاو  قوقع  يرآ  شوگ : 
هدناجنر دوخ  زا  ار  اهنآ  دوخ  لمع  اب  هک  یئوت  اریز  دریگ ،  ماجنا  مه  امش  هلیسوب  تسا  نکمم  نابز :  دریگ ؟  یم  ماجنا  یسک  هچ  هلیسوب 

اب هک  یئوت  ینک ،  یم  یضاران  دوخ  زا  ار  اهنآ  نانآ ،  فرح  هب  هدرکن  شوگ  اهنآ و  هب  ندرکن  کمک  اب  هک  یئوت  يزاس ،  یم  تحاران  ، 
زا ار  عوضوم  نیا  یناوت  یمن  یـشکب  تمحز  هچ  ره  شوگ :  یئامن .  یم  رطاخ  هدرـسفا  هتخاس  نوزحم  ار  ردام  ردپ و  دوخ  تشز  لامعا 
 ، هتفگ شحف  هدز ،  داد  هدرک ،  يدـنت  اهنآ  هب  هک  یئوت  دـیآ ،  یم  دـیدپ  وت  هیحان  زا  ردام  ردـپ و  ياه  یتحاراـن  رثکا  هک  ینک  عفد  دوخ 
یم ار  نانآ  تمایق  ات  مـالک  کـی  اـب  هک  یئوت  ینازرل ،  یم  ار  رداـم  ردـپ و  ندـب  دوخ  شدرگ  اـب  هک  یئوت  یئاـمن  یم  تحاراـن  ار  اـهنآ 
یلو تسا  نینچ  دـینک  باسح  نابز :  يزاس .  یم  گنت  اهنآ  رب  ار  هنیـس  هدروآ  درد  هب  ار  اـهنآ  لد  تنخـس  کـی  اـب  هک  یئوت  ینازوس و 
یهلا تمحر  زا  ار  ناسنا  دنک ،  یم  یمنهج  ار  ناسنا  دـش  هتفگ  هک  نانچ  طقف  درادـن ،  یلاکـشا  شوگ :  تسیچ ؟  نآ  لاکـشا  دـیئامرفب 

زا یـضعب  هب  تسا  نکمم  نابز :  تسا .  رایـسب  تایاور  نآرق و  تایآ  بلطم ،  نیا  لـیلد  شوگ :  لـیلد ؟  هچ  هب  ناـبز :  دزاـس .  یم  رود 
دیئامنم شتـسرپ  هک  هدرک  مکح  نینچ  تراگدرورپ  هدومرف :  نینچ  نآرق  رد  دنوادخ  تسین ،  نکمم  ارچ  شوگ :  دـیئامرف ؟  هراشا  اهنآ 

و وگم ،  فا  اهنآ  هب  دندیسر ،  يریپ  هب  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  وت  دزن  رد  رگا  دیئامن ،  یئوکین  ردام  ردپ و  هب  و   ( قحب دنوادخ   ) ار وا  رگم 
و دیوگ ) نخس  دوخ  يالوم  لباقم  رد  لیلذ  هدنب  هک  وگ  نخس  نانچ   ) وگ نخـس  هنابدوم  اهنآ  اب  نکم و  دنلب  ادص  و  نزم ،  گناب  اهنآ  رب 
نس و رغـص  رد  ارم  هک  ناـنچ  نک  تمحر  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ  وگب  شاـب و  نتورف  نک و  حاـنج  ضفخ  تمحر  طرف  زا  اـهنآ  لـباقم  رد 

شریسفت رد  هک  دراد ،  يریبعت  هچ  العا  یلع  دنوادخ  دینیبب  امش  ( 468  . ) دندومن گرزب  هدرک و  تیبرت   ( ینابرهم تقفشاب و   ) یکچوک
ار وت  رگا  نکم و  یتشرد  نزم و  گناب  اهنآ  رب  دـندز  ار  وت  رگا  و  وگم ،  فا  اهنآ  هب  دـندرزآ  ار  وت  رگا  هدـش :  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا 
مه مشچ  اب  اریز  دوش ؛ یم  مه  مشچ )   ) ام تسود  لماش  دیدرک  ناونع  هک  يا  هیآ  نابز :  دزرمایب .  ار  امـش  دـنوادخ  وگب :  اهنآ  هب  دـندز 
نک حانج  ضفخ  ینابرهم  اب  اهنآ  لباقم  رد  هک  هلمج :  نیا  ریـسفت  رد  تیاور  نامه  لیذ  رد  اقافتا  شوگ :  دنوش .  یم  تیذا  ردام  ردپ و 
اهنآ فرح  يـالاب  و  هدومرف :  مه  نآ  زا  دـعب  يرآ  مشچ :  یمرن .  لد  تمحر و  اـب  رگم  نکن ،  هاـگن  اـهنآ  يوـس  هب  مشچ  اـب  هدوـمرف :  ، 

و هدومرف :  مه  نآ  زا  دعب  هدنخاب )   : ) تسد هدنرارق .  اهنآ  تسد  يالاب  مه  ار  دوخ  تسد  و  هدومرف :  مه  نآ  زا  دـعب  نابز :  نزم .  فرح 
اهنآ يدونـشخ  رد  اوق  مامت  اـب  و  ناـجنرم ،  دوخ  زا  ار  رداـم  ردـپ و  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  اـهنیا  همه  ( 469  ) راذگم اهنآ  مدق  ولج  مدـق 

رد رترصتخم  ار  یظفل  دنوادخ  رگا  هک  هدش :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  فا  هملک  اب  یتح  رازایم ،  یلمع  رصتخم  هب  ار  اهنآ  و  شوکب ، 
( رداـم ردـپ و  ندرزآ   ) قوقع نیرتـکیدزن  هدومرف :  رگید  تیاور  رد  و  دروآ .  یم  ار  نآ  اـنامه  تسناد  یم  فا  زا  نیدـلاو  قوـقع  كرت 
(470  ) دومن یم  یهن  نآ  زا  هنیآ  ره  تسناد  یم  رترصتخم  رت و  تسـس  ای  رتناسآ و  نآ  زا  ار  يزیچ  دنوادخ  رگا  و  دشاب ،  یم  فا  نتفگ 

هصالخ نابز :  ( 471  . ) اهنآ هب  دنک  دنت  رظن  سپ  دنک ،  رظن  شردام  ردـپ و  هب  یمدآ  هک  تسا  نیا  قوقع  زا  و  دراد :  نینچ  یتیاور  رد  و 
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دیاب همه  میـشوکب و  نانآ  تیار  يدونـشخ و  رد  دیاب  همه  میلووسم  ام  مامت  اذل  و  تفرگ ،  دـهاوخ  ماجنا  ام  همه  هلیـسوب  نیدـلاو  قوقع 
دیاب همه  يرآ ،  تسد :  مینیزگ .  يرود  ردام  ردپ و  رازآ  تیذا و  زا  دیاب  الک  میشاب ،  عشاخ  عضاخ و  نانآ  ربارب  رد  لد و  مرن  نابرهم و 

يا هدرپ  دوش  تمایق  زور  نوچ  ندومرف  ع )   ) قداص ماما  دیوگ :  بیعـش  نب  بوقعی  دراد :  تیاور  رد  هک  مینک ،  يرود  نیدـلاو  قاع  زا 
رد لاس و  رازه  تایاور  یـضعب  رد   ) لاس دـصناپ  هلـصاف  زا  ار  نآ  يوب  تسا  حور  ياراد  ره ؟  سپ  دوش ،  هدز  ـالاب  تشهب  ياـه  هدرپ  زا 

رازآ دومرف :  ترـضح  دـننایک ؟  اهنآ  دـسرپ  یم  بیعـش  فنـص  کی  رگم  دونـش ،  یم  هار  تسا )  هدـش  هتفگ  لاس  رازه  ود  رگید  یخرب 
وا هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنک ،  رظن  ینمـشد  رظن  هب  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  هک  ره  هدـش :  لقن  راوگرزب  نآ  زا  و  ( 472  . ) ردام ردپ و  هدنهد 

لاکـشا اهنآ ،  هب  دنت  هاگن  زاب  دننک  متـس  مه  ردام  ردپ و  رگا  مشچ :  دنکن .  ( 473  ) لوبق وا  زا  ار  يزامن  چیه  دنوادخ  دنـشاب ،  راکمتس 
هک تساهنآ  رازآ  تیذا و  زا  يرود  يرادربنامرف و  یناـبرهم ،  عضاوت ،  تبحم ،  دـنزرف :  هفیظو  تـالاح  ماـمت  رد  يرآ !  شوگ :  دراد ؟ 

ردپ يرآ  ( 474  . ) تسا هدرزآ  ار  اهنآ  تقیقح  رد  سپ  دزاس  نوزحم  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  هک  ره  دومرف :  ع )   ) یلع هک  دراد  تیاور  رد 
قح رد  ردام  ردپ و  هفیظو  نیرتالاب  دنیامن ،  تاعارم  ار  فئاظو  نآ  دیاب  مه  اهنآ  هک  دنراد  یفیاظو  شیوخ  دـنزرف  هب  تبـسن  مه  ردام  و 
هب تبـسن  سپ  دوب ،  دهاوخ  بوسنم  اهنآ  هب  يدب  یکین و  رد  اهنآ و  زا  دـنزرف  دـننادب  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ماما  لوق  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ 

ار نادنزرف  یتحاران  بابـسا  دنـشوکب  دیاب  و  ( 475  ) دـنراد هدـهع  هب  ار  ینیگنـس  هفیظو  اهنآ  تیبرت  میلعت و  رد  هتـشاد و  تیلوئـسم  اهنآ 
تفار و رظن  اب  هدوب ،  اشوک  دـنزرف  قح  رد  دـیاب  دـنناوتب  ات  دـنزادرپن ،  هلباقم  هب  یهاگآ  اـن  يور  زا  هجیتن  رد  مه  اـهنآ  اـت  هتخاـسن  مهارف 
 ، دنک لاحـشوخ  ار  وا  هک  دزادنا  يرظن  دوخ  دنزرف  هب  يردپ  هاگ  ره  هدـش :  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  هک  دـننک ،  هاگن  اهنآ  رب  تمحر 
 . ربکا هللا  هدومرف :  ترـضح  تخادنا ؟  رظن  راب  تصـش  دصیـس و  رگا  دش :  هتفگ  ترـضح  هب  هدنب ،  کی  ندرک  دازآ  باوث  تسوا  يارب 

یتایاور مه  زاب  نابز :  (477  . ) دیامن کمک  یکین  رب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردـپ  رب  ادـخ  تمحر  هدـش :  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 476)
 : دومرف تسا :  هدـش  لـقن  ع )   ) اـضر ترـضح  زا  هک  تسا  یتیاور  اـهنآ  هلمج  زا  هک  رایـسب ؛ يرآ ،  شوگ :  دراد ؟  دوجو  هنیمز  نیا  رد 

مارتحا زا  جورخ  لجوزع و  يادخ  يرادربنامرف  قیفوت  زا  جورخ  دننام :  تسنآ  رد  هچ  نآ  يارب  هتـسناد  مارح  ار  نیدـلاو  قوقع  دـنوادخ 
ار قاع  لجوزع  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  رئابک  زا  نیدـلاو  قوقع  هدـیدرگ ؛  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  زین  و  ( 478  . ) ردام ردپ و  هب  تبـسن 

ربمایپ زا  480)و   . ) دـش دـهاوخن  تشهب  دراو  نیدـلاو  قاع  هک :  هدـش  لـقن  راوگرزب  نآ  زا  و  ( 479  . ) تسا هداد  رارق  تخبدـب  راـگهنک 
هب تبـسن  راکوکین  هب  و  مزرمآ ،  یمن  ار  وت  نم  هک  نکب  یهاوخ  هچ  ره  دوش  یم  هتفگ  قاع  هب  هک  هدیدرگ  تیاور  ص )   ) مالـسا گرزب 

(481  . ) مزرمآ یم  ار  وت  يدوز  هب  نم  هک  هد  ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  دوش :  یم  هتفگ  ردام  ردپ و 

نیدلاو قاع  زا  تاجن  هار 

اعد رافغتـسا ،  هب  دنمزاین  دنتفر ،  ایند  زا  ردام  ردپ و  هک  نآ  زا  دعب  هلب !  شوگ :  دراد ؟  دوجو  نیدـلاو  قاع  تاجن  يارب  یهار  ایآ  نابز : 
قوقع زا  هلیـسونیدب  دهد ،  ماجنا  ار  اهنآ  هدـش ،  قاع  دـنزرف  نوچ  دنـشاب و  یم  تاربم  تاریخ و  هزور و  نید ،  ياضق  و  زامن ،  نآرق ،  ، 

ردپ و تایح  لاح  رد  یسک  تسا  نکمم  سکع  رب  دروآ و  یم  باسحب  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  ناراکوکین  زا  ار  وا  دنوادخ  هدمآ ،  نوریب 
شوگ هن ؟  ای  دراد  مه  یکردم  امش  راتفگ  نابز :  ددرگ .  قاع  تیم  نوید  نتخادرپن  ببسب  اهنآ  گرم  زا  دعب  یلو  دشاب ،  راکوکین  ردام 

زا ملسم  نب  دمحم  تیاور  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدش  دراو  نومضم  نیا  هب  تیاور  دنچ  منز !  یمن  فرح  كردم  یب  نم  شاب ،  عمج  رطاخ  : 
سپ دـنریم ،  یم  ردام  ردـپ و  هاگنآ  تسا ،  راکوکین  ناشتایح  رد  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  يا  هدـنب  هک  یتسارب  تسا :  ع )   ) رقاب ماما 
تایح رد  یهاگ  و  دسیون ،  یم  قاع  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دیامن ،  یمن  رافغتـسا  اهنآ  يارب  دـنک و  یمن  ءادا  ار  ردام  ردـپ و  نید  دـنزرف 

دنوادخ دیامن ،  یم  رافغتـسا  اهنآ  يارب  هدرک و  ءادا  ار  اهنآ  نید  دندرم  یتقو  اما  هدرکن  یکین  ناشقح  رد  هک  تساهنآ  قاع  ردام  ردـپ و 
تلاهج و يور  زا  هک  دنتسه  اه  هچب  زا  رایـسب  هچ  اریز  دیدرک ،  نایب  ار  یبوخ  بلطم  نابز :  ( 482  . ) دسیون یم  راک  وکین  ار  وا  لجوزع 
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هک لاح  دنوش ،  یم  نامیـشپ  دنداد  تسد  زا  ار  اهنآ  هک  اهدعب  هدیناجنر ،  دوخ  زا  ار  اهنآ  هدرک ،  نیهوت  اهردام  ردـپ و  هب  تبـسن  ینادان 
 ، هضور هزور ،  زامن ،  دنـشوک ،  یم  ردام  ردپ و  يدونـشخ  رد  هدرک ،  ادـیپ  یهار  دوخ  ینارگن  عفر  يارب  دـننک ،  دوخ  رب  تیاور  نیا  هب 

ردپ و دشوکب  ناسنا  دیاب  یتسار  شوگ :  دنزاس .  یم  یضار  دوخ  زا  ار  اهنآ  هداد  ماجنا  اهنآ  ياج  هب  ار  نآ  لاثما  ماعط و  ماعطا  هقدص و 
ردپ و هرابرد  نابز :  دناجنرب .  دوخ  زا  ار  اهنآ  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  دـهد - ماجنا  يراک  دـنکن  دراد ،  هگن  يدونـشوخ  لامک  رد  ار  ردام 
 ، هدرک هعجارم  هطوبرم  تایاور  تایآ و  هب  ام  رگا  یتسار  میراد ؟  عالطا  هزادنا  هچ  ات  ام  رگم  شوگ :  تسا !  هدش  شرافـس  بیجع  ردام 

 . دروآ دهاوخ  رابب  ار  یئاهنایز  هچ  ندرزآ  ار  اهنآ  رطاخ  و  هتشادرب ،  رد  ار  يدئاوف  هچ  ردام  ردپ و  هب  یکین  هک  دیمهف  میهاوخ 

ردام ردپ و  هب  سنا 

هدوب و داهج  هب  بغار  هک  یتسارب  هللا  لوسر  اـی  تفگ :  دیـسر و  ص )   ) ادـخ لوسر  تمدـخ  يدرم  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداـص ماـما  زا 
رگا و  دروخ .  یهاوخ  يزور  دنام و  یهاوخ  هدنز  ادخ  دزن  رد  يوش  هتشک  رگا  اریز  نک ،  داهج  ادخ  هار  رد  دومرف :  ترـضح  منامداش ، 

ای تشاد :  هضرع  هاگنآ  يا ،  هدش  هدـیئاز  ردام  زا  هک  نانچ  يدـمآ ،  نوریب  ناهانگ  زا  ینک  تعجارم  رگا  و  تسادـخ ،  اب  وت  رجا  يریمب 
ردـپ و شیپ  دوـمرف :  ترـضح  دـنتحاران ،  ههبج  هب  نم  نتفر  زا  هتفرگ و  سنا  نم  هب  هک  متـسه  يریپ  رداـم  ردـپ و  ياراد  نم  هللا  لوـسر 
 . تسا رتهب  لاسکی  داهج  زا  زور ،  هنابـش  کـی  وت  هب  اـهنآ  سنا  هنیآ  ره  تسوا ،  تسد  رد  نم  ناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  ناـمب ،  ترداـم 

ایبنا هب  گرزب  دنوادخ  يایاصو  زا  یکی  هک  هدش  دیکات  يدحب  تسا و  رایـسب  تایاور  تایآ و  ردام  ردـپ و  هب  یکین  صوصخ  رد  ( 483)
ددرگ یم  هدـهاشم  هک  نانچ  ردام  هب  یکین  مالـسلا )  امهیلع   ) یـسیع ییحی و  ترـضح  تالاح  رد  هک  نانچ  هدوب ،  ردام  ردـپ و  هب  یکین 

 ، توبکنع میرم 140 و 32 - - 25 ءارسا 23 - 23 و 24 - تئارب ،  - 151 ماعنا ،  هیآ 83 - هرقب  هروس  دننام  ددعتم  ياه  هروس  رد  و  ( 484)
هدیدرگ شرافس  تدش  نیا  هب  مه  تایاور  رد  ایآ  نابز :  تسا .  هدش  دکوم  شرافس  اهنآ  هب  تبـسن  - 15 فاقحا ،  نامقل 18 و 15 - - 8

دنتایآ ریسفت  حرش و  تایاور ،  تسا ،  میرک  نآرق  زا  هدافتسا  یحو و  هار  زا  مه  زاب  دوش  هید  تایاور  رد  مه  یبلطم  رگا  شوگ :  تسا ؟ 
نایب ار  اهنآ  زا  يرادـقم  مدنمـشهاوخ  نابز :  تسا .  دوجوم  يرت  نشور  نایب  اب  هزادـنا  نامه  تراهط  و  ترتع ،  تیبلها  ناسل  رد  يرآ  ، 

ارم هللا !  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  دیدرگ ،  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  بایفرـش  يدرم  هدـش :  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  شوگ :  دـینک . 
هک امنم  رایتخا  نیا  زج  و  يدرگ ،  باذع  هدش و  هتخوس  شتآ  اب  هچ  رگ  رواین ،  كرش  ار  يزیچ  ادخ  هب  دومرف : :  ترضح  نک !  یتیصو 
زا هک  دندرک  رما  وت  هب  رگا  هدرم و  ای  دنـشاب  هدنز  هچ  نک ،  یکین  اهنآ  رب  ربنامرف و  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  و  دـشاب ،  نامیا  هب  نئمطم  تلد 

دنزرف هب  ردام  ردپ و  رگا  هک  تسا  یبیجع  تیاور  نابز :  ( 485  . ) تسا نامیا  زا  يراک  نینچ  اریز  هد ،  ماجنا  يور ،  نوریب  تلام  لها و 
ءاهقف و ار  ردام  ردپ و  تعاطا  شوگ :  ( 486  . ) دشاب مزال  اهنآ  تعاطا  دنزرف  رب  شخبب  ار  تلام  ای  هدب  قالط  ار  دوخ  نز  دـنیوگب  دوخ 

رما هب  داهج  هک  یتروص  رد  دـننک - عنم  داهج  زا  ار  اهنآ  رگا  دـنا  هدرک  رکذ  يا  هنوگب  و  هدرک ،  ناونع  دوخ  ياـهباتک  رد  گرزب  عجارم 
رگا هک  دـشاب  یلاخ  اه  ههبج  هک  یتروص  رد  يرآ  دـننک ،  تکرـش  شداهج  رد  دـنناوت  یمن  دنـشاب - هدرکن  موجه  رافک  ای  دـشابن ،  ماما 

يدوس ردام  ردـپ و  عنم  عافد ،  موزل  نیملـسم و  دالب  هب  رافک  هلمح  تروص  رد  ای  و  دـنرطخ ،  رد  نیملـسم  مالـسا و  دـنورن  يدارفا  نینچ 
 . درادن

تسا مدقم  همه  رب  ادخ  تعاطا 

نامرف هک  تسا  یئاج  رد  ردام  ردـپ و  يرادربناـمرف  مزیزع !  هن  شوگ :  تساـج .  همه  رد  رداـم  ردـپ و  تعاـطا  مدرک  لاـیخ  نم  ناـبز : 
نانچ دریگ ،  تروص  قلاخ  تیـصعم  رد  هک  دوش  یمن  روصت  یقح  نینچ  قولخم ،  يارب  نوچ  دروخن ،  نیمز  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

هب هک  دندیـشوک  ردام  ردپ و  رگا  و  دراد :  نینچ  مه  نامقل  هروس  رد  و  ( 487  ) دوش یم  هدافتـسا  رگید  تایاور  و  ع )   ) یلع راتفگ  زا  هک 
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رگا و  بجاو ،  رداـم  ردـپ و  هب  یکین  هدـش :  تـیاور  ع )   ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  و  ( 488  . ) نکم تعاـطا  ار  اـهنآ  يروآ  كرـش  نم 
سپ نابز  ( 489  . ) قلاخ تیـصعم  رد  قولخم  يارب  تسین  یتعاطا  نوچ  نکم ،  تعاطا  تیـصعم  رد  ار  اهنآ  ریغ  اهنآ و  دندوب ،  كرـشم 
نانچ داهج  زا  ار  اهنآ  دـنناوتب  هک  رتالاب  نیا  زا  اهنآ  زا  تعاطا  موزل  اـیآ  تسین ! ؟  مهم  ارچ  شوگ :  تسین ؟  مهم  یلیخ  اـهنآ  زا  تعاـطا 

رد ترفاسم  هب  نتفر  زا  رگا  هک  رتالاب  نیا  زا  نآ  ندوب  مهم  اـیآ  دـشاب .  مزـال  رداـم  ردـپ و  تعاـطا  اـهنآ  رب  و  دـننک ،  عنم  دـش  ناـیب  هک 
یهن رگا  دوش و  بجاو  دندرک  رما  تعامج  زامن  نتفر  هب  رگا  ای  دـش ،  دـهاوخ  مارح  ترفاسم  دـندرک ،  عنم  دـشابن ،  بجاو  هک  یتروص 

ادص ار  وا  ردام  ردپ و  تلاح  نیا  رد  تسا و  یبحتـسم  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  رگا  هک  دوش  یم  رتالاب  نیا  زا  ایآ  و  ددرگ .  مارح  دـندومن 
رگا ای  دراد و  مدقم  تقو  لوا  زامن  رب  ار  نآ  دیاب  دـنداد  نامرف  يراک  هب  ار  وا  زامن  تقو  رد  رگا  ای  و  دـشاب ،  زامن  عطق  وا  هفیظو  دـندز ، 

؟  دشاب ردپ  نذا  رب  طونم  نآ  ماجنا  موزل  ای  تحص و  دیامن ،  يرذن  ای  دروخب و  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  دریگ و  یبحتسم  هزور  دهاوخب 

ردام ردپ و  هب  یکین  دئاوف 

یم تسد  دـئاوف  نیا  هب  هصالخ  روطب  دـنک ،  یم  یکین  ردام  ردـپ و  هب  هک  یـسک  شوگ :  دـیزادرپب .  رگید  تایاور  هب  مرکـشتم !  نابز : 
انغ ربمغیپ ،  ياعد  ندش ،  نارگید  يامنهر  نادـنزرف ،  یکین  داهج ،  زا  رتهب  لمع ،  نیرتهب  ریثک ،  ریخ  تشهب ،  رد  لوخد  نامیا ،  دـبای : 

العا رد  نتفای  ناکسا  وا ،  رب  دنوادخ  تمحر  ندیراب  تشهب ،  رد  وا  يارب  يا  هناخ  ندش  انب  ندیـسر ،  لامعا  نیرتبوبحم  هب  يزاین ،  یب  و 
قاس رد  يزور ،  يدایز  ینالوط ،  رمع  تمایق ،  رد  باسح  یناسآ  ندـش ،  راربا  زا  یتشهب ،  ماـقم  نیرترب  هناـخالاب و  نیرتـالاب  رد  نییلع 
نیا اهنآ  هب  تبـسن  تبحم  و  دنمـشزرا ،  ردـقنیا  ردام  ردـپ و  هب  یکین  یتسار  ناـبز :  ( 490  . ) ندـیدرگ راربالا  دیـس  نتفرگ ،  رارق  شرع 

دیامرف تیانع  ار  اهنآ  هب  تمدخ  قیفوت  همه  هب  دنوادخ  سپ  دوب ؟  دهاوخ  نایز  رپ  دب و  نینچنیا  اهنآ  ندرک  كانهودنا  دوس و  رپ  هزادـنا 
زا رگم  دـیئامرفن ،  یفطل  مک  نابز :  ار !  امـش  هتبلا  نیمآ !  نیمآ !  شوگ :  دزاس !  رود  اهنآ  ندرک  نیگمغ  رازآ و  تیدا و  زا  ار  ام  همه  و 
هب راتفر ،  هلیسوب  مه  دریگ و  یم  ماجنا  راتفگ  هلیسوب  مه  اهنآ  رازآ  نینچمه  ردام و  ردپ و  هب  یکین  هک  دشن  نشور  هتشذگ  ياه  تبحص 

 . اهمادنا ریاس  مه  مرثوم و  قوقع  رد  یکین و  رد  هدنب  مه  هک  ینعم  نیا 

نیدلاو قوقع  رد  اهمادنا  همه  تلاخد 

نینچمه و  دیامن ،  کمک  مهو  دنزب  کتک  مه  دناوت  یم  تسد  ام  تسود  دیرادن  تلاخد  روطچ  نابز :  میرادن .  یتلاخد  هک  ام  اهمادنا : 
دنت رظن  دناوت  یم  مه  مشچ  دزاس ،  دونـشوخ  دوخ  زا  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  هب  تمدخ  هار  رد  دـناوت  یم  مه  دـنزب و  دـگل  دـناوت  یم  مه  اپ 

 ، دهد ناشن  ترفن  تمالع  اهنآ  هب  دراد  تردق  مه  و  دیآ ،  دورف  اهنآ  لباقم  رد  دـناوت  یم  مه  رـس  دـیامن ،  هاگن  ینابرهم  اب  مه  و  دـنک ، 
رد ار  دوخ  دهد و  ناشن  دوخ  زا  يرایـشوه  دناوت  یم  مه  و  دنک ،  یئانتعا  یب  ردام  ردپ و  هب  دنز ،  يرک  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  مه  شوگ 

 . هدنهد رازآ  مه  دیشاب و  رازگتمدخ  دیناوت  یم  مه  یگمه  سپ  دهد ،  رارق  ردام  ردپ و  رایتخا 

ینکفا هقرفت  زا  شهوکن 

زا ایب و  يزرویم ،  قشع  نآ  هب  يدـنمقالع و  نآ  هب  هچ  نآ  هب  ار  وت  و  تیدوجو ،  شزرا  هب  ار  وت  تنادـجو و  هب  ار  وت  ناـبز !  يآ  مشچ : 
هب هک  ینوشق  هب  نیبب  ریگ ،  رظن  رد  ار  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  شرافـس  و  رادـهگن ،  ار  تدـح  و  امن ،  يرود  ینکفا  هقرفت  زا  یگناگ و  ود 

و دیئآ ،  دورف  یگمه  دیدمآ  دورف  هاگ  ره  دیـشاب ،  رذح  رب  یگدنکارپ  زا  دیامرف :  یم  دنک ،  یم  شرافـس  هچ  دتـسرف  یم  نمـشد  يوس 
نیا اب  نابز :  تفرگ .  ناوت  یم  ناهج  قافتا  هب  يرآ  تفرگ  ناهج  تحالم  قافتاب  تنـسح  دیئامن .  چوک  یگمه  دیدرک  چوک  هک  ینامز 

دیدروخ رب  نمشد  هب  هاگ  ره  دیامرف :  یم  ترضح  مشچ :  دینک .  لقن  ار  نآ  همه  تسا  يدیفم  شرافس  نوچ  اما  درادن  یطبر  نم  هب  هک 
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کمک و ات  هدوب ،  اه  هناخ  دور  رانک  ای  اههوک  هنماد  ای  دـنلب  ياهاج  رد  امـش  هاگ  رکـشل  دـیاب  سپ  دروخ ،  رب  امـش  هب  نمـشد  هک  نآ  ای 
ياه هپت  يالاب  تاعافترا و  اههوک و  يدـنلب  رد  ناتدوخ  يارب  و  دـشاب ،  وس  ود  اـی  وس  کـی  زا  امـش  گـنج  دـیاب  دـشاب و  امـش  ریگولج 

ولج دینادب  و  دیاین ،  امش  فرط  هب  دیتسه  نمیا  هک  یئاج  زا  ای  دیسرت  یم  هک  یئاج  زا  نمـشد  ات  دیراذگب ،  نانابدید  نانابـساپ و  حطـسم 
دیدمآ دورف  هک  ینامز  دیزیهرپب ،  یگدنکارپ  زا  و  دنتـسه ،  ناسوساج  رگـشل ،  نارادولج  نانابدید  و  دنناشیا ،  نانابدـید  رگـشل ،  ناراد 

رارق دـننام ) هرئاد   ) درگادرگ ار  اـه  هزین  تفرگ  ارف  ار  بش  نوچ  و  دـیئامنب ،  چوک  یگمه  دـیدومن  چوک  هاـگ  ره  و  دـیئآ ،  دورف  یگمه 
مزـالم هدومرف :  رگید  تیاور  رد  و  ( 491  . ) نتخیر نوریب  و  دینادرگ :  ناهد  رد  بآ  دننام  ای  كدـنا  رگم  دیـشچن ،  ار  باوخ  و  دـیهد ، 

زا ياه  هداتفا  کت  اریز  دیئامن ،  زیهرپ  هقرفت  زا  و  تسا ،  تعامج  هارمه  ادـخ  تسد  اریز  دـینک ) !  ظفح  ار  دوخ  داحتا   ) دیـشاب تعامج 
يا مشچ :  نابز  زا  مشچ  هتساوخ  ( 492  . ) تسا گرگ  كاروخ  دنفـسوگ  هلگ  زا  هداتفا  کت  هک  نانچ  تسا ،  ناطیـش  صوصخم  ناسنا 
لمع اهدص  اه و  نمشد  اب  شزاس  اهگنرین و  اه ،  تنطیش  اه ،  ینکفا  هقرفت  اه ،  هئطوت  اه !  هنتف  نک !  مرـش  ادخ  زا  ادخ  يارب  ایب و  نابز ! 
 . . . توادعو هنیک  تتـشت و  هقرفت و  تمحز ،  جنر و  يدیمون ،  سای و  ینادرگرـس و  راچد  ار  ام  و  راذگب ،  رانک  ار  مالـسا  ادـخ و  دـض 

زارفرس تعنـص  ملع و  ندمت و  يایند  رد  هدیـسر ،  تاجن  لحاس  هب  هدیـشک  تمحز  هدید و  جنر  تما  ناملـسم و  تلم  ات  راذگب  و  امنم ، 
و راذگب ،  دوخ  لاح  هب  ار  زیزع  تلم  نیا  هک  دنگوس  ناحبـس  يادـخ  هب  ار  وت  نابز !  يا  دـنلابب .  دوخ  رب  هدرک و  راختفا  همه  رب  و  هدوب ، 

ناتـسود زادنا ،  راک  هب  نمـشد  هیلع  ار  دوخ  زیت  بل  شین و  يدش ،  دهعتم  رگا  رادرب و  نید  هب  دـنمقالع  تما  نیا  رـس  زا  ار  دوخ  باذـع 
ایب و امن ،  جیسب  نآرق  نید و  نانمشد  هیلع  ار  نارگید  و  رب ،  راک  هب  دوخ  ناتسود  عفن  هب  ار  دوخ  ياوق  مامت  و  نکم ،  متـس  راچد  ار  دوخ 
 . تسا مشچ  ياهاضاقت  نامه  ام  همه  ياضاقت  شیاقفر :  شوگ و  نابز  زا  اهمادنا  ياه  هتساوخ  ریگب !  رظن  رد  ار  ادخ  تیاهراک  مامت  رد 

دنچ ثحب  نیا  دراد و  قفوم  تسا ،  دونشخ  یضار و  دوخ  هچ  نآ  هب  ار  ام  همه  ناهج  راگدرورپ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  یگمه  امـش  نابز : 
 : مشچ تسا .  لکـشم  یـسب  ام  لرتنک  هنرگو  دید  دنهاوخ  ار  ام  ثحب  هک  يدارفا  يارب  مه  دهدب و  رارق  دیفم  دوخ  يارب  مه  ار  ام  هتعاس 

دیاب دیورب  یهاتوک  ترفاسم  هب  دـیهاوخب  رگا  امـش  دراد  دوجو  یـصوصخم  هار  یفدـه ،  ره  هب  ندیـسر  يارب  یلو  تسا ،  لکـشم  يرآ 
نابز دیاب  دیشوک  دیاب  دراد ،  مزال  رایسب  ششوک  جنر و  زین  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ندیـسر  دیوش ،  لمحتم  ار  ییاه  تمحز  اهجنر و 
هدرک باسح  دیاب  دنـشاب ،  دازآ  ای  هدوب و  لبنت  دوخ  راک  رد  تشاذگ  دـیابن  تفرگ ،  اهنآ  زا  ار  رما  مامز  دـیاب  درک ،  لرتنک  ار  حراوج  و 

دش دهاوخ  ام  بیـصن  يدبا  یگراچیب  هنرگو  میراد ،  رب  مدق  دیاب  ادخ  يارب  تفرگ ،  رظن  رد  اهراک  مامت  رد  دیاب  ار  ادخ  تشاد ،  رب  مدق 
یهلا میقتـسم  هار  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ادخ  تیاضر  میراد ،  یم  رب  هک  یمدق  ره  مینز و  یم  هک  یفرح  ره  مینک و  یم  هک  يراک  ره  دیاب  ، 

 ، تمایق مینادـب  هدرکن ،  شومارف  ار  شاداپ  رفیک و  باسح و  باـتک و  باذـع و  تماـیق و  دوخ  راـتفگ  راـتفر و  رد  دـیاب  مریگ ،  شیپ  ار 
یقاب ترخآ  رذگ و  دوز  ایند  دیدرگ  دهاوخن  شومارف  ام  رادرک  زا  يا  هرذ  دوش ،  یم  باسح  اهراک  همه  دراد ،  تیعقاو  تسین ،  یخوش 

 ، تسا ندیرب  وا  ریغ  زا  ادخ و  هب  نتسویپ  جالع ،  نیرتالاب  ادخ و  هب  تشگزاب  نآ  ياود  نیرتهب  دومن  تبقاع  ءوس  يارب  يرکف  دیاب  تسا 
 ! دراذگب تحار  ار  ام  نابز  نامردارب  منک  یمن  لایخ  اما 

ثحب همتاخ 

وگ زاب  هتـسویپ  میرامـشب و  ار  رگیدـکی  ياه  نایز  میهاوخب  اـم  زا  کـی  ره  رگا  هنرگ  مینک و  ماـمت  ار  ثحب  تسبوخ  نم  رظن  هب  تسد : 
دیماجنا لوط  هب  ثحب  نوچ  میهد ،  همتاخ  ثحب  هب  مدوب  لیام  مه  هدنب  دیداد  یبوخ  داهنـشیپ  نابز  دوش .  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  مینک : 

رگا تسد :  میزادرپـب .  ناـت  رگید  ياـهنایز  هب  اداـبم  هک  دیدیـسرت  نیا  زا  امـش  منک  یم  لاـیخ  نم  یلو  دوش ،  روآ  لـالم  تسا  نکمم  ، 
هقف و ققدـم  راوگرزب و  ققحم  نیدـهتجملا ،  متاخ  تساهنآ  هلمج  زا  هک  ءاهقف - بلغا  هک  یتامرحم  نابز :  اـمرفب !  يراد  رظن  رد  یناـیز 

تاساجن شورف  دیرخ و  رمخ ،  نتخاس  دننام  دنا ،  هدومرف  همرحم -  بساکم  رد  هرـس )  سدق   ) يراصنا یـضترم  خیـش  موحرم  تهاقف ، 
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کی هچ  رگ  نادرم  يارب   ) الط ندیـشوپ  هطـشام ،  سیلذـت  همـسجم ،  رامق و  تالآ  و  تسا ،  داسف  نآ  رد  هچ  ره  بیلـص و  تب و  نتخاس 
ار وا  دنوادخ  دیامن  ریوصت  ار  یتروص  هکره  تسا :  يدایز  رابخا  رد  هک  نانچ  تروص  ندیـشک  و  نادرم )  يارب   ، ) ریرح و  دـشاب ) هقلح 
 ، شطئارش اب  هدننک  هارمگ  ياهباتک  نتشادهگن  و  ( 493  ) درادن ار  یتردق  نینچ  دوش و  هدنز  ات  دمدب  نآ  رد  هک  دـنک  فیلکت  تمایق  رد 
یم اهنآ  لماع  وت  هتفرگ و  ماجنا  وت  طسوت  ارثکا  هک  يرگید  روما  و  هلماعم ،  رد  شغ  هدبعش ،  رحس و  نداد  ماجنا  هوشر ،  نتفرگ  نداد و 

بانج هیحان  زا  دریگ ،  رارق  گرزب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  دروم  هدش ،  ورد  تداعـس  زا  ای  دوشب و  التبم  یباذع  هب  رـشب  رگا  اذل  یـشاب و 
اـشوک دوخ  لرتنک  رد  هک  هدرک  دـهع  رگیدـکی  اب  همه  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  يداهنـشیپ  مه  نم  لاح  نیع  رد  یلو  دوب .  دـهاوخ  امش 

زا يزور  رمالا  رخآ  دوب ،  میهاوخن  هدنز  راکم  ایند  نیا  رد  هتسویپ  و  هدشن ،  هدیرفآ  هدوهیب  ام  تقیقح  رد  هک  مینک  هجوت  يرادقم  هدوب ، 
هـشوت داز و  نودـب  مه  رفـس  نآ  یتحار  هک  تسا  حـضاو  رپ  و  دومن ،  میهاوخ  رفـس  يرگید  عیـسو  ناهج  هب  هتـسب و  رب  تخر  ناهج  نیا 

تیمیمـص و ناهج  ناهج ،  نآ  هک  مینادب  و  میدرگن ،  هایـسور  هدنمرـش و  هدومن ،  زیهرپ  تشز  ياهراک  زا  دـیاب  و  دوب ،  دـهاوخن  روصتم 
هب لمع  نیرتکچوک  دـش .  دـهاوخ  هدیـشک  تسام  زا  وم  هتـشاذگ و  شاخـشخ  هب  هتم  هک  تسا  یناهج  تسا ،  یگزیکاپ  ناـمیا و  اـفص ، 

نتشیوخ هیلع  هتـشگ ،  دوخ  مصخ  ام  زا  مادک  ره  هک  تسا  یناهج  هصالخ  دش و  دهاوخن  غیرد  يرادرک  راتفگ و  چیه  زا  هدمآ ،  باسح 
ار اهنآ  هدیـشک ،  باذـع  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هتخاس ،  اوسر  ار  ناراکمه  مه  دوخ و  مه  هدـمآ ،  نخـس  هب  ام  زا  کی  ره  هداد و  تداـهش 
 ، هتـساک دوخ  ياهنایز  زا  هدرک ،  دودحم  ار  دوخ  يرادـقم  تسبوخ  ادـخ  رطاخ  يارب  سپ  میئامن ،  یم  تخبدـب  و  راسمرـش ،  هایـسور و 
 ، هدرک يرود  یتوافت ،  یب  يرگ و  نایغط  یشکرس و  يراب ،  دنب و  یب  زا  هتفرگ و  شیپ  ار  حیحص  لمع  هار  هتشگ  ناد  هفیظو  يرـصتخم 

رادربنامرف و عیطم و  ناگدـنب  اـم  هدوب و  اراد  ار  یهدـنامرف  نینچ  هک  مینک  راـختفا  و  هدیـشوک ،  یتسه  ناـهج  ياـمرفنامرف  ناـمرف  هار  رد 
هدرک يرادهگن  دوخ  رش  زا  ار  ام  امش  دوخ  هک  نیا  طرـش  هب  اما  میقفاوم ،  یلاع  بانج  داهنـشیپ  اب  ام  همه  اهمادنا :  میـشاب .  یم  وا  قشاع 

 : دـنیوگ اریز  ینک  اهر  ار  ام  مینک  یمن  رکف  یلو  میداد ،  ار  داهنـشیپ  نیمه  یـسرپ  زاب  رد  لوا  زور  هک  ناـنچ  يراذـگاو ،  دوخ  هب  ار  اـم 
یهاـگ اذـل  ینک ،  یمن  لرتنک  ار  دوخ  یلو  یتسه  یتبحم  اـب  تسود  امـش  تسا  نیا  شتعیبـط  ياـضتقم  تسا  نیک  هر  زا  هن  برقع  شین 
گرزب يادخ  زا  دیاب  هتبلا  و  امـش ،  مه  هدومن و  لرتنک  ار  دوخ  مناوتب  هدنب  مه  هک  مراودـیما  نابز  يزاس .  یم  دراو  همه  هب  ار  دوخ  نایز 

 ، دیدرگ دـهاوخن  قفوم  یلمع  هب  تمظع ،  اب  راگدرورپ  کمک  نودـب  ینموم  چـیه  هنرگ  دـنک و  تیانع  قیفوت  ام  هب  هک  دـیبلط  دادمتـسا 
و دوخ ،  سفن  زا  یظعاو  ادـخ ،  يوس  زا  قیفوت  تسا :  زیچ  هیـس  هب  دـنمزاین  نموم  هدـش :  لـقن  ع )   ) همئـالا داوج  ترـضح  زا  هک  ناـنچ 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  ( 494  . ) دهد یم  دنپ  ار  وا  هک  یسک  زا  شریذپ 

اهتشون یپ 

ات 150  1

امب مهلجرا  دهـشت  مهیدیا و  انملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  ( 2 هیآ 4 . لازلز ،  هروس  اهل . یحوا  کبر  ناب  اهرابخا  ثدـحت  ذـئموی  ( 1
هیآ 21. تلصف ،  هروس  یـشلک ء . قطنا  يذلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاق  و  ( 3 هیآ 65 . سی ،  هروس  نوبـسکی .  اوناک 
هب تریس  انارق  نا  ول  و  ( 6 هیآ 174 . هرقب ،  هروس  ۀـمیقلا ،  موی  هللا  مهملکی  و ال  ( 5 هیآ 164 . ءاسن ، هروس  امیلکت . یـسوم  لهلا  ملک  و  ( 4

فارعا هروس  نیط .  نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنمریخ  اـنا  لاـق  هیآ 30 7 ) دـعر ، هروس  یتوملا ...  هب  ملکوا  ضرالا  هب  تعطقوا  لاـبجلا 
موقت نا  لبق  هب  کیتا  انا  نجلا  نم  تیرفع  لاق  هیآ 16 9 ) فارعا ،  هروس  میقتسملا  کطارـص  مهلا  ندعق  ینتیوغا ال  امبف  لاق  هیآ 12 8 )

(11 هیآ 18 . لمن ،  هروس  هدونج  نامیلس و  مکنمطحیال  مکنکاسم  اولخدا  لمنلا  اهیا  ای  ۀلمن  تلاق  ( 10 هیآ 39 . لمن  هروس  کماقم .  نم 
(14 لقعلا .  ناـمجرت  ناـسللا  ( 13 لهجلا .  هشاطا  لقعلا و  ۀـحجرا  راـیعم  ناـسللا  هیآ 5 12 ) ناـمحر ،  هروس  ناـیبلا  هملع  ناـسنالا  قلخ 
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نم هملک  ررغلا  میظنت   . ) هدمحیال نم  هثروی  لاملا  نم  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هلعجی  قداصلا  ناسللا  نا  الا و  ( 15 ناسنالا .  نازیم  ناسللا 
امهنم دحاو  لکل  ع :)   ) ناقف لضلا ؟  امهیا  توکسلا  مالکلا و  نع  ماسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لیـس  ، 274 ص )  ، ) راحب ج 71 ( 16 ( 
ءابنالا ثعب  ام  لج  زع و  هللا  نال  لاق :  ص )   ) هللا ولسر  نبای  کلذ  فسک  لیق  توکـسلا ،  نم  لضفا  مالکلاف  تافالا  نم  املـس  اذاف  تافآ 

رانلا تقوت  و ال  توکـسلاب ،  هللا  ۀـیال  تبجوتـسا و  توکـسلاب و ال  ۀـنجلا  تقحتـسا  و ال  مـالکلاب ،  مهثعب  اـمنا  توکـسلاب ،  ءایـصوالا  و 
مالکلا لضف  فصت  تسلو  مالکلاب  توکـسلا  لضف  فصت  کنا  سمـشلاب  رمقلا  لدـعال  تنک  ام  ملاـکلاب ،  هلک  کـلذ  اـمنا  توکـسلاب 

هبلقب رطخی  ام  هریمض و  یف  امع  هب  ربعی  يذلا  قطنملا  اذه  نم  ناسنالا  یلع  هب  هئامسا  تسدقت  هللا  معنا  ام  لضفم  ای  لمات  ( 17 توکسلاب . 
نع مهفت  یـشب ء و ال  اهـسفن  نع  ربختال  یتلا  ۀـلمهملا  مئاهبلا  دـلزنمی  ناک  کـلذالول  هسفن و  یف  اـم  هریغ  نع  مهفی  هب  و  هرکف ،  ۀـجیتنو 

، راحبلا ۀنیفـس  ناکرالاب .  لمع  بلقلاب و  دقع  ناسللاب و  رارقالا  وه  نامیالا  ( 18 ج 3 . صدیدج 82 ، ط  میدق .  ط  جراحب 1 ، ائیش . ربخم 
سیل توکس  لک  و  وهس ، وهف  رابتعا  هیف  سیل  رظن  لکف  مالکلا ،  و  توکسلاو ،  رظنلا ، لاصخ :  ثالث  یف  ریخلا  عیمج  ( 19 ج 1،ص 38 .

نع تمـصلا  یف  ریخ  ال  ص 18 20 )  ، قودـص یلاما  ج 71،ص 275 ، رـالحب ، وغل  وـهف  رکذ  هیف  سیل  مـالک  لـک  و  هلفغ ،  وـهف  رکف  هیف 
نزخاف ۀمعن  تبلـس  ۀـملک  بر  رقع و  هتیلخ  نا  روقع  بلک  ناسللا  نا  ملعاو  ( 21 هغالبلا .  جـهن  لهجلاب  لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  مکحلا 

هکرتت وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف  ،ج 71،ص 287 22 ) راحب ص 229 ،  ، صاصتخا کقرو  کبهذ و  نزخت  امک  کناسل 
اوبذک نیذلا  موقلا  لثم  سب  ارافـسا  لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  ۀیروتلا  اولمح  نیذـلا  لثم  هیآ 176 23 ) فارعا ،  هروـس  ثهلی 

یلع موی  لک  فرـشی  مدآ  نبا  ناـسلا  نا  لاـق ،  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  یلاـمثلا  نع  ( 24 هیآ 5 . هعمج ،  هروـس  هللا  تاـیاب 
کب بقاعن  کـب و  باـثن  اـمنا  نولوقی  هنودـشانی و  اـنیف و  هللا  هللا  نولوقی :  اـنتکرت و  نا  ریخب  نولوقیف  متحبـصا ؟  فیک  لوقیف :  هحراوج 
لوقی ناسللا  رفکی  دسجلا  ءاضعا  نم  وضع  لکو  الا  اموی  نم  ام  لاق  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ج 71،ص 278 25 ) راحب ، صاصتخا )  )

ام ج 71،ص 286 27 ) راحب ، رانلا  لها  نم  وهف  هناسل  سانلا  فاخ  نم  یلع  اـی  ( 26 ج 71،ص 302 . راحب ، کیف  بذعن  نا  هللا  کتدـشن 
هناسل 30) یف  ناسنالا  ءالب  کله 29 ) هقالطاو  کلم  ناسللا  طبـض  ج 71،ص 277 28 ) راحب ، ناسللا  نم  نجـسلا  لوطب  قحا  یـش ء  نم 
ج راحب ، نطبلا  مایص  نم  ریخ  ناسللا  موص  ناسللا و  مایص  نم  ریخ  بلقلا  موص  لاجالا 31 ) عطقی  ناسللا  دح  لاصوال و  عطقی  نانسلا  دح 

باذعب ینتبدع  بر  يآ  لوقیف :  حراوجلا ،  نم  ائیـش  هب  بذعی  باذعب ال  ناسللا  هللا  بذعی  ( 32 نسل .)   ) تغل ررغلا  میظنت  71،ص 286 ،
 ، مارحلا لاملا  اهب  بهتنا  و  مارحلا ،  مدلا  اهب  کفسف  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  تغلبف  ۀملک ،  کنم  تجرخ  هل :  لاقیف  ائیش  هب  بذعت  مل 

بتکلاراد ط  یفاک ج 2،ص 115 ، کحراوج .  نم  ائیـش  هب  بذـعا  باذـعب ال  کنبذـغال  یلالج  یتزع و  مارحلا و  جرفلا  اهب  کـهتنا  و 
 ، لحن هروس  نورکشت  مکلعل  ةذئفالا  راصبالا و  عمسلا و  مکل  لعج  ائیـش و  نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  ( 33 هیمالسالا . 
لق و   ... مهراـصبا نم  اوـضغی  نینموـملل  لـق  هیآ 50 35 ) ماـعنا ،  هروس  نورکفتت  ـالفا  ریـصبلا  یمعـالا و  يوتـسی  لـه  لـق  هیآ 76 34 )

ج 2،ص یفاص ،  ریسفت  هیلع .  هللا  مرح  ام  یلا  رظنی  نا ال  رـصبلا  یلع  ضرف  و  ( 36 هیآ 33 . رون ، هروس  نهراصبا  نم  نضضغی  تانموملل 
انز و  ۀـلبقلا ،  مفلا  انز  و  رظنا ، نینیعلا  انزف  انزلا  نم  اـطح  بیـصی  وه  ـالا و  دـحا  نم  اـم  ( 38 ظـفل . ررغلا  میظنتاـی  مکحلاررغ ،  ( 37 . 165

ج ئلاس ، و  ۀلیوط .  ةرسح  تثروا  ةرظن  نم  مک  و  مومسم ،  سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  ةرظنلا  ج 7،ص 138 39 ) لئاسو ،  سمللا ...  نیدـیلا 
نوحللا تاوصالا و  ةدل  مدعی  ةرواحملا و  ۀبطاخملا و  حور  ردقفی  هناف  ةریثک ،  روما  یف  لتخی  عمسلا  مدع  نم  کلذک  و  7،ص 138 40 )

نوکی یتح  مهثیداحا ،  سانلا و  رابخا  نم  ائیش  عمسی  و ال  هب ،  اومربتی  یتح  هترواحم  یف  سانلا  یلع  ۀنوملا  مظعت  و  ۀبرطملا ،  ۀیجـشملا و 
عمـسلا نا  ملع  هب  کل  سیلام  فقت  ـال  و  ص 60 41 )  ، لضفم دـیحوت  ج 3،ص 70 ، راحب ، یح  وه  تیملاک و  وا  دـهاش  وه  بئاـغلاک و 

لاسی ( 43 لاق .  امم  جرخی  وا  لاـبخ  ۀـنیط  یف  میقا  هنموم  تهب  نم  هیآ 37 42 ) ءارـسا ، هروس  الوسم  هنع  ناک  کئلوا  لک  ذاوفلا  رـصبلا و 
نوعمتسی نیذلادابع  رشبف  ( 44 صو 166 )  نیلقثلا ج 3،ص 164  رون   ) هیلع دقع  امع  داوفلا  و  هیلا ،  رظن  امع  رصبلا  و  عمـس ،  امع  عمـسلا 

وهل يرتشی  نم  سانلا  نم  و  هیآ 4 46 ) نونموم ،  هروس  نوضرعم .  وغللا  نع  مه  نیذلا  و  هیآ 19 45 ) رمز ، هروس  ۀنسحا .  نوعبتیف  لوقلا 
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ام لصو  لستغاف  مق  هل  لاقف :  هیآ 6 47 ) نامقل ،  هروس  نیهم ،  باذع  مهل  کئلوا  اوزه  اهذختی  ملع و  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدحلا 
الف رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  راحب ج 75،ص 346  ج 2،ص 293 48 ) یشایع ،  ریسفت  میظع .  رما  یلع  امیقم  تنک  کناف  کلادب 
هنع هللا  در  هنع ،  اهدرف  سلجم  یف  هیف  اهعمـس  ۀبیغ  یف  هیخا  یلع  لوطت  نم  ( 49 ملـسم ...  هیف  باتغی  وا  ماما  هیف  بسی  سلجم  یف  سلجی 

ج بساکم ،  ةرم ...  نیعبـس  هباتغا  نم  رزوک  هیلع  ناک  اهدر ، یلع  رداق  وه  اهدری و  مل  وه  ناف  ةرخالا ،  ایندـلا و  یف  رـشلا  نم  باـب  فلا 
هیآ 65 سی  هروس  نوبـسکی ،  اوناک  امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  اـنملکت  مهاوفا و  یلع  متخن  مویلا  ( 51 لضفم .  دیحوت  1،ص 73 50 )

یلغی لهملاک  میثالا  ماعط  موقزلا  ةرجش  نا  هیآ 45 - ناخد  هروس  هیآ 174 53 ) هرقب ،  هروس  رانلا  الا  مهنوطب  یف  نولکای  ام  کـئلوا  ( 52
همظع هللا و  فرع  نم  ج 71،ص 287 55 ) راحب ، ۀنجلا ،  لخد  هبذـبذ  هبقبق و  هقلقل و  ۀـنوم  نم  یقت  نم  (54 میمحلا .  یلغک  نوـطبلا  یف 

ناقوجالا رانلا  یتما  هب  جلت  ام  رثکا  ( 56 يروباشین .  نیظعاولا  ۀـضور  مایـصلا ،  مایقلاب و  هسفن  انع  ماعطلا و  نم  هنطب  مالکلا و  نم  هاف  عنم 
ۀـفرعملا و دـعب  ۀلالـضلا  یتما  یلع  يدـعب  نهفاخا  ثالث  هلا  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  لاـق  ج 71،ص 269 57 ) راـحب ، جرفلا ،  نـطبلا و 

هللادبع ام  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ج 2،ص 79 58 ) یفاک ،  ، 269 ص )  ، ) ج 71 راحب ، جرفلا ،  نطبلا و  ؤهش ة  نتفلا و  تالضم 
لاق ج 67،ص 310 60 ) راحب ، هنطب ،  هحضفی  هجرف و ال  هبلغی  نموملا ال  ج 71،ص 268 59 ) راحب ، جرف ،  نطب و  ۀفع  نم  لضفا  یشب ء 
ۀفع نم  لضفا  داهجلا  یلاو  هل  لاقف  لاق  الالح  الا  لکا  نااوجرا ال  ینکلو  مایصلا  لیلق  لمعلا  فیعض  ینا  مالـسلا  یهلع  رفعج  یبال  لجر 

ناجرم ولول و  ةدابعلا  نع  ءاضعالا  تدعق  ۀمکحلا و  تسرخ  ةرکفلا و  تمان  ةدعملا  تلتم  اذا  ( 61 269 ص )  ، ) راحب ج 71 جرف ،  نطب و 
ةدابعلا دارا  اذا  لیئارسا  ینب  نم  لجرلا  ناک  لوقی :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تعـسم  لاق  ءاشولا  نع  ،ص 215 62 ) رابخالا عماج  ، 78 ص )  ، )

راحب ج ص 232 ،  ، صاـصتخا لـهاجلا ،  رتـسو  میلحلا  نـیز  رفاو و  زنک  تمـصلا  ج 71،ص 306 63 ) راحب ، نینـس ،  رـشع  لـبق  تمص 
و ج 71،ص 288 65 ) راحب ، ریخ ، لک  یلع  لیلد  هنا  ۀـبحملا  بسکی  تمـصلا  نا  ۀـمکحلا و  باوبا  نم  باب  تمـصلا  71،ص 288 64 )

هصقنی امب ال  لخبوا  هینعی  امیف ال  ملکت  هلعلف  راحب ج 71،ص 288 66 ) تمصلا  و  ملعلا ،  و  ملحلا ،  هقفلا :  تامالع  نم  مالسلا :  هیلع  لاق 
هدـیوعت اتخلا و  نع  همارکا  ناـسللا  قح  ص 358 68 )  ، هداعـسلا جارعم  ( 67 ج 5،ص 200 . ءاضیبلا ، ۀـجحم  ص 357 ،  ، هداعـسلا جارعم 

لئاق لک  ناسلدنع  یلاعت  هللا  نا  ج 71،ص 286 69 ) راحب ، مهیف .  لوقا  نسح  و  سانلاب ،  ربلا  و  اهل ، ةدئاف  یتلا ال  لوضفلا  كرت  و  ریخلا ،
ریغب مالکلا  اورثکت  ال  ج 71،ص 287 70 ) راحب ، هناسل ،  میقتـسی  یتح  هبلق  میقتـسی  و ال  هبلق ،  میقتـسی  یتح  دبع  نامیا  میقتـسی  لاق ال  و 

راحب ج 71،ص ج 1،ص 1، یـسوط ،  یلاما  یـساقلا ،  بلقلا  هللا  نم  سانلادـعبا  نا  بلقلاوسقت ،  هللا  رکذ  ریغب  مالکلا  ةرثک  ناف  هللا ،  رکذ 
یلع یلمت  کنا  اذـه  ای  لاـق :  مث  هیلع  فقوف  مـالکلا :  لوضفب  ملکتین  لـجرب  مالـسلا :  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  رم  ( 71 281

یناثلا رفعج  یبا  نع  راحب ج 71،ص 276 72 ) قودـص ص 21 ، یلاما  کینعی ،  الام  عدو  کینعی  امب  ملکتف  کبر  یلا  اباتک  کـیظفاح 
، انیقب نوتماـصلا  یجن  هآ  هآ  راحب ج 71،ص 276 73 ) هناـسل ،  تحت  ءوبخم  ءرملا  لاـق :  مهیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  نع  هئاـبآ  نع 
ام هیآ  هب  تسا  يا  هراشا  ( 75 ناسللا .  تافآ  ج 5، ءاضیبلا ، ۀجحملا  ( 74 ناسللا .  تافآ  ج 5  ءاضیبلا ، ۀجحملا  ص 468 .  ، ةداعسلا جارعم 

ملاسلا و  هللاال ،  رکذی  يذـلا  مناغلاف  بجاش ،  و  ملاس ،  و  مناغ ،  هثالث  سانلا  ( 76 هیآ 18 ) هروس ق ،   ) دیتع بقر  هیدـلا  الا  لوق  نم  ظفلی 
وا اریخ  لقیلف  رخالا  مویلا  هللااـب و  نم  وی  ناـک  نم  ج 5،ص 195 77 ) ءاضیبلا ، ۀـجحم  لطابلا ،  یف  ضوخی  يذـلا  بجاشلا  و  تکاـسلا ، 
هللا لوسر  لیس  ج 5،ص 194 79 ) ءاضیبلا ، ۀـحجملا  هناسل ،  یف  مدآ  نباایاطخ  رثکا  نا  تءاضیبلا ج 5،ص 194 78 ) ۀجحملا  تمصیل ، 

 ، جرفلا مفلا و  نافوجالا  لاق  راـنلا  لخدـی  اـم  رثکا  نع  لئـسو  قلخلا  نسح  هللا و  يوقت  لاـقف  ۀـنجلا ؟  ساـنلا  لخدـی  اـم  رثکا  نع  (ص ) 
ج 5 ءاضیبلا ، ۀجحملا   273 ص )  ، ) ج 71 راحب ، لاصخ ج 1،ص 39 ، ینلکا  هتقلطا  نا  عبـس  یناسل  ج 5،ص 93 80 ) ءاضیبلا ، ۀجحملا 

ضیف هغالبلا  جـهن  هناسل .  نزحی  یتح  هعفنت  يوقت  یقتی  ادـبع  يرآ  ام  هللا  هبحاصب و  حومج  ناسللا  اذـه  ناف  هناسل  لـجرلا  نزخیل  و  ( 81
 : لاق ینـصوا  هللا  لوسر  ای  لاق  کناسل  ظفحا  لاقف  ینـصوا  هللا  لوسر  اـی  لاـقف  ص )   ) یبنلا یلا  لـجر  ءاـج  ( 82 هبطخ 175 . مالـسالا ، 
 . مهتنـسلا دـئاصح  الا  رانلا  یف  مهرخانم  یلع  سانلا  بکی  له  کحی و  کناسل و  ظفحا  لاـق  ینـصوا  هللا  لوسر  اـی  لاـق  ناـسل ؟  ظـفحا 
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ج راـحب ، ناـسللا ،  یفف  موش  یـش ء  یف  ناـک  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  لـص  هللا  لوسر  لاـق  ج 71،ص 303 83 ) راحب ، لوقلا ص 45، فـحت 
نم و  هئاطخ ،  رثک  همـالک  رثک  نم  راحب ج 71،ص 298 85) هناسل ،  نم  نزخی  یتح  نامیالا  ۀـقیقح  دـبع  فرعی  ـال  و  71،ص 305 84 )

 . مالـسالا ضیف  هغالبلا ،  جـهن  رانلا ، لخد  هبلق  تام  نم  هبلق و  تام  هعرو  لق  نم  و  هعر ،  لق و  هوایح  لـق  نم  هواـیح و  لـق  هئاـطخ  رثک 
 ( ص  ) لاق و  راحب ج 71،ص 286 87 ) ناسللا .  سبح  یف  ناسنالا  ۀـحار  ص )   ) هللا لوسر  لاق  راحب ج 71،ص 391 86 ) تمکح 341 ،

ارحب راحب ج 71،ص 286 89 ) هناسل ،  ظفح  یفءرملا  ةاجن  ع )   ) یلع لاق  و  راحب ج 71،ص 286 88 ) ناسللا ،  ظفح  یف  ناسنالا  ۀمالس 
ای باـقلالا ج 1،ص 8  ینکلا و  ( 91 دوش . هعجارم  فلوم ،  رثا  ماما  تردـق  یهاگآ و  راـحب ، زا  يا  هرطق  باـتک  هب  ج 71،ص 285 90 )

ینکلا ( 92 خلا .  كولثتسیف  کقوف  وه  نم  مالکل  نملکت  کلحم و ال  ردق  یلعمهضواق  کنـسردق و  یلع  مهثدحف  موق  یف  تنکاذا  ینب 
دبع دقف  سیلبا  نع  قطانلا  ناک  نا  هللادـبع و  دـقف  هللا  نع  قطانلا  ناک  ناف  هدـبع  دـقف  قطان  یلا  یغـصا  نم  ج 1،ص 8 93 ) باـقلالا ،  و 
هیلع دریال  بذـکی و  قساـفلا  تیارو  هیآ 3 95 ) رمز ، هروس  راـفک  بذاـک  وه  نم  يدـهی  ـال  هللا  نا  ج 72،ص 264 94 ) راـحب ، سیلبا . 

لئاسو ۀبذالکلا ...  لاوقالا  ةرجافلا و  نیمیلا  محرلا و  هعیطق  ءانفلا  لجعت  یتلا  بونذـلا  و  ج 11،ص 514 96 ) لئاس ،  و  هتیرف ...  هبذاک و 
لافقالا کلت  حیتافم  لعج  الافقا و  رـشلل  لعج  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع  ملـسم  نب  دـمحم  نع  ج 11،ص 520 97 )

ج لئاسو ،  بذـکلاابرلا ،  یبراو  ( 99 ناـمیالا .  بارخ  وه  بذـکلا  نا  ج 8،ص 572 98 ) لئاسو ،  بارـشلا  نم  رـش  بذکلا  بارـشلا و 
تیب و اهلک  ثئابخلا  تلعج  ئلاسو ج 8،ص 577 101 ) هدج .  هلزه و  بذکلا  كرتی  یتح  نامیالا  معط  دبع  دـجی  ال  8،ص 574 100 )
 ( ص  ، ) هیناـمعنلا راونا  ( 103 مالکلا .  رجی  مـالکلا  زا  ج 1،ص 234  خیرات ،  دـنپ  راحب ج 72،ص 263 102 ) بذـکلااهحاتفم ،  لـعج 
 . يزار تالاح  تانجلا  تاضور  ص 416 106 )  ، هداعسلا جارعم  ص 415 105 )  ، ةداعسلا جارعم  ج 1،ص 230 104 ) خیرات ،  دنپ  ، 374
هیآ تارجح ،  هروس  میحر  باوت  هللا  نا  هللا  اقوتا  هومته و  رکف  اتیم  هیخا  محل  لک  ای  نا  مکدـحا  بحیا  اضعب  مکـضعب  بتعغی  ـال  و  ( 107

ریغص و همرج  ج 8،ص 599 111 ) لئاسو ،  نیرحبلا ج 2،ص 135 110 ) عمجم  نیقداصلا ج 8،ص 124 109 ) جهنم  ریـسفت  ( 108 12
نال لاق :  ص ؟)   ) هللا لوسر  ای  کلاذ  مل  و  تلق :  انزلا ، نم  دـشا  ۀـبیغلا  ناف  ۀـبیغلا  كاـیا و  رذاـبا  اـی  ءاضیبلا 112 ) ۀـجحملا  ریبک . همرج 
 (: ص  ) هللا لوسر  لاق  ج 8،ص 598 113 ) ئلاسو ، اهبحاص ، اهرفغی  یتح  رفغت  ـال  ۀـبیغلا  و  هیلع ،  هللا  بوتیف  هللا  یلا  بوتیف  ینزی  لـجرلا 

 ، ۀثالث یلع  ۀنجلا  مرحت  لاق ؛  ص )   ) یبنلا نع  ج 8،ص 598 114 ) ئلاسو ، هففوج .  یف  ۀلک  الا  نم  ملسملا  لجرلا  نید  یف  عرـسا  ۀبیغلا 
مالسلا و هیلع  نینموملاریما  تیتا  لاق  یلاکبلا  فون  نع  ج 8،ص 599 115 ) لئاسو ،  رمخا . نمدم  یلع  و  باتغملا ،  یلع  و  نانملا ،  یلع 

لاق یندز  تلق  لاق  نا  یلا  کیلا  نسحی  نسحا  فون  ای  لاقفینظع :  نینموملاریما  ای  کیلع  مالسلا  تلقف  دفوکلا  دجـسم  یف  ۀیحر  یف  وه 
ج لئاسو ،  ۀـبیغلاب ،  سانلا  موحل  لک  ای  وه  لالح و  نمدـلو  هنا  مغز  نم  بذـک  فون  ای  لاق :  مث  رانلا  بالک  مادآ  اـهناف  ۀـبیغلا  بنتجا  : 

دهـشی مل  ابند و  بکتری  کنیعب  هرت  مل  نمف  لاق  هنا  ثیدـح )  یف   ) مهیلع هللا  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  نع  ( 116 8،ص 600 .
ۀیالو نع  جراخ  وهف  هیف  امب  هباتغا  نم  و  ابنذم ، هسفن  یف  ناک  نا  ۀلوبقم و  هتداهـش  رتسلا و  ۀـلادعلا و  لها  نم  وهف  نادـهاش  كدـنع  هیلع 

هیف امب  انموم  باتغا  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هئابا  نع  یبا  ینثذح  دقل  و  ناطیـشلا ،  ۀـیالو  یفلخاد  هرکذ ،  یلاعت  هللا 
اهیف و ادـلاخ  رانلا  یف  باتغملا  ناک  و  اهنیب ، ۀمـصعلا  تعطقنا  دـقف  هیف ،  سیل  امب  انموم  باـتغا  نم  ادـبا و  ۀـنجلا  یف  اـمهنیب  هللا  عمجی  مل 

نم الا و  اهیلا ... عامتـسالاو  ۀـبیغلا  نع  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  لوسر  نا  یهاـنملا ،  ثیدـح  یف  ( 117 ج 8،ص 602 . ئلاس ، ریـصملا و  سئب 
وه اهدری و  مل  وه  ناف  ةرخالا  ایندـلا و  یف  رـشلا  نم  باب  فلا  هنع  هللا  در  هنع ،  اـهددرف  سلجم  یف  هیف  اهعمـس  ۀـبیغ  یف  هیخا  یلع  لوطت 

دحا عمتسملا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ئلاسو ج 8،ص 599 118 ) ةرم ،  نیعبـس  هباتغا  نم  رزوک  هیلع  ناک  اهدر ، یلع  رداق 
امه نـیهم  فـالح  لـک  عـطت  ـال  و  ( 119 ص 23 .  ، ۀـیبرلا فـشک  نیباـتغملا ،  دـحا  دـبیغلل  عماـسلات  مالـسلا  هـیلع  یلع  لاـق  نیباـتغملا و 

ج 75،ص راحب ، مامنلا  وه  تاتقلا و  رمخا و  نمدم  قفانملا و  نهاکلا و  ۀنجلا  نولخدی  ۀعبرا  ( 120 11 هیآ 10 ، ملق ،  هروس  میمنبءاشمز ، 
ندب اهندب  و  ریزنخ ، سار  اهسار  ةارما  تیار  یب  يرسا  امل  ص )   ) یبنلا لاق  لاق :  مالـسلا  مهیلع  هئابا  نع  یناثلا  رفعج  یبا  نع  ( 121 263
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ربقلا باذع  لاق  ع )   ) یلع نع  (122 ۀبادک .  ۀمامن  تناکاهنآ  لاقف  اهلمع ؟ ناک  امم  لئـسف  باذـعلا ،  نم  نول  فلا  فلا  اهیلع  و  رامحلا ،
 : لاق هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  مکرارـشب ؟  مکئبنلا  الا  راحب ج 75،ص 2665 123 ) هلها .  نع  لـجرلا  بزع  لوبلا و  و  ۀـمیمنلا ،  نم  نوکی 
نع مکاهنا  یسوم  ای  لئاسو ج 8،ص 617 124 ) راحب ج 75،ص 266 ، بئاعملاءاربلل .  نوغابلا  ۀبحالا  نیب  نوقرفملا  دمیمنلاب  نوواشملا 
یف یـشم  نم  هل و  ۀـبطخ  یف  ص )   ) هللا لوـسر  نـع  ص 434 126 )  ، ةداعـسلا جارعم  راحب ج 75،ص 268 125 ) اـمامن ؟ نوکاو  ۀـممنلا 

لخدی یتح  همحل  شهنی  دوسا ، انینت  هیلع  هللا  طلس  هربق  نم  جرخ  اذا  ۀمیقلا و  موی  یلا  هفرحت  اران  هربق  یف  هیلع  هللا  طلس  نینئا ،  نیب  ۀمیمن 
حفاص نم  ( 129 وا . ياه  کلـسم  مه  یتعیرـش و  ياهباتک  ج 2،ص 119 128 ) باـقلالاو ،  ینکلا  ج 8،ص 618 127 ) لئاسو ،  راـنلا ،
هقناعم باب  یفاک ،  رانلا ، یف  نافذقیف  نیطایشلا  عم  رانلا  نم  ۀلسلس  یف  نرق  امارح  ةارما  مرتلا  نم  هللا و  نم  طخسب  ءاب  دقف  هیلع  مرحت  ةارما 

هضخضخلا نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  لیسس  هیآ 31 132 ) جراعم ،  هروس  ( 131 نیرحبلا .  عمجم  دیلاب  ءانمتسالا  یه  هضخـضخلا  ( 130 . 
لوسر نبای  یل  نیبف  لئاسلا  لاقف  هعم ،  تلکا  ام  هلعفی  امب  تملع  ول  هسفن و  حکانک  هیلعاف  هباتک و  یف  هنع  هللا  یهندـق  میظع  مثا  لاقف :   ؟
یهوا انزلا  ربکا  امیا  لجرلا  لاقف  کلذ  ءاروامم  وه  نوداـعلا و  مه  کـئلواف  کـلذ  ءارو  یغتبا  نمف  هللا  لوق  لاـقف :  هیف  هلا  باـتک  نم  هللا 
دابعلا نم  بحی  هللا ال  نا  یصاعم و  اهن  هللا ال  دنهع  میظع  اهلک  بونذلا  ضعب و  نم  نوها  بنذلا  ضعب  لئاقلا  لاقدق  میظع  بنذوه  لاقف  !
سانلا دشا  نا  ( 133 ج 18،ص 575 . لئاسو ،   ... ناطیـشلا دبعت  ال  لاقدق ،  ناطیـشلا و  لمع  نم  اهنال  کلذ  نع  هللا  ان  اهندق  و  نایـصعلا ، 

مهل مهیکزی و  یلاـعت و ال  هللا  مهملکی  ـال  ۀـثالث  ص 313 134 )  ، لامعالا باـقع  هیلع  مرحت  محر  یف  هتفطن  رقا  لـجر  ۀـمیقلا  موی  اباذـع 
اذاف رمخلا  برشی  یتح  هللا  نم  ۀحسف  یف  دبعلا  لاری  ال  ( 135 ص 312 .  ، لامعالا باقع  اهجوز  شارف  یلع  یطوت  ةارملا  مهنم  میلا  باذع 

چ ئلاسو ، ریخ ، لک  نع  هفرصی  رش و  لک  یلا  هفوسی  هلجر  هدی و  هرثصب و  همس و  سیلبا و  هخا  هیلل و  ناک  هلابرـس و  هنع  هللا  قرخ  اهبرش 
ام ۀمرح  ۀیصعم و  همحل  لکاو  رفک ، هلاتقو  قوسف ،  نموملا  بابس  ص :)   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع  3،ص 357 136 )

دقف هلوق  هیلع  دروا  هیلع  نعط  نمف  هیردق  هلالج و  ۀـمظع  نم  نموملا  قلخ  لجوزع  هللا  نا  ( 137 ج 8،ص 610 . ئلاس ، همد و  ۀـمرحک  هل 
لئاسو ج 8،ص 612 139) هئایربک ...  لالج  هتمظع و  رون  نم  نموملا  قلخ  لـجوزع  هللا  نا  ( 138 ج 8،ص 612 . ئلاـسو ، هللا .  یلع  در 

نومری نیذلا  و  ( 140 هیآ 22 . رون ، هروس  میلا ،  باذع  مهل  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  اونعل  تانموملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومرب  نیذـلا  نا 
هیآ 4. رون ، هروس  نوقـسافلا .  مه  کئلوا  وادبا  ةداهـش  مهل  اولبقت  ةدلج و ال  نینامث  مهودـیلجاف  ءادهـش  ۀـعبراب  اوتای  مل  مث  تانـصحملا 

ناف نعلی ،  يذـلا  نیب  هنیب و  تددرت  اهبحاص ، نم  تجرخ  اذا  ۀـنعللا  نا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق  لاـق ،  ۀـقدص  نب  ةدعـسم  نع  ( 141
ثهب نم  ( 142 ج 8،ص 613 . لئاسو ،  مکب ،  لحیف  انموم  اونعلت  نا  اورذـحاف  اهب  قا  ناک  و  اهبحاص ، یلا  تعجر  ـالاو  اـغاسم ، تدـجو 

تاسموملا جورف  نم  جرخی  دیدض  لاق :  لایخ ؟  ۀنیط  ام  و  تلق :  لاق  امم  جرخی  یتح  لابخ  ۀنیط  یف  هللا  هثعب  هیف  سیل  امب  ۀـنموموا  انموم 
ج 8،ص 603 144) ئلاسو ، هیف  لاق  امم  جرخی  یتح  ران  نم  لـت  یلع  ۀـمیقلا  موی  هللا  هماـقا  ممم  تهب  نم  ( 143 ج 8،ص 603 . لئاسو ، 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نا  ( 145 ج 8،ص 613 . ئلاسو ، ءاملا ، یف  حـلملا  ثامنی  امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  هاخا  نموملا  مهتا  اذا 
و رکذ ، مالکلا  و  مکیلع ،  لهجی  لهاجوا  مکبرکمی ،  لقاع  نم  نیب :  رـض  نم  نولخی  مهناف ال  لاجرلا  ةاداعم  مکاـیا و  ینب  اـی  هینبل :  لاـق 

لئاسو اباصا  دقف  لاجرلا  يراد  نم  اباوجلا و  رذح  نم  ضرعلا  میلس  لوقیاشنا :  مث  جاتنلا  نم  دب  الف  ناجوزلا ،  عمتجا  اذاف  یثنا ،  باوجلا 
ۀـنجلا و حـیر  هیلع  هللا  مرح  هراج  يذا  نم  ( 147 ج 8،ص 487 . لئاسو ،  هما  ۀـمرحک  راجلا  یلع  راجلا  ۀـمرح  و  ( 146 ج 8،ص 541 . ، 

مهیلع ننوکت  مهب و ال  فطللا  مهل و  ۀبحملا  ۀیعرلل و  ۀمحرلا ،  کبلق  رعشا  و  ( 148 ج 8،ص 488 . لئاسو ،  ریصملا .. سب  منهج و  هاوام 
مکایا ( 149 همان 53 . مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن   ... قلخلا یف  کل  ریظن  اما  نیدلا و  یف  کل  خا  اما  نافنـص  مهناف  ملکا  منتغت  ایراضعبس 

كایا و کتورمب -  فختـسی  کنامبا و  رونب  بهذـی  هناف  حازملا  كایا و  رغـصالا - بابـسلا  حازملا  هجولا -  ءامب  بهذـی  هناف  حازملا  و 
ج لئاسو ،  لاجرلا ،  ۀـباهم  هجولا و  ءامب  بهذـی  هناف  حازملا  مکایا و  رغـصالا - بسلا  وه  ۀنیغـضلا و  ثروی  ۀمیخـسلا و  رجب  هناـف  حازملا 

ج 8،ص 610 ئلاسو ، كرصب  بذک  كاخا و  قدص  یسیع  لاقف  ( 150 . 482 8،ص 481 -
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ات 300  150

ج 8،ص 610 لئاسو ،  هرـس  ۀعذا  وه  امنا  بهذت  ثیح  سیل  لاق ؛  هتلفـس ؟  ینعی  تلق  معن  لاق  مارح ؟  نموملا  یلع  نموملا  ةروع  ( 151
ههرکا يذـلا  یـشلا  هنع  ینغلبی  یناوخا  نم  لجرلا  كادـف ،  تلعج  هل :  تلق  لاق :  لوالا  نسحلا  یبا  نع  (153 هیآ 19 . رون ، هروس  ( 152
كدنع دهـش  ناف  کیخا  نع  كرـصب  کعمـس و  بذک  ! دمحم ای  یل :  لاقف  ةاقث ؟  موق  هنع  ینربخا  دـق  کلذ و  رکنیف  کلذ  نع  هلاساف 

 : هباتک یف  یلاعت  هللا  لاق  نیذلا  نم  نوکتف  هتورم  هب  مدهت  هب و  هنیشتائیش  هیلع  نعیذی  مهبذک ال  هقدصف و  الوق  کل  لاق  ۀماسق و  نوسمخ 
برقا لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ءزج 3،ص 163 154 ) یفاو  میلا .  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذـلا  نا 

لاق ءزج 3،ص 163 155 ) یفاو  اماموی ، اهب  هریعیل  هتـالز  هیلع  یـصحیف  نیذـلا  یلع  لـجرلا  لـجرلا  یحاوی  نا  رفک  یلا  دـبعلا  نوکی  اـم 
مهترااوع عبتی  نم  هناف  مهتاروع  اوعبتت  نیملسملا و ال  اومذت  ال  هبلق ،  یلا  نامیالا  صلخی  مل  هناسلب و  ملـسا  نم  رـشعم  ای  ص )   ) هللا لوسر 

ج راحب ، اشف ، نینثنا  زواج  ثیدح  لک  و  ءزج 3،ص 163 156 ) یفاو ،  هتیب ،  یف  ول  هحضفی و  هتروع  یلاعت  هللا  عبتی  نم  هتروع و  هللا  عبتی 
هبر نم  ۀنسلاف  هیلو ،  نم  هتنـس  و  هیبن ،  نم  ۀنـسو  هبر ،  نم  ۀنـس  لاصخ ،  ثالث  هیف  نوکی  یتح  انموم  نموملا  نوکی  ال  75،ص 68 157 )
ناف سانلا ،  ةارادمف  هیبن ،  نم  ۀنسل  اما  و  لوسر ،  نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  لجوزع ،  هللا  لاق  هرس ،  نامتک 

ءاسابلا و یلع  ربصلاف  هیلو  نم  ۀنـسلا  اما  و  نیلهاجلا ،  نع  ضرعا  فورعملاب و  رما  ووفعلاذـخ  لاق :  سانلا و  ةارادـمب  هیبن  رما  لجوزع  هللا 
ریغ نم  نیرجی  ـالف  کـمد  نم  كرـس  ( 158 ج 75،ص 67 . راـحب ، ءارـضلا  ءاـسابلا و  یف  نیرباـصلا  و  لوقی :  لـجوزع  هللا  ناـف  ءارـضلا 

، رسلا نامتک  یف  ةرخالا  ایندلا و  ریخ  عمج  ج 75،ص 71 160 ) راحب ، هرس ،  قودنص  لقاعلاردص  ج 75،ص 71 159 ) راحب ، کجادوا ، 
ولام یلع  الا  كرـس  نم  کقیدص  علطت  ال  ( 161 ج 75،ص 71 . راحب ، رارـشالا ، ةاخاومو  ۀعاذالا ،  یف  رـشلا  عمج  و  رایخالا ، ۀـقداصم  و 

برقا رارـسالا  روبق  رارحالا  رودص  ج 75،ص 71 162 ) راحب ، تاماموی  كودع  نوکیدق  قیدـصلا  نا  كرـضی ،  مل  كودـع  هیلع  علطا 
هللا اما و  لاقف :  قح ،  ریغب  ءایبنالا  نولتقی  لـجوزع و  هللا  لوق  یف  ع )   ) هللادـبع یبا  نع  ( 164 هیآ 112 . نارمع ،  لآ  هروس  ( 163 دراوملا .
انلتق نمک  وهف  انرما  نم  ائیـش  اـنیلع  عاذا  نم  ( 165 ج 75،ص 87 . راحب ، اولتقف . مهیلع  اوشفا  مهرـس و  اوغاذا  نکلو  مهفایـساب  مهولتق  اـم 
شغ نم  ( 167 ج 2،ص 372 . یفاک ،  نیذلا ،  نم  قرام  هرـس  هللا  دارا  امل  عبذملا  166)و  ج 75،ص 87 . راحب ، ءاطخ ، انلتقی  مل  و  ادـمع ،
رمالا یف  مهرواشو  ج 75،ص 101 169 ) راحب ، نمتوم ،  راشتـسملا  ( 168 ج 75،ص 99 . راحب ، هنم ،  تئرب  دـقف  ةروشم  یف  نیملـسملا 

هیآ 38  ، يروش هروس  مهنیب ،  يروـش  مهرماو  (170 هیآ 159 . نارمع ،  لآ  هروس  نیلکوـتملا ،  بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف 
ج 75،ص 101 راحب ، ةروشم ،  نع  ورما  کـلهی  نل  ج 75،ص 100 172 ) راحب ، راشتـسا ، نم  مدن  ،و ال  راختـسا نمراح  ام  یلع  ای  ( 171
كایا و و  ریخب ، الا  رمای  هناف ال  عرولا ،  لاجرلا  نم  لـقاعلا  رـشتسا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمـس  لاـق  دـلاخ  نب  نامیلـس  ( 173

ضیف هغالبلا  جهن   104 ج 75،ص 102 ، راونالا ، راحب  نه  یلا و  نهمزعو  نفا  یلا  نهیار  ناف  ءاـسنلا  ةرواـشم  كاـیا و  ( 174 فالخلا . 
انا سانلا  اهیا  ای  ( 176 3 هیآ 1 - رثاکت ، هروس  نوملعت  فوس  الک  رباـقملا  متزر  یتح  رثاـکتلا  مکیهلا  همان 31،ص 939 175 ) مالسالا ، 
 ، هنید ءارملا  لصا  هیآ 13 177 ) تارجح ،  هروس  مکیقلا ،  هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعجو  یثناو  رکذ  نم  مکانقلخ 

ۀمایقلا موی  هللا  هرشح  ةرخافملل  ائیش  عنص  نم  ( 178 ج 73،ص 293 . راحب ، ءاوس ، عرش  مدا  نم  سانلا  نا  و  هاوقت ،  همرکو  هقلخ ،  هبسح  و 
ج 73ت ص 295 راحب ، دـسح ، وا  یع  قاقحتـسالا  نع  ریـصقتلا  قلم و  قاقحتـسالا  نم  رثکاب  ءانثلا  ( 179 ج 73،ص 292 . راـحب ، دوسا ،

نیذلا یلا  اونکرت  و ال  ( 181 هیآ 3 . ناقرف ،  هروس  اروشن  ةویح و ال  اتوم و ال  نوکلمی  اعفن و ال  ارـض و ال  مهـسفن  نوکلمی ال  ـال  و  ( 180
عم هتجرد  یف  ناک  هیلع و  هللا  طخـس  هاـیند  یف  اـعمط  هبحاو  ایندـلا  بحاـص  مظع  نم  هیآ 113 182 ) دوه ، هروس  راـنلا ، مکـسمتف  اوملظ 
ۀیـس لک  هتمرجا و  مرج  لک  ۀعاسلا  هذه  یف  ۀلیللا و  هذـه  یف  یل  بهت  نا  ( 183 ص 54 .  ، بساکم رانلا ، نم  لفـسالا  توباتلا  یف  نوراق 

ج راحب ، بارتلا ،  نیحادـملا  هوجو  یف  اوثحا  ( 184 لیمک .  ياعد  ینم ،  نوکیام  ظفحب  مهتلک  نیذـلا و  نیبتاـکلا  مارکلا  اـهتابثاب  ترما 
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ج راحب ، نوملعی ،  ام ال  انلرفغا  نونظیامم و  اریخ  انلعجا  مهللا  مهنم  یـسفنب  ملعا  انا  یـسفن و  نم  یب  ملعا  کنا  مهللا  73،ص 294 185 )
كدـی یف  ناک  ول  و  ةزوجاهنآ ،  ملعت  تنا  کعفنی و  ناک  ام  ةولول  سانلا :  لاق  ةزوج و  كدـی  یف  ناک  ول   ! ماشه اـی  73،ص 295 186 )

انیلع اونوکت  انیزانل و ال  اونوک  ۀعیشلا  رشاعم  ج 1،ص 136 187 ) راحب ، ةولولاهنآ ،  ملعت  تنا  كرض و  ام  ةزوجاهنآ  سانلا :  لاق  ةولول و 
 ( ع  ) هللادبع ابا  تلاس  ج 1،ص 730 188 ) راحبلا ، ۀنیفس  لوقلا ،  حبق  لوضفلا و  نع  اهوفک  مکتنسلا و  اوظفحاو  انـسح  سانلل  اولوق  انیش ،
ریغ هللا  مرح  نکـست  الف  هللا  مرح  بلقلا  ج 73،ص 158 189 ) راحب ، هریغ ،  بح  هللا  اـهقاذاف  هللا  رکذ  نع  تلخ  بولق  لاـق :  قشعلا ؟  نع 
یلع نموی  هنال ال  مالـسلا .  هیلع  رفعجوبا  لاق  هفک ،  یف  لاسی  يذلا  لئاسلا  ةداهـش  ص )   ) هللا لوسر  در  ج 70،ص 25 190 ) راحب ، هللا ، 

یف یتوی  فکب و ال  لاسیال  ۀعیـشلا  نم  ناک  نم  ( 191 ج 18،ص 281 . ئلاسو ، طخس . عنم  نا  یـضر و  یطعا  نا  هنال  کلذ  ةداهـشلا و 
تام نا  هفکب و  سانلا  لاسی  بارغلا و ال  عمط  عمطی  بکلا و ال  ریره  رهی  ـالا  نم  انتعیـش  اـمنا  ج 1،ص 584 192 ) راحبلا ، ۀنیفـس  هربد ، 
راحب ۀمیقلا ،  موی  لیوط  باسح  هیف  و  هلجعتت ،  رقف  و  رـضاح ، لذ  هناف  لاوسلا  كایا و  رذابا  ای  ج 1،ص 584 193 ) راحبلا ، ۀنیفس  اعوج ،
مهیف نوکت  ـال  و  هفکب ،  لاـسی  نم  مهیف  نوکی  ـال  ج 99،ص 151 195 ) راحب ، ساـنلا  باوبا  یلع  لاـسی  ـال  و  ( ... 194 ج 99،ص 151 .

موی لجوزع  هللا  یقل  مایا ،  هثالث  توق  هدـنع  سانلا و  لاس  نم  ج 99،ص 150 196 ) راحب ، هربد ،  یف  یتوی  نم  مهیف  نوکی  و ال  لـیخب ، 
ول ج 2،ص 276 198 ) راونالا ، حیباصم  یلفـسلا  دیلا  نم  ریخ  ایلعلا  دـیلا  ج 99،ص 154 197 ) راحب ، ۀـمحل ،  ههجو  یلع  سیل  هاـقلی و 

لئاسلا اما  و  ( 199 ج 96،ص 156 . راحب ، ادحادحا ، در  ام  ۀیطعلا  یف  ام  یطعملا  ملعی  ول  و  ادحا ، دحا  لاس  ام  ۀلـسملا  یف  ام  لئاسلا  ملعی 
 . ج 96،ص 171 راحب ، مهدر  نم  حـلفا  ام  نوبذـکی  نیکاسملا  نا  ـال  ول  ص )   ) هللا لوسر  لاـق  هیآ 10 200 ) یحـضلا ،  هروس  رهنت ، الف 
یف مکعینـص  فیک  رظنی  ناج ،  سناب و ال  سیل  نم  مکباوبا  یلع  فقی  یتح  مکیتای  هناف  ۀمحر ،  نیلب و  ریـسی و  لدبب  لئاسلا  اودر  ( 201

رودص یف  سوسوی  يذلا  ( 204 بلق .  تغل  نیرحبلا  عـمجم  ج 70،ص 53 203 ) راحب ، ( 202 ج 96،ص 172 .  راحب ، هللا ،  مکلوخ  اـم 
یف امل  ءافـش  مکبر و  نم  هظعوم  مکتءاج  دق  هیآ 23 206 ) نامقل ،  هروس  رودصلا ، تاذـب  میلع  هللا  نا  ( 205 هیآ 5 . سان  هروس  سانلا ، 

دـسجلا نم  بلقلا  ۀلزنم  نا  ( 208 هیآ 46 . جـح ،  هروس  رودـصلا ، یف  یتـلا  بولقلا  یمعت  نکل  و  هیآ 57 207 ) سنوی ،  هروس  رودـصلا 
نموملا يدبع  بلق  ینعسی  لب  یئامس  یضرا و ال  ینعسی  ال  ( 209 ج 70،ص 53 . راحب ، مهیلع ،  ۀعاطلا  بجاولا  سانلا  نم  مامالا  ۀـلزنمب 

ج راحب ، ج 70،ص 59 211 ) راـحب ، توکلملا ،  یلا  اورظنل  مدآ  ینب  بوـلق  یلع  نوـموحی  نیطایـشلا  نا  ـالول  ( 210 یـسدق .  ثیدح  ، 
هیآ فارعا ،  هروس  نیرفاـکلا ،  بولق  یلع  هللا  عبطی  کلذـک  هیآ 179 213 ) فارعا  هروس  اـهب ... نوهقفی  ـال  بولق  هل  70،ص 53 212 )

لاملا ۀعـس  معنلا  نم  نا  الا و  بلقلا ،  ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  و  ندبلا ،  ضرم  ۀقافلا  نم  دشا  و  ۀقافلا ،  ءالبلا  نم  نا  الا و  ( 214 101
رش ( 215 تمکح 381 .  مالـسلا ،  ضیف  هغالبلا  جـهن  بولقلا ،  يوقت  ندـبلا  ۀحـص  نم  لضفا  و  ندـبلا ،  ۀحـص  لاملا  ۀعـس  نم  لضفا  و 

قئالخلا الا و  بلقلا ،  یف  نیع  و  سارلا ،  یف  نیع  نیعالا .  ۀـعبرال  باحـصا  انتعیـش  امنا  ج 70،ص 51 216) راـحب ، بلقلا ،  یمع  یمعلا 
بلق و  رهزی ، جارـس  هیف  درجا  نموـملا  بلق  (217 ج 70،ص 58 . راحب ، مهراصبا ،  یمعا  مکراـصبا و  حـتف  هللا  نا  ـالا و  کلذـک ،  مهلک 
حتف اریخ ، دبعب  هللادارا  اذاف  (219 ج 2،ص 353 . باقلالا ،  ینکلا و  (218 ص 11 .  ، یناث دیهش  ةالص  رارسا  همجرت  سوکنم ،  دوسا  رفاکلا 

نم ( 220 ج 70،ص 53 . راححب ، هیف ،  اـمب  بلقلا  كرت  کـلذ  ریغ  هب  دارا  اذا  هترخآ و  رما  بیغلا و  اـمهب  رـصباف  هبلق  یف  نیتلا  تینعلا  هل 
حیحص ( 222 . 4 هیآ 3 - مجن ،  هروس  یحوی ،  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  هیآ 186 221 ) فارعا  هروس  هل  يداهالف  هللا  للضی 
دسجلا ریاس  اهب  ملس  تحص  تملس و  یه  اذا  ۀغضم  ناسنالا  یف  ( 223 هغالبلا .  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ءزج 6،ص 11 . يراخب ، 

اذا ناتغـضم  ناسنالا  یف  غضم ،  هداـم  دراوملا  برقا  ج 70،ص 51 224 ) راحب ، بلقلا  یه  و  دسف ، دـسجلا و  ریاس  اهل  مقـس  تمقـس  اذاف 
داعبا ناطیـشلا  نم  ۀمل  و  قحلاب ،  قیدـصت  و  ریخلاب ، داعیا  کلملا  نم  ۀـمل  ناتمل  بلقلا  یف  ( 225 ناسللا .  بلقلا و  ندبلا :  حلـص  اتحلص 

اماف لمالا ،  لوط  و  يوهلا ،  عابتا  نانثا :  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا  اـهیا  ( 226 ص 88 .  ، ةداعسلا جارعم  قحلاب ،  بیذکت  رـشلاب و 
مرح نکت  الف  هللا  مرح  بلقلا  ( 227 هبطخ 42 . مالـسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  ةرخالا ،  یـسنیف  لمالا  لوط  اما  و  قحلا ،  نع  دصیف  یهلا  عابتا 
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 ، سمللا نیدیلا  انز  و  هلبقلا ،  مفلا  انز  و  رظنلا ، نینعلا  انزف  انزلا  نماطح  بیـصی  وه  دحا و  نم  ام  ج 70،ص 25 228 ) راحب ، هللا ،  ریغ  هللا 
ج 14،ص 357 هعیـشلا ،  لئاسو  رانلا ، نم  ماجلب  ۀـمیقلا  موی  هللا  همجلا  ةوهـش  نم  امالغ  لـبق  نم  ( 229 ج 14،ص 246 . هعیـشلا ،  لئاسو 

مهللا ص 439 232 )  ، هداعـسلا جارعم  ( 231 هیآ 74 . هرقب ،  هروس  ةوسق  دـشا  وا  ةراـجحلاک  یهف  کـلذ  دـعب  نم  مکبولق  تسق  مث  ( 230
ج 86،ص 113. راحب ، حـیباصملا ،  سابقم  ۀـقداص ،  انتنـسلا  و  بذـکلا -  نم  یناسلرهط  مهللا  قاـفنلا -  نم  یبلق  ۀـملاس و  اـنبولق  لـعجا 
ج راحب ، حـیباصملا ،  سابقم  ۀـقداص ،  انتنـسلا  و  بذـکلا -  نم  یناسل  رهط  مهللا  قافنلا -  نم  یبلق  و  ۀـملاس -  اـنبولق  لـعجا  مهللا  ( 233

حیتافم ینتسرخال .  کتزع  تش و  ولو  یناسلب  کتیـصع  بر  ( 235 . 113 ص )  ، ) ج 86 راحب ، حـیباصملا ،  سابقم  ( 234 86،ص 113 .
نیذلا نا  ( 237 هدـش .  رکذ  باتک  لوا  رد  اـعد  لـصا  ص 248 -  ، نیمالادـلبلا حـیباصملا ،  سابقم  ( 236 ۀـسمخلا .  تابقعت  نم  ۀـمحرلا 

نوهقفی بولق ال  مهل  ص 429 239 )  ، هداعسلا جارعم  هیآ 19 238 ) رون ، هروس  میلا .  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیشت  نا  نوبحی 
فرص هیآ 10 242 ) هرقب ،  هروس  اـضرم  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  قاـفنلا 241 ) نم  یبلق  رهط  و  هیآ 179 240 ) فارعا ،  هروس  اـهب ،
جارعم (244 هیآ 11 . حـتف  هروس  مهبولق ،  یف  سیل  ام  مهتنـسلاب  نولوقی  ( 243 هیآ 127 . هبوت ،  هروس  نوهقفی ،  ـال  موق  مهناـب  مهبولق  هللا 
کئلوا اعنص  نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرسخالاب  مکئبنن  له  لق  ص 207 245)  ، هداعسلا

عاطم حش  تاکلهم :  ثالث  هیآ 104 246 ) هک 5 ، هروس  انز ، ۀمیقلا و  موی  مهل  مقن  الف  مهلامعا  تطبحف  هئاقلو  مهبر  تایاب  اورفک  نیذـلا 
 : لاق هیلع ؟  تذوحتسا  هبنذا  اذا  يذلا  بنذلاب  ینربخاف  یسوم :  لاقف  ج 72،ص 31 247 ) راحب ، هسفنب .  ءرملا  باجعا  و  عبتم ،  يوه  و  ، 
لآ هروس  ص 207 249)  ، ةداعسلا جارعم  ( 248 ج 72،ص 312 . راونالا ، راحب  هبنذ ،  هینیع  یف  رغص  و  هلمع ،  رثکتـساو  هسفن ،  هتبجعا  اذا 

ج 1،ص 321 یفاص ،  ریـسفت  هللا ،  رکذ  رثکیلف  ۀـنجلا  ضاـیر  یف  عفری  نا  بحا  نم  ( 251 هیآ 22 . دعر ، هروس  هیآ 191 250 ) نارمع ، 
نا اعجطضم  وا  اسلاجوا  امئاق  هللا  رکذ  یف  ناک  ام  ةالـص  یف  نموملا  لازی  ال  ( 253 لبق .  كردـم  هللا .  هبحا  یلاعت  هللا  رکذ  رثکا  نم  ( 252

 . لبق كردم  هتردق ،  هللا  یف  رکفتلا  نامدا  تادابعلا  لضفا  ( 254 لبق .  كردم  مهبونج  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  لوقی  هللا 
مه رکذ  نم  ربکا  ةولصلا  له  هللا ال  رکذ  ( 256 ۀنس .  نتس  يرخا  یف  ۀنس و  ةدابع  نم  تیاور :  یف  و  ۀلیل ،  مایق  نم  ریخ  ۀعاس  رکفت  ( 255

اولاقرقس یف  مککلس  ام  دلج 11،ص 254 258 ) لئاسو ،  ج 2،ص 289 257) یفاص ،  ریـسفت  مکرکذا  ینورکذا  لوقی :  هنا  يرتالا  هاـیا 
یلع تناک  اهناف  اهب  اوبرقت  اهنم و  اوربکتـساو  اـهیلع  اوظفاـح  ةالـصلا و  رما  اودـهاعت  هیآ 43 259 ) رثدـم ، هروس  نیلـصملا ،  نم  کـن  مل 

ضیف هغالبلا  جهن  نیلـصملا ،  نم  کن  مل  اولاق  رقـس  یف  مککلـس  ام  اولئـس  نیح  رانلا  لها  باوج  یلا  نوعمـست  الا  اتوقوم  اباتک  نینموملا 
ةالصلا هیآ 504 261 ) نوعام ،  هروس  نوهاس ،  مهتالـص  نع  مهیذلا  نیلـصملل  لیوف  ( 260 ج 82،ص 224 . راحب ، هبطخ 190 ، مالسالا 

لیو یلاعت  هللا  لاق  امک  منهج  یف  داو  لیولا  و  لیولا ،  لخدی  اهتاقوا  كرت  نم  هنید و  مده  دقف  دمعتم  هتالـص  كرت  نمف  نیذـلا ،  لامع 
نوراق و عم  هللا  هرشح  هتالـص  عیـض  نم  ناف  مکتالـض  اوعیـضت  ال  ( 262 ج 82،ص 202 . راحب ، نوهاس  مهتالـص  نع  مهنیذلا  نیلـصملل 
(263 لبق .  كردم  هتالص ،  ظفاحی  مل  نمل  لیولاف  نیقفانملا  عم  رانلا  هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  مهازخا و  هللا و  مهنعل  ناماه  نوعرف و 
ینعی ال هتالـض  نم  قرـس  نم  قارـسلا  قرـسا  ص :)   ) هللا لوسر  لاق  راحب ج 82،ص 236 264) ةالـصلاب ،  افختـسم  لانت  نل  انتعافـش  نا 
، رانلا یف  خر  الاو  همات  اهب  ءاج  ناف  ةالـصلا  هنع  لاسی  یـش ء  لواف  دبعلاب  یعدـی  ۀـمیقلا  موی  ناک  ذا  ج 84،ص 264 265 ) راحب ، اهمتی -
ج راحب ، اهیلـصی ، الف  اهب  نواهتی  وا  ادـمعتم  ۀـضیرفلا  ةالـصلا  كرتی  نا  الا  رفکی  نا  نیب  ملـسملا و  نیب  اـم  ج 82،ص 207 266 ) راحب ،
ج 82،ص راحب ، باذـعلا ،  دـشا  بذـع  مالـسالا و  نم  کلذ  هجرخا  لالحاهنآ  معزف  رئابکلا  نم  ةریبک  بکترا  نم  ( 267 82،ص 216 .

هناحبـس هللا  لوقی  لام ،  و ال  دلو ، نم  نیع ،  ةرق  و ال  عاتم ،  ۀنیز  اهنع  مهلغـشی  نیذلا ال  نینموملا  نم  لاجر  اهقح  فرع  دـق  217 268)و 
ءاـشحفلا و نع  یهنت  ةولـصلا  نا  ج 82،ص 225 269 ) راحب ، ةاکزلا  ءاتیاو  ةالـصلا  ماـقاو  هللا  رکذ  نع  عیب  ـال  ةراـجت و  مهیهلت  ـال  لاـجر 

رانلاو کیدی ،  نیب  ۀنجلا  ناک  نک  و  ایندلا ، نم  یتالـص  رخآ  اذه  لقف  ةالـصلا  یف  تلخد  اذاف  ( 270 هیآ 45 . توبکنع ،  هروـس  رکنملا ،
يدـی نیب  رظناف  کقوف ،  نم  کیلع  علطم  برلاو  كراسی ،  نع  ۀـکئالملا  و  کنیمی ،  نع  ءاـیبنالاو  كءارو ،  توملا  کـلم  و  کـتحت ، 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 113 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هیدی نیب  موقی  يذلا  فرعی  نیـسحلا  نب  یلع  نا  هللا  و  ( 271 ج 2،ص 45 . راحبلا ، ۀنیفـس  کیلا ،  رظنی  نم  و  یجاـنت ،  نم  و  فقت ،  نم 
 ، هقزر نم  هرمع و  نم  ۀکربلا  هللا  عفری  ۀلـصخ :  ةرـشع  سمخب  هللا  هالتبا  هتالـصب  ناهت  نمیف  ص )   ) يوبنلا ( 272 لئاسو ج 4،ص 685 . 

ءاعد یف  ظح  هل  سیل  ءامسلا و  یلا  هئاعد  عفنری  و ال  هیلع ،  رجوی  هلمعس ال  لمع  لک  و  ههجو ،  نم  نیحلاصلا  ءامیس  یلاعت  هللا  اوححمیو 
و هرب ،  یف ق 4 ۀـملظلا  نوکت  و  هربق ،  هیلع  قیی  و  هربق ،  یف  هجعزی  اکلم  هب  هللا  کلوی  و  اناشطع ، اـعئاج ئ  ـالیلذ و  تومی  و  نیحلاـصلا ، 
 ، میلا باذع  هل  هیکزی و  و ال  هیلا ،  هللا  رظین  و ال  ادیدش ، اباسح  بساحی  و  هیلا ،  نورظنی  قیالخلا  ههجو و  یلع  هبحـسی  اکلم  نب  هللا  لکوی 

اولخب ام  نوقوطیس  مهل  رش  وه  لب  مهلا  ریخ  وه  هلضف  نم  هللا  مهاتا  امب  نولخبی  نیذلا  نبسحی  و ال  ( 273 راحبلا ج 2،ص 43 و 44 . ۀنیفس 
عنمی ۀضفوا  بهذ  لام  يذ  نم  ام  ( 274 هیآ 180 . نارمع  لآ  هروس  ریبخ  نولمعت  امب  هللا  ضرالا و  تاومـسلا و  ثاریم  ۀمیقلا و هللا  موی  هب 

نم هنکما  هنم  صلختی  هنا ال  يار  اذاف  هنع  دیحی  وه  هدیری و  عرقا  اعاجش  هیلع  طلسو  رقرق  عاقب  ۀمیقلا  موی  لجوزع  هللا  هسبح  الا  هلام  ةاکز 
ج 96،ص 16. راحب ، ۀـمیقلا  موی  هب  اولخی  ام  نوقوطیـس  لجوزع  هلوق  کلذ  هقنع و  یف  اقوط  ریـصی  مث  لجفلا  مضقی  امک  اهمـضقیف  هدـی 

یف ایهلع  یمحی  موی  میلا  باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  ۀضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذـلا  و  هیآ 45 276 ) رثدم ، هروس  ( 275
و ( 277 ، 35 هیآ 34 - هبوت ،  هروس  نوزنکت ،  متنک  ام  اوقوذف  مکسفن  متزنک ال  ام  اذه  مهروهظو  مهبوبج  مههابج و  اهب  يوکتف  منهج  ران 

ةاکز کئازجا  نم  ءزج  لـک  یلع  ( 278 7 هیآ 6 -  تلـصف ،  هروس  نورفاک ،  مه  ةرخالاب  مه  ةوکزلا و  نوتویال  نیذـلا  ننیکرـشملل  لیو 
(280 . 12 ج 96،ص 11 - راحب ، ( 279 ج 96،ص 7 . راحب ، هب ،  کیلع  هللا  معنا  امب  ءاخـسلا  ءاطعلا و  لذـبلا و  دـیلا  ةاکز  و  ۀـبجاو هللا ... 
ج 96،ص راحب ، ،ج 96،ص 13 284 ) راحب ج 96،ص 13 283 ) راحب ، ( 282 . 12 ج 96،ص 11 - راحب ، (281 12 ج 96،ص 11 - راحب ،

بهذـلا نم  مـکیلع  هللا  ضرفف  اـت 29 288 ) ج 96،ص 16  راـحب ، ج 96،ص 15 287 ) راـحب ، ص 13 286 ) ج 96، راـحب ، ( 285 13
لاق رانلا ؟ دبعلا  هب  لخدی  ام  رسیا  ام  هللا  کحلصا  ع )   ) رفعجیب بلق ال  ( 289 ج 6،ص 32،33 . لئاسو ،  کلذ .  يوس  امع  مهل  یفعو  ... و
هللا هنعل  ج 96،ص 18 . راحب ، نوعلم ،  وهف  کلذ  لعف  نمف  ج 96،ص 186 290 ) راحب ، میتیلا ،  نحن  امه و  رد  میتیلا  لام  نم  لکان  نم  : 

و ( 292 سمخ .  ماکحا  لئاسملا ،  حیضوت  ج 96،ص 185 291 ) راحب ، امارح  امهرد  انلام  نم  لکا  نم  یلع  نیعمجا  سانلا  ۀکئالملا و  و 
نمیف اذه  لاق :  هیآ 97 293 ) نارمع ،  لآ  هروس  نمیلاعلا ،  نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  الیبس و  هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جـح  ساـنلا  یلع  هللا 

 ، یمعا ۀمیقلا  موی  هرشحنو  ( 294 تراحب ج 99،ص 21 . ئلاسو ج 8،ص 20 ، كرت  نم  ینعی  رفک  نم  هیلع و  ردـقی  وه  جـحلا و  كرت 
عللا ناحبـس  لاق :  یمعا ،  ۀمیقلا  موی  هرـشحن  هللا و  لاق  نممم  وه  لاق :  لام  هل  طق و  جحی  مل  لجر  نع  هتلاس  هیآ 124 295 ) هط ،  هروس 

تامف ۀعس  دجو  نم  و  راحب ج 99،ص 12 297 ) ئلاسو ج 8،ص 17، راحب ج 99،ص 6 296 ) ۀنجلا ،  قیرط  نع  هللا  هامعا  لاق :  !؟  یمعا
تیبلا اذه  جح  اوکرتول  سانلا  نا  اما  ئلاسو ج 8،ص 20 298 ) ج 99،ص 7 . راحب ، رفاک ، عیطتـسم  وه  جحلا و  كرات  یلع  ای  جحی  مل  و 

وا هب  فجحت  ۀجاح  کلذ  نم  هعنمت  مل  مالـسالا و  ۀجح  جـحی  مل  تام و  نم  ( 299 ج 99،ص 19 . راحب ، اورظون  ام  باذـعلا و  مهب  لزنل 
امایق تیبلا  اذه  لعج  ج 8ص 20 300 ) لئاسو ،  ج 99،ص 22 . راحب ، انیارـصن ، وا  ایدوهی  تمیلف  عنمی  ناطلـسوا  جحلا  هیف  قیی  ضرم ال 

ج 8،ص 14 لئاسو ،  سانلل ، 

ات 494  301

مکبر ال تـیب  یف  هللا  هللا و  و  لاـق )  نا  یلا   ) هللا يوقتبامکیـصوا  ج 8،ص 15 302 ) لئاسو ،  اوکلهتف  مکبر  تیب  جـحح  اوکرتت  ـال  (301
هدـنع و ماقملا  یلع  کلذ و  یلع  مهربجی  نا  یلاولا  یلع  ناکل  جـحلا  اوکرت  سانلا  نا  ول  ( 303 اورظانت . مل  كرت  نا  هناف  متیقب  اـم  هولخت 

قفنا لاوما  مهل  نکی  مل  ناـف  هدـنع  ماـقملا  یلع  کـلذ و  یلع  مهربجی  نا  یلاولا  یلع  ناـکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ةراـیز  اوکرت  ول 
یف هقفنی  بهذ  سیبقا  یبا  لثم  مکدح  ناک ال  ول  راحب ج 99،ص 8 - ج 8،ص 16 304 ) هعیشلا ،  لئاسو  نیملسملا ،  لام  تیب  نم  مهیلع 
متم هللا  مههاوهفاب و  هللا  رون  اوفطیل  نودـیری  ( 305 هللا .  لیبس  یف  مهرد  فلا  یفلا  لدعی  جاحلا  هقفنی .  مهردلو  جـحلا  لدـع  ام  هللا  لیبس 
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هروس نورفاکلا ،  ةرکولو  هرون  میتی  نا  الا  هللا  یبای  مههاوفاـب و  هللا  رون  اوفطی  نا  نودـیری  هیآ 8 . فص ،  هروس  نورفاـکلا ،  ةرکولو  هرون 
قطن نا  هناسل  هبلق و  هیرغـصاب  ءرملا  امنا  ج 2،ص 472 307) راحبلا ، ۀنیفـس  هیکف ،  نیب  لجرلا  لتقم  ناف  مکتنـسلا  اوفک  ( 306 . 32 هبوت ، 

نینمومب مه  اـم  رخـالامویلاب و  هللااـبانما و  لوقی  نم  ساـنلا  نم  و  ج 2،ص 471 308 ) راحبلا ، ۀنیفـس  نانجب ،  لـتاق  لـتاق  نا  ناـیبب و  قطن 
اولاق ضرالا  یف  اودسفت  مهل ال  لیق  اذا  و  هیآ 9 309 ) هرقب ،  هروس  نورعشی ،  ام  مهـسفنا و  الا  نوعدخی  ام  اونما و  نیذلا  هللا و  نوعداخی 

یلا ولخ  اذا  انما و  اولاق  اونما  نیذلا  اوقل  اذا  و  ( 310 هیآ 12 . هرقب ،  هروس  نورعشی ،  نکلو ال  نودسفملا  مه  مهنا  الا  نوحلـصم  نحن  امنا 
مهناف قافنلا ،  لها  مکرذـحاو  هللا  یقوتب  هللاداـبع  مکیـصوا  ( 311 هیآ 14 . هرقب ،  هروس  نوزهتـسم ،  نحن  اـمنا  مکعماـنا  اولاـق  مهنیطاـیش 
مهبولق تداصرم  لکب  مکنودـصری  دامع و  لکب  مکنودـمعی  و  اـنانتا ، نونتفیو  اـناولا ، نونولتی  نولزملا ،  نولازلا  و  نولـضملا ،  نولاـضلا 

، ءالبلا اودکوم  وءاخرلا  ةدسح  ءایعلا  ءادلا  مهلعف  ءافش و  مه  رکذ  و  ءاود ، مهفصو  ءارضلا  نوبدی  ءافخلا  نوشمی  ۀیقن  مهح  افص  و  ۀیود ، 
، اوفحلا اولس  نا  ءازجلا ، نوبقارتی  ءانثلا و  نوضراقتی  عومد ،  وجش  لکلو  عیفش ،  بلق  لک  یلا  و  عیرص ،  قیرط  لکب  مهل  ءاجرلا  اوطنقم  و 

لیل لکلو  احاتفم ، باب  لکلو  التاق ، یح  لکلو  الئام  مئاق  لکلو  الطاب ، قح  لکل  اودـعا  دـق  اوفرـسا ، اومکح  نا  و  اوفـشک ، اولذـع  نا  و 
 ، قیرطلا اونوهدق  نوهومیف ،  نوفصی  نوهبـشیف و  نولوقی  مهقالعا ،  هب  اوقفنی  مهقاوسا و  هب  اومیقیل  سایلاب  عمطلا  یلا  نولـصوتی  احابـصم 

ضیف هغالبلا  جهن  نورـساخلا ،  مه  ناطیـشلا  بزح  نا  الا  ناطیـشلا ،  بزح  کئلوا  نارینلا ،  ۀمحو  نطیـشلا ،  همل  مهف  قیـضملا  اوعلـضاو 
انبتک و  ( 313 هیآ 32 . هدـئام ،  هروس  اعیمج  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داـسفوا  سفن  ریغب  اـسفن  لـتق  نم  ( 312 هبطخ 185 . مالسالا ، 

هیآ هدـئام ،  هروس  صاصق ،...  حورجلا  نسلاب و  نسلا و  ندال و  اب  ندالا  فنالاب و  فنالاو  نیعلاب  نیعلا  سفنلاـب و  سفنلا  نا  اـهیف  مهیلع 
، راحبلا ۀنیفس  ( 315 هیآ 93 . ءاسن ، هروس  امیظع ، اباذع  هلادعاو  هنعل  هیلع و  هللا  بضغ  منهج و  وازجف  ادمعتم  انموم  لتقی  نم  و  ( 314 . 45

نولوقی امادـقم  ناکولف  رهطملا  یبنلا  كاذ  هنا  ولو  املاس  ساـنلا  نسلا  نم  دـحا  اـم  و  ج 71،ص 304 317 ) راـحب ، ج 2،ص 407 316 )
نا مکبا و  نولوقی  اتیکس  ناک  نا  رذبم و  نولوقی  الاضفم  ناک  نا  جوها و  نولوقی  اتیکس  ناک  نا  رذبم و  نولوقی  الاضفم  ناک  نا  جوها و 

شخت الو  ءانثلا  حدـملا و  یف  سانلاب  ترثکت  الف  رکمیو  یئاری  قارز  نولوقی  امئاق  لیلاب  اماوص و  ناـک  نا  رذـهم و  نولوقی  اـقیطنم  ناـک 
زیزع هللا  هللا و  نم  الاکنابـسک  امب  ءازج  امهیدـیا  اوعطقاف  ۀـقراسلاو  قراـسلاو  ج 2،ص 511 319 ) راحبلا ، ۀنیفـس  ربکا 318 ) هللااـف  هللاریغ 

ج بصغلا ،  باـتک  رهاوج ، ۀـمیقلا ،  موی  نیـضرا  عبـس  نم  هللا  هقوط  ضرـالا  نم  اربـش  بصغ  نم  هیآ 39 320 ) هدـئام ،  هروـس  میکح ، 
هلوسر هللا و  نم  برححب  اونذاـف  اولعفت  مل  ناـف  نینموم  متنک  نا  اوبرلا  نم  یقب  اـم  اورذ  هللا و  اوـقت  اوـنما  نیذـلا  اـهیا  اـی  37،ص 9 321 )
مرحم تاذب  اهلک  ۀینز )  نیثلث  نم  دشا   ( ) ۀینز نیعبس  نم   ) ۀینز نیرشع  نم  هللادنع  مظعا  ابر  مهرد  هیآ 279 و 278 322 ) هرقب ،  هروس  ...

هعیاـب و هلکوم و  هلکاو و  اـبرلا  ص )   ) هللا لوـسر  نعل  ج 1،ص 507 323 ) راحبلا ، ۀنیفـس  ابرلا ، باـب  بساـکملا ،  هوجو  باوبا  یفاو ،  ، 
 ، لئاسو ( 325 دزاس . لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هچ  نآ  هب  لاغتـشا  ینعی  ،ص 54 324 ) رـشاع ءزج  یفاو ،  هیدهاش ،  هتباک و  هیرتشم و 

و ع )   ) ۀلداعلا ۀـمئالا  لسرل و  اب  فاختـس  الا  و  نیدـلا ،  یف  نهولا  نم  هیف  امل  فحزلا  نم  رارفلا  هللا  مرح  و  ( 326 262 ج 11،ص 253 -
داسفلا و هتتماو و  روجلا ، كرت  و  لدعلا ،  راهظا  و  ۀیبوبرلاب ،  رارقالا  نم  هیلا  اوعدام  راکنا  یلع  مهل  ۀبوقعلا  و  ءادعلا ، یلع  مهیرصن  كرت 
 ، یفاو داسفلا ، نم  هریغ  یلاعت و  هللا  قح  لاطبا  لتقلا و  یبسلا و  نم  کلذ  یف  نوکی  ام  و  نیملـسملا ،  یلع  ودـعلا  ةارج  نم  کلذ  یف  امل 

لـضفا مـهیلع  جـجحلا  ءاـیبنالل و  ةرزاوـملا  كرت  نیذـلا و  نـع  عوـجرلل  ةرجهلا  دـعب  برعتلا  یلاـعت  هللا  مرح  و  ص 176 327 ) ءزج 3،
رفعج یبا  نع  هیآ 97 329 ) ءاسن  هروس  3،ص 176 328) ءزج یفاو ،  قح ،  يذ  لک  قح  لاطبا  داـسفلا و  نم  کـلذ  یف  اـم  تاولـصلا و 

یلع مکونتفت  نیا  مهومتفخ  ناف  كولملا  نم  قسفلا  لها  اوعیطت  ال  لوقی :  ۀعـساو  یـضرا  نا  اونما  نیذـلا  يدابع  ای  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع 
، راحب اهیف ، اورج  اهتف  ۀعساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  لاقف :  ضرالا ،  یف  نیفعضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  لوقی ،  وه  ۀعساو و  یضرا  ناف  مکنید 
هیآ 110 نارمع ،  لآ  هروس  هللااب  نونموت  رکنملا و  نیع  نوهنت  فورعملاب و  نورماـت  ساـنلل  تجخا  ۀـما  ریخ  متنک  ج 73،ص 386 330 )
هیآ 104 نارمع ،  لآ  هروس  نوحلفملا ،  مه  کئلوا  رکنملا و  ننع  نوهنی  فورعملاـب و  نورماـی  زیخلا و  یلا  نوعدـی  مکنم  نکتلو  ( 331
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طلـس تاـکربلا و  مهنم  تعزن  کـلذ  اولعفی  ملاذاـف  ربـلا  یلع  اونواـعت  رکنما و  نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما  اـم  ریخب  یتـما  لازت  ـال  ( 332
 : هیلا لجوزع  هللا  یحیواـف  ج 1،ص 462 333 ) هلیـسولا ،  ریرحت  ءامـسلا ، یف  ضرـالا و ال  یف  رـصات  مهل  نکی  مل  ضعب و  یلع  مهـضعب 

تایآ نارمع ،  لآ  هروس  فورعملاب 334 ) رمالا  باب  یفاک ،  عورف  ج 100،ص 81 ، راحب ، یبضغلا ،  اوبضعی  مل  یـصاعملا و  لها  اونهاد 
هرکناف هیلا  یعدی  ارکنم  و  هب ،  لمعی  اناودـع  يار  نم  هنا  نونموملا  اهیا  ماعنا 68 و 70 335 ) 63 و 79 . هدئام :  . 63 ءاسن : 104 و 110 و 

نیملاظلا ۀملک  ایلعلا و  یه  هللا  ۀملک  نوکتل  فسلاب  هرکنا  نم  و  هبحاص ،  نم  لضفا  وهورجا  دقف  هناسلب  هرکنا  نم  و  ءرب ، ملس و  دقف  هبلقب 
مالک 365 336) مالـسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  نیقیلا .  هبلق  یف  رون  قیرطلا و  یلع  ماق  يدـهلا و  لیبس  باصا  يذـلا  کلذـف  یلفـسلا  یه 

کلذف هدـیب ،  حـکراتلا  هبلق و  هناسلب و  رکنملا  مهنم  و  ریخلا ، لاصخل  لمکتـسملا  کلذـف  هبلق ،  و  هناسل ،  و  هدـیب ،  رکنملل  رکنملا  مهنمف 
کله امنا  هنافدعب  اما  کلذف 337 ) هناسل ،  هدیب و  كراتلا  هبلقب و  رکنملا  مهنم  و  ۀلصخ ،  عیـضم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخب  کسمتم 

داهجلا یف  هللا  هللا  ج 100،ص 74 338 ) راحب ، کلذ ...  نع  رابحالا  نوینابرلا و  مههنی  مل  یصاعملا و  نم  اولمع  ام  ثیحب  نکلبق  ناک  نم 
الف نوعدـت  مث  مکرارـشا  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  اوکرتـت  ـال  هللا  لـیبس  یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماـب و 
نم فورعماـب  ملاـعلا  عاـطملا  يوقلا  یلع  وه  اـمنا  ج 100،ص 90 339 ) راـحب ، همان 47 . مالـسالا ،  ضیف  هغـالبلا  جـهن  مکل  باجتـسی 

هروس مهبوـلق ..  یلع  هللا  متخ  ایآ 48 341 ) ءاسن  هروس  امیظع . امثا  يرتفا  دـقف  هللااب  كرـشی  نم  و  ج 100،ص 93 340 ) راحب ، رکنملا ...
هلـسرو و هللااب  نورفکی  نیذلا  نا  هیآ 151 342 ) نارمع  لآ  هروس  هللااب  اوکرـشا  امب  بعرلا  اورفک  نیذـلا  بولق  یف  یقلنـس  هیآ 7 . هرقب ، 

اقح نورفاکلا  مه  کئلوا  الیبس  کلذ  نیباوذختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نمون  نولوقی  هلـسرو و  هللا  نیب  اوقرفی  نا  نودـیری 
اهلا هللا  عم  نوعدی  نیذلا ال  و  هیآ 39 344 ) هرقب ،  هروس  انتایاب ، اوبذک  اورفک و  نیذلا  و  ءاسن 343 ) هروس  انیهم ، اباذع  نیرفاکلل  اندتعاو 

، راحب دسحلا ، و  رابکتـسالاو ، صرحلا ،  ۀثالث :  رفکلا  لوصا  ج 72،ص 103 346 ) راـحب ، رفک  بیرلا  هیآ 68 345 ) ناـقرف ،  هروس  رخا ،
عبرا یلع  رفکلا  ینب  ( 348 ج 72،ص 150 . راحب ، بضغلا ،  و  طخـسلا ، ۀبهرلا و  و  ۀـبغرلا ،  ۀـعبرا :  رفکلا  ناکرا  ج 72،ص 104 347 )
یلع رفکلا ، راتخا  و  مالـسالا ،  نع  جرخ  نم  وه  و  دـترملا : ( 349 راحب ج 72،ص 118 . ۀهبـشلاو ،  کشلا ،  و  ولغلا ، و  قسفلا ،  مئاـعد : 

نم یناثلا  و  هنع ،  جرخ  مث  هغولب  دـعب  مالـسالا  رهظا  مث  هتفطن  داقعنا  لاح  املـسم  هیوبا  دـححا  ناک  نم  لوالا  و  یلم ،  يرطف و  نیمـسق : 
ملسا لصالاب  ینارـصنک  رکفلا  یلا  داع  مث  ملـسا ،  مث  ایلـصا  ارفاک  راصف  غولبلا ،  دعب  رفکلا  رهظا  مث  هتفطن  داقعنا  لاح  نیرفاک  هاوبا  ناک 

هیآ 106 فسوی :  هروـس  ج 2،ص 366،ص 494 351 ) هلیـسولا ،  ریرحت  ج 2،ص 366 350) هلیـسولاریرحت ،  الثم  هتینارـصن  یلا  داع  مث 
ریرحت ( 353 یلایع .  عاضل  نالف  ول ال  اذک و  اذک و  تبص  نالف ال  الول  تکلهل و  نالف  ول ال  لجرلا :  لوق  وه  راحب ج 72،ص 100  ( 352

مهنیب و سیل  هقلخ ،  نیب  هنیب و  املع  ایلع  لعج  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ( 355 فلوم .  رثا  میقتسم ،  هار  بات  ج 2،ص 495 354 ) هلیسولا ، 
راحب ج 72،ص 132  559 لئاسو ج 18 ، اکرـشم . ناک  هیف  کش  نم  و  ارفاک ، ناک  هدـحج  نم  و  اـنموم ، ناـک  هعبت  نمف  هریغ ،  ملع  هنیب 

اماما دحج  نم  هللا و  نم  هتماما  تسیل  اماما  یعدا  نم  میلا  باذع  مهلو  مهیکزی  مهیلا و ال  رظین  ۀمیقلا و ال  موی  هللا  مهملکی  هثالث ال  ( 356
ئلاسو ج 18،ص 564 لاصخ .  زا  لقن  هب  نیفلاخملا  رفک  باب  راحب  ابیـصن . مالـسالا  یف  امهل  نا  معز  نم  و  لجوزع ،  هللا  دنع  نم  هتماما 
راحب ج 72،ص رقس . یف  هتببک  هیلع ال  هللا  تاولص  یلع  ۀیالول  ادحاج  ینیقل  مث  ضرلا  تاوامـسلا و  تقلخذنم  یناعد  ادبع  نا  ولو  ( 357

نودلخملا مه  یلع  ءادع  لاق  ج 72،ص 134 359 ) راحب ، ۀلالض .  كرش و  رفک و  ۀیلهاج  ۀتیم  تام  ماما  هل  سیل  تام و  نم  ( 358 133
ۀحیـصناب هضرا  یف  مهاشما  ۀمیقلا  موی  هللادنع  ۀـلزنم  سانلا  مظعا  نا  ج 72،ص 135 360 ) راحب ، نیرهادلارهد .  ندـیبالا و  دـبا  رانلا  یف 

نکرشت نبج 362)ال  تغل  ررغلا  میظنت  ۀصقنم  وراع  هناف  نبجلا  اورذـحا  ص 595 361 )  ، فورعملاب رمالا  باـتک  ج 11 ، لئاسو ،  هقلخل 
نبجلا و ال دسحلا و  حشلا و  هیف  لجر  نموی  ال  ( 363 قباس .  كردم  میظعب .  سیل  ام  کیلع  مظعی  رمالا و  نع  کفعضی  انابح  کبار  یف 

هیآ هط ،  هروس  یلعالا  تنا  کنا  فخت  تـال  اـنلق  ج 1،ص 145 364 ) راحححبلا ، ۀنیفـس  احیحـش  اصیرح و ال  انابح و ال  نموملا  نوکی 
هیآ 125 367) لحن ،  افینح ، میهاربا  ۀلم  عبتاو  هیآ 38 366 ) هرقب ،  هروس  نونزحی ،  مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  ياده  عبت  نمف  ( 365 . 68
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سوجملاب اوهبشتت  یحللا و ال  اوفعا  براوشلا و  اوفح  ( 369 هللا .  قلخ  نریغیلف  هیآ 119 ، ءاسن ، هروس  ج 1،ص 347 368 ) راحبلا ، ۀنیفس 
ج 2،ص 508 راـحبلا ، ۀنیفـس  ةرطعلا  یه  یحللا و  یفعن  براوشلا و  زجن  نحن  اـما  مهبراوش و  اورفو  مهاـحلاوزج و  سوجملا  نا  لاـق :  و 

یتیحل ءافعاب  ینرما  یبر  نکل  (371 لضفم .  دیحوت  ءاسنلا  هبش  یبصلا و  دح  نم  هب  جرخی  يذلا  لجرلا  زع  هجولا  یف  رعـشلا  عولط  ( 370
هروس هیآ 219 373 ) هرقب ،  هروس  ریبک . مثا  امهبیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولـسی  ج 2،ص 508 372 ) راحبلا ، ۀنیفـس  یبراش  صقو 

ریرحت (376 رئارـسلا ) رخآ   ) یف سیردا  نب  دمحم  ج 12،ص 237 375 ) لئاسو ،  جنرطـشلا ،  ناـثوالا  نم  سجرلا  هیآ 30 374 ) جـح ، 
ج هلیسولا ،  ریرحت  اهتیه  رییغت  اهرسک و  بجی  لب  اهیلع  ةرجالاو  اهتعنص  مرحی  اهءارش  اهعیب و  مرحی  امک  و  ج 1،ص 500 377 ) ۀلیسولا ، 

مهنا کـئلوا  نظیـالا  نورـسخی ،  مهونزو  وا  مهولاـک  اذاو  نوفوتـسی ،  ساـنلا  یلع  اولاـتکا  اذا  نیذـلا  نیففطملل  لـیو  ص 495 378 ) ،1
هللا لوسر  ای  امه  ام  و  اولاق : ممالا  نم  مما  مکلبق  نم  امهیف  کله  نیتلصخ  مکیف  نا  ( 379 2 هیآ 1 - نیففطم  هروس   ... میظع مویل  نوثوعبم 

نازیملا لایکملا و  ففط  اذا  ةاجفلا و  تومرثک  يدـعب  نم  اـنزلا  رهظ  اذا  راحب ج 103،ص 107 380 ) نازیملا ،  لاـیکملا و  لاـق :  (ص ) 
ج 12،ص لئاسو ،  اهلک 381 ) نداعملاو  رامثلا  عرزلا و  نم  اهتکرب  ضرالا  تعنم  ةاکزلا  اوعنم  اذا  و  صقنلا ،  نینسلاب و  یلاعت  هللا  مهذخا 

رکتحی ال  ج 12،ص 313 384 ) لـئاسو ،  نوعلم  رکتحملا  قوزرم و  بلاـجلا  ص )   ) هللا لوـسر  لاـق  ثلث 383 ) لامعالا  دیـس  ( 382 32
یف الا  ةرکحلا  سیل  لاقف :  راصمالا  یف  ةرکحلا  نع  یهنی  ناـک  ع )   ) اـیلع نا  ( 385 ج 12،ص 314 و 315 . لئاسو ،  یطاخ ،  الا  ماـعطلا 

ریرحت تیزلا  نمـسلا و  عبر و  الا  تالغلا  یف  الا  هققحت  مدع  يوقالا  ج 12،ص 314 386 ) لئاسو ،  نمـسلا ،  بیبزلا و  رمتلا و  ۀـطنحلا و 
مرحی ج 1،ص 291 388 ) راحبلا ، ۀنیفـس  سالف  الا  ماذجلاب و  هللا  هبرـض  اماعط  نیملـسملا  یلع  رکتحا  نم  ج 1،ص 502 387 ) هلیسولا ، 
ۀنیفـس هرکام  وا  هرـضوا  املـسم  شغ  نم  انم  سیل  دـیدجلا 389 ) ماعطلا  طلخ  وءاـملاب  نبللا  بوشک  ءارـشلا  عیبلا و  یف  یفخب  اـمب  شغلا 
سیلف هبب  ءارش و  یف  املـسم  شغ  نم  ج 2،ص 318 391 ) راحبلا ، ۀنیفـس  هنوخی  هاخا و ال  شغی  الا  نموملا  ج 2،ص 318 390 ) راحبلا ،
کیلا سانلا  هیتات  نا  تببح  ام  لاقف :  ج 2،ص 318 392 ) راحبلا ، ۀنیفس  نیملسملل .  قلخلا  شغا  مهنال  دوهیلا  عم  ۀمیقلا  موی  رشحی  انم و 

هیآ ماعنا  هروس  نیفرـسملا  بحی  الا  هنا  ج 11،ص 228 393 ) هعیـشلا ،  ئلاسو  مهیلا .  هتات  الف  کیلا  سانلا  هیتای  نا  هرک ،  اـم  ومهیلا  هتاـف 
حرش فرـسلا ،  لذبلا  حب  (396 بغار .  تادرفم  ناسنالا .  هعلفی  لعف  لک  یف  دـححلا  زواـجت  فرـسلا  ( 395 دیمع . گنهرف  ( 394 . 141

دصقلا نا  ج 15،ص 364 401 ) ئلاسو ، ۀعبرا 400 ) هیآ 67 399 ) ناقرف  هروس  ( 398 ررغلا . میظنت  ج 2،ص 372 397 ) مکحلا ،  ررغ 
 ، لئاسو هللا .  همرحرذب  نم  و  هللا ،  هقزر  هتشیعم  یف  دصتقا  نم  ج 15،ص 262 402 ) لئاسو ،  هللا ،  هضغبی  رما  فرسلا  نا  و  هللا ،  هبحی  رما 

امیف فارسالا  امنا  فارسا ...  ندبلا  حلـصا  امیف  سیل  ج 15،ص 261 404 ) لئاسو ،  ۀکربلا ،  ۀلق  فارـسالا  عم  نا  ج 15،ص 259 403 )
 . یتوا اـم  ریغ  نم  قفنی  ریقفلا  یتوا و  اـمم  قـفنی  ینغلا  نم  فرـسا  ریقف  بر  ( 405 ج 15،ص 261 . ئلاسو ، ندبلاب .  رـضاو  لاملا  دـسفا 

حلـصت اهناف  ةاونلا  کحرط  یتح  لجوزع  هللا  هضغبی  رما  فرـسلا  نا  و  لجوزع ،  هللا  هبحی  رما  دـصقلا  نا  ( 406 ج 15،ص 263 . لئاسو ، 
ریعی نا  هسفن و  هنع  یمعی  اـم  ساـنلا  نم  رـصبی  نا  اـبیعءرملاب  یفک  ج 15،ص 257 407 ) لئساو ،  کبارـش ،  لضف  کبـص  یتحو  یـشل 
ۀنیفس ةرخالا ،  ایندلا و  یف  هللا  هبنا  انموم  بنا  نم  ج 37،ص 385 408 ) راحب ، هینعی ،  امب ال  هسیلج  يدوی  نا  هکرت و  عیطتـسی  الامب  سانلا 
نوکی ام  دعبا  ج 2،ص 296 411 ) راحبلا ، ۀنیفس  ج 2،ص 296 410 ) راحبلا ، ۀنیفس  بنذب  ادححا  نریعت  ال  ج 2،ص 296 409 ) راحبلا ،

هلغش نمل  یبوط  ج 2،ص 296 412 ) راحبلا ، ۀنیفـس  اموی ، اهب  هریعیل  هتالز  هیلع  ظفحی  وه  لجرلا و  یخاوی  لجرلا  نوکی  نا  هللا  نم  دبعلا 
نم و  ( 415 ص 99 .  ، باتک نیمه  ج 11،ص 232 414 ) لئاسو ،  ج 11،ص 299 413 ) ئلاـسو ، هناوخا ،  نم  نینموملا  بویع  نع  هبیع 

مکنم ال ۀبـصع  کف  الاب  اواج  نیذلا  نا  ( 416 هیآ 111 . ءاسن ، هروس  انیبم . امثا  اناتهب و  لمتحا  دـقفائیرب  هب  مری  مث  امثا  وا  ۀـتیطخ  بسکی 
(417 هیآ 11 . رون ، هروس  میظع  باذع  هل  مهنم  هربک  یلوت  يذلا  الا م و  نم  بستکا  ام  مهنم  ءرما  لکل  مکل  ریخ  وه  لب  مکلارش  هوبسحت 

کیتای یتح  هنـسحا  یلع  کیخا  رما  عض  ( 418 هیآ 12 . تارجح ،  هروس  مثا ،  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک  اوبنتج  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی 
لاق ص 196 419 ) ج 75، راـحب ، ـالمحم ، ریخلا  یف  اـخهل  دـجت  تنا  اوـس و  کـیخا  نم  تجرخ  ۀـملکب  نـنظت  ـال  و  کـبلغی ،  اـم  هـنم 

اهمادنا نابز و  زا 122هرظانم  هحفص 117 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، راحب اریثک ، الطاب  کینیدب  عمـست  دق  و  قحلا ،  وهف  کنیعب  هتیار  امف  عباصا ،  عبرا  لاقف :  لطابلا  قحلا و  نیب  مک  ثلاثلا 420 ) نسحلاوباا 
نم ۀـمهتلاب  سانلا  یلوا  ج 75ص 90 422 ) راـحب ، نظلا .  هب  ءاـسا  نم  نمولیـالف  ۀـمهتلا ،  فقوم  هسفن  فقو  نم  ج 75،ص 196 421 )

، اهفرعی دـحا  لک  سیل  هناف  قیرطلا ،  یف  هما  عم  مکدـحا  نفقی  ـال  بیرلا و  عضاوم  اوقتا  راحب ج 75،ص 90 423 ) ۀـمهتلا .  لها  سلاج 
ءاسلجلا يا  هللا  لوسرای  لـیق  الیبس 425 ) لوسرلا  عم  تذـختا  ینتیلای  لوقی  هیدـی  یلع  ملاـطالا  ضعی  موی  و  ج 75،ص 91 424 ) راحب ،

ج 74،ص 191 راحب ، مدـنی ،  هناسل  کلمی  نم ال  مهتی و  ءوسلا  لخدـی  نم  و  ملـسی ،  ءوسلا ال  بحاص  بحـصی  نم  ینب  اـی  ( 426 ریخ ؟
راحب ج 74،ص 196 راحب ج 74،ص 192 429 ) للاخی .  نم  مکدحا  رظنیلف  هلیلخ  نید  یلع  ءرملا  ۀعبرا 428 ) خاوت  نراقت و ال  ال  ( 427
ج راحب ، ءوسلا ، سیلج  نم  ریخ  ةدحولا  ةدحولا و  نم  ریخ  حلاصلا  سیلجلا  راحب ج 74،ص 196 432) راحب ج 74،ص 196 431 ) ( 430

نم مهلجراو  مهیدیا  عطقت  وا  اوبلصی  وا  الوتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذلا  ءازج  امنا  74،ص 189 433 )
نم ناک  نم  اـماف  ( 434 هیآ 33 . هدـئام ،  هروس  میظع ،  باذـع  ةرخالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کلذ  ضرـالا  نم  اوفنیوا  فـالخ 

لجرلا لاق  اذا  لئاسو ج 17،ص 95 435 ) هودلقی ،  نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم ، هاوه ،  یلع  افلاخم  هنیدـل ،  اظفاح  هسفنل ،  انئاص  ءاهقفلا 
برحب نذایل  ج 74،ص 222 و 227 436 ) راحب ، ۀـبعکلا ،  نم  ام  مظع  نموملا ال  نا  هللا  و  لاق :  ۀـیالولا و  نم  امهنیب  ام  عطقنا  فا  هیخـال 

یف سیل  موق  موقیف  یئایلوال ؟  نودوملا  نیا  دانم  يدانی  ۀـمیقلا ،  موی  ناک  اذا  ءزج 3،ص 161 437 ) یفاو ،  نموملا  يدـبع  يذا  نم  ینم 
یفاو منهج .  یلا  مهبرمویف  مهنید ،  یف  مه  اوفنعو  مهوذـناع  و  مهل ،  اوبـصنو  نینموملا ،  اوذا  نیذـلا  ءـالوه  لاـقیف :  تو  محل  مههوـجو 
هفاخا اهب  هفیخیل  ةرظن  نموم  یلا  رظن  نم  ءزج 3،ص 61 439 ) یفاو ،  یتبراحمل ،  یندصرا  دقل  ایلو  یل  ناها  نم  ءزج 3،ص 161 438 )
سیآ هینیع  نیب  ابوتکم  ۀمیقلا ،  موی  هللا  یقل  ۀملک  رطشب  نموم  یلع  ناعا  نم  ءزج 3،ص 161 440 ) یفاو ،  هلظ ،  الا  لظال  موی  یلاعت  هللا 

هجرخا سانلا  نیعا  نم  طقسیل  هتورم  مده  و  هنیش ،  اهب  دیری  ۀیاور  نموم  یلع  يور  نم  زج 3،ص 161 441 ) یفاو ،  یلاعت  هللا  ۀمحر  نم 
 ، هیلع ناک  نا  قحلل و  مهلوقا  یلاعت  هللا  یلا  دابعلا  برقا  ءزج 3،ص 163 442 ) یفاو ،  هلبقی ،  الف  ناطیشلا  ۀیالو  یلا  هتیالو  نم  یلاعت  هللا 

تانموملا نینموملا و  نوذوی  نیذلا  انیهم و  اباذع  مهلدعاو  ةرخالا  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نذوی  نیذـلا  نا  ( 443 ررغلا . میظنت 
همرت لوا ؛  ءزج  قشمد  خـیرات  ینذا ،  دـقف  ایلع  يذا  نم  ( 444 58 هیآ 57 - بازحا  هروس  انیبمامثاو ، اناتهب  اولمتحا  دـقف  اوبـستکا  ام  ربغب 

 - نآرقلا مکدـنع  و  عجولا ،  هبلغ  دـق  رجهیل - هناف  لجرلا  اوعد  ص 36 446 )  ، يراخب حیحص  ص 388 و 393 445 )  ، بلاـطیبا نب  یلع 
اولوت هلوسر و ال  هللا و  اوعیطا  ( 447 ج 6،ص 11 . يراخب ،  حیحص  اوموق ، ص )   ) لاق فالتخ  الا  وغللا و  اورثکا  املف  هللا ...،  باتک  انبسح 

 ، مهرما نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  ۀنموم  نمومل و ال  ناک  ام  و  هیآ 20 448 ) لافنا ،  هروس  نوعمست ،  متناو  هنع 
یف رکب  یبا  یلع  ۀمطاف  تدجوف  هیآ 3 450 ) مجن ،  هروس  یحوی ،  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  هیآ 36 449 ) بازحا ،  هروس 
؛)  ص  ) لاق و  ینبضغا ،  اهبـضغا  نمف  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  ج 5،ص 177 451 ) يراخب ،  حیحـص  تیفوت ،  یتح  هملکت  ملف  هترجهف  کـلذ 

هموق رارـش  لجرلا  يری  نا  اهبحاص  اهیلع  مثای  یتلا  ۀـیبصعلا  ( 452 ج 5،ص 26 و 36 . يراخب ،  حیحـص  ۀنجلا ،  لها  ءاسن  ةدیـس  ۀـمطاف 
3،ص 149 زج یفاو ،  ملظلا ،  یلع  هموق  نیعی  نا  ۀـیبصعلا  نم  نکول  هموق  لجرلا  بحی  نا  ۀـیبصعلا  نم  سیلو  نیرخآ  موق  رایخ  نم  اریخ 

نم لدرخ  نم  ۀـبح  هبلق  یف  ناـک  نـم  ( 454 3،ص 149 . ءزج یفاو ،  هقنع ،  نم  ناـمیالا  قـبر  عـلخ  دـقف  هل  بصعتوا  بصعت  نـم  ( 453
نا ئلاسو ج 11،ص 261 456 ) سومغلا ،  نیمیلاو  ( 455 ءزج 3،ص 149 . یفاو ،  ۀیلهاجلا ،  بارعا  عم  ۀمیقلا  موی  یلاعت  هللا  هثعب  ۀیبصع 

مهلو مهیکزی  ۀمیقلا و ال  موی  مهیلارظین  هللا و ال  مهملکی  ةرخالا و ال  یف  مهلا  قالخال  کئلوا  الیلق  انمث  مهنامیا  هللادهعب و  نورتشی  نیذلا 
،ص 154. ءاضقلا باوبا  یفاو ،  هللا ،  زراب  دـقف  بذاک  هنا  ملعی  وه  نیمی و  یلع  فلح  نم  هیآ 77 457 ) نارمع ،  لآ  هروس  میلا ،  باذع 
،ص 155 459) ءاضقلا باوبا  یفاو ،  نیقداص  نیبذاک و ال  هللااب  اوفلحت  نا ال  مکرمااناو  نیبذاک  هللااب  اوفلحت  نا ال  مکرما  یـسوم  نا  ( 458

التو سانلا ،  مهفرعت  یتح  مهب  فاطـسو  مامالا ،  یلا  کلذ  تقو ،  هل  سیل  ادـلج  نودـلجی  روزلا  دوهـش  نا  لاق  ( 460 هیآ 4 . رون ، هروس 
سور یلع  هسفن  بذـکی  لاق ،  هتبوت ؟  فرعت  مب  تبلق  اوبات ، نیذـلا  ـالا  نوقـسافلا  مه  کـئلوا  ادـبا  ةداهـش  مهل  اولبقت  ـالو  یلاـعت :  هلوق 
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نم ةداهـشلا و  اومتکت  ـال  و  ج 18 461 ) لئاسو ،  هتبوت .  ترهظ  مثف  لـکذ  لـعف  وه  اذاـف  لـجوزع  هبر  رفغتـسی  برـضی و  ثیح  داهـشالا 
يوزیلوا ملسم ،  يرما  مدردهیلا  اهب  دهـشوا  ةداهـش  متک  نم  هیآ 283 462 ) هرقب ،  هروس  میلع ،  نولمعت  اـمب  هللا  هبلق و  مثا  هناـف  اـهمتکی 

 ، هناـسل كولی  وه  راـنلا و  لخدـی  و  قئـالخلا ،  سور  یلع  همحل  هللا  همعطا  اـهمتک  وا  ةداهـش ،  نع  عجر  نم  و  ملـسم 463 ) يرما  لاماهب 
نیب لـجرلا  ۀـلادع  فرعت  مب  ( 465 یئاهب .  خیـش  راوگرزب  ملاـع  فیلاـت  یـسراف ،  ناـبز  هب  تسا  یباـتک  (464 ج 18،ص 233 . ئلاـسو ،

بانتجاب فرعی  ناسللا و  دـیلا و  جرفلا و  نطبلا و  فک  فافعلا و  رتسلاب و  هوفرعت  نا  لاـقف :  مهیلع  مهل و  هتداهـش  لـبقت  یتح  نیملـسملا 
تبـساکم ص میظعلا ،  هللااب  رفکلا  وهف  لامع  ای  ماکحالا  یفاشرلا  اما  و  ( 466 ج 18،ص 288 . ئلاسو ، رانلا ... اهیلع  هللادـعوا  یتلا  رئابکلا 

وه يذلا  رصملا  نم  یفنی  اطوس و  نیعبس  هسمخ و  ینازلا  دح  عابرا  ۀثلث  برضی  هنا  نانـس  نبا  ۀحیحـص  یف  رئابلکا و  نم  یه  و  ( 467 46
الف امه  الک  وا  امه  دحا  ربلکا  كدـنع  نغلبی  اما  اناسحا  نیدـلاولاب  هایا و  الا  اودـبعت  نا ال  کبر  یـضق  و  ( 468 ص 77 .   ، بساـکم هیف ، 

، ءارسا هروس  اریغص ، یئایبر  امهمحرا  بر  لق  ۀمحرلا و  نم  لذلا  حانج  امهل  ضفحا  امیرک و  الوق  امهل  لق  امه و  رهنت  فا و ال  امهل  لقت 
نیدلاولاا قوقع  كرت  یف  زجوا  ۀظفل  هللا  ملع  ول  لاق 470 ) كابرض  نا  امه  رهنت  الو  فا  امهل  لقت  الف  كارجضا  نا  ( 469 . 24 هیآ 23 -

ج 6،ص ناـیبلا ،  عمجم  هنع  یهنل  هنم  نوها  هنم و  رـسیا  ائیـش  هللا  ملعولو  فا  قوقعلا  یندا  لاـق :  هنع  يرخا  ۀـیاور  یفو  هب  یتـال  فا  نم 
نم ءاطغ  فشک  ۀمیقلا  موی  ناک  اذا  ( 472 ج 74،ص 64 . راحب ، امهیلا ، رظنلا  دحیف  هیدـلا  یلا و  لجرلا  رظنی  نا  قوقعلا  نم  و  ( 471 409

ج راحب ، هیدلاول ،  قاعلا  لاق :  مه ؟  نم  تلق :  ادـحاو  افنـص  الا  مامع  ةام  سمخ  ةریـسم  نم  حور  هل  تناک  نم  اهیر  دـجوف  ۀـنجلا  ۀـیطغا 
دقف هیدلاو  نزحا  نم  ج 74،ص 61 474 ) راحب ، ةالـص ،  هل  هللا  لبقی  مل  هل  ناملاظ  امه  تقاـم و  رظن  هیوبا  یلا  رظن  نم  74،ص 60 473 )
امع لوسم  کنا  هرش و  هریخب و  ایندلا  لجاع  یف  کیلا  فاضم  کنم و  هنا  ملعتف  كدلو  قح  اما  و  ( 475 ج 74،ص 72 . راحب ، امهقع و .
هللا لوسر  ای  لیق  ۀمسن  قتع  دلاولل  ناک  هرسف  هدلو  یلا  دلاولا  رظن  اذا  ( 476 قوقحلا .  ۀلاسر  هبر ...  یلع  ۀلالدلا  بدالا و  نسح  نم  هتیلو 

ج 74،ص 77 478) راحب ، ربلا ، یلع  هدلو  ناعا  ادلاو  هللا  محر  ج 74،ص 80 477 ) راحب ، ربکا ، هللا  نلاق  رظن ؟ ةامث  الث  نیتس و  رظن  نا  و 
قوقع ( 479 ج 74،ص 74 . راـحب ، نیدـلاولل ..  ریقوتلا  لـجوزع و  هللا  ۀـعاطل  فیفوتلا  نم  جورخلا  نم  هیف  اـمل  نیدـلاولا  قوـقع  هللا  مرح 

ج راحب ، هیدـلاول ...  قاعلا  ۀـنجلا  لخدـی  ال  ج 74،ص 74 480 ) راحب ، ایقـش ، ایـصع  قاعلا  لعج  لجوزع  هللا  نـال  رئاـبکلا  نم  نیدـلاولا 
نا ج 74،ص 80 482 ) راحب ، کل ،  رفغاس  یناف  تشام  لمعا  رابلل  لاقی  کلرفغاال و  یناف  تشام  لمعا  قاعلل  لاـقی  ( 481 74،ص 74 .
اقاع نوکیل  هناو  اقاع ، لجوزع  هللا  هبتکیف  امهل  رفغتـسی  امهنید و ال  امهنع  یـضقی  الف  ناتومی  مث  اـمهتایح ، یف  هیدـلاوب  اراـب  نوکیل  دـبعلا 

لوسر لاقف  ( 483 ج 74،ص 59 . راحب ، اراب ، لجوزع  هللا  هبتکیف  امهل ، رفغتـساو  امهنید ، یـضق  ات  ام  اذاف  امهب ، راب  ریغ  امهتایح  یف  اـمهل 
هیذلاوبارب و و  ج 74،ص 66 484 ) راحب ، ۀنـس ،  دهج  نم  ریخ  ۀلیل  اموی و  کب  امهـسن  هدیب ال  یـسفن  يذلاوف  کیدلاو  عم  مقا  ص )   ) هللا

رانلاب تقرح  نا  ائیش و  هللااب  كرـشت  ال  ( 485 . 32 هیآ 14 ، میرم ،  هروس  ایقـش ، ارابج  ینلعجی  ملو  یتیدـلاوب  ارب  و  ایـصع - ارابج  نکی  مل 
کلام کلها و  نم  جرخت  نا  كارما  نا  و  نیتیموا ،  اناک  نییح  امهرب  اـمهعطاف و  کیدـلاو  و  ناـمیالاب ،  نئمطم  کـبلق  ـالا و  تبذـعو ، 

قحف ( 487 تفرگ .  رظن  رد  ار  دـهتجم  يوـتف  دـیاب  یماـکحا  نینچ  رد  هتبلا  ( 486 تراحب ج 74،ص 34 . نامیالا  نم  کلذ  ناـف  لـعفاف 
نا و  ( 488 هرامش 391 . راصق ، تاملک  مالسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  هناحبس ،  هللا  ۀیـصعم  یف  الا  یـش ء  لک  یف  هعیطی  نا  دلولا  یلع  دلاولا 
الف نیکرـشم  اناک  ناف  بجاو  نیدلاولا  رب  ( 489 هیآ 14 . نامقل ،  هروس  امهعطت ... الف  ملع  هب  کـل  سیلاـم  یب  كرـشت  نا  یلع  كادـها 

(491 ج 74،ص 22،86 . راحب ، ( 490 ج 74،ص 71 . راحب ، قلاخلا ،  ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  هناف ال  ۀیـصعملا  یف  امه  ریغ  امهعطت و ال 
نکتلو ادرم  مکنود  ادر و  مکل  نوکیامیک  راهنالا  ءانئا  وا  لابجلا  حافسوا  فارـشالا  لبق  یف  مکرکـسعم  نکیل  مکب  لزنوا  ودعب  متلزن  اذاف 

نما وا  ۀـفاخم  ناکم  نم  ودـعلا  مکیتای  الئل  باضاهلا  بکانم  لاـبجلا و  یـصایص  یف  ءاـبقر  مکل  اولعجاو  نینثاوا  دـحاو  هجو  مکتلتاـقم : 
مکایا و ۀـعامجلا و  عم  هللادـی  ناـف  داوسلا  اومزلا  و  قرفتلاو 492 ) مکایا  مهعئـالط و  ۀـمدقملا  نویع  مهنویعو و  موقلا  ۀـمدقم  نا  اوملعاو 

موی هللا  هفلک  ةروص  روص  نم  ج 2،ص 360 493 ) راحبلا ، ۀنیفـس  بئذلل .  منغلا  نم  داشلا  نا  امک  ناطیـشلل  ناسنالا  نم  داشلا  ناف  ۀقرفلا 
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 ، هحـصنی نمم  لوبق  هسفن و  نم  ظـعاو  هللا و  نم  قیفوت  یلا  جاـتحی  نموملا  ص 34 494 )  ، بساکم خفانب ،  سیل  اهیف و  خـفنی  نا  ۀـمیقلا 
ص 337.  ، لوقعلا فحت 

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 
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