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مالسلاهیلع نامزلا  بحاص  اب  ناناوج  تاقالم 

باتک تاصخشم 

ماما هب  هثاغتسا  دهع و  ياعد  راعشا و  همیمض  هب  ربتعم : حیحـص و  دنـس  كردم و  اب  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاص  اب  ناناوج  تاقالم  ناونع :
: کباش 173ص  يرهاـظ : تاصخـشم   1378 رایيدـهم ، مق : رـشن : تاصخـشم   1358، یمرخ اضرلادـبع  : روآدـیدپ مان  مالـسلاهیلع  نامز 
1380 موس : پاچ  تشاددای : مشش ) پاچ  ) لایر 15000 موس ؛) پاچ  ) لایر  5700 مود ؛) پاچ  ) لایر  5500 لایر 9645697077 ؛: 5500
(، جع ) نسح نب  م ح م د ) : ) عوضوم سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  1385 مشش : پاچ  تشاددای :  1379 مود : پاچ  تشاددای :

م78- یلم : یـسانشباتک  هرامـش   297/462 ییوـید : يدـنب  هدر  BP224/4/خ45م7  هرگنک : يدــنب  هدر  تـیور  255ق - مهدزاود ، ماـما 
13408

هب میدقت 

یحور و يدهم  ترـضح  مولظم  ياورنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  رادرـس  نیرتاهنت  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف زیزع  هس  هب  میدـقت 
یلاعلا هلظّدم  يا  هنماخ  یلع  دّیس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترضح  هادف  انحاورا 

همدقم

مساقلا یبأ  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنألا و  فرـشأ  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلا  نیقیلا ، يوّقتلا و  لهأل  ۀبقاعلاو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 
یحور و رمالا  یلو  رهدلا و  سومان  امّیـس ، اریهطت ، مهرّهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذأ  نیذـلا  نیموصعملا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،

هیلع هللا  یلص   ) دّمحم ترـضح  شقولخم  نیرت  هدیزگرب  رب  ناحبـس  ترـضح  تاکرب  تیحت و  مالـس و  دورد و  ادفلا . هل  نیملاعلا  حاورأ 
، نامز رصع و  بحاص  و  تماما ، تیالو و  نازورف  نابات و  باتفآ  رب  یتمالس  دورد و  مالس و  شموصعم و  رهاط و  تیبلها  و  ملسو ) هلآو 

یم ءاجر  رون  شنافراع  نیبحم و  ناگتفیش و  ناقشاع و  بولق  يایاوز  رب  یلو  ناهنپ ، تبیغ  مالـض  ربا و  سپ  رد  شدوجو  رون  هک  یـسک 
اب نارگ  هلیح  ناقفانم و  نازاب و  لـغد  هک  یـسک  تسا . فعـضتسم  هدیـشک و  متـس  مولظم و  لد  شخب  ییاـهر  دـیون  هک  یـسک  دـناشفا .
هک یسک  تسا . نامولظم  ناگدیدمتـس و  سرداد  رـشب و  قوقح  نیغورد  لطاب و  نایعدم  هدننک  اوسر  جراخ و  هنحـص  زا  شمایق  نافوط 

ءایبنا ءایلوا و  مامت  هک  یـسک  دـنارتسگب . یتیگ  رد  ار  ییاقآ  تورم و  فاصنا و  لدـع و  هرفـس  دـنیچرب و  ناهج  زا  ار  متـس  ملظ و  طاـسب 
ناقـشاع و هب  ار  شکراـبم  زیزع و  نینزاـن و  مودـق  راـظتنا  دـنا و  هداد  دـیون  ناـهج  رد  شا  هنوـگ  یلع  تنطلـس  ماـیق و  روـهظ و  هب  هدژم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  ماما : تخانـش  دنا . هدومن  يروآدای  رکذت و  هیـصوت و  شناگتفیـش  ناورهر و  ناگتخابلد و 
شنامز ماما  دریمب و  هک  ره  ص 377 ). ج 1 ، یفاک : ۀَّیلِهاْجلا -( » َۀَتیم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِْرعَی  َْمل  َو  تام  ْنَم  : » دومرف هک  هدش  لقن  ملسو )

نیرتمهم زا  یکی  ربتعم  تایاور  یلقع و  مکحم  لئالد  بسح  رب  ماما  تخانش  دیدرت  نودب  تسا . هدرم  تّیلهاج  ندرم  دننامه  دسانشن ، ار 
هدافتسا نینچ  تایاور  یـضعب  زا  تسا . هدوب  هجوت  دروم  راصعا  راودا و  مامت  رد  هک  تسا  یمالـسا  لئاسم  نیرت  ضورفم  نیرت و  مزال  و 

هیلع  ) ادهـشلادّیس ترـضح  زا  هکنانچ  دـش ، دـهاوخن  لصاح  ماـما  تفرعم  نودـب  لـماک و  حیحـص و  روط  هب  ادـخ  تخانـش  هک  دوش  یم 
ناشیا رب  وا  تعاطا  هک  تسا  ناشماما  هب  تبسن  نامز  ره  لها  تفرعم  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  ادخ  تخانـش  دش : لاؤس  مالـسلا )

هب تبیغ  رصع  رد  نایعیش  تسا و  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تسا  یئاعد  ج 5 ب 15 ح 1 ). راونالاراحب : تسا -( .» بجاو 
ادنوادخ کلوسر ×»... فرعا  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  ّکناف  کسفن  ینفّرع  ّمهّللا  ط« زا : تسا  ترابع  نآ  دنراد و  هتشاد و  تبظاوم  نآ 
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یناسانشن رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تلوسر  ادنوادخ  تخانش . مهاوخن  مه  ار  ّتیبن  مسانشن  ار  وت  رگا  هک  ارچ  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ 
. دش مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  رد  یناسانـشن  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  قلخ ، رب  ار  دوخ  ماماو  تجح  ادنوادخ  تخانـش . مهاوخن  ار  تتّجح 

دزن رد  ناگدنب  لامعا  لوبق  طرـش  هک : دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  يرامـشیب  تایاور  زا  تسا  لامعا  یلوبق  طرـش  تماما  تیالو و  شریذـپ 
نیـسح نب  یلع  ترـضح  دـیوگ : یم  یلامث  هزمح  یبا  تسا . مالـسلا :) مهیلع   ) يدـه همئا  تماما  تیالو و  شریذـپ  یلاعت  قح  ترـضح 

: دومرف دنناد . یم  رتهب  ادخ  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  میتفگ : تسا .» لضفا  نیمز  عاقب  زا  هعقب  نیمادک  : » دومرف ام  هب  مالـسلاامهیلع ) )
رمع درک ، رمع  دوخ  موق  رد  حون  هچنآ  ردـق  هب  یـصخش  رگا  : » دومرف سپـس  تسا ،» ماقم  نکر و  نیب  اـم  نیمز ، يور  رد  ناـکم  نیرترب  »
نیا دنک  تاقالم  ام  تیالو  نودب  ار  ادخ  سپس  دتسیاب و  تدابع  زامن و  هب  ماقم  نکر و  نیب  رد  ار  اهبـش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  دیامن و 

: دومرف یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  ص 90 ). باـب 29 ، ج 1 ، هعیـشلا : لـیاسو  داد -( .» دـهاوخن  عـفن  وا  هـب  ار  يزیچ  لاـمعا 
راوج رد  نتفرگ  ياج  تشهب و  رد  دورو  ًاحیرـص  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  ام .» تخانـش  اب  رگم  دنک  یمن  لوبق  ار  ناگدنب  لمع  دنوادخ  »

، دوش یمن  تشهب  لخاد  یسک  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هکنانچ  دنا ، هتـسناد  همئا  تخانـش  هب  طونم  ار  قح  ترـضح  تمحر 
اهنآ رکنم  هک  یـسک  رگم  دوش ، یمن  شتآ  لخاد  دسانـشب و  ار  وا  زین  اهنآ  دسانـشب و  ار  مالـسلا ):) مهیلع   ) راـهطا همئا   ) اـهنآ هکنیا  رگم 

یکاخ يدام و  رشب  يارب  تسا : یهلا  ضیف  هطساو  مالسلا ) هیلع   ) ماما خ 152 ). هغالبلا : جهن  دننادن -( .» شیوخ  نآ  زا  ار  وا  اهنآ  دشاب و 
أدبم زا  ار  ضیف  هک  تسا  هطساو  کی  هب  جاتحم  شتایح  همادا  رد  رشب  اذل  تسین ، نکمم  هطساوالب  ناحبـس  يادخ  زا  ضیف  كرد  ناکما 

دـشاب وا  ینامـسج  هبنج  زا  رتالاب  رت و  يوق  وا  يونعم  یهلا و  هبنج  هک  دشاب  یـسک  دیاب  هطـساو  نآ  دناسرب ، نادنمزاین  هب  دریگب و  ضایف 
ره زا  هزنم  موصعم و  ار  نآ  هعیش  هک  دراد  ار  ضیف  كرد  تیلباق  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  تالامک  ریـس  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  واو 

کّـسمت ترـضح  نآ  هب  شتالـسوت  فادـها و  لئاسم و  اه و  هماـنرب  رد  دسانـش و  یم  قلخ  رب  ادـخ  تجح  ناونع  هب  هتـسناد و  یگدولآ 
مدآ و هن  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  یلع  ای  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هکنانچ  دـیوج .

مامت دـنا  تاجن  یتشک  مالـسلا :) مهیلع   ) هّمئا .( 27 ضیف : هنوـنکم  ار -( .» نیمز  نامـسآ و  هن  خزودو و  تـشهب  هـن  دـیرفآ و  یم  ار  اوـح 
باب زا  تامیالمان  اهیراتفرگ و  هنوگره  عفد  عفر و  جالعلا و  بعصو  جالعال  ياهدرد  نامرد  هار  رد  و ... کئالم ، اهناسنا ، زا  معا  قئالخ 

هاگشیپ رد  ار  نانآ  هدش و  لّسوتم  دنتسه  مالسلا :) مهیلع   ) ترضح نآ  موصعم  دالوا  ربمغیپ و  هک  ادخ  ياه  تجح  هب  هلیسولا  هیلا  اوغتباو 
یم تباجا  هب  ار  اهنآ  جئاوح  دنوادخ  و  دنهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  دوخ  جئاوح  دـنوادخ  دزن  رد  نانآ  تلزنم  رطاخب  هداد و  رارق  عیفـش  یهلا 

رب سک  ره  هک  دنتسه  حون  یتشک  دننام  یگدنز  ياهنافوط  رد  نم  نادناخ  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دناسر .
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ موصعم  نادناخ  زا  ام  نامز  رد  و  دیدرگ .» كاله  دیزگ  يرود  سک  ره  دـش و  صالخ  تسـشن  نآ 
وا هب  دوخ  تاـجن  ياربو  تعاـطا  وا  زا  میـسانشب و  ار  وا  دـیاب  تسین ، هجرف -  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  نسحلا -  نب  تجح  ترـضح  زج  یـسک 

يدام يونعم و  تالکـشم  عفر  تهج  هدـش  هدرب  مان  اـهنآ  زا  باـتک  نیا  رد  هک  یناـناوج  زا  يا  هدـع  هچناـنچ  میئوج ، لّـسوت  کّـسمت و 
هتشاد نیقی  زیزع  ناناوج  دنتفرگ . تبثم  خساپ  دندش و  لسوتم  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا رـصعلا و  بحاص  رـصع ، یلو  ترـضح  هب  ناشدوخ 

هیلع  ) ماما رب  يرما  چـیه  و  تسا ، هاگآ  ام  یناهنپ  راکـشآ و  ياهیراتفرگ  مامت  رب  ام و  لامعا  مامت  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  هک  میـشاب 
تاجاح ترـضح  نآ  نینزان  دوجو  زا  دـندش و  فرـشم  جـع )  ) نامز ماما  تمدـخ  هب  ناناوج  زا  یلیخ  هچناـنچ  تسین . هدیـشوپ  مالـسلا )

دوجو هب  نیقی  نامیا و  ملع ، داـیدزا  تهج  ار  تاـقالم  نآ  زا  یـضعب  باـتک  نیا  رد  ّفلؤم  و  دـندرک ، تفاـیرد  ار  دوخ  يویند  يورخا و 
ياقآ بانج  باـتک ، نیا  ردـقیلاع  ّفلؤم  زا  ناـیاپ  رد  دوش . یم  روآداـی  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما قلاـخ  هب  نیقی  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـمز ماـما 

دنمشزرا باتک  نیا  رـشان  یناب و  ینیوزق  ینیـسح  هّللادبع  دّیـس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  مرتحم  رورـس  زا  یمّرخ و  اضرلادبع 
یم میدقت  دشاب  ام  رـصاعم  ناناوج  يارب  يدومنهر  دـناوت  یم  هک  باتک  نیا  رـشن  فیلأت و  زا  ار  ناوارف  ساپـس  هدومن و  رّکـشت  ریدـقت و 

ات دـشاب  ددرگ و  رـشتنم  یعیـسو  تروصب  هدرک  لیـصحت  ناناوج  یتیب و  لـها  مدرم  مومع و  راـشقا  ناـیم  رد  باـتک  نیا  تسا  دـیما  مراد 
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یلع دّمحم : لآ  هنایـشآ  هسّدقم : مق  دـیآدیدپ . ناشدوجو  رد  يا  هداعلا  قوف  يورین  لاصو ، يوک  ناگتفیـش  لد و  لها  نایوج و  تقیقح 
هداز فلخریم 

تیاکح  37

ناوج يارب  هادف  انحاورا  نامز  ماما  ياعد 

یم تخـس  نم  رب  تشیعم  رما  مدوب  لیـصحت  لوغـشم  فرـشا  فجن  رد  هک  یناوج  لـیاوا  دومرف : یناکرـسیوت  نسح  خیـش  قـقحم  ملاـع 
ترضح مرح  هب  زونه  هک  یلاح  رد  مدش ، دراو  هکنیمه  موش . فرشم  البرک  هب  لاح  هعسوت  يارب  اعد  دصق  هب  طقف  متـشاذگ  انب  تشذگ ،
دندومرف مدیـسر  هادف  انحاورا  هَّللاۀـیقب  ترـضح  روضح  هب  باوخ  رد  مدـیباوخ  ار  بش  مدوب  هدـشن  فرـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهّـشلادّیس

اعد تسا ، رـس  يالاب  اجنیا  بوخ  یلیخ  دندومرف : ما ، هدش  فرـشم  ندرک  اعد  دـصق  هب  طقف  نم  ناجالوم ، مدرک : ضرع  نک . اعد  ینالف 
مه زاب  مدـش . ندرک  اعد  هب  لوغـشم  لّوا  زا  رتهب  هرابود  دـشن . دـندومرف  مدرک ، اعد  يراز  عّرـضت و  اب  متـشادرب و  اـعد  هب  تسد  نم  نک ،

مدش و زجاع  نم  اجنیا  رد  دشن . دندومرف : زاب  مدومن . رارـصا  اعد  رد  مدوب ، دلب  هک  هنوگ  نآ  دهج ، دـج و  هب  موس ، هبترم  دـشن . دـندومرف 
اعد نم  يارب  هک  مدرک  لیکو  ار  امش  نم  مدرک ، ضرع  تسه . هلب  دندومرف : هن ؟ ای  تسه  رادرب  تلاکو  ندرک  اعد  ناج  اقآ  مدرک  ضرع 

فجن هب  نوچ  مدش . رادیب  باوخ  زا  اجنیا  رد  نم  دندرک و  اعد  نم  يارب  هتشادرب  اعد  هب  تسد  بوخ ، یلیخ  دندومرف  ترـضح  دییامرفب 
كراـبم روـضح  هب  دـیدرگ و  فرـشم  تاـبتع  تراـیز  هب  دوـب  نارهت  نکاـس  هک  ناکرـسیوت ، لـها  زا  يرجاـت  صخـش  متـشگرب  فرـشا 

یتشر يازریم  موحرم  تهج  نیمه  هب  دوب  ناشیازریم  نادرگاش  زا  یناکرسیوت  نسح  خیش  نوچ  دیسر و  هر ) ) یتشر يازریم  مالسالاۀجح 
دنچ زا  سپ  درک . لوبق  ًاروف  رجات  یجاح  هدب . وا  هب  ار  ترتخد  دـندومرف  هرخألاب  دـندومن و  رایـسب  یناکرـسیوت  رجات  دزن  ار  وا  فیـصوت 

تست دق  ورس  هیاس  نم  رس  رب  ات  دیدرگ . یگدنز  هناخ و  تورث و  لایع و  بحاص  هادف  انحاورا  نامز  ماما  ياعد  اب  ناوج  نسح  خیش  زور 
ص ج 1 ، ناسحلا : يرقبعلا  تست -(  دمرـس  قلاخ  نایع ز  فطل  نیا  ناهج  ود  ردـنا  مبایماک  هک  هتبلا  تست  دـح  یب  تیانع  نم  قح  رد  ات 

.( ص 292 رصع : یلو  ترضح  تاکرب   - 97

ناوج هثاغتسا 

دیس دیقف  بانج  ناشیا  مظعم  يوبا  دنتسه و  یناهفصا  ناگداز  گرزب  بالط و  زا  هک  يدنرهدیس  ياقآ  یمارگ ، رورس  باطتسم ، بانج 
شمظعم ردـپ  لوق  زا  ناشیا  دـندوب ، ناهفـصا  لیلج  يابطخ  گرزب و  ياملع  زا  دـندومن  تافو  یگزات  هک  يدـنره ، اضر  ياقآ  هلروفغم 

ربنم هلحم  کی  رد  هک  دـش  رارق  یعمج  توعد  هب  مدرب  یم  رـسب  هسردـم  هرجح  رد  زونه  هک  یناوج  رد  نم  : » دـندومرف هک  دـندومن  لـقن 
ار اهنآ  رکف  دیاب  دنراد و  تنوکـس  هَّللا - ) مهلذخ   - ) ییاهب دنچ  مورب ، ربنم  تسا  رارق  هک  یلزنم  یگیاسمه  رد  دنتفگ : نم  هب  هّتبلا  مورب .
هد زا  دـعب  مدرک ، لبقت  ار  رما  نیا  صولخ ، روش و  کی  اـب  مدوب  ناوج  نم  نوچ  مدرم ، ياـهیهاوخریخ  تاشرافـس و  همه  اـب  ینکب ... مه 

، بش هد  نیا  رد  دنامن : هتفگان  میدـش . هسردـم  مزاع  ام  ماش  فرـص  زا  سپ  لیکـشت و  ینامهم  سلجم  کی  دوب ، تاسلج  نایاپ  هک  بش 
هب متـشاد  هسردـم  هار  رد  مدوب . هتخاس  المرب  راکـشآ و  ار  هقرف  ساسا  نـالطب  هداد و  نخـس  داد  ییرگ  ییاـهب  طاـسب  ندوب  چوپ  هراـبرد 

رکـشت و و  شزاون ، نم  زا  یلیخ  دندش  کیدزن  ات  دنراد ، ارم  دصق  دوب  ادیپ  هک  مدرک  هدهاشم  ار  رفن  دنچ  ناهگان  هک  مدمآ  یم  هسردـم 
نـشور ار  اـم  مشچ  امـش  هک  اـقح  اـقآ ، هک  درک ... یم  كربت  نم  ياـبع  هب  يرگید  دیـسوب ، ارم  تسد  یکی  دـندرک . لـیلجت  ینادردـق و 

هب ار  بشما  مینک  یم  شهاوخ  دنتفگ : اهنآ  هسردم ، هب  مورب  مهاوخ  یم  هک  متفگ  نم  دیراد ؟ ار  اجک  دصق  هک  دندیـسرپ  دـعب  دـیدرک ...
زا ار  رد  میدـش  دراو  دـندرک  زاب  ار  رد  میدیـسر ، مکحم  گرزب و  يرد  هب  میدـمآ  هار  هک  يرادـقم  دـییایب . ام  لزنم  هب  دـیورن و  هسردـم 
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هتسشن نیگمـشخ  تحاران و  همه  هک  مدید  مه  ار  رگید  رفن  نیدنچ  ناهگان  میدش ، هک  قاطا  دراو  دنتـسب  الاب  طسو و  زا  نییاپ ، زا  تشپ ،
یتحاران ناشدوخ  نیب  هکنیا  هب  مدرک  لمح  مدوخ  شیپ  نم  و  دنتفگن . مالس  باوج  دندادن و  ناشن  نم  ندمآ  هب  یهجوت  چیه  اهنآ  دنا و 

»؟ ییوگ یم  ربنم  يالاب  هک  تسا  ییاهفرح  هچ  اهنیا  دیـس ... : » هک درک  نم  هب  باطخ  يدـنت  هب  اهنیا  زا  یکی  میتسـشن ، ام  هک  دـعب  دـنراد .
وقاچ دیوگ  یم  تسرد  یلب  دنتفگ : یگمه  دننز  یم  فرح  هنوگنیا  اهنآ  ارچ  هک  یکی  هب  مدرک  ور  نم  دوب ) دـیدهت  اب  هارمه  باتع  نیا  )
دنلب یلیخ  بش  دـیراد ؟ هلجع  هچ  بوخ  متفگ  نم  تشک ، میهاوـخ  ارت  تسا و  وـت  رخآ  بش  بشما ، هک  دـنتفگ : دـش و  هداـمآ  هنـشد  و 
وگم وگب و  تروشم و  لمأت و  اب  میوگب  ینخس  هک  دینک  هّجوت  یلو  درادن ، يراک  هک  نتـشک  حَّلَـسُم  ياهمدآ  تسد  رد  رفن  کی  تسا و 

هک دـنا  هداتـسرف  رهـش  هب  دایز  تمحز  اب  ارم  هک  مراد  دـنره  رد  يریپ  ردام  ردـپ و  نم  متفگ : میوگب  ار  یفرح  نم  هک  دـنداد  تلهم  ام  هب 
نتـشک زا  تسد  اهنآ  رطاخ  هب  امـش  تسا . نارگ  یلیخ  اهنآ  يارب  نم  گرم  ربخ  نونکا  منکب . يراـک  مسرب و  یماـقم  هب  مناوخب و  سرد 

یلو دیرادن  هلجع  تسا و  دنلب  بش  متفگ : هرابود  دینک . شتحار  هَّللای  دـیوگ  یم  ییاهفرح  هچ  هک  دوب  یخلت  دـنت و  باوج  دـیرادرب  نم 
یم دـیدپ  ار  یمیظعتلا  بجاو  هدازماما  کی  راک  راک  نیا  اب  امـش  متفگ : وگب  دـشاب ، تنیرخآ  فرح  هک  دـنتفگ  مراد  مه  يرگید  فرح 

يادا تمحر و  بلط  نم  يارب  دمآ و  دنهاوخ  نم  ترایز  هب  لاس  ياهلاس  درک و  دنهاوخ  تسرد  یحیرـض  نم  دقرم  رب  مدرم  هک  دـیروآ 
راـک نیا  زا  یماندـب ، نیا  زا  ناـتدوخ  رطاـخ  يارب  دـییایب  سپ  درک  دـنهاوخ  نعل  نیرفن و  دیـشاب  اهامـش  هک  نـم  نـالتاق  يارب  مارتـحا و 

هک نونکا  سپ  متفگ : هرابود  دش و  دنلب  تسا  ییاهفرح  هچ  اهنیا  دینک  شـصالخ  دیـشکب و  يادص  رـس و  نانچمه  زاب  دـیوش . فرـصنم 
هب دـنروآ  یم  اـجب  يزاـمن  يا و  هبوت  دـننزاس و  یم  ییوـضو  کـی  گرم  مد  هک  تسا  نیا  مسر  دـیراد  نم  نتـشک  يارب  مزج  مزع  اـمش 

طایح رد  هکنیا  يارب  ما  هدرک  هناهب  ار  وضو  هلئـسم  نم  دـیاش  دـنداد  یم  لاـمتحا  هکنآ  يارب  دـندرک و  لوبق  ار  نم  داهنـشیپ  نیا  رارـصا ،
ار زامن  وضو ، زا  دعب  نم  دندروآ . طایح  هب  وضو  ماجنا  يارب  ناتسدب  رجنخ  هنـشد و  زا  هقلح  رد  ارم  مهد  ربخ  اه  هیاسمه  هب  منک و  دایرف 

زامن لوغشم  بلق  روضح  اب  جع »)  ) نامزلا بحاص  ای  کب  ثاغتسملا  : » میوگب هبترم  تفه  رخآ  هدجس  رد  هک  مدرک  دصق  مدرک و  عورش 
دراو يراوس  دش و  زاب  برد  ناهگان  هن ؟ ای  دـننک  زاب  ار  برد  هک  دـندوب  ددرم  اهنیا  دـندز ، ار  هناخ  برد  هک  مدوب  زامن  يانثا  رد  مدـش ،

، میداتفا هار  هناخ  زا  ندرب  نوریب  دصق  هب  تفرگ و  ارم  تسد  زامن  مامتا  زا  سپ  منک . مامت  ار  زامن  ات  دنام  رظتنم  نم و  يولهپ  دـمآ  دـش و 
مه مد  دنبـصن . راوـید  رب  هک  دـندوب  همـسجم  همه  ییوـگ  دنـشکب  ارم  هک  دـندوب  هنـشد  هب  تسد  همه  شیپ ، يا  هظحل  هک  رفن  تسیب  نیا 

ام دش و  زاب  مه  هسردم  برد  میدیسر  هک  برد  مد  هب  دوب ، هتـسب  هسردم  برد  دوب و  هتـشذگ  بش  میتفر  نوریب  هناخ  زا  ام  دندرواینرب و 
دیاب نم  هک  دندومرف  باوج  مینک . یتمدخ  ام  کچوک  هرجح  دییامرفب  هک  مدرک : ضرع  راوگرزب  ياقآ  نآ  هب  نم  میدش ، هسردم  لخاد 
هرجح دراو  ادـج و  ناشیا  زا  نم  و  تسا ) يوار  زا  دـیدرت   ) مسرب ناشداد  هب  دـیاب  هک  تسه  زین  امـش  لثم  هک  دـندومرف  مه  دـیاش  مورب و 
هنوگچ دـش ؟ هچ  مدوب ؟ اجک  نم  تسا ؟ یناتـساد  هچ  نیا  هک : مدـمآ  دوخب  ناهگان  منک  نشور  إر ؛ غارچ  هک  مدوب  تیربک  لابند  مدـش ،

برد ارچ  هک : تشاد  اوعد  اه  هبلط  اـب  مداـخ  حبـص ، متفاـین . وا  زا  يرثا  یلو  مدـش  ناور  راوگرزب  نآ  لابندـب  میاـجک ؟ نونکا  و  مدـمآ ؟
نم غارس  دندمآ  ات  دندرک . یم  یعالطا  یب  راهظا  بالط  همه  و  دنا . هدمآ  تقو  نتـشذگ  زا  دعب  ارچ  ًالـصا  دنا و  هتـشاذگ  زاب  ار  هسردم 

تسیب نآ  بش  نامه  حبص  مدرک . نامتک  ار  نایرج  دوب و  زاب  برد  میدمآ  هک  ام  متفگ : نم  درک ؟ زاب  ار  برد  امش  يارب  یـسک  هچ  هک 
هک دنتشاد  راهظا  یگمه  دندش و  دراو  ام  هرجح  هب  دنتفرگ و  ار  ام  غارس  دندمآ  دندوب ) هدرک  ار  نم  نتشذگ  دصق  هتشذگ  بش  هک   ) رفن

یگمه نکن و  شاف  ار  اـم  زار  داد  تاـجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  ار  اـم  گرم و  زا  ار  امـش  بشید  هکنآ  ناـج  هب  میهد  یم  مسق  ار  اـمش 
زا یـصاخشا  نآ ، زا  دعب  رایـسب  یتدم  ات  میتفگ  یمن  يدـحا  هب  میتشاد و  لد  رد  ار  زار  نیا  نانچمه  ام  دـندروآ  مالـسا  هتفگ و  نیتداهش 

هتفگ ار  نایرج  ناشیاهقیفر  هب  رفن  تسیب  نآ  هک  دـش  مولعم  دـینک  وگزاب  ار  بش  نآ  نایرج  دـنتفگ  اـم و  لزنم  هب  دـندوب و  هدـمآ  نارهت 
دوجو هّجوتم  ار  مدرم  دنتفگ و  یم  ربانم  يور  ار  نایرج  بترم  یناهفصا  ظاعو  نآ  زا  دعب  سپـس  دندوب . هدش  ناملـسم  مه  اهنآ  دندوب و 
یـسک وت  زا  ریغ  هک  دوعوم  يدـهم  يا  ص 256 ). ج 1 ، يدهم : ترـضح  ناگتفیـش  دندرک -( » یم  جع )  ) رـصع یلو  ینارون  تکرباب و 
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تسین یسرداد  رشب  رهب  وت  ترضح  زج  یهلا  لدع  همکحم  رد  هک  يآ  زاب  تسین  یسر  دایرف  وت  ریغ  نیمز  يور  رد  تسین 

دیشک تسد  نم  رس  هب 

هچوک هیریما ، نیزنب  پمپ  هارراهچ  نارهت ، نکاس  یناجنز  مدـقم  رفعج  جاح  ياقآ  دـنزرف  مدـقم » هقیدـص   » مان هب  يا  هلاـس  هدزیـس  رتخد 
يابطا هب  هام  راهچ  دودـح  رد  تدـم  یط  رد  دوش و  یم  دـیدش  تاجنـشت  راچد  لاس 1349  تشهبیدرا  هاـم  زا  كالپ 1/37  دازآ  مداـخ 

ياـهنامرد تحت  هعجارم و  باـصعا  یحارج  صـصختم  یعیمـس ، میهاربا  رتـکد  روـسفورپ  لـشوید ، یلع  رتـکد  ناـیاقآ : لـیبق  زا  دـهعتم 
هتبلا ) دومن هعجارم  باصعا  زغم و  یحارج  صصختم  یکاخ  اضر  رتکد  ياقآ  هب   49  / 6 خیرات 16 /  رد  هرخالاب  دریگ  یم  رارق  نوگانوگ 

روکذم يرامیب  لیحـست  دییأت و  يارب  هداد و  صیخـشت  عرـص  ار  هقیدص  يرامیب  هدربمان  هدـش ) هدروآ  هوزج  نآ  رد  کی  ره  ياه  هشیلک 
یللملا نـیب  نویـساردف  يوـسنارف و  نـمجنا  وـضع  ابـص  قداـص  رتـکد  ياـقآ  دزن  مارگولافــسناورتکلا )  ) زغم زاوـن  نـتفرگ  تـهج  ار  يو 

زغم راوــــن  نـــتفرگ  زا  سپ  خـــیرات 49/7/5  رد  ریخا  کـــشزپ  دراد . یم  مازعا  یفارگولافــــسناورتکلا  باـــصعا و  رد  ناصــــصختم 
عوضوم نیا  هب  عجار  ابص  رتکد  ياقآ  هک  یحرش   ) دهد یم  صیخشت  عرص  ار  روبزم  هزیشود  يرامیب  عطق  روط  هب  یفارگولافـسناورتکلا ) )

اب یکاخ ، اضر  رتکد  ياقآ  جـلاعم  کشزپ  رظن  اب  عرـص  صیخـشت  ندـش  لجـسم  زا  سپ  هدـیدرگ ) روارگ  ًانیع  هتـشون  يراـمیب  مئـالع  و 
يوراد هام  کی  تدـم  ات  و  هدـش ) روارگ  هوزج  نامه  همه  هشیلک  اب  ًانیع  اه  هخـسن  . ) دریگ یم  رارق  ناـمرد  تحت  عرـص  دـض  ياـهوراد 

عورش رامیب  دیدش  تالمح  ًاددجم  وراد  عطق  اب  دوش و  یم  هتساک  تاجنشت  تدش  زا  يرـصتخم  تدم  نیا  رد  هدرک و  فرـصم  ار  روبزم 
ضرم تدش  تلاح  نیا  ًاقافتا  دنک . یم  ادیپ  همادا  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  یعرص  تاجنـشت  هدیدرگ و  سویأم  اوادم  زا  هرخالاب  دوش  یم 

يارب تاعامتجا  دـجاسم و  همه  اعد  سلاجم  نتـشاداپرب  لصف  هک  ناضمر ، كرابم  هام  ندیـسر  اب  دوش  یم  فداـصم  يراـمیب  یتخـس  و 
لوصا و هب  طوبرم  بلاطم  تانایب  زا  دعب  مه  نیغلبم  دـشاب . یم  یبهذـم  تاغیلبت  عویـش  یلاعت و  قح » ترـضح   » هاگردـب يراز  عرـضت و 

صیرحت بیغرت و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دـمحم -  لآ  هب  ءاـجتلا  لـسوت و  هب  ار  مدرم  هـک ، نـیا  رب  دـنراد  لـماک  تبظاوـم  عورف 
هب یگتسکش  لد  اب  هصغ و  مغ و  زا  ولمم  تمالم و  زا  رپ  بلق  کی  اب  مه  روبزم  مدرم  هیراج  هریـس  یمومع و  همانرب  نیمه  قبط  دنیامنب و 

صوصخم ًابیرقت  ناشتانایب  هعمج  ياهزور  نیغلبم  نایاقآ  نوچ  دسر . یم  هعمج  زور  ات  هدرک  یم  يراز  هلان و  هتفر و  یم  دجاسم  زا  یکی 
میمـص زا  یگراچیب  رارطـضا و  تلاح  کی  يراز و  هآ و  اب  هدوب و  سویأم  هلیـسو  ره  زا  نوچ  روبذم  رامیب  دشاب  یم  جـع ) ) رـصع ماما  هب 

یم شردام  هبنش ، بش  ینعی  بش ، نامه  دوش . یم  راتساوخ  ار  ترضح  نآ  هجوت  لذب و  هدش و  یجتلم  جع ) ) رصع یلو  ترضح  هب  بلق 
لایخ ردام  دنک ، یم  تبحص  یسک  اب  دراد  هکنیا  لثم  دومن ، ندز  فرح  هب  عورش  تسشن و  تشادرب و  اکتم  زا  رس  ًاتعفد  هقیدص  هک  دنیب 

رـس هب  دوب  اج  نیا  جع ) ) نامز ماما  نالا  دیوگ : یم  ندمآ  شوه  هب  ندش و  رادیب  زا  دعب  هقیدص  تسا  هدـش  هناوید  هقیدـص  هک  دـنک  یم 
يدوبهب عفترم و  یلک  هب  تاجنـشت  يرامیب و  راثآ  تعاس  نآ  زا  و  یتسین » ضیرم  رگید  مداد ، افـش  وت  هب  : » هک دومرف  دیـشک و  تسد  نم 

رتکد نایاقآ  عالطا  هب  هک  هعقاو  نیا  تسین . يرامیب  زا  يرثا  درذـگ  یم  ارجام  نیا  زا  هام  شـش  ًابیرقت  هک  زورما  هب  اـت  دوش و  یم  لـصاح 
دنوـش یم  قیاـش  لـیام و  یعقاو  رثؤـم  رثا  زارحا  هب  هدرک و  بـجعت  ًـالماک  یگمه  دـسر  یم  دنتـشاد  هقباـس  هـک  ییاـبطا  یکاـخ و  اـضر 

دعب هدرب ، یکاخ  اضر  رتکد  ياقآ  دزن  هب  ًاددجم  ار  هقیدص  رامیب ، ردپ  رفعج  جاح  ياقآ  یکاخ . اضر  رتکد  ياقآ  جـلاعم  رتکد  صوصخب 
راون نتفرگ  تهج  ار  رامیب  صیخـشت ، لیمکت  يارب  و  هدـش » عفد  یلک  هب  يراـمیب  مئـالع  : » هک تفگ  بجعت  لاـمک  اـب  قیقد  تاـنیاعم  زا 

یم ار  دوجوم  هشیلک  نیع  دومن و  مازعا  باصعا  یحارج  صصختم  یمئاق  رتکد  دزن  خیرات 50/1/29  رد  ًاددجم  مارگولافسناورتکلا ) ) زغم
تشاد تسار  تسد  هرابرد  یسپل  یپا  لبق  تالمح  هام  تشه  دودح  رد  هقیدص  مرتحم  هزیشود  یمئاق : ياقآ  بانج  مرتحم  داتسا  مراگن :
تدم رد  رامیب  هدش ، راهظا  ابـص  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  گرزب  عرـص  تالمح  لاروپمات و  عرـص  دش  ماجنا  مارگولافـسنآورتکلا )  ) هک

هب درک  ادیپ  تدـش  هرابود  دـشن و  لرتنک  شعرـص  وراد  اب  ما  هدروآ  یلاع  بانج  دزن  ناشیا  مه  راب  کی  دوب و  نامرد  تحت  هک  هام  کی 
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متـساوخ درادـن  هراب  هدـش و  عطق  تالمح  یناهگان  روطب  لبق  هام  جـنپ  زا  یلو  مدومن  ییاـمنهار  یفارگویژنآ  رب  ار  ناـشیا  نم  هک  يروط 
رتکد ياقآ  یکاخ 50/1/16  رتکد  رکـشت  مارتحا و  اب  دییامرف .  EFG روتسد ناکما  تروص  رد  ًاددجم  یلبق  صیخـشت  در  ای  دییأت  تهج 

، تسا یعیبط  دوش و  یمن  هدید  ضرم  راثآ  یلعف  راون  رد  تسا و  هدوب  یعرـص  یعیبطریغ و  ًاعقاو  یلبق  راون  : » دنک یم  راهظا  نینچ  یمئاق 
ضرم و راـثآ  یلبق  راون  هکنیا  و  مارگولافـسنآورتکلا )  ) زغم ددـجم  راوـن  ندـش  یعیبـط  رب  ینبم  یکاـخ  اـضر  رتـکد  ياـقآ  یهاوـگ  نیع 

هوزج نآ  رد  هدـش و  لصاح  يدوبهب  رامیب  وراد ، ندرک  فرـصم  نودـب  هداد و  یم  ناشن  ار  یعرـص  تـالمح  نتـشاد  ندوب و  یعیبطریغ 
زا ارم  نیگمغ  بلق  نم  يانعر  ربلد  نآ  سمـش  وچ  دز  رـس  قفا  زا  نم  ياتکی  هم  اب  ات  دش  هک  نشور  نم  مشچ  مالـسلاو » هدـیدرگ  روارگ 

دیرفآ ار  يرثوک  دناسر  ناج  ماکب  نوچ  شلـصو  ماج  زا  يا  هرطق  نم  يامیـس  شوخ  يوم  نیکـشم  رادـلد  نینزان  درک  داش  دوخ  مدـقم 
يدهم ج ترضح  ناگتفیش  نم -(  يادوس  وا  قشع  زا  ریغ  تسین  رس  رب  هکنآ  فطل  راثآ  رهظم  قشع و  رازاب  فسوی  نم  يادیش  لد  ردنا 

.( 1 ص 165

هادف انحاورا  نامزلا  بحاص  هب  وجشناد  لسوت 

هب مرس  مامت  سپس  هدش و  عورش  هاگجیگ  هیحان  زا  درد  ادتبا  متشاد ، یبیجع  دردرس  هک  دوب  لاس  هس  دودح  دیوگ : یم  ییوجشناد  ردارب 
زا دـعب  یتدـم  متـشادن ، شیاسآ  زور  بش و  تفرگ . یم  درد  ملد  یتح  اهمـشچ و  یناـشیپ و  رـس و  جـیردت  هب  تفرگ و  یم  درد  تدـش 

. متشاد تشحو  سرت و  زیچ  همه  زا  متـشادن و  باوخ  ًالـصا  مداد ، تسد  زا  ار  ما  هظفاح  داد و  تسد  نم  هب  كوش  تلاح  دردرـس  عورش 
یـصخرم مرت  هس  مدوب  وجـشناد  نوچ  داد  نم  هب  در  باوج  ما و  هدـش  یناور  هک  داد  صیخـشت  مدرک  هعجارم  يرتـشا  رتـکد  هب  تشر  رد 

لّـسوتم اه  هدازماما  همئا و  مامت  هب  مدش ، بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  دهـشم ، هب  هبترم  ما 7  یـصخرم  تّدـم  نیا  رد  متفرگ و 
رد ار  یلاعلا -  هلظۀماد  یحطبا -  نسحدیس  اقآ  جاح  حور  زاورپ  داتسا و  رضحم  رد  ياهباتک  هک  مدید  ار  مناتسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش 

تبحـص نم  اب  هراب  نیا  رد  زین  متـسود  مدش ، انـشآ  نارکمج  سدّـقم  دجـسم  اب  اهنآ  هعلاطم  اب  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  اهباتک  تشاد ، تسد 
نارکمج سردآ  نآ  زا  سپ  هتفر و  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترـضح  ترایز  هب  مق  ادتبا  مورب ، نارکمج  هب  متفرگ  میمـصت  تشاد . ییاه 

ملاح مدرک  هدهاشم  متـشگرب  تشر  هب  هادـف -  یحور  رـصع -  یلو  ترـضح  هب  لّسوت  زا  دـعب  مدـمآ ، نارکمج  دجـسم  هب  هدیـسرپ و  ار 
تعاس 12 مدیباوخ . يردق  مدش و  زامن  اعد و  لوغـشم  مدمآ ، نارکمج  هب  ًاددـجم  هتفه  هس  ود  زا  دـعب  اذـل  تسا . هدـش  یعیبط  يرادـقم 
هدش و تخل  ناشیا  هارمه  رفن  دنچ  مدید ، يدق  دنلب  دیس  باوخ  رد  مدیباوخ ، متفر و  دجسم  هب  مدرک و  وضو  دیدجت  ًاددجم  مدش ، رادیب 

دیس مدرک ، مالس  مدرک و  میظعت  نم  دیسر  نم  هب  دیس  هک  یعقوم  دندناوخ . یم  رعـش  جع ) ) يدهم ترـضح  هرابرد  دندرک  یم  يرادازع 
مامت هَّللادمحب  نالا  مدرک . سرت  ساسحا  دوخ  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  یتدم  زا  دـعب  هک  داد  ناکت  ار  شرـس  درک و  نم  هب  یهاگن 

بآ ریز  هوک ، داوس  تشر ، زا  یـشوایس  دنمـشناد  هدـنام -( . یقاب  مهاگجیگ  رد  فیفخ  یلیخ  درد  یمک  طقف  هتفر و  نیب  زا  تـالاح  نآ 
اشگ لکـشم  يا  هزمغ  درب  یم  لد  نالدبحاص  زا  هک  مراد  يربلد  ص 135 ). نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجـسم  باتک  . 73/7/20
دریگ هرهچ  زا  باقن  رگ  درب  یم  لحاس  هب  رسکی  دریگ و  نآ  تسد  دننز  ناج  زا  ناگدادلد  شمغ  يایرد  هب  رگ  درب  یم  لگشم  هک  دراد 

درب یم  لیام  ياهلد  شا  هراسخر  وترپ  نینزان  راگن  نآ 

دهدب ار  وت  رجا  مالسلا ) هیلع   ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ناوج ، ورب 

یقفاب یقتدمحم  خیش  جاح  موحرم  قالخا  سرد  نادرگاش  زا  هک  يزار  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالاۀجح  ترضح 
ار هناخ  ِرد  اهبش  هک  دوب  هداد  روتسد  يدزی  سابع  جاح  ياقآ  شمداخ  هب  یقفاب  ياقآ  موحرم  نامداتـسا  هک : دندومرف  یم  لقن  دنـشاب  یم 
هک بش  عقوم  ره  رد  دش  مزال  رگا  یتح  دهدب و  تبثم  باوج  اهنآ  هب  دندرک  هعجارم  عوجر  بابرا  رگا  هک  دـشاب  بظاوم  دراذـگب و  زاب 
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رد یبش  همین  هک : دنک  یم  لقن  يدزی  سابع  جاح  ياقآ  ددرگنرب ، وا  هناخ  ِرد  زا  باوج  تفایرد  نودـب  یـسک  ات  دـنک  رادـیب  ار  وا  دـشاب 
زا ارم  طایح  لخاد  رد  یئاپ  يادـص  ناهگان  مدوب  هدـیباوخ  دوب  یقفاب  یقتدـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  لزنم  طایح  رد  رانک  هک  مدوخ  قاطا 
هک امش  متفگ  متفر و  وا  دزن  تسا  هداتـسیا  طایح  طسو  رد  هدش و  لزنم  دراو  یناوج  مدید  متـساوخرب . اج  زا  ًاروف  نم  درک ، رادیب  باوخ 
هب نم  هک  دـشن  هجوتم  ای  دوب و  هتفرگ  سرت  زا  شناـبز  اـی  ـالاح  دـهدب ، ارم  باوج  ًاروف  تسناوتن  هکنآ  لـثم  دـیهاوخ ، یم  هچ  دـیتسه و 

يزیچ وا  هکنآ  زا  لبق  یقفاب  ياقآ  موحرم  یلو  تسا ) برع  تسا و  دادغب  لها  وا  هک  دش  مولعم  اهدعب  اریز   ) میوگ یم  هچ  وا  هب  یـسراف 
ار وا  نم  دـیایب . نم  دزن  هک  نک  ییامنهار  ار  وا  دراد  راک  نم  اب  تسا و  ینمرا  سنوی  وا  سابع  جاح  هک  دز  ادـص  قاطا  لـخاد  زا  دـیوگب 

یم تنـسحا  دومرف : وا  هب  یلاؤس  چیه  نودـب  داتفا  وا  هب  شمـشچ  یتقو  یقفاب  ياقآ  موحرم  تفر  یقفاب  ياقآ  قاطا  هب  وا  مدرک  ییامنهار 
نودـب یقفاب  ياقآ  موحرم  ما . هدـمآ  مالـسا  هب  فرـشت  يارب  یلب  تفگ : ناـشیا  هب  ییوگتفگ  چـیه  نودـب  مه  وا  يوش . ناملـسم  یهاوخ 

همه هک  مه  نم  دش ، مالسا  سّدقم  نید  هب  فرشم  مه  وا  دومن و  هضرع  ناشیا  هب  ار  مالسا  هب  فرـشت  طیارـش  بادآ و  هلـصافالب  یلطعم 
مالـسا سدـقم  نید  هب  همدـقم  نودـب  ارچ  هدوب و  هچ  وت  نایرج  هک : مدرک  لاؤس  ناملـسم  هزاـت  سنوی  زا  دوب  يداـعریغ  میارب  تاـنایرج 

زا ًابلاغ  مراد و  يراـب  نیـشام  مدادـغب و  لـها  نم  تفگ : وا  يدومن ؟ باـختنا  لـمع  نیا  يارب  ار  بش  عقوم  نیا  ارچ  يدـیدرگ و  فرـشم 
هب کیدزن  یگنـشت  زا  هداتفا و  يدرمریپ  هداج  رانک  رد  مدـید  متفر  یم  ـالبرک  يوسب  دادـغب  زا  زور  کـی  مرب ، یم  راـب  يرهـش  هب  يرهش 

البرک فرطب  مدرک و  نیشام  راوس  ار  وا  سپس  مداد  وا  هب  متشاد  همقمق  رد  هک  بآ  يرادقم  متشاد و  هگن  ار  نیـشام  ًاروف  تسا ، تکاله 
زا نم  دهدب ، ار  وت  رجا  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناوج  ورب  تفگ : دش  هدایپ  یتقو  متسه  ینمرا  یحیسم و  نم  هک  تسناد  یمن  وا  مدرب ،

نوچ مدیـسر و  نارهت  هب  بش  ِرـس  بشما  مروایب ، نارهت  هب  هک  دنداد  نم  هب  يراب  زور  دـنچ  زا  سپ  مدـش ، ادـج  مدرک و  یظفاحادـخ  وا 
مدید مدرک  زاب  ار  رد  متفر و  رد  تشپ  دـنز  یم  ار  لزنم  نآ  رد  یـصخش  متـسه و  یلزنم  رد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ ، مدوب  هتـسخ 

؟ یقح هچ  متفگ : مهدـب ، وتب  يدرک  ادـیپ  اـمب  هک  یقح  ما  هدـمآ  متـسه  ساـبعلا  لـضفلاوبا  نم  دـیوگ  یم  تسا و  بسا  راوس  یـصخش 
يور یم  ير  رهـش  هب  يدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتـقو  تفگ  دوـمرف و  هفاـضا  سپـس  يدیـشک ، درمریپ  نآ  يارب  هک  یتـمحز  قـح  دوـمرف :

فرشم مالسا  سدقم  نید  هب  یتفر  ناشیا  دزن  یتقو  درب  یم  یقفاب  یقتدمحم  خیـش  ياقآ  لزنم  هب  ینک  لاؤس  هکنآ  نودب  ار  وت  یـصخش 
ترـضح فرط  هب  هنابـش  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  تفر  درک و  یظفاحادـخ  نم  زا  ترـضح  نآ  ناـبرق و  مشچ  متفگ  نم  يدرگ  یم 

لاؤس ناشیا  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  دنروآ و  یم  فیرـشت  نم  اب  هک  مدـید  ار  یئاقآ  هار  نیب  رد  مدرک ، تکرح  مالـسلا ) هیلع   ) میظعلادـبع
هک میدرک  لاؤس  یقفاب  یقت  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  زا  ام  یتقو  مدش . ناملسم  نم  دندروآ و  اجنیا  هب  دندرک و  ییامنهار  ارم  منک 
درک ییامنهار  اـجنیا  هب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  دومرف : دوشب  ناملـسم  هک  تسا  هدـمآ  وا  هک  دـیتسناد  یم  دیتخانـش و  یم  ار  وا  هنوگچ  اـمش 

ج نامز : ماما  اب  تاقالم  دهاوخ -( . یم  هچ  دراد و  مان  هچ  دیآ و  یم  وا  هک  دندومرف  مه  نم  هب  جـع )) ) نسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  ینعی  )
.( ص 73 ، 2

سرب مداد  هب  ناجاقآ 

دنشاب یم  يدایز  تافیلأت  ياراد  ناگیاپلگ و  گرزب  ياملع  زا  هک  يدهاز  یضاق  یلع  اقآ  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالـسالاۀجح  ترـضح 
( دیئوفیت ) ایس هبصح  ضرم  هب  التبم  درک ، یمن  زواجت  لاس  هدجیه  زا  مرمع  نینس  ایوگ  هک  جاودزا  لوا  لاس  یناوج و  ناوفنع  رد  : » دومرف

ضرم دوبن  دـیفم  اهوراد  نوچ  تخادرپ و  هجلاعم  هب  دوخ  نظ  اب  تسا  ایرالام  هبون و  درک  ناـمگ  دادـن و  صیخـشت  ار  ضرم  رتکد  مدـش 
هنابش ره  رد  دندوب . هتسشن  مگرم  راظتنا  هب  هتسش و  نم  زا  تسد  نارگید  ردام و  ردپ و  مدش . گرم  هب  فرشم  هک  يوحن  هب  تفای  تدش 
رتکد هابتشا  رثا  رد  دنتفگ : اهنآ  دندروآ و  ما  هجلاعم  يارب  ار  رگید  ياهرتکد  ابطا و  تفای  یم  راشتنا  مگرم  ربخ  رهـش  رد  هبترم  دنچ  زور 

. متفاـی یمن  دوبهب  اـما  دـندرک ، یم  شـالت  مدوبهب  يارب  لاـح  نیع  رد  یلو  دـسر  یمن  رظن  هب  نکمم  متاـجن  حیحـصان  تاـجلاعم  یلوا و 
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هک متفای  یم  نوحـشم  نادنمـشناد  ءاملع و  زا  ار  لزنم  مدوب  هک  یتلاح  نآ  رد  ًابلاغ  تسین ، یندرک  فصو  هک  مدرک  یم  ریـس  ار  یملاوع 
هب التبا  نارود  تفرگ . یم  رارق  نانآ  لوبق  دروم  میاه  هتفگ  مدرک و  یم  تکرش  ثحب  رد  اهنآ  اب  مه  نم  دندوب و  یملع  ياهثحب  لوغـشم 

هدش و سویأم  متایح  زا  یلک  هب  هک  یهاگ  ات  دنتفر  یم  نوریب  نایرگ  مشچ  اب  دـندمآ و  یم  متدایع  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـیماجنا ، لوط 
هدلاو تشاد و  رارق  مرتسب  رانک  رد  ناوارف  هودنا  اب  مراوگرزب  دلاو  دندوب ، هتسشن  مگرم  راظتنا  هب  هدیشک و  هلبق  بناج  هب  ار  میاپ  تسد و 

دش و زاب  قاطا  برد  هاگان  مدـید . یم  مدرم  زا  رپ  ار  هناخ  هدوب و  گرم  راظتنا  رد  مه  نم  دوب . لوغـشم  هلان  هیرگ و  هب  هناخ  جراخ  رد  ما 
تاولـص دـینک و  مایق  تفگ : تشگرب و  تفر و  سپ  دـندروآ . فیرـشت  اـقآ  هک  دیـشاب  بّدؤم  تفگ  نیرـضاح  هب  دـش و  دراو  یـصخش 

نم رتسب  یکیدزن  رد  دـش و  دراو  ماقم  یلاع  دّیـس  راوگرزب و  ياـقآ  لاـح  نآ  رد  دنداتـسرف ، تاولـص  دنتـسج و  ياـج  زا  همه  دـیتسرفب ،
مـضیرم لیلع و  سرب ؛ مدایرف  هب  ناجاقآ ! تنابرق ؛ ناجاقآ ! مدرک : ضرع  نتـساوخ ، يرای  وا  زا  نتـسج و  لسوت  وا  هب  مدرک  اـنب  تسـشن .

منابز لاح  نآ  رد  اما  دوب ، هدـمآ  دـنب  منابز  متـشادن و  راتفگ  نابز  هک  دوب  یتدـم  دـندرک  لقن  میارب  ًادـعب  هچناـنچ  هدـب . متاـجن  ناـجاقآ 
نم هب  دناوخ و  ییاعد  هتـسهآ  دیحوت  هروس  ندناوخ  هزادنا  هب  راوگرزب  نآ  سپ  دندینـش . یم  ار  منتفگ  نخـس  نیرـضاح  دـش و  هدوشگ 
نم اباب  دنتفگ : یم  مهاوخ  یم  ار  ناشیا  هکنیا  روصت  هب  مدلاو  موحرم  مدرک . یم  رارکت  سرب » مداد  هب  ناجاقآ   » هلمج هتـسویپ  نم  دیمد و 

زا هچ  ره  ندرک  هیرگ  هب  مدرک  انب  مدـیدن و  ار  اقآ  نآ  مدـمآ و  دوخ  هب  نم  سپ  وگب ؛ یهاوخ  یم  هچ  ره  یهاوخ ؟ یم  هچ  متـسه  اـجنیا 
تکرب هب  دش و  ناگمه  يدنسروخ  هیام  مدرک و  نایب  مدوب  هدید  هک  ار  هچنآ  رایسب  هیرگ  زا  سپ  مدوبن  باوج  هب  رداق  دندرک . لاؤس  نم 
يرامیب تذل  مهدن  ملاع  ود  هب  منیلاب  رـس  هب  ییایب  هنابیبط  رگ  لیق . ام  معنل  متفای و  هزات  تایح  لد ، ناج و  زا  رتزیزع  راوگرزب  نآ  تیانع 

.( ص 199 ج 1 ، يدهم : ترضح  ناگتفیش  ار -( 

بیجع تیاکح 

هداوناخ هک  تسا  نامیا  لها  نایعیـش و  زا  هک  متـسناد  یم  دندرک  توعد  يا  هنمؤم  نز  دزن  ارم  دیوگ : یم  نوراق  نبدمحم  راوگرزب  ملاع 
دومحم تنوکـس  لحم  دـنتفگ . یم  رکب  ینب  ار  شناکیدزن  وا و  نوچ  دـنا  هدرک  جـیوزت  رکب  یبا  هب  فورعم  یـسراف  دومحم  هب  ار  وا  شا 

ندش هعیش  يارب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یلو  دوب  رتدیدش  همه  زا  دومحم  فورعم و  تیبلها  اب  ینمـشد  نّنـست و  ِتّدش  هب  یـسراف 
ارچ و  ینک ؟ جاودزا  یبصان  نیا  اـب  دـش  یـضار  تردـپ  روطچ  تسا  بیجع  متفگ : یـسراف ) دومحم  رـسمه   ) نز نآ  هب  دوب . هداد  قیفوت 

لها رگا  هک  دراد  یبیجع  تیاکح  هراب  نیا  رد  تفگ : نز  نآ  دومن ؟ كرت  ار  ناشیا  بهذـم  درک و  تفلاـخم  دوخ  ناگتـسب  اـب  ترهوش 
دزن یتقو  تفگ : دهاوخ  وت  هب  هک  سرپب  شدوخ  زا  تفگ : تسیچ ؟ تیاکح  متفگ : تسا ، بیاجع  زا  هک  دننک  مکح  دنونشب  ار  نآ  بدا 

دش راکشآ  قح  یتقو  تفگ : يوش ؟ هعیش  جراخ و  دوخ  بهذم  تلم و  زا  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دومحم  يا  متفگ : میدش  رـضاح  دومحم 
رب دراد  دصق  دیآ و  یم  ناشفرط  هب  يا  هلفاق  دنونشب  یتقو  هک  تسا  نیا  ام  هلیبق  لومعم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج  مدرک ، يوریپ  ار  نآ 

دراو یگرزب  هلفاق  هک  مدینش  راب  کی  یکدوک  نامز  رد  دننک . ناشتاقالم  رتدوز  ات  دنور  یم  ناشفرط  هب  هدرک و  تکرح  دوش ، دراو  اهنآ 
میدوب و هلفاق  يوجتـسج  ددصرد  ینادان  يور  زا  میدـش ، جراخ  يدابآ  زا  میدرک و  تکرح  ناشفرط  هب  يدایز  ناکدوک  اب  نم  دوش ، یم 

شنزرس شفعض  رطاخ  هب  ار  وا  داتفا  یم  بقع  ام  زا  یکی  هاگره  هک  میدوب  ممـصم  راک  نیا  رب  نانچ  میدرکن و  رکف  دوخ  تبقاع  هرابرد 
هک دوب  هدیچیپ  مهرد  راخ  ياه  هتوب  يردـق  هب  نآ  رد  میتخانـش  یمن  ار  هار  نآ  هک  میداتفا  ینابایب  رد  میتفر  هار  هک  يرادـقم  میدرک . یم 
زا نابز  یگنـشت  زا  میدـنامزاب و  نتفر  هار  زا  هک  ینامز  ات  میدرک  نتفر  هار  هب  عورـش  يراـچان  يور  زا  میدوب ، هدـیدن  ار  نآ  دـننام  زگره 
رب هک  میدـید  يراوس  هاگان  لاح  نیمه  رد  میداتفا . نیمز  يور  تروص  اب  میدرک و  ادـیپ  ندرم  هب  نیقی  اج  نیا  رد  دـش  نازیوآ  ناـمناهد 
هب رطع  يوب  شرف  نآ  زا  میدوب  هدـیدن  ار  نآ  لثم  هک  درک  نهپ  اج  نآ  رد  یفیطل  شرف  هدـش  هدایپ  ام  کیدزن  دـمآ و  یم  يدیفـس  بسا 

، تشاد رس  هب  همامع  نت و  رب  يدیفـس  سابل  وا  دیآ  یم  يزمرق  بسا  رب  يرگید  راوس  میدید  هک  میدرک  یم  هاگن  وا  هب  دیـسر ، یم  ماشم 
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يا دومرف : دـش  نم  هجوتم  تسـشن و  زامن  بیقعت  يارب  هاگنآ  درک ، ادـتقا  وا  هب  مه  شقیفر  دـیدرگ ، زاـمن  لوغـشم  هدـش و  هداـیپ  ناـشیا 
: دومرف مرادن . تردق  یگتـسخ  شطع و  تدش  زا  متفگ : ایب . نم  کیدزن  دومرف : نم . ياقآ  يا  کیبل  متفگ : یفیعـض  يادـص  هب  دومحم 
رب ار  دوخ  تسد  مه  ناشیا  متفر ، وا  دزن  زیخ  هنیس  اذل  متفای  يا  هزات  حور  منت  رد  هک  مدرک  ساسحا  دومرف ، ار  نخس  نیا  ات  تسین  يزیچ 

فرطرب نم  زا  هار  جنر  یگتـسخ و  همه  تشگرب و  مناهد  هب  نابز  دیبسچ و  ییالاب  هب  منییاپ  کف  ات  درب  الاب  دیـشک و  نم  تروص  هنیس و 
تـسا یهایگ  هویم  لظنح  روایب -( ، نم  يارب  اه  لظنح  نیا  زا  لظنح  هناد  کـی  زیخرب و  دومرف : دـعب  متـشگرب ، دوخ  لوا  لاـح  هب  دـش و 
فصن ار  نآ  مدروآ  شیارب  گرزب  هناد  کی  اذل  دوب ، دایز  لظنح  نابایب  نآ  رد  دشاب ). یم  خلت  هزمدب و  رایـسب  یلو  هناودنه  هیبش  رایـسب 

اّما متـسناد ، یم  ار  لـظنح  خـلت  رایـسب  هزم  نوچ  مروخب ؛ متـشادن  تأرج  متفرگ و  ناـشیا  زا  ار  لـظنح  روخب ، دومرف : داد و  نم  هب  درک و 
: دومرف هاگنآ  مدش . باریس  نآ  ندروخ  اب  تسا و  رتوبشوخ  کشم  زا  رت و  کنخ  خی  زا  رتنیریش ، لسع  زا  مدید  مدیشچ  ار  نآ  هک  نیمه 
وا تسین . يزیچ  زیخرب  دومرف  مه  وا  هب  ناشیا  مرادن  تکرح  تردق  تفگ : یفیعض  هتسکش  نابز  هب  مدز  ادص  ار  وا  دیایب ، وگب  تقیفر  هب 

راوس هک  تساخرب  دوخ  ياج  زا  هاگنآ  داد  ماجنا  ار  راک  نامه  مه  وا  اب  دیـسر ، شتمدـخ  هب  دـمآ و  راوگرزب  نآ  فرط  هب  زیخ  هنیـس  زین 
هب یطخ  دوخ  هزین  اب  دـینکن و  هلجع  دومرف : دـیناسرب . نامیاه  هناخ  هب  ار  ام  هدرک و  مامت  ار  دوخ  تمعن  ادـخ  هب  ار  امـش  متفگ  وا  هب  دوش 

رتدـب رت و  خـلت  يزیچ  ره  زا  میدـید  دروآ  یلظنح  وا  میروخب  ات  روایب  لظنح  نیا  زا  متفگ : مقیفر  هب  نم  تفر  شقیفر  اب  دیـشک و  ام  رود 
يراوید میدید  هاگان  میداتفا  هارب  میتساخرب و  مینک ، ادیپ  ار  هار  میورب و  هوک  يالاب  ات  زیخرب  متفگ : مقیفر  هب  میتخادنا . رودـب  ار  نآ  تسا 

، میدرک یم  هدـهاشم  دوخ  يولج  فرط ، راـهچ  ره  رد  ار  راوید  روط  نیمه  میدـید  يرگید  راوید  میتفر  رگید  تمـس  هب  تسا  اـم  لـباقم 
هطاحا ار  ام  يدایز  ناگدـنرد  هاگان  میدـنام ، اج  نآ  هک  یمک  تدـم  میدرک  هیرگ  دوخ  لاـح  رد  میتسـشن و  میدـید  ار  تلاـح  نیا  یتقو 

دنتفر یم  یتقو  دش و  یم  ناشعنام  راوید  نآ  دندمآ  یم  ام  فرطب  هاگره  یلو  تسناد . یمن  یـسک  دنوادخ  زج  ار  اهنآ  دادعت  هک  دندرک 
هک حبـص  میدرب . رـسب  حبـص  ات  نئمطم  هدوسآ و  ار  بش  هصالخ  دـش ؛ یم  رهاظ  راوید  دنتـشگ  یمرب  نوچ  زاب  دـش و  یم  فرطرب  راوید 

دندش و ادیپ  راوس  ود  نآ  هاگان  میداتفا  لبق  زور  تیعـضو  لثم  یتلاح  هب  زاب  درک و  هبلغ  ام  رب  یگنـشت  دش و  مرگ  اوه  درک  عولط  باتفآ 
ار ام  ادخ  هب  ار  وت  میدرک : ضرع  راوس  نآ  هب  دنوش  ادج  ام  زا  دنتـساوخ  یتقو  دندرک  رارکت  دـندوب  هداد  ماجنا  هتـشذگ  زور  رد  ار  هچنآ 
ام رظن  زا  مه  دعب  دناسر  یم  ناتیاه  هناخ  هب  ار  امش  دیآ و  یم  یـسک  يدوز  هب  هک  مهد  یم  هدژم  امـش  هب  دومرف : ناسرب . نامیاه  هناخ  هب 

دید ار  ام  هک  نیمه  دیآ  یم  مزیه  يروآ  عمج  يارب  دوب  غالا  هس  وا  اب  هک  اسارف  لها  زا  يدرم  میدـید  دـش  زور  رخآ  یتقو  دـندش . بئاغ 
ینالف وت  میتسه و  ینالف  ام  هک : میتفگ  میدز و  شیادص  تشاذگ . ار  دوخ  ياهغالا  درک و  رارف  دیـسرت و  قارع ). ياهاتـسور  زا  یکی  )- 

. مرادن مزیه  هب  یجایتحا  زورما  هک  میورب  دیزیخرب  دنا  هدرک  اپرب  ار  امش  يازع  ناتیاه  هداوناخ  امـش ، رب  ياو  تفگ : تشگرب و  یـشاب  یم 
یب مه  اهنآ  درک  ربخ  ار  نامیاه  هداوناخ  دش و  دراو  ام  زا  شیپ  درم  نآ  میدیـسر ، اسارف  کیدزن  یتقو  میدش  راوس  اهغالا  رب  میتساخرب و 
لقن ناشیارب  ار  نایرج  دندیـسرپ  ام  لاح  زا  میدـش و  لزنم  دراو  هکنآ  زا  سپ  دـنداد . یناگدژم  وا  هب  دـندش و  نامداش  دنـسرخ و  تیاهن 
نیا راگزور  داد . خر  امـش  رب  یگنـشت  شطع و  تدش  زا  هک  دوب  یتالیخت  اهزیچ  نیا  دـنتفگ  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  اهنآ  یلو  میدرک ؛
دوخ هشیپ  ار  يراکم  لغـش  متفرگ و  نز  مدیـسر و  یگلاس  تسیب  نس  هب  هکنآ  اب  تسا  هدوبن  يزیچ  ایوگ  هکناـنچ  درب  اـم  داـی  زا  ار  هصق 

مهیلع  ) هّمئا راوز  ًاـصوصخم  مالـسلا :) مهیلع   ) تمـصع تیب  لـها  نیبـحم  هب  تبـسن  نم  زا  رت  نمـشد  یـسک  اـسارف  لـها  رد  مداد و  رارق 
ریغ يدزد و   ) دـیآ یمرب  هچنآ  متـسد  زا  هک  دوب  نیا  مدـصق  مداد و  یم  هیارک  ناویح  اهنآ  هب  نم  دوبن . دـنتفر  یم  ارماـس  هب  هک  مالـسلا :)

ًاقافتا هکنآ  ات  دوب  نم  شور  هماـنرب  نیا  دـنک . یم  کـیدزن  یلاـعت  يادـخ  هب  ارم  نم  راـک  نیا  هک  دوب  نیا  مه  مداـقتعا  مهد ، ماـجنا  نآ )
نبا هفرع و  نباو  یلیهّـسلا  نبا  اهنآ  نیب  رد  دنتـشگ  یمرب  ترایز  زا  ناشیا  هک  یتقو  مداد  هیارک  هلح  لها  زا  يا  هدع  هب  ار  دوخ  ياهناویح 

ارم یتقو  اذل  دنتشاد  عالطا  نم  ینمـشد  دانع و  زا  اهنآ  میدرک ، تکرح  دادغب  فرط  هب  دندوب . يرگید  ءاحلـص  يردهزلا و  نبا  ثراح و 
یتردـق مدوب و  تکاس  نم  یلو  دـنداد  رارق  راشف  رد  ارم  یلیخ  دوب  نم  هب  تبـسن  ترفن  ظیغ و  زا  رپ  ناشیاهلد  نوچ  دـندید ، اهنت  هار  رد 
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رپ هنیک  ظیغ و  زا  نم  هنیـس  دندمآ  دورف  اجنآ  رد  هتفر و  دادغب  فرط  هب  عمج  نآ  میدش ، دادـغب  دراو  دوب . دایز  ناشدادـعت  نوچ  متـشادن 
؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ  دـنتفگ : مدرک . هیرگ  مدز و  دوخ  تروص  رب  متفر و  ناشیا  دزن  متـساخرب و  دـندمآ  میاـقفر  یتقو  اذـل  دوب ، هدـش 

میتسه مه  اب  هک  ریسم  هیقب  رد  دشاب  تحار  تلایخ  دنتفگ  دندرک و  هتسد  نآ  نعل  نداد و  مانـشد  هب  عورـش  اقفر  متفگ  ناشیارب  ار  نایرج 
نیا رد  درب و  ورف  دوخ  رد  ار  ملاع  یکیراـت  دـش و  بش  لاـح  ره  هب  مینک . یم  راـتفر  دـنداد  ماـجنا  وت  هب  تبـسن  هچنآ  زا  رتدـب  ناـشیا  اـب 

هار دنهاوخ  یم  یتقو  نارگید  هکلب  دندرگ  یمنرب  دوخ  نید  زا  نایعیش  هک  متفر  ورف  رکف  رد  ینعی  دمآ  نم  غارس  هب  تداعس  دوب  تاظحل 
مدـنام و یقاب  رکف  هشیدـنا و  رد  تسا  اهنآ  اـب  قح  هکنآ  زج  تسین  نیا  دـنوش و  یم  دراو  ناـشیا  نید  هب  دـنریگب  هشیپ  رد  يوقت  دـهز و 

باوخ رد  ار  تشهب  متفر . باوخ  هب  مه  دـعب  دـهد ، ناشن  نم  هب  ار  تسار  هار  بش  ناـمه  رد  هک  مداد  مسق  شربماـیپ  قح  هب  ار  دـنوادخ 
هناخدور راهچ  دوبن و  ایند  ياهتخرد  لثم  شیاه  هویم  دوب و  فلتخم  ياهگنر  هب  یگرزب  ناتخرد  اج  نآ  دندوب ، هتـسارآ  ار  نآ  هک  مدـید 

نآ زا  تساوخ  یم  هچروم  رگا  هک  يروط  هب  دوب  يواسم  نیمز  اب  اـهنآ  حطـس  دـندوب و  رمخ  بآ و  ریـش و  لـسع و  زا  هک  مدـید  يراـج 
نم اما  مدرک ، یم  هدـهاشم  دـندرک  یم  هدافتـسا  اـهرهن  اـه و  هویم  زا  هک  ار  يدارفا  مدـید و  ییامیـس  شوخ  یناـنز  تسناوت . یم  دـشونب 

: متفگ دـندرک ، یم  هدافتـسا  هک  يدارفا  هب  تفر  یم  ورف  مشونب  رهن  زا  ًالثم  مدرک  یم  دـصق  تقو  ره  نوچ  متـشادن ، راـک  نیا  رب  یتردـق 
یمیظع جوف  هاگان  لاوحا  نیمه  رد  يا . هدماین  ام  دزن  زونه  وت  دنتفگ : مناوت . یمن  نم  یلو  دیشون  یم  دیروخ و  یم  امش  هک  تسا  روطچ 

رد هکئالم  زا  ییاه  هتـسد  مدـید  مدرک و  رظن  دـنروآ ، یم  فیرـشت  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  ملاـع  یب  یب  دـنتفگ : مدـید  ار 
هک يراوس  نآ  مدید  مدیسر  کیدزن  یتقو  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  مظعم  نآ  اهنآ  دندمآ  یم  دورف  نیمز  فرط  هب  الاب  زا  اه  تئیه  نیرتهب 

متخانـش و مدید ، ار  وا  ات  تسا . هداتـسیا  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  يوربور  دیناروخ  لظنح  ام  هب  داد و  تاجن  شطع  زا  ار  ام 
رب دنتساخرب و  مدرم  تسا ، رظتنم  مئاق  يدهملا ، نسحلا  نب  نیا م ح م د  دنتفگ : یم  راضح  هک  مدینش  دمآ و  مرطاخ  هب  هتـشذگ  تیاکح 

. هَّللا لوسر  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  مدرک  ضرع  متـساخرب و  مه  نم  دـندرک ، مالـس  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  ترـضح و  نآ 
: مدرک ضرع  داد  تاجن  شطع  زا  ار  وت  جع )) ) هَّللاۀیقب ترضح   ) مدنزرف هک  یتسه  یسک  نامه  وت  دومحم  يا  مالـسلا  کیلعو  دندومرف :

نادنزرف تماما  هب  رارقا  مدش و  لخاد  تنایعیش  امش و  نید  رد  نم  متفگ : یتسه . راگتسر  يوش  هعیش  رگا  دندومرف : نم . هدّیـس  يا  يرآ ،
هیرگ هک  یلاح  رد  مدش  رادیب  يدش ، راگتـسر  هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  دومرف : مراد . دـنا ، یقاب  هک  اهنآ  هچ  هتـشذگ و  هک  اهنآ  هچ  امش ،

تـسا يزیچ  نآ  رطاخ  هب  هیرگ  نیا  هک  دندرک  لایخ  دـنداتفا و  بارطـضا  هب  نم  هیرگ  رطاخ  هب  میاقفر  مدوب . هدـش  دوخ  یب  مدرک و  یم 
تکاس مه  اهنآ  مدـش  تکاس  نم  تفرگ ، میهاوخ  اهنآ  زا  ار  وت  ماـقتنا  مسق  ادـخ  هب  شاـب  شوخلد  دـنتفگ : اذـل  مدوب  هتفگ  ناـشیارب  هک 

ًالهاال دنتفگ : مدرک  مالس  مدش و  دراو  راوز  نآ  رب  متفر و  دادغب  برغ  فرط  هب  متـساخرب و  دش  دنلب  ناذا  يادص  تقو  نامه  رد  دندش ،
نم نخـس  زا  دـیزومایب . نم  هب  ار  دوخ  نید  ماکحا  مدـیورگ ، امـش  نید  هب  نم  متفگ : دـهدن ، تکرب  وت  هب  دـنوادخ  وش  جراـخ  ًالهـسالو 

ار تّلع  تهج  نیمه  هب  دیوگب  تسار  دور  یم  لامتحا  دنتفگ : رگید  یـضعب  دـیوگ و  یم  غورد  دـنتفگ : اهنآ  زا  یـضعب  دـندرک ! بّجعت 
هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  رهطم  دـقرم  هب  نآلا  ام  ییوگ  یم  تسار  رگا  دـنتفگ : مدومن . لـقن  ناـشیارب  ار  هعقاو  دـندرک  لاؤس 

هتشادرب ار  اهنآ  ياه  نیجروخ  مدیسوب ، ار  ناشیاپ  تسد و  ًۀعاط و  ًاعمس و  متفگ : مینک . تا  هعیـش  اجنآ  رد  ات  ایب  ام  اب  میور  یم  مالـسلا )
هدید يولع  درم  ناشیا  نایم  رد  دندرک . لابقتـسا  ام  زا  مرح  مادخ  دـندرک  زاب  ام  يارب  ار  رهطم  مرح  ِرد  هکنیا  ات  مدرک  یم  اعد  ناشیارب  و 

ار دوخ  يالوم  دیـس و  ات  دـینک  زاب  ام  رب  ار  مرح  ِرد  دـنتفگ : یم  هلجع  اـب  مه  راّوز  دـندرک . مالـس  اـهنآ  دوب ، رتگرزب  همه  زا  هک  دـش  یم 
شیپ وا  هک  مدید  باوخ  رد  نم  نوچ  دوش ، هعیـش  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  امـش  اب  اّما  ّتنم ؛ هدید  هب  تفگ : يولع  درم  مینک . ترایز 

. دوش هعیـش  دهاوخ  یم  وا  دـیآ  یم  وت  دزن  يدرم  ادرف  دـندومرف : نم  هب  همرکم  نآ  هداتـسیا و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ما  هدیـس  يور 
درگب و ام  نیب  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  هاگن  رگیدـکی  هب  بّجعت  اب  ناهارمه  مسانـش . یم  منیبب  ار  وا  رگا  الاح  نک و  زاب  ار  رد  همه  زا  شیپ 
مدوب و هدید  ار  وا  هک  تسا  يدرم  نیا  مسق  ادخ  هب  ربکا  هَّللا  تفگ : دیـسر  نم  هب  یتقو  تخادـنا  رظن  همه  هب  يولع  دّیـس  نک . ادـیپ  ار  وا 
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دنوادخ دمح  دندش و  دنـسرخ  همه  تسا ، هتفگ  تسار  مه  درم  نیا  دوب ، تسار  تمـسق  یتفگ و  تسار  دـنتفگ : اقفر  تفرگ . ارم  تسد 
ارم تخومآ و  نم  هب  ار  عّیـشت  مسر  هار و  هدرک و  دراو  رهطم  مرح  هب  تفرگ و  ارم  تسد  يولع  هاگنآ  دندروآ . ياجب  ار  یلاعت  كرابت و 

ترـضح وت  هدیـس  تفگ : يولع  متـسج . يرازیب  ناشنانمـشد  زا  تسود و  مرادـب  تسود  دـیاب  هک  ار  یناـسک  نم  نآ  زا  دـعب  درک ، هعیش 
یمرب وت  هب  ار  شـضوع  ادـخ  هک  نکن  ییانتعا  نآ  هب  دـسر ؛ یم  وت  هب  ایند  لام  زا  يرادـقم  يدوز  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف
تمیق هک  متشاد  یبسا  نم  ًۀعاط . ًاعمـس و  متفگ : یبای . یم  تاجن  هک  نک  هثاغتـسا  ام  هب  یلو  داتفا  یهاوخ  ییاهانگنت  رد  مه  دعب  دنادرگ 

اب هک  مداتفا  ییاهانگنت  رد  دعب  دـنادرگزاب و  نم  هب  مه  رتشیب  هکلب  داد و  ار  شـضوع  دـنوادخ  درم و  ناویح  نآ  دوب  یفرـشا  تسیود  نآ 
مراد یم  نمـشد  ار و  ناشنارادتـسود  مراد  تـسود  نوـنکا  متفاـی و  تاـجن  مالـسلا :) مـهیلع   ) تـمحر تمــصع و  تیبـلها  هـب  هثاغتــسا 

مه نم  دومن و  جـیوزت  نم  هب  ار  نز  نیا  نایعیـش ، زا  یکی  نآ  زا  سپ  موش . ریخب  تبقاع  ناشدوجو  تکرب  زا  مراودـیما  ار و  ناشنانمـشد 
.( ص 168 ج 2 ، ناسحلا : يرقبعلا  ص 154 . رصع : یلو  ترضح  تاکرب  مدرک -( . اهر  ار  دوخ  ناگتسب 

هدشمگ كدوک  تاجن 

هاـگنامرد مرتـحم  سـسؤم  يدرجورب  یهیقف  دـجم  هَّللادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  مرتـحم  دنمـشناد  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  ترــضح 
هب يدـهم  ترـضح  ناگتفیـش  باتک  رد  هتفرگ  رارق  هادـف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  تیاـنع  فطل و  دروم  اـهراب  هک  نیلقثلاراد ) )
ارم هک  دوبن  یسک  متفر ، یم  یفرط  ره  هب  نادرگرـس  ریحتم و  مدش ، مگ  یکدوک  مایا  رد  هک  دنک : یم  لقن  باتک  نیا  فلؤم  تساوخرد 
ادیپ ترـضح  هب  لسوت  اذل  دهد . یم  تاجن  ار  ناگدشمگ  اقآ  نآ  هکنیا  مدوب و  هدینـش  ار  جع ) ) نامز ماما  كرابم  مان  نوچ  دهد . تاجن 

نم مراد  رگد  هاگردب  زج  اجک  ور  نم  مراد  رس  هب  تسود  يا  وت  يادوس  هک  ات  متفای . تاجن  هدرک و  ادیپ  ار  هار  هک  دیشکن  یلوط  مدرک .
.( ص 266 ج 1 ، يدهم : ترضح  ناگتفیش  نم -(  مراد  رظن  هچ  رخآ  يرظنم  رگد  هب  وت  رظنم  نآ  رب  هظحل  ره  هب  تسه  مرظن 

مساقدیس دنزرف 

یکی ام  هک  دنک  یم  لقن  ناگرزب  زا  یکی  لوق  زا  جع ) ) رصع یلو  ترضح  زا  تیانع  ود  جع ) ) يدهم ترضح  ناگتفیـش  باتک  هدنـسیون 
نیملسملاو مالسالاۀجح  رضحم  هب  يرمق  يرجه  لاوش 1411  هام  رخآ  هبنـشراهچ  زور  دـسیون : یم  ناشیا  مییامن ، یم  رکذ  ار  ود  نیا  زا 

: دندومرف لقن  ار  اه  هیضق  نیا  بناج  نیا  تساوخرد  هب  ناشیا  هدیسر و  دنماقم  الاو  ناگدنـسیون  ءاملع و  زا  هک  ینیوزق  مظاک  دیـس  جاح 
رتکد : » تفگ دمآ و  نم  دزن  همیسارس  تشاد ، ناتسرامیب  رد  یضیرم  دنزرف  ایلارتسا  یندیس  رهـش  هعمج  مساق  دیـس  مان  هب  تسا  یـصخش 

هنوگچ : » تفگ زادنیب » بآ  رد  سیونب و  يا  هضیرع  جع ) ) رمالا بحاص  يارب  : » متفگ نم  منک »؟ راک  هچ  تسا ، رطخ  رد  تدـنزرف  هتفگ 
هضیرع تعاس  دنچ  زا  دعب  ییامن » یم  شترضح  دزن  تجاح  راهظا  وت  ایلارتسا و  رد  دنا  هدروآ  فیرشت  اقآ  نک  ضرف  : » متفگ میسیونب »؟

تعاس مالسلا ) اهیلع   ) بنیز تا  همع  ياهسابل  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش  : » دوب هتشون  هلمج  زا  دوب  هداد  ییاهمسق  ار  ترـضح  دروآ  ار  شا 
تسا و هدش  رطخ  عفد  بوخ و  شلاح  تدنزرف  هک  دندز  نفلت  ناتسرامیب  زا  تعاس 8  ادرف  حبص  تخادنا ، بآ  رد  ار  هضیرع  بش   11/5
ج 35، تسود : رـضحم  رد  تسا -( . لاحرـس  ملاس و  دنزرف  نآ  درذگ  یم  هیـضق  نیا  زا  لاس  جـنپ  تسا و  يرمق  لاس 1411  هک  لاسما 

.( ص 131

یشحو ربب 

ردـپ هارمه  هب  مدوب ، هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  ینامز  رد  دـندومرف : لقن  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  ینارهت  رفعج  دـمحم  ّالم  جاح  لماع ، ملاـع 
ندروآ يارب  ارم  مردپ  موحرم  يزور  ًاقافتا  مدوب ، لیـصحت  لوغـشم  تسا  نارهت  فورعم  سرادم  زا  هک  ءافـشلاراد  هسردم  رد  مراوگرزب 
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هداتسیا اجنآ  رد  راو  هریاد  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يدایز  تّیعمج  مدش  جراخ  هسردم  رد  زا  یتقو  داتـسرف . رازاب  هب  هسردم  جراخ  زا  شتآ 
ربب ياشامت  يارب  یغولـش  نآ  تسا و  هدروآ  تیعمج  نآ  ناـیم  هدرک و  ریجنز  لـغ و  رد  ار  يربب  یـصخش  دـش  مولعم  دـندوب ، هتـسشن  و 
یم ار  ناویح  نآ  هب  ندش  کیدزن  دصق  یسک  رگا  درادن و  ار  وا  هب  ندرک  هاگن  تأرج  یسک  ایوگ  ناویح  نآ  تباهم  تدش  زا  اما  تسا ،

یفرط ار  وا  اذـل  درک ، یم  تیادـه  خزرب  ملاـع  هب  ار  وا  ًاروف  دوبن  اـهرادریجنز  تسد  هب  ریجنز  رگا  هک  دـمآ  یم  وا  فرط  هب  يروط  درک ،
يور تشحو  زا  مدرم  یهاـگ  هک  تشاد  شرغ  ناـنچ  ناوـیح  اـه  طاـیتحا  نیا  همه  اـب  دـندوب  هداتـسیا  وا  فارطا  تـیعمج  هتـشاد و  هـگن 

مه ناویح  نآ  یتح  دندرک ، شومارف  ار  ناویح  وا  تلالج  هدهاشم  زا  مدرم  هک  دش  ادیپ  يراوس  نیب  نیا  رد  ناهگان  دنتخیر  یم  رگیدکی 
تـسد دیـسر ، ربب  کـیدزن  یتـقو  تفر ، ربـب  فرط  هب  دـمآ و  تیعمج  ناـیم  رد  هک  نیا  اـت  دـش  تکاـس  نکاـس و  هراوس  نآ  هدـهاشم  زا 

ار دوخ  هبرگ  هّچب  دننام  تشاذگ و  صخش  نآ  ياپ  هب  رس  عوشخ  لامک  رد  هتـسب  نابز  نآ  دیـشک ، ناویح  تشپ  ور و  رـس و  رب  تفطالم 
: دومرف مارآ  یلیخ  مه  دـعب  درک  یم  یباوج  لاؤس و  هملاکم و  ناویح  اب  ایوگ  هتـسهآ  یمارآ و  هب  صخـش  نآ  دـیلام . یم  صخـش  نآ  هب 
هب دنشاب  هدش  توهبم  یگمه  ایوگ  نیرضاح  دیا ؟ هدرک  ریجنز  سبح و  هتفرگ و  ار  وا  هک  هدرک  هچ  ناویح  نیا  دنک  تیاده  ار  امش  ادخ 

توهبم دنتشاد  تسد  رد  ار  ریجنز  رس  هک  مه  نارادربب  دوخ  دنزب . یفرح  تسناوت  یم  هن  تشاد و  تکرح  رب  تردق  یـسک  هن  هک  يروط 
تشگرب و دوخ  بکرم  فرط  هب  صخـش  نآ  هک  نیا  ات  درک ، یمن  تبحـص  يرگید  اب  سک  چـیه  تّدـم  نیا  رد  یتح  دـندوب و  هداتـسیا 

دـش دنلب  عمج  نآ  نایم  همهمه  دندمآ  دوخ  هب  وا  نتفر  اب  دـندوب و  هدـش  دوخ  یب  دوخ  زا  هظحل  نیا  ات  ایوگ  هک  مدرم  تفر . دـش و  راوس 
امش لثم  مه  ام  دنتفگ : دیسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  هک  دندیـسرپ  نارادریجنز  زا  تفر ؟ اجک  هب  دمآ و  اجک  زا  و  دوب ؟ یـسک  هچ  راوس  نیا  هک 

زا هک  میناد  یم  ردق  نیمه  یلو  درک  یمن  راک  ام  ساوح  دومن و  یفرصت  ام  دوجو  رد  ایوگ  هک  يروط  هب  میدنام  ناریح  میتخانشن و  ار  وا 
الم جاح  درک . یمن  راتفر  روط  نیا  وا  اب  مه  ناویح  تشادـن و  ار  ناویح  نیا  هب  ندـش  کیدزن  تأرج  نارگید  لثم  هنرگو  دوبن ؛ رـشب  عون 

مردپ مدـمآ ، هسردـم  هب  هدروآ و  تسد  هب  رازاب  زا  شتآ  متـشاذگ و  لاح  نیمه  هب  ار  مدرم  اج  نیا  رد  دـیامرف : یم  ینارهت  رفعجدـمحم 
نیا دومرف : مدومن ، نایب  راوس  نآ  لیامـش  زا  يرادـقم  مدرک و  ضرع  ناشیا  تمدـخ  ار  هعقاو  مامت  مه  نم  دیـسرپ . نم  زا  ار  ریخأت  تلع 

. دشاب یم  هادف  انحاورا  نامزلا  بحاص  ترـضح  راگدرورپ  تجح  راهطا و  لآ  هیقب  دیئوگ  یم  هک  راتفر  تلاح و  فصو و  نیا  اب  صخش 
وزرآ دندرک  هثداح  نآ  عوقو  هب  نیقی  یتقو  دندیسرپ ، ار  هّیضق  تیعمج  هدنام  یقاب  زا  دندمآ و  هسردم  جراخ  هب  دنتساخرب و  تقو  نامه 

يرقبعلا دومن -( . ادـیپ  کـش  نآ  رد  دـیابن  هدوب و  راوگرزب  ناـمه  ًاـعطق  صخـش  نآ  اریز  مدوـب ؛ رـضاح  مه  نم  شاـک  يا  دـندرک : یم 
.( ص 171 رصع : یلو  ترضح  تاکرب  ص 111 -  ج 2 ، ناسحلا :

لذتبم تجاح 

نارکمج دجسم  هب  مه  اب  دندوب . نیشام  رد  اهناوج  زا  يدایز  هدع  مدش ، نارکمج  دجسم  مزاع  سوبوتا  اب  يزور  دیامرف : یم  الدب  هَّللاۀیآ 
ناوج هب  دوبن  بوخ  سابل  بدا و  قالخا و  رظن  زا  هک  اـهناوج  زا  یکی  میدوب ، مه  اـب  زاـب  نتـشگرب  عقوم  اـعد  زاـمن و  زا  دـعب  میتفر ، یم 

نم هب  نامزلا ، بحاص  ای  متفگ : تفرگ  ما  هیرگ  هدـش ، تحاران  یلیخ  نم  مدـیدن ، يزیچ  مدـمآ  هبنـشراهچ  بش  لـهچ  نم  تفگ : رگید 
: متفگ ناوج  نآ  هب  داتفا و  ملد  هب  رعـش  نیا  هبترم  کی  دـنک ، رثا  ناوج  نیا  ًاـصوصخ  اـهناوج و  لد  هب  هک  منزب  یفرح  کـی  نک  کـمک 
ار ممـشچ  تفگ : دمآ و  ناوج  نآ  یتدـم  زا  دـعب  اجک  كاپ  نآ  ندـید  اجک  كاپان  مشچ  رگن  كاپ  نآ  يوس  هاگنآ  هدـید و  نک  كاپ 

لاؤس وا ] تجاـح  زا  . ] متفرگن هجیتـن  متفر و  نارکمج  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لـهچ  زاـب  مدوـمن ، كرت  ار  تداـع  نآ  مدرک و  كاـپ 
زا دـعب  يریگب  هجیتن  ات  شاب  هتـشاد  صالخا  نک و  كاـپ  ار  تلد  متفگ : درک ، رکذ  یلذـتبم  تجاـح  کـی  دجـسم  هب  نتفر  يارب  مدرک .
زا هَّللدمحلا  لمع ، صالخا  كاپ و  بلق  اب  مدرک ، لمع  دیدوب  هدومرف  هک  روطنامه  متفر ، رگید  بش  لهچ  تفگ : دـمآ و  هرابود  یتدـم 

.( ص 80 نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  متفرگ -( . ار  متجاح  جع ) ) نامز ماما  اقآ  تیانع  نارکمج و  سّدقم  دجسم 
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جاودزا لکشم  لح 

شیپ عوضوم  نیا  زا  مدرک ، یمن  ادـیپ  ار  مهاوخلد  دروم  رـسمه  اـما  متـشاد ، جاودزا  دـصق  هک  دوـب  لاـس  هس  تدـم  دـیوگ : یم  یناوـج 
نایلاس متـسود  نیا  دـش ، عالطا  اب  ملاح  زا  میاقفر  زا  یکی  يزور  هکنیا  ات  مدرک  یم  یتحاران  ساـسحا  مدیـشک و  یم  تلاـجخ  مناتـسود 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  اقآ  تمدخ  دهشم  هب  ملکشم  لح  يارب  هک  درک  داهنشیپ  نم  هب  دش . یم  فرشم  نارکمج  دجـسم  هک  دوب  يدایز 
. دننک یم  لح  ار  ناشیا  لکـشم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  اقآ  دوش  یم  دهـشم  هب  فرـشم  نوچ  هدوب و  نم  لثم  مه  ناشیا  دوخ  اریز  مورب .

ماما رصع  رصع ، اما  تسا ، راوگرزب  میرک و  رایـسب  تسا و  تالکـشم  لالح  متـشه  ماما  اقآ  هک  تسا  تسرد  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  نم 
. دیاشگب مراک  زا  هرگ  هک  مراد  عقوت  ناشیا  زا  دوش  یتیانع  دشاب  انب  رگا  متـسه ، ناشیا  نارکون  زا  هدنب  تسا و  هادفلا -  هل  یحور  نامز - 

نم هب  یسک  یئوگ  مدوبن  باوخ  اما  مدوب ، هدیباوخ  اهبش  زا  یکی  هکنیا  ات  دش  یمن  ادج  نم  زا  رکف  نیا  اهتّدم  یلو  مدش ، ادج  متـسود  زا 
دجـسم هب  منزب  یفرح  یـسک  هب  هکنآ  نودـب  مدـش و  دـنلب  اج  زا  هلـصافالب  ورب ، نارکمج  دجـسم  هب  وش  دـنلب  يراد  تجاـح  رگا  تفگ :

ار رظن  دروم  رـسمه  تشذگن . یتدم  تسا . هدش  فرطرب  مبارطـضا  هدش و  لح  مراک  مدرک  ساسحا  اجنامه  مدناوخ  زامن  مدش ، فرـشم 
يدـهم ترـضح  ادـخ  تجح  تدالو  اب  فداصم  نابعـش  همین  زور  دوب  مه  رـسپ  هک  نامدـنزرف  نیلوا  میدرک و  جاودزا  مدرک و  باـختنا 

نامز ماما  بناج  زا  فاطلا  نیا  هک  میـشاب  هجوتم  هکنیا  زا  دوب  يا  هناشن  یئوگ  دمآ ؛ ایند  هب  هادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و 
.( ص 127 نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  مق 1371/1/7 -  زا  نایرامعم  یلع  تسا -( . هدش  ام  هب  جع )  ) يدهم ترضح 

داد افش  نامزلا  بحاص 

نیدنچ تسا ، ناطرـس  دنتفگ  مدرب  رتکد  یتقو  دش  ضیرم  مرـسپ  درک : لقن  نم  يارب  يزورون  مان  هب  یـصخش  دندومرف : یناشاک  هَّللاۀـیآ 
شیامزآ و زور  دـنچ  زا  دـعب  مه  اجنآ  ات  مدرب  ناتـسلگنا  هب  ار  مرـسپ  ًاراچان  درادـن . نامرد  ناـشیا  درد  دـنتفگ  همه  مدرک ، هعجارم  رتکد 
ار تورث  همه  نیا  ایادخ  مدرک  ضرع  ادخ  هب  اهراب  درادن ؛ هدیاف  دـینکب  مه  لمع  رگا  دـنتفگ : دـنداد و  ار  صیخـشت  نیمه  يرادربسکع 

مدرک صخرم  ناتسلگنا  ناتسرامیب  زا  ار  مرـسپ  تبقاع  رادهگن ، نم  يارب  ار  رـسپ  کی  نیا  طقف  ریگب  نم  زا  دیا  هدومرف  تیانع  نم  هب  هک 
: تفگ نم  هب  امیپاوه  رد  رفن  کی  دوب ، هدش  فیعض  درد  تدش  زا  دوب و  شتسد  مُرِـس  هک  یلاح  رد  نارهت  فرط  هب  میدش  امیپاوه  راوس 
ُهل یحور  ناـمزلا -  بحاـص  دـیاب  ار  اهـضیرم  روج  نیا  نارکمج . دجـسم  تفگ : مربـب . اـجک  متفگ  يا ، هدروآ  اـجنیا  ارچ  ار  ضیرم  نیا 

عورش منک . انب  نارکمج  مان  هب  ناتـسرامیب  کی  دهد  افـش  مرـسپ  هب  دنوادخ  رگا  هک  مدرک  رذن  امیپاوه  نامه  رد  نم  دهد ، افـش  هادفلا - 
افـش رـسپ  نیا  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  قح  هب  همطاف  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  ندرک ، زاین  زار و  جـع ) ) نامز ماما  اب  امیپاوه  رد  مدرک 

هب میدیسر  هک  نارهت  مشچ ، متفگ  هدب ، رانا  نم  هب  اباب  تفگ  دش و  رادیب  باوخ  زا  مرسپ  هبترم  کی  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد  امرف . تیانع 
يارب يراوگرزب  دّیـس  هدـید  باوخ  رد  هک  دـش  مولعم  هدـب . تیوکـسیب  نم  هب  اباب  تفگ : دـش  رادـیب  باوخ  زا  مود  راب  مهد . یم  راـنا  وت 
مدید مدروآ  نوریب  ناشیا  تسد  زا  ار  مُرِـس  میدیـسر  نارهت  نوچ  دـیروایب  نوریب  ار  مُرِـس  دـیدش  بوخ  امـش  هدومرف  هدروآ و  رانا  ناشیا 
ملاس امش  رـسپ  دنتفگ : دندرک و  يرادربسکع  شیامزآ و  مدرک  هعجارم  اهرتکد  هب  میدنام  نارهت  رد  زور  دنچ  تسا  بوخ  یلیخ  شلاح 

نارکمج دجـسم  و  هادفلا -  هل  یحور  نامزلا -  بحاص  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  دوب  هزجعم  طقف  نیا  دنتفگ  دندوب  هدـید  ًالبق  نوچ  تسا ،
.( ص 117 نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  هداد -( . افش  ار  ناشیا 

یبلق رامیب  يافش 

زا مدرک ، هعجارم  اوادـم  يارب  يدایز  ناکـشزپ  هب  نارهت  رد  متـشاد ، دازرداـم  یبلق  یتحاراـن  نم  دـیوگ : یم  ز ) ع -   ) ماـن هب  يا  هچبرـسپ 
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دوش مه  لمع  رگا  دوش و  یمن  لمع  دـسرن  یگلاس  نس 6  هب  ات  دوش و  لمع  دیاب  امـش  بلق  دنتـشاد  راهظا  ناشیا  یئابطابط و  رتکد  هلمج 
نآ دروآ ، یم  نارکمج  دجـسم  هب  ناوراک  تئیه و  اب  ار  مدرم  نارهت  زا  هبنـشراهچ  ره  ام  ماوقا  زا  یکی  دراد . ندـش  بوخ  لاـمتحا  % 50
نم دروآ ، نارکمج  دجـسم  هب  تئیه  اب  ارم  هدننار  ردارب  نیا  دوب . هدرک  ترفاسم  دـنجریب  هب  دوب و  رفـس  تیرومأم و  رد  مه  نم  ردـپ  زور 

، مدیـشک زارد  دجـسم  رد  نم  تفر . تفگ و  نم  هب  ار  دوخ  لحم  یناشن  درب و  دجـسم  لخاد  درک و  لغب  ارم  اذل  مدوبن ، نتفر  هار  هب  رداق 
زبس و سابل  اب  هک  مدید  ار  جع )  ) نامز ماما  اقآ  باوخ  رد  درب ، مباوخ  یگتـسخ  رثا  رد  مدومن و  دنوادخ  هب  لسوت  عّرـضت و  اعد و  يردق 

زاب دندیـشک و  یتسد  ما  هنیـس  رـس و  هب  سپـس  و  دـیتفای » افـش  دـیوش  دـنلب  : » دـندومرف دـندمآ و  نم  کیدزن  ینارون  هرهچ  زبس و  هماـمع 
هک مدـیود  مدوبن  نتفر  هار  هب  رداق  ًالـصا  هک  نم  تسا ؛ بوخ  ملاح  هک  مدرک  ساسحا  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  دـیوش » دـنلب  : » دـندومرف

ص يدهملا : تامارک  نارواخ -  نارهت  زا  از -  نیع -  متخادنا -( . شلغب  رد  ار  دوخ  مدید  ار  وا  هکنیمه  منک ، ادیپ  ؛خ خ  إر هدننار  لحم 
.( 26

میدش اهنابایب  هراوآ  ام 

زا یکی  رد  مدوب ، هتفر  لوفزد  هب  غیلبت  يارب  يرمق  لاس 1415  مرحم  رد  دنک : یم  لقن  رون » يوسب  یهار   » ردـقنارگ باتک  مرتحم  فلؤم 
لحم نآ  مداـخ  هک  ریمـض  نشور  يدرمریپ  مدوب  هدـش  فرـشم  لوـفزد  فارطا  رد  رئاز  مک  بیرغ و  يا  هدازماـما  تراـیز  هب  هک  اـهزور 

هک دیراد  يا  هیـضق  هادف - انحاورا  رـصع -  ماما  اب  هطبار  رد  ایآ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  درک . یم  لقن  هدازماما  نآ  زا  یتامارک  دوب  فیرش 
يداو ناتسربق  رد  يزور  مدوب  هدش  فرـشم  قارع  هب  هک  یناوج  نینـس  رد  دندومرف : لقن  نامیارب  ار  ریز  هیـضق  ناشیا  دینک ؟ لقن  ام  يارب 
ناشیا دنشاب . یم  هادف -  انحاورا  نامزلا -  بحاص  رصع  یلو  ترـضح  مدش  هّجوتم  هک  مدرک  ترایز  ار  يراوگرزب  ياقآ  فجن ، مالّـسلا 

ینعی خـلت  هثداح  نیا  هب  ررکم  تایاور  رد  يرآ  میدـش » اـهنابایب  هراوآ  اـم  دـندرک  دیهـش  ـالبرک  رد  ار  نامدـج  هک  یعقوم  زا  : » دـندومرف
هیلع  ) نینمؤملاریما تسا . هدش  حیرصت  هادف -  انحاورا  هَّللاۀیقب -  ترضح  ًاصوصخ  مالسلا :) مهیلع   ) تمـصع تیب  لها  تبرغ  یگراوآ و 
ینعی ح 13 ). ص 303 ، ج 1 ، قودص : نیدلا  لامک  دیحولادیرفلادیدشلا -( » دیرطلا  رمالاذه  بحاص  : » دـنیامرف یم  یتیاور  رد  مالـسلا )
دنوش یم  عقاو  مدرم  یمومع  يرهم  یب  دروم  نانچ  دنتـسه  یناهج  تموکح  بحاص  هک  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح 

دـص و رازه و  زا  شیب  نونکاـت  دـنک . یم  یگدـنز  سانـشان  اـهنت و  هکی و  وا  دـننک و  یم  شا  هراوآ  مه  هدومن و  درط  ار  وا  مدرم  مه  هک 
یتیاور رد  هادف -  انحاورا  رصع -  ماما  دنا . هدش  هدنار  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  هدرب و  رـسب  ییاهنت  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  لاس  تصش 

یمن نآ  زا  ار  ام  رگا  تسا  ام  يارب  ناکم  نیرتبوبحم  ءارماـس  رهـش  ینعی  ناـکم  نیا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  نومـضم  نیا  هب 
هب البرک  هثداح  هک  روطنامه  هدـش ، لیمحت  نآ  رب  مدرم  فرط  زا  هک  تسا  یتبیـصم  ـالب  نیا  و  ص 66 ). ج 52 ، راونالاراحب : دندنار -( .

هدیشخب موادت  ترضح  نآ  تبرغ  یگراوآ و  هب  دنهد  همادا  ترضح  نآ  دوخ  یهجوت  یب  هب  نانچمه  رگا  دش و  لیمحت  شراوگرزب  دج 
.( ص 114 رون : يوس  هب  یهار  دنا -( .

ینادهاز هلاس  ینس 13  هب  هادف  انحاورا  هَّللاۀیقب  ترضح  تیانع 

ياهباتک رد  و  هدـش ، تیاور  دامتعا  دروم  نایوار  طسوت  هتـشگ و  رداص  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  زا  هک  یتاـیانع  تازجعم و  تاـمارک ،
مرح رد  هژیو  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  زور  ره  هکلب  دشاب ، یمن  مالسا  هیلوا  نورق  مالسا و  ردص  هب  رصحنم  هدیدرگ  تبث  دانتـسا  دروم 
یم نایعیـش  یمرگلد  هیام  هعیـش و  نایاوشیپ  ّتیناّقح  لیلد  هک  دـبای  یم  قّقحت  يا  هزات  تاـمارک  تازجعم و  مالـسلا :) مهیلع   ) يدـه همئا 

. دیا هدینـش  ای  هدـید و  مالـسلا ) هیلع   ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  جـحلا  نماث  رهطم  مرح  رد  هزجعم  دـنچ  ای  کی  امـش  زا  کی  ره  دـشاب .
لسوت اب  ناهج  فانکا  راطقا و  رد  رفن  اههد  هزور  همه  دشاب  یم  هادف - انحاورا  مظعالا -  هَّللاۀیقب  ترضح  یئاور  نامرف  نارود  هک  نونکا 
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هشیمه يارب  دنبای و  یم  یئاهر  اسآ  هزجعم  روط  هب  زوسنامناخ  ياهیراتفرگ  رگید  جالعلا و  بعص  ضارما  زا  ترضح  نیا  تیانع  لیذ  هب 
دجسم رد  ' یلوـالا 1414ه  يداـمج  مهدزاود  بش  رد  هک  ار  اـهتمارک  زا  یکی  اـجنیا  رد  دـنناد . یم  ترـضح  نآ  تاـیانع  نیهر  ار  دوخ 
یمارگ زیزع و  ناناوج  صوصخب  ناگدنناوخ  بلق  تینارون  يارب  هتفای  ماجنا  ینادـهاز  هلاس  كدوک 13  کی  دروم  رد  نارکمج  سّدقم 

هدش دلوتم  نادهاز  رد  قئاف ، یلعدمحم  ناتسبد  رد  هک  تسا  یئادتبا  مجنپ  سالک  زومآ  شناد  ینادنچ » دیعـس   » كدوک نیا  میروآ : یم 
زا ینس و  زین  وا  یلو  تسا  بوسنم  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  بسن  ظاحل  زا  هچرگا  دیعـس  ردام  هتفای . تیبرت  ننـست  لها  دئاقع  رب  و 

بالـضاف نغور و  هک  یهاچ  هب  دزغل و  یم  شیاپ  نیـشام  هاگریمعت  کی  رد  شیپ  هام  تشه  لاـس و  کـی  دیعـس  تسا . اـه  یفنح  هتـسد 
هیحان رد  يا  هدغ  یلو  دبای  یم  يدوبهب  اهتحارج  نیا  دوش  یم  دراو  شندب  رب  یفلتخم  ياهتحارج  دتفا و  یم  هتخیر  یم  نآ  رد  هاگریمعت 

یناطرـس هدغ  هک  دننک  یم  راهظا  جلاعم  ناکـشزپ  هام  دنچ  تشذگ  اب  یلو  تسا ، قتف  هک  دـننک  یم  لایخ  تسخن  دـیآ . یم  دـیدپ  مکش 
زا سپ  دـننک  یم  يرتسب  یباوخ  تخت  رازه  ناتـسرامیب  رد  دـنروآ و  یم  نارهت  هب  ار  وا  دـنربب . نارهت  هب  هجلاـعم  يارب  ار  وا  دـیاب  تسا و 
وا مکـش  زا  مین  ولیک و  کی  نزو  هب  يا  هدغ  دننک و  یم  لقتنم  دـنولا  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  یناطرـس ، میخدـب  هدـغ  زارحا  يرادرب و  هنومن 
ام زا  يراک  رگید  هدغ ، عیرس  دشر  نیا  اب  هک  دننک  یم  راهظا  ناکشزپ  دوش و  یم  رپ  هدغ  ياج  یهاتوک  تدم  رد  یلو  دنروآ  یم  نوریب 

یمن ینـس  نز  کی  ًاعبط  نارکمج » دجـسم  هب  دنربب  ار  دیعـس  : » دـنیوگ یم  وا  هب  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  یبش  دیعـس  ردام  تسین . هتخاس 
یم ییامنهار  مق  نارکمج  دجسم  هب  ار  وا  دنک . یم  لقن  نارگید  يارب  ار  شباوخ  هک  یماگنه  یلو  هچ ؟ ینعی  نارکمج  دجـسم  هک  دناد 
زور دیعس  دنوش . یم  فرشم  نارکمج  سدقم  دجسم  هب  هلصافالب  و  دروآ ، یم  مق  هب  میعن » دمحم   » شدنزرف رگید  اب  ار  دیعس  يو  دننک .

هب هک  ار  وا  عضو  دجـسم  مادخ  دوش ، یم  نارکمج  دجـسم  دراو  رهظ  زا  دـعب  مین  تعاس و  کی  یلوالا 1414 ه'ق  يدامج  هبنش 11  هس 
اب دریگ ، یم  ارف  ار  دجـسم  لامعا  دیعـس  رداـم  دـنهد . یم  ناکـسا  دجـسم  يارـس  رئاز  تشه  هرامـش  قاـطا  رد  ار  وا  دـننیب  یم  لاونم  نیا 
زا راشرـس  یلد  اب  دزادنا و  یم  هاچ  رد  ار  نآ  و  دنک ، یم  هیهت  يا  هضیرع  هاگنآ  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  دجـسم  لامعا  میعن  دـمحم  شرـسپ 
 - هادف انحاورا  هَّللاۀیقب -  ترـضح  ناقـشاع  دسر و  یم  ارف  بش  دوش . یم  لّسوتم  هادف -  انحاورا  هَّللاۀیقب –  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  دیما 

( دنوش یم  فرـشم  نارکمج  رد  نامزلا  بحاص  سدقم  دجـسم  هب  کیدزن  رود و  ياههار  زا  هبنـشراهچ  ياهبـش  هک   ) یتاونـس مسر  قبط 
یم داجیا  ینافوط  دیعس  ردام  لد  رد  مدرم  ناجیه  روش و  نیا  هدهاشم  دنزادرپ . یم  شیاین  تدابع و  هب  دجسم  رد  دنیآ و  یم  هتسد  هتسد 

اب هادـف -  انحاورا  هَّللاۀـیقب -  ترـضح  زا  ار  شدـنزرف  يافـش  دزادرپ و  یم  عّرـضت  اعد و  تدابع و  هب  رئاز  رازه  اـههد  هارمه  زین  وا  دـنک ،
هب صالخا  اب  نامداخ  زا  رفن  ود  دیآ ، یم  دجـسم  يارـس  رئاز  رد  شا  ینوکـسم  قاطا  هب  هک  یماگنه  دـنک . یم  تلئـسم  حاحلا  رارـصا و 

: دیوگ یم  دیعـس  دـنراد . یمرب  اعد  هب  تسد  یعمج  هتـسد  روطب  دیعـس  يافـش  يارب  دـننک و  یم  يرادازع  اجنآ  رد  دـنیآ و  یم  وا  قاطا 
کی وا  داتفا ، هار  هب  نم  فرط  هب  دـش و  عطاس  يراوید  تشپ  زا  يرون  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  هک  دوب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 3  تسرد  »
یعس یلو  مدش  برطضم  لوا  نم  دش . یم  کیدزن  نم  هب  هتسهآ  هتسهآ  هک  مدید  یم  يا  هدننک  هریخ  رون  طقف  وا  زا  نم  یلو  دوب ، ناسنا 
مدش رادیب  باوخ  زا  نم  تشگرب . درک و  تباصا  نم  مکش  هنیس و  هیحان  هب  دیسر  نم  هب  رون  هک  یماگنه  موش ، طّلسم  مدوخرب  هک  مدرک 

ار اـصع  منک و  کـیدزن  میاـصع  هب  ار  مدوخ  هک  مدرک  یعـس  متـساخرب ، باوخ  زا  هک  حبـص  مدـیباوخ  مه  زاـب  مدـشن و  هجوتم  يزیچ  و 
افش هک  مدش  هّجوتم  تقو  نآ  رد  تسا . هدش  عفد  نم  زا  یلک  هب  دیدش  درد  تلاح  نآ  هدش و  کبس  مندب  هک  مدش  هّجوتم  هاگان  مرادرب ،

هبنـشراهچ 12 بش  رد  هرهاظ ، تمارک  هرهاب و  هزجعم  نیا  تسا ». هدوب  جـع ) ) نامزلا بحاص  ترـضح  سّدـقم  دوجو  رون  نآ  ما و  هتفاـی 
يارـس رئاز  رد  بش  هس  دوخ  ردارب  ردام و  اب  دیعـس  دـیدرگ . رداص  یـسمش  نابآ 1372  اـب 5  ربارب  يرمق  يرجه  یلوالا 1414  يدامج 

زا عقاو  نآ  نتم  هکنیا  تفای و  ماجنا  يرادـیب  رد  راب  نیا  هک  دـش  يرگید  تیانع  دوب  هعمج  بش  هک  موس  بش  ات  دـندرک  تماـقا  دجـسم 
نم رانک  رد  یصخش  هک  مدرک  ساسحا  دوب ، نآرق  توالت  لوغشم  مردام  مدوب ، هتسشن  تشه  هرامـش  قاطا  رد  هعمج  بش  : » دیعـس نابز 

مردام زا  مدـیدن ، ار  یـسک  متـشگرب و  درک  مامت  ار  شنانخـس  نوچ  دومرف . نایب  ار  ییاه  لمعلاروتـسد  اـهدومنهر و  نم  يارب  تسـشن و 
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مردام تفگ ؟ یم  نخـس  نم  اب  هک  دوب  یک  نیا  سپ  مدیـسرپ : متـسین ، وت  اب  مناوخ  یم  نآرق  نم  تفگ : يدوب ؟ نم  اب  ردام  هک : مدیـسرپ 
رطاخ هب  ار  صخش  نآ  بلاطم  هک  مدروآ  راشف  دوخ  زغم  رب  هچ  ره  مدیـشک و  مرـس  رب  ار  وتپ  عقوم  نآ  رد  تسین . اجنیا  رد  یـسک  تفگ :

زا سپ  دـننک ، یم  هعجارم  دـنولا  ناتـسرامیب  هب  دـندرگ و  یمزاـب  نارهت  هب  شرداـم  دیعـس و  هـعمج  زور  دـماین ». مداـی  هـب  يزیچ  مرواـیب 
كدوک نیا  هنوگ  نیدب  و  تسین . يربخ  چـیه  یناطرـس  میخدـب  هدـغ  زا  تسا و  ملاس  حیحـص و  دیعـس  هک  دوش  یم  مولعم  يرادربسکع 

. دبای یم  ار  دوخ  لماک  يدوبهب  هادف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  هرهاب  هزجعم  نآ  زا  هدش  يراذگمان  دیعـس »  » قح هب  هک  دنمتداعس 
یناشیپ ات  دوب  هدمآ  نارکمج  هب  میعن  دمحم  شردارب  شردام و  اب  دیعس  ربارب 72/8/19  یلوالا  يدامج  هبنشراهچ 25  بش   ) دعب هتفه  ود 

مدوب و دجسم  رد  مه  ریقح  هناتخبشوخ  دیامن . رّکشت  شیادتقم  الوم و  رضحم  زا  دیاسب و  نامزلا  بحاص  ترضح  دجسم  ناتـسآ  رب  بدا 
روضح رد  متفر و  دجـسم  رتفد  هب  وا  اب  نامزلا ). بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجـسم  باـتک  فلؤم  مدوب -( . هاـگآ  شنتفایافـش  ناتـساد  زا 
ترضح يارب  دیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  شردام  مدینـش . هطـساو  نودب  دیعـس  نابز  زا  ار  الاب  بلاطم  ناتـسود  زا  رفن  اههد 

: تفگ یم  ًالثم  دوب  بلاج  رایسب  بهذم  یّنُس  درف  کی  زا  هک  تفگ  یم  ینانخـس  و  داتـسرف . یم  دورد  هتـسویپ  هادف -  انحاورا  هَّللاۀیقب - 
« دهد یم  تاجن  ار  اهامیپاوه  اهنامسآ  رد  ای  دهد و  یم  تاجن  ار  اه  یتشک  اهایرد  رد  ایآ  تساجک ؟ جع ) ) نامز ماما  نآلا  مناد  یمن  نم  »

دانـسا زا  دهد . هئارا  ناقاتـشم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هدـمآ  اهـشیامزآ  اهـسکع و  ناکـشزپ ، ياه  هدـنورپ  زا  يراب  هلوک  اب  رفـس  نیا  رد  دـیعس 
هداوناخ نامگ  یب  دیدرگ  طبض  شنانخس  دش و  يرادربملیف  شردام  دیعس و  دوخ  زا  دش  يرادربملیف  دجسم  نیلوئسم  طسوت  وا  یکـشزپ 
دنهاوخ فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  هَّللاۀیقب -  ترضح  رارق  یب  یمیمـص و  غّلبم  تّنـس  لها  دقتعم  ياه  هداوناخ  نایم  رد  ینادنچ » »

.( ص 157 نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  دوب -( .

منیب یمن  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نم  ارچ 

زا لاس  هدزناش  دسیون : یم  حور  زاورپ  فیرش  باتک  رد  یلاعلا  هلظ  تماد  یحطبا  نسحدیس  ياقآ  بانج  راوگرزب  داتسا  هَّللاۀیآ  ترضح 
ار موحرم  نآ  رگید  هعمج  زور  ات  دوب ، هبنـشود  زور  زور ، نآ  مدـش  انـشآ  یناجنز  ناـجاقآ  ـالم  جاـح  موحرم  اـب  هک  تشذـگ  یم  مرمع 
مه نم  دش . یم  دراو  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رهطم  دقرم  يون  نحـص  رد  وا  هتفه  نامه  هعمج  رهظ  زا  لبق  مدیدن .

یـسوم نب  یلع  سّدـقم  ربق  هب  هراشا  نم  يدـماین ؟ ام  شیپ  رگید  ارچ  اه ، تفگ : ینیریـش  یکرت  هجهل  اب  نم  هب  مدـش  یم  جراخ  مرح  زا 
لها زج  یسک  هب  هک  دیتشاد  رارصا  ار  نیمه  زور  نآ  امش  مه  دعب  مورب و  اجک  دیاب  متـسناد  یم  ًالّوا  متفگ  مدرک و  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا

یم نم  شاب ، نم  دیرم  وت  مشاب و  وت  يارب  بطق  نم  ایب  میوگ  یمن  نم  تنابرق ، اه ، تفگ : میوشن . لسوتم  مالسلا :) مهیلع   ) تمصع تیب 
هک درک  ادا  هآ  کشا و  زادـگو و  زوساب  نانچنآ  دیـشک و  ندـناوخ  رد  ار  رهاطاباب »  » رعـش درف  نیا  . ) میئآ مه  درگ  نالد  هتوس  ایب  میوگ :
زور نآ  هک  اهنآ  مینک  هیرگ  نامنامز  ماما  قارف  رد  مینیشنب و  مه  اب  ایب  میـشاب  قیفر  مه  اب  ام  میوگ : یم  مزیزع  تفگ : و  دومن ) بلقنم  ارم 

زا یکی  هک  میدز  فرح  مه  اـب  يرادـقم  زور  نآ  هرخـألاب  مدرکن . وت  هب  زور  نآ  رد  ار  داهنـشیپ  نیا  اذـل  دـندوبن  وـت  قـیفر  دـندوب  وـت  اـب 
چیه دـشاب  ام  تقایل  هب  رگا  متفگ : تسا . مک  وت  نس  زونه  دـندومرف : ناشیا  منیب . یمن  ار  جـع ) ) نامز ماـما  نم  ارچ  دوب : نیا  نم  تـالاؤس 

مه یگنس  هب  دناوت  یم  یّتح  دشاب  وا  فطل  هب  رگا  یلو  درادن  ار  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  فّرـشت  تقایل  مه  یـسراف  ناملـس  یتح  یـسک 
نب یلع  ترـضح  رّهطم  مرح  رد  بش  ادرف  امـش  تسا  تسرد  تفگ : دـمآ و  شـشوخ  نم  هلمج  نیا  زا  وا  دـیامرف . تیاـنع  ار  شزرا  نیا 

یشوخ لاح  مدوب ، رهطم  مرح  رد  ار  بش  نآ  نم  دش . دهاوخ  تیارب  یجرف  هَّللاءاشنا  شاب  هدامآ  برغم  عقوم  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم 
هب ندروخ  ماش  يارب  هکنآ  ات  مدوب  رثأتم  ما  هدـشن  قفوم  مسرب و  جـع ) ) نامز ماـما  تمدـخ  دـیاش  هک  مدرک  یم  ناـمگ  نوچ  یلو  متـشاد 

شا هماّمع  يزبس  یتح  ساـبل و  تاصخـشم  ماـمت  یکیراـت  نآ  رد  هک  يدیـس  متـشذگ  یم  یکیراـت  هچوک  زا  هار  نیب  رد  متفر  یم  لزنم 
قوف دروخرب  نیا  زا  و  مداد . باوج  نم  درک و  مالـس  نم  هب  ادتبا  وا  دـمآ  نم  کیدزن  یتقو  دـمآ ، یم  هک  مدـید  یم  رود  زا  ار  دوب  رهاظ 
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ناشیا هک  يدرجم  هب  متشگرب ، هناخرفاسم  هب  دیدرت  کش و  نیمه  اب  دوب ؟ هک  تایـصوصخ  نیا  اب  اقآ  نیا  ایآ  هک  متفر  ورف  رکف  رد  هداعلا 
دعب و  يراد . کش  یلو  يدش  قفوم  هَّللدمحلا  تفگ : درک و  نمب  ور  مدوب ، هتفگن  ینخس  مدوب و  هتسشنن  زونه  نم  داتفا و  نم  هب  شمشچ 

ناوید نآ  زا  ار  راعـشا  نیا  مدید  درک  زاب  ار  ظفاح  ناوید  وگب  ار  تقیقح  وت  ظفاح  یلو  میوگ  یمن  نم  تفگ  تشادرب و  ار  ظفاح  ناوید 
حبص مد  ات  بش  همه  ار  ام  هک  سرپ  ابص  زا  دوب  هک  تسا  ناشن  رهُم و  نادب  رهِم  هّقح  دوب  هک  تسا  نامه  رارـسا  نزخم  رهوگ  دناوخ : یم 

ناقـشاع دوب  هک  تسنایع  وت  لعل  بل  رد  نانچمه  دیـشروخ  هنرگو  تسین  رهگ  لعل و  بلاط  دوب  هک  تسناج  سنوم  نامه  وت  فلز  يوب 
تسارگن لد  نامه  هراچیب  هکناز  بایرد  ترایز  هب  ار  دوخ  هزمغ  هتشگ  دوب  هک  تسنامه  رابرهگ ، مشچ  مرجال  دنشاب  تناما  بابرا  هرمز 

نیا رد  هک  مشچ  هبانوخ  هصق  امن  زاب  ظفاح  دوب  هک  تسناس  تریس و  نادب  تفر و  اهلاس  دنزن  هر  رگد  هک  متفگ  وت  يودنه  فلز  دوب  هک 
هوالع گرزب  درم  نیا  هک  متسناد  و  مدوب ) هدیسر  یمیظع  ضیف  هچ  هب  هک   ) متسناد دش و  ریغتم  ملاح  دوب  هک  تسناور  بآ  نامه  همـشچ 

.( ص 25 حور : زاورپ  دراد -( . تمصع  نادناخ  اب  مه  یصاخ  طابترا  دراد  عالطا  متین  لاح و  زا  هکنآ  رب 

اهدزد رش  زا  بالط  ظفح 

زا یکی  دومرف : دوب  هیلع  هللا  ۀـمحر  یتشر  هَّللا  بیبح  ازریم  همالع  نادرگاش  قـالخا و  ءاـملع  زا  هک  یتبرت : یقتدـمحم  خیـش  یقتم  ملاـع 
نیقناخ هار  زا  تایلاع  تابتع  ترایز  زا  مدوب و  بالط  زا  یکی  اب  هک  يرفـس  رد  تفگ : تسا ، تبرت  لها  زا  دّیـس و  هک  منّیدتم  نادرگاش 

اب نامرفن  ود  ره  لاح  نیع  رد  میدش ، زجاع  نتفر  هار  زا  یگتسخ  شطع و  تّدش  زا  میتفر ، یم  نیریش  رـصق  هب  ور  هدایپ ، هلفاق و  لابند  هب 
نابایب رد  حورجم  یـضعب  دـنا و  هدـیدزد  ار  ناشلاوما  هدرک و  تراغ  ار  ام  ناوراک  اهدزد  میدـید  اما  میدـناسر ؛ هلفاـق  هب  ار  دوخ  تمحز 
هاگان میدمآ ، الاب  يا  هپت  زا  سرت  تیاهن  رد  میتفر و  يرانک  هب  مقیفر  نم و  دندوب . هتخادنا  نیمز  يور  هتسکش و  مه  ار  اهلمحم  دنا  هداتفا 

روخب و تدوخ  ار  نآ  زا  هناد  راهچ  دومرف : داد و  نم  هب  يدهاز  يامرخ  هناد  تفه  تیحت ، مالس و  زا  دعب  تسا ، ام  اب  یلیلج  دیـس  میدید 
رـش زا  تاجن  يارب  ار  اعد  نیا  دومرف : ناشیا  دـعب  دـش  عفر  ام  شطع  هلـصافالب  میدروخ ، ار  اـهامرخ  یتقو  هدـب  تقیفر  هب  ار  نآ  ياـت  هس 

ره زا  مسرت و  یم  وت  زا  نم  هک  یتسردـب  ایادـخ   ) کفاخیال نمم  َِکبذوعا  ُکفاخی و  نمم  فاخا  کفاخا و  ینِا  َّمُهَّللَا  : » دـیناوخب اهدزد 
هراشا میتفر  هار  دیـس  نآ  اب  هک  یمک  رادقم  مرب ) یم  هانپ  وت  هب  دـسرت ، یمن  وت  زا  هک  یـسک  زا  مراد و  ساره  دـسرت ، یم  وت  زا  هک  سک 
هتـسخ یلیخ  نوچ  میتفر ؛ ورف  یقیمع  باوخب  میدش و  دراو  میدید  هپت  نآ  نیئاپ  ار  لزنم  میدرک  رظن  یتقو  تسا  لزنم  نیا  دومرف : درک و 

ترـضح صخـش  نآ  دش  مولعم  ام  رب  هتفایرد و  ار  نایرج  ندش ، رادیب  زا  دعب  میدشن  دوب  هداتفا  قافتا  ام  يارب  هچنآ  هجوتم  میدوب و  هدش 
.( ص 215 رصع : یلو  ترضح  تاکرب  ص 117 -  ج 1 ، ناسحلا : يرقبعلا  تسا -( . هدوب  هادف -  انحاورا  هَّللاۀیقب - 

گنج لولعم  حورجم و  ناوج  يافش 

ییاناوت تدـم  نیا  رد  مدـش ، جـلف  ندـب  هیّلک  زا  متفرگ و  رارق  قارع  ییاوه  هلمح  دروم  نارمع  جاح  ههبج  رد  شیپ  لاس   8 دیوگ : ناوج 
یحور نامز -  ماما  اقآ  هب  لّسوتم  نم  تسکـش ، ار  ملد  هک  دز  نم  هب  ینابز  مخز  دمآ و  نم  لزنم  هب  مردام  یبش  متـشادن . ندرک  تکرح 

ار اقآ  باوج  رد  متفر ، باوخ  هب  هاوخب . دنوادخ  زا  ار  میافش  ای  ناسرب و  ارم  گرم  ای  هادف -  یحور  نامز -  ماما  ای  متفگ : مدش و  هادف - 
زا هک  حبـص  تسا .) هدوب  اقآ  رظن  دروم  نارکمج  دجـسم   ) وش لّـسوتم  اـجنآ  اـیب  ما  هدرک  اـنب  دوخ  تسد  هب  يدجـسم  نم  دومرف : مدـید ،

تعاس متفر ، ناتـسرامیب  رد  يرامیب  تدایع  هب  دعب  مور ، یم  نارکمج  هب  هدنیآ  لاس  دـشاب ، متفگ  تشگرب ، ما  هدـیقع  متـساخرب ، باوخ 
مناتسود زا  یکی  زا  حبص  مدش ، ناشیرپ  هتسکش و  لد  رایسب  تسا ، هتخوس  شتآ  رد  ما  هیثاثا  هیلک  لزنم و  مدید  مدیسر  لزنم  هب  بش   12

ات مدرک ، ار  اقآ  تمدخ  مدوب و  نارکمج  دجسم  رد  زور  تّدم 39  مدمآ . نارکمج  هب  مدرک و  تکرح  زور  نامه  متفرگ و  ضرق  یغلبم 
لخاد متفر  دیآ ، یم  مباوخ  ما و  هتسخ  یلیخ  مدید  تمدخ  نیح  رد  بش  دوب ، ناضمر  كرابم  هام  هبنشراهچ 19  بش  ملهچ ، بش  هکنیا 
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کی منک ، یم  عمج  لاغـشآ  نارکمج  دجـسم  طایح  رد  مراد  مدـید  باوخ  رد  بش  همین  تعاس 1  دودح  مدیباوخ . اهیرادـشفک  زا  یکی 
متفر دجـسم  لخاد  اقآ  اب  مینزب ، فرح  یمک  دجـسم  لخاد  میورب  ایب  ینک ؟ یم  تفاظن  يراد  دیـس  اـقآ  دومرف : دـمآ و  ولج  یئاـقآ  هبترم 

حورجم ههبج  اقآ  هلب  متفگ : يراد ؟ یتلاسک  هکنیا  لثم  دیـس  اقآ  دندومرف : اقآ  متـسشن . اهنآ  کیدزن  دنتـسه ، اجنآ  مه  رگید  رفن  مدید 4 
تحار رایسب  باوخ  ملاع  رد  دیشک ، میاپ  رمک و  رب  یتسد  يوش  یم  بوخ  هَّللاءاشنا  دومرف : دیـشک و  مرـس  رب  كرابم  تسد  اب  اقآ  مدش ،
يولهپ اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  نینوخ ، قرف  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مدید  مدش ،

: دومرف هادـف -  یحور  نامز -  ماما  اقآ  مدیـسرپ  ار  نایرج  اقآ  زا  دوب ، ندرک  هیرگ  لاح  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترـضح  هتـسکش و 
نم هب  بآ  يردق  امرخ و  هناد  کی  ماما  سپس  دننک ، یم  یمارتحا  یب  ناشیا  مرح  هب  هک  دنراد  تیاکش  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترضح 

بوخ ملاح  یلیخ  تسین و  يربخ  اهـشکرت  زا  مدید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  يریگب ، هزور  یهاوخ  یم  ادرف  هک  روخب  دـندومرف : دـنداد و 
.( وتنس هداج  ؟؟ مدقم یتارب  هَّللادی  ص 128 -  نامزلا : بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  مدش -( . تحار  تسا و 

هناخ دیرخ  لکشم 

مکمک هب  دیاب  دنوادخ  متسین و  اناوت  هناخ  لوپ  مامت  يادا  يارب  هک  متـسناد  یم  اما  مدیرخ ، یلزنم  تفگ : يردیح  هّللا  زیزع  مان  هب  یناوج 
دزن ریقح  هتساوخ  يارب  هک  دیشخبب  ار  ام  اقآ  متفگ : مدرک و  اعد  تیحت  زامن  زا  دعب  مدش  فّرشم  نارکمج  هب  هک  هبنشراهچ  بش  دباتشب ،

ار امش  زا  يوریپ  ناوت  ام  هب  هک  میهاوخب  ادخ  زا  دشاب و  امـش  جرف  رد  لیجعت  روهظ و  تمالـس و  طقف  ام  هتـساوخ  دیاب  الاو  میئآ  یم  امش 
ارم هناخ  ضرق  يادا  رد  هک  مهاوخ  یم  مسانـش و  یمن  ار  رگید  ياج  نم  دـیتسه و  ضیف  همـشچرس  امـش  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنک ، تیاـنع 
دعب ناشیا  مدید ، متخانش  یم  ًالبق  هک  ار  مق  تاداس  زا  يدیس  متفر . یمیدق  هناخوضو  هب  وضو  دیدجت  يارب  اعد  نیا  زا  دعب  دینک . کمک 

، دنداد هدنب  هب  یکچ  سپس  ریگب . ناموت  رازه  دص  مه  نم  زا  تفگ : هلب  متفگ : يرخب ؟ هناخ  یهاوخ  یم  ما  هدینش  دنتفگ : یـسرپلاوحا  زا 
کچ تفگ : دیسر و  یناوج  هک  موش  جراخ  کناب  زا  متـساوخ  مدش  نارگن  یمک  دوبن  باسح  رد  يزیچ  یلو  متفر  کناب  هب  دوعوم  زور 

بیترت نیدب  تسا . باسح  نیمه  لام  لوپ  نیا  هک  تفگ  داد و  نمب  ناموت  رازه  دص  ناشیا  متفگ  ار  دیس  مان  تسا ؟ یـسک  هچ  لام  امش 
بحاص هاگیلجت  نارکمج  دجـسم  مق -  يردـیح  هَّللازیزع  دـش -( . فرطرب  جـع )  ) ناـمز ماـما  اـقآ  فطل  هب  هناـخ  دـیرخ  رد  نم  لکـشم 

.( ص 236 نامزلا :

متفرگ هجیتن  نارکمج  سدقم  دجسم  زا 

هَّللاۀیآ موحرم  يوخا  ثدحم ، یضترم  خیش  جاح  موحرم  رـضحم  اهزور  زا  يزور  لبق  لاس   50 دندومرف : یلدگیب  هَّللا  بیبح  جاح  ياقآ 
یـضترم خیـش  جاح  ياقآ  متـشاد  هیلع  هَّللا  تمحر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  ترـضح  سرد  راظتنا  ثدـحم  سابع  خیـش  جاح  ياـقآ 

، نکن رارـصا  یلیخ  نم  هب  مناخ  متفگ  منک ، هیهت  ناشیا  يارب  هیزیهج  درک  یم  رارـصا  نمب  شرداـم  دوب ، هدـش  گرزب  هنیکـس  دـندومرف :
، هدش هنیکـس  جاودزا  عقوم  دـنتفگ  نم  هب  اهزور  زا  يزور  مریگ . یم  هجیتن  نارکمج  دجـسم  هب  نتفر  اب  ات  وگب  نم  هب  دـش  هک  شا  هعقوم 

مدید مدش  هناخ  دراو  ات  متـشگرب ، حبـص  مدناوخ و  نامزلا  بحاص  ياعد  زامن و  متفر و  نارکمج  سدـقم  دجـسم  هب  بش  نامه  مه  نم 
هب ات  حبص  دیتسه ، اجک  خیش  جاح  ياقآ  دندومرف  دنا  هتسشن  لزنم  رد  خیـش  ياقآ  کی  اب  نیدلاردص  جاح  ياقآ  یمظعلا ، هَّللاۀیآ  موحرم 

ضرع يدوب ؟ اجک  لاح  هب  ات  حبص  يدوب ، دجسم  رد  بش  دندومرف : مدوب . نارکمج  دجسم  رد  متفگ : تسامـش . رظتنم  نیدلاردص  لاح 
دقع دـیهد  یم  هزاـجا  مرواـیب  رد  ناـشیا  دـقع  هب  ار  امـش  رتـخد  ما  هدروآ  ار  خیـش  اـقآ  نیا  نم  دـندومرف : مروخب ، توت  غاـب  متفر  مدرک 

هاگیلجت نارکمج  دجـسم  دندرک -( . لوبق  مه  ناشیا  دـشاب و  بناجنیا  هدـهع  هب  دراد  جرخ  هچ  ره  دـنرب و  یم  مه  هدـنیآ  هتفه  مناوخب ؟
.( ص 92 نامزلا : بحاص 
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هادف یحور  هَّللا  ۀیقب  ترضح  طسوت  یناوج  رد  یسلجم  همالع  تیاده 

رایسب غولب  لئاوا  رد  نم  دندومرف : لوا » یسلجم   » موحرم هک : دنک  یم  لقن  دلج 41 2  هحفص  مالسلاراد »  » باتک رد  يرون  یجاح  موحرم 
نیب لاح  رد  یبش  هکنآ  ات  ادـخ . دای  اب  رگم  متـشادن  یـشمارآ  مرواـیب و  تسدـب  ار  راـگدرورپ  تیاـضر  هک  منکب  يراـک  متـشاد  تسود 

. هداتسیا تسا  هسردم  نآلا  هک  رد ، کیدزن  ناهفصا  یمیدق  دجسم  رد  هادف -  یحور  نامزلا - » بحاص  ترضح   » مدید يرادیب  باوخ و 
منکب ار  راک  نآ  دنتشاذگن  دنتفرگ و  ارم  ترضح  نآ  مسوبب ، ار  ناشکرابم  ياپ  هک  مداتفا  مدرک و  مالس  ترـضح  نآ  هب  متفر و  ولج  نم 

هلمجنم دندومرف .) باوج  ار  اهنآ  همه  هک   ) مدرک لاؤس  ناشیا  زا  دوب  هدش  لکـشم  میارب  هک  یلئاسم  مدیـسوب و  ار  ناشکرابم  تسد  یلو 
نم زا  هک  تسین  يزامن  نآ  نیا  متفگ  یم  دوخ  اـب  هشیمه  مدرک و  یم  رارکت  ار  میاـهزامن  اذـل  متـشاد و  ساوسو  میاـهزامن  رد  نم  نوچ 

هنوگچ هک : مدرک  لاؤس  یئاهب » خیش   » موحرم زا  زور  کی  مدوبن  قفوم  بش  زامن  هب  ًاعبط  مدناوخ و  یم  زامن  ياضق  بترم  دنا و  هتـساوخ 
نیا یتدم  نم  ناوخب و  بش  زامن  دصق  هب  هدش  اضق  وت  زا  هک  ار  برغم  زامن  رـصع و  رهظ و  زامن  دومرف : ناشیا  موشب ، بش  زامن  هب  قفوم 
ایؤر ملاع  رد  بش  نآ  اذل  ریخ . ای  تسا  حیحـص  راک  نیا  ایآ  هک  متـشاد  دیدرت  یلو  مدناوخ  یم  بش  زامن  ياج  هب  ار  زامن  تعکر  هدزای 

يدرک یم  لاحب  ات  هک  ار  يراک  نآ  ناوخب و  هلب  دومرف : مناوخب ؟ بش  زامن  نم  اقآ  هک : مدرک ، لاؤس  هادف  یحور  هَّللاۀـیقب » ترـضح   » زا
نآ زا  يرگید  رایـسب  بلاطم  و  ناوخب ) ار  بش  زامن  دوخ  هکلب  ناوخن  بش  زامن  ياج  هب  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  ینعی   ) هدـن ماجنا 
امش تمدخ  رد  تقو  همه  هک  تسین  ناسآ  نم  يارب  نم  يالوم  يا  مدرک : ضرع  سپس  ما . هدرک  شومارف  نآلا  هک  مدرک  لاؤس  ترضح 

انـالوم  » دزن یباـتک  وـت  يارب  دوـمرف : منک . لـمع  هشیمه  باـتک  نآ  قـبط  هک  دـینک  فـطل  نم  هب  یباـتک  تسا  نکمم  رگا  مناوـخب  زاـمن 
ترضح  » لباقم هک  يرد  زا  اذل  مسانـش ) یم  ار  وا  هک  مدرک  رکف  ایؤر  ملاع  رد  نم  . ) ریگب وا  زا  ار  باتک  نآ  ورب  ما  هتـشاذگ  جاتدمحم »

وا یتقو  مدروخرب  صخـش  نامه  هب  هکنآ  ات  متفر  ناهفـصا  ياه  هلحم  زا  یکی  فرط  هب  مدش و  جراخ  دوب  هتفرگ  رارق  جع »)  ) رـصع یلو 
بیج زا  دوب  یمیدق  هک  یباتک  وا  اذـل  هلب ، متفگ : دـنا ؟ هداتـسرف  نم  شیپ  جـع »)  ) نامزلا بحاص  ترـضح   » ار وت  تفگ : نم  هب  دـید  ارم 

هب هک  متـشگرب  متـشاذگ و  مشچ  يور  هب  مدیـسوب و  ؛ف ف  إر نآ  متفرگ و  تسا ، یئاعد  باتک  مدـید  نم  درک  شزاـب  دروآرد و  دوخ 
رثأتم هداعلا  قوف  اذل  دوبن  مهارمه  یباتک  رگید  یلو  مدش . رادیب  باوخ  زا  هاگان  هک  مسرب  هادف -  یحور  رـصع -  یلو  ترـضح  تمدـخ 
نامه جات » دمحم  انالوم   » تسا نکمم  هک  دمآ  مرظن  هب  مدناوخ  تابیقعت  زامن و  هک  حبـص  مدوب ، يراز  هیرگ و  لوغـشم  حبـص  ات  مدش و 

اذل تسا . فورعم  رایسب  املع  نیب  وا  هکنآ  رطاخ  هب  دنا  هدومرف  بقلم  جات  هب  ار  وا  جع »)  ) رـصع یلو  ترـضح   » هکنیا دشاب و  یئاهب  خیش 
يرادقم دنتسه . هیداجس  هفیحـص  هلباقم  لوغـشم  راقفلاوذ » ریمادیـس   » ياقآ مان  هب  نایاقآ  زا  یکی  اب  وا  مدید  متفر  ناشیا  تمدخ  هب  حبص 

هک مدشن  هجوتم  تسرد  مدرک  یم  هیرگ  مدوب و  تحاران  نم  سب  زا  یلو  دندش  غراف  هلباقم  نآ  زا  هکنآ  ات  متـسشن  خیـش  بانج  تمدـخ 
باتک نآ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  بترم  نم  زاب  متفگ و  ار  مباوخ  هیضق  خیش  بانج  تمدخ  لاح  ره  هب  دننک . یم  ثحب  هچ  هرابرد  اهنآ 
نانخس زا  نم  اما  دنهد . یم  وت  هب  ار  هینیقی  فراعم  یهلا و  مولع  هَّللاءاشنا  هک  تسا  نیا  تباوخ  ریبعت  دومرف : ییاهب  خیش  مدرک . یم  هیرگ 

منکب دـیاب  هچ  متـسناد  یمن  متخیر و  یم  کشا  ناـنچمه  هک  یلاـح  رد  وا  دزن  زا  اذـل  تفرگن  مارآ  ملد  درک  خیـش  موحرم  هک  يریبعت  و 
نامه هب  اذل  دوش . یم  هچ  منیبب  ات  مورب  مه  يرادیب  رد  مدوب  هتفر  باوخ  رد  هک  یهار  نامه  هب  هک  دیـسر  مرکف  هب  ناهگان  مدـمآ . نوریب 

جات هب  بقلم  هک  يدرم  مدید  مدیـسر . هلحم  نامه  هب  ات  متفر  مه  يرادیب  رد  مدوب  هتفر  نآ  يوس  هب  باوخ  رد  ناهفـصا  رد  هک  يا  هلحم 
تـسه نم  دزن  یفقو  بتک  زا  يدادعت  تفگ : میوگب  يزیچ  نم  هکنآ  نودب  باوج  زا  سپ  وا  مدرک ، مالـس  وا  هب  نم  هداتـسیا  اجنآ  تسا 

ره وت  هب  ات  ایب  ینک  یم  لمع  شطیارـش  هب  وت  اما  دننک  یمن  لمع  فقو  طیارـش  هب  ًارثکا  یلو  درب  یم  تناما  هب  ار  اهنآ  دنیآ و  یم  بالط 
یباتک نامه  داد  نم  تسد  هب  هک  یباتک  نیلوا  وا  مدـید  بجعت  لامک  اب  متفر ، شا  هناخباتک  هب  وا  اب  نم  مهدـب . یهاوخ  یم  هک  ار  یباتک 

نم دنک و  یم  تیافک  ارم  باتک  نیمه  متفگ : ندرک و  هیرگ  هب  مدرک  عورـش  اذـل  هیداجـس ) هفیحـص   ) دوب هداد  نم  هب  باوخ  رد  هک  دوب 
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ملع ج 2 ص 163 -  ناسحلا : يرقبعلا  ص 256 -  رصع : یلو  ترضح  تاکرب  میوگب -( . وا  هب  لوا  ار  باوخ  نایرج  هک  مدرک  شومارف 
.( حاورا بیغ 

دیتسین دّیس  رگم  امش 

ردپ نابز  زا  نامز  ماما  اب  تاقالم  حور و  زاورپ  باتک  رد  یحطبا  نسحدیـس  اقآ  جاح  دنمجرا  داتـسا  هَّللاۀیآ  ترـضح  هاّدج ) ای  هاّدج  ای  )
دوب و هدرک  رهوش  هک  متـشاد  رتگرزب  يرهاوخ  دوب  هدرک  توف  مردپ  مدوب ، هلاس  هدزناش  یناوج  دومرف : مردپ  دـنک . یم  لقن  شراوگرزب 

نآ میورب ، الاب » نویام   » هب میدـش  لیام  مه  ام  هدـش و  مرگ  دهـشم  ياوه  دوب ، هتفر  الاب » نویام   » مان هب  دهـشم  فارطا  تاقالیی  زا  یکی  هب 
دندش راوس  دوب  رتکچوک  نم  زا  هک  مرهاوخ  ار  يرگید  مردام و  ار  یکی  هک  مدرک  هیارک  غالا  هس  دوبن . اجنآ  يارب  ینیـشام  لیاسو  نامز 
هدایپ ام  هارمه  دوب  یبدا  یب  ناوج  هک  مه  اهغالا  نیا  بحاص  دوب . منک ، هدافتـسا  مدـش  هتـسخ  نم  رگا  یهاگ  هیثاثا و  يارب  رگید  یکی  و 

« الاب نویام   » فرط هب  ام  دش و  تبحـص  لوغـشم  رفن  کی  اب  وا  هک  دوب  هدنام  یقاب  نویام  هناخدور  هب  يرتمولیک  هس  دودح  ًابیرقت  دمآ  یم 
: هک مدوب  هتفگ  وا  هب  اریز  میداد ، همادا  دوخ  هار  هب  میدرکن و  ییانتعا  ام  دیورب  نیئاپ » نویام   » فرط هب  هک  دز . دایرف  رود  زا  وا  میتفر ، یم 

هناخدور رد  هوبنا  ياـهتخرد  ریز  دوب  هار  ـالاب » نویاـم   » هب رتمولیک  هس  زونه  هک  نویاـم  هناـخدور  لوا  یتقو  تسا . ـالاب  نویاـم  اـم  دـصقم 
تسب و يرانک  هب  ار  اهغالا  دـش  یم  کیرات  اوه  هکنآ  اب  درک و  هدایپ  ار  ام  تفرگ و  ار  اهغالا  ولج  دـناسر و  اـم  هب  تمحز  اـب  ار  شدوخ 

مه هفاضا  رادقم  ره  ناسرب  الاب » نویام   » هب ار  ام  هک  درک  اضاقت  مردام  هچ  ره  دیورب  هدایپ  دیهدب و  ار  هیارک  هیقب  اج  نیمه  زا  دیاب  تفگ :
هب تسد  دوب  ناـمهارمه  یناوج  رتـخد  نز و  کـی  نوچ  دوش  کـیرات  اوه  تساوخ  یم  ًـالامتحا  درکن و  لوبق  میهد ، یم  وت  هب  یهاوـخب 

مشچ مشچ  هوبنا ، ناتخرد  ریز  مه  نآ  ، ) دش کیرات  اوه  دوب  هدش  برطضم  هداعلا  قوف  اذل  دوب  هدیمهف  ار  ینعم  نیا  مردام  دنزب . تیانج 
ار ناتدج  ارچ  دیتسین ، دّیـس  رگم  امـش  تفگ : یم  دز و  کتک  تّدش  هب  ار  مرهاوخ  نم و  هک  دش  يدح  هب  مردام  بارطـضا  دید ) یمن  ار 

یم یتماق  دنلب  دیـس  هناخدور  نییاپ  زا  میدید  هاگان  هک  هاّدـج ... ای  هاّدـج ، ای  میدز  یم  دایرف  میدرک و  یم  هیرگ  مه  ام  دـینز ؟ یمن  ادـص 
يابق رـس و  هب  يزبس  هماّمع  هک  منک  یمن  شومارف  میدـید و  یم  ار  شـسابل  گنر  تایـصوصخ و  مامت  یتح  ام  یکیرات  نآ  رد  هک  دـیآ 

رد ار  ربمغیپ  هّیرذ  بیجنان ! تفگ : درک و  ناوج  نآ  هب  ور  دسرپب  ار  نایرج  دنکب و  لاؤس  ام  زا  هکنآ  نودـب  تشاد . نت  هب  یهار  هار  دـنلب 
ام رد  مه  تدایـس  تمالع  چـیه  تخانـش و  یمن  ار  ام  رهاظ  تروص  هب  اقآ  نآ  هکنآ  اب  يا ؟ هدرک  نادرگرـس  برطـضم و  هناخدور  نایم 

هدرک دراو  رازآ  تیذا و  همه  هب  تبـسن  دنک و  یمن  انتعا  وا  هب  یـسک  نویام  رد  دش  مولعم  اهدـعب  هک  یبدا  یب  ناوج  نآ  تشادـن . دوجو 
روایب و ار  اهغالا  ورب  دندومرف : وا  هب  دنتفرگ و  ار  وا  دنتفر و  وا  بیقعت  هب  مه  اقآ  درک . رارف  تساخرب و  دـیوگب  ینخـس  هکنآ  نودـب  دوب ،

یم تیذا  ار  ام  وا  دـیورب  هک  امـش  زاب  اقآ  تفگ : مردام  دز . یمن  فرح  یلو  درک  یم  تعاـطا  وا  ناـسرب ، دـصقم  هب  نک و  راوس  ار  اـهنآ 
ار دوخ  هار  زور  دننام  ام  تسا و  بش  هک  میدوب  لفاغ  ًالماک  دوب و  ام  اب  اج  همه  هار  رد  اقآ  متـسه ، امـش  اب  دـصقم  ات  نم  دـندومرف : دـنک 
: دـندومرف دـندناسر  لزنم  رد  هب  ار  اـم  اـقآ  یتـقو  دوب  یلاـخ  ناـمتخاس  تخرد و  زا  شفارطا  هک  دوـب  یلحم  رد  مرهاوـخ  لزنم  مینیب . یم 

اوه دنتـسین و  اـقآ  متفگ : نم  دـننک . تحارتسا  اـت  نک  توعد  لزنم  هب  ار  اـقآ  تفگ : نم  هب  مرداـم  میرکـشتم . اـقآ  هلب  میتفگ : دیدیـسر ؟
وا تاّیصوصخ  ام  هنوگچ  یکیرات  نآ  اب  هناخدور  رد  هک  دمآ  نامدای  هب  دعب  دادن . باوج  یسک  اقآ ،... مدز  دایرف  هچ  ره  تسا و  کیرات 
وا زا  يرثا  كرت و  ار  ام  هبترم  کی  ارچ  تشاد و  ربخ  ام  راـک  ناـیرج  زا  هنوگچ  تشاد ، عـالطا  اـم  تدایـس  زا  وا  هنوگچ  میدـید ، یم  ار 

.( ص 93 حور : زاورپ  تسین -( ؟

یگلاس هد  رد  هر )  ) یلماع خیش 

دندرک و یم  هیرگ  هدش و  عمج  نایانـشآ  ناتـسود و  هک  يروط  هب  مدش ، التبم  یتخـس  ضرم  هب  مدوب و  هلاس  هد  دومرف : هر ) ) یلماع خـیش 
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مرکا و ربمغیپ  يرادیب  باوخ و  نیب  ملاع  رد  بش  نامه  درم . مهاوخ  بش  نامه  هک  دنتـشاد  نیقی  اهنآ  دـندش ، نم  يارب  يرادازع  هدامآ 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  نم و  نیب  مدومن . هحفاصم  کی  کی  اب  مدرک و  مالـس  ناشیارب  مدرک  ترایز  ار  مالـسلا :) مهیلع   ) ماما هدزاود 
مدرک و مالس  هادفلا -  هل  یحور  نامزلا -  بحاص  ترـضح  رب  دعب  دندرک ، اعد  نم  قح  رد  هکنآ  زج  دنامن  منهذ  رد  هک  تشذگ  ینخس 
ار دوخ  یلمع  یملع و  فادها  مریمب و  ضرم  نیا  رد  هک  مسرت  یم  نم  يالوم  متـشاد : هضرع  متـسیرگ و  مدومن و  هحفاصم  مه  ناشیا  اب 

یهاوخ ینالوط  يرمع  دهد و  یم  افـش  ار  وت  دنوادخ  هکلب  درم ؛ یهاوخن  ضرم  نیا  رد  وت  اریز  سرتن ، دـندومرف : مشاب . هدرواین  تسدـب 
زا ًالماک  ضرم  متفای و  افـش  هظحل  نامه  رد  مدیماشآ و  نآ  زا  دنداد ، نم  تسد  هب  دوب  ناشکرابم  تسد  رد  هک  ار  یحدـق  هاگنآ  تشاد .

مدوب هدـید  هچنآ  هب  زور  دـنچ  ات  ار  اهنآ  اما  دـندرک ! بّجعت  نم  تلاح  نیا  زا  ناگتـسب  هداوناـخ و  متـسشن ، دوخ  رتسب  رد  دـش و  عفر  نم 
.( ص 259 رصع : یلو  ترضح  تاکرب  ص 165 -  ج 2 ، ناسحلا : يرقبعلا  مدادن -( . عالطا 

میتسه وت  لامعا  رب  دهاش  ام 

یم ارم  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدیمهف  یناوجون  نینس  رد  هک  یتقو  زا  تفگ : یم  دوب  ینید  مولع  بالط  زا  هک  هَّللا  یلا  نیکلاس  زا  یکی 
متـساوخ ترـضح  نآ  هب  لسوت  رد  یبش  مدرک  یم  لرتنک  ار  دوخ  مدوب و  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  رایـسب  دـنراد  تراظن  ملاـمعا  رب  دـنیب و 

هب ناشیا  نم و  دنتسه و  ناملزنم  طایح  رد  ترـضح  نآ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  دنیامرفب . تیانع  نم  هب  هراب  نیا  رد  يرتشیب  نیقی 
یلو هدوب  باوخ  نیا  دیئوگ : یم  امـش  تفگ : یم  وا  میتسه .» وت  لامعا  رب  دـهاشام   » دـندومرف نم  هب  لاح  نآ  رد  میتسه  مه  رانک  ییاهنت 
رون دننام  هادف -  انحاورا  رصع -  یلو  ترضح  شیامرف  هلمج و  نامه  دعب  هب  هظحل  نآ  زا  هک  دیدرک  یم  سمل  دیدوب  یم  نم  ياجب  رگا 

يرطف یلقع و  تقیقح  شریذـپ  رثا  رد  نیا  مدرک . یم  سمل  ار  ترـضح  نآ  یحور  رـضحم  داد و  یم  ترارح  اـمرگ و  نم  هب  دیـشروخ 
.( ص 84 رون : يوسب  یهار  تسا -( . هدومن  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  هک  دوب  قوف 

نارکمج هار  رد 

لقن مردام  دندومرف : هارث -  باط  یکارا -  ياقآ  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترضح  موحرم  هیرهـش  مسقم  یفیرـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 
نامز نآ  نوچ  . » میدرک مگ  ار  هار  میتفر ، یم  نارکمج  دجـسم  ترایز  تهج  اهمناخ  زا  يا  هدـع  اب  مدوب ، هلاـس  تفه  دودـح  : » درک یم 

یم میدوب و  تشحو  لاح  رد  دـنتفر .» یم  دجـسم  هب  هدایپ  هادـفلا  هل  یحور  نامز  ماما  ناقـشاع  تشادـن  ور  نیـشام  هار  نارکمج  دجـسم 
دجـسم هار  دـیامرف  یم  اـقآ  متفگ : اـهمناخ  هب  مه  نم  تسا  فرط  نیا  زا  نارکمج  هار  دومرف : نم  هب  یئاـقآ  مدـید  تقو  کـی  میدیـسرت .

دجسم هب  فرطنیا  زا  دندومرف : مود  راب  اقآ  مدید  مدرک  هاگن  هرابود  نم  دندیدن  ار  اقآ  یلو  دندرک  هاگن  هاگنآ  تسا  فرط  نیا  نارکمج 
.( ص 99 جع :) ) نامزلا بحاص  هاگیلجت  نارکمج  دجسم  دندومن -( . دجسم  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  دیور . یم  نارکمج 

( هر  ) یمق ثدحم  هدازردارب  يافش 

فلؤم هرـس ) سّدق  « ) یمق سابع  خیـش  جاح   » ردارب داماد  یثدحم » نیـسح  خیـش  جاح   » ياقآ هبنـشجنپ ، رهظ  زا  دعب  خیرات 72/8/26  رد 
هب افـش  تهج  ار  وا  ناشیا  ردـپ  دوب . جـک  شیاپ  ود  ره  ياه  هجنپ  ثدـحم ، موحرم  هدازردارب  دومن . لقن  ناـنجلا  حـیتافم  فیرـش  باـتک 

، دجسم لخاد  دنوش ، یم  دجسم  دراو  ناشیا  دنک و  یم  زاب  ار  برد  نابهگن  دننز  یم  رَد  هدوب  هتسب  دجسم  ِرَد  دندروآ ، نارکمج  دجـسم 
یم ار  جع ) ) نامز ماما  زامن  دعب  دوش و  یم  تّیحت  زامن  لوغشم  دنک و  یم  مالس  هتسشن ، ملع  لها  سابل  رد  راوگرزب ، دّیـس  کی  دنیب  یم 
نیا : » دیوگ یم  نابهگن  هب  دنوش ، جراخ  دجسم  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  دهاوخ ، یم  جع ) ) نامز ماما  اقآ  زا  ار  نم  رتخد  ياپ  يافش  دناوخ و 
هیلع  ) ماما هک  دـمهف  یم  هلمجلا  یف  دوبن » یـسک  دجـسم  رد  : » دـیوگ یم  وا  دـنور »؟ یم  اجک  دـندمآ و  یک  دوب  دجـسم  لـخاد  هک  اـقآ 
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دوش یم  لاحـشوخ  تسا  هدش  بوخ  هتفای و  افـش  شرتخد  ياپ  هجنپ  کی  هک  دوش  یم  هّجوتم  هاگان  دیآ  یم  لزنم  هب  دـنا ، هدوب  مالـسلا )
هیلع  ) نامز ماما  اقآ  زین  ار  شا  هچب  رگید  ياپ  ات  دوش  هطـساو  هک  دـهاوخ  یم  اقآ  نآ  زا  فیرـش » دـمحم  ناطلـس  هدازماـما   » دور یم  دـعب 

نیسح ازریم  جاح   » ياقآ اب  نونکا  هدش و  بوخ  مه  شرتخد  رگید  ياپ  هَّللدمحلا  دنیب  یم  دیآ  یم  هناخ  هب  هک  نیمه  دهد و  افش  مالسلا )
.( ص 21 نارکمج : دجسم  تامارک  ص 56 -  تسود : رضحم  رد  دشاب -( . یم  ینادنزرف  بحاص  هدومن و  جاودزا  یثدحم »

دنیبن ار  شبحاص  تسا  لاحم  رکون 

هلیـسوب هک  هدوب  نیا  شرکف  مامت  هتـشون و  يا  همان  تّیـصو  دورب  گنج  ههبج  هب  هکنآ  زا  لبق  دـجم  یمیهاربا  یفطـصم  اـقآ  ماـنب  یناوج 
ددرگ و ءادفلا -  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و   - هَّللاۀیقب ترضح  رـضحم  هب  تمدخ  يارب  قیال  كاپ ، داقتعا  نتـشاد  تداهش و 
دننادب و مگرم  زا  دعب  دـیراذگب  دـسیون : یم  شا  همانرارقا  زا  یتمـسق  رد  هک  هدیـسر  یلاع  دـصقم  نیا  هب  دورب  ههبج  هب  هکنآ  زا  لبق  اذـل 

اّما مدرک ، رادید  ار  مبوبحم  ار ، مبحاص  زین  نم  دـنیبن » ار  شبحاص  تسا  لاحم  رکون  : » دـنتفگ یم  نامگرزب  دـیتاسا  هک  روطنامه  دـینادب 
دای زا  دشاب  یم  نایعیش  همه  نابیتشپ  وا  تسا و  رـضاح  یح و  منامز  ماما  دینادب  تشگن . مبیـصن  وا  ددجم  رادید  هظحل  نیا  ات  هک  سوسفا 
ایر هک  ادابم  متفگن  سکچیه  يارب  ار  وا  رادید  نامز  نیا  ات  مسیونب و  رتشیب  دهد  یمن  ملاجم  هیرگ  دروم  نیا  رد  رگید  دـیدرگن ، لفاغ  وا 

ات مور  یم  ههبج  هب  نونکا  و  تسا . هتخوس  مرگج  ما  هدیدن  ار  وا  هظحل  نیا  ات  رگید  نوچ  دعب  هب  رادید  نآ  زا  هک  میوگ  یم  طقف  و  دوش .
متایح نامز  رد  ار  ترـضح  نآ  تموکح  هک  مراودـیما  مزاس و  زاب  ترـضح  نآ  روهظ  تهج  ار  هار  مزاـس و  کـیدزن  ار  مالـسا  يزوریپ 

منوریب ربق  زا  نک و  هدـنز  ارم  شروهظ  ناـمز  رد  دـش ، لـئاح  گرم  وا  نم و  نیب  رگا  ایادـخ  و  توملا )... ُهنَیب  ینَیب و  َلاـح  ْنِاَو   ) منیبـب و
يارب مور  یم  ناردارب  يراـب  مشاـب . تسدـب  ریـشمش  شود و  رب  نفک  هک  یلاـح  رد  ًارِهاـش )... ینفک  ًارَِزتُؤم  يربَـق  نم  ینجرخَاَـف   ) رواـیب
ماـما اـب  تاـقالم  تسا -( . وکین  بوخ و  هچ  دروآرد  زاورپ  هب  دوخ  هارمه  ارم  دوـشگ و  ار  شیاـهلاب  تداهـش  هار  نیا  رد  رگا  يزوریپ و 
غیرد قارف  ناتـساد  وت  اب  مهد  حرـش  هنرگو  قارف  نایب  رـس  درادن  هماخ  نابز  دـیدج ).) ط   ) و ص 133 میدـق ) ط   ) ص 107 ج 2 ، نامز :

نامناخ داب و  هیـس  رجه  زور  هک  مشکب  ار  قارف  دتفا  نم  تسدب  رگا  قارف  نامز  رـسب ، دماین  دیـسر و  رـسب  لاصو  دیما  رب  هک  مرمع  تدم 
قارف نوخ  مروخ ز  یم  رگج  نوخ  مادم  رای  رود ز  بابک  دش  ملد  قوش ، زوس  قارف ز 

درادن تسود  ار  طارفا  ًالصا  اقآ 

یناوج لیاوا  رد  نم  دسیون : یم  هدرک  رکذ  ار  شلاح  حرش  زا  يرادقم  هک  نمؤم  جاح  موحرم  لوق  زا  تفگش  ياهناتساد  باتک  بحاص 
تسد يراک  ره  هب  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  رارق  یب  هک  مدوب  هدرک  ادیپ  هادف -  انحاورا   - رصع یلو  ترضح  تاقالم  هب  يدایز  قوش 
تسا یعیبط  هک   ) منیبب ار  اقآ  هکنآ  ات  میامن  مارح  دوخ  رب  ار  ندیماشآ  ندروخ و  منک و  اذغ  باصتعا  متفرگ  میمـصت  زور  کی  مدز . یم 

هک موس  بش  مدروخن ، چـیه  زور  هنابـش  ود  هرخـالاب  تسا ) هدوب  ترـضح  نآ  هب  قاـیتشا  ترثک  یناداـن و  لـهج و  يور  زا  میمـصت  نیا 
یحور هَّللاۀیقب -  ترضح  مدید  مدوب ، هداتفا  دنک  شغ  هک  یسک  دننام  لاح  یب  كدزد ) رس  دجـسم  رد   ) مدروخ بآ  ًارارطـضا  يرادقم 

دنک یم  صخشم   ) يزادنا یم  تکاله  هب  ار  تدوخ  ینک و  یم  نینچ  ارچ  دندومرف : دندرک و  ضارتعا  نم  هب  دندروآ و  فیرـشت  هادف - 
شیابرلد مالک  ندینـش  ترـضح و  نآ  تاقالم  اب  نم  روخب . متـسرف  یم  ماعط  تیارب  دـنا .) هدوب  هدـش  تحاران  رایـسب  راک  نیا  زا  اقآ  هک 

زاب ار  رد  متفر  دنز ، یم  ار  دجـسم  رد  یـسک  مدش ، هّجوتم  ناهگان  تسین ، یـسک  دجـسم  رد  هتـشذگ و  بش  زا  ثلث  مدـید  مدـمآ  لاحب 
، تفگ ار  هلمج  نیا  ررکم  نم  هب  داد و  نمب  ییاذـغ  زا  رپ  فرظ  دوش  یمن  هتخانـش  هک  يروطب  هدیـشک  رـس  رب  ابع  یـصخش  مدـید  مدرک 

نایرب غرم  اب  ولپ  مدید  مدرک  زاب  مدرب  ار  اذـغ  نم  دـش ، دجـسم  دراو  وا  راذـگب . ربنم  ریز  ار  نآ  فرظ  هدـن و  اذـغ  نیا  زا  یـسکب  روخب و 
نآ رایخا  زا  هک  رقابدمحم  ازریماقآ  موحرم  باتفآ  بورغ  زا  لبق  زور  نآ  يادرف  تسین . فصو  لباق  هک  مدیـشچ  یتذل  اذـغ  نآ  زا  تسا 

مالسلاهیلع نامزلا  بحاص  اب  ناناوج  زا 49تاقالم  هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب رما  ار  وت  تفگ  داد و  نم  هب  دوب  يا  هسیک  رد  هک  لوپ  يرادقم  دـعب  هدـب و  نم  هب  ار  اذـغ  ياهفرظ  تفگ  لوا  دـمآ ، نم  دزن  دوب  نامز 
نب یلع  ترـضح  ترایز  هب  تسا  سدـقم  دهـشم  مزاع  هک  كدزدرـس  دجـسم  تعامج  ماما  اـب  ریگب و  ار  لوپ  نیا  دـنا ، هدرک  ترفاـسم 

لوبق نم  درب  یهاوخ  ییاه  هرهب  وا  زا  هک  ینک  یم  دروخرب  یگرزب  هب  دهـشم  هار  رد  هک  نادـب  ًانمـض  ورب و  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم 
میدیسر و نارهت  هب  هک  یتقو  متفر ، دهشم  فرط  هب  زاریش  زا  روکذم  دجسم  تعامج  ماما  مشاهدیس  ياقآ  بانج  اب  لوپ  نامه  اب  مدرک و 

ّقح دوب  مشاهدیـس  ياقآ  هراجا  هب  تسبرد  لـیبموتا  نوچ  داتـسیا و  لـیبموتا  درک  هراـشا  يریمـض  نشور  درمریپ  میدـمآ  نوریب  نارهت  زا 
رد هک  دوب  هداد  ربخ  دوب و  هدروآ  روتـسد  میالوم  فرط  زا  رقاب  ازریم  اقآ  هک  هنوگنامه  . ) مینک راوس  لیبموتا  رد  ار  درمریپ  نآ  هک  میتشاد 

لمعلاروتسد هدنزرا و  رایسب  بلاطم  رفس  نمض  رد  درمریپ  نیا  درب .) یهاوخ  یئاه  هرهب  وا  زا  هک  ینک  یم  دروخرب  یگرزب  هب  دهـشم  هار 
تسیچ و رد  وت  ریخ  هک  دومرف  یم  نمب  تفگ و  نمب  رمع  رخآ  ات  ارم  یگدـنز  ياهدـمآ  شیپ  یتح  داد و  میلعت  نمب  بوخ  رایـسب  ياـه 

هرفس روخن ، كان  ههبش  ياذغ  تفگ  یم  مه  نم  هب  دروخ و  یمن  كان  ههبـش  ياذغ  هار  نمـض  رد  شدوخ  یهدب ، ماجنا  دیاب  يراک  هچ 
یم نم  هب  زبس  شمشک  اب  و  دروآ . یم  نوریب  يا  هزات  نان  هرفـس  نآ  نایم  زا  هشیمه  دنک  هیهت  ینان  وا  مدید  یمن  نم  هکنآ  اب  دوب  وا  اب  يا 

دیشک یم  لوط  يزور  دنچ  ًاعبط  ریسلا  عیرس  ریغ  ياهنیشام  تلافـسآ و  ندوبن  اب  نامز  نآ  رد  هک  هار  رد  هرخالاب  مدروخ و  یم  نم  داد و 
یگدنز و زا  هک  ار  هچنآ  همه  زورما  هب  ات  هک  تسنیا  بیجع  و  . ) تفگ نمب  سفن  هیکزت  يارب  ار  مزال  تارکذـت  درک و  تیبرت  ارم  بوخ 
هب ارم  اجنآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هاگمدق  هب  میدیـسر  هکنآ  ات  تسا .) هداتفا  قافتا  ًاقیقد  دوب  هتفگ  نم  هدنیآ 
ارم مدرُم  یتقو  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  یلو  مور . یم  ایند  زا  مسر و  یمن  دهشم  هب  نم  یتح  تسا ، کیدزن  نم  لَجَا  تفگ  دیـشک و  يرانک 

نماث ترـضح  رهطم  نحـص  هشوگ  رد  ارم  نیفدت  هلیـسو  نآ  اب  دشاب  یم  مبیج  رد  هک  مراد  یلوپ  نک و  نفک  تسه  مهارمه  هک  ینفک  اب 
بلاطم نیا  ندینـش  زا  نم  دنناوخب . ما  هزانج  رب  زامن  دنریگب و  هدهعب  ارم  زیهجت  ناشیا  وگب  مشاهدیـس  ياقآ  هب  نک و  ایهم  جع ) ) جـجحلا
هتـساوخ ادـخ  هچنآ  هب  وگن و  يزیچ  یـسکب  هدیـسرن  نم  لجا  هک  یتقو  ات  شاـب و  مارآ  دومرف : مدـش ، برطـضم  مدرک و  تشحو  رایـسب 
لیبموتا میدیسر  دوش  یم  هدید  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  رهطم  دبنگ  هک  یلحم  ینعی  مالس  هپت  هب  یتقو  شاب . یـضار 

اضاقت امندبنگ  نیرئاز  زا  هدننار  دنتشاد  رسب  تاقالم  قوش  زا  يروش  کی  ره  دندیدرگ . ترایز  لوغـشم  دندش و  هدایپ  ناهارمه  داتـسیا ،
دبنگ هجوتم  دوب و  هدـش  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  رهطم  دـبنگ  هجوتم  دوب و  هتفر  يا  هشوـگ  هب  ریمـض  نشور  درمریپ  یلو  درک ، یم 
هلبق هب  اپ  سپـس  موش . کیدزن  تفیرـش  ربق  هب  هک  متـشادن  تقایل  نیا  زا  شیب  اقآ  تفگ : دایز  هیرگ  ترایز و  مالـس و  زا  سپ  دوب ، رهطم 

شلاح حرش  زا  يردق  نم  دندش  عمج  نیرفاسم  یتقو  مدش  هلان  هیرگ و  لوغشم  نم  تفر ، ایند  زا  دیـشک و  شرـس  هب  ار  شیابع  دیباوخ و 
، دـندرک نفد  رهطم  نحـص  رد  دـندروآ و  دهـشم  هب  ار  شفیرـش  هزاـنج  دـندرک و  يداـیز  هیرگ  دـندش و  بلقنم  همه  مـتفگ ، اـهنآ  رب  ار 

(.( دیدج ط   ) و ص 65 میدق ) ط   ) ص 55 ج 2 ، نامز : ماما  اب  تاقالم  دنک -( . تمحر  ار  وا  دنوادخ 

رابگرم تّیعقوم 

نایم رد  هک  درک : یم  لقن  دوب  هتفر  گنج  ههبج  هب  صولخ  اب  هک  یناوج  دنک : یم  لقن  دـشاب  یم  ادـخ  ءایلوا  زا  هک  ینابر  ءاملع  زا  یکی 
یم ًامئاد  ار  نآ  مدوب و  هدرک  ظفح  ار  لسوت  ءاعد  نوچ  مدوب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  لـسوت  لوغـشم  یئاـهنت  هب  ًاـبلاغ  رگنس 
ههبج رد  زور  کی  مدیـسرت . یمن  زیچ  چیه  سکچیه و  زا  هتخادنا و  مالـسلا :) مهیلع   ) موصعم هدراهچ  نماد  هب  ار  دوخ  تسد  مدناوخ و 
دنیوگ یم  رام  هچبک  ای  يربک و  رام  ار  نآ  اه  فرطنیا  هک  يراـم  مدـید  ناـهگان  متـشاد ، یناـب  هدـید  یهوک ) يـالاب  ، ) رگنـس رد  برغ ،

یم نم  هّجوتم  نمـشد  مدرک  یم  تکرح  رگا  ینعی  منک  تکرح  ییاج  زا  مناوت  یمن  هک  تسا  يروط  متیعقوم  مهنم  دیآ ، یم  نم  فرطب 
دوخ ياج  زا  دزگب  ارم  رام  مه  رگا  هک  مداد  حیجرت  اذـل  دـنوش . هتـشک  یعمج  دوب  نکمم  درک و  یم  يزادـناریت  ام  شترا  فرطب  دـش و 

نم تشپ  يور  هکنآ  ات  دـمآ  یم  نم  فرطب  نانچمه  رام  مدـنام و  دوخ  ياج  رد  اذـل  مهدـن ، نتـشک  هب  ار  دوخ  ناردارب  منکن و  تکرح 
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دوخ زا  یتـکرح  نم  هکنآ  اـب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  یلو  دـلام . یم  مندرگ  تشپ  هب  ار  دوـخ  ناـبز  وا  هک  مدرک  ساـسحا  نم  تفرگ و  رارق 
ار تارطخ  لیبق  نیا  زا  هبترم  نیدـنچ  نم  اقآ  جاح  تفگ  درک و  هفاضا  ناوج  نآ  سپـس  درک . رارف  یبیجع  تعرـس  اب  مدوب  هدادـن  ناـشن 
َنِا : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  متفگ : وا  هب  نم  ما . هدرک  عفد  دوخ  زا  هادـفلا -  هل  یمـسج  یحور و  نامز -  ماما  هب  لسوت  هلیـسوب 

ماقم هب  نمؤم  رگا   ) ینعی رحبلا .» ناتیح  ءامـسلاریط و  اهِعابِـس و  ضرالا و  ماوهلا  یتح  یـش ء  لک  هنِم  هَّللا  فاخا  ًاصلخم  ناک  اذا  َنمؤملا 
نیمز و ياه  هدنرد  تاناویح و  هدنزگ و  یتح  دناسرت  یم  وا  زا  ار  زیچ  همه  یلاعت  يادخ  دسرت  یمن  ادـخ  ریغ  زا  وا  نوچ  دیـسر  صولخ 

یلعدیس بانج  هک  دنک : یم  لقن  یـسلجم  همالع  موحرم  ص 127 ). ج 2 ، جع :) ) نامز ماما  اب  تاقالم  ار -( . نایهام  نامـسآ و  ناگدنرپ 
زا يا  یعفا  ناهگان  هک  دناوخ  یم  زامن  ینابایب  رد  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ياه  هداون  زا  یکی  هک  دهاز  نسح  نب 

مامت رد  دهاز  یلعدیس  یلو  دمآ  نوریب  شـسابل  نیئاپ  زا  دش و  دراو  وا  هقی  زا  تفر و  الاب  شـسابل  زا  دمآ و  وا  دزن  هب  دش و  ادیپ  هوک  رس 
زامن تدابع و  لوغـشم  نانچمه  دادـن و  یلاعت  يراب  ترـضح  شتایح  کلام  زامن و  هب  شهّجوت  لاح  رد  يرییغت  نیرتکچوک  لاوحا  نیا 

.( ص 285 ج 69 ، راونالاراحب : دوب -( .

دناسر شردام  هب  ار  وا 

نیریش و رـصق  هار  زا  هدلاو  اب  لاس 1304  رد  دومرف : لقن  دامتعا  دروم  بالط  زا  یکی  زا  یلاعت ) هَّللا  همّلـس   ) یناتـسجب يداه  ازریم  ياـقآ 
یمن مدـیود و  یم  رگید  هپت  هب  يا  هّپت  زا  اذـل  مدرک ، مگ  ار  هار  نم  نیقناخ  ریـسم  رد  میدـش . فّرـشم  تایلاع  تابتع  تراـیز  هب  نیقناـخ 

يا هّپت  رب  اذـل  دوب ؛ هدـش  ناوت  بات و  یب  میاهوناز  مدـش  هدـنامرد  درک و  هبلغ  نم  رب  یگتـسخ  ما . هدرک  یط  ار  ریـسم  زا  ردـقچ  متـسناد 
رد دوش  جراخ  مندب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  مدیسرت  وا  زا  يّدح  هب  دراد . تسد  رد  يرجنخ  هک  مدید  ار  یـصخش  هّپت  نآ  يور  متـسشن .

ار دوخ  هاگان  سرب .) مداد  هب  سردایرف  يا   ) ینثغا ثوغلاابا  ای  متفگ : مراهچ  هبترم  رد  ینکردا و  حـلاص  ابا  اـی  متفگ : هبترم  هس  لاـح  نیا 
یم دنـشاب  هک  اج  ره  ار  تناگدـنب  يزور  هک  يا  هدومرف  وت  اراگدرورپ  مدرک : ضرع  دوب  هدـش  بلاغ  نم  رب  یگنـسرگ  مدـید ، هداج  رد 
نم مشورف  یم  قارع ) تقو  نآ  جـیار  لوپ   ) هنآ کی  هب  ار  اهنان  نیا  تفگ : مدـید . دوب  نان  زا  ّولمم  وا  نماد  هک  ار  یبرع  درم  هاگان  یهد ،

: تفگ مدـید  ار  يرگید  برع  درم  اج  نآ  رد  مدیـسر  تسا  يزبس  هعلق  هب  فورعم  هک  يا  هعلق  هب  نآ  زا  دـعب  متفرگ . ار  اهنان  مداد و  لوپ 
شنخـس تکرب  هب  دـش ، مامت  شا  هلمج  هک  يّدرجم  هب  نک . هلجع  دومرف : متـشادن . يا  هراچ  مدرک : ضرع  يا ؟ هداتفا  بقع  الاح  اـت  ارچ 

یتعاـس هچ  رد  امـش  مدرک : ضرع  دـش . تقوشوخ  رایـسب  نم  ندـید  زا  ناـشیا  هدرک ، تاـقالم  ار  ما  هدـلاو  ما . هدیـسر  نیقناـخ  هب  مدـید 
هب دـنوادخ  هک  مدـیمهف  دـش . عطاس  يرون  ناهگان  مدرک  عّرـضت  ادـخ  يوس  هب  تقو  نامه  تعاس و  نـالف  رد  تفگ : دـیدش ؟ برطـضم 
.( ص 115 ج 1 ، ناـسحلا : يرقبعلا  ص 209 . مالـسلا :) مهیلع   ) رـصع یلو  ترـضح  تاکرب  دـناسر -( . یم  نم  هب  ار  وت  رون ، نآ  تکرب 

مرگ کشا  اـم  خر  رب  نارجه ، غاد  اـم  لد  رب  میا  هدرک  مگ  نایـشآ  مینیـسح ، رازلگ  لـبلب  میا  هدرک  مگ  ناـج  مارآ  میا ، هتـشگرس  قشاـع 
ناج مارآ  يرکـسعلا ، نبای  وت  یب  دنامن  شیاسآ  تفر و  يداش  تخـس و  دش  یگدنز  میا  هدرک  مگ  ناساس  تریح ، يارحـص  رد  هتـسخ 

میا هدرک  مگ 

دیما کیپ 

نیلولـسم ناتـسرامیب  رد  زور  کی  دـنک : یم  لقن  دـشاب  یم  مالـسلا :) مهیلع   ) تمـصع تیبلها  نیتسار  ياهقف  زا  ًاـعقاو  هک  اـهقف  زا  یکی 
دینک اعد  نم  يارب  اقآ  تفگ : نمب  درک  زاب  ار  شمشچ  متفر  شرتسب  رانک  یتقو  دوب  دب  هداعلا  قوف  شعـضو  هک  مدرک  تدایع  ار  یناوج 
متفگ وا  هب  نم  يزاسب . يزوسب و  رمع  رخآ  اـت  ضرم  نیا  اـب  دـیاب  يوش  یمن  بوخ  وت  دـنیوگ  یم  اـهنآ  دـنا  هدرک  سویأـم  اـهرتکد  ارم 

سویأم دیابن  دـعب  هب  نیا  زا  ما  هدروآ  دـیما  کیپ  وت  يارب  نم  یلو  دـنیوگ  یم  یملع  یعیبط و  تانایرج  يور  دـنیوگ  یم  هچ  ره  اهرتکد 
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ملاس حیحص و  دهشم  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  ار  ناوج  نآ  زور  کی  هام  دنچ  زا  سپ  يوش . یم  بوخ  هَّللاءاشنا  ناوخب  ار  هوزج  نیا  یشاب 
هلیسو امش  اقآ  تفگ : یم  هیرگ  لاح  اب  دسوبب و  ارم  ياپ  تسد و  تساوخ  یم  درک و  مالس  دمآ و  ولج  وا  متخانـشن  ار  وا  لوا  نم  مدید ،

نآ هلیـسوب  هدناوخ و  ار  تاوزج  نآ  ناتـسرامیب  رد  هک  تسا  یناسک  ءزج  ناوج  نآ  هک  مدش  هّجوتم  ًالامجا  نم  دنداد . افـش  ارم  دـیدش ،
نم هب  هک  زور  نآ  نیلولـسم ، ناتـسرامیب  رد  تفگ : ما ؟ هدید  اجک  رد  ار  امـش  نم  هک  دیئامرفب  تسا  نکمم  ردارب  متفگ : تسا . هتفای  افش 
نآ يردـقب  رامیب  ناوج  نیا  اریز  مدروآ  دایب  ار  هرظنم  نآ  تدایع و  نآ  ًاروف  نم  ما  هدروآ  دـیما  کیپ  وت  يارب  نم  شابن  سویأـم  دـیتفگ 

؟ ینک لقن  نم  يارب  ار  تنتفای  افش  نایرج  تسا  نکمم  متفگ : لاحرهب  مدرک . یمن  شومارف  ار  وا  زور  دنچ  ات  نم  هک  دوب  دب  شلاح  زور 
ار دیما  کیپ  هوزج  نآ  دیدمآ و  نم  تدایع  هب  ناتسرامیب  هب  امش  هک  دوب  يا  هبنشجنپ  زور  رهظ  زا  دعب  دیشاب  هدرکن  شومارف  رگا  تفگ :

دمآ تفر و  نوچ  مناوخب  ار  نآ  الاح  هک  تسا  فیح  مدـید  مدومن  هعلاـطم  يرادـقم  مدرک و  زاـب  ار  نآ  هظحل  ناـمه  نم  دـیداد ، نم  هب 
، مدش هادف -  یحور  نامزلا -  بحاص  ترضح  هب  لسوتم  مدناوخ و  ار  نآ  بش  رخآ  رد  اذل  دشاب ، هتـشاد  ماود  ملاح  دنراذگ  یمن  تسا 

درب مباوخ  ات  مدرک  هیرگ  ردقنآ  هرخالاب  مراد و  یقرف  هچ  هتفای  افـش  هدش و  هدرب  یمان  وا  زا  هوزج  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  اب  نم  اقآ  متفگ :
نم هک  دیدوب  هدید  امـش  هک  یبیجع  تلاسک  نآ  اب  حبـص  یلو  ما ، هدرک  شومارف  هک  مدـید  یم  مه  یئاهباوخ  مدوب و  هداتفا  لاح  یب  ای  و 

.( ص 14 ج 2 ، نامز : ماما  اب  تاقالم  ما -( . هدش  بوخ  مرادن و  یتحاران  ًادبا  هک  مدش  هّجوتم  مدوب  التبم 

قشاع ناوج 

لقن يراون  رد  دهشم  داشرهوگ  دجـسم  رد  ار  دوخ  ربنم  تشذگرـس  دوب و  هتفر  ربنم  ناهفـصا  رد  هک  رـصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  یکی 
 - هَّللاۀـیقب ترـضح  يالاو  ماقم  هرابرد  هک  يروشرپ  رایـسب  ینارنخـس  نمـض  رد  وا  دوش . یم  رکذـتم  ار  یقـشاع  ناوج  هصق  دوب  هدومرف 

مراد یئاـه  هبرجت  هار  نیا  رد  نم  : » دـیوگ یم  هتـشاد  ترـضح  نآ  هب  هقـالع  قشع و  و  هادـفلا -  همدـقم  بارتل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و 
، هن مصـالخا  یب  اـهدرمریپ  هب  نم  دـینک ، رکف  هک  نآ  هن  میوگب : سلجم  زیزع  ناـناوج  مرتحم  روضح  ار  اـهنآ  زا  یکی  مهاوخ  یم  بشما 
هک هنوگنامه  اهنآ  دـنور . یم  یکی  لزنم  ود  دـندش  دراو  مه  یتقو  دـنوش و  یم  دراو  تبحم  نادـیم  هب  رتدوز  اـهناوج  یلو  تسین  روطنیا 
هب شروی  زا  اهنآ  دـنک . یم  تکرح  رت  عیرـس  داتفا  تبحم  هار  رد  یتقو  ناشیحور  يورین  تسا  اه  هدروخلاس  زا  رت  يوق  ناشیجازم  يورین 

رتشیب ناوج  نازیزع  اـب  رودـقملا  یتـح  مراد  یم  تسود  نم  هک  تسنیا  دنـسر . یم  دـصقم  هب  دوز  دـنتفا و  یم  شهج  هب  شرپ  زا  شرپ و 
بظاوم ناضمر  هام  لوا  ياهبـش  میوگب . نخـس  جع ) ) نامز ماما  هرابرد  متفرگ  میمـصت  سدـقم  دهـشم  رد  یناضمر  هام  کی  منزب . فرح 

یناسک هچ  دیآ و  یم  ناششوخ  اهنآ  زا  یناسک  هچ  دنهد و  یم  شوگ  نم  بلاطم  هب  بوخ  یناسک  هچ  منیبب  هک  مدوب  سلجم  نیعمتـسم 
رگید ياهبـش  دوب و  هتـسشن  اهرود  نآ  لوا  ياهبـش  یلو  دـیآ  یم  نم  ربنم  ياپ  یناوج  مدـید  دنتـسه . نم  بلاـطم  هب  ءاـنتعا  یب  لـسک و 

یم اج  دوخ  يارب  دمآ و  یم  رتدوز  نیعمتسم  همه  زا  تسشن و  یم  ربنم  ياپ  مشش  مجنپ و  ياهبش  زا  هکنآ  ات  دش  یم  رتکیدزن  کیدزن و 
لوا ياهبـش  هّتبلا  هک  مدز  یم  فرح  هادف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  زا  نم  دوب . ام  تام  وحم و  وا  متفر  یم  ربنم  نم  یتقو  تفرگ .
نیا مدید  مدز  فرح  لاح  اب  هملک  ود  یکی  نم  یتقو  داتفا . لاح  هب  لاقم  زا  یقوذ و  هب  یملع  زا  بلاطم  مک  مک  یلو  دوب  یملع  يرادقم 
یم نامزلا  بحاص  ای  دایرف ، اب  هک  یبیجع  لاح  کی  دوب . زاـتمم  تیعمج  ماـمت  هب  تبـسن  هک  تشاد  یبـالقنا  ناـنچنآ  دـش . بلقنم  ناوج 

. درک ریثأت  نم  رد  وا  هبذاج  تسا . هداـتفا  يرـصتخم  هبذـج  رد  وا  هک  دوب  مولعم  دـیچیپ و  یم  دوخب  یهاـگ  تخیر و  یم  کـشا  تفگ و 
یم نوریب  منابز  زا  يزوسرپ  تاملک  هناقـشاع و  راعـشا  غیرد  یب  مه  نم  دش ، یم  رتشیب  نم  لاح  تشاذـگ  یم  رثا  نم  رد  وا  هبذـج  یتقو 

ترضح هب  تبحم  هعیـش و  فئاظو  هب  عجار  نم  هک  رخآ  ياهبـش  نآ  ات  درک  یم  ادیپ  دادتـشا  تالاح  نیا  دش . یم  بلقنم  سلجم  دمآ و 
دیچیپ و یم  دوخب  ناوج  نآ  مینکب . دیاب  هچ  تبیغ  نامز  رد  میرادب و  تسود  ار  وا  دیاب  هک  متفگ  یم  مدز و  یم  فرح  جع ) ) رـصع یلو 

یم بلقنم  مه  ام  هک  دیـشک  یم  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای  دایرف ، اـب  دـش  یم  دـنلب  لد  زا  هک  يا  هناقـشاع  هدـنزوس  ياـه  هرعن 
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وا نامالا  ثوغلا و  نامزلا  بحاص  ای  ناج  سنا و  يالوم  ناهج  هدـنراد  مدـناوخ . یم  ار  راعـشا  نیا  بش  کی  هک  تسه  مرظن  رد  میدـش .
دوخ دننز و  یم  ناشرکذ  ياه  هقلح  رد  یغورد  شیوارد  هک  يا  هقعـص  دز و  یم  داد  هدرم  ناوج  نز  لثم  تخیر ، یم  کشا  ناراب  لثم 
یم بلقنم  تخـس  ارم  داتفا و  یم  فعـض  لاحب  تخیر و  یم  کـشا  تخوس و  یم  وا  تشاد . تقیقح  اـجنیا  رد  دـنزادنا  یم  نیمز  هب  ار 

ینعی دوبن . رتمک  دوبن  رتشیب  رگا  تسه  اجنیا  رد  هک  دادعت  نیا  زا  مه  تیعمج  ًانمض  درک . یم  بلقنم  ار  تیعمج  ًاعبط  مهنم  بالقنا  درک .
ود مدید  یم  یهاگ  دندوب ، هتـسشن  سلجم  نآ  رد  رفن  رازه  جنپ  لقاال  دوب ، ّتیعمج  زا  رپ  شناویا  راهچ  داشرهوگ و  دجـسم  ياضف  مامت 

یبیجع لاح  سلجم  دش و  یم  هتفگ  نامزلا  بحاص  ای  دجسم  هشوگ  نآ  زا  نامزلا ، بحاص  ای  دجـسم  هشوگ  نیا  زا  تسا . دنلب  هلان  رازه 
اریز منک . ادـیپ  ار  ناوـج  نآ  هک  متفرگ  میمـصت  نم  اـّما  دـش ، ماـمت  مه  نـم  ياـهربنم  تشذـگ ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  هرخـالاب  تـشاد .

لد وا  هب  نم  هصالخ  میراد . یم  تسود  ار  ناملاحاب  عمتـسم  مه  اه  يربنم  ام  دـیراد  یم  تسود  ار  ناتبوخ  يرتشم  امـش  هک  يروطناـمه 
ماما قشاع  ِقشاع  نم  دورب . هادف -  انحاورا  نامز -  ماما  بقع  هک  متسه  یسک  نآ  هتخوسلد  قشاع  هتفیرف و  هتفیش و  نم  يرآ  مدوب . هتسب 
اجک شسردآ  دش و  هچ  هدوب و  هِک  نآ  هک  مدرک  لاؤس  منایفارطا  زا  فرط و  نآ  فرط و  نآ  زا  هرخالاب  منامز ، ماما  بحم  قشاع  منامز ،

. ناوج غارـس  هب  هزاغم  نامه  رد  هب  متفر  مدرک و  تکرح  نم  دراد  دهـشم  هّلحم  نالف  رد  يراطع  ناکد  باـب  مین  وا  هک  دـش  مولعم  تسا .
هب ار  شمسا  دنداد و  تبثم  باوج  اهنآ  تسا ؟ اجنیا  رد  تّیصوصخ  نیا  اب  یناوج  کی  مدیـسرپ  اه  هیاسمه  زا  تسا و  هتـسب  ناکد  مدید 

هدش رگید  يروط  کی  شلاح  درک و  زاب  ار  هزاغم  زور  هس  ود  ناضمر  هام  زا  دعب  وا  دنتفگ  نم  هب  اهنآ  تسا ؟ اجک  وا  متفگ : دـنتفگ ، نم 
دهـشم رد  نارهت  نابایخ  رد  زور  یـس  دودح  زا  دـعب  هرخالاب  تسا ؟ اجک  وا  میناد  یمن  ام  هدرک و  لیطعت  ار  هزاغم  تسا  هتفه  کی  دوب و 

هنوگ هدـش ، راز  درز و  شگنر  هدـش  رغـال  روج ؟ هچ  اـما  . دیـسر نمب  ناوج  نیا  مدـمآ  نوریب  لزنم  زا  یتقو  دوب ، اـجنامه  مهنم  لزنم  هک 
تفگ یم  درب و  یم  ارم  مان  دش و  يراج  شکـشا  دیـسر  نم  هب  یتقو  تسا !! هدنام  یقاب  وا  زا  یناوختـسا  تسوپ و  طقف  هتفرورف و  شیاه 
راشف اب  هتفرگ و  ارم  تسد  دسوب ، یم  ارم  ياه  هناش  تروص و  دنک و  یم  هیرگ  یه  دـهدب  رمع  لوط  وت  هب  ادـخ  دزرمایب  ار  تردـپ  ادـخ 

دهدب و رمع  لوط  ار  وت  ادخ  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  تفگ  یم  هلان  هیرگ و  اب  وا  هیچ ؟ ناجاباب  هدش  یچ  متفگ  وا  هب  دـسوبب . تساوخ  یم 
دوصقم هب  مدیـسر  لزنم  هب  هّنملاو  هَّللدـمحلا  یتخادـنا  هار  هب  ارم  يداد ، نم  ناشن  ار  هار  تفگ  یم  درک و  یم  هیرگ  درک و  یم  ءاعد  یه 

. دزیر یم  کشا  يراهب  ربا  لثم  دـنک و  یم  هیرگ  الاح  و  درک : لقن  ار  شا  هصق  نتفگ  هب  درک  انب  تقو  نآ  هزرمایب ! ُتاـباب  ادـخ  مدیـسر ،
یم دیدوب  هدرک  يریـس  رـصتخم  يزاجم  ياه  قشع  اهتبحم و  رد  رگا  دیا  هداتفاین  مه  يزاجم  ياه  تبحم  یتح  تبحم  هدـند  يوت  امـش  )

هرخالاب دیزرل .) یم  شندـب  درب  یم  ار  شلد  زیزع  بوبحم و  مسا  یتقو  هک  دوب  هدـش  ادـیپ  یلاح  کی  وا  رد  میوگ  یم  هچ  نم  دـیدیمهف 
هک يروطنامه  داتفا . ملد  رد  جع ) ) نامز ماما  هب  تبحم  دش . هدنک  اج  زا  ملد  دیدز  شتآ  ار  ام  لد  ناضمر  هام  ياهبش  نآ  رد  امش  تفگ :

هتفر هتفر  دروخ و  ناـکت  نم  لد  مک  مک  تسین ، تسرد  هک  مه  نیا  دوـبن ، ترـضح  نآ  هّجوـتم  یلکب  هتـشذگ  رد  لد  دـیتفگ . یم  اـمش 
بحاص ای  یتقو  رخآ  ياهبـش  هک  يروطب  دـش  ادـیپ  ما  هنیـس  رد  یبلق  لاعتـشا  باهتلا و  شقارف  رد  یلو  منیبب . ار  وا  هک  مدرک  ادـیپ  هقالع 
بحاص ای  میوگب  تساوخ  یم  ملد  طقف  مروخب ، يزیچ  تساوخ  یمن  ملد  مباوخب ، تساوخ  یمن  ملد  دـیزرل . یم  مندـب  متفگ  یم  نامزلا 

ملد مرادـن . راک  بسک و  هب  لد  مدـید  منک ، زاب  ار  هزاغم  ات  متفر  دـش و  مامت  ناضمر  هام  یتقو  منک . ادـیپ  ار  وا  ات  شلاـبند  مرب  ناـمزلا و 
یم ملد  منیبب ، ار  مبوبحم  دـهاوخ  یم  ملد  منیبب . ار  رادـلد  دـهاوخ  یم  ملد  تسا ، فرـصنم  وا  ریغ  زا  تسا و  هجوتم  هطقن  کـی  هب  طـقف 
هوـک ِهوـک  نماد  هب  متفر  متـسب و  ار  نآ  متـشادرب و  تسد  ناـکد  زا  مسرب . رکیپ  هاـم  بوـبحم  هب  اـت  مورب  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـهاوخ 

، دوب نابایب  اهنامز  نآ  تسا ). هدش  دهشم  رهـش  ِءزج  الاح  یلو  تشاد  هلـصاف  دهـشم  اب  خسرف  مین  تقو  نآ  هک  تسا  یهوک  نیا  . ) یگنس
نابرهم ياـقآ  یئاـجک ؟؟ ملد  زیزع  یئاـجک ؟؟ مبوبحم  مدز . یم  داد  یه  باـتهم  رد  اهبـش  باـتفآ و  رد  اـهزور  ناـبایب ، نآ  رد  متفر  نم 

زیزع ناج ، اقآ  تیور  لگ  زا  رود  هک  میتسم  لبلب  نآ  يرتـالو  قلخلا  يرَا  نَا  یلع  ٌزیزع  يونلا  کـب  ترقتـسا  نیا  يرعـش  َْتَیل  یئاـجک ؟
نم هناش  يور  تشاذـگ  یم  ار  شیاهتـسد  مه  یهاگ  تخیر و  یم  کشا  اجنیا   ) مدرک هلان  ياه  اـم  سفق  دـمآ  يرفولین  نشلگ  نیا  لد ،
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شتآ يور  تبقاع  دزرمایب . ار  تردپ  ادخ  مدز ، راز  اجنآ  متخوس ، مدرک ، هیرگ  اجنآ  تفگ : یم  نم ) شود  يور  تشاذگ  یم  ار  شرس 
مناوت یمن  نم  هک  ییاهزیچ  نتفگ  هب  درک  عورـش  تقونآ  . ) مداهن شیاپ  هب  رـس  تبقاع  مدید ، ار  مبوبحم  تبقاع  دنتخیر ، لاصو  بآ  ملد 

هدنز رتشیب  رگید  هتفه  کی  نم  ظفاحادخ ... تفگ : دیـسوب و  ارم  تروص  مدید  درک  مامت  ار  شیاه  هیرگ  یتقو  میوگب ) مه  دیابن  میوگب 
ایند رد  رتشیب  هک  مدیـسرت  دـش !! هداهن  رادـلد  رای و  ياپ  هب  تروص  مدیـسر !! مدوصقم  هب  مدیـسر !! مبلطم  هب  تفگ : ارچ ؟ متفگ : متـسین .

!! دـنتفریذپ اـقآ  مدرک ، گرم  تساوـخرد  اذـل  دوـش !! هدوـلآ  هراـبود  كاـپ ، حور  نیا  دوـش . کـیرات  زاـب  نـم  نـشور  بـلق  نـیا  مناـمب 
امـش اهناوج  الاح  تفر . ایند  زا  رگید  زور  تفه  ای  شـش  زا  سپ  ناوج  نآ  درک و  ءاعد  ارم  مراپـس  یم  ادخب  ار  وت  میتفر  ام  تظفاحادـخ 

لد دهاوخ ، یم  كاپ  لد  دیشاب ، هناگیب  اهامـش  هک  تشادن  یـشیوخ  موق و  جع ) ) نامز ماما  اب  وا  تشادن ، یقرف  امـش  اب  وا  دیـشابن ، دیماان 
درم و زا  دایرف  هک  بل  ياشگب  ناجاقآ  ناجالوم ، ناریح ، دنوش و  هلاو  یقلخ  هک  خر  يامنب  هن . ای  دـننک  یم  هّجوت  امـش  هب  دـینیبب  دـیهدب 

قـشاع هک  ره  نابز  زا  يرکـسعلا  نبای  تمالک  هب  دـنهد  یم  شوگ  هک  ام  ياهناوج  اب  وگب  نخـس  ایب  مورب ) تیاـهبل  ناـبرق  ... ) دـیآرب نز 
زک رگنب  تافو و  زا  دعب  ام  تبرت  ياشگب  دیآرب  نهد  نآ  زا  نادنمدرد  ِدرد  یک  هدیسر  بل  هب  اهناج  تناهد  ترـسح  زا  میوگ : یم  تسا 
لد رد  ار  هادـف -  یحور  نامز -  ماـما  قوش  تبحم و  قشع و  ءاـیبنالا  متاـخ  هب  تیتاذ  تبحم  هب  ایادـخ  دـیآرب  نفک  زا  دُود  تقارف  شتآ 

تبحم و زا  گرزب  هچب و  یماع ، ملاع و  نز ، درم و  زا  تیعمج  نیا  لد  ءایبنالا  متاخ  تبیبح  هب  اـنهلآ  هدـب  رارق  بشما  تیعمج  نیا  ماـمت 
نم هابت  ملاح  ما  هداتفا  ما  هنـشت  ءافـشلاراد  دوب  وا  مضیرم  نم  ادگ  متـسه  شرد  رب  تسا و  هش  وا  امرف . راشرـس  ولمم و  نامز  ماما  هب  قشع 

.( ص 200 ج 1 ، نامز : ماما  اب  تاقالم  هانپ -(  رگید  وا  ریغ  مرادن 

( یقفاب  ) دنزرف يافش  تشذگرس 

هب تشاد  اعد  سامتلا  شدنزرف  يافـش  يارب  هک  يردام  زا  يا  همان  یبش  متفر ، یم  ربنم  دزی  قفاب  رد  هک  يرمق  لاس 1416  ياروشاع  ههد 
هامریت زا  هلاسراهچ  یقفاب ، ینیعم  دمحا  جاح  رسپ  ینیعم ، دمحم  مدنزرف  تسا : نیا  ناتساد  هک  هتـشون  همان  رد  ار  ینایرج  دیـسر و  متـسد 

هیبنت ار  وا  بترم  دنک ، تبحص  دونشب و  ًالماک  دناوت  یمن  مدنزرف  متسناد  یمن  هک  لیاوا  دش و  ییایوگ  ییاونـش و  لالتخا  راچد  هتـشذگ 
یب ردـقچ  : » متفگ یم  دز  یم  شناـبز  هـب  تـسد  یتـقو  يرک »؟ رگم  ینک  یم  دـنلب  ردـق  نـیا  ار  نوـیزیولت  ارچ  : » مـتفگ یم  مدرک و  یم 

زا یکی  هرخألاب  متسناد ، یم  وا  يزاب  سول  یهجوت و  یب  باسح  هب  ار  همه  هصالخ  یلال ؟ رگم  متفگ  یم  داد  یمن  باوج  یتقو  یتیبرت »؟
: متفگ ولج  متفر  دوب ، هداتسیا  يرانک  دمحم  اهنت  دندوب ، يزاب  لوغشم  اه  هون  همه  گرزبردام ، طایح  رد  هامریت  مّود  همین  ياهزور  نامه 

مبلق دیآ  یم  مدای  نامز  ره  هک  تفگ  يا  هلمج  یلو  مربب  اه  هچب  دزن  رارـصا  اب  ار  وا  متـساوخ  و  ینک »؟ یمن  يزاب  اه  هچب  اب  ارچ  دمحم ! »
عوضوم هّجوتم  هعفد  کی  نم  درک . نتسیرگ  هب  عورـش  دوخ  شوگ  نابز و  هب  هراشا  اب  و  مرادن » ... هک نم  نامام ! : » تفگ دریگ ، یم  شتآ 

تکرح نارهت  دـعب  دزی و  فرط  هب  منک . هجلاـعم  ار  وا  دوب  رارق  رگید  دراد . یلـال  رک و  تلاـح  وا  تسین و  يزاـب  سوـل  هلئـسم  هک  مدـش 
هدید دروم  کی  نیمه  تسا ، يردان  يرامیب   » دنتفگ مدرب و  یـسانشناور  باصعا و  زغم و  شوگ و  نیـصصختم  نیرتمهم  دزن  ار  وا  مدرک 

هّدغ تسا ؟ سوریو  تسا ؟ بورکیم   » مدیـسرپ دنکب » يراک  وا  يارب  دناوت  یمن  سک  چیه  : » دـنتفگ مربب »؟ جراخ  هب  ار  وا  : » متفگ هدـش »
یم نیب  زا  دتفا و  یم  راک  زا  يزغم  ياهلولس  دنک و  یم  ادیپ  مه  یموس  بیع  هنافسأتم  : » تفگ رتکد  هدوب » ملاس  هک  مه  اهشیامزآ  تسا ؟
نم :» دز داد  تخورفارب و  شردپ  اما  تسیچ »؟ ادخ  حالـص  مناد  یمن  : » متفگ تفر و  جـیگ  مرـس  هک  نم  رله »... مردنـس  يرامیب  مان  دور 
سک نم  رتکد  هن ! : » تفگ میداد » ماجنا  اـم  میهدـب  ماـجنا  دوب  رارق  راـک  ره  : » تفگ رتکد  مریگ » یم  يرگید  رتکد  زا  ار  مدـنزرف  ياـفش 

يدیماان اب  هودنا و  مغ و  زا  يراب  هلوک  اب  هتسکشلد  هتـسخ و  رگید  مریگ .» یم  ار  شیافـش  مالـسلا :) مهیلع   ) راهطا همئا  زا  تسه  يرگید 
مه خآ  کی  یتح  درکن  رارکت  تفگ ، یم  هک  مه  ار  يا  هملک  دـنچ  صقاـن و  تـالمج  دـمحم  رگید  میدرک ، تکرح  ناـمراید  فرط  هب 
رهظ زا  دعب  زور  ره  یضیرم  زا  لبق  ات  درک  یم  ناهنپ  نارگید  زا  ار  دوخ  درک ، یمن  يزاب  اه  هچب  اب  دمآ ، یمن  نوریب  هناخ  زا  تفگ . یمن 
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، تشگ یمرب  لزنم  هب  تالقنت  دیرخ  اب  دعب  درب و  یم  كراپ  هب  تشاذگ و  یم  روتوم  يور  ار  وا  اباب  تفر . یم  حیرفت  كراپ و  هب  ردپ  اب 
شا هدـشمگ  لابند  شناهد  رد  تسـشن و  یم  هنیآ  ولج  اهزور  تشادـن . تسود  ار  اه  هچب  اب  يزاب  كراپ و  تالکـش ...، کفپ ، وا  رگید 
یتقو تخیر ، یم  ورف  شیاه  هنوگ  زا  ناـطلغ  دـیراورم  نوچمه  ییاـه  هناد  دـش و  یم  هریخ  فقـس  هب  دـیباوخ و  یم  تشپ  هب  تشگ  یم 
دراک دوش ، بوخ  ششوگ  شنابز و  ات  دروآ  یم  ار  لاچخی  لخاد  ياهوراد  درک . یم  دوخ  شوگ  نابز و  هب  هراشا  مدیـسرپ  یم  ار  تلع 

پوت و يزاـب و  بابـسا  رگید  درک ، یمن  ادـیپ  دوخ  یـصالخ  يارب  یهار  دوب ، دوخ  ياوادـم  لاـبند  هب  مادـم  دربـب ، ار  شناـبز  دروآ  یم 
: تفگ شردپ  میتشگرب  هک  نارهت  زا  ار . اه  هچب  ًاصوصخم  دز  یم  ار  همه  دیبوک  یم  دوخ  تروص  رـس و  هب  وا  تشادـن  تسود  هخرچود 
هب مدنام  حبص  ات  متفر  هبنشجنپ  ات  ود  دریگب ». افش  دیاش  وش  لیخد  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللادبع هدازماما  ورب  هبنـشجنپ  وت  مرادن  تصرف  هک  نم  »

ًامتح تسا  نابعش  همین  اب  فداصم  هبنشجنپ  نیا  نوچ  درک : رارصا  وا  یلو  مور » یمن  رگید  دوش  یمن  باجتـسم  نم  ياعد  :» متفگ شیاباب 
نب یسوم  رسپ  مانب  ار  ناشیا  ام  ( ) مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  رـسپ  ربق  رانک  هرابود  متفر  نابعـش  همین  هبنـش  هس  وا  رارـصا  اب  يورب . دیاب 
ناج اقآ  : » متفگ مدرک  ساـمتلا  مدـناوخ و  اـعد  متخ و  مدروآ  اـجب  ار  نابعـش  همین  صوصخم  لاـمعا  میـسانش ) یم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج

بشما نم  تسامش ، مانمه  دمحم  هدش  نیـشن  هناخ  مرـسپ  منزب ؟ فرح  مناوت  یمن  ارچ  دسرپ : یم  هراشا  اب  مهدب ؟ یچ  إر ؛ دمحم  باوج 
.« مرادن يدیما  چیه  رگید  یهدن  ار  مباوج  امـش  رگا  اجنیا  ما  هدنام  هجیتن  یب  یگدنود  لاسکی  زا  دعب  : » متفگ منک »... یم  سراپ  حبـص  ات 
»؟ مهدـب یچ  ار  مرهوش  باوج  مریگب . ار  مباوـج  دـیاب  هدـشن  حبـص  اـت  : » متفگ ریگب » مارآ  : » دـنتفگ دـندوب  اـجنآ  هک  يرفن  دـنچ  هچ  ره 
زاب رهطم  مرح  برد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  دوبر  ار  منامـشچ  باوخ  مدوب  هتـشاذگ  راوید  هب  ار  مرـس  روطنامه  دوب  تعاس 5  ياه  یکیدزن 

(. دنـشاب هدمآ  حبـص  زامن  يارب  هکنیا  لثم   ) دنتـسه ناشیا  رـس  تشپ  قفاب  ياهدیـس  زا  یعمج  دندش و  لخاد  يراوگرزب  ياقآ  کی  دش ،
، مورن ولج  دنریگب  ارم  ولج  ات  دندروآ  تسد  ناشیا  نایهارمه  دنتـسه »؟ ناشرـس  تشپ  ردقنیا  هک  دنتـسه  یک  ناشیا  : » متفگ ولج  مدـیود 
: متفگ وگب » ار  تبلطم  : » دنتفگ دندیـشک  مرـس  يور  یتسد  مسوبب ، ار  اقآ  تسد  متـساوخ  ولج ، متفر  دیایب ». دیراذگب  : » دنتفگ اقآ  مدـید 

زامن تعکر  ود  وش  دنلب  دندومرف : اقآ  دوشب »؟ بوخ  مدنزرف  منک  راکچ  اقآ  تسا ؛ دمحم  یـضیرم  ملکـشم  نیلوا  مراد ، لکـشم  ات  دنچ  »
وت هک  یـسک  نامه  : » دـنتفگ دـیتسه »؟ یک  امـش  اقآ ! : » متفگ ناوخب » هرابود  : » دـنتفگ مدـناوخ ». نـآلا  نیمه  : » متفگ ناوخب . ناـمز  ماـما 

بیغ اقآ  مدـید  هک  دوش ، یم  بوخ  دـنتفگ : هن »؟ ای  دوش  یم  بوخ  مدـنزرف  دـیتسه ، نامز  ماما  اـقآ  ًاـمتح  سپ  : » متفگ یتسه ». شلاـبند 
زا مدینشن . یباوج  رگید  دنتفر و  همه  مدید  هک  منیبب »؟ ار  ناشیا  دیاب  اجک  مراد  لاؤس  مراد  لکشم  زونه  نم   » متفگ شنایفارطا  هب  دندش ،

هرابود متخاس و  وضو  مدوب  هدرب  ندیماشآ  يارب  هک  یبآ  اب  دوب  هتسب  مرح  ِرد  نوچ  مدناوخ . نامز 7  ماما  زامن  هرابود  مدش ، رادیب  باوخ 
: تفگ دوش » یم  بوخ  دنا : هتفگ  اقآ  : » متفگ یتفرگ »؟ ار  دـمحم  يافـش  : » تفگ دوب ، رظتنم  نوریب  شاباب  مدـمآ ، نوریب  حبـص  مدـناوخ .

نامه هدرکن  يرییغت  ًالـصا  مدید  دش . رادیب  دمحم  مدرک و  ربص  هناخ  مدمآ  دوش » یم  بوخ  دندومرف : نامز  ماما  اقآ  : » متفگ اقآ » مادـک  »
وا یشوخلد  اهنت   ) دوب هدیباوخ  نویزیولت  ولج  لومعم  قبط  هک  دوب  بورغ  ياهیکیدزن  مدش . هتسکش  لد  دراد ، ار  یلبق  تاکرح  تالاح و 

هناخزپشآ لخاد  نم  تفر ) یمن  نوریب  اباب  اب  دوب  هدش  ضیرم  هک  ینامز  زا   ) هچوک رـس  هزاغم  دوب  هتفر  قباس  لثم  شاباب  و  دوب ) نویزیولت 
خآ کی  دنتفرگ  وا  زا  هک  مه  عاخن  شیامزآ  رد  هک  دمحم  : » مدید نوریب  مدیود  مهاوخ ». یم  ار  ماباب  نامام ! : » دمآ ادص  مدـید  هک  مدوب 

! اباب : » متفگ هچوک  رس  مدیود  مدرک  لغب  ار  وا  متخادنا  مرس  ار  مرداچ  اباب ،» : » تفگ داد  ناشن  ار  برد  هراشا  اب  دیوگب » تسناوت  یمن  مه 
رـس هراشا  اب  دسرپ  یم  هچ  ره  دید  تسیرگ ، یم  طقف  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  اباب  دیایب » نوریب  هناخ  زا  دهاوخ  یم  درک  ادص  ار  وت  دمحم 
یم يزاب  اه  هچب  رگید  اب  و  نادـنخ ، لاحـشوخ و  تشگرب ، هزاغم و  تفر  هلب ! تسا . هتـشگرب  وا  ییاونـش  هک  میدـیمهف  دـهد ، یم  باوج 
دهد یم  جنر  ار  وا  هک  دنک  یم  سح  شدوخ  رد  یبیع  یلو  دشن  هدید  وا  رد  هَّللادمحب  مه  یموس  بیع  دور و  یم  حـیرفت  كراپ و  دـنک 

اه هبنـشجنپ  همه  لاحب ، ات  زور  نآ  زا  درادن . ار  قباس  یحور  تیعـضو  یلو  تسا . تحاران  یلیخ  هک  دنامهف  یم  ام  هب  دوخ  تاکرح  اب  و 
مه زاب  دنناوخب ، نامز  ماما  زامن  میولوچوک  يافش  يارب  ات  مدرک  نفلت  ناراکمه  ناتسود و  هب  لوا  نامه  مروآ  یم  اجب  ار  نامز  ماما  زامن 
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.( ص 58 تسود : رضحم  رد  تسا -( . راهطا  همئا  هب  مدیما 

یحیسم ناوج 

ياقآ مانب  هبنـش  هس  ياهبـش  هسلج  ياـقفر  زا  یکی  یـسمش  لاس 1345  هامریت  لـئاوا  ًاـبیرقت  تفگ : یم  زاریـش  مرتحم  نویناـحور  زا  یکی 
يدتبم ار  وا  حالطصاب  دوش و  یحیسم  تسا  کیدزن  وا  و  دنا . هدرک  غیلبت  ار  وا  اهیحیـسم  هک  تسا  یناوج  تفگ  دمآ و  نم  دزن  یننملاوذ 

دش رارق  مدرک و  لوبق  نم  دینک . تبحص  وا  اب  يردق  امش  هک  تسا  مزال  دشاب و  هتشاد  مالسا  زا  یتاعالطا  هک  دراد  تسود  وا  دنا . هتفرگ 
رد حبص  تعاس 10  زور  نامه  رارق  قبط  مینزب . فرح  مالـسا  هراـبرد  وا  اـب  اـت  دـنروایب  اـم  لزنم  هب  ار  وا  تعاس 10  حبـص  زور  کی  هک 

داتفا ناوج  نآ  هب  ممشچ  یتقو  دش ، لزنم  دراو  پیت  شوخ  مادنا و  شوخ  رایسب  یناوج  مدید  مدرک  زاب  ار  رد  متفر و  رد  تشپ  نم  دندز ،
يرثا دزوسب و  مّنهج  شتآ  رد  هفایق  نیا  اب  ناوج  نیا  هک  دنـسپن  هَّللاۀـیقب  إی  مدومن  ضرع  مدرک و  هادـفلا  هل  یحور  نامز  ماـما  هب  یهجوت 

یحیـسم همه  عقوم  نامه  رد  شردام  ردپ و  یتح  شلیماف و  مامت  وا و  هک  مدیمهف  اهدـعب  هّتبلا  . ) دوشن یحیـسم  وا  ات  راذـگب  نم  مالک  رد 
زا رایـسب  هکنآ  لثم  دوب  ادـیپ  شا  هفایق  زا  اما  مدرب . یئاریذـپ  قاطا  هب  ار  ناوج  نآ  تسا ). هدرکن  راـهظا  ننملاوذ  ياـقآ  هب  یلو  دـنا  هدوب 

دوخب ار  وا  هجوت  قالخا  هلیسوب  دوب  هک  روط  ره  نم  یلو  دنک ، هاگن  نم  هب  تساوخ  یمن  تسا و  رفنتم  دوب  ّتیناحور  سابل  هک  نم  سابل 
تفگ نم  هب  مدوب ، هداد  لیکـشت  يا  هسلج  وا  يارب  هک  یئاهزور  زا  یکی  رد  مدومن . منانخـس  هب  نداد  شوگ  هب  راداو  ار  وا  هدرک و  بلج 

ام لزنم  دراو  تشاد  تسد  رد  اصع  تشاد و  تروصب  باقن  هک  یتهبارپ  صخـش  مدـید  یم  ءایؤر  ملاع  رد  مدـید ، یبیجع  باوخ  بشید 
يرصتخم نم  دندرک و  رون  رد  هقرغ  ار  هناخ  مامت  هک  دندوب  ینارون  يردق  هب  اقآ  نآ  دیتشادن ، کنیع  یلو  دیدوب  ناشیا  اب  مه  امش  دش و 

دوب هدیباوخ  قاطا  رد  تسا  شترا  رـسفا  تسا و  یحیـسم  هک  مردارب  دندش و  لزنم  دراو  اقآ  نآ  هرخالاب  مدـید ، یم  ار  اقآ  نآ  نساحم  زا 
نیا رد  دینکن . رادیب  ار  وا  تسا  هدیباوخ  هزات  وا  مدرک  ضرع  نم  دـننزب ، ار  وا  دنتـساوخ  یم  هکنآ  لثم  دـندرک  هراشا  وا  هب  اصع  اب  ناشیا 

 - رصع یلو  ترـضح  اقآ  نآ  هک  متفگ  ناوج  نآ  هب  نم  مدیدرگ . رادیب  باوخ  زا  مهنم  دندش و  دیدپان  مرظن  زا  اقآ  نآ  هبترم  کی  عقوم 
هک تسنیا  شریبعت  ما ، هدوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  هکنیا  و  دنا . هدمآ  امـش  تیادـه  يارب  هک  هدوب  ءادـفلا -  همدـقم  بارتل  انحاورا 

ار مالسا  سدقم  نید  هب  فرشت  تافیرشت  دیهدب  هزاجا  رگا  اذل  تسا ، جع ) ) رصع یلو  ترـضح  دیئأت  دروم  نم  ضیارع  دینادب  دیاب  امش 
فراـعم لـئاسم و  رد  رگید  هسلج  دـنچ  دـیئامرفب  هزاـجا  رگا  منک و  قیقحت  هراـب  نیا  رد  رتـشیب  مهاوخ  یم  نم  تفگ  وا  میوگب . امـش  هب 

مه اب  مه  رگید  هسلج  دنچ  اذل  درادن . یعنام  متفگ  وا  هب  نم  تسا . هدنام  یقاب  یتالاکشا  زونه  نم  يارب  اریز  مینزب  فرح  مه  اب  یمالـسا 
هفایق اب  میهد  همادا  ار  لبق  زور  ياهثحب  دوب  انب  دش و  هسلج  دراو  یتقو  زور  کی  هکنآ  ات  میدز  فرح  مالـسا  سدقم  نید  تیناقح  هرابرد 

ات دـیئوگب  نم  هب  ار  مالـسا  سدـقم  نید  هب  فرـشت  تاروتـسد  ًافطل  تسین  اهثحب  نیا  هب  جاـیتحا  تفگ  درک و  ور  نم  هب  يدـج  بلاـج و 
ریخ هَّللاءاشنا  متفگ : نم  ما . هدـید  یبیجع  باوخ  زاـب  بشید ، هلب  تفگ : تسیا ؟ هزاـت  ربخ  رگم  هدـش  هچ  رگم  متفگ : نم  . موشب ناملـسم 

ترضح نآ  دمآ ، مباوخب  لبق  بش  دنچ  هک  یئاقآ  نامه  مدید  ایؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  تفگ : دینک . لقن  نم  يارب  ار  نآ  ًافطل  تسا ،
کنیع هعفد  نیا  دـیدوب و  ناشتمدـخ  رد  مه  امـش  دـش و  یم  هدـید  مه  ناشکرابم  تروص  زا  یمک  هعفد  نیا  یلو  دنتـشاد  باقن  مه  زاـب 

هدمآ ام  لزنم  هب  اقآ  هک  دوشن  علطم  تسا و  یحیسم  مردارب  هکنآ  يارب  نم  دندش  ام  لزنم  دراو  امش  اب  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  دیتشاد 
فرطب ارم  تفرگ و  ار  میاهوزاب  هکنیا  لثم  ناهگان  مدرک  یم  تکرح  اقآ  زا  رتولج  اذل  موشب ، اهقاطا  دراو  اقآ  زا  لبق  متفرگ  میمـصت  دـنا 

نم دیئوگب  اقآ  هب  میوگب  امـشب  هک  مدرک  تین  ملد  رد  نم  ریگب  وضو  دنتفگ : دـندومرف و  یهاگن  نمب  اقآ  عقوم  نیا  رد  دـینادرگرب . بقع 
مهنم ًاربج  هکنیا  لثم  مدرک و  هاگن  نم  دنتفرگ  وضو  ضوح و  بل  دـندروآ  فیرـشت  ناشدوخ  دـندوب  علطم  متین  زا  اقآ  متـسین . دـلب  وضو 

هـس اقآ  متفگ  ناوخب  زامن  دـندومرف : نم  هب  اقآ  وضو  زا  دـعب  متفرگ . وضو  مهنم  دـنتفرگ  یم  وضو  اـقآ  هک  هنوگناـمه  متفر و  ضوح  بل 
ود زاب  یلو  میناوخ ، یم  زامن  میور و  یم  اجنآ  هب  هبنـشکی  زور  هک  تسا  اسیلک  رد  زامن  ناشروظنم  مدرک  یم  رکف  نوچ  هدنام  رگید  زور 
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رد هک  مدش  هّجوتم  هبترم  کی  یلو  دش  هچ  مدـیمهفن  باوخ  ملاع  رد  نم  ناوخب ! زامن  میوگ  یم  تسین  مروظنم  زامن  نآ  دـندومرف  هبترم 
لوغـشم زامن  ندناوخب  مدوبن  دـلب  یبرع  هملک  کی  هکنآ  اب  دـیناوخ  یم  زامن  اهناملـسم  امـش  هک  هنوگنامه  ما و  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  قاطا 

مدش رادیب  باوخ  زا  ناهگان  هک  دیدیسوب  ارم  یناشیپ  مه  امش  دندیسوب و  ارم  یناشیپ  دندروآ و  فیرـشت  اقآ  دش  مامت  مزامن  یتقو  مدش .
هام رویرهـش  متـسیب  زور  رد  ناوج  نآ  بیترت  نیدب  نیاربانب  و  دیئامرفب . مالـسا  سدقم  نید  هب  فرـشم  ارم  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  اذـل  و 
هب ار  مالسا  ماکحا  بادآ و  ات  دیایب  ام  لزنمب  حبص  تعاس 10  زور  نآ  يادرف  زا  هک  دش  رارق  دش و  مالسا  سدقم  نید  هب  فرـشم   1345

تفگ دمآ و  ام  لزنم  هب  حبـص  تعاـس 10  میتـشاد  هک  يرارق  قبط  زور  نآ  يادرف  دـماین . وا  مدـش  رظتنم  هچ  ره  لوا  زور  مهد . میلعت  وا 
يادرف مدوب . لفاغ  دیوگ و  یم  هچ  مدشن  هّجوتم  نم  داد . میلعت  نم  هب  ار  زامن  دوب  هدمآ  ام  لزنم  هب  امش  فرط  زا  هک  یـصخش  نآ  زورید 

لبق هقیقد  دنچ  یلو  داد . میلعت  نم  هب  ار  ناذا  دمآ و  مه  زورما  دوب  هدمآ  امش  فرط  زا  زوریرپ  هک  یـسک  نامه  تفگ  دمآ و  زاب  زور  نآ 
: متفگ وا  اب  نم  درک . یم  هچ  دش  یم  دراو  مردارب  دوب  ام  لزنم  رد  وا  هک  یتقو  رگا  دندش . جراخ  ام  لزنم  زا  ناشیا  دـیایب  مردارب  هکنآ  زا 

یسک هک  نم  اما  دهد ؟ میلعت  ار  ناذا  زامن و  نمب  هک  دیداتسرفن  ار  یسک  زورید  زوریرپ و  امـش  رگم  هن  تفگ : يدید . یم  باوخ  ار  اهنیا 
شهاوخ موشب ، هّجوتم  رتهب  ار  بلطم  ملیاـم  نوچ  متفگ  وا  هب  متفر و  ورف  رکف  هب  یلیخ  مدوبن  دـلب  ار  وا  لزنم  ًاـساسا  مدوب و  هداتـسرفن  ار 

رد گنز  يادص  رهظ  زا  دعب  تعاس 2  زوریرپ  تفگ : وا  تسا ؟ هدوب  هچ  هّیضق  منیبب  ات  نک  لقن  ار  نایرج  تایصوصخ  هبترم  ود  منک  یم 
سپ دنا  هدوب  اه  هچب  ًاعطق  متفگ  دوخ  اب  دوبن  یسک  رد  تشپ  متفر  دننک  تیذا  دنهاوخ  یم  دنتسه و  اه  هچب  هک  مدرک  نامگ  نم  دش  دنلب 
مدرک یم  هاگن  رد  زرد  زا  نم  هک  يروطنامه  دـنک . یم  تیذا  زور  عقوم  نیا  یـسک  هچ  منیبب  دـندرگرب  هرابود  اهنآ  ات  متـسیا  یم  اجنیمه 

و هلب ، متفگ : تسا ؟ اجنیا  درک ) رکذ  ارم  لیماف  مان و  ) ینالف لزنم  تفگ : دـمآ و  رد  تشپ  تشادرب  رد  تیناحور  ساـبل  ییاـقآ  مدـید  هک 
ياقآ فرط  زا  نم  دـندومرف : اقآ  هلب . متفگ : یتسه ؟ وت  میهاربا  تفگ : درب و  ارم  کچوک  مسا  درک  یم  یگدـنز  نم  اـب  مه  مردارب  نوچ 

زا دعب  تعاس 4  ات  تعاس 2  زا  دـندش و  ام  لزنم  دراو  ناشیا  درادـن . یعنام  دـیئامرفب ، متفگ : مهد . میلعت  ار  زامن  وتب  هک  ما  هدـمآ  ینالف 
هک دوب  نیا  بیجع  و  دنتفگ ، نآ  رد  ار  وضو  یگنوگچ  نم  هب  دوب  مخز  متسد  نوچ  یتح  دنداد و  میلعت  نم  هب  ار  نآ  ماکحا  زامن و  رهظ 
نآ يادرف  زاب  دـنتفر . دـندرک و  تکرح  دـندوب  ام  لزنم  رد  هک  تعاس  ود  زا  سپ  و  متفرگ . یم  داـی  ًاروف  دـنداد  یم  میلعت  نمب  ار  هچ  ره 

ناشیا زا  نم  دـنداد . میلعت  دوب  مزال  هک  یئاهزیچ  رئاس  ناذا و  نمب  دـندروآ و  فیرـشت  دـندوب  هدـمآ  لبق  زور  هک  یتعاس  ناـمه  رد  زور 
هقیقد دنچ  زا  سپ  دـنتفر ، دـندرک و  تکرح  سپـس  دـشاب و  یم  نم  هفیظو  هن  دـندومرف : تسا . تمحز  امـش  يارب  هک  متـساوخ  ترذـعم 

ما هدش  ناملسم  نم  هک  تسناد  یمن  وا  نوچ  دش ، یم  تحاران  دمآ  یم  مردارب  دندوب  اجنآ  رد  اقآ  نآ  هک  عقوم  نآ  رد  رگا  دمآ ، مردارب 
نیا کچوک  مسا  هک  نم  مدرک ، رکف  دوخ  اب  درک  لقن  ار  هیـضق  ناوج  نآ  یتقو  متـسه  مالـسا  فراـعم  ماـکحا و  نتفرگ  داـی  لوغـشم  و 
ندش ناملسم  هلئسم  نمض  رد  تسناد و  یم  اقآ  نآ  یلو  متـسناد  یمن  ار  وا  لزنم  سردآ  تسناد ، یم  اقآ  نآ  یلو  متـسناد  یمن  ار  ناوج 

همهنیا تعرـس  نیا  اب  وا  هب  هتفر و  اهنآ  هناـخ  هب  هدوبن  لزنم  رد  شردارب  هک  یتاـعاس  نآ  رد  اـقآ  نآ  روطچ  دوب ، يرـس  ًـالماک  ناوج  نآ 
 - ءادفلا همدقم  بارتل  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  اقآ  نآ  هک  مدش  نئمطم  مدرک و  يدایز  هیرگ  نم  اذـل  تسا ؟ هداد  میلعت  ار  بلاطم 
هک منیبب  ات  نک  لقن  مه  ناشیا  يارب  ار  هیضق  میورب و  یتالحم  هَّللاۀیآ  ترضح  لزنم  هب  مه  اب  ایب  متفگ : ناوج  نآ  هب  لاح  نیع  رد  دندوب .

لاؤس ار  وا  لیامـش  اقآ و  نآ  نس  دودح  ناوج  نآ  زا  دندیمهف  ناشیا  ار  هّیـضق  یتقو  میتفر ، هل  مّظعم  لزنم  هب  اذل  تسیچ ، ناشرظن  ناشیا 
بحاـص صوـصخ  رد  تاـیاور  رد  هـک  هنوگناـمه  ار  اـقآ  نآ  لیامـش  و  دـندوب . یگلاـس  لـهچ  نینــس  رد  اـقآ  نآ  تـفگ : وا  دـندومرف .

مه ناشیا  رظن  دندرک و  يدایز  هیرگ  مه  یتالحم  هَّللاۀیآ  موحرم  تشادن . اهنآ  زا  یعالطا  چیه  وا  هکنآ  اب  درک ، لقن  تسه  جـع ) ) نامزلا
ص ج 2 ، نامز : ماما  اب  تاقالم  تسا -( . هدوب  هادفلا -  هل  یحور  نامزلا -  بحاص  ترـضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  اقآ  نآ  هک  دـش  نیمه 

(.( مق همالع  ط   ) 46

تسا دقع  هسلج  رصع  زورما 
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ندمآرب يارب  مورب  هلهـس  دجـسم  هب  البرک  زا  هبنـشراهچ  بش  دنچ  هک  متـشاذگ  همانرب  مدوب ، البرک  رد  دـندومرف : ییالبرک  قداص  جاح 
نان و يردـق  متـشاد و  يراب  هلوک  مدرک  تکرح  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  مدوب ، هتفر  بش  دـنچ  تسین  مدای  دوب ). جاودزا  رما  هک   ) متجاح
. مدرک تکرح  البرک  زا  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  متفرگ و  تسد  هب  بوچ  کی  مدرک و  اپ  هب  ار  يدـنب  ياهـشفک  هتـشادرب و  یکاروخ 

هَّللاای  » دـیوگ یم  ایوگ  تسا و  تکرح  رد  مرـس  لابند  یـسک  مدینـش  هاگان  مدوب ، اعد  رکذ و  لوغـشم  هک  یلاح  رد  متفر  هار  زا  يرادـقم 
هَّللاای درک  یمن  ربخ  ارم  دوب  نمشد  نیا  رگا  متفگ  دوخ  هب  دعب  متفرگ ، تعرـس  سرت  زا  دشاب ، دزد  دنکن  متفگ : دوخ  اب  مدیـسرت و  هَّللاای »

دوخ ربارب  رد  ار  وا  هاگان  مدرک  مک  متعرـس  زا  تسا ، نم  لـثم  دراد و  یتجاـح  هک  تسا  یـسک  مه  نیا  مداـتفا  رکف  هب  تفگ . یمن  هَّللااـی 
هب قداص  یجاح  دومرف : یبرع  هب  تشاد . یباذج  هفایق  دـنلب و  نهاریپ  هَّللاۀـمحر » مالـسلا و  کیلع  و  : » دومرف باوج  مدرک ، مالـس  مدـید 
هب مه  اب  هک  مدرک  ادیپ  یقیفر  هک  مدش  لاحشوخ  هلب . دومرف : یـسرپ ! یم  نم  زا  هک  يور  یم  اجنآ  مه  امـش  دبال  متفگ : يور ؟ یم  هلهس 

رغصا یلع  تبیصم  هکنیا  لثم  بئاصم و  ندناوخ  هب  درک  عورش  اقآ  نآ  لوا  بئاصم . ندناوخ  هب  میدرک  عورـش  هار  نیب  میور  یم  دصقم 
دوقعلاذ و مک  مدناوخ : ار  یبرع  راعشا  نیا  تسه  مدای  ندناوخ ، هب  مدرک  عورش  نم  دعب  دناوخ ؛ هاگ  همیخ  هب  ار  وا  نیسح  ماما  ندروآ  و 

هعیـضر هعولـض و  تنحط  يدعلا  لیخ  البرکب  نیـسحلا  ثیح  ۀعیجفلا  کلت  نم  ّضمأب  ًۀعیجف  یئیجت  يرتا  ۀعیفرلا  هدعاوق  تمده  مکنید 
هیرگ مه  نم  ندرک و  هیرگ  هب  دومن  عورش  نیشنب و  دومرف : نیمز و  يور  تسشن  اقآ  نآ  مدید  هاگان  ۀعیـضر  بلطاف  بضخت  دیرولا  مدب 

تا همانرب  ورب و  وت  تسا ، هلهس  دجسم  نیا  دومرف : میتفر  هار  يرادقم  میدرک ، تکرح  میدش ، دنلب  میدرک و  یلصفم  هیرگ  ود  ره  مدرک ؛
یظفاحادخ هدش و  تسرد  تراک  یتشگرب  البرک  هب  هک  فجن  زا  نکل  مور  یم  ما  همانرب  راک و  لابند  مراد  يراک  مه  نم  هدـب ، ماجنا  ار 

تقو کی  مدش ، زامن  اعد و  لوغشم  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ماقم  رد  مدش ، دجـسم  دراو  نم  تفر . دومرف و  إعد ؛ میارب  هدرک و 
تّیعمج همه  نیا  تسا  روـطچ  نـآلا  دوـب  توـلخ  یلیخ  دـندوب و  باوـخ  همه  مدـمآ  یم  هک  هتـشذگ  ياـه  هتفه  نم  هک  دیـسر  مرکف  هب 

هد تعاس  مدید  مدرک  هاگن  تعاس  هب  دندوب . هتفگ  ار  ناذا  ای  دوب  حبص  ناذا  ماگنه  ای  مدیـسر  یم  دجـسم  هب  تقو  ره  ًالبق  نوچ  دنرادیب .
رکف هب  تقو  کی  هچ !؟ ینعی  دـش ، رتدایز  مبّجعت  تسا ، هد  تعاس  دـنتفگ : مدیـسرپ  نارگید  زا  هدـیباوخ ، متعاس  ًاـمتح  متفگ  تسا  بش 
هلهـس دجـسم  نیا  دومرف  هبترم  کی  متفرن  هار  یلیخ  اقآ  اب  نم  هکنیا  و  دومرف . نم  هب  ار  یتـالمج  هچ  دوب ؟ یک  اـقآ  نآ  هک  مداـتفا  مقیفر 

مدرک و یم  هیرگ  حبص  ات  متخانشن  ار  ترـضح  نآ  مدش و  فرـشم  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  روضح  تاقالم و  ضیف  هب  مدیمهف  تسا ؛
«. البرک البرک  : » دز یم  داد  دوب و  رضاح  نیشام  مدوب . هدرب  هدافتسا  شکرابم  رضحم  زا  مدوب و  هتخانـش  ار  ترـضح  نآ  شاک  متفگ : یم 

یم يوخا  ات  مدرک  یم  زاب  ار  هزاغم  مدمآ  یم  رتدوز  نم  نوچ  هزاغم و  برد  مدمآ  هبنـشراهچ  زور  نامه  حبـص  متـشگرب  البرک  هب  یتقو 
یم رتدوز  زور  ره  هک  امش  دش ؟ ینالوط  ردقنیا  ارچ  متفگ : دندمآ ؛ يوخا  ات  دیشک  لوط  یلیخ  زور  نآ  میدرک . یم  راک  مه  اب  دندمآ و 

هسلج رصع  زورما  دش  رارق  و  میدرک ؛ وگتفگ  يا  هداوناخ  اب  تفگ : هچ ؟ ینعی  متفگ : میدوب  امـش  ریخ  راک  لابند  تفگ : مسبت  اب  دیدمآ ؟
.( لوا ص 268 ج  هادف : یحور  يدهم  ترضح  ناگتفیش  تفرگ -( . ماجنا  دوب  هدومرف  ترضح  هک  وحن  نامه  هب  دشاب و  دقع 

؟ تسیک ییوگ  یم  هک  صخش  نیا 

ياوه مدوب ، لیـصحت  لوغـشم  درجورب  هدازهاش  هسردم  رد  یناوج  لیاوا  رد  نم  دندومرف : هر ) ) یقارع دومحم  ّالم  دنوخآ  راوگرزب ، ملاع 
خسرف ود  یلو  دور  یم  نیب  زا  ناتسمز  يامرس  فرب و  راثآ  دوش و  یم  مرخ  زبسرـس و  نآ  یـضارا  زورون  مایا  رد  تسا و  لدتعم  درجورب 

تسا و لدـتعم  اوه  مدـید  نوچ  نیدرورف  لیاوا  تسا . ناسکی  تباث و  دادرخ  لوا  اـت  ناـنچمه  ناتـسمز  میورب  كارا  فرطب  رهـش  زا  هک 
تـسا هناتـسآ  ياتـسور  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  لهـس  هدازماما  ربق  متفگ : دوخ  اب  دـش  لیطعت  يزورون  مایا  رطاخ  هب  مه  اهـسرد 
عالطا زا  دعب  مه  بالط  زا  یعمج  دراد .) رارق  كارا  ياهشخب  زا  زازک  ياتسور  رد  درجورب  یخسرف  تشه  رد  هدازماما  نیا   ) منک ترایز 
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یخـسرف کی  رد  ًابیرقت  هک  هندرگ  ياپ  ات  میدمآ و  نوریب  هدایپ  درجورب  ياوه  اب  بسانم  شفک  سابل و  اب  دندش و  نم  هارمه  نم  دصق  زا 
( دنام یم  فرب  مه  ناتـسبات  ماّیا  ات  ناتـسهوک  رد  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  ( ؛ دش یم  هدـید  فرب  هندرگ  نایم  رد  میدومیپ . هار  تسا  عقاو  رهش 

ندیسر ات  دیبات و  یم  باتفآ  دوب و  هدیبوک  هداج  نوچ  یلو  میدید ؛ فرب  زا  رپ  مه  ار  ارحـص  میتفر ، الاب  هندرگ  زا  یتقو  میدرکن . ییانتعا 
بش میور و  یم  زور  رد  ار  خسرف  ود  هک  میدرک  باسح  دوخ  اب  میداد  همادا  دوخ  هار  هب  دوب  هدنامن  یقاب  خسرف  شـش  زا  شیب  دصقم  هب 

ییاتسور هب  رصع  تشگرب . اج  نامه  زا  ناهارمه  زا  رفن  کی  طقف  میباوخ . یم  هار  نیب  ياهاتسور  زا  یکی  رد  دوب  هبنـشراهچ  بش  هک  ار 
هدش یفخم  هتسب و  ار  هار  هدیراب و  فرب  میدید  میتساخرب  یتقو  حبـص  میدیباوخ ، اجنامه  مه  ار  بش  میدرک  فقوت  اجنآ  رد  میدیـسر و 

: تفگ دومن و  تعنامم  دـش و  علطم  لزنم  بحاص  میدـش . نتفر  هدامآ  درک ، عولط  باتفآ  میدـناوخ و  ار  زاـمن  یتقو  نیا  دوجو  اـب  تسا .
لـصتم رگیدـکی  هب  اهاتـسور  تسا و  بوخ  اوه  میتـفگ : تسا . هتـسب  ار  اـههار  همه  هزاـت ، فرب  نیا  دـیورب و  نآ  زا  هک  تسین  يا  هداـج 

میدش ییاتسور  دراو  رـصع  میتفر . مامت  ِیتخـس  اب  مه  ار  زور  نآ  میداتفا ، هار  هب  میدرکن و  ییانتعا  مینک . ادیپ  ار  هار  میناوت  یم  دنتـسه و 
هب اوه  میتساخرب  یتقو  حبص  میدیباوخ ، نابوخ  زا  یصخش  هناخ  رد  ار  بش  دوب ، تفاسم  خسرف  ود  زا  رتمک  ًابیرقت  دصقم  ات  اج  نآ  زا  هک 

نامدـصقم نوچ  میدـناوخ و  ار  حبـص  زامن  دـش . یمن  هدـید  يربا  اـما  دوب ، هدـیراب  هتـشذگ  بش  زا  رتشیب  مه  فرب  هدـش و  درـس  تّدـش 
نیب هک  باسح  نیا  هب  و  میداتفا ؛ هار  هب  زاب  دوب  بش  نیا  ترایز  كرد  ام  فدـه  جورخ  تقو  رد  دوب  هعمج  بش  شبـش  ادرف  کـیدزن و 

رد میناوت  یم  میسرب ، هدازماما  هب  میتسناوتن  مه  رگا  دنشاب و  یم  اجنآ  رد  مه  نم  ناگتسب  زا  یضعب  هک  تسا  ییاتـسور  ام  ریـسم  دصقم و 
نیب زا  لامتحا  تفگ : تشادزاب و  تکرح  زا  ار  ام  دـیمهف  ار  ام  دـصق  لزنم  بحاص  یتقو  منک . محر  هلـص  نم  مینک و  فقوت  اتـسور  نآ 

نآ ياوه  میرادن و  هلصاف  هندرگ  کی  زا  شیب  تسین و  يدایز  تفاسم  ام  ناگتـسب  ياتـسور  ات  اج  نیا  زا  میتفگ : دراد . دوجو  امـش  نتفر 
ره هب  دشاب . یمن  نتفر  نیب  زا  سرت  مه  هار  خسرف  کی  رد  تسا  فرب  هار  خـسرف  کی  طقف  نیاربانب  تسین ؛ فرط  نیا  لثم  هک  مه  فرط 

تفر تفگ و  ار  نیا  مدرگرب  ات  دینک  ربص  یمک  سپ  تفگ : دید  هدیاف  یب  ار  ندرک  رارصا  یتقو  هرخالاب  راکنا . ام  زا  رارصا و  وا  زا  لاح 
، دوش یم  عناـم  مه  زاـب  دـیایب  رگا  اریز  میورب ، میوش  دـنلب  هدـماین  اـت  هک  تسنیا  تحلـصم  میتفگ  رگیدـکی  هب  تفر  یتقو  تسب . ار  رد  و 

راکب يا  هلیح  دنک  يریگولج  ام  نتفر  زا  هک  نآ  يارب  نمؤم  درم  نآ  هک  میدـیمهف  هتـسب ، ار  رد  میدـید  میوش  جراخ  رد  زا  هک  میتساخرب 
تشاد تسد  رد  يا  هساک  هک  میدید  ناویا  نایم  ار  یلفط  تاظحل  نیمه  رد  مینیشنب ، اج  نامه  میدش  روبجم  اذل  تسا  هتسب  ار  رد  هدرب و 

هب میدـمآ و  نوریب  تعرـس  هب  درک ، زاب  ار  رد  عوضوم  زا  ربخ  یب  مه  وا  نک . زاب  ار  رد  میتفگ : وا  هب  دروخب  بآ  هزوک  زا  تساوخ  یم  و 
دید ار  ام  دوب  هتفر  ماب  يالاب  فرب  نتخادنا  يارب  هک  لزنم ، بحاص  میدـش ، جراخ  تشاد  رارق  هپت  يالاب  هک  يا  هناخ  زا  یتقو  میداتفا  هار 
یمن انتعا  ام  تشادن و  يا  هدیاف  دیور ؟ یم  اجک  الاح  هک  درک  رارـصا  ردق  ره  هراچیب  دـیوش . یم  كاله  هک  دـیورن  دـیورن ، دز . ادـص  و 

اجک زا  هک  دومن  ریسم  نداد  ناشن  هب  عورش  تسا و  ادیپان  هتـسب و  هار  دز  دایرف  دیود و  دید ، هدیاف  یب  ار  ندرک  رارـصا  هک  یتقو  میدرک .
هار میدش  رود  اتـسور  نآ  زا  هک  یتفاسم  میتفر . یم  هار  ام  درک و  یم  ییامنهار  دیـسر  یم  شیادص  هک  ییاج  ات  دـیورب و  یفرط  هچ  زا  و 
ورف دوب  هدرک  راومه  ار  اهنآ  فرب  هک  ییاهلادوگ  هب  هنیـس  ات  یتح  رمک و  ات  یهاگ  میتفر ، یم  دوخیب  میتفاین و  دوب ،) هتـسب  ًـالماک  هک   ) ار
هدـش هدیـشوپ  ناروب  فرب و  هلیـسوب  هک  ياههاچ  یبآ و  تانق  هتـشر  رد  اداـبم  هک  میتشاد  ار  نآ  زا  سرت  میداـتفا و  یم  هاـگ  میتفر و  یم 

ناتـسبات ياوه  اب  بسانم  مه  سابل  شفک و  تشذگ  یم  اهوناز  زا  ًابلاغ  مه  فرب  دوبن و  صخـشم  هار  هکنآ  هوالعب  مینک ، طوقـس  دـندوب 
اب دنشکب ، نوریب  ار  وا  هیقب  هک  نیا  رگم  دنوش  جراخ  نآ  زا  دنتسناوت  یمن  هک  دنتفر  یم  ورف  فرب  رد  نانچ  ناتسود  زا  یضعب  یهاگ  دوب .

ناروب فرب و  دش ؛ کیرات  اوه  هتـسویپ و  رگیدکی  هب  دـش و  ادـیپ  ییاهربا  هاگان  هار ، نیب  رد  دوب . نشور  یباتفآ و  اوه  تالاح  نیا  دوجو 
یگدنز زا  یگمه  اذل  داتفا . راک  زا  فرب  دوجو  درـس و  ياهداب  ندیزو  زا  نامندب  ياضعا  دومن ، سیخ  ار  ام  ياپاترـس  دـش و  عورـش  مه 
رگیدمه هب  ندرک  تیـصو  هب  عورـش  هدرک و  رافغتـسا  هبانا و  تلاح  نیا  ندمآ  شیپ  اب  میدرک ، ادیپ  نیقی  دوخ  ندرم  هب  میدـش و  دـیماان 

یهانپ رورـس و  گرزب و  ام  دـش  سویأم  دـنوادخ  مرک  لضف و  زا  دـیابن  متفگ : نم  ندرم ، يارب  یگداـمآ  اـه و  تیـصو  زا  دـعب  میدومن .
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ناتـسود میهاوخب ، کمک  وا  زا  مینک و  هثاغتـسا  وا  هب  هک  تسا  رتهب  دراد  ار  ام  کـمک  يراـی و  تردـق  یناـمز  لاـح و  ره  رد  هک  میراد 
نم زا  ار  نخـس  نیا  ات  میوگ  یم  ار  جـع ) ) مئاق ترـضح  رما ، بحاـص  رـصع و  ماـما  متفگ : تسیک ؟ ییوگ  یم  هک  صخـش  نیا  دـنتفگ :

اهربا مارآ و  داب  هاگان  دـندومن . دـنلب  نامزلا  بحاص  ای  انکرداو  هاثوغاو  هب  ار  اهادـص  دـندز و  هجـض  دـنداتفا و  هیرگ  هب  یگمه  دـندینش 
میدرک هاگن  ار  فارطا  هک  نیمه  اما  میدـش . رورـسم  لاحـشوخ و  رایـسب  میدـید  ار  عضو  نیا  یتقو  دـش ، رهاظ  باتفآ  دـندش و  هدـنکارپ 
میورب رگا  هکنآ  سرت  زا  دوبن . صخـشم  میتفریم  دیاب  یم  هک  یهار  و  دوش . یمن  هدـید  يزیچ  هپت  هوک و  زا  ریغ  ام  فرط  همه  رد  میدـید 
يدـنلب کی  يور  زا  ام  يوربور  زا  هک  میدـید  ناهگان  لاح  نیمه  رد  میدـنام . ریحتم  میوش  ناگدـنرد  همعط  مینک و  هابتـشا  ار  هار  دـیاش 

یقاب لزنم  ام و  نیب  هک  تسا  يا  هندرگ  نامه  نیا  میتفگ : رگیدکی  هب  هدش و  لاحـشوخ  همه  دیآ ، یم  ام  فرط  هب  دـش و  رهاظ  یـصخش 
وا زا  میدیسر  وا  هب  هک  اجنآ  ات  میدش  هناور  وا  تمـس  هب  مه  ام  دمآ و  یم  ام  فرط  هب  وا  دیآ . یم  اجنآ  زا  مه  صخـش  نیا  تسا و  هدنام 

هندرگ ِلّوا  مه  نآ  تفگ : دومن و  دش  هدید  لوا  هک  ییاج  نآ  هب  هراشا  تسد  اب  مدمآ و  نم  هک  تسا  نیمه  هار  تفگ : میدیـسرپ . ار  هار 
یتحار سفن  میدیـسر و  هندرگ  لوا  هب  ات  میتفر  وا  ياپ  ياج  روبع و  لحم  زا  مه  ام  تفر و  تشذـگ و  ام  زا  اهوگتفگ  نیا  زا  دـعب  تسا ،
نایامن باتفآ  فاص و  ًالماک  اوه  اجنآ ، هب  ام  ندیسر  وا و  ندید  نامز  زا  هکنآ  اب  مدیدن .» دعب  هب  ناکم  نآ  زا  ار  وا  مدق  رثا  اما   » میدیشک

ماگنه نیا  رد  دوبن ، نکمم  ًالـصا  دنک  رثا  فرب  رد  مدق  هکنآ  نودـب  مه  هندرگ  زا  روبع  دوب و  هدـیرابن  یلبق  فرب  زا  ریغ  يا  هزات  فرب  و 
بّجعت عوضوم  نیا  زا  ناهارمه  مامت  میدیدن . نابایب  نآ  رد  ار  صخش  نآ  میدرک  هاگن  هچ  ره  ام  دوب و  نایامن  ارحـص  نآ  مامت  يدنلب  زا 

هک نامدوخ  ياتسور  هب  دورو  ات  هندرگ  يالاب  زا  یتح  دشن  هدید  مینک  ادیپ  ییاپ  ياج  دیاش  هک  میتخادنا  رظن  فارطا  رد  ردق  ره  دندرک !
هب دورو  زا  سپ  میدیدن . میدرکن و  ادیپ  بجعت  لامک  اب  یلو  مینک ، ادیپ  ییاپ  رثا  هک  میتشامگ  نآ  رب  ار  تمه  دوب  خـسرف  مین  هب  کیدزن 

باتفآ فاص و  روطنیمه  اوه  لاح  هب  ات  زور  لوا  زا  هن ، دنتفگ : هدیراب ؟ هزات  فرب  هندرگ  فرط  نیا  اج و  نیا  زورما  میدیسرپ : اتسور  نآ 
هکلب نم و  يارب  ام ، هثاغتسا  زا  دعب  ِيریگتـسد  تباجا و  یعیبطریغ و  روما  نیا  ندید  زا  دیراب . یمک  فرب  هتـشذگ  بش  زج  هدوب ؛ نایامن 
هدوب هاگرد  نآ  زا  یصاخ  رومأم  هکنآ  ای  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  الوم  اقآ و  صخـش ، نآ  هک  نیا  رد  یکـش  چیه  ناهارمه  همه 

.( ص 141 رصع : یلو  ترضح  تاکرب  ج 1 ص 110 -  ناسحلا : يرقبعلا  دنامن -( . تسا 

راعشا

نادنمدرد بیبط 

هک مراودـیما  نتـشیوخ  راگدرک  زا  ردـقنآ  دـمآ  دـهاوخ  نادـنمدرد  بیبط  رخآ  روخم  مغ  دـمآ  دـهاوخ  ناـمرد  ماـیا  ار  قشع  ناگتـسخ 
لبلب دمآ  دـهاوخ  ناحلا  شوخ  غرم  همغن  راهبون و  رخآ  تسا و  زور  یـس  هام  يد  یتخـس  انابغاب  دـمآ  دـهاوخ  ناراودـیما  لد  شخبافش 
مولعم تشگ  تراشب  نیز  دیـسر و  نهاریپ  يوب  دـمآ  دـهاوخ  ناتـسلگ  ایند  نیا  زبس و  ارحـص  غاب و  دـلانن  وگرب  نازخ  زا  ار  لد  هدـیروش 

زا دمآ  دهاوخ  ناهانپ  یب  هانپ  ملاع ، حلصم  دییوگب  ار  ناهانپ  یب  نادنمتسم ، نادنمدرد ، دمآ  دهاوخ  ناعنک  ریپ  يوس  هتـشگ  مگ  فسوی 
دمآ دهاوخ  نامرف  تحت  ار  یسک  يزور  ناهج  نیاک  دیهاوخب  ناراک  جلف  يا  ار  جرف  زور  ادخ 

ارهز فسوی 

منم ناریو  رد  دـغج  نوچ  یهگ  رازلگ  يوس  تیوجتـسج  رد  یهگ  نم  منم  نادرگرـس  راز و  نونجم  وـچ  نم  منم  ناریح  هلاو و  تقـشعز 
نم منم  نازوس  رو  هلعش  یعمش  وچ  اهبش  زور و  مراب  هدید  زا  کشرس  نم  منم  نازوس  رس و  یب  ترجهز  درادن  یمارآ  لد  امارآ ، لد  نم 

تشد هچوک و  رهشب و  نم  منم  نامرد  یب  درد  راچد  مرانک  ردنا  ایب  هنایبط  نم  منم  نامرد  یب  جنز  مادب  ناسنیا  هک  مدازآ  نک  ترادید  ز 
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نم منم  نامرح  مغ  رد  ترجهز  رصان  وچ  ارهز  فسوی  يا  الا  نم  منم  نایرگ  نانز  همیسارس  نابایب  و 

راگن يا 

دـش نایع  امنب  دوخ  راسخر  مرب  نیمیـس  تب  يا  راگن  يا  مرارق  ربص و  یب  لاوحا و  برطـضم  راگن  يا  مراگزور  ناشیرپ  تیور  لـگ  یب 
راگن يا  مراـسگمغ  ملاـع  هب  سک  دوبن  وت  زج  نم  راوخمغ  دوش  اـت  یبیرغ  رد  نت  کـی  تسین  راـگن  يا  مراـیتخا  ترجهز  فک  زا  نورب 
دوبن مسنوم  ناهج  راد  نیا  رد  مزوس  وت  نارجه  شتآز  راگن  يا  مراظتناز  غراف  وت  نک  تلاصو  اـب  دیفـس  دـش  تراـظتنا  هارب  مدـیما  مشچ 

یـسیع ارم  دنادرگ  هدنز  راگن  يا  مراظتحا  رد  نیمغ  رابنوخ و  هدید  ملا  نامرح و  يروجهم و  هب  رـس  دمآ  مرمع  راگن  يا  مرارـش  هآ  زجب 
ماش ردنا  يدرگ  ناشفا  وترپ  يوش  علاط  قفا  زا  هم ، يا  ات  دـش  نآ  تقو  راگن  يا  مرازم  رب  تمارک  زا  لاس  دـص  دـعب  يرذـگب  نوچ  تمد 

راگن يا  مرات 

وت تّبحم 

نم تسد  مراپس  ناج  هدیدن  ار  تیور  هک  مراد  نآ  میب  ایب  مراوید  هب  رـس  ناشیرپ  لد  نایرگ ، هدید  مراظتنا  لاح  هب  تهار  رـس  رب  هداتـسیا 
یمن ادج  مناج  وت ز  ّتبحم  نوریب  دور  یمن  رگید  لد و  رد  هتسشن  نوریب  دور  یمن  رـس  زا  وت  يور  لایخ  ایب  مراک  هدش  لکـشم  وت  ناماد 

رد یئادگ  نوریب  دور  یمن  رکیپ  حور ز  وت  یب  هک  آزاب  مرسرب  تسود  يا  بلب  ناج  هدیسر  نوریب  دور  یمن  رکـش  دهـش ز  هکنانچ  ددرگ 
نوریب دور  یمن  رد  نیا  زا  يدیماان  هب  ادگ  هک  ما  هدیزگرب  وت 

دمآ دهاوخ 

زا بشما  تسافواب  دمآ ، دهاوخ  نک ، مرواب  ما  هدیچ  شیارب  سگرن  لگ  نم  تسانشآ  منابل  اب  شمان  هک  وا  ما  هناوید  لد  يا  دمآ  دهاوخ 
هظحل مدرک  رذن  دنک  یم  ور  ارم  ساسحا  تسد  متقاط  یب  لد  نیا  لد  نیا  رخآ  دنک  یم  وب  ار  هداجـس  شطع  زا  لد  هنیـس  رد  نونج  طرف 

هارب ار  مهاگن  میاس  یم  زاب  نتخیوآ  هاگن  زا  یغارچ  بش  لایخ  رهـش  هچوک  ره  رـس  رب  نتخیر  یلین  کشا  بش  کـی  رذـن  بورغ  گـنت 
يریوک نوچ  مأوت  مشچ  هتـشگرس  نم  هآ  زارد  رود و  یکاخ  ياه  هچوک  اه  هچوک  رد  ما  هدوسرف  ار  ماـگ  زاـب  همین  ياـهبرد  نآ  رب  هریخ 
مزیربل وت  قشع  زا  بشما  تسم  تسم  مبیکشان ، مرارق ، یب  هتخورفا  یشتآ  نم  رد  ضغب  ما  هناوید  لد  نیا  رب  نک  محر  هتخوس  بل  هنشت و 

نم تسانـشآ  منابل  اب  شمان  هک  وا  ما  هناوید  لد  يا  دـمآ  دـهاوخ  ایب  مزیوآ  تناماد  رب  تسد  شیوخ  گرم  زا  لبق  هک  مهاوخ  یم  هآ  ایب 
.( تشرس كاپ  هدژم  زا  راعشا  تسافواب -(  دمآ ، دهاوخ  نک ، مرواب  ما  هدیچ  شیارب  سگرن  لگ 

راظتنا رد 

یمد منیـشنب  هک  مراد  وزرآ  مدنمدرد  مبیرغ ، وت ؟ راگزومآ  دش  هک  يرازآ  لد  مسر  نیا  رب  وت ؟ راذگ  دتفا  یمن  میوک  رب  تسود  يا  ارچ 
هک معمـش  نآ  نم  وت  رایتخا  رد  دـبا  ات  مشاب  هک  يدـیما  هب  متـسبرب  ریغ  زا  وت  قشع  اب  يوه  دـیق  زا  لد  وت  رانک  رد  ارای ، هدوسآ ، رطاخ  اـب 

مدنر نآ  نم  ار  ملاع  کیرات  منک  مدود  زا  هک  مدوع  نآ  نم  وت  راذع  نوگلگ  منک  دوخ ، هآ  زوس  زا  ات  هک  مزوس  یم  وت  رجه  مغ  زا  مئاد 
نم وت  راوج  رد  يراگزور  مدوب  هک  یناد  دوخ  وت  يدیـشوپ ؟ مشچ  مدوب  وت  اب  يرمع  هک  نم  زا  دش  هچ  وت  رامق  رد  ار  دوخ  رمع  مزاب  هک 

تیاپرب قشع  مشچ  مدیطلغ ز  هک  مکشا  نآ  نم  وت  راکش  متسه  نک  سبح  ای  شکب ، ای  نک ، اهر  مداتفا  هناد  رهب  وت  ماد  رد  هک  مدیص  نآ 
نم وت  راید  رد  نونکا  مه  مداتفا  رهد  تسدب  اه  یتخـس  ریز  رد  مدش  رتسکاخ  هک  مگنـس  نآ  نم  وت  راظتنا  رد  مدـش  یناف  مسق  تناگژمب 

متسه تقشاع  مشاب  هچ  ره  مهایگ ، مراخ ، مسخ ، وت  رازتشک  ردنا  زبس  مدرگ  هک  يدیما  هب  میآ  ناج  هتـسخ  ّتبحم  يوک  زا  هک  مرذب  نآ 
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رگا وت  رابکشا  اناج  هتـشگ  مناگدید  يرمع  هک  ترـسح  تنحم و  رابغ  منیگمغ  بلق  زا  يوشب  وت  راک  هب  يزور  مدمآ  دیاش  هک  مناجنرم 
 - یناـبرع قیدـص  فسوی  زا  راعـشا  وت -(  راـثن  مزاـس  دوخ  ناـج  مهاوخ  قیدـص  نوچ  هک  میوگ  یم  قدـص  اـب  یلو  میاـپ  رـس و  یب  هچ 

.( قیدص

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  تبحم  راهظا  رد 

هودنا ترـسح و  زج  میدومنن  تراجت  تفر و  فک  هیامرـس ز  میدیـسرن  دـصقمب  میدـنامب و  رای  زا  میدـیود  رایغا  یپ  يرمع  هک  سوسفا 
زجب یبآ  رّیحتم  ایرد  بل  ردنا  بل  هنـشت  ام  میدیدن  رادلد  خر  دمآ ، بلب  اهناج  تسود  خر  مینیبب  هک  میدومن  یعـس  سپ  میدیرخن  یعاتم 
زور بش و  وت  دایب  هکنادـنچ  میدیـشک  جـنر  سب  هیداب  نیا  رد  هک  یمحر  ناّبحم  ياهلد  وت  ریجنزب  هتـسب  يا  میدیـشچن  دوخ  لد  نوخ  زا 

میهارب مشچ  ام  میدیرد  ربص  نهریپ  ام  وت  رجه  زک  نکفا  رب  راسخر  هدرپ ز  قح  تّجح  يا  میدیمدن  هگ  رحـس  وچ  تقارف  ماش  زا  میتسـشن 
میدینش هنعط  یسب  میدیدب و  ملظ  سب  نمشد  هک ز  روآرب  تسد  ادخ  تسد  يا  میدیهر  وت  لایخ  ریغ  زا  وت  هار  رد  هاگرحس  ماش و  ره  هب 

.( یناسارخ یناغون  يازریم  زا  راعشا  میدیمخ -(  وت  رجه  هک ز  ار  ام  تماق  مه  ار  نید  تماق  دنک  تسار  تجک  ریشمش 

راظتنا يراد  هک  يا  هراشبلا !

دسریم قایتشا  رحب  قرغ  يا  شاب  داش  قارف  راب  هتسخ  يا  شاب  داش  رحـس  ددرگ  رحـس  نارجه  بش  نیاک  ریـس  وکین  فراع  يا  شاب  داش 
زا دـشک  یم  باجح  یب  ار  قح  رما  دزاس  شاف  باـقن  نیا  خر  زا  هتبلا  دـنکفا  دـنک  یم  یهاـمب  اـت  هم  زا  مکح  دـنک  یم  یهاـش  و  هاـشنآ ،

ریرـس رب  دنیـشن  یم  عمـش  رون  درگب  هناورپ  وچمه  عمج  هلمج  شدرگ  دـندرگ  ءایلوا  ماـن  مانـصا  زا  كرـش و  زا  دربیم  ماـقتنا  قح  نمـشد 
هنا ال نیا  قیدـصت  لد  قدـص  زا  ینک  ات  ریذـپان  فلخت  هدـعو  نیا  تسه  ریظن  یب  ریدـق  دـنوادخ  زا  ماظتنا  رـسارس  ایند  دـهد  یم  ماشتحا 

کـشر دـنک  یتیگ  دـیآ و  تشرـس  وکین  هش  ناک  هراشبلا  رات  ماش  نیا  رحـس  رخآ  دوشیم  راظتنا  يراد  هک  يا  هراشبلا ، نیبداعیملا  فلخی 
الم رب  شلـصو  نارود  دـسر  هک  التبم  نارجهب  يا  ربص  نک  ربص  رابغ  وسکی  دوش  يروس  لگ  زا  راهبون و  هر  رگد  دـیاک  يزداـش  تشهب 

.( یناگیاپلگ یفاص  داوج  دمحمالم  دنوخآ  زا  راعشا  ریپ -(  خرچ  نیا  رگد  ددرگ  ناوج  هک  ریمض  یفاص  یفاص )  ) هراشبلا

تبوخ يور  هک  متفگ 

ناـشن اـناج  مسرپ ، هک  زا  هک  متفگ : تسا  ناـیع  مخر  هنرو  یباـجح ، دوـخ  وـت  اـتفگ : تسا ؟ ناـهن  ارچ  نم  زا  تبوـخ ، يور  هـک  مـتفگ :
تسا نامداش  زین  مغ  ام ، هر  رد  هک  اتفگ : ینامداش  رتشوخ ز  وت ، مغ  ارم  متفگ : تسا  ناشن  یب  يوک  نآ  یـسرپ ، هچ  ناشن  اتفگ : تیوک ؟

! یتسه وت  اـت  هک  اـتفگ  یک ؟ اـت  قارف  متفگ : تسا  ناـغف  اـیدان  یک  ار ، وا  تخوس  هکنآ  تفگ  مناـهن  شتآ  زا  مناـج ، تخوس  هک  متفگ :
تـسا ناگیار  هک  اتفگ  ازفیب ، ممغ  متفگ : ام  زا  هاوخب  اتفگ  تسه ، یتجاح  هک  متفگ : تسا  نامه  نخـس  اتفگ  تسا ؟ نیمه  سفن  متفگ :

ضیف نسحالم  ّهلأتم  میکح  ياقآ  زا  راعـشا  تسا -( ! ناج  وت  هناخمغ  شراد ، هاگن  اتفگ : دراد  هک  ناـج  مین  نیا  ریذـپب ، ضیف )  ) ز متفگ :
.( یناشاک

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  فیصوت  رد 

يداه يدهم  راکـشآ  ددرگ  لدع  ناهج  ات  رآ  بیغ  زا  میدهم ، یهالا ، ای  نیقی  ار  يدهم  دـنهاوخ  ادـخ  زا  نیمز  يور  ایلوا ، نارازه  دـص 
ینعم همه  زو  نامز  نیا  يایلوا  متخ  وت  يا  هدش  نشور  همه  اهناج  لد و  رب  هدـمآ  نّیعم  وت  يالو  يا  ایلوا  ِجُرب  ِقلخ  نیرتهب  ایقتا  جات  تس 

.( يروباشین راّطع  نیدلا  دیرف  خیش  زا  راعشا  هدمآ -(  ناوخ  انث  »ت  راطع  » هدنب هدمآ  ناهنپ  ادیپ و  مهوت  يا  ناج  ِناج  یناهن ،
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نابوخ هشداپ  يا 

دـهاز و دـص  یهار  رهب  هتـسشنب  تیور ، يوزرآ  رد  ییآزاب  هک  تسا  تقو  دـمآ ، ناج  هب  وت  یب  لد  ییاهنت  مغ  زا  داد  نابوخ ، هشداپ  يا 
رد نامرد ، ماوت  درد  يا  یئابیکش  نایاپ  دش ، دهاوخن  تسد ، زک  درک  منانچ  وت  زا  رود  يروجهم ، یقاتشم و  ییادوس  هتشگرس  دباع ، دص 

ینیبدوخ و يداو  نیا  رد  تسا  رفک  دـجنگ  یک  وت  رما  رد  دوخ ، يار  دوخ و  رکف  ییاـهنت  هشوگ  رد  سنوم ، ماوت  داـی  يو  یماـکان  رتـسب 
« ضیف  » يا ینک  دنچ  ات  ییوگرپ ، یخاتسگ و  ییامرف  وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلـست  هطقن  ام  نامرف ، هریاد  رد  ییاردوخ 

.( یناشاک ضیف  نسحمالم  موحرم  زا  راعشا  ییابیکش -(  هب  هد  نت  يداو ، نیا  زا  وت  رذگب 

تسنیا نخس 

نت ناج ز  نآ  ینعی  زاونب  یمیسن  هب  ار  ام  هدرزآ  لد  ناسر  زاب  نمچب  نامارخ  ورس  یهس  نآ  ناسر و  زاب  نمچب  نیکشم  يوهآ  نآ  برای 
دـش نوخ  ینامی  لعل  بلط  رد  اه  هدـید  ناسر  زاب  نمب  زین  ارم  يور  هم  رای  دنـسر  وت  رماب  وچ  لزنم  هب  دیـشروخ  هام و  ناسر  زاب  نتب  هتفر 
يا ورب  ناسرزاب  نخـس  ریگربخ و  کیپ  يا  ونـشب  تایح  میهاوخن  وت  یب  ام  هک  تسنیا  نخـس  ناسر  زاب  نمیب  ناشخر  بکوک  نآ  براـی 
زاب نطوب  یبیرغ  شدارم ز  هب  برای  ظفاح )  ) هدـید شنطو  يدوب  هکنآ  ناسر  زاب  نغز  غاز و  نخـس  اقنع  شیپ  راثآ  نویامه  نومیم  ریاط 

( ظفاح زا  راعشا  ناسر -( 

قح تّجح 

ام دشکیم  نمشد  نعط  وت ، يرود  اهنت  هن  ناج  يدهم  دروآ  دردب  يرود  مغ  ار  ام  لد  ناج  يدهم  درگ  نابایب  يدیدرگ  هک  يزور  نآ  زا 
يدـهم درـس ، هآ  وت  رجه  زا  هنیـس  زا  مشک  مراب  یم  مرگ  کشا  وت  يور  هلال  دایب  ناج  يدـهم  درگرب  رفـس  نیز  نک  یتسود  ار ، ادـخ  ار 

نک مدیفسور  تروهظ  اب  نمشد  شیپ  ایب و  ناج  يدهم  درگ  نید  هنیئآ  هرهچ  زا  يوشب  يآ  نوریب  بیغ  بناج  زا  قح  تجح  يا  الا  ناج 
نآ دیما  لدب  ناج  يدـهم  درد  ياود  وا  يارب  زا  روایب  ناتـسب  تا  هدرزآ  ردام  ماقتنا  ایب و  ناج  يدـهم  درز  تنحم  ام ز  راذـع  یک  ات  دوب 

يرود ار  شلد  يرآ  رگج  نوخ  دوشیم  ورـسخ )  ) مشچ زا  نورب  ناج  يدـهم  درمان  نآ  زا  ار  رهز  داد  يریگب  تغیت  مد  اب  يزور  هک  مراد 
.( داژنورسخ دمحم  دیس  زا  راعشا  ناج -(  يدهم  درک  نوخ  وت  راسخر 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم  دورس 

رب لد  همه  ام  ایب  مغ  زا  رپ  لد  دش و  نایرگ  هدید  اتجح  يا  مئاق ، يا  وت  قارف  رد  ایب  ارهز  بلق  هد  یّلست  يا  ایب  اهلد  شخب  افـص  بیبط  يا 
ام میناـغف  هب  تقارف  رد  مینارظتنم  همه  اـم  ( 4  ) لجعلا میرادـن  يراوخمغ  وت  زج  میراد  وت  اـب  اـهلد  درد  میتسه  وت  لـصو  بلاـط  میتسب  وت 

كاخ يادف  ناج  مالس  دمرس  نآرق  رون  يا  وت  رب  مالـس  دمحم  راگدای  يا  وت  رب  ( 4  ) لجعلا میرادن  يراوخمغ  وت  زج  میلاب  رپ و  هتـسکش 
نایرگ اه  هدـید  تراظتنا  رد  یملاـع  ( 4  ) لـجعلا تهاـنپ  تشپ و  ّقح  تسد  تهاـگ  هیکت  نک  ار  هبعک  تهاـم  راـسخر  ناـیع  نک  تهار 

رد نکف  اـهلد  هب  ناـمیا  قشع و  وترپ  نزب  وسکی  هرهچ  زا  تبیغ  هدرپ  ( 4  ) لجعلا تراشب  وت  زا  دـسر  یک  تراغ  هب  ات  ناـمیا  هتفر  تهارب 
رد ایب  ارهز  بلق  هد  یّلست  يا  ایب  اهلد  شخب  افـش  بیبط و  يا  ( 4  ) لجعلا نز  درم و  ره  هنتف ، شتآ  زا  دزوس  نسحلا  نبا  ۀـجح  ای  وت  قارف 

نیسح زا  راعشا  ( )- 3) نامز ماما  يا  نامز  ماما  نامز  ماما  يا  ناج ، ییوت  ایب  مغ  زا  رپ  لد  هدش و  نایرگ  هدـید  اتجح  يا  مئاق  يا  وت  قارف 
.( یناقهد
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  راظتنا  رد 

درآ یتراشب  ناوراک  ات  میا  هتسشن  نارجه  بش  نارتخا  هام و  اب  حبص  رایرهش  يا  وت  يور  رهم  دای  رب  حبص  راظتنا  مرمش ز  یم  هراتس  اهبش 
غرم لاصو  بش  زا  دنرب  هدژم  هک  یقشاع  رب  حبص  راگن  دیآ  ردب  کلف  هدرپ  رد  شاب  داش  وت  نارجه  بش  نیا  دیآ  رس  يزور  حبص  رای  ز 

زوس و اب  همه  ناتسلگ  ناغرم  حبـص  راظتنا  رد  وت  قایتشا  میزوس ز  قارف  بش  عمـش و  لد و  نم و  هناورپ و  حبـص  راسخاش  زاورپ  وا  لایخ 
مشچ اب  حبـص  رایتخا  رهپـس  هداد  قشع  تسد  نوچ  رـشح  زورب  ات  دشک  قارف  بش  مسرت  حبـص  راذعلگ  يا  وت  دایب  شوخ  دنلان  قشع  زاس 

«.( هر  » يا هشمق  یهلا  يدهم  موحرم  زا  راعشا  حبص -(  راید  رای و  یپ  ز  یهلا )  ) باتشب عمش  وچ  نیشتآ  لد  رابکشا و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هب  تبسن  تّبحم  راهظا  رد 

مـشچ مه  هب  رخآ  دسریم  دـیما  ان  دوبن  لد  مشچ  یناهن ز  هچ  رگ  وت  يابیز  تعلط  دـیدپ  رخآ  دوش  یک  وت  ياّنمت  مرگ  ام  يادیـش  لد  يا 
دهدـن ات  قوش  دـباتن ز  رون  ناهج  دـنامب  هریت  وت  يارمح  هلال  رگم  دـنیب  هک  هدـنام  هرب  سگرن  وچ  هدـید  یئوت  سگرن  هداز  وت  ياـپ  نم و 

اهتب وت  ّدج  تسرپ  تب  رشب  زا  وت  ياضیب  دی و  زا  ناشمـشچ  دوش  هریخ  ناهگان  متـس  تسم  ناینوعرف  هک  شاب  وت  يارآ  لد  يور  ینـشور 
وت يادرف  تضهن  ام  زورما  يداش  رشب  دیما  زور  دوب  نابعش  همین  وت  ياضما  هولج  تشادن  رگ  شقرو  ره  تسکش 

اعد

« دهع ياعد  »

ِناْرُْقلا َلِْزنُم  َو  ِرُورَْحلاَو  ِّلِّظلا  َّبَر  َو  ِرُوبَّزلاَو  ِلیْجنِْالَو  ِۀیرْوَّتلا  َلِْزنُم  َو  ِروُجْـسَْملا  ِرْحَْبلا  َّبَرَو  ِعیفَّرلا  ِّیِـسْرُْکلا  َّبَرَو  ِمیظَْعلا  ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهلَّلَا 
ای ُّیَح  ای  ِمیدَْقلا  َکِْکُلمَو  ِرینُْملا  َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  َُکلئْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  َنیلَـسْرُْملاَو  ِءآِیْبنَْالاو  َنیبَّرَقُْملا  ِۀَکئالَْملا  َّبَر  َو  ِمیظَْعلا 
ًاّیَح ایَو  ٍّیَح  ِّلُک  َْلبَق  ًاّیَح  ای  َنوُرِخْألا  َو  َنُولَّوَْألا  ِِهب  ُحَلْـصَی  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َو  َنوُضَرَْالاَو  ُتاومَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْـشَا  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا  ُموُّیَق 

ملع و  ) تعفر اب  یـسرک  دـنوادخ  لماک و  دوجو  یقیقح  رون  ّبر  يا  اراگدرورپ ! یتْوُْملا  َِییُْحم  ای  َّیَحـال  َنیح  ًاـّیَح  اـی  َو  ٍّیَح  ِّلُـک  َدـَْعب 
و ع )  ) دواد روبزو  یسیع  لیجنا  یـسوم و  تاروت  ینامـسآ  باتک  هدننک  لزان  يا  و  ناسحا . نایاپ ) یب   ) يایرد دنوادخ  و  لماش ) تمحر 

يا و  ملـسو )) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) تبترم یمتخ  ربمغیپ  رب   ) نأّـشلا میظع  نآرق  هدـننک  لزاـن  يا  و  مرگ . باـتفآ  هیاـس و  راـگدرورپ  يا 
تراوگرزب و تاذ  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  تترضح  زا  انامه  اراگدرورپ ! تمحر .)  ) نالوسر ناربمغیپ و  بّرقم و  کئالم  راگدرورپ 

وت زا  يدمرـس  هدنیاپ  يا  يدبأ و  هدـنز  يا  تیلزأ ، تنطلـس  میدـق و  کلم  هب  تسا و  نشور  نآ  هب  ملاع  هک  تلاثم  یب  لامج  رون  ّقح  هب 
هک یمسا  نآ  هب  يدیـشخب و  دوجو  رون  مسا  نآ  هب  ار  رـصح ) دحیب و   ) ياه نیمز  اهنامـسآ و  هک  یمـسا  نآ  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد 

دعب يدبأ  هدنز  يا  یضراع ) تّقوم   ) هدنز ره  زا  شیپ  یتاذ ) یلزأ   ) هدنز يا  يداد . تیبرت  حالصا و  نآ  هب  ار  ملاع  لها  نیرخآ  نیلّوا و 
ْغَِّلب َّمُهَّللَا  َْتنَا  َِّالا  ََهِلاال  ُّیَح  ای  ِءآیْحَْالا  َتیمُمَوط  ناگدرم  هدننک  هدـنز  يا  دوبن  هدـنز  يدـحأ  هک  یماگنه  هدـنز  يا  ریذـپانف )  ) هدـنز ره  زا 

َو ِضْرَْالا  ِقِراشَم  یف  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِعیمَج  ْنَع  َنیرِهاَّطلا  ِهئآبا  یلَع  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َكِْرمَِاب  َمئآْقلا  َّيِدْهَْملا  َيِداْهلا  َمامِْالا  اَنالْوَم 
ُُهباتِک ِِهب  َطاحَا  َو  ُهُْملِع  ُهاصْحَا  ام  َو  ِِهتاِملَک  َدادِم  َو  ِهَّللا  ِشْرَع  َۀَنِز  ِتاوَلَّصلا  َنِم  َّيَدـِلاو  ْنَع  َو  یّنَع  َو  اهِرَْحبَو  اهَِّربَو  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَم 

یْنلَعْجا َّمُهَّللَا  ًاَدبَا  ُلُوزَا  الَو  اْهنَع  ُلوُحَاال  یُقنُع  یف  َُهل  ًۀَْعَیبَو  ًادـْقَع  َو  ًادـْهَع  یماَّیَا  ْنِم  ُتْشِعامَو  اذـه  یمْوَیِۀَـحیبَص  یف  َُهل  . ُدِّدَُـجا ّینِا  َّمُهَّللَا 
ِِهتَداِرا یِلا  َنـیِقباَّسلاَو  ُهـْنَع  َنیماـحُمْلاَو  ِهِِرماوَاـِل  َنـیِلثَتْمُْملاَو  ِهِجئآوَـح  ِءآـضَق  یف  ِهـَْیِلا  َنیعِراـسُْملاو  ُهـْنَع  َنّیبآَّذـلاَو  ِِهناوـْعَا  َو  ِهِراـْصنَا  ْنـِم 
يالوم رب  وت  اراگدرورپ  تسین ، یئادخ  وت  ریغ  هک  تاّذلاب  هدنز  يا  ملاع ، ناگدنز  هدنناریم  یْنَیب و  َلاح  ْنِا  َّمُهَّللَا  ِْهیَدَی  َْنَیب  َنیدَهْشَتْسُْملاَو 

زا داب ، وا  رهوگ  كاپ  ناردپ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  وت  نامرف  هب  هدننک  مایق  ع )  ) دّمحم لآ  يدهم  تّما و  يداه  رـصع  ماما  ترـضح  ام 
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وا رب  نم  ردام  ردپ و  نم و  زا  دنملاع ، رحب  ّرب و  هوک و  ارحص و  رد  دنتسه و  نیمز  ياه  برغم  قرشم و  رد  هک  نامیا  لها  نز  درم و  مامت 
باتک ءاصحا و  ادخ  ملع  هک  هچنآ  ّقح و  يدوجو ) ینیوکت   ) تاملک دادم  ردق  هب  ادـخ و  تمظع ) اب   ) شرع ربارب  تسرف  یتّیحت  دورد و 

یم دـیدجت  وا  اب  منک  یناگدـنز  نآ  رد  هک  یماّیا  ماـمت  مزور و  نیمه  حبـص  رد  نم  اراـگدرورپ  تسا  هدومن  نآ  رب  هطاـحا  ّقح  شنیرفآ 
، مشاـب مدـق  تباـث  نآ  رب  دـبا  اـت  مدرگنرب و  تعیب  دـهع و  نیا  زا  زگره  هک  تسا  نم  ندرگرب  هـک  ار  وا  تـعیب  دـقع  دوـخ و  دـهع  مـنک 
ار شرما  وا  دنباتـش و  یم  شدصاقم  ماجنا  یپ  زا  دننک و  یم  عافد  وا  زا  هکنانآ  زا  هدرارق و  راوگرزب  نآ  نارای  راصنا و  زا  ارم  اراگدرورپ 
هب شباستنا ) رفظ  باکر  رد  و   ) شترـضح روضح  رد  دـننک و  یم  تقبـس  هناقاتـشم  شا  هدارا  بناج  هب  هدرک و  تیاـمح  يو  زا  لاـثتما و 

ًاّیِـضْقَم ًاـْمتَح  َكِداـبِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیب  َو  نم  ناـیم  رگا  اراـگدرورپ  اـمرف  رّرقم  ناـنآ  زا  ارم  دنـسر  یم  تداهـش  عیفر  هجرد 
َةَّرُْغلاَو َةَدیـشَّرلا  َۀَْـعلَّطلا  ِینِرَا  َّمُهَّللَا  يداْبلا  َو  ِرِـضاْحلا  یف  یعاَّدـلا  َةَوْعَد  ًایِّبَُلم  یتانَق  ًادِّرَجُم  یْفیَـس  ًارِهاش  ینَفَک  ًارَِزتْؤُم  يْربَق  ْنِم  ینْجِرْخَاَف 
ِرُمْعاَو َُهرْزَا  ْدُدْشاَو  ُهَْرمَا  ْذِْفنَاَو  ُهَتَّجَحَم  یب  ُْکلْـساَو  ُهَجَْهنَم  ْعِسْوَاَو  ُهَجَرْخَم  ْلِّهَـس  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِْهَیِلا  یّنِم  ٍةَرْظَِنب  يرِظان  ْلُحْکاَو  َةَدـیمَْحلا 
َکَِّیلَو اَنل  َّمُهَّللاِرِهْظَاَف  ِساَّنلا » يِْدیَا  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ   » ُّقَْحلا َُکلْوَق  َو  َْتُلق  َکَّنِاَف  َكَدابِع  ِِهب  ِیْحَاَو  َكَدِالب  ِِهب  َّمُهَّللَا 

ِمُولْظَِمل ًاـعَْزفَم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجاَو  ُهَقِّقَُحی  َو  َّقَْحلا  َّقُِـحی  َو  ُهَقَّزَم  ـَِّالا  ِلِـطاْبلا  َنِم  ًیَِـشب  َرَفْظَیـال  یّتَـح  َکـِلوُسَر  ِمْساـِب  یّمَـسُْملا  َکِِّیبـَن  ِْتِنب  َْنباَو 
رارق یمتح  ياضق  تناگدنب  مامت  رب  هک  گرم  وا ، َِکباتِک و  ِماکْحَا  ْنِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَجُم  َو  َكَْریَغ  ًارِصان  َُهل  ُدِجَیال  ْنَِمل  ًارِصان  َو  َكِدابِع 

نایوگ کـیّبل  هدیـشکرب و  ماـین  زا  ار  مریـشمش  هدرک و  دوخ  رازا  ار  منفک  هک  یلاـح  رد  زیگنارب  ربق  زا  ارم  سپ  دـنکفا ، ییادـج  يا  هداد 
هدرپ زا  امنب و  ار  دیـشر  يابیز  تعلط  نآ  ام  هب  ادـخ  يا  منک ، تباجا  تسا  هباجإلا  مزال  ملاع  راـید  رهـش و  مدرم  ماـمت  رب  هک  ار  شتوعد 

کیدزن و ار  ترـضح  نآ  جرف  شکرد و  نم  مشچ  هب  كراـبم  لاـمج  نآ  رب  رظن  کـی  هب  دـبا  ینـشور  رون و  همرـسو  نک  رادـیدپ  بیغ 
نادرگ ذفان  ار  ترضح  نآ  نامرف  هد و  كولس  وا  نایب  تّجح و  هقیرط  هب  ارم  امرف و  اطع  يو  قیرط  رد  هعـسوت  زاس و  ناسآ  ار  شجورخ 

دوخ وت  نوچ  زاـس ، هدـنز  وا  هطـساو  هب  ار  تناگدـنب  زاـس و  رومعم  وا  دوـجو  هب  ار  تراـید  رهـش و  ادـخ ! يا  زاـس و  يوـق  ار  وا  تشپ  و 
دوخ ّیلو  راگدرورپ ! يا  وت  سپ  ساّنلا ،) يدیا  تبـسک  امب  رحبلاو  ّربلا  یف  داسفلارهظ  يدومرف   ) تسا تقیقح  ّقح و  وت  مالک  يدومرف و 
رفظ لطاب  ره  رب  هکنآ  ات  امرف  رهاظ  بیغ  هدرپ و  زا  ام  رب  تسا  دّمحم ص ) ترضح   ) تربمغیپ مان  هب  یّمسم  هک  ار  تربمغیپ  رتخد  رـسپ  و 

هد و رارق  تمولظم  ناگدـنب  سردایرف  راگدرورپ  يا  ار  ترـضح  نآ  دـنادرگ و  ّققحم  تباث و  ار  ّقح  دزاس و  دوبان  وحم و  ار  نآ  دـبای و 
َِکنید ِمالْعَا  ْنِم  َدَرَو  اِمل  ًادِّیَشُم  َوط  هدش  لیطعت  هک  تدیجم  نآرق  زا  یماکحا  دّدجم  دنرادن و  يرای  رصان و  وت  زج  هکنانآ  روای  رـصان و 

ْنَم َو  ِِهتَیْؤُِرب  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُس  َو  َّمُهَّللَا  َنیدَتْعُْملا  ِْسَاب  ْنِم  ُهَْتنَّصَح  ْنَّمِم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجاَو  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ِنَنُس  َو 
ًابیرَق ُهیَرن  َو  ًادیَعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِا  ُهَروُهُظ  اَنل  ْلِّجَع  َو  ِهِروُضُِحب  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  ْنَع  َۀَّمُْغلا  ِهِذه  ْفِشْکا  َّمُهَّللا  ُهَدـَْعب  انَتَناِکتْـسا  ِمَحْراَو  ِِهتَوْعَد  یلَع  ُهَِعبَت 

ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َلَجَْعلا  َلَجَْعلَاط  ییوگ : یم  ینز و  یم  دوخ  ناررب  تسار  تسد  هبترم  هس  سپ  َنیمِحاَّرلا . َمَحْرَا  ای  َکـِتَمْحَِرب 
ناراکمتس دادیب  زا  راگدرورپ  يا  ار  وا  و  هلآو -  هیلع  هَّللا  یّلص  تمرکا -  ربمغیپ  ننـس  تنیئآ و  رئاعـش  خاک  شخب  ماکحتـسا  تعفر و  و 

هک ار  شناوریپ  وا و  رادـید  هب  نادرگ  رورـسم  داـش و  ار  (ص ) دّـمحم ترـضح  تمرکا  ربمغیپ  اراـگدرورپ  رادـب ، دوخ  ناـما  ظـفح و  رد 
نآ يرود  هودـنا  مغ و  ادـخ ! يا  امرف ، محّرت  وا  تبیغ )  ) زا دـعب  ام  ناشیرپ  راز  لاـح  رب  ادـخ  يا  دـندرک و  تباـجا  ار  شترـضح  توعد 

ام دنناد و  دیعب  نافلاخم  هک  امرف  لیجعت  شروهظ  هب  ام  ياهلد  شمارآ  يارب  نادرگ و  فرطرب  تّما  نیا  بولق  زا  شروهظ  هب  ار  راوگرزب 
ع)  ) نامّزلا بحاص  يا  نم  يالوم  يا  امرف  باتش  لیجعت و  ملاع . نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  ادخ  يا  میناد ، یم  کیدزن  ار  شروهظ  جرف و 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا 

هب زامن  تعکر  ود  یـشاب  هک  اج  ره  مالـسلا )) هیلع   )) نامزلا بحاص  ترـضح  هب  تسیا  هثاغتـسا  نیا  هدومرف : بّیط  ملک  رد  ناخیلع  دـیس 
ُۀَِمئاَّدلا ُُهتاوَلَص  َو  ُّماْعلا  ُلِماَّشلا  ُماَّتلا  ُلِماْکلا  ِهَّللا  ُمالَـسط  وگبو : تسیاب  نامـسآ  ریز  هلبق و  هب  ور  سپ  راذگب  یهاوخ  هک  هروس  ره  دمح و 
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ِبِحاص ِةَْوفَّصلا  َو  ِةَْرتِْعلا  ِۀَّیَِقب  َو  ِةَُّوبُّنلا  َِۀلالُس  َو  ِهِدابِع  َو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِِهتَفیلَخ  َو  ِهِدِالب  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهِِّیلَو  َو  ِهَّللا  ِۀَّجُح  یلَع  ُۀَّماَّتلا  ُۀَِمئاْقلا  ُُهتاکََرب  َو 
ِرَظَْتنُْملا ِماـمِْالا  ِّيِدـْهَْملا  ِِمئاـْقلا  ِۀِّجُْحلاَو  ِضْرَْعلا  َو  ِلوُّطلا  ِیف  ِلْدَْـعلا  ِرِـشان  ِضْرَأـْلا  ِرِّهَطُم  َو  ِناْرُْقلا  ِماـکْحَا  ِنِّقَُلم  َو  ِناـمیْالا  ِرِهْظُمَو  ِناـمَّزلا 

ای َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  َنیموُـصْعَْملا  ِةادُْـهلا  ِۀَِّمئَأـْلا  ِْنبا  ِموُـصْعَْملا  يِداـْهلا  َنیّیِـضْرَْملا  ِءایِـصْوَْألا  ِْنب  ِّیِـصَْولا  َنـیرِهاَّطلا  ِۀَِّمئَأـْلا  ِنـْبا  َو  ِّیِـضْرَْملا 
رب لماک  هدـنیاپ و  یتاکرب  هتـسویپ و  یتمحر  و  لامک ) بتارم   ) لماش ماـع و  مالـس  لاـعتم ، يادـخ  ماـمت  لـماک و  مالـس  َنینِمْؤُْملاَّزِعُم × 

هدیزگرب هدنامیقاب  تّوبن و  دنزرف  كاپ  رب  ادخ و  ناگدنب  قلخ و  رب  وا  هفیلخ  رب  وا و  ياهرهش  قح و  نیمز  يور  رد  وا  ّیلو  ادخ و  تّجح 
ناینب رـشان  نایغط و  روج و  زا  نیمز  هدـننک  كاپ  نآرق و  ماکحا  هدـنهد  میلعت  نامیا و  هدـننک  راکـشآ  نامزلا و  بحاص  ترـضح  ترتع 

ءایـصوا دنزرف  ّیـصو  ملاع و  ناکاپ  هّمئا  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  ع )  ) رظتنم يدهم  مئاق و  تّجح  ناهج  ضرع  لوط و  رد  ناسحا  لدـع و 
وت رب  مالس  دنقلخ  نایداه  تمـصع  ماقم  اب  همه  هک  یناماما  دنزرف  تسا  تمـصع  ماقم  ياراد  قلخ و  يامنهر  هک  متاخ  ربمغیپ  هدیدنـسپ 

ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِملاَّظلا  َنیرِّبَکَتُْملا  َنیِرفاْکلا  َّلِذُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیفَعْضَتْسُْملاط  نامیا  لها  شخب  تّزع  يا 
َْنباَی َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِةَدِّیَس  ِءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریمَا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َنبْاَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ُّيِدْهَْملا ُمامِْألا  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِۀَیالِْولا  ِیف  ََکل  ٍِصلُْخم  َمالَـس  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیعَمْجَا  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِمامِْألاَو  َنیموُصْعَْملا  ِجَجُْحلا  ِۀَِّمئَْألا 
َرَّثَک َو  َکَنامَز  َبَّرَق  َو  َکَجَرْخَم  َلَّهَس  َو  َکَجَرَف  ُهَّللا  َلَّجَعَف  ًارْوَج  َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالْدَع  َو  ًاطِْسق  َضْرَْألا  ُأَلْمَت  يذَّلا  َْتنَا  َو  ًالِْعف  َو  ًالْوَق 

َو ًۀَِّمئَا  ْمُهَلَعْجَن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدـیُرن  َو  َنیِلئاْقلا  ُقَدْـصَا  َوُهَف  َكَدَـعَو  اـم  َکـَل  َزَْجنَا  َو  َکـَناوْعَا  َو  َكَراـْصنَا 
يالوم يا  وت  رب  مالـس  راکمتـس ، ّربکتم  نارفاک  هدننکراوخ  لیلذ و  يا  وت  رب  مالـس  دنناوتان ، فیعـض و  نارود  رد  هک  َنیثِراْولا ×  ُمُهَلَعَْجن 
گرزب ارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملاریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نامز ، بحاص  يا  نم ،

، نم يالوم  يا  وت  رب  مالـس  ملاع ، قلخ  همه  رب  نایاوشیپ  دـنناموصعم و  هک  ادـخ  ياه  تّجح  ناماما و  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ملاع ، نانز 
یئوت و  رادرک ، راتفگ و  هب  یملاع  ياـمنهر  ياوشیپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  وت ، تماـما  تیـالو و  هب  ناـمیا  اـب  هناـصلاخ  تّیحت  مـالس و 

دـنادرگ و دوز  ار  تروـهظ  ادـخ  سپ  تسا ، هدـیدرگ  دادـیب  روـج و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  هـکنآ 
يدوز هب  هدومرف  وت  هب  هک  يرفظ  حتف و  هدعو  دیامن و  رایـسب  ار  تناروای  نارای و  دزاس و  کیدزن  ار  تنطلـس  نامز  ناسآ و  ار  تجورخ 

فیعـض و ار  نانآ  نادـب  هک  نامیا  لها  رب  میهاوخ  یم  ام   ) هدومرف نآرق ) رد   ) دوخ هک  تسا  نایوگ  نخـس  نیرتوگتـسار  وا  دـنادرگ  اور 
ای َيالْوَم  ای  مینادرگ ) نیمز ) لها   ) ثراو میهد و  رارق  قلخ  نایاوشیپ  ار  اهنآ  مینک و  اـطع  گرزب  تمعن  هتـشاذگ و  تّنم  دـندرک  ناوتاـن 

ُتْهَّجََوت ْدَقَف  اهِحاَجن  یف  یل  ْعَفْـشاَف  دنک ) رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک  اذک و  ياجب  و   ) اذَک َو  اذَـک  یتَجاح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبای  ِنامَّزلا  َبِحاص 
ْمَُکل يذَّلا  ِنْاَّشلِاب  َو  ِهِّرِِـسل  ْمُکاضَتْرا  َو  ِهِْرمَِاب  ْمُکَّصَتْخا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  َو  ًۀـَلُوبْقَم  ًۀَعافَـش  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنَا  یْملِِعل  یتَجاِحب  َکـَْیِلا 
دنزرف يا  ناـمّزلا ، بحاـص  يا  نم ، يـالوم  يا  یَتبْرُک . ِفْشَک  َو  یتَوْعَد  ِۀـَباِجا  َو  یتَِبلَط  ِحُْـجن  یف  یلاـعَت  َهَّللا  ِلَـس  ُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ِهَّللا  َدـْنِع 

ریخ و تسوا و  ياضر  هچنآ  رب  ارم  درادب  ادخ  ( ) دنک رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک  اذـک و  ياجب  و  : ) هکنآ نم  ياهتجاح  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب نم  هک  نک  تعافـش  ادـخ  هاگرد  هب  متاجاح  ندـمآرب  رد  وت  سپ  دـیامرف ) اطع  منارای  ناشیوخ و  لها و  نم و  هب  یبقع  ایند و  تداعس 

سک نآ  قح  هب  سپ  تسا ، دنلب  هدیدنسپ  ماقم  لوبقم و  تعافش  ادخ  دزن  ار  امش  هک  مناد  یم  اریز  ما  هدروآ  ور  متجاح  ندمآرب  رد  امش 
تسادخ دزن  ار  امش  هک  یماقم  نأش و  نآ  قح  هب  دیزگرب و  دوخ  ملع  رارسا  ظفح  يارب  درک و  صوصخم  شتفالخ  نامرف  هب  ار  امـش  هک 

. دنادرگ فرطرب  مهودنا  مغ و  دنک و  باجتسم  ار  میاهاعد  دروآرب و  ار  مجئاوح  بلاطم و  همه  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  هک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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