




ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 

: هدنسیون

دیفم خیش 

: یپاچ رشان 

هیمالسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  17همجرت 

باتک 17تاصخشم 

لوا 17دلج 

: مجرتم 17همدقم 

17هراشا

باتک 18یفرعم 

: ترهش بسن و  18مان و 

: نادنمشناد 18هدیقع 

: خیاشم 18دیتاسا و 

: 19نادرگاش

: یملع 19تیعقوم 

: تافلؤم 20راثآ و 

رصع ع: یلو  ترضح  20عیقوت 

: تافو دالیم و  20لاس 

تسیک ع )  ) یلع لوا  22باب 

22هراشا

ربمغیپ ص زا  سپ  تماما  25لصف 1 

رورس نآ  تداهش  25لصف 2 

تداهش عقو  زا  عالطا  26لصف 3 

تداهش زا  عالطا   4 27لصف -

تداهش یگنوگچ   5 28لصف -

یلع ع دقرم  31لصف 6 
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دوشیم رکذ  یلع ع  هتسجرب  راثآ  تازجعم و  زیمآ و  تمکح  تاملک  بقانم و  لئاضف و  رابخا و  باب  نیا  رد  مود  32باب 

32هراشا

یلع ع يرترب  33لصف 1 

یلع ع تلیضف  34لصف 2 

یلع اب  ینمشد  یتسود و  35لصف 3 

دنناراگتسر یلع  ناوریپ  36لصف 4 

یلع ع یتسود  36لصف 5 

دناوخ نینمؤملا  ریما  ادخ  لوسر  ار  یلع  36لصف 6 

یلع ع بقانم  37لصف 7 

[ تبقنم نیا  هجیتن   ] 38لصف 8

ادخ لوسر  هاگباوخ  رد  38لصف 9 

يرادتناما 39لصف 10 

هدوب یلع ع  تسدب  اهراک  ماظتنا  40لصف 11 

یناهن فشک  41لصف 12 

[ تبقنم هجیتن   ] 42لصف 13

ریبدت اب  رادمچرپ  43لصف 14 

نمی حتاف  یلع ع  43لصف 15 

ربیخ رادمچرپ  44لصف 16 

دناوخ یلع ع  ار  تئارب  هروس  45لصف 17 

ردب رازراک  46لصف 18 

یلع ع نالوتقم  48لصف 19 

ردب رازراک  زا  یحرش  49لصف 20 

[ بلاط وبا  رسپ  يروالد  حرش  رد  شیرق  رعاش  زا  هماکچ   ] 50لصف 21

دحا رازراک  51لصف 22 
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دحا ناگتشک  56لصف 23 

ریضنلا ینب  هوزغ  57لصف 24 

بازحا گنج  58لصف 25 

هظیرق ینب  گنج  63لصف 26 

هلسلسلا تاذ  هوزغ  65لصف 27 

[ دروآ تسدب  ناوتیم  گنج  زا  هک  هجیتن   ] 66لصف 28

قلطصم ینب  هوزغ  67لصف 29 

هیبیدح هوزغ   30 67لصف -

ربیخ گنج   31 69لصف -

هکم حتف   32 71لصف -

ربمغیپ اب  نایفس  وبا  تاقالم   33 72لصف -

هکم حتف  رد  یلع ع   34 73لصف -

هکم حتف  زا  لبق  ربمغیپ  هدهاعم   35 74لصف -

هجیتن  36 75لصف -

دیلو نب  دلاخ  تیرومأم   37 75لصف -

نینح رازراک   38 76لصف -

[ دشک یم  ار  وا  یلع  هک  ربمایپ  نخس  مئانغ و  میسقت  هب  ۀیدثلا  وذ  ضارتعا   ] 39 79لصف -

هجیتن  40 80لصف -

نینح راکیپ  زا  سپ   41 81لصف -

[ تیرومام نیا  هجیتن   ] 42 82لصف -

كوبت گنج   43 82لصف -

برکیدعم ورمع  مالسا   44 84لصف -

هجیتن  45 85لصف -

«1  » هلسلسلا تاذ  گنج   46 86لصف -
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يراصن اب  هلهابم   48 88لصف -

هجیتن  49 89لصف -

عادولا ۀجح   50 89لصف -

هجیتن  51 94لصف -

ربمغیپ ياهزور  نیرخآ   52 94لصف -

یلع ع بقانم  هجیتن   53 100لصف -

[ رورس نآ  ياهیرواد  اهتواضق و  هب  هراشا   ] 54 101لصف -

ربمغیپ رصع  رد  يرواد   55 101لصف -

مرکا ص] ربمایپ  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  رگید  تواضق  دنچ   ] 56 103لصف -

ردپ ود  دنزرف و  هراب  رد  103تواضق 

ریش 103راکش 

عقومیب 104یخوش 

دازآ هدنب و  مانب  104هعرق 

شکغالا واگ   57 104لصف -

[ رکب وبا  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 58 105لصف -

راوخبارش 105درم 

بأ 105ینعم 

؟ تسیچ 106هلالک 

تساجک رد  106ادخ 

[ رمع نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 59 107لصف -

درکن ارجا  بارش  دح  107رمع 

هناوید اب  107يرتسبمه 

دش طقس  108هچب 

ردام ود  هچب و  108کی 
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ههام شش  109هچب 

دش انزب  روبجم  هک  109ینز 

رمع هیلع  نایناریا  همان   60 110لصف -

[ نامثع نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 61 111لصف -

هداتفا راک  زا  111درمریپ 

دیدرگ شنز  هدنب  هک  112يرهوش 

هدانز 112بتاکم 

[ شدوخ يرهاظ  تفالخ  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 62 112لصف -

ندب ود  رس و  ود  112دولوم 

هتشک ردپ  114ناوج 

رگهلیح 115قشاع 

هقباسیب 116تواضق 

116یشکوقاچ

تارف 117قیرغ 

لام زا  ءزجب  117تیصو 

مهس هب  117تیصو 

یمیدق هدنب  يدازآ  هب  117تیصو 

هزور 118رذن 

ابر امرخ  118نز 

دز ار  شنز  هک  118يرهوش 

وا نانخس  زا  هراپ  موس  119باب 

119هراشا

نادنمشناد زا  شیاتس   1 120لصف -

نادنمشناد فیصوت   2 121لصف -
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درگاش داتسا و  هیور   3 122لصف -

ناراذگتعدب اب  ینخس   4 122لصف -

ایند زا  یفرعم   5 124لصف -

ترخآ هشوت   6 124لصف -

ایند زا  يریگهرانک   7 124لصف -

مدرمب مالعا   8 125لصف -

راکوکین نارای   9 125لصف -

صالخا اب  هعیش   10 125لصف -

گرم دایب   11 126لصف -

دوخ تفرعم  هراب  رد  راتفگ   12 126لصف -

دوخ زا  یفرعم   13 127لصف -

نامثع اب  مدرم  تعیب  زا  سپ   14 127لصف -

نافلاخم یلع ع و   15 128لصف -

ریبز هحلط و  تفلاخم   16 128لصف -

صوصخ نیا  رد  مه  زاب   17 129لصف -

هشئاع ندمآ  زا  رابخا   18 130لصف -

هرصب بناجب  یلع ع  هجوت   19 130لصف -

راق يذ  هب  دورو   20 131لصف -

نایفوک اب  ینخس   21 131لصف -

هرصب بناجب  هجوت   22 132لصف -

هرصب هب  دورو  ماگنه   23 133لصف -

هحلط لتق  ماگنه   24 133لصف -

ناگتشک هب  يراذگ   25 134لصف -

يزوریپ زا  سپ   26 135لصف -
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هفوکب حتف  ربخ  ندیسر   27 135لصف -

هفوک رد  دورو   28 136لصف -

ماشب تمیزع   29 136لصف -

هیوعم تشرد  نخس  ربارب  رد   30 139لصف -

گنج هب  صیرحت   31 139لصف -

هراب نیا  رد  زاب   32 139لصف -

هیوعم مچرپ  هب  يراذگ   33 140لصف -

صوصخ نیا  رد  مهزاب   34 140لصف -

نیفص زا  هعجارم  ماگنه   35 141لصف -

دادرارق زا  سپ   36 141لصف -

جراوخ اب  يراتفگ   37 142لصف -

هیوعم ینکشنامیپ   38 142لصف -

راکیپ هب  صیرحت   39 143لصف -

لاتقب صیرحت   40 143لصف -

صوصخ نیا  رد  مهزاب   41 144لصف -

هیوعم دهع  ضقن   42 144لصف -

( ربمغیپ نخس  زا  يدای   43 145لصف -

هفوک مدرم  اب  باطخ   44 145لصف -

اهیفوک زا  شهوکن   45 145لصف -

یهاوخداد  46 148لصف -

يروشلا راد  رد   47 149لصف -

درک ار  دوخ  راک  يداماد   48 149لصف -

هیقشقش هبطخ   49 150لصف -

رصع ع ماما  روهظ  زا  مالعا   50 151لصف -
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هنیدم رد  یلع ع  هبطخ   51 152لصف -

دش بصغ  یلع ع  قح  هنوگچ   52 153لصف -

زیمآتمکح تاملک   53 154لصف -

تازجعم  54 157لصف -

هدیدن مخز  یلع ع   55 159لصف -

56 159لصف -

دشن هریچ  وا  رب  یسک   57 159لصف -

ناگمه هدوتس  ای  یلع ع   58 159لصف -

دندید هچ  یلع ع  نادناخ   59 161لصف -

تابیغم زا  رابخا   60 161لصف -

تابیغم زا  رابخا   61 162لصف -

يدزا درم  دمآشیپ   62 163لصف -

تداهش ربخ   63 164لصف -

ةاطرا نب  رسب  یگناوید   64 165لصف -

يرجه دیشر  تداهش   65 167لصف -

عرزم تداهش   66 168لصف -

لیمک تداهش   67 168لصف -

ربنق تداهش   68 168لصف -

هطفرع نب  دلاخ  یگنهآشیپ   69 169لصف -

تروص رس و  يوم  زا  لاؤس   70 169لصف -

بزاع نب  ءارب  سوسفا   71 170لصف -

نیسح هاگلتقب  هراشا   72 170لصف -

ربیخ رد   73 170لصف -

راوگشوخ همشچ  روهظ   74 170لصف -
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ناینج اب  راکیپ   75 173لصف -

سمش در   76 175لصف -

نایهام يوگتفگ   77 176لصف -

اهدژا يوگتفگ   78 176لصف -

دنانج رکنم  هک  یناسک   79 177لصف -

رازیع ندشروک   80 178لصف -

سنا ندش  سیپ   81 178لصف -

مقرا نب  دیز  ندشروک   82 178لصف -

یسبع درم  ندش  هناوید   83 179لصف -

ناشددع یلع و  نادنزرف  مراهچ  179باب 

مود 179دلج 

179هراشا

نایعیش مود  ماما  لوا  180باب 

180هراشا

تافو ببس   1 184لصف -

نسح ماما  نادنزرف  مود  186باب 

186هراشا

نسحلا نب  دیز   1 187لصف -

نسح نب  نسح   2 188لصف -

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  موس  189باب 

189هراشا

تماما رب  لیلد   1 191لصف -

نسح ماما  تلحر  زا  سپ   2 191لصف -

نیسح ع تکرح  زاغآ   3 212لصف -
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[ رورس نآ  تداهش  زا  هنیدم  مدرم  عالطا   ] 4 247لصف -

[ تیب لها  ءادهش  مان   ] 5 248لصف -

. دوشیم هراشا  وا  تبیصم  رکذ  ترایز و  نیسح و  لئاضف  زا  یخرب  هب  باب  نیا  رد  مراهچ  249باب 

249هراشا

[ رورس نآ  ترایز  باوث   ] 1 251لصف -

. تسا نیسح ع  نادنزرف  مانب  قلعتم  باب  نیا  مجنپ  252باب 

رکذ ار  وا  رابخا  زا  یلمجم  نادنزرف و  نفد و  لحم  تداهش و  ببس  تافو و  نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  تدالو و  خیرات  هک  تسا  نیسح ع  زا  سپ  ماما  هب  قلعتم  باب  نیا  مشش  باب 

ترضح نآ  لئاضف  رابخا و  زا  یشخب  نایب  رد  متفه  253باب 

داجس ع. ترضح  نادنزرف  ددع  یماسا و  متشه  258باب 

. وا رابخا  لئاضف و  زا  یکدنا  نادنزرف و  ددع  ربق و  لحم  تداهش و  ببس  تافو و  ماگنه  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  تدالو و  خیرات  نیسحلا و  نب  یلع  زا  سپ  ماما  لاوحا  نایب  مهن  باب 

. مینکیم رکذ  ار  ناشیاب  طوبرم  رابخا  ترضح و  نآ  ناردارب  لاوحا  زا  یلمجم  باب  نیا  رد  مهد  264باب 

مینکیم رکذ  ار  اهنآ  ددع  یماسا و  رقاب و  ترضح  نادنزرف  باب  نیا  رد  مهدزای  266باب 

. وا رابخا  لئاضف و  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  نفد و  لحم  تافو و  ماگنه  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  دلوت و  خیرات  رفعج و  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  رد  مهدزاود  باب 

قداص ع ترضح  راتفگ  رابخا و  زا  یشخب  نایب  رد  مهدزیس  271باب 

271هراشا

[ ظعاوم دیحوت و  رد  ترضح  نآ  نایب   ] 273لصف 1

[ ترضح نآ  لئاضف  نایب  رد   ] 276لصف 2

وا نیئآ  یسانشادخ و  بوجو  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  278لصف 3 

ادخ لدع  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  279لصف 5 

ترضح نآ  هنامیکح  نانخس  ظعاوم و  زا  279لصف 6 

: دیامرفیم راداو  ادخ  ءایلوا  تخانش  نید و  روما  هب  ار  مدرم  هک  ترضح  نآ  نانخس  زا  279لصف 7 

نآب نتشاداو  هبوت و  هراب  رد  وا  راتفگ  279لصف 8 

[ ار قداص ع  ماما  يریمح  دیس  شیاتس  رد   ] 280لصف 9

ناشرابخا زا  یشخب  یماسا و  اهنآ و  ددع  قداص ع و  ترضح  نادنزرف  نایب  رد  مهدراهچ  280باب 
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280هراشا

قداص ع] ماما  نادنزرف  لاح  حرش   ] 281لصف 1

وا لئاضف  رابخا و  زا  يرصتخم  دقرم و  تداهش و  ببس  تافو و  نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  هلدا  دلوت و  خیرات  نادنزرف و  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  مهدزناپ  باب 

283هراشا

[ رورس نآ  تماما  صوصن   ] 283لصف 1

. تاداع قراوخ  تازجعم و  مهدزناش  285باب 

. تسنارگید رب  وا  يرترب  رب  لیلد  هک  یتالاح  بقانم و  لئاضف و  زا  یشخب  مهدفه  290باب 

. ار ترضح ع  نآ  نوره  نتشک  ندرک و  سوبحم  ترضح و  نآ  يریگتسد  تلع  نآ و  هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نسحلا ع و  وبا  ترضح  تلحر  ببس  مهدجه  باب 

نانآ هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نادنزرف و  مهدزون  296باب 

. نانآ رابخا  زا  يرصتخم  نادنزرف و  ددع  دقرم و  تافو و  نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  دالیم و  خیرات  نسحلا و  وبا  زا  سپ  ماما  نایب  رد  متسیب  باب 

297هراشا

[ تماما صوصن   ] 298لصف 1

اضر ع ترضح  لئاضف  تایصوصخ و  زا  یشخب  مکی  تسیب و  299باب 

299هراشا

[ ترضح نآ  بقانم  لئاضف و   ] 301لصف 1

نآ رد  هدراو  رابخأ  اضر ع و  ترضح  تلحر  تلع  مود  تسیب و  307باب 

. وا رابخا  لئاضف و  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  رهطم و  دقرم  تافو و  ببس  رمع و  تفالخ و  تدم  تماما و  لئالد  دلوت و  خیرات  نسحلا ع و  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  رکذ  موس  تسیب و  باب 

. هدوب شراوگرزب  ردپ  هراشا  حیرصت و  رب  لمتشم  هک  اهنآ  اصوصخم  تسوا  تماما  رب  لیلد  هک  يرابخا  زا  یشخب  مراهچ  تسیب و  309باب 

مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  تازجعم  لئالد و  بقانم و  مجنپ  تسیب و  310باب 

شنادنزرف وا و  رهطم  دقرم  رفعج و  وبا  ترضح  تافو  ببس  مشش  تسیب و  317باب 

ترضح نآ  تفالخب  هراشا  تماما و  هب  حیرصت  متشه  تسیب و  318باب 

مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  تانیب  نیهارب و  هفیرط و  رابخا  نایب  رد  مهن  تسیب و  319باب 

. نادب طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  تافو و  ببس  ترضح و  نآ  تلحر  ارماسب و  هنیدم  زا  نسحلا ع  وبا  ترضح  دورو  نایب  رد  مایس  323باب 

. وا هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  ربق و  لحم  تافو و  لاس  تفالخ و  رمع و  تدم  وا و  یئاوشیپ  رب  شراوگرزب  ردپ  حیرصت  تماما و  لئالد  دلوت و  خیرات  نسحلا و  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  نایب  رد  مکی  یس و  باب 
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دمحم ع. وبا  ترضح  تماما  تفالخب و  تسوا  ردپ  هراشا  حیرصت و  رب  لمتشم  هک  يرابخا  نایب  رد  مود  یس و  324باب 

ع)  ) يرکسع ترضح  تازجعم  لئاضف و  رابخا و  زا  یشخب  موس  یس و  326باب 

وا راوگرزب  دنزرف  رهطم و  دقرم  يرکسع و  ترضح  تلحر  مراهچ  یس و  333باب 

. وا هیهلا  تلود  تدم  روهظ و  ماگنه  رد  وا  نیئآ  تبیغ و  رابخا و  زا  یشخب  تماما و  لئالد  دالیم و  خیرات  دمحم و  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  رد  مجنپ  یس و  باب 

يرکسع ع. نسح  دنزرف  تماما  لئالد  زا  یشخب  مشش  یس و  335باب 

. هدیسر لیصفت  لامجا و  روطب  مهدزاود  ماما  تماما  صوصخ  رد  هک  يرابخا  متفه  یس و  335باب 

عوضوم نیاب  طوبرم  تانیب  لئالد و  زا  یشخب  هدید و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مهدزاود  ماما  هک  اهنآ  متشه  یس و  337باب 

جع رصع  یلو  ترضح  تاداع  قراوخ  تازجعم و  مهن  یس و  337باب 

. دوشیم ادیپ  وا  تلود  ماگنه  رد  هک  يروما  زا  یخرب  یئاورنامرف و  هقیرط  تریس و  زا  ینایب  روهظ و  مایا  تدم  مئالع و  ملهچ  342باب 

342هراشا

. دزاسیم فرشم  دوخ  رونب  ار  ایند  هک  يزور  دنکیم و  روهظ  نآ  رد  مئاق  هک  یلاس  346لصف 1 

. دهدیم تیرومأم  فارطاب  ار  دوخ  نایرکشل  اجنآ  زا  دیامرفیم و  لالجا  لوزن  فجن  رد  ددرگیم و  راپسهر  هفوک  فرطب  اجنآ  زا  دنکیم و  روهظ  هکم  رد  دمحم  لآ  مئاق  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  راثآ و  زا  لصف 2 

هتفرگ رارق  دانتسا  دروم  مئاق  یئاشگناهج  راگزور  یهاشداپ و  تدم  نایب  رد  يرایسب  رابخا  347لصف 3 

رصع ع. یلو  ترضح  يرهاظ  فاصوا  لئامش و  347لصف 4 

دزاسیم يراج  وا  ياناوت  تسد  هب  لاعتم  يادخ  هک  یتاداع  قراوخ  وا و  ماکحا  هقیرط  دیامرفیم و  روهظ  هک  یماگنه  رد  ترضح  نآ  هیور  347لصف 5 
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ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 

باتک تاصخشم 

413ق. - 336 دمحم ، نبدمحم  دیفم ، هسانشرس : 
. یبرع یسراف - دابعلا . یلع  هللاججح  هفرعم  یف  داشرالا  يدادرارق :  ناونع 

حرـش همجرت و  دـیفملا ؛ خیـشلل  ناشیا / یناگدـنز  مالـسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانـش  رد  داشرالا :  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. يدوبهب رقابدمحم  حیحصتب  یناسارخ ؛ يدعاس  رقابدمحم  یسراف 

.1376 هیمالسا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
719 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

مجنپ پاچلایر   25000 لایر ؛ : 716000-000-481-964 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1378 مراهچ : پاچ  تشاددای : 
.1380 مجنپ ، پاچ  تشاددای : 

(. اپیف  ) 1385 مشش : پاچ  تشاددای : 
. یبرع یسراف - دابعلا . یلع  هللاججح  هفرعم  یف  داشرالا  رگید :  ناونع 

. رشعانثا همئا  عوضوم : 
. تماما عوضوم : 

. مجرتم رقابدمحم ، یناسارخ ، يدعاس  هدوزفا :  هسانش 
. ححصم  - ، 1308 رقابدمحم ، يدوبهب ، هدوزفا :  هسانش 

1376 4041 فلا BP36/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

م7466-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

: مجرتم همدقم 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. یفَطْصا َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَس  َو  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا 

هدرک و همجرت  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  بوسنم  هعیرـشلا  حابـصم  باتک  یناشاک و  ضیف  قئاقح  باتک  هکنآ  زا  سپ  دـعب  اـما 
تمدخ مه  موش و  دنمهرهب  راگدرورپ  ترـضح  ینابر  تایانع  زا  رتشیب  هچ  ره  هکنآ  يارب  دیدرگ ، رـشتنم  عبط و  نارهت  رد  لبق  لاس  دنچ 

تمـصع و تیب  لها  تمحرم  فطل و  رظن  اـب  هتـساوخ و  کـمک  قیفوت و  لاـعتم  يادـخ  زا  مشاـب ، هدرک  تناـید  نید و  ملاـع  هب  يرتشیب 
تسا دیما  مدومن ، همجرت  تسا ، تماما  نوئـش  یفرعم  راهطا و  همئا  خیرات  رد  هعیـش و  ربتعم  كرادم  زا  هک  ار  دیفم  داشرا  باتک  تراهط 
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. همرک هنمب و  دریگ  رارق  ناشسدقم  هاگشیپ  لوبق  دروم 
نیودـت زجوم  رـصتخم و  هک  لاح  نیع  رد  هدوب و  صاوخ  ماوع و  هجوت  دروم  هراومه  هک  تسیربتعم  مهم و  بتک  زا  یکی  داـشرا  باـتک 

. دراد رب  رد  ار  ع )  ) نیرهاط همئا  یگدنز  خیراوت  تامهم و  زا  يرایسب  هدش 
: هدمآ درگ  دلجم  ود  رد  باتک  نیا 

باتک یفرعم 

نیدنچ زا  هدوب و  بانج  نآ  رثؤم  ياهمدق  تامدـخ و  باحـصا و  تالاح و  تاملک و  نینمؤملا ع و  ریما  یگدـنز  لماش  نآ ، لوا  دـلجم 
. هداد همتاخ  ترضح  نآ  نادنزرف  رکذب  ار  نآ  نایاپ  هدش و  لیکشت  لصف  باب و 

زین دلجم  نیا  دناهدوب و  یهلا  تفالخ  ماقم  زئاح  يو  زا  سپ  هک  تسا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  رفن  هدزای  رکذ  رب  لمتـشم  نآ ، مود  دـلج  و 
. هداد حیضوت  لامجا  لیصفتب و  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  کی  کی  یگدنز  هدوب و  باوبا  لوصف و  رب  لمتشم  لوا  دلجم  دننام 

دوصقم و اب  قفاوم  هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  هکلب  هدوب  هابتـشا  وهـس و  ای  یعـالطایب  رظن  زا  هن  لاـمجا  نیا  زا  راوگرزب  فلؤم  ضرغ 
. تسا هدید  تمصع  نادناخ  تیصخش  یفرعم  يارب  یفاک 

یگدنز و خیرات  نیموصعم و  تارضح  هراب  رد  یباتک  نینچ  هدرک  تساوخرد  وا  زا  یصخش  دوشیم ، هدافتسا  باتک  همدقم  زا  هچنانچ  و 
رد تساهنآ و  یگدنز  تامهم  لفاک  هک  ار  رضاح  باتک  هدرک و  تباجا  اریو  هتساوخ  مه  دیفم  خیش  دیامن  نیودت  نانآ  رابخا  زا  یـشخب 

هدروآدرگ دنکیم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  عقاو 

: ترهش بسن و  مان و 

برعی هب  هدروآ  شلاجر  رد  یـشاجن  هک  يروطب  وا  بسن  تسنامعن و  شدج  دمحم و  شردپ  مان  دمحم و  شمان  هَّللا و  دـبع  وبا  شاهینک 
، دمحم شردپ  هکنآ  تبـسانمب  ای  دیفم و  خیـش  ای  دیفم  شترهـش  ثراح و  هلیبق  زا  يو  دسریم  ددنویپیم  ودـب  نایزات  هشیر  هک  ناطحق  نب 
دناهدرک و یفرعم  بقل  نیمهب  دوخ  بتک  رد  هتخانشیم و  بقل  نیمهب  ار  وا  یـضعب  هکلب  دناهتفگیم و  ملعملا  نبا  ار  وا  هدوب  ملعمب  بقلم 

ببس
ص:3  ، داشرإلا همجرت 

. درک میهاوخ  هراشا  نیا  زا  سپ  هچنانچ  دومن . تنس  لها  لاجر  زا  یکی  اب  هک  هدوب  ياهرظانم  تبسانمب  دیفمب  وا  ترهش 

: نادنمشناد هدیقع 

هلـضف هنم و  دافتـسا  هنع  رخأت  نم  لک  مهداتـسا و  مهـسیئر و  ۀعیـشلا و  خیاشم  لجا  نم  دـسیونیم  هصالخ  زا  لوا  شخب  رد  یلح  همالع 
قیقد رطاخلا  نسح  ناک  هیلا و  هتقو  یف  ۀیمامالا  ۀسائر  تهتنا  مهملعا ، هنامز و  لها  قثوا  ۀیاورلا  مالکلا و  هقفلا و  یف  فصوی  نا  نم  رهشا 

. باوجلا رضاح  ۀنطفلا 
بهذم یلع  مالکلا  ۀعانـص  یف  مدـقم  هیلا  ۀعیـشلا  یملکتم  ۀـسائر  تهتنا  انرـصع  یف  دیاتـسیم . نینچ  ار  وا  ملعملا  نبا  ناونعب  میدـنلا  نبا 

. اعراب هتیأرف  هتدهاش  رطاخلا  یضام  ۀنطفلا  قیقد  هباحصا 
. دناهدوتس يراوگرزب  تسایر و  شناد و  تمظعب و  ار  وا  ینس  هعیش و  هلمجلاب 

: خیاشم دیتاسا و 
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يارب شردپ  قافتاب  اجنآ  زا  هدوب  هدش  عقاو  نآ  یخسرف  هد  هلـصاف  رد  دادغب و  عباوت  زا  هک  یـضترم  نزو  رب  يربکع  مدرم  زا  الـصا  دیفم 
روضح هدوب  نادنمـشناد  لضافا  زا  هک  یفوتم 369  نیع  حتف  میج و  مضب  لعج  هَّللا  دـبع  وبا  سرد  هزوحب  هدـمآ و  دادـغب  هب  لامک  بسک 
هدـهع زا  تاـقوا  زا  یهاـگ  وا  نوچ  هتفاـییم و  روضح  رـسای  وبا  رـضحمب  وا  زا  سپ  هدرک و  هدافتـسا  هدربماـن  رـضحم  زا  يدـنچ  هتفاـی و 

هرخالاب هدومن و  تیاده  هدوب  رـصع  مانب  نیملکتم  زا  هک  ینامر  یـسیع  نب  یلع  سلجمب  ار  هل  مظعم  هدمآیمنرب  اهنآ  خساپ  تاضارتعا و 
زا تیاور  تیاده و  هزاجا  ذخاب  هدش و  زئاح  ظاحل  ره  زا  ار  شناد  ملع و  تاماقم  ات  هدرک  كرد  ار  رصع  دیتاسا  رـضاحم و  مامت  هدربمان 

. هدمآ لئان  ینس  هعیش و  نادنمشناد 
قودص خیش  تسناشیاب و  دنتسم  يو  تایاور  تاقوا  رتشیب  هک  هیولوق  نب  رفعج  خیش  زا  دنترابع  لعج  هَّللا  دبع  وبا  رب  هوالع  يو  خیاشم  و 

. نارگید دیلو و  نب  دمحم  نب  دمحا  يرارز و  بلاغ  وبا  و 

: نادرگاش

چوک يو  بناـجب  شناد  ناـبلاط  اـج  همه  زا  تخاـس  رونم  ار  شناد  ملع و  نامـسآ  يو  لاـمک  ملع و  ناـبات  دیـشروخ  هک  تقو  نآ  رد  و 
يارب ناشرثآم  راثآ و  هدوبر و  دوخ  نارقا  زا  ار  تقبـس  يوگ  کی  ره  هک  یمان  لاجر  هدش و  فکاع  وا  لامک  لضف و  ناتـسآ  رب  هدرک و 

: زا دنترابع  ناشیا  فیراعم  دناهتساخرب ، وا  رضحم  زا  هدوب  ماع  صاخ و  هجوت  دروم  هشیمه 
یئایؤر راوگرزب  ردارب  ود  نیا  صوصخ  رد  هک  یـضر  یـضترم و  دیـس  یملید و  رالـس  یـشاجن و  یـسوط و  خیـش  یکچارک و  حتفلا  وبا 

. دوشیم هدروآ  لیلج  خیش  نیا  تیعقوم  ضحم  الیذ  هک  دراد 
هدـش دراو  وا  رب  هتفرگ  ار  نینـسح ع  تسد  هک  یلاح  رد  يربک ع  هقیدـص  هتـسشن  دادـغب  خرک  دجـسم  رد  دـید  باوخ  رد  هدربماـن  یبش 
اجکب نآ  هجیتـن  تسیچ و  دوصقم  هک  داـتفا  تریحب  باوخ  نیا  زا  دـش  رادـیب  نوچ  زوماـیب  هقف  ملع  نم  دـنزرف  ود  نیاـب  خیـش  يا  دومرف 

وا رب  هتفرگ  تسدب  ار  شدنزرف  ود  تسد  یضر  یضترم و  دیس  ردام  همطاف  تفر  روبزم  دجسمب  نیعم  تقو  رد  حبص  دش ؟ دهاوخ  یهتنم 
. دش ربخاب  شباوخ  ریبعت  زا  خیش  دزومایب  اهنآب  هقف  ملع  هداد و  رارق  دوخ  تیبرت  تحت  ار  شدنزرف  ود  هک  درک  تساوخرد  دش  دراو 

: یملع تیعقوم 

هتـشاد ازـسب  یتراهم  هرظانم  مالک و  ملع  رد  اصوصخم  هتـشاد و  یفاک  یفاو و  عالطا  یلوط و  دی  رـصع  هلومعم  نونف  مامت  رد  دیفم  خـیش 
دبع یضاق  اب  هژیوب  تسا  روهشم  تنس  لها  ناگرزب  زا  هدع  اب  وا  تارظانم  دناهدرمـش  نانآ  سیئر  هعیـش و  ناملکتم  گرزب  ار  وا  هچنانچ 

باطخ اقح » دـیفملا  تنا   » هب هتخانـش و  دـیفم  ناونعب  ار  وا  هدـیناشن و  دوخ  ياجب  اریو  هدـش  وا  باوج  زا  زجاـع  نوچ  هک  یلزتعم  راـبجلا 
راتـسد و کی  هبج و  کی  مالغ و  کی  يو  یملع  ماقم  زا  ینادردق  راهظا  يارب  هدش  ربخاب  ینعم  نیا  زا  هک  یملید  هلودلا  دـضع  هدرک و 

سلجم راضحب  تشوگ  نم  جنپ  نان و  نم  هد  يزور  دراذگ  رارق  دیـشخب و  يوب  رز  رانید  دـص  نیرز و  ماجل  نیزاب و  صاخ  بکرم  کی 
. دوش هداد  دنوشیم  رضاح  هدافتسا  ضحم  هک  وا 

ص:4  ، داشرإلا همجرت 
ربخ اب  يو  يداتـسا  یملع و  هیام  زا  ینامر  دـش و  بلاغ  واـب  درک و  هرظاـنم  یناـمر  یـسیع  نب  یلع  اـب  هک  یماـگنه  زین  مجرتم و  همدـقم 

هب همان  نآ  رد  اریو  هتـشون و  لعج  هَّللا  دبع  وبا  شداتـسا  هب  هدوب  هل  مظعم  تیمها  یملع و  ماقم  زا  یکاح  هک  يدیجمت  هیـصوت و  دـیدرگ 
بیقنلا نبا  هب  فورعم  فافخ  مساقلا  وبا  خیش  یتقو  هک  دیشوکیم  تنس  لها  یگراچیب  نالذخ و  رد  هزادناب  المجم  هتخاس . بقلم  دیفم » »

تینهت و ناوـنعب  هتفرگ و  دـیع  ار  زور  نآ  هدرک و  نیئزت  ار  شاهناـخ  داد  روتـسد  هدـیدرگ  لاحـشوخ  هزادـنایب  دـش  ربخاـب  وا  تلحر  زا 
. تساراوگ نم  رب  گرم  کنیا  تفگ  درک و  سولج  دابکرابم 
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وبا دزاس  بوکنم  ار  نانآ  دنک و  هزرابم  ینـس  ناملکتم  اب  دوش و  وا  ماقم  زئاح  هک  دش  قفوم  دـیفم  خیـش  تشذـگرد  زا  سپ  هک  یـسک  و 
رد هدوب و  مالک  هقف و  ماقم  زئاح  هیقف و  ملکتم  وا و  نیـشناج  دـیفم و  خیـش  هفیلخ  همـالع ، هتـشونب  هک  تسیرفعج  نسح  نب  دـمحم  یلعی 

. هدش نوفدم  شدوخ  هناخ  رد  هتشذگرد و  لاس 463  ناضمر  هبنش 16  زور 

: تافلؤم راثآ و 

دنزگ زا  هک  اهنآ  زا  هدـع  هدومن و  فینـصت  فیلأت و  هرظانم  مالک و  ملع  رد  هژیو  هفلتخم  نونف  رد  هلاسر  باـتک و  تسیود  دودـح  دـیفم 
نیودت ماگنه  رد  یسلجم  موحرم  هچنانچ  دندرکیم  هدافتسا  اهنآ  زا  هدوب و  هعیرش  ناکرا  هعیـش و  مالعا  تسد  رد  هدنام  ظوفحم  راگزور 

دص و زا  زواجتم  دوخ  لاجر  رد  یشاجن  ار  هدربمان  لئاسر  اهباتک و  یماسا  هدوب و  اراد  ار  وا  بتک  زا  باتک  هدجیه  راونالا  راحب  تادلجم 
لمجلا يرگید  تالاقملا  لئاوا  يرگید  رـضاح ) باتک   ) داـشرا یکی  تسا  روهـشم  عوبطم و  هچنآ  وا  بتک  زا  هدرک و  داـی  دـلجم  داـتفه 

. اهنیا لاثما  هیماما و  هقف  رد  هعنقم  مه  یکی  هعیشلا و  راسم  يرگید 

رصع ع: یلو  ترضح  عیقوت 

نیدب رـصع ع  یلو  ترـضح  هسدـقم  هیحان  زا  هک  تسا  ینویامه  عیقو  عیقوت  هرقف  دـنچ  دـیفم  خیـش  هصاخ  لئاضف  تازایتما و  هلمج  زا  و 
: هدش رداص  ناونع 

قحلل و رـصانلا  اهیا   » يرگید و  هزازعا » هَّللا  مادا  نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبا  دـیفملا  خیـشلا  دیـشرلا  یلولا  دـیدسلا و  خالل  »
«. قدصلا ۀملکب  هیلا  یعادلا 

هچب هک  ینتـسبآ  نز  هاـگ  ره  درک  لاؤس  هدـمآ  خیـش  روـضحب  نایئاتـسور  زا  یکی  هتـشون : نینچ  ءاـملعلا  صـصق  ار  عـیقوت  رودـص  تلع 
درک نفد  دـیاب  هچب  نامه  اـب  ار  وا  اـی  دروآ  نوریب  ار  هچب  نآ  تفاکـش و  ار  وا  يولهپ  ناوتیم  دریمب  نز  نآ  دوخ  دـشاب و  هدـنز  شمحر 
خیـش هک  دیناسر  يوب  ار  دوخ  هلجع  لامک  اب  يراوس  هار  رد  تفر  نوریب  هتفریذـپ  درم  نآ  دـننک  نفد  هچب  نامه  اب  ار  وا  داد  خـساپ  خـیش 

درک لمع  يوناث  روتـسدب  هتفر و  دوخ  لحمب  هدربمان  دیراپـس  كاخب  ار  نز  هاگنآ  دیروآ  نوریب  ار  هچب  هتفاکـش  ار  ردام  مکـش  دیوگیم 
هدوب رـصع ع  یلو  ترـضح  وا  متـشادن و  رومأم  يراک  نینچب  ار  یـسک  نم  تفگ  دنداد  عالطا  دمآشیپ  نیا  زا  ار  خیـش  يدـنچ  زا  سپ 
هکنآ ات  تسب  دوخ  يورب  ار  اوتف  برد  تسـشن و  هناـخب  تبـسانم  نیمهب  مهدیمن  اوتف  رگید  منکیم  اـطخ  هیعرـش  ياواـتف  رد  هک  لاـحلا 

راب خیش  مینک » يرادهگن  يراکاطخ  زا  ار  امش  هک  تسام  رب  دیهدب و  اوتف  تسا  مزال  امش  رب   » تفای رودص  فرـش  نومـضم  نیاب  یعیقوت 
. تسشن اوتف  دنسمب  رگید 

: تافو دالیم و  لاس 

هعمج بش  رد  هدش و  دلوتم  تشه  یس و  دصیس و  ای  شش  یـس و  دصیـس و  لاس  هدعق  يذ  مهدزای  زور  رد  هل  مظعم  دسیونیم  یـشاجن 
نانـشا نادیم  رد  هتـشذگرد و  یگلاس  جـنپ  داتفه و  ای  یگلاس  تفه  داتفه و  نس  رد  هدزیـس  دـص و  راهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  موس 

دیـس زور  نآ  رد  هدـنامن و  نارازگزامن  يارب  اج  هک  هدرک  عامتجا  هعیـش  ینـس و  يردـقب  لاـح  نیع  رد  هتـشاد  هک  یگرزب  نآ  اـب  دادـغب 
هداد لقن  شیرق  رباقمب  ار  وا  هزانج  هاگنآ  دندرازگ  زامن  وا  كاپ  رکیپ  رب  رفن  رازه  داتشه  هدرازگ و  زامن  وا  هزانج  رب  يدهلا  ملع  یضترم 

و
ص:5  ، داشرإلا همجرت 

. دنتخاس نوفدم  هیولوق  نبا  شداتسا  ربق  کیدزن  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  ياپ  نیئاپ  رد  فلؤم  لاح  حرش 
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. دیوگیم مالسلا  امهیلع - نییمظاک  نیمامه  نیماما  ناتسآ  نینوفدم  لیذ  داؤفلا  يدص  رد  يوامس  دمحم  خیش  موحرم 
يدنلا ضور  يدنلا  رحب  يدهلا  سمشدمحم  انخیش  دیفملاک  و 

ینامالا اتیم  لان  ایحنامیالا و  مالسالا و  یف  دهاج 
. دناهتفگ وا  هیثرم  رد  یئارغ  دئاصق  یملید  رایهم  يدهلا و  ملع  دیفملا ) مدق  دق   ) اوخرافدیغلا نانجلا  روح  هب  ترس 

يور رب  دوخ  كرابم  طخب  ار  تیب  هس  نیا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  دـندرپس  كاخب  ار  هدربمان  هکنآ  زا  سپ  دـنیوگ  و 
: دومرف موقرم  وا  ربق 

میظع  لوسرلا  لآ  یلع  مویهنا  كدقفب  یعانلا  توص  ال 
میقم  کیف  دیحوتلا  لدعلافيرثلا و  ثدج  یف  تبیغ  دق  تنک  نإ 

مولع  سوردلا  نم  کیلع  تیلتاملک  حرفی  يدهملا  مئاقلا  و 
. دش هدروآ  دیفم  موحرم  لاح  حرش  زا  یلمجم  اجنیدب  ات 

. یناسارخ يدعاس  نیسح  نب  رقاب  دمحم  ریقحلا  انا  و 
ود داتشه و  دصیس و  رازه و  رفظملا  رفص  مهدجه  هبنش  بش  يوضر  سدقم  دهشم 

ص:6  ، داشرإلا همجرت 
سدقملا نیـسح  خیـشلا  انالوم  لجالا  اندلاو  مالعالا  دنـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  هزاجا  تروص  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

. يدهشملا
: ۀمدقملا دعب 

لجا ینابرلا  ملاعلا  نع  ینع  يورت  نا  هارخا  هیلوا و  یف  هیلا  رظن  نمم  کلعج  كایند و  کنید و  رما  هَّللا  حلـصا  يدـلو  اـی  کـل  تزجا  و 
لجالا هخیـش  نع  هحور  هَّللا  سدق  یمقلا  سابع  خیـش  جاحلا  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  رخف  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀقث  ثیدحلا  یف  انرـصع  خیاشم 

نع یقارنلا  ققحملا  هخیـش  نع  يراصنالا  ۀـمالعلا  ماـظعلا  ءاـهقفلا  خیـش - نع  یـسربطلا  يرونلا  ثدـحملا  یـسدقلا  ضیفلا  يذ  دـیؤملا 
یلوملا لیلجلا  ملاعلا  هیبا  نع  یناهبهبلا  ققحملا  ربکالا  ذاتـسالا  نع  مولعلا  رحب  یئابطابطلا  ۀـمالعلا  مولعملا  ماـقملا  تاـمارکلا و  بحاـص 

هخیـش نع  لوالا  یـسلجملا  یقتلا  بذهملا  لماکلا  لضافلا  ملاعلا  هیبا  نع  یـسلجملا  ۀمالعلا  نیدلا  بهذـملا و  جورم  نع  لمکا  دـمحم 
یلماعلا دمـصلا  دبع  نب  نیـسح  خیـشلا  ددـسملا  دـیؤملا  ققحملا  هداتـسا  هیبا و  نع  نیدـلا  ءاهب  انالوم  نیملـسملا  مالـسالا و  خیـش  لجالا 

ۀلملا و قحلا و  نیز  هخیش  نع  یناثلا  دیهـشلا  نیدلا  نیز  خیـشلا  ینابرلا  ملاعلا  اهاهتنم  لئاضفلا و  إدبم  اهاتف و  ۀمالا و  خیـش  نع  یثراحلا 
مع نبا  ینیزجلا  نذؤملا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  دیسلا  ملاعلا  خیشلا  نع  یسیملا  یلاعلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  مساقلا  یبا  خیـشلا  نیدلا 

ۀلجلا نیققحملا  سأر  ۀـلملا و  بهذـملا و  سیئر  لجالا  هدـلاو  نع  یلع  نیدـلا  ءایـض  یفـصلا  عرولا  لضافلا  ملاـعلا  خیـشلا  نع  دیهـشلا 
دیحو نع  لوالا  دیهـشلا  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  دیعـسلا  خیـشلا  ةداهـشلا  ۀـبتر  ملعلا و  جرادـم  یـصقا  ةداعـسلا  جراعم  یف  عماجلا 

ۀلملا و لامج  مشالا  خذابلا  دوطلا  مظعالا  لجالا  هدلاو  نع  دمحم  بلاط  یبا  نیققحملا  رخف  نیلمکلا  ءاهقفلا  داتـسا  هرهد  دـیرف  هرـصع و 
ءاملع سیئر  مـالعالا و  ءاـهقفلا  هقفا  نع  هماـقم  هَّللا  یلعا  ۀـمالعلاب  رهتـشملا  رهطملا  نب  نسحلا  روصنم  یبا  نیملاـعلا  یف  هَّللا  ۀـیآ  نیدـلا 

نع يوسوملا  دـعم  نب  راخف  نیدـلا  سمـش  ملاعلا  دیـسلا  نع  یلحلا  ققحملاب  رهتـشملا  دیعـس  نب  رفعج  مساقلا  یبا  نیدـلا  مجن  مالـسالا 
خیـشلا نع  يربطلا  مساقلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  دامع  نیثدـحملا  خیـش  نع  یمقلا  لیئربج  نب  ناذاش  نیدـلا  دـیدس  هیقفلا  لیلجلا  خیـشلا 

خیشلا قالط  الا - یلع  هفئاطلا  خیـش  مولعلا  سردم  موسرلا و  ییحم  لجالا  هدلاو  نع  نسحلا  یلع  یبا  یناثلا  دیفملا  لضافلا  ملاعلا  لجالا 
داقن نع  باتکلا ) اذه  بحاص   ) دیفملا هَّللا  دبع  یبا  دیعـسلا  مامالا  انخیـش  ۀیجانلا  ۀقرفلا  ۀجح  نع  یـسوطلا  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبا 

مـساقلا نب  دـمحم  انثدـح  لاق  یمقلا  هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  قودـصلا  انخیـش  نیثدـحملا  سیئر  راهطالا  ۀـمئالا  راثآ  رـشان  راـبخالا و 
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نب یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  اندیس  انالوم و  نع  امهیوبا  نع  نانس  نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  انثدح  لاق  یناجرجلا 
هیبا نع  هیبا  نع  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم 

ص)  ) هَّللا لوسر  لاـق  لاـق  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع 
کلذـب و ال الا  هَّللا  ۀـیالو  لانت  هنإف ال  هَّللا  یف  داـع  هَّللا و  یف  لاو  هَّللا و  یف  ضغبا  هَّللا و  یف  ببحا  هَّللا  دـبع  اـی  موی  تاذ  هباحـصا  ضعبل 

ایندـلا یلع  اهرثکا  اذـه  مکموی  سانلا  ةاخاوم  تراص  دـق  کلذـک و  نوکی  یتح  همایـص  هتالـص و  ترثک  نا  نامیالا و  معط  لجر  دـجی 
تیداع تیلاو و  دق  ینا  ملعا  نا  یل  فیک  هَّللا  لوسر  ای  لجرلا  لاقف  ائیش  هَّللا  نم  مهنع  ینغی  کلذ ال  نوضغابتی و  اهیلع  نوداوتی و  اهیلع 

یلب لاق  اذـه ؟ يرت  لاقف ا ال  یلع ع  یلا  هَّللا ص  لوسر  هل  راـشاف  هیداـعا  یتح  هودـع  نم  هیلاوا و  یتح  لـج  زع و  هَّللا  یلو  نم  هَّللا و  یف 
. كدلو كوبا و  هنا  ول  هودع و  داع  كدلو و  کیبا و  لتاق  هنا  ول  اذه و  یلو  لاو  هداعف  هَّللا  ودع  اذه  ودع  هلاوف و  هَّللا  یلو  اذه  یلو  لاق 

اذـه یلا  اـهیف  میقملا  يوضرلا و  دهـشملا  یف  دـلوتملا  يورهلا  فسوی  نب  نیـسح  خیـشلا  ینغلا  هَّللا  یلا  ریقفلا  كدـلاو  هدـی  طـخب  بتک 
ۀنس 1373. نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  هاجب  هتمحر  انیلع  هَّللا  بص  بجر  رهش  نم  نیرشعلا  تبسلا  موی  ینعا  خیراتلا 

. يدعاس رقاب  دمحم  ءیسملا  هدلو  انا  اباجتسم و  انیف  هئاعد  ایضار و  انع  هلعجا  مهللا  دنتایح  دیق  رد  هَّللا  دمحب  تسا  لاس 1382  هک  نالا  و 
ص:7  ، داشرإلا همجرت 

لمجم ام  هک  هدروآ  رضاح  باتک  شراگن  تلع  زا  یکاح  يرصتخم  راتفگ  شیپ  باتک  زاغآ  رد  فلؤم  موحرم  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هدرک عورـش  باـتک  لوا  باـب  ناونعب  ار  نینمؤـملا ع  ریما  نیدـحوملا  یلوـم  ترـضح  یناگدـنز  نآ  زا  سپ  میدرک و  لـقن  اـقباس  ار  نآ 

: دسیونیم

تسیک ع )  ) یلع لوا  باب 

هراشا

دنسمب هَّللا  دبع  نب  دمحم  یهلا  یحو  نیما  زا  سپ  وا  تسناناملـسم و  نامیا  اب  نایلاو  نانمؤم و  ياوشیپ  نیتسخن  یلع ع  نینمؤملا  ریما  ( 1)
. درک يرای  ار  ادخ  نید  هدش و  رارقرب  بانج  نآ  ینیشناج 

ص:8  ، داشرإلا همجرت 
همطاـف شرتخد  يرـسمهب  درک و  هرادا  ار  ادـخ  لوسرب  هطوبرم  روما  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  و  ص )  ) ربمغیپ مع  رـسپ  ردارب و  یلع ع  ( 1)

. دش زارفرس  ارهز ع 
ایـصوا دیـس  بانج  نآ  دوخ  دوب و  فانم  دـبع  هداز  وا  مشاه و  رـسپ  وا  بلطملا و  دـبع  دـنزرف  وا  بلاـط و  وبا  رـسپ  یلع ع  نینمؤملا  ریما 

مایس لاس  هدرک ) رکذ  هام  نآ  موس  تسیب و  هخسن  رد   ) بجر مهدزیس  هعمج  زور  رد  نسحلا و  وبا  ترضح  نآ  « 1  » هینک دمآیم  رامشب 
نیا دوشیمن و  هدشن و  دـلوتم  ادـخ  هناخ  رد  وا  زا  دـعب  وا و  زا  شیپ  يدولوم  چـیه  دـش و  دـلوتم  ادـخ  هناخ  رد  هکم  رهـش  رد  لیفلا  ماع 

. هدرک مارتحا  هتشاد و  یمارگ  ار  بانج  نآ  لاعتم  يادخ  هک  هدوب  رظن  نآ  زا  دمآشیپ 
ار بانج  نآ  هدیـشوکیم و  ربمغیپ ص  يرادـهگن  رد  مه  ینابرهم  ردام  نوچ  هدوب و  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  رتخد  همطاف  شردام 

. هدرکیم ینادردق  وا  تامدخ  زا  هشیمه  ربمغیپ  هدومنیم و  تظافح  دوخ  تبقارم  تحت 
مرکا لوسر  ترضح  هتفر  ایند  زا  نوچ  هدرک و  ترجه  همظعم  هنیدمب  نارجاهم  قافتاب  هدوب و  لوا  هتسد  ناوریپ  نانمؤم و  هلمج  زا  همطاف 
رارقا دشاب و  ناما  رد  ربق  بیـسآ  زا  مه  دراد و  هگن  نیمز  ناگدنزگ  دنزگ  زا  ار  وا  ندـب  هلیـسو  نیدـب  ات  هدرک  نفک  دوخ  نهاریپ  اب  ار  وا 

. دهد خساپ  ناشیدب  یتحارب  نیریکن  شسرپ  ماگنه  ات  دومرف  نیقلت  واب  ار  شدنزرف  تیالوب 
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هدوب و ملـسم  ادخ  شیپ  وا  تلزنم  تیعقوم و  هک  هتخاس  رادروخرب  میظع  لضف  نیا  زا  هدرک و  مارتحا  تهج  نیدـب  ار  وا  ادـخ ص  لوسر 
. تسا روهشم  ربخنیا 

______________________________

. موثلک ما  ای  نسحلا  وبا  دننام  دشاب  ما  ای  با  نآ  زاغآ  رد  هک  تسا  یمسا  هینک  ( 1)
ص:9  ، داشرإلا همجرت 

زا يرگید  ردـپ و  فرط  زا  یکی  دـناهدمآ  ناهجب  مشاه  تشپ  زا  راب  ود  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  شناردارب  یلع و  نینمؤملا  ریما  ( 1)
مه هک  هدمآ  لئان  تلزنم  تفارش و  ودب  عقاو  رد  هدومن  ص )  ) ادخ لوسر  تیبرت  رظن و  تحت  هک  یئامن  وشن  بسن و  نیا  اب  ردام و  بناج 

(. ص  ) ادخ لوسر  تسد  هدش  تیبرت  مه  تسا و  مشاه  دنزرف 
مالـسا فرـشب  ربمیپ  ار  وا  هک  تسیدرمناوج  نیلوا  هدـیورگ و  بانج  نآب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  نارای  ربمغیپ و  ناـکیدزن  زا  یلع ع 

. هتفریذپ لمأت  نودب  مه  وا  هدناوخ و 
ریشمش مد  زا  ار  ناشکرس  هدرکیم و  ینابیتشپ  نامیا  زا  هدومنیم و  رازراک  ناکرشم  اب  هدرکیم و  مایق  مالسا  نید  يرایب  هراومه  یلع ع 

هدیدنـسپ ياـهراکب  ار  مدرم  هدرکیم و  راـتفر  يرگدادـب  هتخومآیم و  مدرمب  ار  نآرق  نیئآ  تنـس و  ياـههار  هدـنارذگیم و  شرادـبآ 
. هتشادیماو

ربمغیپ ياهدـمآشیپ  مامت  رد  هدوب و  هکم  رد  لاس  هدزیـس  هتـسیزیم  وا  اب  لاس  هس  تسیب و  تدـم  مرکا ص  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  یلع ع 
راومه دوخ  رب  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  يرایـسب  تاقـشم  هدرکیم و  لـمح  دوخ  رهم  شود  اـب  ار  باـنج  نآ  نارگ  روـما  هدوـب و  کـیرش 

هدیگنج و نارفاک  اب  هدرک و  رود  ترضح  نآ  زا  ار  ناکرـشم  هدرب و  رـسب  بانج  نآ  اب  لاس  هد  تدم  هنیدمب  ترجه  زا  سپ  هتخاسیم و 
ات هدرک  بیقعت  هدیدنسپ  هیور  نیمه  زا  هتسویپ  هدرک و  فرطرب  هلیـسو  نیدب  ار  نید  نانمـشد  رازآ  هتخاس و  ترـضح  نآ  یئادف  ار  دوخ 

. هتشاد لاس  هس  یس و  نینمؤملا  ریما  ماگنه  نآ  رد  هتفای و  لاقتنا  دیواج  يارسب  هدرک و  تلحر  ایند  زا  ادخ  لوسر 
مشاه ینب  همه  ینعی  هعیش  دندرک  فالتخا  وا  تماما  هراب  رد  تما  تسبرب ، تخر  ایند  زا  ربمغیپ ص  نوچ  ( 2)

ص:10  ، داشرإلا همجرت 
يردخ دیعس  وبا  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  يراصنا و  بویا  وبا  نیتداهشلا و  وذ  تباث  نب  ۀمیزخ  دادقم و  رذ و  وبا  رامع و  ناملـس و  و 
ياراد وا  دنیوگیم  هدومن و  اضما  مدرم  همه  رب  ار  وا  تماما  تمـس  دننادیم و  ادخ  لوسر  زا  سپ  هفیلخ  ار  وا  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  و 

همه زا  داهج  هار  زا  رتالاب و  همه  زا  ماکحاب  ملع  رظن  زا  هدروآ و  نامیا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  تسا و  لامک  لضف و  هدیدنـسپ  لاـصخ 
لوسر ناکیدزن  زا  کی  چیه  هک  تسیاهیاپب  ربمغیپ  هب  یکیدزن  رد  تساراد و  ار  تیحالص  يراکزیهرپ و  دهز و  هیاپ  نیرخآ  رتمدقشیپ و 

. دنرادن ار  هجرد  نآ  مرکا 
َنُوتُْؤی َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هدرک حیرـصت  وا  تیالوب  میرک  نآرق  رد  مه  ادـخ  نیا  رب  هوـالع 

زامن هک  نانآ  ینعی  هدیورگ  قح  نیئآ  هب  هک  دنیاهنآ  لوسر و  ادـخ و  امـش  فرـصتب  یلوا  تسرپرـس و  انامه  « 1 « » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا 
. دنهدیم هقدص  عوکر ، ماگنه  رد  دنناوخیم و 

. دادن هقدص  عوکر ، لاح  رد  يرگید  یلع ع  زا  ریغ  هک  مینادیم  و 
دـشاب نامدرمب  تبـسن  فرـصتب  یلوا  نآرق  مکحب  یلع ع  هک  یماگنه  تسا و  فرـصتب  یلوا  ینعمب  یلو  هک  هدـش  تباـث  تغل  رد  مه  و 
نیمهب ار  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  هچنانچ  تسا  بجاو  نامدرم  همه  رب  وا  زا  يوریپ  کش  ـالب  هدرک  حیرـصت  نآرق  ار  شتیـالو  هچناـنچ 

. مینکیم هدافتسا  نآرق  زا  ناهرب 
میب ادـخ  مشخ  زا  ار  نانآ  دوب و  هدروآدرگ  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  اصوصخم  هک  رادـلا  موی  رد  تسا  ادـخ  لوسر  هدومرف  رگید  لیلد 
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ردارب و سک  نامه  دیایب  یتسرپاتکی  دیحوت و  راب  ریز  دوخ  دنک و  کمک  نمب  نامیا  جیورت  شرتسگ و  رد  هک  یـسک  دومرفیم  دادیم و 
رتلاسدروخ همه  زا  زور  نآ  رد  هک  یلع ع  تسا  نم  زا  سپ  هفیلخ  ثراو و  نیشناج و 

______________________________

هدئام هروس  هیآ 55  ( 1)
ص:11  ، داشرإلا همجرت 

امـش اـب  یهلا  ماـکحا  رـشن  توبن و  رما  رد  هک  متـسه  یـسک  هناـگی  نم  درکـضرع  هدرک  یفرعم  يوبن  باـنجب  ار  دوخ  هدـش  مدقـشیپ  دوب 
. ینم زا  سپ  نیشناج  ریزو و  یصو و  ردارب و  وت  هک  ریگ  مارآ  دومرف  ترضح  منکیم  يراکمه 

عامتسا يارب  ار  مدرم  هک  مخ  ریدغ  زور  رد  ادخ ص  لوسر  زین  و  تسا . ادخ  لوسر  نیشناج  ترضح  نآ  هک  تسا  حیرص  نخسنیا  و  ( 1)
: درک باطخ  نامدرمب  دوب  هدروآدرگ  دوخ  تانایب 

؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسل  ا 
؟ متسین رتراوازس  ناتدوخ  زا  امش  همهب  نم  ایآ 

یلب مهللا  اولاق 
دومرف هلصاف  الب  ترضح  نآ  یتسه  یبصنم  نینچ  ياراد  وت  هک  تسا  هاوگ  ادخ  يرآ  دنتفگ  همه 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف 
ریزگان تشاد و  مدرم  رب  دوخ  هک  ار  یتمـس  نامه  مرکا  یبن  هرخالاب  تسوا  يالوم  یلع  نم  مع  نباتسود  ـالوم و  شنم  مشاـب  ار  هک  ره 

. دومنن ار  بانج  نآ  یتیالو  ماقم  راکنا  زور  نآ  رد  مه  یسک  درک و  تابثا  زور  نآ  رد  یلع ع  يارب  دنریذپب  ار  نآ  دیاب  مدرم 
. تسوا تفالخ  تماماب و  حیرص  دینیبیم  هچنانچ  ثیدح  نیا  و 

دومرف هتخاس  بطاخم  ار  یلع ع  دنک  ادیپ  روضح  كوبت  رازراکب  تساوخیم  هک  یماگنه  نینچمه  و 
« يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  ینم  تنا  »

. تسین يربمیپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یتسه  یسومب  تبسن  نوره  دننام  نمب  تبسن  وت 
اصوصخم ار  وا  هداد و  رارق  دوخ  یتسود  تدوم و  هژیو  ار  وا  هدینادرگ و  بجاو  یلع ع  يارب  ار  دوخ  ترازو  نایب  نیا  اب  ادخ ص  لوسر 

يارب نآرق  ار  بصانم  نیا  همه  هچنانچ  هتخاس  مدرم  رب  هفیلخ  ار  وا  شتـشذگرد  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  هدـیزگرب و  مدرم  همه  نایم  زا 
یـسوم ناـبز  زا  لاـعتم  يادـخ  دـشاب  تباـث  یلع ع  يارب  اـهنآ  همه  دـیاب  هداد  رارق  نوره  هـلزنمب  ار  وا  ربـمیپ  نوـچ  هدرک و  تباـث  نوره 

َْتنُک َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو   » دیامرفیم
لاق ًاریَِصب » اِنب 

ص:12  ، داشرإلا همجرت 
وا زاس و  مکحتسم  ار  متشپ  هدرارق و  نم  ریزو  تسنم  تیب  لها  زا  ردارب و  هک  ار  نوره  اراگدرورپ  « 1 « » یسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق   » هَّللا

دومرف ادـخ  يربخاـب و  اـم  لاـح  زا  وت  هک  میـشاب  وت  داـیب  هراومه  میزادرپـب و  وـت  حـیبست  هب  رایـسب  اـت  اـمن  زاـبنا  نمب  طوـبرم  روـما  رد  ار 
. دیسر تباجاب  یسوم  يا  وت  تساوخرد 

ینابیتشپ وا  زا  مه  دنک و  تلاسر  يادا  دناوتب  مه  ات  هداد  رارق  یـسوم ع  زابنا  ترازو  توبن و  رد  ار  نوراه  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  ( 1)
. دیامن

یسوم « 2  » َنیِدِـسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  دـیامرفیم : نینچ  یـسوم ع  ناـبز  زا  وا  فالختـسا  هراـب  رد  زین  ادـخ  و 
ینام و ياجب  نم  ناوریپ  نایم  رد  دیاب  وت  منک  مادقا  دوخ  تیرومأم  ماجناب  ادخ  رمالا  بسح  دیاب  نم  هک  کنیا  دنکیم  باطخ  شرداربب 
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. ینکن يوریپ  نارگداسف  زا  راهنز  ینک و  حالصا  ار  اهنآ  ياهراک 
نآ زا  يرگید  ینعی  دـشاب  نوره  يارب  تباث  وا  ینیـشناج  یـسوم و  تفالخ  یتسیاب  دـنکیم  تموکح  نآرق  دوشیم و  هدافتـسا  هچناـنچ 

ربمغیپ روای  ریزو و  وا  دیاب  هداد  رارق  یلع ع  يارب  توبن  ءانثتسا  هب  ار  نوراه  لزانم  همه  ادخ ص  لوسر  هکنیاب  رظن  ددرگیمن و  دنمهرهب 
يروطب شتشذگرد  زا  سپ  وا و  تایح  نامز  رد  ربمغیپ  حیرـصتب  ترـضح  نآ  تفالخ  هدوب و  لاصخ  نیمه  هتـسیاش  تقیقح  رد  دشاب و 

. تسا هدوب  دوشیم  هدافتسا  تلزنم  ثیدح  زا  هک 
دوشیم جراخ  راصتخا  دـح  زا  ام  باتک  مینک  رکذ  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  رگا  هک  تسیاهزادـناب  وا  تفالخ  تابثا  يارب  هلدا  لیبق  نیا  زا  و 

. هَّلل دمحلا  میاهدرک  تباث  الماک  ار  وا  تفالخ  تیالو و  نامرگید  ياهباتک  رد  ام  و 
______________________________

هط هروس  ات 38  تایآ 31  ( 1)
فارعا هروس  هیآ 138  ( 2)

ص:13  ، داشرإلا همجرت 

ربمغیپ ص زا  سپ  تماما  لصف 1 

تافرـصت مامت  زا  ار  نآ  زا  هام  شـش  لاس و  راهچ  تسیب و  هدوب  لاس  یـس  مرکا ص  ربمغیپ  زا  سپ  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  تماما  ( 1)
جراوخ و ناقفانم و  مزرب  ار  رگید  هام  شـش  لاـس و  جـنپ  هدربیم و  رـسب  ءاـفلخ  مدرم و  اـب  ندرک  ارادـم  هیقت و  لاـمکاب  عونمم و  یکلم 

ماکحا توبن و  قیاقح  تسناوتیمن  لاس  هدزیـس  راک  زاغآ  رد  مه  ربمغیپ  هچنانچ  هدـیناسر  ناـیاپب  اـهیراتفرگ  ریاـس  عفر  هیواـعم و  ناوریپ 
هتخاس دوبان  ار  نانآ  دگنجب و  نارفاک  اب  تسناوتیمن  دربیمرسب و  رجز  سبح و  سرت و  فوخ و  لامکاب  دنک و  نایب  مدرم  يارب  ار  یهلا 

دیگنجیم و ناقفانم  ناکرشم و  اب  لاس  هد  فرظ  درک  ترجه  هنیدمب  هکم  زا  نوچ  دهدب و  یئاهر  اهنآ  نیکرپ  لاگنچ  زا  ار  ناناملـسم  و 
. دیدرگ لئان  تشهب  دیواج  ياهتمعن  هب  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ات  درکیم  دارفا  دزشوگ  ار  مالسا  قیاقح 

رورس نآ  تداهش  لصف 2 

. هدوب ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  هعمج  بش  عولط  زا  شیپ  یلع ع  تشذگرد  ( 2)
. دمآرد ياپ  زا  دوب  هدش  دراو  هفوک  دجسمب  حبص  هضیرف  نتشاداپب  يارب  هک  یماگنه  رد  يدارم  مجلم  رسپ  كاپان  ریشمشب  ترضح  نآ 

دمآ و دجـسمب  دـناوخب  يدابع  هفیظو  ماجنا - يارب  ار  نانآ  دـنک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  ناضمر  هام  مهدزون  بش  یلع ع 
دوخ راک  دنیبهب  ار  یلع ع  هک  يدرجمب  ات  دوب  تصرف  ددص  رد  بش  لوا  زا  مجلم  نبا 

ص:14  ، داشرإلا همجرت 
دش دراو  یلع ع  هک  یماگنه  تخاس و  ناهنپ  ناگدیباوخ  نایم  رد  ار  دوخ  سرت  فوخ و  اب  ءوس  هشیدنا  نیا  ماجنا  يارب  دهد و  همتاخ  ار 

رادغاد هشیمه  يارب  ار  نایعیش  هژیو  ناناملسم  هدز و  ترضح  نآ  رـسب  دولآ  رهز  ریـشمش  اب  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  يو  داتـسیا  زامنب  و 
. تخاس

بـش رخآ  ثلث  ناـمه  رد  تشاد و  تاـیح  مکی  تسیب و  بش  ثلث  اـت  متـسیب  زور  بش و  مهدزوـن و  زور  دـمآشیپ  نـیا  زا  سپ  یلع ع 
. دمآ لئان  دوخ  راگدرورپ  تاقالمب  دوب  مولظم  متس و  ریشمش  دیهش  هک  یلاح  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  هک  دوب  مکی  تسیب و 

. درکیم مالعا  دوخ  تداهش  زا  ار  مدرم  هراومه  دوب و  ربخاب  الماک  هعقاو  نیا  زا  یلع ع 
هزانج دندومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  بانج  نآ  نامرف  قبط  نیـسح  نسح و  دومرف  تلحر  سکان  نیا  تسدـب  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو 
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. دنتشاد ناهنپ  ار  وا  ربق  هیصولا  بسح  دندرک و  نفد  هدوب  عقاو  هفوک  تشپ  هک  يرغ  هب  ار  وا 
دنهاوخ ماجنا  یتشز  ياهراک  هچ  دنوش  ربخاب  وا  ربق  لحم  زا  نانآ  هاگ  ره  تسنادیم  دوب و  ربخاب  الماک  هیما  ینب  ینمـشد  زا  یلع ع  اریز 

. درک دنهاوخ  هدافتسا  ءوس  دوخ  تردق  زا  هنوگچ  داد و 
قداص ترـضح  سابع  ینب  تلود  رد  ات  دندوب  مورحم  وا  هاگرابب  فوکع  زا  ناتـسود  دوب و  ناهنپ  ترـضح  نآ  ینویامه  دقرم  هراومه  و 

دـش دراو  دوب  هریح  رد  زور  نآ  هک  روصنم  رفعج  وبا - رب  هک  یماگنه  رد  دوخ  درک و  ربخاـب  باـنج  نآ  دـقرم  زا  ار  دوخ  ناـصوصخم  ع 
. دیدرگ لوادتم  عورش و  شرهطم  ربق  ترایز  زور  نآ  زا  دومن و  علطم  ار  دوخ  نایعیش  تفای و  فرشت  ترضح  نآ  ربق  ترایزب 

. دوب هلاس  هس  تصش و  تفاتش  یقاب  يارسب  هک  يزور  رد  یلع ع 
ص:15  ، داشرإلا همجرت 

تداهش عقو  زا  عالطا  لصف 3 

هثداح نینچ  هتـسنادیم  هرخالاب  دوخ و  تداهـش  رب  تسا  ترـضح  نآ  عالطا  زا  یکاح  هک  دوشیم  رکذ  يرابخا  زا  یخرب  لـصف  نیا  رد 
. دتفایم قافتا 

هلمج زا  دروآدرگ و  دوخ  اـب  تعیب  يارب  ار  مدرم  دیـسر  نینمؤـملا ع  ریماـب  يرهاـظ  تفـالخ  تبوـن  نوـچ  تفگ  هلثاو  نب  رماـع  - 1 ( 1)
درک ادیپ  روضح  ترـضح  نآ  اب  تعیب  ناونعب  نوچ  دوب  يدارم  مجلم  نبا  نمحرلا  دـبع  تشاد  ار  بانج  نآ  اب  تعیب  تمیزع  هک  یناسک 

. درک زارد  تسد  تعیب  هب  یتحاران  لامک  اب  نآ  زا  سپ  دادن  تعیب  هزاجا  ار  وا  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  ترضح 
ار دوخ  موش  هدارا  دـیایب و  هک  ار  تما  نیا  نیرتتخبدـب  هدومن  تعناـمم  هدرک و  يریگولج  یعوضوم  هچ  دوـمرف  ماـگنه  نآ  رد  یلع ع 

. درک دنهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  ار  منساحم  يدوزب  تسوا  فرصت  رد  نم  ناج  هک  یسکب  دنگوس  دزاس  یلمع 
: دومرف هدش  منرتم  رعش  نیاب  ریما ع  ترضح  تشگرب  هدش  هدوسآ  تعیب  زا  نوچ  مجلم  نبا 

اکیقال توملا  نافتوملل  کمیزایح  ددشا 
اکیداوب لح  اذاتوملا  نم  عزجت  و ال 

گرم زا  دـباییمرد  ارت  وا  يدوزب  هک  نادـب  نک و  هدامآ  گرم  زا  لابقتـسا  يارب  ار  دوخ  اـکیکبی  رهدـلا  كاذـکرهدلا  ککحـضا  اـمک 
. دنایرگیم نانچمه  دنادنخیم  ارت  راگزور  هک  روط  نامه  اریز  شابم  كانهودنا  وا  دورو  زا  سرتن و 

ص:16  ، داشرإلا همجرت 
تعیب نوچ  دش  رضاح  تعیب  يارب  مه  مجلم  نبا  دنتفاییم  روضح  یلع ع  اب  تعیب  يارب  دارفا  هک  زور  نآ  رد  هتفگ  هتابن  نب  غبصا  - 2 ( 1)

ار تعیب  دنکن و  هلیح  هک  تساوخ  دهعت  وا  زا  هتفرگ و  وا  زا  یمکحتسم  نامیپ  هدز  ادص  ار  وا  رگید  راب  ریما  ترـضح  دش  صخرم  درک و 
رارکت عوضوم  نیا  هبترم  هس  ات  هرخالاب  هتفرگ و  ار  دهعت  نامه  هدـیبلط و  ار  وا  زاب  ترـضح  درک  تعجارم  نوچ  تفریذـپ  مه  وا  دنکـشن 

. يدرکن هلماعم  هنوگ  نیا  دارفا  زا  کی  چیه  اب  ادخب  دنگوس  درک  ضرع  هدش  باتیب  رمالا  رخآ  مجلم  رسپ  دش 
: دومرف دوب ، دوخ  راکفا  قرغ  هک  ترضح 

دارم  نم  کلیلخ  نم  كریذعیلتق  دیری  هتایح و  دیرا 
ار وا  و  درک ، دهاوخن  شنزرس  يدارم  نیا  رطاخ  هب  ارت  یـسک  تروص  نیا  رد  تسا ، نم  نتـشک  مزاع  وا  مهاوخیم و  ار  وا  یناگدنز  نم 

. درمش دهاوخن  روذعم 
. درک یهاوخن  افو  دوخ  دهعب  ادخب  دنگوس  هک  مجلم  رسپ  يا  ورب  دومرف  رما  هاگنآ 

. مجاتحم يراوس  بکرم  هب  درک  ضرع  هدیسر  نینمؤملا  ریما  روضح  مجلم  رسپ  هتفگ  دایز  نب  یلعم  - 3 ( 2)
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ار خـساپ  نامه  هدرک و  ار  شـسرپ  نیمه  مه  زاب  يرآ  تفگ  یتسه ؟ يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  وت  دومرف  هدرک  واب  یهاگن  ترـضح 
تـسدب ار  شاهناهد  هدـش و  نآ  رب  راوس  مجلم  نبا  نوچ  هدـب  رارق  هدربمان  راـیتخا  تسد  رد  يرقـشا  بسا  دومرف  ناوزغ  هب  هاـگنآ  دـینش 

اطع و ودب  مناهاوخ  نم  ینعی  دش ....  منرتم  رعش  نیاب  ترضح  تفر  تفرگ و 
ص:17  ، داشرإلا همجرت 

. تخانش دهاوخن  هانگیب  روذعم و  ار  وا  سک  چیه  کلسم  مارم و  رد  توافت  نیا  اب  تسا ، نم  نتشک  مزاع  وا  منک و  ششخب 
دندروآ ریما  ترضح  روضح  هدومن  ریگتسد  ار  مجلم  نبا  دمآ  دراو  نینمؤملا ع  ریما  رس  رب  تبرض  داد و  خر  هلئاه  هیضق  نوچ  هتفگ  وا  و 

هدنشک هرخالاب  هک  هدوب  نیاب  هجوت  اب  مدادیم  ماجنا  وتب  تبسن  هک  ار  یئاهناسحا  همه  نآ  ادخب  دنگوس  دومرف  هدرک  هجوت  ودب  ترـضح 
. میامن تباث  ادخ  هاگشیپ  رد  ارت  یگراچیب  دوخ و  تیعقوم  ات  مدرکیم  هلماعم  هنوگ  نیا  وت  اب  ینم و 

تداهش زا  عالطا   4 لصف -

زا ار  دوخ  نارای  ناسک و  كانفسا  هعیاض  زادگناج و  هثداح  عوقو  زا  شیپ  هک  هدش  دقعنم  يرگید  لصف  تداهـش  زا  عالطا  صوصخ  رد 
: هتخاسیم ربخاب  نآ 

هچ دوـمرفیم  ربـنم  يور  رب  هتـسویپ  یلع ع  مدینـش  ناـگدربمان  زا  هبترم  تـسیب  زا  زواـجتم  هدرک  لـقن  هدـنک  نادرمریپ  زا  حـلجا  - 1 ( 1)
. دزاس نیگنر  مرس  نوخ  زا  ارم  نساحم  دیایب  هک  تما  نیرتخبدب  زا  هدومن  يریگولج  هدرک و  باجیا  یعوضوم 

دومرف دناوخ و  هبطخ  دمآ و  ربنم  زارف  رب  دیشون  تداهش  تبرش  نآ  رد  یلع ع  یلوم  ترضح  هک  یهام  رد  دیوگ  هتابن  نب  غبـصا  - 2 ( 2)
هام نیا  رد  تنطلس  يایسآ  تسیزات و  لاس  زاغآ  اههام و  گرزب  نآ  هداد و  رارق  دوخ  تمحرم  هیاس  رد  ار  امـش  هدیـسررد و  ناضمر  هام 

نایم زا  نم  هک  تسنآ  نآ  ناشن  دش و  دیهاوخ  هدامآ  ادخ  هناخ  جح  دوبعم و  روضح  مزعب  قافتالاب  ار  لاسما  ناتهمه  دـیآیمرد و  خرچب 
. موریم امش 

ص:18  ، داشرإلا همجرت 
هدیسرارف هک  ناضمر  هام  هتفگ  هریغم  نب  نامثع  - 3 ( 1  ) میتسنادیمن ام  دوب و  شتداهش  زا  عالطا  نایب  نیا  زا  یلع ع  روظنم  دیوگ  غبـصا 

نب هَّللا  دبع  هناخ  رد  یبش  نیسح و  ماما  ترـضح  لزنم  رد  ار  بش  کی  نسح و  ماما  ترـضح  هناخ  رد  ار  بش  کی  نینمؤملا ع  ریما  دوب 
ار شببـس  ترـضح  نآ  زا  نوـچ  دوـبن  همقل  هس  زا  شیب  وا  راـطفا  درکیم و  راـطفا  اـج  ناـمه  دربـیم و  رـسب  رفعج  نـب  هَّللا  دـبع  اـی  ساـبع 
ود ای  بش  کی  مشاب و  هنـسرگ  یتداعـس  نینچ  كاردا  يارب  مهاوخیم  مسرب و  ادـخ  تمحر  تاـقالمب  دـیاب  يدوزب  دومرفیم  دندیـسرپیم 

. دیسر دوخ  بولطمب  نآ  رخآ  ثلث  هک  دشن  هلصاف  شیب  بش 
موثلک ما  شرتخدـب  مدینـش  یلع ع  زا  تفگ  نمب  همطاـف  شرتخد  تسرپرـس  یلع ع و  زینک  یـسوم  ما  دـیوگ  داـیز  نب  لیعامـسا  - 4 ( 2)

نینچ لیلد  هچب  دیـسرپ  موثلک  ما  موریم . امـش  نایم  زا  دـشکیمن  یلوط  دـش و  یهاوخ  مورحم  نم  تبحاـصم  زا  يدوزب  نم  رتخد  دومرفیم 
دومرفیم درکیم و  كاپ  نم  هرهچ  زا  ار  رابغ  درگ و  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  دومرف  دیزاسیم ؟ رادغاد  ار  ام  دـینزیم و  يدـب  لاف 

. دیسر دوصقم  فدهب  اضق  ریت  دش و  هتشادرب  وت  زا  ایند  ياهیراتفرگ 
. دیدرگ عقاو  نینمؤملا  ریما  ندروخ  تبرض  هثداح  هک  دشن  هلصاف  شیب  زورهنابش  هس  دیوگ  هدربمان 

هیرگ نم  رتخد  دومرفیم  هدرک  تکاس  ار  وا  نینمؤملا ع  ریما  درکیم  دایرف  دزیم و  داد  هدش  تحاران  تخـس  هک  دـمآشیپ  نیا  زا  موثلک  ما 
دزن رد  هچنآ  هک  ایب  ام  بناجب  یلع  ای  دـیامرفیم  دـنکیم و  هراشا  نم  بناـجب  تسد  اـب  منیبیم  ار  ادـخ  ربمغیپ  نونکا  مه  شاـب  مارآ  نکم 

. ایند رد  ندنام  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  تسام 
ص:19  ، داشرإلا همجرت 
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هدید مدرم  زا  هک  یئاهیتحاران  اهدمآشیپ و  زا  هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  دومرفیم  مدینـش  یلع ع  زا  دیوگ  یفنح  حـلاص  وبا  - 5 ( 1)
هتخیوآ و ریجنزب  هک  مدید  ار  يدرم  ود  مدرک  هجوت  نوچ  نک  هجوت  دومرف  هاگنآ  نکم  هیرگ  یلع  ای  دومرف  مدرک  تیاکـش  وا  ترـضحب 

ربخ اهباصق  رازاـب  رد  متفر  نینمؤملا  ریما  رادـید  يارب  زور  همه  تداـعب  ادرف  دـیوگ  حـلاص  وبا  دوشیم  هدز  اـهنآ  رـس  رب  یئاـههراپگنس 
. مدینش ار  یلع ع  تداهش 

ارچ دیسرپ  موثلک  ما  شرتخد  تفرن  دجسمب  تداع  فالخ  رب  ار  بش  نآ  رادیب و  شتداهـش  بش  رد  یلع ع  هتفگ  يرـصب  نسح  - 6 ( 2)
زامنب ار  ترـضح  هدـمآ و  ماگنه  نآ  رد  حابن  نبا  دـش  مهاوخ  هتـشک  دوش  رهاظ  دادـماب  رگا  هکنآ  يارب  دومرف  ياهدـنام  رادـیب  ار  بشما 

: درکضرع موثلک  ما  تشگرب  تفر و  یکدنا  یلع ع  درک  توعد 
گرم زا  هراچ  هن . دومرف ، هدرک  یتقد  هاگنآ  دناوخب  زامن  مدرم  اب  وا  دیئوگب  يرآ  دومرف  ترـضح  دناوخب  زامن  مدرم  اب  ات  امرفب  ار  هدـعج 

. درک رارف  نآ  کنچ  زا  ناوتیمن  تسین و 
هدرب شباوخ  يرحس  میـسن  زا  دوب  یلع ع  دورو  رظتنم  هدنام و  رادیب  ار  بش  مامت  هک  مجلم  نبا  دش و  دراو  دجـسمب  تقونامه  رد  یلع ع 

. درک مامت  ار  یلع  راک  تساخرب و  اج  زا  مه  وا  هدیسر  زامن  عقوم  زیخرب  دومرف  هدرک  رادیب  ار  وا  دوخ  ياپ  اب  یلع ع 
دشیم و هجوتم  نامسآ  فرطب  دمآیم و  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ررکم  دوب و  رادیب  شتداهش  بش  رد  یلع ع  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  - 7 ( 3)

لئان بوبحم  لاصوب  دـیاب  هک  تسا  یبش  نامه  بشما  دـناهدادن  عالطا  نمب  مه  غورد  ماهتفگن و  غورد  لاحب  اـت  ادـخب  دـنگوس  دومرفیم 
: دومرفیم تسبرب و  ار  دوخ  دنبرمک  دیمد  دادماب  نوچ  تشگرب . دوخ  هاگباوخب  هاگنآ  مدرگ 

وت رادیدب  نونکا  دیآ  گرم  هکریما  يا  گرم  رهب  زا  دنب  رمک  ص:20   ، داشرإلا همجرت 
دنتفرگ و وا  رب  هار  رس  يدنچ  نایباغرم  دیسر  هناخ  نحص  هب  نوچ  وت  رادیرخ  ناج  يا  دیآ  گرم  وچشاب  هدامآ  گرم و  زا  فوخ  نکم 

هناخ زا  سپس  دننکیم  یئادج  هحون  هک  دیراذگاو  ار  اهنآ  دومرف  دنزاس  رود  ترضح  ولج  زا  دننک و  مارآ  ار  اهنآ  دنتساوخ  دندزیم ، دایرف 
. تسا لال  ششراگن  زا  ملق  نابز  هچنآ  واب  دیسر  تفر و  نوریب 

تداهش یگنوگچ   5 لصف -

دندرکیم و وگتفگ  رصع  نایاورنامرف  ءارما و  هراب  رد  هدرک و  عامتجا  هکم  رد  جراوخ  زا  یهورگ  دنـسیونیم  نیخّروم  هک  يروطب  - 1 ( 1)
رایـسب هچ  دنتفگ  یخرب  دـندرکیم  يزوسلد  ناشلاحب  دـندروآیم و  دای  ناورهن  نالوتقم  زا  دـندومنیم و  یئوجبیع  ناشاهراک  اهنآ و  زا 
هدوسآ اهنآ  تسد  زا  ار  اهرهـش  نامدرم و  هدرک و  دوبان  ار  هارمگ  نایاوشیپ  نیا  هداد و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ام  هاگ  ره  تسا  بسانم 

یـساسا مادقا  دنوش  غراف  جح  کسانم  زا  نوچ  دـندراذگ  رارق  هرخالاب  میـشاب  هدرک  مه  ناورهن  نالوتقم  زا  یهاوخنوخ  انمـض  میزاسب و 
. دنیامنب دوخ  كاپان  هشیدنا  يارب 

رکب نب  ورمع  مشکیم  ار  هیوعم  مهنم  تفگ  یمیمت  هَّللا  دـبع  نب  كرب  منکیم  ماـمت  ار  یلع ع  راـک  نم  درک  داهنـشیپ  مجلم  نمحرلا  دـبع 
. مزاسیم تحار  صاع  ورمع  تسد  زا  ار  مدرم  مهنم  تفگ  یمیمت 

ص:21  ، داشرإلا همجرت 
ناضمر هام  مهدزون  بش  رد  رما  نیا  ماجنا  يارب  دنتشاد  ررقم  هدرک و  اضما  ار  دادرارق  هتخاس و  راوتسا  ار  داهنـشیپ  نیا  ناینب  هرخالاب  ( 1)

. دندیدرگ راپسهر  دوخ  دصقم  فرطب  کی  ره  هدش و  قرفتم  سپس  دنوش  هدامآ 
رد نخـس  نیا  ادابم  هکنآ  يارب  نکیل  دومن  تاقالم  دوخ  نارای  اب  اجنآ  درک و  تکرح  هفوک  فرطب  دوخ  يدـنک  ناـیهارمه  اـب  مجلم  نبا 

هماطق اب  وا  دزن  رد  درک و  تاقالم  دوب  بابر  میت  مدرم  زا  هک  دوخ  نارای  زا  یکی  اب  يزور  تشاد  یفخم  ناـنآ  زا  دـنک  ادـیپ  راـشتنا  هفوک 
. دش هجاوم  دندوب  هدش  هتشک  یلع ع  تسدب  ناورهن  رازراک  رد  شردارب  ردپ و  هک  یمیت  رضخا  رتخد 
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زا دروآرد  ياپ  زا  ار  يدارم  رـسپ  يو  یئابیز  هدش و  يو  هاوخ  رطاخ  دـید  ار  وا  مجلم  نبا  هک  يدرجمب  دوب  رـصع  يابیز  ياهنز  زا  هماطق 
مهرد رازه  هس  نم  هیرهم  تفگ  یهاوخب  یئوگب و  هچ  ره  تفگ  يرادیم ؟ ررقم  هچ  ارم  نیباک  دیـسرپ  هماطق  درک . جاودزا  تساوخرد  وا 
هنوگچ اجک و  نکیل  مزاس  مهارف  تسا  نکمم  یتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  تفگ  بلاـط ع  یبا  نب  یلع  نتـشک  مـالغ و  کـی  زینک و  کـی  و 

لامک رد  نم  اب  هداد و  افـش  ارم  بلق  یـشکب  ار  وا  رگا  هک  نک  ریگ  لفاغ  ار  وا  تفگ  مزاسب  ار  وا  راک  ات  منک  ادـیپ  تسد  یلعب ع  مناوتیم 
رتهب ایند  زا  داد  دـهاوخ  وتب  یلمع  نینچ  ربارب  رد  لاعتم  يادـخ  هک  یـشاداپ  يدـش  هتـشک  اقافتا  رگا  درب و  یهاوخ  رـسب  ترـشع  شیع و 

. تسا
هچ ره  متفای  هدیقعمه  دوخ  اب  ارت  هک  کنیا  منازیرگ  وا  زا  نم  هن  رگ  هدوب و  یلع ع  نتـشک  رهـش  نیاب  ندمآ  ببـس  ادخب  دـنگوس  تفگ 

مـسانشیم هک  ار  یناـسک  زا  یخرب  یـسرب  دوصقمب  یناوتب  رتدوز  رتـهب و  هچ  ره  هکنآ  يارب  تفگ  مه  وا  مهدـیم  ماـجنا  وت  يارب  یهاوخب 
. مناوخیم وت  تدعاسم  کمکب و 

هدربمان هدرک و  وگتفگ  وا  اب  ار  هیضق  هدیبلط و  دوب  بابر  میت  مدرم  زا  هک  ار  دلاجم  نب  نادرو  هاگنآ  ( 2)
ص:22  ، داشرإلا همجرت 

تفگ هدرک  تاقالم  هرجب  نب  بیبش  مانب  عجـشا  مدرم  زا  يروالد  اب  هتفر  نوریب  مجلم  رـسپ  تفریذپ  مه  وا  دناوخ  يدارم  رـسپ  کمکب  ار 
نتشک رد  ارم  تفگ  میآ  لئان  تداعـس  نادب  مهد و  ماجنا  ات  یئوگیم  هچ  منک و  هچ  دیـسرپ  یـسرب !؟ ترخآ  ایند و  تفارـش  هب  یهاوخیم 

نانز دنیـشن و  تیازعب  تردام  تفگ  دـش  ربخاب  وا  هیرظن  زا  هک  یتقو  دوب  نانآ  اب  هدـیقعمه  جراوخ و  زا  هک  بیبش  یئاـمن . يراـی  یلع ع 
هدرک نیمک  مظعا  دجـسم  رد  تفگ  ینک ؟ ادیپ  تسد  یلع ع  رب  یناوتیم  هنوگچ  وت  ياهتفرگ  رظن  رد  ار  یمهم  رما  دنیرگب  وت  رب  هدیدغاد 

یهاوخنوخ دوخ  نالوتقم  زا  میاهداد و  افـش  ار  دوخ  حورجم  لد  میـشکب  ار  وا  رگا  منکیم  هلمح  يو  رب  گنردـیب  دـیایب  زاـمن  يارب  نوچ 
. دندش دجسم  دراو  رگید  کی  اب  درک و  ناتسادمه  دوخ  اب  اریو  ات  تفگیم  نانخس  لیبق  نیا  زا  هتسویپ  میاهدومن و 

نتـشک هراب  رد  ام  دنتفگ  هدش و  دراو  يو  رب  ود  نآ  دـندوب  هدرک  بصن  ار  وا  هژیو  همیخ  هدرک و  فاکتعا  دجـسم  رد  تقو  نآ  رد  هماطق 
تاقالم نم  اب  لحم  نیمه  رد  دـیوش  راک  يارب  هدامآ  دـیتساوخ  هک  یماگنه  تفگ  میتسه  هفیظو  ماـجنا  يارب  هداـمآ  هدـیقعمه و  یلع ع 

. دینک
وا دـندمآ  يو  شیپ  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  هبنـشراهچ  بش  رد  یثلاث  قافتاب  زور  دـنچ  زا  سپ  هتفر و  نوریب  ناـگدربمان 
هک یهاگرد  ربارب  رد  هدمآ و  نوریب  همیخ  نایم  زا  هدرک  راوتسا  رمک  رب  ار  دوخ  ياهریشمش  نانآ  تسب و  ناشاههنیس  هب  هدیبلط و  يریرح 

دوخ موش  هشیدـنا  ماجنا  يارب  هدامآ  ار  دوخ  ناـگدربمان  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب  تصرف  رظتنم  هتـسشن  دـمآیم  زاـمن  يارب  نینمؤملا ع  ریما 
سیق نب  ثعشا  دنیامن 

ص:23  ، داشرإلا همجرت 
. تفای روضح  ناگدربمانب  کمک  يارب  بش  نآ  رد  مه  وا  هداد  عالطا  دوخ  هیرظن  زا  ار 

ره دیوگیم  يدارم  رسپ  هب  ثعشا  هک  دینش  هدمآ  دجسم  رد  هتوتیب  ناونعب  ار  بش  نآ  دوب  یلع ع  يافو  اب  نارای  زا  هک  يدع  نب  رجح  ( 1)
. میوشیم اوسر  دمدیم و  حبص  کنیا  هک  نک  راک  هدامآ  ار  دوخ  رتدوز  هچ 

زا ار  ترـضح  ات  هتفر  نوریب  دجـسم  زا  گنرد  الب  يراد  ار  یلع ع  نتـشک  دـصق  وربآیب  روعا  يا  تفگ  هدـش  ربخاب  نانآ  هدارا  زا  رجح 
دولآرهز ریشمش  هدرمش  منتغم  ار  عقوم  يدارم  رـسپ  دش  دجـسم  دراو  رگید  رد  زا  ریما ع  ترـضح  اقافتا  دزاس  ربخاب  نانآ  هنامرـشیب  هدارا 

. دینش ار  یلع ع  لتق  ربخ  دش  دجسم  دراو  رجح  هک  یماگنه  دروآ  دورف  بانج  نآ  قرف  رب  ار  دوخ 
بش نآ  ات  ناضمر  هام  زاغآ  زا  اهیرصم  زا  مه  هدع  مدوب و  زامن  لوغشم  مظعا  دجـسم  رد  مهدزون  بش  نم  دیوگ  يدزا  هَّللا  دبع  - 2 ( 2)

دنلوغشم زامنب  دجسم  برد  کیدزن  دید  ار  يرفن  دنچ  ماگنه  نآ  رد  دنتـشاد  لاغتـشا  مظعا  دجـسم  رد  ادخ  رماوا  زا  يرادربنامرف  ماجناب 
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تعاطا زامنب و  ار  مدرم  یلع ع  هک  يدرجمب  دناوخیم  زامن  هماقا  يارب  ار  مدرم  دمآرد و  دجسمب  حبص  هضیرف  ءادا  يارب  یلع  دشن  هلـصاف 
نارای زا  هن  یلع و  ای  وت  زا  هن  تسادخ  زا  نامرف  تفگیم  مدینش  یئادص  دومن و  هریخ  ارم  مشچ  ریشمش  ياهقرب  درک  توعد  ادخ  نامرف  زا 
هدروخ تبرـض  یلع ع  مدید  مدمآ  کیدزن  نوچ  دنکن  رارف  ناتتـسد  زا  لتاق  دیـشاب  بظاوم  دومرفیم  دیـسر  مشوگب  یلع ع  هلان  مه  وت و 

هدمآ دورف  بارحم  قاط  رب  هدشن و  رگراک  بیبش  ریشمش  نکیل 
دندز ایبنا  هلسلسب  الص  لوادندز  الص  ار  نایملاع  وچ  مغ  ناوخ  رب 

دندز  ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  نازدیپط  نامسآ  دیسر  وچ  ایلواب  تبون 
ص:24  ، داشرإلا همجرت 

. دندروآ موجه  نانآ  يریگتسد  يارب  مه  مدرم  دندرک و  هجوت  دجسم  ياهرد  فرطب  هتسجیم  رارف  هار  نالتاق 
دنک مامت  ار  شراک  تساوخ  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  ریـشمش  تسـشن  شاهنیـس  رب  تخادـنا  نیمزب  ار  وا  هدرک  ریگتـسد  يدرم  ار  بیبش  ( 1)

تساخرب وا  هنیس  يور  زا  هظحالم  نیمهب  دنیبهب  بیسآ  وا  دوخ  انمض  دننکن و  یهجوت  وا  فرحب  دیسرت  دناهدروآور  وا  فرطب  مدرم  دید 
هنیس زا  ار  ریرح  دراد  هک  دید  ار  وا  شیومع  رسپ  هدش  لزنم  دراو  فوخ  سرت و  اب  بیبش  دنکفا و  تسد  زا  ار  ریـشمش  درک و  اهر  اریو  و 

عالطا وا  تسیاشان  راک  زا  هک  شیومع  رـسپ  يرآ  تفگ  هن  دـیوگب  تساوخ  هتـشک  ار  یلع  وت  دـیاش  ینکیم  هچ  دیـسرپ  دـنکیم  زاب  دوخ 
وا يور  رب  هفیطق  هدیسر  واب  نادمه  مدرم  زا  يدرم  دنک  رارف  تساوخیم  هک  مه  يدارم  رسپ  دروآ و  لتقب  ار  وا  تشادرب و  يریشمش  تفای 

هدرک و رارف  یموس  راکمه  نکیل  دروآ  نینمؤملا  ریما  روضح  هدرک  شریگتسد  هتفرگ  شتسد  زا  ار  ریشمش  هدنکفا  نیمزب  ار  وا  هتخادنا و 
. دومن ناهنپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ 

دومرف هدرک  واب  یهاگن  دندروآ  یلع ع  سدقا  روضح  ار  مجلم  نبا  نوچ 
سفنلاب سفنلا 

. درک مهاوخ  يرکف  وا  هراب  رد  مدوخ  مدنام  هدنز  رگا  هتشک و  ارم  هچنانچ  دیشکب  ار  وا  مدرک  تلحر  ایند  زا  نم  رگا  ینعی 
ار وا  ادخ  دیاین  رگراک  رگا  ماهدرک ، هدولآ  رهز ، مهرد  رازه  اب  هدیرخ و  مهرد  رازهب  ار  ریـشمش  نیا  ینکیم  لایخ  هچ  تفگ  يدارم  رـسپ 

. دزادنیب اهب  زا  دنادرگ و  رود 
ارت ردپ  هکلب  هن  تفگ  یتشک  ار  نینمؤملا  ریما  ادخ  نمشد  يا  تفگ  يدارم  رسپ  هب  تفای  عالطا  شراوگرزب  ردپ  لتق  زا  هک  موثلک  ما  ( 2)

. متشک
ص:25  ، داشرإلا همجرت 

. دنیبن یبیسآ  مردپ  مدنموزرآ  ادخ  نمشد  يا  دومرف 
شخب نیمز  لها  نایم  رگا  هک  ماهدز  وا  رب  یتبرض  نانچ  دنگوس  ادخب  ینکیم ؟ نم  لاحب  هیرگ  هک  منیبیم  نانچ  سپ  داد  خساپ  ایحیب  نآ 

. دزاسیم كاله  ار  همه  دننک 
ادخ نمشد  يا  دنتفگیم  دندنکیم و  دوخ  ياهنادند  اب  ار  وا  ندب  ياهتشوگ  ناگدنرد  دننام  مدرم  دندرب  نوریب  نینمؤملا  ریما  ربارب  زا  ار  وا 

دـیدیم و ار  اهیتحاران  نانخـس و  نیا  همه  وا  يدروآرد و  ياپ  زا  ار  مدرم  نیرتهب  يدـناشن و  كـاله  كاـخب  ار  دـمحم  تما  يدرک ، هچ 
. دندرب نادنزب  اریو  لاح  نیا  اب  تفگیمن  ینخس  دینشیم و 

كاله ار  ربمیپ  تما  وا  هک  نک  رما  اـمب  يراد  وا  هراـب  رد  هدارا  هچ  ره  دندرکـضرع  هدیـسر  یلع ع  روضح  يو  يریگتـسد  زا  سپ  مدرم 
. تخاس هایسور  ار  مالسا  تلم  درک و 

ناربمغیپ هدنـشک  اب  هک  دـینک  نانچ  نم  لتاق  اب  متـشذگرد  رگا  منک و  هلماعم  هنوگچ  وا  اب  منادـیم  مدوخ  مدـنام  هدـنز  رگا  دومرف  یلع ع 
. دینازوسب ار  وا  ندب  سپس  دیشکب  ار  وا  ینعی  دندومنیم 
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رارقرب ردپ  ياجب  نسح ع  ماما  ترضح  دنتشگزاب  شنفد  زا  وا  ناسک  دومن و  رادغاد  ار  نایمالـسا  مالـسا و  دومرف و  تلحر  یلع ع  نوچ 
داـسف یتـشک و  ار  نینمؤملا  ریما  ادـخ ، نمـشد  يا  دومرف  دیـسر  باـنج  نآ  ربارب  نوچ  دـندروآ  روضحب  ار  يدارم  رـسپ  داد  روتـسد  دـش 
یعخن دوسا  رتخد  مثیهلا  ما  شهاوخ  هب  ار  وا  فیثک  دسج  دندرک و  ادج  شندب  زا  رس  ات  داد  نامرف  سپـس  يدروآ  دیدپ  نید  رد  یگرزب 

. دنازوسب ار  نآ  ات  درپس  يوب 
. دیارسیم نینچ  یلع ع  لتق  هماطق و  هراب  رد  هدنیارس 

ص:26  ، داشرإلا همجرت 
اب ار  یلع ع  لتق  زینک و  هدنب و  کی  مهرد و  رازه  هس  هک  مرادن  غارس  هماطق  نیباک  دننام  ینیباک  نادان  اناد و  رادان  اراد و  چیه  زا  نم  ( 1)
رد يزیرنوخ  چیه  تسین و  یلع ع  لتق  هزادناب  دشاب  دایز  دنچ  ره  نانز  ياهنیباک  مامت  منادیم  دـشاب و  هداد  رارق  نیباک  دولآرهز  ریـشمش 

. دشابیمن يدارم  رسپ  يزیرنوخ  هزادناب  ملاع 
هیوعم و نانآ  هک  دوب  هدش  ررقم  دندوب و  ناتسادمه  يدارم  رسپ  اب  یلبق  دادرارق  رد  هک  رکب  نب  ورمع  هَّللا و  دیبع  نب  كرب  دمآشیپ  اما  و 

دورف وا  رب  ریـشمش  هتفای  عوکر  لاح  رد  ار  وا  دـش و  دراو  هیوعم  رب  هدـهاعم  قباطم  كرب  هک  دوب  نینچ  دـنروآرد  ياپ  زا  ار  صاـع  ورمع 
رامیب دوهعم  بش  رد  صاع  ورمع  دنتشک و  هلصافالب  ار  لتاق  نکیل  هتفای  تاجن  يو  دش  عقاو  وا  نار  رب  هدرک  اطخ  شریشمش  نکیل  دروآ 
تـسا زامن  لوغـشم  صاع  ورمع  هکنیا  نامگب  رکب  نب  ورمع  درازگ  زامن  مدرم  اب  ات  تخاـس  رارقرب  دوخ  ياـجب  ار  يرماـع  هجراـخ  هدـش 

کلامب ناج  مود  زور  رد  هجراخ  دنتشک و  ار  وا  ات  داد  روتسد  ورمع  هدروآ  صاع  ورمع  دزن  ار  وا  دیسرن  دوصقمب  نکیل  هدز  واب  ریـشمش 
درپس

یلع ع دقرم  لصف 6 

دومرف نیـسح ع  نسحب و  دیـسررد  یلع ع  تافو  هک  یماگنه  درک  تیاکح  نم  يارب  نینمؤملا ع  ریما  مداخ  دـیوگ  يزنع  ناـیح  - 1 ( 2)
بناجب ار  هزانج  هاگنآ  دنکیم  تکرح  نآ  ولج  دیریگب  شودب  ار  ریرس  ياهاپ  فرط  هدراذگ  مریرس  رب  ارم  مدرک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ 

مشچب یناشخرد  دیفس  گنس  اجنآ  رد  دیربب  نییرغ 
ص:27  ، داشرإلا همجرت 

. دیراپسهب كاخب  اجنآ  رد  ارم  دید  دیهاوخ  هتخاس  ربق  دیئامن  رفح  نم  يارب  یهاگمارآ  اج  نامه  دروخیم  امش 
تقونامه ام  درکیم و  تکرح  دوخ  نآ  ولج  میتفرگ و  شودـب  ار  وا  ریرـس  رخآ  وا  تیـصو  اـب  قباـطم  تفر  اـیند  زا  نینمؤملا ع  ریما  نوچ 

اج نادب  هداد  هجوت  دوخ  فرطب  ار  ام  ینارون  دیفـس  گنـس  میدش  نییرغ  دراو  ات  میدمآ  هزانج  لابندب  نانچمه  میدینـشیم  همزمز  يادص 
مهارف یلع ع  كاپ  دسج  يارب  حون ع  ار  نآ  هک  تسیربق  نیا  دوب  هتـشون  نآ  رب  هک  میدید  هدامآ  يدقرم  هدرک  رفح  يربق  هدـش  راپـسهر 

زا ولمم  یناهج  هک  میدـیدرگ  مورحم  شرادـید  زا  هچرگ  میتخاـس  ناـهنپ  ربق  نآ  رد  ار  تقیقح  تبحم و  رهم و  زا  رپ  ندـب  نآ  اـم  هدرک 
یلع ع ربق  رانک  زا  رادغاد  یلد  اب  هرخالاب  میدوب و  لاحـشوخ  هدرک  یلع ع  اب  ادـخ  هک  یمارکا  زا  نکیل  میداهن  كاخ  نآ  رد  ار  تقیقح 

. میتشگرب
نانم يادخ  تایانع  میتفگ و  ناشیاب  ار  نایرج  میدرک  تاقالم  دـندوب  هدرازگن  زامن  وا  هزانج  رب  هک  یلع ع  ناتـسود  زا  یهورگ  اب  هار  رد 

ربق ناشن  هدومرف  تیصو  هچنانچ  میتفگ  مینک  هدهاشم  دیاهدید  امش  ار  هچنآ  میهاوخیم  همه  ام  دنتفگ  اهنآ  میدرک  نایب  هدومن  وا  اب  هک  ار 
. میدیدن يرثا  میدیواک  هچ  ره  دیتفگ  هچنانچ  دنتشاد  راهظا  دنتشگرب و  دنتفر و  هدرکن  یهجوت  ام  نخسب  اهنآ  هدش  ادیپان  وا 

نوفدـم نییرغ  رد  ار  وا  رجف  عولط  زا  شیپ  دومرف  دـندرک  نفد  اجک  رد  ار  یلع ع  مدیـسرپ  رقاب ع  ماـما  زا  دـیوگ  دـیزی  نب  رباـج  - 2 ( 1)
. دندش لخاد  ربق  رد  رفعج  هَّللا  دبع  قافتاب  وا  نادنزرف  هیفنح  دمحم  نینسح و  دنتخاس و 
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ار وا  هزانج  هنابـش  دومرف  دـیدرک  نفد  اجک  رد  ار  تراوگرزب  ردـپ  دندیـسرپ  یلع ع  نب  نیـسح  زا  هدـش  تیاور  ریمع  یبا  نبا  زا  - 3 ( 2)
. میتخاس نوفدم  هدرب و  نییرغ  رد  ار  وا  هدیسر  هفوک  تشپ  هب  میدرب  ثعشا  دجسمب 

هیوث نییرغب و  میدش  جراخ  هفوک  زا  راکش  ناونعب  دیشرلا  نوره  هارمه  يزور  دیوگ  مزاح  هَّللا  دبع  - 4 ( 3)
ص:28  ، داشرإلا همجرت 

تاناویح رمالا  رخآ  دندرک  لابند  ار  اهنآ  تعاس  کی  هزادناب  میداتسرف  اهنآ  فرطب  ار  اهگس  اهزاب و  هدرک  هدهاشم  يدنچ  يوهآ  هدیسر 
هدمآ تفگشب  دمآشیپ  نیا  زا  نوره  دندمآ  ام  بناجب  يراکش  ياهگس  هتفر و  یفرطب  اهزاب  هدروآرد  هتـشپ  هانپ  هب  ار  دوخ  هدش  هراچیب 

هانپ هتـشپ  نامهب  دندید  هراچیب  ار  دوخ  هک  اهنآ  زاب  دندرک  هلمح  اهنادـب  اهگـس  اهزاب و  هبترم  ود  دـندمآ  ریزب  نآ  زا  ناوهآ  دـشن  هلـصاف 
. دندنام زاب  راکش  زا  زور  نآ  دش و  ررکم  لمع  نیمه  هبترم  هس  ات  دندرب 

. دنادرگ علطم  هیضق  نیا  زا  ار  ام  ات  دیروآ  روضحب  دیدرک  تاقالم  ار  یسک  ره  یکیدزن  نیا  رد  دیورب  داد  روتسد  نوره 
میاهدید هک  يدمآشیپ  زا  ار  ام  نک و  نایب  الماک  ار  نآ  هیـضق  هتـشپ و  نیا  دیـسرپ  نوره  دـندرک  رـضاح  ار  دـسا  ینب  مدرم  زا  يدرمریپ 

ار نآ  تقیقح  رگا  هک  متسب  نامیپ  ادخ  اب  تفگ  نوره  داد  مهاوخ  حرـش  وت  يارب  ار  نآ  تقیقح  یهد  ناما  ارم  رگا  داد  خساپ  هدب  عالطا 
. مناسرن یبیسآ  وتب  یئوگب 

هداد رارق  دوخ  نما  مرح  لاعتم  يادخ  ار  نآ  تسا و  نینمؤملا  ریما  رهطم  دقرم  هتـشپ  نیا  ریز  رد  هک  هدرکیم  لقن  شناردپ  زا  مردپ  تفگ 
. تسناما رد  يدنزگ  بیسآ و  ره  زا  دوش  هدنهانپ  اج  نادب  سک  ره 

زا تسیرگ و  دـیلام و  كاخب  تروص  هدرازگ  زامن  هتـشپ  نآ  رانک  رد  هتفرگ  وضو  دـش  هداـیپ  هدـمآ  دوخب  تقیقح  نیا  ندینـش  زا  نوره 
. میتشگزاب اجنآ 

تشادنپیم هناسفا  تفریذپیمن و  ار  نآ  نم  بلق  نکیل  مدینـش  مزاح  هَّللا  دبع  زا  مدرک  لقن  هک  يروطب  ار  تیاکح  هتفگ  هشیاع  نب  دمحم 
نخـس اج  همه  زا  هتـسشن  هشوگ  رد  فاوط  زا  سپ  هدرک  تاقالم  دیـشر  نابراس  اب  اجنآ  رد  مدـش  فرـشم  هَّللا  تیب  جـح  هب  هک  یلاـس  اـت 

زا هک  اهبش  زا  یبش  هک  دیسر  اجنیدب  ام  يوگتفگ  ات  میتفگیم 
ص:29  ، داشرإلا همجرت 

هب ات  میدش  راوس  همه  هرخالاب  دوش  راوس  وگب  رفعج  نب  یـسیع  هب  رـسای  يا  تفگ  نمب  نوره  ( 1  ) میدرک لوزن  هفوک  رد  هتـشگرب و  هکم 
يزامن تعکر  ود  ره  ندناوخ  زامنب  درک  عورش  هدمآ  هتشپ  فرطب  نوره  نکیل  دیباوخ  یسیع  میدش  دراو  اج  نادب  نوچ  میدیـسر  نییرغ 

. تفگیم دیلامیم و  هتشپ  نآ  رب  تروص  تسیرگیم و  درکیم و  اعد  دادیم  مالس  هک  ار 
نیاب نم  يدش و  فرـشم  مالـسا  فرـشب  رتمدقم  همه  زا  وت  هک  مهجوتم  مسانـشیم و  ارت  تلیـضف  یگرزب و  ادـخب  دـنگوس  مع  رـسپ  يا 
زامن لوغـشم  هدرک  تکرح  هاگنآ  دنیامنیم  جورخ  نم  رب  دننکیم و  رازآ  ارم  وت  نادنزرف  نکیل  تست  تکربب  ماهدـیدرگ  لئان  هک  یماقم 

ات داد  روتسد  ماگنه  نآ  رد  درب  رـسب  رحـس  تقو  ات  لاح  نیا  اب  تسیرگیم و  هدرک و  رارکت  ار  نخـس  نیمه  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دش و 
ربق تفگ  تسنم ؟ مع  رسپ  مادک  ربق  دیسرپ  ناوخب  زامن  تمع  رسپ  ربق  رانک  زیخرب  تفگ  واب  دش  رادیب  یـسیع  نوچ  منک  رادیب  ار  یـسیع 

دادماب متفگ  هدمآ  شیپ  دیمد  حبص  هدیپس  ات  دندناوخیم  زامن  هتسویپ  دش و  لوغشم  زامنب  تفرگ و  وضو  مه  یسیع  بلاط ع  یبا  نب  یلع 
. میتشگزاب هفوک  فرطب  هاگنآ  دش  رهاظ 

دوشیم رکذ  یلع ع  هتسجرب  راثآ  تازجعم و  زیمآ و  تمکح  تاملک  بقانم و  لئاضف و  رابخا و  باب  نیا  رد  مود  باب 

هراشا
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: تسوا نامیا  هقباس  زا  یکاح  هک  دنوشیم  هدروآ  باب  نیا  رد  يرابخا  هلمج  نآ  زا 
ص:30  ، داشرإلا همجرت 

هتـسشن بلطملا  دبع  نب  سابع  اب  نم  دنک  راهظا  ار  توبن  رما  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  هدرک  تیاور  شردپ  زا  فیفع  نب  ییحی  - 1 ( 1)
دمآ مه  ینز  هداتسیا و  وا  تسار  فرطب  دمآ  يرگید  ناوج  دشن  هلصاف  دش  لوغشم  زامنب  هداتـسیا  هبعکب  ور  دمآ  یناوج  رهظ  لوا  میدوب 
هدمآ هدجسب  دنتشادرب  عوکر  زا  رس  نوچ  دندمآ  عوکرب  يو  اب  هدرک  ادتقا  مه  اهنآ  تفر  عوکرب  ناوج  دش ، لوغشم  زامنب  اهنآ  رس  تشپ 

؟ تسیک ناوج  نیا  ینادیم  یئوگیم  هک  تسنانچ  يرآ  تفگ  منکیم  هدهاشم  یمیظع  رما  متفگ  سابعب  نم  دندراذگ  هدجسب  رـس  مه  اهنآ 
یبا نب  یلع - نم  ردارب  رـسپ  زین  رگید  ناوج  نیا  تسا و  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  شردـپ  دـمحم و  وا  ماـن  نم و  ردارب  رـسپ  ناوج  نیا 

. تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نز  نیا  تسا و  بلاط 
هتـشاد و رومأم  دراد  هجوت  نادـب  نونکا  مه  هک  ینید  نیاب  ار  وا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  يادـخ  هک  وا  راگدرورپ  دـیوگیم  نم  ردارب  رـسپ 

. دنشابیمن نید  نیاب  نیدتم  رفن  هس  نیا  زجب  ادخب  دنگوس 
ادخ لوسر  تفگیم  مدینش  کلام  نب  سنا  زا  دابع  نب  رمعم  وبا  زا  تفگ  هتشذگ  وا  رمع  زا  لاس  دص  زا  شیب  هک  حلاص  نب  لهس  - 2 ( 2)

زا وا  نم و  زا  زج  نم  تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب  یهاوگ  هکنآ  يارب  دنداتسرفیم  دورد  یلع  نم و  رب  لاس  تفه  تدم  ناگتشرف  دومرف  ص 
. دشیمن رهاظ  يرگید 

ص:31  ، داشرإلا همجرت 
رکب وبا  هکنآ  زا  شیپ  مربکا  قیدص  نم  دومرفیم  مدینش  دوب  هرصب  ربنم  زارف  رب  هک  یماگنه  نینمؤملا ع  ریما  زا  هتفگ  هیودع  هذاعم  - 3 ( 1)

. مدش مالسا  نیمارف  میلست  وا  زا  لبق  مدروآ و  نامیا  دروایب  نامیا 
ینارون درم  نآ  روضح  زا  زور  هس  میدـیدرگ و  دراو  يراـفغ  رذ  وبا  رب  میتفر و  هَّللا  تیب  جـح  مزعب  راـمع  نم و  هتفگ  هلیخـس  وبا  - 4 ( 2)
يرگید رثا  ناناملـسم  نایم  هقرفت  فالتخا و  زج  مالـسا  زا  زورما  ام  میتفگ  واب  دـش  کـیدزن  ناـمتعجارم  ماـگنه  نوچ  میدرکیم  هدافتـسا 

دومرف ادخ ص  لوسر  مهدیم  یهاوگ  اریز  درک  هجوت  یلع  ادخ و  باتکب  دیاب  یتقو  نینچ  رد  داد  خـساپ  تسیچ ؟ امـش  هدـیقع  مینیبیمن 
قوراف ربکا و  قیدص  وا  دنکیم و  هحفاصم  نم  اب  تمایق  يادرف  هک  تسا  یسک  نیلوا  دروآ و  نامیا  نمب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یلع ع 

. تسنانمؤم ربهر  وا  لطاب و  قح و  نایم 
نب ۀمیزخ  هدورس  هلمج  نآ  زا  هدش و  تیاور  رامـشیب  دهاوش  رایـسب و  رابخا  وا  نامیا  مالـسا و  هقباس  یلع و  صوصخ  رد  دیوگ  فلؤم 

. تسا نیتداهشلا  وذ  يراصنا  تباث 
ص:32  ، داشرإلا همجرت 

هلبق ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  هکنآ  اب  دنک  ادـیپ  لاقتنا  نارگیدـب  نسحلا  وبا  مشاه و  نادـناخ  زا  یهلا  تفالخ  مدرکیمن  لایخ 
لسغ و رد  لیئربج  تفایرد و  ار  ربمغیپ  یگدنز  هظحل  نیرخآ  تسنادیم و  رتهب  ار  یهلا  ننـس  راثآ و  نارگید  زا  تخادرپ و  هفیظو  ماجناب 

دراد وا  هچنآ  نارگید  تساراد و  ار  نارگید  ياهیگتـسیاش  همه  ههبـش  کـش و  نودـب  هک  تـسا  یـسک  درک و  يراـی  ار  وا  ربـمغیپ  نـفک 
دوخ دهعب  نوچ  دیدرک  وا  اب  هک  یتعیب  دینادب  دیتشادرب و  تسد  يو  نماد  زا  امـش  هدرک  باجیا  يرما  هچ  منادـیمن  هک  تساجنیا  دـنرادن 

. هدش مامت  امش  نایزب  هراومه  دیدومنن  افو 

یلع ع يرترب  لصف 1 

نایم تموکح  هدـهع  زا  دـناوتیم  یبوخب  نم  زا  سپ  تسا و  نم  ناوریپ  نیرتاناد  یلع ع  دومرف  ادـخ ص  لوسر  هتفگ  ساـبع  نبا  - 1 ( 1)
. دیآرب نانآ 
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ملع ناهاوخ  هک  یسک  تسنآ  رد  یلع ع  مملع و  رهش  نم  دومرفیم  مدینش  ادخ ص  لوسر  زا  تفگ  مردپ  هتفگ  يردخ  دیعس  وبا  - 2 ( 2)
. دیامن هدافتسا  وا  تالامک  روانهپ  يایرد  زا  تسا  شناد  و 

ص:33  ، داشرإلا همجرت 
ربمغیپ روضح  زا  نوچ  هتفگ  يرایـسب  ياهزار  وا  اب  هدیبلط و  تولخ  رد  ار  یلع ع  ادخ ص  لوسر  يزور  هتفگ  دوعـسم  هَّللا  دـبع  - 3 ( 1)

نآ باب  ره  زا  هک  دوشگ  نم  يورب  ملع  باب  رازه  ادـخ  لوسر  دومرف  هدـش  ربمغیپ  وت و  ناـیم  هدـهاعم  هچ  میدیـسرپ : تشگرب  مرکا ص 
. دوشیم حوتفم  رگید  باب  رازه 

هدیـشوپ ار  بانج  نآ  يادر  هدراذگ و  رـس  رب  ار  ربمغیپ ص  همامع  دـندرک  تعیب  یلع ع  اب  مدرم  هک  يزور  هتفگ  هتابن  نب  غبـصا  - 4 ( 2)
نایم رد  ار  ناتـشگنا  هدز و  هیکت  شمارآ  راقو و  لامک  اب  سپـس  هدومرف  زردنا  دـنپ و  ار  مدرم  دروآ  اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  هتفر  ربنمب 

دزن ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  شناد  هک  دیـسرپب  دـیهاوخیم  هچ  ره  دـیباین  ارم  ات  مدرم  يا  دومرف  هداد  رارق  دوخ  مکـش  يالاب  رب  رگید  کی 
روبز لها  اب  لیجناب و  لیجنا  لها  اب  ۀیروتب و  ۀیروت  لها  اب  دنیامنن  نآ  نیا و  هب  مرگرس  دنراذگاو و  دوخب  ارم  رگا  ادخب  دنگوس  تسنم و 

یلع ع هک  دـننک  فارتعا  هچنانچ  مزاسیم  راکـشآ  یتسارب  ار  بتک  زا  کی  ره  قیاقح  منکیم و  تموکح  ناشنآرقب  نآرق  لـها  اـب  روبزب و 
. هدومن تواضق  قحب 

نآرق رد  هیآ  رگا  مرتفقاو و  رتاناد و  نآ  تالیوأت  قیاقحب و  نم  دننکیم  ار  نآرق  شناد  ملع و  ياعدا  هک  یمدرم  مامت  زا  ادـخب  دـنگوس  و 
. مدادیم عالطا  دشیم  تمایق  زور  ات  هک  یئاهدمآشیپ  مامت  زا  دوبن 

ار هناد  هک  یسکب  دنگوس  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخب  نم و  زا  دیسرپب  دومرف  نیا  زا  سپ 
ص:34  ، داشرإلا همجرت 

خسان و زا  هدش و  لزان  هچ  يارب  تقو و  هچ  رد  تفگ  مهاوخ  دیسرپب  نآرق  تایآ  کی  کی  زا  رگا  دروآیم  یتسهب  ار  مدرم  دفاکشیم و 
دنوش تیاده  تمایق  يادرف  ات  هک  هدع  ره  دنگوس  ادخب  داد . مهاوخ  ربخ  اهنآ  یندم  یکم و  هباشتم و  مکحم و  ماع و  صاخ و  خوسنم و 

. مربخاب الماک  وا  یلصا  ضرغ  زا  هدوب و  هک  ناشگنهاشیپ  ربهر و  هک  منادیم  دنتفا  تلالضب  هک  یهورگ  ره  و 
. دماجنایم لوطب  ام  باتک  مینک  دای  ار  اهنآ  همه  هاگ  ره  هک  رابخا  نیا  لاثما  و 

یلع ع تلیضف  لصف 2 

ياههدینش زا  هرخالاب  يرآ و  تفگ  ياهتشاد  روضح  ردب  رازراک  رد  ایآ  مدیسرپ  هتفر  يردخ  دیعس  وبا  تاقالمب  دیوگ  نوره  وبا  - 1 ( 1)
شنزرـس یلع ع  يراداـن  زا  ارم  شیرق  ياـهنز  تفگیم  هدـمآ و  ربـمغیپ  روـضح  ناـیرگ  مشچ  اـب  همطاـف ع  يزور  درک  یلقن  نینچ  دوـخ 

رتدایز همه  زا  شملع  هدروآ و  ناـمیا  همه  زا  شیپ  هک  ماهداد  راوگرزب  يرـسمه  ارت  اریز  نکن  اـنتعا  ناـنآ  نخـسب  دومرف  ربمغیپ  دـننکیم 
. تسا

زا درک و  یهجوت  اهنادب  رگید  راب  درک و  رایتخا  توبنب  ار  وا  دیزگرب و  اهنآ  نایم  زا  ار  تردپ  درک و  هجوت  نیمز  لها  همهب  لاعتم  يادخ 
. مدروآرد وا  جاودزا  هب  ارت  ات  درک  یحو  نمب  داد و  رارق  نم  نیشناج  ار  وا  دیزگرب و  ار  ترهوش  اهنآ 

رتاـناد و رتراـبدرب و  همه  زا  هـک  هدروآرد  يدرم  يرـسمه  هـب  ارت  وا  يراد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هـک  یتـیمها  رثا  رب  ینادـیمن  رگم  همطاـف  يا 
. تسمالساب رتمدقشیپ 

ص:35  ، داشرإلا همجرت 
. دش لاحشوخ  دیدنخ و  مالس  اهیلع  همطاف  هک  دوب  اجنیا 

. دناهدوبن اهنآ  ياراد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  کی  چیه  هک  دراد  هدنرب  زیت و  نادند  تشه  یلع ع  همطاف  يا  دومرف  ربمیپ 
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وا رـسمه  یترخآ ، ياهنز  هدیـس  هک  همطاف  يا  وت  دـنرادن و  يردارب  نینچ  رـشب  دارفا  زا  کـی  چـیه  تسنم و  ردارب  ترخآ ، اـیند و  رد  وا 
ياجک ره  رد  ناگتـشرف  اب  هدش و  اطعا  واب  لاب  ود  هک  رفعج  وا  ردارب  دنیوا و  راگدای  ود  دنیادخ  تمحر  هناشن  هک  تدـنزرف  ود  یتسه و 

هک تسا  یسک  نیرخآ  هدروآ و  نامیا  نمب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تسوا و  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  و  دنکیم ، زاورپ  دهاوخب  تشهب 
. تسا نییصو  ثراو  نم و  نیشناج  وا  هدومن و  افو  نم  نامیپ  هب 

تلـصخ تفه  تیب  لها  ام  دوب  هتفگ  هک  مدـید  نینچ  سابع  نبا  زا  وا  دنـسب  سابع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  باتک  رد  دـیوگ  فلؤم  - 2 ( 1)
ادخ و ریـش  هزمح  تسام  زا  تسا  تما  نیرتهب  هک  وا  یـصو  تسام و  زا  مرکا ص  ربمغیپ  دـنمورحم  اهنآ  زا  نارگید  هک  میراد  صوصخب 
ود تسام و  زا  دنکیم  زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هدـش و  تمارک  واب  لاب  ود  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  تسام  زا  نادیهـش  دیـس  لوسر و 

تسام و زا  هتشاد  یمارگ  وا  ترضحب  ار  شربمیپ  لاعتم  يادخ  هک  دمحم  لآ  مئاق  تسام و  زا  دناتشهب  ناناوج  ياقآ  هک  تما  نیا  طبس 
نایرکشل ناگدشيرای و  ناشیا  انامه  « 1  » َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو  َنوُروُْصنَْملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  هدومرف  ادخ  هچنانچ  تسام  زا  مه  روصنم 

______________________________

تافاص هروس  172 و 173  (. 1)
ص:36  ، داشرإلا همجرت 

. دنتسه ام  زوریپ 
نامیا نمب  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  ینکیم  تموصخ  نارگید  اب  يراد  هک  یتلصخ  تفه  اب  وت  دومرف  یلعب ع  ادخ ص  لوسر  - 3 ( 1)
تیعر هب  ینکیم و  اـفو  ادـخ  دـهع  هب  همه  زا  رتـهب  یئادـخ و  ماـیا  هب  رتاـناد  هـمه  زا  هدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  رتـشیب  هـمه  زا  هدروآ و 

. تسا رتمیظع  ادخ  شیپ  تاهبترم  ماقم و  یئامنیم و  هیوسلاب  میسقت  نارگید  زا  رتهب  يرتنابرهم و 
. دنشابیمن لیوطت  هب  جاتحم  هک  دناروهشم  هیاپب  دناهدرک و  تیاور  ار  اهنآ  ینس  هعیش و  دنرایسب و  رابخا  نیا  لاثما  و 

نیرتهب و اراگدرورپ  هک  ربمغیپ ص  هدومرف  رئاـط و  ربخب  دنتـسه  وا  تیعقوم  ماـقم و  زا  یکاـح  هک  راـبخا  همه  ناـیم  زا  ناوتیم  و  - 4 ( 2)
ادـخ و شیپ  رتـبوبحم  همه  زا  وا  اریز  درک  اـفتکا  دـنک  تکرـش  هدـنرپ  نیا  زا  هدافتـسا  رد  نماـب  اـت  راد  رومأـم  ار  تاهدـیرفآ  نیرتـبوبحم 

. هدوب رتهب  شلمع  رتدایز و  شبرقت  رتشیب و  ششاداپ 
رفاـک زجب  مدرم و  نیرتـهب  زا  یلع ع  تفگ  وا  تسیچ ؟ یلع ع  هراـب  رد  وت  هدـیقع  دندیـسرپ  وا  زا  هک  یماـگنه  رباـج  هتفگ  زین  و  - 5 ( 3)

. ترضح نآ  تیصخش  تیعقوم و  تابثا  يارب  تسا  یحضاو  ناهرب  نشور و  لیلد  درادن ، یکش  وا  تمظع  هراب  رد  يرگید 
تیلضفا رب  لیلد  هدیسر و  توبثب  ثیدح  ربخ و  لها  دزن  نآ  تحص  هک  هدمآ  یثیدح  رد  رباج  هتفگ 

ص:37  ، داشرإلا همجرت 
يدنچ ثیداحا  هب  نکیل  دش  دهاوخ  هدحیلع  یباتک  میئوگب  نخس  وا  تیلضفا  صوصخ  رد  میهاوخب  ام  رگا  تسا و  ادخ  لوسر  زا  دعب  وا 

. تسا هیور  نیا  اب  قفاوم  همه  میراد  باتک  نیا  رد  هک  يراصتخا  رظن  مینکیم و  افتکا  میدروآ  هک 

یلع اب  ینمشد  یتسود و  لصف 3 

. تسا قافن  تمالع  وا  رب  مشخ  نامیا و  هناشن  یلع ع  یتسود 
ربمیپ هدرک  داـجیا  ار  ءاوس  اـم  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخب  دـنگوس  دومرفیم  ربنم  زارف  رب  نینمؤملا ع  ریما  هتفگ  شیبـح  نب  رز  - 1 ( 1)

. درادیمن نمشد  ارت  يرگید  راکدب  قفانم  زا  ریغب  درادیمن و  تسود  ارت  يرگید  راگزیهرپ  نمؤم  زج  هک  هتفرگ  نامیپ  مرکا ص 
زج هک  هدش  يراج  مالـسا  ربمیپ  نابز  رب  نینچ  دومرف  ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر  ربنمب  یلع ع  يزور  تفگ  ینادـمه  ثراح  - 2 ( 2)

. تسا راکنایز  دنزب  ارتفا  هک  یسک  درادیمن و  نمشد  يرگید  قفانم  زا  ریغب  درادیمن و  تسود  ارم  يرگید  نمؤم 
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تسود ارت  نمؤم  زج  هک  هتفرگ  نامیپ  ادخ ص  لوسر  دومرف  هدرک  تیاور  یلع ع  زا  شیبح  نب  رز  - 3 ( 3)
ص:38  ، داشرإلا همجرت 

. تستوافتم يدودعم  شخب  دنس و  هلسلس  رظن  زا  شیپ  ثیدح  اب  ثیدح  نیا  دنکیمن . ینمشد  وت  اب  يرگید  قفانم  زا  ریغب  درادیمن و 

دنناراگتسر یلع  ناوریپ  لصف 4 

یلع و ناوریپ  دومرفیم  مدینـش  ادخ ص  لوسر  زا  تفگ  ادـخ ص  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  دومرف  رقاب ع  ماما  هتفگ  دـیزی  نب  رباج  - 1 ( 1)
. دنناراگتسر وا  هعیش 

ام و زج  هک  دراد  خرـس  توقای  زا  يراسخاش  لاعتم  يادـخ  انامه  هدومرفیم  ادـخ ص  لوسر  دومرف  یلع ع  تفگ  هتابن  نب  غبـصا  - 2 ( 2)
. دنمورحم نآ  زا  نارگید  دنوشیمن و  دنمهرهب  نآ  زا  ام  نایعیش 

دنوشیم دراو  تشهب  هب  باسح  نودـب  نم  ناوریپ  زا  رفن  رازه  داتفه  تمایق  يادرف  دومرفیم  مرکا ص  ربمیپ  تفگ  کلام  نب  سنا  - 3 ( 3)
. یئاهنآ ماما  وت  دناوت و  هعیش  اهنآ  دومرف  هدرک  تافتلا  یلع ع  فرطب  سپس 

ص:39  ، داشرإلا همجرت 
انامه دومرف  وا  يرادلد  يارب  ادخ ص  لوسر  درک  تیاکش  ربمغیپ ص  روضحب  شترضحب  تبسن  مدرم  تداسح  زا  يزور  یلع ع  - 4 ( 1)

ناشیا و رـس  تشپ  ام  ناتـسود  ام و  رـس  تشپ  ام  نادـنزرف  دنانیـسح و  نسح و  وت و  نم و  دـنوشیم  تشهب  دراو  تسخن  هک  يرفن  راـهچ 
. دناهتفرگ رارق  ام  پچ  تسار و  فرط  زا  ام  نایعیش 

یلع ع یتسود  لصف 5 

. تسنآ یتشز  تمالع  وا  ینمشد  تدالو و  یکاپ  هناشن  یلع ع  یتسود 
وتب هیطع  یهاوخیم  منک  تلاحـشوخ  یهاوخیم  دومرفیم  یلع ع  هب  مدینـش  ادـخ ص  لوسر  زا  تفگ  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  - 1 ( 2)

. مهدب وتب  هدژم  یهاوخیم  مهدب 
. هدب هدژم  ارم  يرآ  درکضرع 

ياـهمانب ار  مدرم  همه  تماـیق  يادرف  درک  قلخ  اـم  تنیط  داز  اـم  زا  ادـخ  ار  اـم  نایعیـش  میدـش و  هدـیرفآ  تنیط  کـی  زا  وت  نم و  دومرف 
دشابیمن نانآ  هفطن  رد  یللخ  اریز  دننکیم  توعد  ناشناردپ  مانب  هک  ار  ام  نایعیش  رگم  دنناوخیم  ناشردام 

ص:40  ، داشرإلا همجرت 
كاپ نوچ  هک  ام  نایعیـش  يانثتـساب  دنناوخیم  ناشناردام  ياهمانب  ار  مدرم  تمایق ، زور  دومرفیم  ادـخ ص  لوسر  هتفگ  سابع  نبا  - 2 ( 1)

. دنوشیم هدناوخ  ناشناردپ  مانب  دناتنیط 
یلع ع یتسودب  ار  ناتنادنزرف  نم ! راصنا  يا  دومرف  میدوب  بایفرش  يوبن  سدقا  روضح  راصنا  زا  هدع  يزور  هتفگ  يراصنا  رباج  - 3 ( 2)
وا هک  ناشمادک  ره  هتفای و  تیاده  یهلا  طارـص  تسار و  هارب  دینادب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  ناتنادنزرف  زا  کی  ره  دینک  شیامزآ 

. تسهارمگ دینادب  درادب  نمشد  ار 

دناوخ نینمؤملا  ریما  ادخ  لوسر  ار  یلع  لصف 6 

. تخاس بقلم  نینمؤملا  ریما  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  وا  مرکا ص  ربمغیپ 
ات مدروآ  بآ  دوب  نایفـس  وبا  رتخد  هبیبح  ما  لزنم  تبون  هک  یبش  متـشاد  هدهعب  ار  ادخ  لوسر  تمدخ  نم  دیوگ  کلام  نب  سنا  - 1 ( 3)

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


. دریگب وضو  ادخ  لوسر 
ص:41  ، داشرإلا همجرت 

رتشیب و همه  زا  شملع  هدوب و  مدقشیپ  همه  رب  مالـسا  هب  فرـشت  رد  هک  نییـصو  نیرتهب  نینمؤملا و  ریما  رد  نیا  زا  نونکا  سنا  يا  دومرف 
رد نامه  زا  یلع ع  دشن  هلـصاف  دشاب . نم  ناکیدزن  زا  یـصخش  نینچ  متـساوخ  ادخ  زا  نم  دش  دهاوخ  دراو  تسا  رتدایز  همه  زا  شملح 

. دش دراو 
دوخ زا  هزاـت  تلاـح  تشاد  هضرع  دـیدرگ . ولمم  ترـضح  نآ  ناگدـید  هچناـنچ  تخیر  یلع ع  تروصب  وضو  بآ  زا  ادـخ ص  لوـسر 

یئامنیم و افو  نم  نامیپ  هب  ینکیم و  ادا  وت  ارم  ضرق  وت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  داب  وت  بیـصن  یـشوخ  ریخ و  هراومه  دومرف  منکیم  ساـسحا 
. ینکیم نایب  ار  ماکحا  نم  زا  سپ  يزاسیم و  ناهنپ  ربق  رد  یهدیم و  لسغ  ارم 

ناشنایم رد  نم  زا  سپ  یتافالتخا  نکیل  يرآ  دومرف  يدومرفن  غالبا  مدرمب  ار  تاروتـسد  دیاش  دیاب و  هک  يروطنآب  امـش  رگم  درکـضرع 
. دش دهاوخ  رارقرب 

. تسا نییصو  دیس  نینمؤملا و  ریما  یلع ع  هک  شاب  هاوگ  ونشب و  دومرف  هملس  ما  هب  ادخ ص  لوسر 
یصو نامثع  دنتفگ  نینمؤملا  ریما  تفگ  تسیک ؟ وت  یصو  دندیـسرپ  مدرک  تیـصو  تفگ  نک  تیـصو  دنتفگ  يرافغ  رذ  وبا  هب  - 3 ( 1)
تـسا تما  نیا  یبرم  نیمز و  يور  تجح  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  ینعی  تـسا  ینینمؤـملا  ریما  بـقل  هتـسیاش  هـک  یـسکب  تـفگ  تـست ؟

. دینک شومارف  ار  نآ  لها  نیمز و  دوبن  وا  رگا  هچنانچ  مدومن  تیصو 
ص:42  ، داشرإلا همجرت 

ریما ناونعب  یلعب ع  دومرف : میدوب  بایفرش  ربمغیپ  روضح  رگید  رفن  ود  ریبز و  هحلط و  رمع و  رکب و  وبا  نم و  دیوگ  یملسا  هدیرب  - 4 ( 1)
. میدرک مالس  ناونع  نیمهب  يوب  ادخ  لوسر  رضحم  رد  رمالا  بسح  ام  دینک  مالس  ینینمؤملا 

لاثما زین  دماجنایم و  لوطب  مینک  رکذ  ار  نآ  دنس  میهاوخب  ام  رگا  تسا و  روهشم  املع  نیب  رد  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  روبزم  ثیدح 
. میدرک رظن  فرص  اهنآ  زا  راصتخا  تهجب  هک  تسا  رایسب  وا  فیرش  بقل  هراب  رد  رابخا  نیا 

یلع ع بقانم  لصف 7 

وا تبقنم  رابخا  هدرک و  افتکا  ترهـش  نامهب  ام  هدوب و  وا  بقانمب  لئاق  اقفتم  املع  همه  رتاوتم و  تسا و  روهـشم  ترـضح  نآ  بقانم  ( 2)
هب دـشابن  یلاخ  هروبزم  رابخا  زا  یخرب  رکذ  زا  رـضاح  باتک  هک  ياهزادـناب  نکیل  مینکیمن  رکذ  درادـن  بسانم  ام  باتک  راـصتخاب  هک  ار 

. دوشیم هراشا  اهنآ  زا  يدودعم 
ص:43  ، داشرإلا همجرت 

نامیا یتسرپاتکی و  هب  ار  نانآ  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ناکیدزن  درکیم  توعد  مالسا  نیدب  ار  مدرم  مرکا ص  ربمغیپ  هک  يزاغآ  رد  - 1 ( 1)
ترخآ و ایند و  تفارش  مهد و  يزوریپ  ناتنانمشد  رافک و  رب  منک و  يرای  ار  امـش  دیورگن  نمب  رگا  هک  درک  هفاضا  دومن و  تیاده  ادخب 

تهج نیمهب  درکن  تباجا  ار  بانج  نآ  توعد  نینمؤملا  ریما  زا  ریغب  نانآ  زا  کی  چیه  میامن  تنامض  امش  يارب  ار  تشهب  دیواج  تمعن 
. دینادرگ بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ریزو و و  ردارب و  اریو  ادخ ص  لوسر 

. هدش هدروآ  نینچ  دناهدرک  قافتا  نآ  تحص  هب  راثآ  نیلقان  همه  هک  رادلا  ثیدح  لیذ  رد  دمآشیپ  نیا 
هک یئاذـغ  روتـسد  دروآ و  درگ  بلاط  وبا  هناخ  رد  دـندوب  رتمک  ای  رتشیب و  اـی  درم  لـهچ  هک  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  ادـخ ص  لوسر 
رد هک  دوب  یـسک  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  اب  درک  ایهم  نانآ  يارب  ریـش  هنامیپ  راهچ  مدـنگ و  هنامیپ  کی  دنفـسوگ و  نار  کی  زا  هدوب  ترابع 

. دیماشآیم بارش  ماج  هدزون  دروخیم و  دنفسوگ  کی  تسشن  کی 
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هک رـصتخم  ياذـغ  نیا  اب  دـناوتیم  وا  هک  دـنامهفب  اهنآب  دـشاب و  هدرک  هزجعم  رـصتخم  بارـش  كدـنا و  ياذـغ  نیا  اب  تساوخ  ترـضح 
. دنک ریس  ار  ياهدع  تسین  اهنآ  رفنکی  كاروخ 

لمع نیا  دشن ، هتساک  نآ  زا  يزیچ  دندرک و  هدافتسا  نآ  زا  همه  دندرک و  ریـس  اذغ  نامه  زا  ار  اهنآ  تسخن  داد  روتـسد  ادخ ص  لوسر 
. دندرب یپ  وا  تقادص  یتسارب و  هدش و  ربخاب  وا  هزجعم  زا  هلیسو  نیدب  هتخاس و  توهبم  ار  نانآ 

امش يوسب  امومع و  تیعمج  همه  يوسب  ارم  لاعتم  يادخ  بلطملا  دبع  نادنزرف  دومرف  دندش  غراف  ریـش  اذغ و  ندروخ  زا  نوچ  اهنامهیم 
ناکیدزن تسخن  « 1  » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  هدومرف : و  ( 2  ) هتشاد ثوعبم  اصوصخ 

______________________________

ءارعش هروس  هیآ 214  ( 1)
ص:44  ، داشرإلا همجرت 

نیدـب دزاسیم و  رابنارگ  ار  امـش  زیخاتـسر  زور  نازیم  تسناسآ و  نابز  رب  هک  هملک  ود  نتفگب  ار  امـش  رمالا  بسح  کنیا  ناسرتب  ار  دوخ 
دیباییم یئاهر  ادخ  باذع  زا  دیدرگیم و  تشهب  دراو  دـیهدیم و  رارق  دوخ  داقنم  ار  مدرم  همه  دـیوشیم و  هریچ  یـسراپ  يزات و  رب  هلیـسو 

دورگب و نم  نیئآ  نیدـب و  دـنک و  تباـجا  ارم  هک  یـسک  کـنیا  تسنم  تلاـسر  ادـخ و  تینادـحوب  تداهـش  هملک  ود  نآ  مـنکیم و  رما 
. تسا هجوتم  ودب  نم  زا  سپ  ياهراک  تسنم و  ریزو  نیشناج و  یصو و  ردارب و  دیامن  مایق  نم  هتساوخب 

. درکن تباجا  هدادن و  خساپ  یسک  هنافسأتم  نکیل 
اب هار  نیا  رد  نم  مدرکضرع  متساخرب  ياج  زا  دوب  رتبآرپ  ممشچ  رتمادنارغال و  رتکچوک و  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  نم  هدومرف : یلع ع 

ربمغیپ زاب  مدش  مدقشیپ  نم  مه  راب  نیا  دادن  خساپ  یسک  درک  هداعا  ار  نخس  نامه  ادخ ص  لوسر  رگید  راب  نیشنب  دومرف  مماگمه  امش 
مداد خساپ  ار  بانج  نآ  هدومرف  راب  نیموس  يارب  هتساخرب  ياج  زا  نم  درکن  تباجا  یسک  درک . هداعا  ار  نخـس  موس  راب  تفریذپ  هن  ص 

. ینم زا  سپ  نیشناج  ریزو و  یصو و  ردارب و  وت  هک  نیشنب  دومرف 
وت ریما  ار  ترـسپ  وا  هک  نادب  یئآرد  تردارب  رـسپ  نیدب  هاگ  ره  دـندومن  هفاضا  هتفگ و  کیربت  بلاط  وبا  هب  هتـساخرب  ياج  زا  نانامهیم 

. هداد رارق 

[ تبقنم نیا  هجیتن   ] لصف 8

اب زابنا  ناناملـسم  زا  کی  چیه  هکلب  راصنا  نیرجاهم و  زا  کی  چیه  تسا و  نینمؤملا  ریما  هژیو  هک  تسا  یـشزرا  اب  تبقنم  نیا  يراب  ( 1)
. هدیسریمن وا  ياپب  اپ  یلاح  چیه  رد  هدوبن و  وا  ياتمه  لضف  رد  یسک  دنتسین و  وا 

تلاسر غیلبت  وا  زا  ینابیتشپ  هب  تسناوت  ادخ ص  لوسر  هک  دوشیم  هدافتسا  هتـشاد  زارفرـس  تبقم  نیدب  ار  وا  مرکا ص  لوسر  هکنیا  زا  و 
وا رگا  دناوخب و  مالسا  نیئآ  هب  ار  مدرم  دزاسب و  ینلع  ار  دوخ  توعد  دنک و 

ص:45  ، داشرإلا همجرت 
. دیدرگیمن رادیاپ  یهلا  توعد  دشیمن و  رارقرب  تعیرش  دنامیمن و  مدق  تباث  مالسا  تلم  دوبن 

. هدوب وا  يرای  هب  توبن  لامک  تسا  نآرق  ناوریپ  نماض  نامیا و  هب  هدنناوخ  مالسا و  روای  یلع ع 
. دیامنیمن ادیپ  یشزرا  تیعقوم و  نآ  ربارب  رد  یتلیضف  چیه  دنکیمن و  يربارب  نآ  اب  ملاع  ياههوک  هداد  واب  ادخ  هک  یلضف  نینچ  نیا  و 

ادخ لوسر  هاگباوخ  رد  لصف 9 

دورب نوریب  هکم  زا  ینلع  تساوخیمن  دوب  هدش  ترجهب  رومأم  وا  هدرک و  عامتجا  مرکا ص  ربمغیپ  نتـشک  يارب  اهیـشیرق  هک  یماگنه  ( 1)
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روظنم زا  ار  یلع ع  تبـسانم  نیمهب  دوش  راپـسهر  دوصقم  فرطب  دـنزگیب  ات  دریگب  تروص  راک  نیا  یناهن  رد  رتشیب  هچ  ره  دوب  لیام  و 
اهیـشیرق هچنانچ  دباوخب  ربمغیپ  ياجب  دنک  ادـیپ  عالطا  یـسک  هکنآ  نودـب  درادـب و  هدیـشوپ  ار  ربمغیپ  رظن  دومرف  واب  هدرک و  ربخاب  دوخ 

. هتفر باوخب  دوخ  شارف  رد  ادخ ص  لوسر  بش  همه  لومعم  قباطم  دننک  ادیپ  نیقی 
دروآرد و تسیراکوکین  هدنب  ره  هیور  هک  ادـخ  رایتخا  تسد  رد  ار  دوخ  درک و  تباجا  ار  ربمغیپ  هتـساوخ  هشیمه  دـننام  نینمؤملا ع  ریما 
هچ ره  دنامب و  ظوفحم  نانآ  بیسآ  نانمـشد و  رکم  زا  شراوگرزب  ربمیپ  هکنیا  يارب  تخورف و  وا  بانج  زا  يرادربنامرف  هار  رد  ار  ناج 
رب ار  دوخ  هسدقم  تعیرـش  دیامن و  توعد  نآرق  قیاقح  هماقا  مالـسا و  نیئآ  هب  ار  مدرم  هدرک  یلمع  ار  دوخ  ضرغ  دـناوتب  رتهب  رتدوز و 

. دیشک دوخ  رب  ار  ترضح  نآ  شارف  دیباوخ و  ربمغیپ  ياجب  دراد  مالعا  نایناهج 
باوختخر فارطا  هدش  ادخ  لوسر  لزنم  دراو  ترضح  نآ  نتشک  يارب  دادرارق  اب  قباطم  اهیشیرق 

ص:46  ، داشرإلا همجرت 
ات دنشکب  ار  وا  دننک و  هلمح  يو  رب  ناهگانب  همه  دمدب  حبص  هدیپس  نوچ  دندوب  دادماب  راظتنا  رد  هدیشک و  اهریشمش  هدرک و  هطاحا  اریو 

دنگنجب هلیبق  اب  دنهاوخب  هک  یضرف  رب  هاگ  ره  هتشاد و  تکرش  وا  نتشک  رد  اههلیبق  همه  اریز  دنیامن  یهاوخنوخ  راهظا  دنناوتن  مشاه  ینب 
. دنوش ناتسادمه  نانآ  اب  یماگمهب  نارگید 

شنوخ دـنک و  ادـیپ  تاجن  نانمـشد  لاگنچ  زا  ربمغیپ ص  دـش  بجوم  دـیباوخ  ادـخ ص  لوسر  ياجب  هک  یلع ع  لـمع  نیمه  هرخـالاب 
یـشزرا اب  مادقا  نینچ  دوبن و  یلع ع  ماگنه  نآ  رد  هاگ  ره  دهد و  جاور  ملاع  رد  ار  ادخ  نیمارف  دـناوتب  ات  دـشاب  رارقرب  دـنامب و  ظوفحم 

دـشیم و مامت  شراک  هدیـسر و  رخآب  وا  رمع  بش  نآ  مه  دزادرپب و  دوخ  هفیظوب  تسناوتیمن  دیـسریمن و  ماـجناب  ربمغیپ ص  غیلبت  درکیمن 
. دندادیم همتاخ  وا  ضارغا  هب  هدش و  هریچ  وا  رب  نانمشد  نادساح و 

هتـساخرب اج  زا  یلع ع  ناهگان  هک  دنوش  راکب  تسد  دنتـساوخ  دندوب  راظتنا  رد  هدامآ  ياهریـشمش  اب  هک  یمدرم  دیمد  هدیپس  نوچ  يراب 
ماـمت هرخـالاب  هدرک و  رارف  اـهنآ  تسد  زا  مرکا  ربـمغیپ  ياهلیح  هچب  دنتـسنادن  هدـش و  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  دـندید  نینچ  هـک  اهیـشیرق 

، نامیا هتشر  هلیـسو  نیدب  دندیـسرن و  دوخ  تقو  نیدنچ  يوزرآ  هب  دنام و  هجیتنیب  لطاب و  دندوب  هدومن  وا  لتق  هراب  رد  هک  ییاههشیدنا 
. دندیدرگ لیلذ  راوخ و  نانمشد  نارفاک و  دش و  هدیلام  كاخب  ناطیش  غامد  هتفای و  ماظتنا 

ادیپ تسد  یتبقنم  نینچ  لثمب  دناوتیمن  یسک  دنرادن و  تکرش  یلع ع  اب  ناناملسم  زا  کی  چیه  تبقنم  نیا  رد  دینکیم  هظحالم  هچنانچ  و 
. دیامن یماگمه  تلیضف  نیا  رد  ای  دنک 

ُهَّللا َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هداد : عالطا  نینچ  ربمغیپ  ياجب  یلع ع  هتوتیب  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
تسنابرهم دوخ  ناگدنب  هب  مه  ادخ  دنشورفیم و  وا  هار  رد  ار  دوخ  ادخ  يدونشوخ  ندروآ  تسدب  يارب  مدرم  زا  یخرب  « 1  » ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر 

______________________________

. هرقب هروس  هیآ 207  ( 1)
تسا قنور  اب  نید  راک  ناشیا  زا  هکتسا  قح  نادرم  ریش  ناشن  نیا  ص:47   ، داشرإلا همجرت 

ناشیوخ ددرگن  زگره  بلقنمناشیور  رب  ویخ  را  مصخ  دنکفا 
يدف رب  شظفح  رهب  زا  دناهتفخيدتقم  لوسر  نآ  دمحا  ياج 

تسا لد  ایرد  نکفا  ریش  ردیحتسا  لداع  فؤر و  يدرم  نینچ  نیا 
دیرد نت  رب  اههرهز  شبیهن  زودیدن  نمشد  وا  تشپ  اجیه  زور 

يرادتناما لصف 10 
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وا روضح  ناـگورگ  ناوـنعب  ار  دوـخ  ياـهلام  مدرم  دوـب و  شیرق  نیما  دزاـس  ینلع  ار  دوـخ  توـعد  هکنآ  زا  شیپ  مرکا ص  ربـمغیپ  ( 1)
ار مدرم  ياهتناما  دناوتب  هک  ياهتـسیاش  مدوخ  ناسک  نایم  رد  دهرب  نانمـشد  دیک  زا  دنک و  ترجه  هکم  زا  دیاب  راچان  نوچ  دندرپسیم و 
نانز و دنک و  ادا  ار  شضورق  دنادرگرب و  شنابحاصب  هک  هدرپس  واب  ار  دارفا  ياههعیدو  تبـسانم  نیمهب  هدیدن  یلع ع  زا  زجب  دراپـسب  واب 

. دنیامن ترجه  مرکا  ربمغیپ  روضح  هنیدمب و  نانآ  قافتاب  هدرک و  يرادهگن  ار  وا  نارتخد 
وا يراد  تناما  هب  هک  هدـیدن  هتـسیاش  ار  کی  چـیه  دنتـسیزیم  مرکا ص  لوسر  رـصع  رد  هک  یمدرم  همه  نآ  زا  دـینادیم  هچنانچ  هرخالاب 
رد هک  هدومن  هدافتـسا  وا  یئاناوت  ورین و  زا  هتـسناد و  دوخ  ناـسک  عفادـم  ار  وا  هدرک و  هجوت  وا  يراوگرزب  يروـالد و  هب  هتـشاد و  قوثو 

يوقت و رد  هصالخ  دشوکب و  نانیمطا  لامک  اب  نانآ  تظافح 
ص:48  ، داشرإلا همجرت 

. دنادب دوخ  نیما  ار  وا  هدرک  نانیمطا  يوب  تهج  همه  زا  هک  دسرب  يدح  رسب  تمصع 
ادا ار  یقح  بحاص  ره  قح  درک و  در  شنابحاصب  ار  اهتناما  مامت  درک و  مایق  یهجو  نیرتهب  هب  تساوخیم  ربمغیپ ص  هچناـنچ  مه  یلع ع 

ءادـعا دـیک  نانمـشد و  رـش  زا  ار  ناـنآ  دومن و  ترجه  هنیدـم  فرطب  اـهنآ  اـب  هدرک و  تظفاـحم  ار  ربـمغیپ ص  مرح  نارتـخد و  دوـمن و 
مرکا ربمغیپ  هنیدمب  دورو  ماگنه  رد  هتخاس  هنیدم  دراو  ار  نانآ  ات  هدومن  ناشیا  اب  ار  تقفارم  تدعاسم و  لامک  هار  رد  دومن و  يرادهگن 

ینارگن راهظا  مه  نطاب  رد  هدوبن و  لئاق  یتوافت  دوخ  مرح  نادنزرف و  وا و  نایم  هدومن و  یئاریذـپ  وا  زا  هدروآرد و  دوخ  لزنمب  ار  وا  ص 
. هدرکیمن

مه صوصخ  نیا  رد  يو  اـب  شناوریپ  باحـصا و  ربمغیپ ص و  تیب  لـها  زا  کـی  چـیه  هتـشادن و  یکیرـش  تبقنم  نیا  رد  یلع ع  يراـب 
يدـحب بانج  نآ  تاماقم  تالامک و  هدوب و  ریظنیب  شیامزآ  هدـهع  زا  ندـمآ  نوریب  لئاضف و  بقانم و  رد  هرخـالاب  هدرکیمن و  يزاـبنا 

. دناهدوتس تمظع  هب  ار  وا  هدیدرگ و  هجوتم  ودب  اهلد  همه  هک  هدوب 

هدوب یلع ع  تسدب  اهراک  ماظتنا  لصف 11 

رارقرب تسا  راـک  نیا  يارب  هتـسیاش  ظاـحل  ره  زا  هک  يدرم  هدوب و  ینیعم  مظن  يور  مدرم  حالـص  بابـسا  هکنیا  يارب  لاـعتم  يادـخ  ( 1)
ناسکان تسدـب  هک  يروما  دـهد و  یبوکرـس  ار  شربمیپ  ناـفلاخم  هک  داد  ناـمرف  درک و  دزماـن  روظنم  نیا  يارب  ار  یلع ع  دـشاب  هدومرف 

نیا رثا  رب  هدرب و  راکب  يریبدـت  نسح  مامت و  تیدـج  هتخادرپ و  اهراک  ماظتنا  هب  رمالا  بسح  مه  وا  هرخالاب  دـنک و  حالـصا  هدـش  دـساف 
. تخاس مکحتسم  ار  مالسا  نید  هناوتسا  مادقا ،

ص:49  ، داشرإلا همجرت 
لوسر روتـسد  زا  رـس  تسا  هتخاس  وا  تردق  زا  هک  ییاج  ات  دیـشوکیم  درکیمن و  لوسر  ادخ و  نامرف  اب  تفلاخم  يراک  چـیه  رد  یلع ع 

. دندرکیم تفلاخم  هکلب  هتشادن و  یهجوت  ینعم  نیاب  نادنچ  هک  نارگید  فالخب  دباتنرب  ادخ ص 
روتسد اصوصخم  دنک و  توعد  مالسا  نیدب  ار  نانآ  ات  تشاد  لیـسگ  ۀمیذج  ینب  مدرم  يوسب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ادخ ص  لوسر  هچنانچ 
ینمشد ادخ  نید  اب  هتـشاگنا و  زیچان  ار  ربمغیپ  نامیپ  هدرک و  تفلاخم  دنک  راتفر  رمالا  بسح  هکنآ  ياجب  وا  دیامنن  رازراک  نانآ  اب  هداد 

ار نانمشد  نارفاک و  هار  هدرک و  هجوت  تیلهاج  هیورب  هراب  نیا  رد  تسـسگ و  ار  ناشنامیا  هتـشر  دنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  ناناملـسم  هدرک 
توعد مالـسا  قح  نیئآ  هب  ربمغیپ  هک  ار  یئاهنآ  هدرک و  ترفن  وا  راک  زا  مالـسا  هک  درک  يراـشفاپ  دنـسپان  لـمع  نیا  رد  ناـنچ  دومیپ و 

هک دوب  اجنیا  دوش  هتسسگ  فرط  همه  زا  ریبدت  دنب  دورب و  نیب  زا  ربمغیپ  تامحز  دوب  کیدزن  دندش و  نادرگ  ور  ترـضح  نآ  زا  درکیم 
ادیپ نانمشد  تسدب  هک  یئاههنخر  دنک و  حالـصا  ار  نافلاخم  دسافم  هکنآ  يارب  دمآرب و  ریبدت  هشیدنا و  ددص  رد  رتدوز  هچ  ره  ربمغیپ 
ارادم نانآ  اب  دناشنورف و  ار  ناشمـشخ  شتآ  دنک و  یئوجلد  اهنآ  زا  ات  هتـشاد  رومأم  ادخ  نامرفب  ار  نینمؤملا ع  ریما  دزاسب  دودسم  هدـش 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلست ار  مد  ءایلوا  لد  دزادرپب و  ار  ناشیا  ناگتـشک  ياهبنوخ  ات  داد  نامرف  زین  درادب و  رادیاپ  نامیا  هداج  رب  رگید  راب  ار  ناشیا  دیامن و 
. دهد

هک یلوپ  زا  داز  ام  دروآ و  تسدب  ار  قلخ  لوسر و  ادخ و  يدونـشخ  درک و  ارجا  الماک  ار  دوخ  تیرومأم  تشاد  روتـسد  هچنانچ  یلع ع 
هفاضا مداد و  ار  امش  ناگتشک  ياهبنوخ  دومرف  دومن و  اطعا  دندوب  هدمآ  هوتـسب  دلاخ  يرادرکیب  زا  هک  ناناوتان  نآب  دوب  هدنام  شتـسدب 

وا هک  یتیانع  زا  مه  امش  یـضار و  شلوسر  زا  ادخ  ات  دنـشابن  هرهبیب  ناتناگدنامزاب  ناثراو و  ات  مدراذگ  امـش  رایتخا  رد  یئاهلوپ  نآ ، رب 
. دیشاب دونشخ  هتشاد  ینازرا  امشب  تبسن  یلاعت 

یئوجلد ربمغیپ و  تئارب  راهظا  هجیتن  درک و  ترفن  راهظا  هتـسج و  تئارب  دـلاخ  هتـسیاشان  لمع  زا  هنیدـم  رد  مه  ربمغیپ ص  فرط  نآ  زا 
لاهن رارقرب و  یتسود  هتـشر  هلیـسو  نیدب  هدرک و  هجوت  نامیا  مالـساب و  ناج  لد و  زا  رگید  راب  هدـید  متـس  مدرم  هک  درک  يراک  یلع ع 

. دش نک  هشیر  داسف  متس و 
ص:50  ، داشرإلا همجرت 

نآ زا  يرگید  وا  زج  دنک و  مادقا  ناگدیدمتـس  نآ  یئوجلد  يارب  تسناوتیمن  نینمؤملا ع  ریما  زا  ریغب  يرگید  دیدرک  هظحالم  هچنانچ  و 
. درکن فیلکت  روظنم  نیا  يارب  مه  ار  يرگید  ادخ ص  لوسر  زین  دوبن و  راک  نیا  هتسیاش  ناملسم  تیعمج  همه 

تسا و رتدنمجرا  رتالاب و  دوش  اعدا  نارگید  يارب  هک  یلئاضف  بقانم و  همه  زا  دوشیم  هدافتـسا  شرهاظ  زا  هچنانچ  ماقم  تبقنم و  نیا  و 
دشابیمن نآ  ياتمه  یلمع  چیه  هدوبن و  زابنا  يو  اب  يرگید  تبقنم  نیا  رد  املسم 

یناهن فشک  لصف 12 

زا دروآ  نوریب  ناتسرپتب  بناجا و  لاگنچ  زا  ار  ادخ  هناخ  دوخ و  هاگداز  هک  داتفا  هکم  شیاشگ  مزعب  مرکا ص  ربمغیپ  هک  یماگنه  ( 1)
دوب نیا  رب  هراومه  مه  وا  رظن  دوش و  دراو  ناشیا  رب  ناهگان  عالطا و  نودـب  وا  ات  دـنوشن  ربخاب  وا  هدارا  زا  اهیـشیرق  درک  تساوخرد  ادـخ 

. دوب هداد  رارق  قیرط  نیمهب  مه  ار  شراک  تامدقم  دوش و  دراو  ناشیا  رب  یناهنپ  هک 
تمیزع زا  ار  نانآ  هتـشون و  اهیکمب  هماـن  دوب  هدـش  ربخاـب  باـنج  نآ  تمیزع  زا  راـنک  هشوگ و  زا  هک  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  فرط  نآ  زا 

هزات دوب و  هدـنناوخ  بهل و  وبا  زینک  هک  هراس  مانب  هرهچ  هایـس  نزب  ار  همان  داد و  عالطا  تسنآ  حـتف  هشیدـنا  رد  بانج  نآ  هکنیا  ربمغیپ و 
، شیرق مدرم  ردب ، گنج  زا  سپ  اریز   ) دـنیامنب وا  یناگدـنز  تیعـضوب  یکمک  هنیدـم  لها  دـیاش  دوب  نآ  شروظنم  هدـش و  هنیدـم  دراو 

مان ار  هکم  لها  زا  هدـع  هداد و  واب  مه  لوپ  رانید  هد  درک و  میلـست  دـندرکیمن ) انتعا  ینارذگـشوخ  یناوخزاوآ و  هب  هدوب و  هدز  تبیـصم 
. دنک تکرح  دصقم  فرطب  ههاریب  زا  تفگ  واب  دناسرب و  اهنآب  ار  همان  هک  درب 

ص:51  ، داشرإلا همجرت 
. تخاس ربخاب  وا  همان  بطاح و  دمآشیپ  زا  ار  ربمغیپ  هدش و  لزان  یحو  درک  تمیزع  هکم  بناجب  هتفرگ و  ار  همان  يو  هک  يدرجمب  ( 1)

ادـخ زا  نم  هدرک و  ربخاب  نم  تمیزع  زا  ار  نانآ  هتـشون و  هکم  لهاب  همان  نم  ناراـی  زا  یکی  دومرف  واـب  هتـساوخ و  ار  یلع ع  ربمغیپ ص 
هکمب دنکیم  تکرح  ههاریب  زا  هک  هرهچ  هایس  نز  هلیسوب  همان  هدش  مولعم  کنیا  دننکن  ادیپ  عالطا  نم  هدارا  زا  هکم  مدرم  ات  مدوب  هتساوخ 

نب ریبز  يروایب و  روضحب  ار  همان  هدراذگ  دوخ  لاحب  ار  وا  يریگب و  وا  زا  ار  همان  یـسرب و  واب  يرادرب و  ریـشمش  دیاب  نونکا  هدش  لاسرا 
. نک تکرح  روظنم  نیمهب  یلع ع  هارمه  دومرف  هدیبلط  مه  ار  ماوع 

تیفیک نیا  اب  همان  هک  دروخ  دـنگوس  هدرک و  راکنا  تسه  وت  اب  هماـن  نینچ  تفگ  هتفر  شیپ  ریبز  هدـید  ار  نز  هتفر  ههاریب  زا  ریبز  یلع و 
درکضرع هدمآ  یلع ع  روضح  ات  تخاس  فرصنم  ار  ریبز  هلیسو  نیدب  تسیرگ و  دنک  هبتشم  يو  رب  ار  رما  هکنیا  يارب  تسین و  نم  شیپ 

. میتفاین وا  اب  همان  هدوبن و  هدولآ  نز  نیا  تحاس  مینک  ضرع  ادخ ص  لوسرب  میدرگرب و  تسبوخ  مرادن  غارس  وا  اب  همان  نم 
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وا زا  ار  همان  هداد  روتـسد  ارم  تسوا و  اب  هماـن  هک  دـهدیم  عـالطا  نمب  ربمغیپ ص  دومرف  هتفاـی  عـالطا  وا  یلوگ  یتاـبثیب و  زا  هک  یلع ع 
. درادن هارمه  همان  یئوگیم  وت  مریگب و 

تندرگ مریگیم و  ار  همان  هدرک  تنایرع  ینکن  میلست  ار  همان  رگا  ادخب  دنگوس  دومرف  هتفر  شیپ  هدیشک  ماین  زا  ریـشمش  یلع ع  تقونامه 
. منزیم ار 

رگید بناجب  ار  شکرابم  تروص  یلع ع  منک  میدـقت  ار  همان  ات  نادرگرب  نم  زا  ار  تتروص  تسین  نآ  میلـست  زا  هراـچ  هک  کـنیا  تفگ 
. دروآ ادخ  لوسر  روضح  هتفرگ  ار  همان  یلع ع  دروآ  نوریب  دوخ  ياهوم  نایم  زا  ار  همان  هتشادرب و  دقراچ  يو  هداد  هجوت 

ص:52  ، داشرإلا همجرت 
مدرم يا  دومرف  هتفرگ  تسدب  ار  همان  تفر  ربنمب  دندمآ  درگ  اجنآ  رد  ناناملسم  همه  هدناوخ  دجسمب  ار  مدرم  داد  روتسد  ربمغیپ ص  ( 1)

ام هدارا  زا  ار  اهنآ  هتشون و  هکم  لهاب  همان  امش  زا  یکی  انامه  دنکن و  ربخاب  نم  تمیزع  زا  ار  شیرق  مدرم  مدوب  هدرک  تساوخرد  ادخ  زا 
دادـن خـساپ  سک  چـیه  درک  دـهاوخ  اوسر  ار  وا  یحو  هن  رگ  دـنک و  یفرعم  ار  دوخ  دزیخرب و  ياج  زا  همان  هدنـسیون  نونکا  هدرک  ربخاـب 

هک یماگنه  رد  یلخن  هخاش  نوچ  شندـب  هک  یلاح  رد  هعتلب  یبا  نب  بطاح  تقو  نیا  درک  رارکت  ار  نایب  نیمه  هراـبود  ادـخ ص  لوسر 
ناناملسم نایم  یتیئود  هک  دوبن  نآ  مضرغ  ماهمان و  نآ  هدنسیون  نم  هَّللا ص  لوسر  ای  درکضرع  هتـساخرب  ياج  زا  دیزرلیم  دزویم  دنت  داب 

. دشاب هدش  تسس  نم  ینید  هدیقع  ای  مزاس  رارقرب 
موق و اجنآ  رد  نم  دناهکم و  رد  نم  ناسک  هَّللا  لوسر  ای  داد  خساپ  تسیچ ؟ ياهتشون  ار  همان  نیا  هکنیا  تلع  نیا  رب  انب  دومرف  ادخ  لوسر 

دنزگ زا  هلیسو  نیدب  هتشاد و  همان  ناما  دنیآ  زوریپ  هکم  لها  رب  دیاش  هکنیا  اهنآ و  يزوسلد  ضحم  مرادن  دشاب  نانآ  یماح  هک  یـشیوخ 
. مرادن دوخ  نید  رد  ههبش  کش و  هن  رگ  ماهتشون و  ار  همان  نیا  دننامب  ظوفحم 

. مشکب ار  قفانم  نیا  ات  امرفب  روتسد  تشاد  هضرع  هتساخرب  ياج  زا  باطخ  رمع  دیسر  اجنیدب  هک  بطاح  نخس 
ار ردـب  لها  لاعتم  يادـخ  تسا  نکمم  هدرک  كاردا  ار  ردـب  گنج  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دومرف  هدرکن و  یئانتعا  وا  هتفگب  ادـخ  لوسر 

. دینک نوریب  دجسم  زا  ار  وا  نونکا  دهد  رارق  ششخب  دروم 
نیملاعلل ۀمحر  ترضح  دیاش  درک ، ادخ ص  لوسرب  یهجوت  يو  دننک  نوریب  دجـسم  زا  ات  دندزیم  ار  وا  تشم  اب  تکرح و  ياج  زا  مدرم 

نوچ دینادرگزاب  ار  وا  دومرف  يوبن  بانج  دهد  رارق  تافتلا  دروم  اریو 
ص:53  ، داشرإلا همجرت 

نک رافغتسا  نونکا  مه  تسا  لوسر  ادخ و  تیامح  فنک  رد  وت  نادناخ  متشذگرد و  وت  زا  دومرف  دش  بایفرـش  ینویامه  سدقا  روضحب 
. ینکن مادقا  یتشز  لمع  نینچب  نیا  زا  سپ  امن  دهعت  و 

[ تبقنم هجیتن   ] لصف 13

یبوخب ادـخ ص  لوسر  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیـضق  نیا  زا  میدـش و  ضرعتم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یبقاـنمب  قـحلم  زین  تبقنم  نیا  و  ( 1)
عالطا شدورو  زا  نانآ  تساوخیم  رتشیب  هچ  ره  هک  هکم  لـها  رب  یگداـسب  دروآ و  تسدـب  یلع ع  کـمکب  ار  هکمب  لوخد  هار  تسناوت 

هدرک ظفح  ار  نآ  دریگب و  هراس  زا  ار  ذغاک  دناوتب  هک  هدوبن  نانیمطا  قوثو و  دروم  یلع ع  زج  يرگید  املـسم  ددرگ و  هریچ  دننکن  ادـیپ 
حالص قباطم  دوش و  یلمع  ینیعم  مظن  يور  زا  ریبدت  دسرب و  دوصقمب  دوش و  تیافک  ادخ ص  لوسر  مهم  دسرب و  ربمغیپ ص  تسدب  ات 

. دنک ادیپ  روهظ  هکم  نیمزرس  رد  مالسا  نید  دوش و  راتفر  ناناملسم  ریما  دید 
اهنت دادن و  ماجنا  ار  یمهم  رما  وا  اریز  تشاد  دهاوخن  یهجوت  لباق  يرترب  هتشاد  لیـسگ  یلع ع  هارمه  ار  ریبز  ادخ ص  لوسر  هکنیا  زا  و 

بلطملا دـبع  رتخد  هیفـص  شردام  اریز  هتـشاد  تبـسن  مشاه  ینب  اب  ردام  فرط  زا  هدربمان  هک  هدوب  نامه  هدـش  وا  ذاـفنا  بجوم  هک  يرما 
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یمهم رما  نینچ  رد  هک  یماگنه  دنشاب و  هتشاد  تکرش  شتیب  لها  صاوخ  شریبادت ، يرـس و  روما  رد  هتـساوخیم  ادخ ص  لوسر  هدوب و 
یلع وریپ  همان ، ذخا  صوصخ  رد  ریبز  نیا ، زا  هتـشذگ  درک . دنهاوخ  يراکمه  يو  اب  يرـش  ریخ و  ره  رد  دهدب  هلخادـم  ار  هدربمان  لاثما 

ضرغ دوبن  یلع ع  رثؤم  مدق  رگا  دهد و  ماجنا  ياهتسیاش  وحنب  ار  دوخ  تیرومأم  تسناوتن  میتسناد  هچنانچ  هدوب و  ع 
ص:54  ، داشرإلا همجرت 

. دیسریم هکم  لها  تسدب  همان  دشیمن و  یلمع  ربمغیپ ص 
یسک هدوبن و  کیرـش  يو  اب  يرگید  تلیـضف  نیا  رد  مینادیم  هدرک و  هدافتـسا  ار  یلع ع  هژیو  تبقنم  میدرک  لقن  ار  همان  هصق  هچنانچ  و 

. دیامن يربارب  يو  اب  هتسناوتن 

ریبدت اب  رادمچرپ  لصف 14 

نآ دورو  زا  شیپ  دوـمرف  هداد و  هداـبع  نب  دعـس  تسدـب  ار  يزوریپ  مچرپ  درکیم  حـتف  ار  همرکم  هکم  هـک  يزور  مرکا ص  ربـمغیپ  ( 1)
گنج زور  زورما  همرحلا » یبـست  مویلا  همحلملا  موی  مویلا   » تفگیم هتفرگ  تسدـب  ار  مچرپ  رمـالا  بسح  دعـس  دوـش  هکم  دراو  ترـضح 

. داتفا دنهاوخ  تراسا  دنب  هب  نارتخد  نانز و  هک  يزور  زورما  تسا 
. دنک داجیا  شیرق  لد  رد  یفوخ  نخس ، نیا  میسرتیم  دیوگیم  هچ  دعس  دیونشیم  هَّللا  لوسر  ای  دندرکضرع  باحصا  زا  یخرب 

. وش هکم  رهش  دراو  مچرپ  اب  دوخ  ریگب و  وا  زا  ار  مچرپ  ناسرب و  دعس  هب  ار  دوخ  يدوزب  دومرف  یلعب ع  ادخ ص  لوسر 
یلع ع نداد  تیرومأم  اب  ادـخ  لوسر  دـشاب  هدرک  تسایـس  تیاعر  دـیاش  دـیاب و  هک  يروطنآـب  تسناوتن  دعـس  دـینادیم  هک  ناـنچ  اـجنیا 

دنتـساوخیمن اریز  دنتـشاد  ار  تیاضر  لامک  ربمغیپ ص  راک  نیا  زا  مه  راصنا  مدرم  دروآ و  فکب  هرابود  ار  هتفر  تسد  زا  ریبدت  تسناوت 
هک یتروص  رد  دوش و  لوزعم  ماقم  نیا  زا  تساهنآ  گرزب  هک  هدابع  نب  دعس 

ص:55  ، داشرإلا همجرت 
هرخالاب دشاب و  ربمغیپ  دننام  يرادنامرف  تلالج و  يراوگرزب و  رد  هک  دـشاب  یـصخش  دوش  رارقرب  وا  ياجب  يرگید  دوش و  اضما  وا  لزع 

يرادـمچرپ يارب  ار  یلع ع  مرکا ص  ربـمغیپ  هکنیا  زا  دوشن و  نیهوت  وا  تیمها  دعـس و  ماـقمب  هک  دوش  دزماـن  لـمع  نیا  يارب  یـصخش 
. دنک باختنا  ار  وا  دیاب  هن  رگ  هدوبن و  تلزنم  نیا  يارب  هتسیاش  وا  زج  يرگید  هک  تسادیپ  هدرک  دزمان 

نینمؤملا ع ریماب  تبـسن  ادـخ ص  لوسر  هک  یتمظع  لالجا و  میظعت و  تساهنآ و  هب  طوبرم  هعقاو  لاعفاب  ماـکحا ، بوجو  هکنیاـب  رظن  و 
كرادت ریبدت و  وا  هلیسوب  دناهدادیم  ماجنا  هدعاق  فالخ  رب  نارگید  هک  یئاهراک  هتـسنادیم و  روما  حالـصا  هتـسیاش  ار  وا  هدادیم و  ماجنا 

. میسانشب ناگمه  زا  رتالاب  رترب و  تلیضف  نیاب  هجوت  اب  ار  وا  مینادب و  وا  هژیو  ار  تبقنم  نیا  دیاب  هدرکیم 

نمی حتاف  یلع ع  لصف 15 

زا یهورگ  دـنک و  توعد  مالـسا  نیدـب  ار  نانآ  اـت  هتـشاد  رومأـم  نمی  بناـجب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  مرکا ص  ربمغیپ  دـنیوگ  نیخّروم  ( 1)
: داتسرف هدربمان  کمکب  دوب  اهنآ  اب  بذاع  نب  ءارب  هک  ار  ناناملسم 

هجیتنیب ار  وا  لمع  هک  ادـخ ص  لوسر  تفرگن  هجیتن  دوخ  تامحز  زا  نکیل  درک  توعد  مالـسا  نیدـب  ار  اهنآ  هاـم  شـش  تدـم  دـلاخ 
دوخ لیمب  یـسک  رگا  نادرگرب و  ار  شنایهارمه  وا و  هدـش  راپـسهر  دـلاخ  بناجب  يدوزب  دومرف  واب  هدـناوخ  ار  یلع ع  هدـش  رثأتم  تفای 

شدوخ هک  یناسک  زا  هرخالاب  هدرک  نایب  ار  شتیرومأم  هدرک و  چوک  رمالا  بسح - نینمؤملا ع  ریما  هدب  هزاجا  ار  وا  دـشاب  وت  اب  تساوخ 
. دوب بزاع  نب  ءارب  دشاب  هدوب  یلع ع  اب  تساوخ 

ص:56  ، داشرإلا همجرت 
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اب یلع ع  دندرک  عامتجا  دندش  ربخاب  ترضح  نآ  ندمآ  زا  اهینمی  میدیسر و  نمی  کیدزن  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  ام  نوچ  دیوگیم  وا 
تقیقح هدناوخ ، اهنآ  رب  ار  ادخ  لوسر  هیرما  هدروآ و  اجب  ادخ  شیاین  هداتـسیا  ام  شیپاشیپ  هاگنآ  هدرک  ادا  تعامج  هب  ار  حبـص  زامن  ام 

نوچ داد  عالطا  ربمغیپ ص  هب  نانآ  مالـسا  زا  نینمؤملا  ریما  دندش  ناملـسم  نادمه ، هلیبق  همه  زور  کی  رد  هدـش  رگراک  اهنآ  رد  یلع ع 
لها یلع  مالسلا  دومرف  تسشن و  هتشادرب و  رـس  هاگنآ  هدروآ  ياجب  رکـش  هدجـس  هدیدرگ  لاحـشوخ  دش  ربخ  اب - یلع ع  همان  زا  ربمغیپ 

. اهینادمه رب  دورد  نادمه 
. دندیدرگ رختفم  مالسا  فرشب  زین  اهینمی  ریاس  اهنآ  زا  يوریپ  هب  دندروآ  مالسا  اهینادمه  نوچ 

ماجنا يارب  دلاخ  هک  یتقو  اریز  دناهدوبن  اراد  ار  نآ  ریظن  لثم و  هباحـص  زا  کی  چیه  هک  تسا  یلع ع  بقانم  زا  رگید  یکی  زین  مه  نیا  و 
باختنا دـشابن  وا  قح  رد  یلامتحا  نینچ  هک  ار  يرگید  هتـسیاش  درف  دـیاب  دوش  داسف  بکترم  ادابم  هکنآ  تهج  زا  ددرگیم  هداـمآ  ناـمرف 

نانچ دزادرپیم و  نآ  مامتا  هب  یبوخب  دناوخیم  هفیظو  ماجنا  يارب  ار  وا  یتقو  تبسانم  نیدب  تسا  یلع ع  وگتفگ  نودب  صخش  نآ  درک و 
جرخب ادـخ  زا  يرادربناـمرف  هار  رد  هک  یتین  صولخ  ریبدـت و  نسح  وا و  دوجو  تکرب  زا  هرخـالاب  هتـساوخیم و  ربـمغیپ  هک  دـنکیم  راـتفر 

. دهدب هزات  يورین  نامیا  يوزابب  دزاسب و  دابآ  ار  نید  روشک  دناوخب و  مالسا  نیئآ  قح و  يوسب  ار  هدع  تسناوت  هدادیم 
ار وا  دیدرگ و  داجیا  وا  رد  حرف  طاشن و  دش و  نشور  شناگدید  دیـسر  يوبن  ضرعب  وا  هتـسیاش  تایلمع  یلع ع و  رثؤم  ياهمدق  نوچ  و 
هجیتن و هک  دـنکیم  ادـیپ  تیمها  تمظع و  یتروص  رد  تعاطا  يرادربنامرف و  هک  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  دیـشخب و  يرترب  ناـگمه  رب 

قلخ ناـیامنهار  ناربماـیپ و  تبــسانم  نـیمهب  تـسنآ  ناـیز  یگرزب  رثا  رب  هاـنگ  تـمظع  هچناـنچ  دــشاب  شزرا  اـب  گرزب و  زین  نآ  هرمث 
هجیتن اریز  تسا  رتمهم  رتشیب و  ناششاداپ 

ص:57  ، داشرإلا همجرت 
. دیآیم تسدب  اهنآ  دوخ  ياهراک  هجیتن  زا  هک  تسا  یعفانم  زا  رتمیظع  دنربیم  نانآ  توعد  زا  مدرم  هک 

ربیخ رادمچرپ  لصف 16 

اب ناناملـسم  هک  یماـگنه  تخادرپ  گـنجب  ناـیدوهی  اـب  مرکا ص  ربـمغیپ  هدوب و  یمالـسا  گرزب  ياـهگنج  زا  هک  ربـیخ  گـنج  رد  ( 1)
نب رماع  هک  هژیو  تفرگارف  ار  ناشدوجو  رـسارس  فوخ  سرت و  داتفا و  ناشمادـنا  رب  هزرل  دوب  يدـننامیب  روـالد  وا  دـندش و  ربارب  بحرم 

ناناملسم دیدرگ  رثأتم  وا  ندش  هتشک  زا  مه  ادخ  لوسر  تفای و  تداهـش  بحرم  تسدب  دوب  اناوت  هدنیارـس  مه  روالد و  يدرم  هک  عوکا 
يارب مرکا  ربـمغیپ  دـنتفگ  یلـصفم  نانخـس  بحرم ، يروـالد  تمـشح و  زا  هدـمآ و  مرکا ص  ربـمغیپ  روضح  هدـیدرگ  شحوـتم  رتـشیب 

بحرم هدرواین و  تمواقم  بات  هدربمان  هنافسأتم  داتسرف  بحرم  گنجب  ناناملسم  زا  هدع  اب  ار  وا  داد و  رکب  وبا  هب  ار  مچرپ  نانآ  یمرگلد 
ربـمغیپ دروـخ  تسکـش  هدرک و  رارف  هظحـالم  نیدـب  تسا  روهلعـش  ترارـش  شتآ  شمـشچ  ود  زا  هـک  هدـید  نیگمـشخ  ریـش  دـننام  ار 

گنج نودب  هدنام و  راک  زا  شقیفر  دننام  مه  وا  دیامن  يرادیاپ  يو  اب  گنج  رد  هک  درک  دیکأت  داد و  رمع  هب  ار  مچرپ  هدـش  نیگمـشخ 
. دراذگ رارفب  اپ 

درک و داجیا  تسنادـنمدرخ  همه  قیدـصت  دروم  هک  یبیجع  داسف  دـش و  مامت  مالـسا  نایزب  رفن  ود  نیا  رارف  دـینکیم  هظحالم  هک  ناـنچ  و 
باحـصا نایم  رد  اراکـشآ  داد و  رارق  ترفن  راکنا و  دروم  ار  اهنآ  تسیاشان  راک  ادج  دمآ و  نارگ  ادـخ ص  لوسر  رب  لمع  نیا  هرخالاب 

هک داد  مهاوخ  یسک  تسدب  ار  مچرپ  ادرف  درک  نالعا 
ص:58  ، داشرإلا همجرت 

دهدیمن رازراکب  تشپ  هاگ  چیه  دنکیم و  هلمح  هراومه  وا  درادیم  تسود  ار  لوسر  ادخ و  مه  وا  دـنرادیم و  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و 
. دهدیم يزوریپ  نانمشد  رب  ار  وا  ادخ  ات  ددرگیمنرب  نادیم  زا  و 
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رب اـت  داد  ناـشن  مدـق  تاـبث  تساوخیم  ادـخ ص  لوـسر  هکناـنچمه  وا  داد و  یلع ع  تسدـب  ار  مچرپ  دوـب  هداد  عـالطا  هک  يروـطب  ادرف 
. تشادرب ناناملسم  هار  رس  زا  ار  گرزب  راخ  نیا  هدیدرگ و  هریچ  نانمشد 

رارقرب یلع ع  يارب  ادـخ ص  لوسر  هک  دـناهدوبن  ماقم  نآ  هتـسیاش  دـندرک  رارف  گنج  زا  هک  اـهنآ  تسا  یکاـح  ادـخ ص  لوسر  هیناـیب 
. دندیدرگ جراخ  رازراک  رد  يرادیاپ  يروهلمح و  يرارک و  تفص  زا  رارف  رثا  رب  هچنانچ  هتخاس 

تلیضف نیا  رد  دوشیم  هدافتسا  درکن  يریصقت  یهاتوک و  هنوگ  چیه  داد و  جرخب  یبیجع  يرادیاپ  یلع ع  ربیخ  گنج  رد  هک  اجنآ  زا  و 
. هتشادن تکرش  يو  اب  یسک  هدوب و  اتمهیب  رگید  لئاضف  دننام  مه 

. دیوگ صوصخ  نیا  رد  تباث  نب  ناسح 
ادخ لوسر  دوب  يدوبهب  هشیدنا  رد  دیدیم و  مورحم  ادخ  هار  رد  رازراک  زا  ار  دوخ  هدش و  راچد  یتخس  مشچ  دردب  ربیخ  زور  هک  یلع ع 

دیدرگ رتانیب  دوب  نشور  هک  شترخآ  ایند و  تداعـس  مشچ  هشیمه  يارب  تخیر و  وا  ناگدـید  ناـیم  رد  ار  دوخ  كراـبم  ناـهد  بآ  ص 
. دیامرف تیانع  تکرب  ود  ره  رامیب  بیبطب و  لاعتم  يادخ 

درادـیم و تسود  ار  وا  مه  نم  يادـخ  تسادـخ و  تسود  هک  داد  مهاوـخ  يروـالد  راد  ریـشمش  هب  ار  مـچرپ  زورما  دوـمرف  ادـخ  لوـسر 
. دناوخ دوخ  ردارب  ریزو و  ار  وا  دیزگرب و  ناگمه  نایم  زا  ار  یلع ع  ربمغیپ ص  دیاشگیم  ار  نایدوهی  مکحم  ياههعلق  وا  کمکب 

دناوخ یلع ع  ار  تئارب  هروس  لصف 17 

هدومیپن ار  یتفاـسم  زونه  دـنک  توـالت  ناکرـشم  رب  اـت  هداد  رکب  وبا  هب  ار  نآ  مرکا ص  ربـمغیپ  دـش  لزاـن  تئارب  هروس  هک  یماـگنه  ( 1)
ماجنا ار  هفیظو  نیا  دناوتیمن  يرگید  دشاب  وت  هلزنمب  هک  یـسک  ای  وت  زج  دیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  لاعتم  يادـخ  تفگ  دـمآ و  لیئربج 

. دهد
ص:59  ، داشرإلا همجرت 

هکمب هتفرگ  ار  تئارب  هروس  هدـیناسر  رکب  وبا  هب  ار  دوخ  وش و  راوس  نم  ءابـضع  هقاـن  رب  نونکا  دومرف  هدـیبلط  ار  یلع ع  ادـخ ص  لوسر 
. ددرگرب نم  شیپ  ای  دیایب و  هکمب  وت  باکر  رد  هدرک و  یهارمه  وت  اب  ای  وگب  رکب  وبا  هب  نک و  توالت  نیکرشم  رب  هدش  فرشم  همرکم 

هدرک هجوت  ترـضح  نآ  بناجب  دیـسرت و  هدـید  ار  یلع ع  هک  هدربمان  هدـیناسر  رکب  وبا  هب  ار  دوخ  هدـش  راوس  ربمغیپ ص  هقان  رب  یلع ع 
؟ يراد يرگید  ضرغ  ای  یئایب  هکمب  نم  یهارمهب  یهاوخیم  يدمآ  اجنیدب  يروظنم  هچ  يارب  دیسرپ 

هفاـضا منک و  توـالت  ناکرـشم  رب  ار  اـهنآ  مریگب و  وت  زا  ار  تئارب  تاـیآ  مسرب و  وتب  رتدوز  هچ  ره  هداد  روتـسد  نمب  ربـمغیپ ص  دومرف 
هنیدـمب تفگ  هدـید  مورحم  هفیظو  نیا  زا  ار  دوخ  هک  يو  يدرگرب  هنیدـمب  ای  یئایب و  هکمب  نم  باکر  رد  اـی  مهدـب  رارق  ریخم  ارت  هدرک 

. مدرگیمرب
دوب هدـش  هدیـشک  نآ  ربارب  رد  اهندرگ  همه  هک  یتشاد  رومأم  یتمدـخ  ماـجنا  يارب  ارم  درکـضرع  هدیـسر  ادـخ ص  لوسر  روضحب  نوچ 

ربمغیپ ص هدش !؟ لزان  نم  يردقیب  هراب  رد  هیآ  ایآ  هدوب  هچ  ببس  یتشاد  مورحم  نآ  نداد  همتاخ  زا  ارم  مدرک  مادقا  نآ  ماجنا  هب  نوچ 
تـست تلزنمب  هک  یـسک  ای  وت  زجب  ار  تیرومأم  نیا  هدومرف  ادـخ  تفگ  دـمآ و  ادـخ  فرط  زا  لیئربج  نکیل  هدـشن  لزان  هیآ  ریخ  دومرف 

. دنک توالت  ناکرشم  رب  ار  تئارب  تایآ  دیاب  وا  تسنم و  زا  یلع ع  دناسر و  ماجناب  دیابن  يرگید 
شتعاطا هتـسب و  ناـمیپ  هک  تسا  یـسک  هژیو  ناـمیپ  دـهع و  ضقن  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  روهـشم  ثیداـحا  ءزج  هک  ثیدـح  نیا  زا 

دنیامنن و یئوجبیع  وا  ياهراک  زا  مدرم  هک  دشاب  یـصخش  دیاب  تسا و  ملـسم  شماقم  تفارـش  هبتر و  ولع  ردق و  تلالج  تسا و  بجاو 
دوش و هتفریذپ  دیامن  یمکح  هاگ  ره  دشاب و  دقاع  رما  وا  رما  هدوب و  دقاع  صخـش  اب  يواسم  دنریذپب و  ههبـش  کش و  نودـب  ار  وا  راتفگ 

«. 1  » دریگن رارق  ضارتعا  دروم  ددرگ و  اجرباپ 
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دـننادیمن و وا  تلیـضف  رب  لیلد  ار  یلع ع  لـمع  نیا  هک  تسیمدرم  ههبـش  شـسرپ و  زا  خـساپ  عقاو  رد  هدومن  فلؤم  هک  يریرقت  نیا  ( 1)
ای درکیم و  ضقن  دقاع  ای  دننک  دهع  ضقن  دنتـساوخیم  ادعب  هدشیم و  رارقرب  هلیبق  ود  نایم  ینامیپ  هاگ  ره  هدوب  موسرم  برع  رد  دـنیوگیم 
مع رسپ  يو  هک  تسنآ  رب  لیلد  هکلب  هدوبن  وا  تلیضف  زا  یکاح  دومن  ناکرشم  زا  یلع ع  هک  يدهع  ضقن  نیا  رب  انب  وا  ناکیدزن  زا  یکی 

هدوب و دقاع  ناصوصخم  زا  هتخادرپیم  دـهع  ضقن  هب  دـقاع  ناکیدزن  زا  یکی  هاگ  ره  هدوب  نآ  موسرم  هک  تسنآ  خـساپ  هصالخ  تسوا و 
. دشاب دقاع  دارفا  صخا  هب  صتخم  دهع  ضقن  هدوب  نیا  رب  تداع  هکلب  هدرکیمن  تیافک  اهنت  تبارق 

ص:60  ، داشرإلا همجرت 
نیدب هکم  حتف  درک و  کیدزن  حالصب  ار  ناناملسم  روما  تخاس و  رهاظ  ار  نید  لامک  داد و  مالساب  یئورین  ناکرشم  دهع  ضقن  هرخالاب 
یـسک تسدـب  یجیاتن  نینچ  هدرک  هدارا  لاعتم  يادـخ  تسا  تباث  دـش و  هدوشگ  یکین  حالـص و  هار  هنوگ  همه  دیـسر و  ماـمتاب  هلیـسو 

همه دزن  ملسم  شتلزنم  ماقم و  دننکیمن و  راکنا  ار  وا  لضف  دنسانشیم و  یگرزبب  ار  وا  سک  همه  اج و  همه  تسا و  رادمان  هک  دوش  رارقرب 
يو زابنا  میدرک  دای  وا  يارب  هک  یتاماقم  زا  یکی  رد  رگید  ناسک  هدوب و  یلعب ع  رصحنم  ربمغیپ ص  زا  سپ  یصخش  نینچ  تسا و  سک 

. دنشابیمن
دنکیم زواجت  راصتخا  دح  زا  ام  باتک  میوش  رکذتم  ار  اهنآ  کی  کی  میهاوخب  رگا  هک  دنرایـسب  میدرک  نایب  هک  یلئاضف  نیا  لاثما  يراب 

. دنوشیم دنمهرهب  نادنمدرخ  هدوب و  دوصقمب  یفاک  میدش  ضرعتم  هک  ردقنآ  و 

ردب رازراک  لصف 18 

نیرتمهم ای  داهج  مینکیم  زاغآ  نایب  نیاب  هدوب  یمالسا  گنج  نیتسخن  هک  ار  ردب  رازراک  همدقم  ( 1)
ص:61  ، داشرإلا همجرت 

هلمج زا  دـنکیم  ادـیپ  رارقتـسا  نآ  کـمکب  یهلا  ماـکحا  تـلم و  عیارـش  ددرگیم و  اـجرباپ  نآ  هلیــسوب  مالــسا  ياههناوتــسا  هـک  یلمع 
هراب رد  هدیمهف  نامدرم  نادنمـشناد و  زا  کی  چیه  دنراد و  فارتعا  نادـب  ناشـصاوخ  ماوع و  زا  مدرم  همه  هک  تسا  یلع ع  تاصاصتخا 

هتـساوخ ینمـشد  رثا  رب  ای  هتـشادن  یتسد  ریـس  رابخا و  رد  هک  هدوب  ینادان  صخـش  دـشاب  مه  یفلاخم  ضرف  رب  رگا  هدرکن و  یفالتخا  نآ 
. دزاس کیرات  تسا  ناشخرد  باتفآ  دننام  هک  ار  یتقیقح 

هدروآ زازتهاب  يزوریپ  مچرپ  هداد و  نـالوج  هزراـبم  نادـیم  رد  یگنادرم  يدرم و  دـق  هتـشاد و  روضح  یلع ع  هک  یئاـهرازراک  هلمج  زا 
ار ناملـسم  ناروالد  زا  هدـع  هدـش و  رارقرب  دارفا  شیامزآ  ضحم  هک  تسیرازراک  نیتسخن  هدـش و  هدروآ  نآرق  رد  هک  تسا  ردـب  هوزغ 

. دندرکیم زارتحا  نآ  عوقو  زا  هکلب  دتفیب و  ریخأتب  رازراک  نیا  دنتساوخیم  دهدیم  ربخ  نآرق  هچنانچ  هتخاس و  فئاخ 
َو ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  َنَّیَبَت  ام  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  َنوُهِراَکل  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  »

َنُولَمْعَی اِمب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  دـیامرفیم  هک  اجنآ  اـت  َنوُرُْظنَی  ْمُه 
هیآ و ال هب  ات  هدش  رکذ  هدـیدع  تایآ  نانچمه  دوشیم و  زاغآ  لافنا  هروس  مجنپ  هیآ  زا  دـنراد  ردـب  گنجب  هراشا  هک  یتایآ  نیا  ٌطیُِحم »

ظافلا اب  تایآ  نیا  رد  هرخالاب  تسا و  رازراک  نیمهب  عجار  هروس  رخآ  هب  ات  اجنآ  زا  ددرگیم و  لـصتم  تسا  مهن  لـهچ و  هیآ  هک  اونوکت 
اب درک  جراخ  تاهناخ  زا  یتسارب  ارت  وت  راگدرورپ  هک  نانچمه  دـیامرفیم  ادـخ  هدـش  مدرم  لاوحا  روکذـم و  دـمآشیپ  هب  هراشا  فلتخم 

هدـش راکـشآ  ناشیا  رب  نآ  تقیقح  هکنآ  زا  سپ  قح  صوصخ  رد  وت  اـب  دنتـشاد و  تهارک  گـنجب  روضح  زا  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هکنآ 
یلاحـشوخ و اب  هک  دیـشابن  اهنآ  زا  دـنوشیم و  هدـنار  نآ  بناجب  دـننیبیم و  ار  گرم  ایوگ  هک  دـندوب  فئاـخ  ناـنچ  دـندرکیم و  وگتفگ 

. تسا ربخاب  ناشاهراک  زا  ادخ  دنتخاس و  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  نارگید  یمرگلد  ضحم 
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ص:62  ، داشرإلا همجرت 
دوخ اب  رازراـکب  ار  ناناملـسم  رتشیب  هچ  ره  دـندرکیم  شـشوک  هتفاـی و  روضح  « 1  » ردـب رد  ناکرـشم  هک  تسنیا  ردـب  هوزغ  هصالخ  ( 1)

باحصا ددعب  دندوب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ناناملـسم  دوب و  دایز  ناشتیعمج  مه  دنتـشاد و  رایتخا  رد  يدایز  تورث  مه  نانآ  اریز  دنناوخب 
هنوگ همه  هک  ناکرـشم  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  عضو  نیا  اـب  دنتـشاد  هرز  ددـع  شـش  ریـشمش و  تشه  بسا و  ود  رتـش و  داـتفه  تولاـط و 

رد كدنا  هدع  نیا  اب  هتـشادن و  گنج  نادـیم  رد  روضح  زا  هراچ  رمالا  رخآ  دـندشیمن  رازراک  يارب  رـضاح  دوب  هدامآ  ناشیگنج  بابـسا 
. دندرک یئارآفص  نمشد  همه  نآ  ربارب 

ربمغیپ نکیل  دندرک  یتسدـشیپ  زور  نآ  راصنا  دـیایب  ناشهزرابمب  نانآ  اب  ياتمه  تشاد  یعـس  هراومه  دـناوخیم و  گنجب  ار  نانآ  شیرق 
نیمهب دـیایب  ام  گنجب  ام  ياتمه  دـیوگیم  شیرق  دومرف  هدرک  يریگولج  ناـنآ  زا  دـشاب  هدـشن  گـنجب  عورـش  راـصنا  زا  هکنآ  يارب  ص 
رـضاح ار  دوخ  مامت  تعرـس  اب  هتـشگ  ریذپنامرف  روالد  هس  نیا  هدناوخ  نانآ  مزرب  ار  ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  ریما و  ترـضح  تبـسانم 

ار دوخ  تفگ  هبتع  دنتخانـشن  ار  اـهنآ  شیرق  دـندوب  هدیـشوپ  دـنبور  رفن  هس  نیا  زور  نآ  نوچ  دندیـشک  فـص  نمـشد  ربارب  رد  هدرک و 
. میگنجب امش  اب  دیتسه  ام  ياتمه  رگا  مینیبهب  ات  دینک  یفرعم 

. دندومن رازراک  زاغآ  هدش و  روهلعش  گنج  شتآ  تقو  نآ  دیتسه  ام  میرک  ياتمه  يرآ  دنتفگ  دندرک  نایب  ار  دوخ  بسن  بسح و 
دوب رتهاتوک  وا  زا  رتم  مین  هک  یلع ع  اب  تشاد  تشگنا  رد  الط  زا  يرتشگنا  تماق و  دنلب  يروالد  هک  هیواعم  یئاد  هبتع و  دنزرف  دیلو  ( 2)

تلهم ار  وا  هدرک  یکباچ  یلع ع  هدیشک  ترضح  نآ  بناجب  ریشمش  هدش  وربور 
______________________________

. درک رفح  ار  اجنآ  ردب  مانب  هنیهج  زا  يدرم  هک  نیمزرس  نآ  رد  هدوب  یهاچ  مان  دناهتفگ  مه  هنیدم و  هکم و  نایم  تسا  یلحم  مان  ( 1)
ص:63  ، داشرإلا همجرت 

ار شتروص  درکیم  دـنلب  نوـچ  هک  دوـب  هزادـناب  تماخـض  یگرزب و  زا  هک  ار  وا  تسار  تسد  هدروآ  دورف  وا  هناـش  رب  يریـشمش  دادـن و 
ار شتسار  تسد  دوب  هدش  تحاران  تخس  هک  يو  دندینـش  ار  وا  يادص  رکـشل  ود  ره  هک  دیـشک  هحیـص  نانچ  دیلو  درک  ادج  دیناشوپیم 

فرطب تساوخ  دیلو  دـمآ  دورف  نم  رـس  رب  نامـسآ  مدرک  نامگ  تقونامه  دومرف  هک  دروآ  دورف  یلع ع  رـس  رب  تفرگ و  شپچ  تسدـب 
. دیرب ار  شرس  دنکفا و  كاخب  ار  وا  هدز  شنار  رب  يریشمش  هدیناسر و  واب  ار  دوخ  یلع ع  دوش  راپسهر  شردپ 

. دمآرد ياپ  زا  زین  وا  یلع ع  کمکب  ات  دنیآ  زوریپ  رگید  کی  رب  دنتسناوتیمن  کی  چیه  عاجش  ود  نیا  یلو  هدش  لباقم  هبتع  اب  زین  هزمح 
شروـالد ردارب  ردـپ و  هک  یتقو  هداتـسیا  ربمیپ  راـنک  دوب و  ناناملـسم  فیدر  رد  ردـب  زور  رد  هک  هفیذـح  وبا  ماـنب  تشاد  يدـنزرف  هبتع 

ریگب و مارآ  هفیذـح  اـب  اـی  دومرف  ادـخ ص  لوـسر  دیـشک  يدرـس  هآ  درک و  رییغت  شتروـص  گـنر  دـندش  هتـشک  هزمح  یلع و  تسدـب 
در ناشنایم  تخس  تبرض  ود  دش  وربور  هبیش  اب  دوب  رتگرزب  ناناملـسم  همه  زا  هلاس و  داتفه  يدرمریپ  هک  ثراح  نب  ةدیبع  نک  یئابیکش 
زغم حورجم و  هک  ار  هدیبع  وبا  دنتشک  ار  هبیش  دندرک و  کمک  هزمح  یلع و  زین  اجنیا  دش  عطق  هدیبع  ياپ  هلیـسو  نادب  هک  دندرک  لدب  و 
يرآ دومرف  مدیهش  مه  نم  ایآ  دیـسرپ  هدیبع  تسیرگ  وا  لاحب  مرکا ص  ربمغیپ  هدروآ  ادخ ص  لوسر  روضح  هدش  ناشیرپ  شناوختـسا 

. یئادخ هار  دیهش  نیتسخن  وت 
لد رد  ناناملـسم  زا  یبیجع  سرت  فوخ و  تسـشن و  اهنآ  يورب  يراوخ  درگ  درک و  تسـس  ار  ناکرـشم  دنویپ  نت  هس  نیا  ندـش  هتـشک 

. دیدرگ راکشآ  ناناملسم  يزوریپ  هناشن  بیترت  نیدب  داتفا و  اهنآ 
هقدح زا  شناگدید  هک  دز  یتبرـض  نانچ  ار  نایفـس  یبا  نب  ۀـلظنح  تشک و  ار  وا  تخادرپ  دیعـس  نب  صاع  هزرابمب  یلع ع  نیا ، زا  سپ 

ادخ زا  ار  وا  لتق  ربمغیپ ص  دوب و  شیرق  ياهتیرفع  زا  هک  دلاخ  نب  لفون  داتـسرف و  نارین  هب  زین  ار  يدـع  نب  ۀـمیعط  درم و  دـمآ و  نوریب 
. دش هتشک  یلع ع  تسدب  درکیم  تساوخرد 
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. دنکفا كاله  كاخب  ار  يزات  ناگراوس  ناروالد و  زا  رفن  داتفه  ات  دنارذگیم  دوخ  یبآمتیالو  زیت  غیت  مد  زا  ار  ناکرشم  هتسویپ  یلع ع 
هتشرف رازه  هس  ناناملسم و  ریاس  تسدب  رگید  مین  یلع ع و  تسدب  نارفاک  زا  یمین  زور  نآ  هرخالاب  ( 1)

ص:64  ، داشرإلا همجرت 
ارم یلع  دـنتفگیم  هچنانچ  دنتـشاد  هلان  یلع ع  زا  همه  اذـل  دـندوب  هدـمآرد  یلع ع  تروصب  هتـشاد و  رـسب  درز  دیفـس و  ياـههمامع  هک  )

. دندیدرگ دوبان  دنتفگ ) تسار  مه  همه  تفگ و  ینخس  یسک  ره  تشک و  تفگیم  یثلاث  درک  ریسا  تفگیم  يرگید  درک  حورجم 
گیر زا  یتشم  هک  دوب  ادخ ص  لوسر  کمکب  مه  راک  نایاپ  دش و  عقاو  نینمؤملا ع  ریما  تسدـب  ادـخ  يرایب  يزوریپ  حـتف و  زور  نآ  و 

نانم يادخ  هدراذگ و  تمیزهب  ور  ناکرـشم  یقب  ام  هلیـسو  نیدب  هوجولا و  تهاش  دومرف  هتخیر  نارفاک  تروصب  هتفرگ  كرابم  تسدـب 
دوخ ناگتشرف  مرکا ص و  ربمغیپ  نادناخ  صاوخ  تسدب  ار  مالـسا  نید  دومرف و  تیافک  ار  ناناملـسم  مهم  وا  ناکیرـش  یلع ع و  غیت  هب 
دوخ نمؤم  ناگدـنب  عفنب  ار  لاتق  مهم  رما  لاعتم  يادـخ  « 1  » ًازیِزَع ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاـتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  دـیامرفیم  هک  درک  يراـی 

. تسا دنمجرا  دنمورین و  وا  درک و  تیافک 

یلع ع نالوتقم  لصف 19 

: زا دناترابع  دناهدرب  مان  اهنآ  زا  هصاخ  هماع و  هدش و  هتشک  یلع ع  تسدب  ردب  گنج  رد  هک  هدع  ( 1)
وا دیعـس و  نب  صاع  دـندزیم 2  مشچ  وا  زا  يزات  روـالد  نادرم  هچناـنچ  دوب  حـیقو  يزیرنوخ  تأرجرپ و  يروـالد  هک  هبتع  نب  دـیلو  - 1

دیـسرت و هدـینادرگ و  ور  يو  زا  ردـب  زور  رد  باطخ  رمع  هک  دوب  یـسک  دنتـشاد و  میب  يو  زا  يزاـت  ناروـالد  هک  دوب  كاـبیب  يروـالد 
لقن ار  وا  هصق  ادخ  تساوخب  نیا  زا  سپ  ام  تسا و  روهشم  وا  تیاکح 

______________________________

.25 بازحالا : ( 1)
ص:65  ، داشرإلا همجرت 

ار وا  شیرق  رتشیب و  ربمغیپ ص  اب  شتوادع  ناکرشم  همه  زا  هک  دلیوخ  نب  لفون  هدوب 4  ناکرشم  ءاسؤر  زا  هک  لفون  نب  ۀمیعط  مینکیم 3 
رکب و وبا  اب  هک  یتقو  ترجه  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وا  دوب و  مدـق  شیپ  اهراک  همه  رد  دـندومنیم و  تعاـطا  وا  زا  دـندرکیم و  میظعت 

هدرک اهر  نارگید  شهاوخب  رمالا  رخآ  هتـشاد و  بذـعم  ار  اهنآ  زور  هنابـش  کی  هتـسب و  نامـسیرب  ار  ناـنآ  درک  تاـقالم  هکم  رد  هحلط 
ترضح ياعد  هرخالاب  دنک و  تیافک  ار  وا  رش  ات  تساوخ  ادخ  زا  تفای  عالطا  ردب  رازراک  رد  وا  روضح  زا  ادخ ص  لوسر  هک  یماگنه 

نب نامثع  نب  ریمع  رادلا 8  دبع  نب  ثراح  نب  رضن  ۀعمز 7  نب  ثراح  دوسا 6  نب  ۀعیبر  دیشچ 5  گرم  رهز  یلع ع  تسدب  باجتـسم و 
نبا ۀیمأ  نب  دوعسم  هَّللا 11  دیبع  نب  ۀـحلط  ناردارب  هَّللا  دـیبع  رـسپ  ود  کلام  نامثع و  هَّللا 9 و 10  دـیبع  نب  ۀـحلط  يومع  میت  نب  بعک 

جاجح نب  هبنم  هعافر 16  یبا  نب  رذنملا  وبا  موزخم 15  نب  ورمع  نایفس 14  یبا  نب  ۀلظنح  هریغم 13  نب  ۀیما  یبأ  نب  دوعسم   12 ةریغم ؟؟؟
هعیبر نب  ناذول  صاعلا 21  یبأ  نبا  ةریغم  نب  ۀیواعم  يدع 20  نب  سیق  نب  صاعلا  وبا  هدلک 19  نب  ۀمقلع  هبنم 18  نب  صاع  یمهس 17 

هریغم 26 نب  ۀفیذح  یبا  نب  ۀفیذح  هریغم 25  نبا  هکاف  نب  سیق  رمیوع 24  نب  بئاس  نب  بجاح  هعافر 23  یبا  نب  رذنم  نب  هَّللا  دبع   22
ینب اب  مسقمه  بهو  نب  دیعس  فوع 30  یبا  نب  مصاع  صیلم 29  نب  دیز  ناذول 28  نب  ةریغم  نب  سوا  ةریغملا 27  نب  دیلولا  نب  سیق  وبا 

وبا کلام 34  نب  بئاس  دـسا 33  نب  ثراح  نب  ریهز  نب  لیمج  نب  فوع  یبا  نب  هَّللا  دـبع  سیقلا 32  دبع  نب  رماع  نب  ۀـیواعم  رماع 31 
. هریغملا نب  هیما  یبا  نب  ماشه  سنخا 35  نب  مکحلا 

هتشک یلع ع  تسدب  فالتخا  نودب  دناهدوب  شیرق  ناعاجش  فیراعم و  زا  رفن  جنپ  یس و  هک  هدع  نیا 
ص:66  ، داشرإلا همجرت 
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. میدرک رکذ  اقباس  هک  دناردب  نالوتقم  زا  یمین  زا  رتشیب  هتشاد  تکرش  ناشلتق  رد  یلع  هک  رگید  هدع  دناهدش و 

ردب رازراک  زا  یحرش  لصف 20 

بش نآ  ام  دوب و  دوسا  نب  دادقم  هب  رصحنم  ام  هراوس  متفای  روضح  ردب  رازراکب  یتقو  دومرفیم  یلع ع  تفگ  برضم  نب  ثراح  - 1 ( 1)
. دوب لوغشم  اعد  زامن و  هب  حبص  ات  یتخرد  ریز  رد  ادخ ص  لوسر  نکیل  هدیباوخ  ار 

شردارب دیلو و  شدنزرف  هبتع و  اهنآ  شیپاشیپ  هدرک  یئارآفص  اهیشیرق  ردب ، زور  دادماب  هتفگ  ادخ ص  لوسر  يالوم  عفار  وبا  - 2 ( 2)
ار اهنآ  دنتـسه  ام  اب  ياتمه  هک  شیرق  مدرم  زا  کی  ره  دمحم ص  يا  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  ادخ ص  لوسر  هبتع  دندوب  هداتـسیا  هبیش 

نادـیمب هدـش  مدقـشیپ  دـندوب  ءارفع  نادـنزرف  هک  فوع  دوعم و  دوع و  مانب  راصنا  ناناوج  زا  نت  هس  مد  نامه  نک  هدامآ  ام  اـب  مزر  يارب 
دوخ مع  نادـنزرف  اب  دـیاب  هکلب  میگنجیمن  امـش  اب  اـم  تفگ  هبتع  میئارفع  نادـنزرف  اـم  دـنتفگ  دـینک  یفرعم  ار  دوخ  تفگ  هبتع  دـندمآ 

. مینک رازراک 
هک یقح  تابثا  يارب  نونکا  دومرف  هدناوخ  ار  هدیبع  هزمح و  یلع و  دندرگرب و  دوخ  ياجب  داد  روتـسد  يراصنا  ناناوجب  ادخ ص  لوسر 
ات هتفای  روضح  نادیم  نیا  رد  دوخ  لطاب  هدیقع  ءاکتاب  نانیا  اریز  دیگنجب  نید  نانمـشد  اب  هتخاس  ثوعبم  نآ  تهجب  ار  امـش  ربمغیپ  ادـخ 

. دنزاس شوماخ  دوخ  لایخب  ار  ادخ  رون 
تفگ هبتع  دـندشیمن  هتخانـش  هدیـشوپ  گنج  سابل  هس  ره  نوچ  هدیـشک و  فص  نانآ  ربارب  رد  نامیا  يروالد و  هشیب  ناریـش  نت  هس  نیا 

. میگنجب امش  اب  دیشاب  ام  ياتمه  رگا  ات  دینک  یفرعم  ار  دوخ 
ص:67  ، داشرإلا همجرت 

. ملوسر ادخ و  ریش  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  نم  دومرف  هزمح  ( 1)
. یتسه یمیرک  ياتمه  تفگ  هبتع 

. مبلطملا دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف  نینمؤملا ع  ریما 
. مبلطملا دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  نم  تفگ  هدیبع 

نینمؤملا ریما  راذگ  هزرابم  نادیمب  مدق  زیخرب و  ياج  زا  کنیا  تفگ  دیلو  شدنزرفب  هبتع  دندش  غراف  دوخ  یفرعم  زا  نارادمان  نیا  نوچ 
دـش لدب  در و  ناشنایم  تبرـض  ود  دندوب  رتلاسدروخ  فلاؤم  فلاخم و  همه  زا  زور  نآ  رد  روالد  ود  نیا  دیدرگ و  رازراک  هدامآ  زین  ع 

زا درکیم  لقن  ردب  رازراک  زا  یلع ع  تقو  ره  دنیوگ  درک  عطق  ار  دیلو  پچ  تسد  تبرـض ، کی  اب  یلع ع  نکیل  هدرک  اطخ  دیلو  تبرض 
رد هک  مدـید  ار  وا  ناشخرد  يرتشگنا  دـمآرد  ياـپ  زا  نم  تسدـب  هدربماـن  یتقو  منکیمن  شومارف  تفگیم  دروآیم و  رطاـخب  دـیلو  لـتق 

دیاب مدیمهف  دیسریم  ماشمب  شوخ  يوب  نآ  زا  هک  هتسارآ  نتب  یشوپ  ریز  مدید  مدروآیم  نوریب  ار  وا  ياهـسابل  نوچ  هدرک و  پچ  تسد 
. دشاب داماد  هزات 

. دمآرد ياپ  زا  يو  تسدب  هبتع  هک  دشن  هلصاف  دنتخادرپ  گنجب  هزمح  هبتع و  دش  هتشک  دیلو  نوچ 
هـشوگ افداصت  دـش  لدـب  در و  ناشنایم  تبرـض  ود  تخادرپ  رازراکب  هبیـش  اـب  دوب  رتنسم  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  دیـسر  هدـیبع  هب  تبون 

دنتشک و ار  هبیش  هدیناهر و  يو  لاگنچ  زا  ار  وا  هدمآ  يو  کمکب  هزمح  یلع و  هدرک  عطق  ار  نآ  تفرگ  هدیبع  ياپ  قاسب  هبیـش  ریـشمش 
رد هتفر  وا  زا  هک  يدایز  نوخ  رثا  رب  هدرب  هاگرکشلب  ار  هدیبع 

ص:68  ، داشرإلا همجرت 
. تشذگرد دوب  ردب  رد  یلحم  مان  هک  ارفص 

. دیوگ دیلو  هبیش و  هبتع و  ندش  هتشک  هراب  رد  هبتع  رتخد  دنه 
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هک بلطملا  دبع  مشاه و  نادنزرف  دادماب  رد  هک  يروالد  تسا  رادـیاپ  هشیمه  يارب  هک  فدـنخ  هلیبق  مدرم  نیرتهب  رب  نک  هیرگ  مشچ  يا 
دندومن نوریب  شندب  زا  ار  شاهماج  تکاله  زا  سپ  دندنارذگ و  اهغیت  مد  زا  ار  وا  دندرک و  شتوعد  رازراک  يارب  دـندوب  وا  ناکیدزن  زا 

هبتع هتشک و  ار  دیلو  هکنآ  اب  مدمآ  تفگشب  ناکرشم  تأرج  زا  ردب  رازراک  رد  دومرفیم  نینمؤملا ع  ریما  هدومرف  رقاب ع  ترـضح  - 3 ( 1)
نایفـس یبا  نب  ۀلظنح  زاب  لاح  نیع  رد  دـمآرد  ياپ  زا  هزمح  نم و  کمکب  مه  هبیـش  هدیـشچ و  گرم  راوگان  تبرـش  هزمح  تسدـب  مه 

. درم داتفا و  نیمز  رب  هدمآ  نوریب  هقدح  زا  شناگدید  هک  مدروآ  دورف  وا  قرف  رب  ریشمش  اب  نانچ  دیسر  کیدزن  نوچ  دمآ  نم  گنجب 
نیعم لحم  رد  نامثع  دش ، دراو  وا  رب  نوچ  میئوگب  نخس  وا  اب  هتفر  رمع  دزن  ایب  تفگ  هدید  ار  صاع  نب  دیعـس  نافع ، نب  نامثع  - 4 ( 2)

نزح و نم  هیحان  زا  منیبیم  تفگ  هدـید  ار  وا  رمع  دوب  رهاـظ  وا  زا  لـالم  راـثآ  هتفرگ و  رارق  تیعمج  زا  هشوگ  رد  دیعـس  هتـسشن و  دوخ 
تسود ادخب  دنگوس  هدیسرن و  روهظب  نم  زا  یلمع  نینچ  هکنآ  اب  ماهتشک  نم  ار  تردپ  ینکیم  لایخ  ینکیم و  ساسحا  دوخ  رد  یهودنا 
تردپ رانک  زا  ردب  زور  نکیل  مدوب  هتشک  ار  يرفاک  اریز  متساوخیمن  شزوپ  هجو  چیهب  متشکیم  ار  وا  رگا  مدوب و  وا  هدنشک  نم  متشادیم 

رـسپ تفگ  متـشذگرد  وا  زا  هدرکن  یهجوت  يوب  دوب  هدروآرب  فک  هدرک و  لاتق  هدامآ  ار  دوخ  ینیگمـشخ  رن  واگ  نوچ  مدـید  هتـشذگ 
. تشک ار  وا  هک  مدوب  هدشن  رود  دوخ  ياج  زا  زونه  تخیوآرد  وا  اب  یلع ع  هدیناسرن  مامتاب  ار  شنخس  زونه  يوریم ؟ اجک  باطخ 
ياـهراک دـش و  دوباـن  یتسرپتب  كرـش و  شخبهب ، اراـگدرورپ  دومرف  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  زین  یلع ع 

. یئامن کیرحت  نم  هیلع  ار  مدرم  تسین  بسانم  زورما  درک  وحم  مالسا  ار  هتشذگ 
ص:69  ، داشرإلا همجرت 

. دزن یفرح  هدش  شوماخ  نخس ، نیا  عامتسا  زا  رمع 
نایاش لاتق  صخـش  دیوگب  دناروشب و  وا  هیلع  ار  مدرم  دـبوشآرب و  ار  هتـشذگ  ياههنیک  هک  هدوب  نیا  رمع  رظن  دـینکیم ، هظحالم  هچنانچ 

راوخ گنج و  هحفـص  زا  رمع  ندرک  رارف  نکیل  هدوب  وا  لوسر  ادـخ و  رماب  هتـشک  یلع ع  هک  ار  یئاـهنآ  هکنآ  زا  ربخیب  تسین  تفـالخ 
لوسر ص. روتسدب  هن  هدوب و  ادخ  نامرفب  هن  مالسا  ندرک 

زا ادخب  دنگوس  یئامن  نیبدب  يوب  يزاسب و  نادرگور  یلع ع  زا  ارم  نخس  نیا  اب  یهاوخیم  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  رمع  اجنیا  رد  دیعس 
. هدش هتشک  یلع ع  شمع  رسپ  تسدب  وا  اریز  مرادن  ینارگن  هاگ  چیه  تسا  نم  ردپ  هدنشک  یلع ع  هکنیا 

. دنتخادرپ رگید  ياهفرحب  هدرک  عطق  ار  وا  نخس  مدرم  تقو  نیا  رد 
ادـخب دـنگوس  دومرف  درک و  مامت  ار  وا  راک  هزین  اب  هدروآ و  يور  يدـع  نب  ۀـمیعط  فرطب  یلع ع  ردـب  زور  هتفگ  ریبز  نب  ةورع  - 5 ( 1)

. درک یهاوخن  یتمصاخم  ادخ  هار  رد  ام  اب  نیا  زا  سپ 
تساوخ ادخ  زا  هدش  رضاح  ردب  نادیم  رد  وا  هک  دش  ربخاب  دلیوخ  نب  لفون  روضح  زا  ادخ ص  لوسر  هک  یماگنه  هتفگ  يرهز  - 6 ( 2)

ياپ زا  ار  وا  هرخالاب  هتخاون و  شیاپب  ریشمش  نامه  اب  هدز و  شقرفب  يریشمش  هدید  ار  وا  یلع ع  هک  يدرجمب  دیامرف  تیافک  ار  وا  رش  ات 
ریبکت ادخ ص  لوسر  متشک  ار  وا  نم  دومرف  یلع ع  دیراد  ربخ  هچ  لفون  زا  دیامرفیم  ترـضح  نآ  دینـش  دمآ  ربمغیپ ص  نوچ  دروآرد ،

. دومن باجتسم  ار  وا  ياعد  هک  دروآ  ياجب  ار  ادخ  دمح  هتفگ و 
ص:70  ، داشرإلا همجرت 

[ بلاط وبا  رسپ  يروالد  حرش  رد  شیرق  رعاش  زا  هماکچ   ] لصف 21

کیرحت وا  هیلع  ار  شیرق  لیذ  ياهدورس  رد  دوب  هدش  تحاران  یلع ع  هنادنسپ  ادخ  ياهراتـشک  اهتیلاعف و  زا  هک  سایا  یبا  نب  دیـسا  ( 1)
: درکیم

امش دوشیم و  راوس  دیفس  یناشیپ  لماک  نابسا  رب  هک  تسیروالد  درونارحص  ناوج  دیوش  دراو  هک  ياهتسد  ره  نایم  رد  شیرق  هورگ  يا 
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. دنکیم اوسر  ار 
. دنکیم ایح  يرود و  نآ  زا  مرک  بحاص  درمدازآ  تاقوا  زا  یهاگ  هکنآ  اب  دیرادن  يراکنا  يدمآشیپ  نینچ  زا  ایآ  دهد  ریخ  امشب  ادخ 

. تشک ار  امش  دومن و  ادج  امش  ندب  زا  رس  درک و  دوبان  ار  امش  هک  تسا  دسا  تنب  همطاف  رسپ  نیا 
هکنیا نودب  هدمآرد و  وا  تعیب  تحت  دیاب  هن  رگ  دینک و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  هلیـسو  نیدب  دیهد و  واب  یلام  دیراتفرگ  وا  تسدـب  هک  کنیا 

. دیدرگ وا  راوخ  لیذ و  دیربب  هجیتن 
نیز تساجک  دندشیم و  هدنهانپ  ناشیدب  اهیراوشد  ماگنه  رد  مدرم  همه  هک  مکحم  ياههناوتـسا  دـنتفر  اجک  ریبدـتاب و  ناریپ  دـنتفر  اجک 

دنارذگ غیت  مد  زا  تشک و  درک و  دوبان  روالد  ناوج  نیا  ار  اهنآ  همه  هدوب  فورعم  اهنآ  نایم  رد  يروالد  تمظعب و  هکیدرم  حطبالا 

دحا رازراک  لصف 22 

مچرپ هک  مه  ءاول  نآ  رب  هوالع  دوب و  یلع ع  ربمغیپ ص  رادـمچرپ  زین  گنج  نیا  رد  داتفا و  قافتا  دـحا  گنج  ردـب ، رازراک  زا  سپ  ( 2)
مچرپ و بحاص  یلع ع  نیا  رب  انب  دیدرگ  میلست  ترضح  نآ  تسدب  دوب  لئابق 

ص:71  ، داشرإلا همجرت 
. دش یلع ع  بیصن  يزوریپ  حتف و  زین  هوزغ  نیا  رد  هدوب و  ءاول 

یلع ع دیسر  روهظب  یئاهـشزغل  نارگید  زا  هک  یتروص  رد  دیزرو و  یئابیکـش  درک و  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  تایلب  مامت  زا  زور  نآ  رد  و 
يراکادف و رد  ناناملسم  زا  کی  چیه  دروآیمرب  ار  ربمغیپ ص  یبلق  ياههتساوخ  وا  هک  هزادنا  نآ  داد و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  مدق  تابث 

. دندومنن یمادقا  ادخ ص  لوسر  هار  رد  یناشفناج 
نیدب ار  ربمغیپ  هودـنا  داد و  رارق  یلع ع  ماشآ  نوخ  ریـشمش  همعط  ار  ناهارمگ  ناکرـشم و  ياسؤر  اههدرکرـس و  لاعتم  يادـخ  زور  نآ 
هجوت وا  تمظعب  ار  نایناحور  درک و  داشنا  ياهبطخ  نامسآ  نیمز و  ناگتشرف  نایم  رد  وا  تلیـضف  يارب  لیئربج ع  درک و  فرطرب  هلیـسو 

. دومن راهظا  دندوب  ربخیب  نامدرم  هک  ار  وا  تیعقوم  مه  ربمغیپ  زین  داد و 
تـسد رد  هراومه  وا  زا  سپ  دوب و  بالک  نب  یـصق  تسد  رد  شیرق  ءاول  مچرپ و  میدـق  زا  دـیوگ  یـشیرق  يرتخبلا  وبا  هلمج  زا  - 1 ( 1)

نآ رایتخا  تحت  رد  ءاول  تیار و  دش  ثوعبم  ربمغیپ ص  نوچ  دنتـشادیمرب  یگنج  ياهدمآشیپ  رد  اهنآ  دوبیم و  بلطملا  دـبع  نادـنزرف 
نآ رد  مالـسا  ءاول  هک  دوـب  ياهوزغ  نیتـسخن  هک  ناد  رازراـک و  رد  تخاـس و  رارقرب  مشاـه  ینب  ناـیم  رد  ار  نآ  تفرگ و  رارق  ترـضح 

تمایق هک  ردـب  گنج  رد  اصوصخم  هدوب  رادـمچرپ  یلع ع  هراومه  دـعب  هب  نآ  زا  داد و  یلع ع  تسدـب  مرکا ص  ربمغیپ  دـش  هتـشارفارب 
مدرم رد  مالسا  ءاول  زور  نآ  هدوب و  یلع ع  اب  يرادمچرپ  ماقم  میتشون  هچنانچ  دحا  زور  رد  نینچمه  دش و  دزمان  تمس  نیاب  هدوب  يربک 

ادخ لوسر  ار  اول  ات  هدیدرگ  هجوتم  رگید  لئابق  دش  دیهش  هدربمان  نوچ  درپس  ریمع  نب  بعصم  هب  ار  نآ  ادخ ص  لوسر  دوب و  رادلا  دبع 
ربمغیپ ص هدیسرن و  دوصقم  فدهب  اهنآ  يوزرآ  ریت  نکیل  دهدب  اهنآ  زا  کی  مادکب  ص 

ص:72  ، داشرإلا همجرت 
يدصتم مشاه  ینب  مدرم  لاحب  ات  زور  نآ  زا  اول و  بحاص  مه  دوب و  رادمچرپ  مه  دحا  زور  رد  یلع ع  درپس و  یلع ع  تسدـب  مه  ار  اول 

. دنماقم ود  نیا 
نیتسخن یلع ع  هکنآ  یکی  دنشابیمن  اهنآ  ياراد  ناناملـسم  زا  کی  چیه  هک  دراد  تلـصخ  راهچ  یلع ع  هتفگ  سابع  نب  هَّللا  دبع  - 2 ( 1)

. درازگ زامن  ادخ ص  لوسر  اب  هک  مجع  برع و  زا  تسیدرم 
. هدوب وا  ءاول  بحاص  اهرازراک  مامت  رد  مود 

. دندومن رارف  نارگید  هک  یتروص  رد  هدرک  یگداتسیا  ربمغیپ ص  ياپب  اپ  دحا  زور  ینعی  سارهم  زور  رد  موس 
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. دومن نفد  ار  مرکا ص  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  وا  مراهچ 
ره تسا  بسانم  رایـسب  میتفگ  هدید  طاشن  اب  لاحـشوخ و  ار  وا  هدرک  تاقالم  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  اب  يزور  دیوگ  بهو  نب  دیز  - 3 ( 2)

نادیم زا  نخـس  ات  درک  لقن  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  نآ  تامدقم  هتفریذپ و  يو  ینک  تبحـص  ام  اب  نآ  یگنوگچ  دـحا و  رازراک  زا  هاگ 
: تفگ هدمآ  نایمب  گنج 

ربارب رد  یلیوط  فص  هدرک  میظعت  رمالا  بسح  مه  ام  دیئآرد  رازراک  نادـیم  رد  هدرک  زاغآ  ادـخ  مانب  کنیا  دومرف  امب  ادـخ ص  لوسر 
هاگ ره  دومرف  تشادزاب و  مزح  هَّللا  دبع  تسایرب  ار  يراصنا  رفن  هاجنپ  هوک ) هرد   ) بعش رانک  رد  ادخ ص  لوسر  میداد  لیکشت  نانمشد 

فرط نآ  زا  دوب و  دهاوخ  هیحان  نیمه  زا  دسرب  امب  یجنر  رگا  اریز  دیوشن  جراخ  ناکم  نیا  زا  مه  زاب  میدش  لوتقم  ام  همه  دیدید  اقافتا 
نب دلاخ  برح ، نب  رخص  نایفس  وبا 

ص:73  ، داشرإلا همجرت 
. درک رارقرب  اهنآ  ربارب  رد  ار  دیلو 

. دنتفگیم رکشل ) چوق   ) هبیتکلا شبک  ار  وا  هک  دوب  هحلط  یبا  نب  ۀحلط  تسدب  نیکرشم  ءاول  رادلا و  دبع  هلیبق  رد  شیرق  ءاول  زور  نآ 
يا تفگ  هدمآ  دوخ  نارادـمچرپ  ربارب  رد  نایفـس  وبا  تفرگ  رارق  راصنا  ءاول  ریز  رد  وا  داد و  یلعب ع  ار  نارجاهم  مچرپ  ادـخ ص  لوسر 

هیضق نیمه  ردب  گنج  رد  هچنانچ  دنربب  نیب  زا  ار  اول  نابحاص  ات  دناهجوتم  هراومه  امش  تسکش  يارب  ناناملسم  هک  دینادیم  نارادمچرپ 
. میئامن يرادمچرپ  هدرک و  تیافک  ار  امش  مهم  دوخ  ام  ات  دیهدب  امب  ار  اول  دیاهدنامرد  اول  يرادهگن  زا  دینادیم  رگا  کنیا  داتفا  قافتا 
مینک يراک  زورما  ادخب  دنگوس  یئوگیم  ام  يارب  ینانخس  نینچ  نایفـس  وبا  يا  تفگ  هدش  نیگمـشخ  نایفـس  وبا  راوگان  نخـس  زا  هحلط 

. میزاس کیدزن  گرم  ياهچضوح  هب  ار  اهنآ  همه  هک 
؟ یتسیک وت  دیسرپ  دمآ  وا  هزرابمب  یلع ع  هدش  گنج  مدق  شیپ  دنتفگیم  هبیتکلا  شبک  ار  وا  هک  هحلط 

هدش کیدزن  رگیدکیب  هاگنآ  مبلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف  دیتسیک  امـش  ماهبیتکلا  شبک  هحلط  یبا  نب  ۀـحلط  نم  تفگ 
نآ ات  هک  دز  هحیـص  دمآ و  نوریب  هقدح  زا  شمـشچ  ود  هک  دز  وا  رـس  شیپ  هب  یتبرـض  نانچ  یلع ع  دش  لدب  در و  ناشنایم  تبرـض  ود 

يریت اب  ار  وا  تباث  نب  مصاع  تفرگ  تسدب  ار  مچرپ  وا  ردارب  بعصم  هلصافالب  داتفا  وا  تسد  زا  مچرپ  دوب  هدینشن  ار  نآ  لثم  یسک  زور 
هک باؤص  مانب  دنتـشاد  یمالغ  وا  زا  سپ  تشک  ریت  مخزب  مصاع  زین  ار  وا  تفرگ  تسدب  ار  مچرپ  نامثع  شرگید  ردارب  دروآرد  ياپ  زا 

تـسد تفرگ  پچ  تسدب  ار  مچرپ  وا  دز  وا  تسار  تسدـب  يریـشمش  یلع ع  تفرگ  تسدـب  ار  مچرپ  دوب  رتناجتخـس  رتدـب و  همه  زا 
مه ار  شپچ 

ص:74  ، داشرإلا همجرت 
تخاس قحلم  شدوخ  یلاومب  ار  وا  دز و  وا  رسب  يریشمش  تقو  نیا  رد  یلع ع  دینابسچ  هنیس  هب  شاهدیرب  تسد  ود  اب  ار  مچرپ  درک  ادج 

. دنتخادرپ مئانغ  يروآدرگب  ناناملسم  هدراذگ  رارفب  اپ  ناکرشم  تقو  نیا  رد 
مه ام  دـندرک  داهنـشیپ  ناشـسیئرب  دـنتفای  مئاـنغ  مرگرـس  ار  ناناملـسم  دـندوب و  هتـسشن  نیمکب  هرد  راـنک  رد  هک  هَّللا  دـبع  باحـصا  ( 1)

. میوش دنمهرهب  دننکیم  هدافتسا  نارگید  هک  یمئانغ  زا  میهاوخیم 
. منکن تکرح  ناکم  نیا  زا  هداد  روتسد  نمب  ادخ ص  لوسر  تفگ  هَّللا  دبع 

. دسریم اجنیدب  ناکرشم  راک  ماجنارس  هک  هتسنادیمن  وا  نکیل  هدرک  يرما  نینچ  هک  تسا  تسار  دنداد  خساپ  وا  نارای 
هکنآ يارب  هَّللا  دبع  دندنامن  یقاب  وا  اب  يدودعم  زج  هدش و  جراخ  دوخ  لحم  زا  مئانغ  ندروآدرگ  يارب  وا  نارای  زا  يدایز  هدع  هجیتن  رد 

ار وا  دروآ و  هلمح  يوب  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  دـیلو  نب  دـلاخ  دـنام  رارقرب  دوخ  ياج  رب  دـشاب  هدرکن  زواجت  ادـخ ص  لوسر  ناـمرف  زا 
نوچ تفرگ ، رارق  ادـخ ص  لوسر  تشپ  رد  هدـمآ و  دورف  دوـب  کـیدزن  وا  نایرکـشل  ادـخ و  لوـسرب  هک  لـحم  ناـمه  زا  سپـس  تشک 
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دیاهدمآرب وا  ددص  رد  هک  تسیدرم  نامه  نیا  دیـشاب  هدامآ  درک : باطخ  دوخ  نارایب  هدید  باحـصا  زا  یمک  هدـع  نایم  رد  ار  ترـضح 
ادخ لوسر  باحصا  دندرک  هلمح  ترضح  نآ  بناجب  گنس  ریت و  هزین و  ریـشمش و  اب  هعفدکی  همه  وا  باحـصا  دورب  تسد  زا  دیراذگم 

یلع ع و ربمغیپ  اب  طقف  دندیشون و  تداهش  تبرش  ناشرفن  داتفه  ات  دندرکیم  هلتاقم  هتـسویپ  دنتخادرپ و  گنجب  بانج  نآ  زا  ینابیتشپ  هب 
قح نادرم  نآب  فرط  همه  زا  ناکرشم  تقو  نآ  دندرکیم و  رود  ترضح  نآ  زا  ار  نمـشد  هک  دندنام  یقاب  فینح  نب  لهـس  هناجد و  وبا 

. دندروآیم هلمح  تقیقح  و 
ص:75  ، داشرإلا همجرت 

!؟ دندرک هچ  ام  نایرکـشل  دومرف  هدرک  یهجوت  یلع ع  هب  هدوشگ  هدید  دوب  هدـش  تحاران  هزادـنایب  ماگنه  نآ  هک  ادـخ ص  لوسر  ( 1)
هزرابم دـنراد  نم  گنهآ  هک  یتیعمج  نیا  اب  کنیا  دومرف  ادـخ ص  لوسر  دـندرک  رارف  هداد  گنجب  تشپ  دنتـسکش و  نامیپ  درکـضرع 

دناهدروآ موجه  رگید  فرط  زا  یهورگ  دید  دمآ  ادـخ  لوسر  فرطب  تخاس  رود  ار  اهنآ  هتخات و  اهنآ  رب  یلع ع  زاسرود  ار  اهنآ  نک و 
راک هک  ماگنه  نآ  رد  دنتخاسیم  رود  ار  نانمشد  ریـشمش  اب  هداتـسیا و  ربمغیپ  نیلابب  لهـس  هناجد و  وبا  تقو  نآ  دومن و  مزهنم  زین  ار  اهنآ 

فرطب دندوب  تباث  نب  مصاع  هَّللا و  دیبع  نب  ۀحلط  اهنآ  زا  هک  رفن  هدراهچ  هدروخ  تسکش  ناناملسم  زا  هدیسر  یتخـس  هجرد  نیرخآ  هب 
. دندومن رارف  اههوکب  یقب  ام  هدرک و  تعجارم  ترضح  نآ 

. دندشیم هجوتم  پچ  تسار و  فرطب  دندوب  هدز  ترسح  هدش و  مزهنم  هک  ناناملسم  دنتشک  ار  ربمغیپ  داد  رد  ادن  یفتاه  هنیدم  رد  و 
ار هزمح  ای  یلع ع و  ای  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هتـسب  رارق  دوب  معطم  نب  ریبج  مالغ  هشبح و  مدرم  زا  هک  یـشحو  اب  هبتع  رتخد  دـنه  دـحا ، رد 
ار وا  متاخ  فارطا  يرتشگنا  ربنچ  دننام  وا  باحـصا  اریز  مشکب  مناوتیمن  هک  ار  دمحم  تفگ  يو  دهدب  دزمتـسد  واب  ینیعم  غلبم  دشکب و 
وا اریز  منک  ادـیپ  تسد  هزمحب  تسا  نکمم  نکیل  دـهدیمن  تسد  زا  ار  طایتحا  هجو  چـیهب  گنج  زور  رد  هک  یلع ع  دـناهدرک و  هطاـحا 

. دنیبیمن ار  دوخ  يور  شیپ  دوش  نیگمشخ  نوچ 
يوب شمـشچ  هزمح  هتـسشن  هزمح  نیمک  رد  یتخرد  ریز  رد  یـشحو  دوب  رادومن  هناشن  نآ  اب  هدز و  هنیـس  هب  یغرمرتش  رپ  زور  نآ  هزمح 

. درک اطخ  نکیل  هتخاون  وا  رب  يریشمش  دروآ و  هلمح  يو  فرطب  هداتفا 
ص:76  ، داشرإلا همجرت 

درس شندب  ات  مدراذگ  دوخ  لاحب  ار  وا  دمآرد  اپ  زا  دیسر و  يو  هاگیهت  هب  متخادنا  وا  فرطب  ار  دوخ  هبرح  مد  نامه  دیوگ  یـشحو  ( 1)
داد روتـسد  دمآ و  دـنه  دـشن  وا  هجوتم  یـسک  داد  خر  ناناملـسم  نایم  هک  یتمیزه  رثا  رب  مدروآ و  نوریب  شهاگیهت  زا  ار  ماهبرح  دـش و 
زا ادخ ص  لوسر  تدم  نیا  مامت  رد  دندیرب و  ار  وا  غامد  شوگ و  هدومن و  هلثم  ار  وا  دروآ و  نوریب  ار  وا  رگج  هدرک و  هراپ  ار  وا  مکش 

. هدیشک اجکب  ترضح  ماجنارس  تسنادیمن  دوب و  ربخیب  وا 
هناجد وبا  یلع ع و  زا  زجب  ربمغیپ ص  اب  دندرک  رارف  مدرم  هک  دحا  زور  رد  مدیسرپ  دوعـسم  نبا  زا  دیوگیم  تسا  بهو  نب  دیز  هک  يوار 

نب مصاع  ناشتسخن  هک  يدودعم  راک  نایاپ  دنامن و  یقاب  يرگید  یلع ع  زا  زجب  هکلب  داد  باوج  دنامن ؟ یقاب  يرگید  فینح  نب  لهس  و 
. دیدرگ قحلم  ناشیدب  مه  هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط  دنتشگزاب و  دندوب  لهس  هناجد و  وبا  تباث و 

رارق رب  ار  رارف  دندیشوکیم و  دوخ  زیزع  ناج  يرادهگن  يارب  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  اهنآ  تفگ  دندوب !؟ اجک  رمع  رکب و  وبا  مدیسرپ 
. دندوب هدرک  باختنا 

. دش ادیپ  زور  هس  زا  سپ  وا  تفگ  دوب ؟ اجک  نامثع  متفگ 
. هدمآ تشذگ  راک  زا  راک  هک  نونکا  دومرف  ودب  ادخ  لوسر 

ار ایاضق  نیا  یـسک  هچ  اجک و  زا  سپ  متفگ  مدوب  مدوخ  تاـجن  هشیدـنا  رد  مهنم  تفگ  يدوب ؟ اـجک  زور  نآ  رد  تدوخ  مدیـسرپ  وا  زا 
اهنت هن  تفگ  تسا  روآتفگـش  ياهراک  هلمج  زا  زور  نآ  رد  یلع ع  يرادیاپ  متفگ  دنداد  ربخ  نمب  لهـس  مصاع و  تفگ  ینکیم ؟ لقن 
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دیسر اجنیدب  ناناملسم  راک  هک  یتقو  دحا  زور  رد  ياهدینشن  رگم  دندمآ  تفگـشب  نامـسآ  ناگتـشرف  هکلب  ینکیم  بجعت  يو  راک  زا  وت 
لیئربج

ص:77  ، داشرإلا همجرت 
تفگیم تفریم  الاب  نامسآ  فرطب  هک  نانچمه 
« یلع الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیس  «ال 

. هدرک نایب  لیئربج  ار  ترابع  نیا  هک  دنتسناد  اجک  زا  مدیسرپ  تسا . یلعب ع  رصحنم  ناوج  راقفلا و  وذ  هب  رصحنم  ریشمش 
. لیئربج زا  دومرف  تسیک ؟ زا  ادص  نیا  دندیسرپ  ربمغیپ ص  زا  دندینش ، مدرم  همه  هک  دش  دنلب  نامسآ  رد  ترابع  نیاب  یئادص  تفگ 

هداـمآ هک  یلاـح  رد  یلع ع  دـندش  هدـنکارپ  ربمغیپ ص  فارطا  زا  مدرم  هک  دـحا  زور  رد  هدـمآ  نیـصح  نب  نارمع  ثیدـح  رد  - 4 ( 1)
يدرکن رارف  مدرم  اب  وت  هنوگچ  دومرف  دروآرب و  رـس  ادخ ص  لوسر  هدرک  میظعت  ربمغیپ  ربارب  رد  تشاد  لیامح  ریـشمش  دوب و  تمدـخب 

. میآرد رفک  تلاحب  هرابود  مدش  فرشم  مالسا  فرشب  هکنآ  زا  سپ  تسین  بسانم  درکضرع 
ار اـهنآ  یلع ع  درک  رما  اـهنآ  عفدـب  ار  یلع ع  ادـخ ص  لوسر  دـندروآ  هلمح  ربـمغیپ ص  فرطب  هوک  زا  ناکرـشم  زا  هدـع  تقو  نآ  رد 

نامه لیئربج  داد  يرارف  ار  اهنآ  درک  هراـشا  يرگید  هورگب  زاـب  داد  تسکـش  زین  ار  اـهنآ  درک  هراـشا  رگید  هدـعب  سپـس  تخاـس  مزهنم 
هب هدرک  امش  يادف  ار  دوخ  هداد و  ناشن  امش  هار  رد  یلع ع  هک  ياهقباسیب  تاساوم  زا  ناگتـشرف  همه  ام و  درک  ضرع  هدش  لزان  ماگنه 

میوا زا  نم  نم و  زا  وا  هکنآ  اـب  دـیامنن  يزاـبناج  يراکادـف و  نم  هار  رد  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف  ادـخ ص  لوسر  میدـمآ  تفگش 
. متسه امش  يود  ره  زا  مهنم  تفگ  لیئربج 

هداتسیا ناناملسم  ناکرشم و  فص  ربارب  رد  هحلط  یبا  نب  ۀحلط  دحا  زور  رد  دیوگ  سابع  نبا  - 5 ( 2)
ص:78  ، داشرإلا همجرت 

، تشهب هب  ام  غیت  مخزب  ار  امش  دربیم و  خزودب  ار  ام  امش  ریـشمش  مخز  رثا  رب  لاعتم  يادخ  هک  دینکیم  لایخ  امـش  دمحم  نارای  يا  تفگ 
مریـشمش برـضب  ات  مرادیمنرب  وت  زا  تسد  زورما  ادخب  دنگوس  دومرف  هتفر  وا  هزرابمب  یلع ع  دیایب  نم  هزرابمب  دـناوتیم  یـسک  هچ  زورما 

رد ار  دوخ  هک  هحلط  درک  ادـج  ار  وا  ياپ  ود  ره  یتبرـض  اب  یلع ع  هرخـالاب  دـش و  لدـب  در و  ناـشنایم  تبرـض  ود  متـسرف و  خزودـب  ارت 
دنتفگ ناناملـسم  تشذـگرد  يو  زا  یلع ع  نک  تاعارم  ار  تبارق  مع  رـسپ  يا  داد : دـنگوس  ار  وا  دـید  التبم  یلع ع  لاـثم  ریـش  لاـگنچ 

. دروآ شیوخ  تبارق  دایب  ارم  دومرف  یتشادرب  تسد  وا  زیهجت  زا  هنوگچ 
. دوب ناکرشم  رکشل  چوق  هبیتکلا و  شبک  نیا  دومرف  هدش  لاحشوخ  ربمغیپ ص  تشذگرد و  اج  نامه  دشن  هلصاف  ادخب  دنگوس 

زور نآ  ات  هک  مدش  نوزحم  نانچ  دندش  هدنکارپ  ربمغیپ ص  فارطا  زا  ناناملسم  هک  دحا  زور  رد  مدینش  یلع ع  زا  هتفگ  همرکع  - 6 ( 1)
زا ار  نانمشد  هداتسیا و  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  مدوب  ربخیب  دوخ  زا  هک  نانچمه  زور  نآ  نم  دوب و  هدادن  تسد  نمب  هودنا  نزح و  ردقنآ 
هک مه  ار  وا  هدرکن  رارف  هک  ادخ  لوسر  متفگ  دوخ  اب  هدیدن  ار  شترضح  هدرک  هجوت  ترضح  نآ  بناجب  اقافتا  مدرکیم  رود  شترـضح 
نآ زا  مگنجیم و  نارفاک  اب  هراومه  متفگ  هتـسکش و  ار  ریـشمش  فالغ  هتفر  الاب  نامـسآ  فرطب  منکیم  لاـیخ  مدـیدن  ناگتـشک  ناـیم  رد 
هک داتفا  ادـخ ص  لوسر  هب  مرظن  ناهگان  مداد  تسکـش  ار  اهنآ  هدرب و  هلمح  ناکرـشم  رب  مد  نامه  موش  هتـشک  ات  منکیم  هعفادـم  بانج 

هدـنکارپ ام  درگ  زا  ناناملـسم  درک  باـجیا  يرما  هچ  دومرف  هدـید  ارم  متـسشن  ترـضح  نآ  نیلاـب  تسا  هداـتفا  نیمز  يورب  هدرک و  شغ 
تسد میلست  ارت  دندیسرت و  نانمشد  زا  دندش و  رفاک  ادخب  مدرکضرع  دندش 

ص:79  ، داشرإلا همجرت 
رود نم  زا  ار  مدرم  نیا  یلع ع  ای  دومرف  دناهدومن  هجوت  وا  فرطب  هک  دید  ار  ناکرشم  رکـشل  ادخ ص  لوسر  تقو  نآ  رد  دندومن ، نانآ 

ادـخ ص لوسر  مداد  تسکـش  ار  اهنآ  ات  مدرکیم  هلمح  اهنآ  رب  پچ  تسار و  زا  هتخادـنا و  ناشنایم  رد  غیت  هتـساخرب و  ياج  زا  نم  نک 
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دیوگیم ناوضر  مانب  تسیاهتشرف  دننکیم  شیاتس  وت  يزابناج  زا  نامسآ  رد  هک  يونشیمن  یلع  ای  دومرف  نمب 
یلع الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیس  ال 

رقاب ع ترضح  - 7 ( 1  ) مدومن يرازگـساپس  هدرک  ینازرا  نمب  هک  یتمعن  نیا  رب  ار  لاعتم  يادخ  متـسیرگ و  یلاحـشوخ  تدـش  زا  نم  . 
درکیم ادن  نامسآ  رد  هتشرف  دحا  زور  رد  دومرف 

. یلع الا  یتف - راقفلا و ال  وذ  الا  فیس  ال 
دادیم ادن  نامسآ  رد  يدانم  دحا  گنج  زور  دنتفگیم  میدینشیم  ادخ ص  لوسر  نارای  زا  هراومه  هدرک  تیاور  شدج  زا  عفار  وبا  - 8 ( 2)

یلع الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیس  ال 
«. 1»

تسار فرط  رد  هک  يدیدیم  ار  یلع ع  يدوب ، دحا  زور  رد  رگا  تفگیم  هداتق  هب  بیسم  نب  دیعس  - 9 ( 3)
______________________________

نوچ دومرف و  اطعا  بلاط  یبا  نب  یلع - هب  ار  نآ  ربمغیپ  هک  دوب  هبنم  نب  صاع  هب  قلعتم  ردب و  مئانغ  ءزج  راقفلا  وذ  دـسیونیم  خـسان  ( 1)
تشک ار  صاع  نینمؤملا ، ریما  نوچ  دناهتفگ  مه  دندناوخیم و  راقفلا  وذ  ار  نآ  دوب  ناوختـسا  دننام  یئاهیگدمآرب  تارقف و  نآ  تشپ  رد 

نب هَّللا  دبع  نب  دمحم  هب  ات  دوب  يولع  هلسلس  نایم  رد  ثاریمب  نانچمه  یلع ع  تداهش  زا  سپ  ریـشمش  نآ  تشادرب و  دوخ  ار  وا  ریـشمش 
ودب رانید  دص  راهچ  هک  ار  راجن  ینب  زا  يدرم  دید  کیدزن  ار  شیوخ  تداهش  نوچ  یسابع  روصنم  گنج  رد  دیـسر و  یلع ع  نب  نسح 

دریگیم وت  زا  دنیبهب  ار  نآ  بلاط  یبا  لآ  زا  کی  ره  هک  رادهگن  ریگب و  ار  ریشمش  نیا  تفگ  هداد  ودب  ار  راقفلا  وذ  دناوخب و  دوب  نویدم 
داد ودب  رانید  دص  راهچ  درک و  بلط  ار  درم  نآ  دش  دزمان  نمی  هنیدم و  تیالوب  یسابع  نامیلـس  نب  رفعج  نوچ  دهدیم و  وتب  ار  تقح  و 

. تفرگ وا  زا  ار  غیت  و 
ص:80  ، داشرإلا همجرت 

. دندوب هدراذگ  رارفب  اپ  نارگید  هکنآ  اب  درکیم  عفد  ادخ  لوسر  زا  ار  نانمشد  دوخ  ریشمش  اب  هداتسیا  ص )  ) ادخ لوسر 
یلع ع تسدب  هک  دندوب  موزخم  ینب  هفئاط  زا  اهنآ  همه  هدوب و  رفن  هن  دحا  زور  رد  ناکرشم  نارادمچرپ  هدومرف  رقاب ع  ترضح  - 10 ( 1)

. دندیدرگ حضتفم  هراچیب و  زور  نآ  موزخم  ینب  دندش  هتشک 
. دش هتشک  تبرض  نیمهب  درک و  ادج  ار  وا  نار  زا  یمین  دز  وا  ياپب  يریشمش  تفر  سنخا  نب  مکح  هزرابمب  یلع ع  هدومرف  و 

دوب حالـسلا  لـماک  شوپ و  هرز - درم  هک  هفیذـح  یبا  نب  ۀـیما  دـنداد  ناـشن  یتصـش  برـض  هدرک و  ینـالوج  نینچ  ناناملـسم  هک  یتقو 
نینمؤملا ع ریما  تشک  ار  وا  هیما  تفر  وا  هزرابمب  ناناملـسم  زا  يدرم  میامنب  ار  ردـب  زور  یهاوخنوخ  دـیاب  زورما  تفگیم  هدـمآ  نادـیمب 
ار رپس  درک  یلع ع  هلاوح  يریشمش  زین  وا  دربورف  رگیدکیب  ار  وا  دوخ  هالک  هچنانچ  دروآ  دورف  وا  رسب  يریـشمش  درک  تمیزع  وا  فرطب 
، درک صـالخ  ترـضح  نآ  رپس  زا  ار  شغیت  زین  وا  تشادرب  وا  دوخهـالک  زا  ار  ریـشمش  یلع ع  دـش  رگراـک  رپـس  هب  ریـشمش  هدروآشیپ 
متـشک و ار  وا  هدروآ و  دورف  اج  نادـب  ریـشمش  داتفا  هدربماـن  لـغب  ریزب  ممـشچ  ماـگنه  نآ  رد  دـیوگ  یلع ع  دـندش  ادـج  مه  زا  یکدـنا 

. مدرک تعجارم 
واب ادخ ص  لوسر  درکیم  تیامح  وا  لوسر  ادخ و  نید  زا  دنام و  یقاب  یئاهنت  هب  یلع ع  دندرک و  رارف  ناناملـسم  همه  هک  دـحا  زور  رد 

. يدرکن رارف  نارگید  اب  وت  ارچ  دومرف 
زا تسد  مزیخنرب و  ياج  زا  ادخب  دنگوس  مراذـگب  اهنت  ار  امـش  منک و  رارف  مهنم  تسا  نکمم  هنوگچ  درکـضرع  بجعت  لامک  اب  یلع ع 

هدعوب نانم  يادخ  هک  ارت  داب  هدژم  یلع  ای  دومرف  ادخ ص  لوسر  دیامرف  افو  هداد  وتب  هک  یترـصن  هدعو  لاعتم  يادخ  ات  مرادـنرب  رازراک 
. دنوشیمن زوریپ  ام  رب  هاگ  چیه  ناکرشم  نیا  زا  دعب  دیامرفیم و  افو  دوخ 
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هتخات و اهنآ  رب  یلع ع  نک  رود  ار  هدع  نیا  یلع  ای  دومرف  دندرک  هلمح  يو  بناجب  هدع  تقونامه  ( 2)
ص:81  ، داشرإلا همجرت 

هَّللا دـبع  نب  ورمع  هدرک و  هلمح  اهنآ  رب  یلع ع  دـندرک  موجه  زین  يرگید  رکـشل  دـندش  قرفتم  رکـشل  تشک  ار  یموزخم  هیما  نب  ماشه 
زا ار  يرماع  کلام  نب  رشب  هتخات و  اهنادب  یلع ع  زاب  هدروآ  يور  ادخ  لوسر  فرطب  یموس  رکـشل  دندرک  رارف  رکـشل  تشک  ار  یحمج 

. تساخنرب مرکا ص  ربمغیپ  تمیزعب  ناکرشم  زا  يرکشل  دعب  هب  نآ  زا  دندروخ  تسکش  هدرک و  رارف  زین  اهنیا  دنارذگ  راقفلا  وذ  مد 
دندرک و چوک  هکم  فرطب  ناکرـشم  دنتـشگزاب و  دـندوب  هدـش  مزهنم  هک  یناناملـسم  تفای و  نایاپ  راوگان  دـمآشیپ  نیا  اب  دـحا  گنج 

. درک تعجارم  هنیدم  فرطب  مرکا ص  ربمغیپ 
تسدب یبآ  فرظ  دمآ و  هادف  نیملاعلا  حاورا - شراوگرزب  ردپ  لابقتـسا  هب  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  اهجوز  اهیبا و  یلع  اهیلع و  ارهز  همطاف 

. داد وشتسش  شتبحم  رهم و  زا  رپ  تسدب  دوب  يدحا  ترضح  ینابر  لامج  هک  ار  ادخ ص  لوسر  كرابم  تروص  هتفرگ 
ار راقفلا  وذ  دوب  ناکرـشم  نوخ  قرغ  شاهناش  ات  وا  تسد  هک  یلاح  رد  دیـسررد  مالّـسلا » هیلع  هَّللا  یلو  یلع   » لاـمهیب تاذ  دـشن  هلـصاف 
ار راعشا  نیا  تسکش و  ار  نانمشد  تشپ  درک و  يرای  ارم  زورما  هک  ار  ریشمش  نیا  ریگب  دومرف  هداد  هیـضرم  هیکز  همطاف  ارـس  ود  هدیـسب 

. دورس
دوخ هدوبن و  نارگن  نآ  زا  هدرک و  دیپسور  ارم  هک  ار  بیعیب  دنمرنه  ریشمش  نیا  ریگب  همطاف  يا  ( 1)

ص:82  ، داشرإلا همجرت 
. منکیمن تمالم  هجو  چیهب  مه  ار 

. مدرکن يراذگورف  هقیقد  تسا  ملاع  دوخ  ناگدنب  لاحب  هک  ادخ  زا  يرادربنامرف  دمحا و  يرای  هار  رد  مدوخ  ناجب  دنگوس 
. هدیناشچ رادلا  دبع  مدرم  هب  ار  خزود  میمح  ماج  هک  تسیریشمش  نامه  نیا  نک  كاپ  نآ  زا  ار  ناگتشک  ياهنوخ 

هب ار  شیرق  ناگرزب  لاعتم  يادـخ  دـمآرب و  دوخ  هفیظو  ماـجنا  زا  یبوخب  وت  رهوش  هک  ار  شریـشمش  ریگب  همطاـف  يا  يرآ  دومرف  ربمغیپ 
. درک دوبان  وا  ریشمش 

دحا ناگتشک  لصف 23 

. دناهدمآرد ياپ  زا  یلع ع  تسدب  هک  هدوب  ياهدع  نامه  اهنآ  رتشیب  دناهتشون  هچنانچ  هدرب و  مان  ار  ناکرشم  ناگتشک  ناخّروم  ( 1)
هتشک یلع ع  ار  وا  هدوب و  تسا  رادلا  دبع  ناگهداون  زا  هک  هحلط  یبا  نب  ۀحلط  تسدب  دحا  زور  رد  شیرق  مچرپ  هتفگ  قحـسا  نب  دمحم 
هفیذح یبا  نب  دیلو  سنخا و  نب  مکحلا  وبا  دیمح و  نب  هَّللا  دبع  هدرپس و  خزود  کلامب  وا  مه  ار  دلاخ  شردارب  دیعس و  وبا  وا  رسپ  زین  و 

زا بانج  نآ  ار  نارگید  باوص و  کلام و  نب  رـشب  یمحجلا و  هَّللا  دبع  نب  ورمع  هیما و  نب  ماشه  لیبحرـش و  نب  ةاطرا  هیما و  شردارب  و 
. هدنارذگ غیت  مد 

ربمغیپ زا  اهنت  هب  هتـشگنزاب  دوخ  ياجب  ناگدروخ  تسکـش  هتفاین و  نایاپ  گنج  یتقو  ات  هدوب و  یلع ع  اب  يزوریپ  تسا  تباث  هچناـنچ  و 
ءانثتسا نودب  دندرک  رارف  زور  نآ  رد  هک  یناسک  هدرکیم و  هعفادم  ص 

ص:83  ، داشرإلا همجرت 
. دنتفرگ رارق  ادخ  مشخ  باتع و  دروم 

. دندوب راصنا  مدرم  زا  رفن  جنپ  ای  رفن  راهچ  ای  رفن  تشه  دندرک  يراکمه  ربمغیپ  تظفاحم  رد  یلع ع  اب  اریخا  هک  یناسک  زا  و 
هدرکیم الب  زا  وا  بانج  هک  یلابقتـسا  نسح  دـناهدمآرد و  ياپ  زا  وا  تسدـب  هک  یناگتـشک  یلع ع و  هراـب  رد  یملـس  طـالع  نب  جاـجح 

. دیوگ
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نامدرم وا  ياهیئاد  اهومع و  هک  دـنیزگیمرب  بلاط ع  یبا  نب  یلع  دـننام  ار  یـصخش  دوخ  نید  نانمـشد  ندرک  دوبان  يارب  لاـعتم  يادـخ 
. دنتسه یمیرک 

. دنتخاس كاله  هدنکفا و  نیمزب  زیت  ریشمشب  ار  هحیلط  دننام  دندرک و  کمک  وتب  دنشاب  اناوت  هشیمه  يارب  هک  وت  ناتسد 
ار اهنآ  دندمآیم  بیشن  هب  زارف  زا  هک  یماگنه  رد  دوخ  نارب  ریـشمش  اب  یتفرگ و  تخـس  ار  راک  دوخ  نانمـشد  رب  یئاناوت  روالد  نوچ  و 

. يداد تسکش 
. يدومنن فالغ  رد  دیدرگن  ریس  ات  يدرک و  باریس  نانمشد  ياهنوخ  زا  ار  دوخ  ناشطع  ریشمش 

ریضنلا ینب  هوزغ  لصف 24 

رد ار  ترـضح  نآ  هاگرخ  هدرک و  هجوت  نانآ  راصحب  درک  تمیزع  ریـضنلا  ینب  مدرم  یبوکرـس  يارب  ادـخ ص  لوسر  هک  یماـگنه  ( 1)
روتسد ترـضح  دندنکفا  ادخ ص  لوسر  همیخ  هب  يریت  ریـضنلا  ینب  زا  دیـسرارف  بش  نوچ  دندرک  اپ  رـس  احطب  همطح  ینب  هطقن  نیرخآ 

فارطا راصنا  رجاهم و  دنداد و  رارق  هوک  هنماد  رد  ار  وا  هاگرخ  داد 
ص:84  ، داشرإلا همجرت 

. دندومن هطاحا  ار  شترضح  هاگتسد  نودرگ  هاگرخ 
لوسر مینیبیمن  ار  وا  ام  تساجک ؟ یلع ع  دنتشاد  هضرع  ادخ  لوسرب  هدیدن  ار  یلع ع  ناناملسم  درک  کیرات  ار  ناهج  الماک  بش  نوچ 
مرکا لوسر  هاگرخب  ریت  هک  يدوهی  رـس  دمآ و  یلع ع  دشن  هلـصاف  هدرک  مادقا  امـش  عفنب  يراک  ماجنا  يارب  منکیم  لایخ  دومرف  ادخ ص 

؟ يدرک هچ  دیسرپ  ادخ ص  لوسر  دراذگ  ترضح  نآ  ربارب  رد  دوب  ارورع  شمان  هدوب و  هدز 
ام رب  نوخیبش  دصقب  ماگنه  بش  تسا  نکمم  متفگ  متسشن و  وا  نیمک  رد  تسکابیب  روالد و  یمدآ  رادرکدب  نیا  هک  متـسناد  درکـضرع 

هدرمش تمینغ  ار  تصرف  مهنم  دیآیم  ام  فرطب  نایدوهی  زا  رفن  هن  قافتاب  هدیشک  ریشمش  اب  مدید  دشن  هلـصاف  دیآ  نوریب  دوخ  راصح  زا 
هارمه نم  اب  ار  ياهدع  نونکا  دنتفر  دوخ  راصح  کیدزن  گنرد  الب  هدرک و  رارف  شباحـصا  نکیل  مدرک  مامت  ار  شراک  هتخیوآرد و  واب 

وا اب  ار  فینح  نب  لهـس  هشرخ و  نب  كامـس  هناجد  وبا  لیبق  زا  ار  باحـصا  زا  رفن  هد  ادخ ص  لوسر  میآ  زوریپ  ناشیدب  مدنموزرآ  نک 
دنتـشک و ار  همه  هتفای  تسد  اهنادب  دـنوش  دراو  دوخ  راصح  هب  نایدوهی  هکنآ  زا  شیپ  هدرک و  چوک  هدـع  نآ  بناجب  نانآ  درک و  هارمه 

. دنتخیر همطح  ینب  ياههاچ  زا  یکی  رد  ار  اهنآ  داد  روتسد  مرکا  ربمغیپ  دندروآ  ادخ ص  لوسر  روضح  ار  ناشاهرس 
. دنیآ زوریپ  دننک و  حتف  ار  ریضنلا  ینب  راصح  دنناوتب  ناناملسم  درک  باجیا  یلع ع  لمع  نیمه  و 

. دش هتشک  يدوهی  فرشا  نب  بعک  بش  نآ  رد  و 
درک و بحاصت  هتفای  طلست  ناشیا  رب  هکنآ  زا  سپ  ار  ریضنلا  ینب  ياهتورث  اهراصح و  ادخ ص  لوسر 

ص:85  ، داشرإلا همجرت 
یلع ع هب  دومن و  میـسقت  دوخ  نارای  نایم  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتمینغ  نیلوا  نیا  عقاو  رد  دومن و  شخب  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ار  اهنآ 

قلعتم هک  شخب  نیا  دیامن و  میـسقت  نایاونیب  نایم  رد  هقدـص  ناونعب  ار  اهنآ  هدرک و  يرادـهگن  ار  شترـضحب  طوبرم  شخب  داد  روتـسد 
دمآرد یلع ع  رایتخا  تسد  رد  شتلحر  زا  سپ  دوب و  وا  دوخ  فرصت  رد  دوب  تایح  دیق  رد  لوسر  ترضح  هک  یتقو  ات  دوب  ادخ  لوسرب 

. تسا همطاف  نادنزرف  عافتنا  تسد  رد  زورما  ات  هرخالاب  و 
. دیارسیم دناهتشک  یلع ع  تسدب  هک  يرفن  هن  ریضنلا و  ینب  دمآشیپ  هراب  رد  تباث  نب  ناسح 

وا نارای  زا  رفن  هن  دش و  هتـشک  اهنآ  گرزب  دنداتفا  یتخبدب  هب  نارگید  مشچ  ربارب  رد  دـش و  ریـضن  ینب  مدرم  ریگنماد  یبیجع  یگراچیب 
. دندیدرگ يرارف  یعمج  هتشک و 
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بازحا گنج  لصف 25 

قیقحلا یبا  نب  مالـس  لیبق  زا  نایدوهی  زا  هدع  دوب  نیا  گنج  نیا  ببـس  داتفا و  قافتا  بازحا  گنج  هعقاو  ریـضن  ینب  رازراک  زا  سپ  ( 1)
هک نایفـس  وبا  اب  هتفر و  هکمب  هبلاو  مدرم  زا  هدع  اب  یبلاو  هرامع  وبا  یبلاو و  سیق  نب  ةذوه  عیبر و  نب  ۀنانک  بطخا و  نب  ییح  يریـضن و 

لایخب هک  یئاهیتحاران  زا  دندومن و  کیرحت  ترـضح  نآ  اب  مزرب  ار  وا  دـندرک و  تاقالم  دراد  ینمـشد  هقباس  ادـخ  لوسر  اب  دنتـسنادیم 
. دیامن يرای  مرکا ص  ربمغیپ  اب  هزرابم  يارب  ار  نانآ  ات  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  تیاکش  يوب  هدید  بانج  نآ  زا  دوخ 

دهعتم دـیناوخب و  يو  گنجب  ار  اهنآ  هتفر  شیرق  شیپ  کنیا  میتسه  امـش  رایتخا  تسد  رد  دـیهاوخب  هک  یقیرط  رهب  ام  تفگ  نایفـس  وبا 
يراکمه نانآ  اب  هظحل  نیرخآ  ات  دیرادنرب و  اهنآ  يرای  زا  تسد  هک  دیوش 

ص:86  ، داشرإلا همجرت 
. دیزاس هراچیب  ار  ربمغیپ  هدش و  زوریپ  ات  دیئامن 

هدرک يراکمه  امش  اب  اج  همه  ام  دندرک  هفاضا  دندرک و  توعد  ربمغیپ ص  اب  گنجب  ار  نانآ  هتفر و  شیرق  نارس  تاقالمب  اهیدوهی  ( 1)
. میزاس هراچیب  لصأتسم و  ار  وا  ات  میشوکیم  امش  زا  ینابیتشپ  هب  و 

دمحم هک  ینید  زا  تسا و  مولعم  ناتملع  هقباس  هدش و  ینازرا  امـشب  باتک  نیلوا  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  يدوهی  هورگ  يا  دنتفگ  شیرق 
تقیقحب هدروآ  وا  هک  ینیئآ  ای  تسا  رتهب  ام  نید  ایآ  دـیئوگب  نونکا  دـیربخاب  مینکیم  راـتفر  نآ  تاروتـسدب  اـم  هک  ینید  دـنکیم و  اـعدا 

. رتکیدزن تقیقحب  تسا و  رتهب  وا  نید  زا  امش  نید  دنتفگ  دنشاب  هدیسر  دوخ  روظنمب  هکنآ  يارب  نایدوهی  تسا  رتکیدزن 
. دندرک هدامآ  ادخ ص  لوسر  اب  مزر  يارب  ار  دوخ  هدش و  لاحشوخ  نخس  نیا  ندینش  زا  شیرق 

دوهی کنیا  درک و  يرای  ناتنمشد  هراب  رد  ار  امـش  لاعتم  يادخ  تفگ  هدرک  تاقالم  شیرق  اب  نایفـس  وبا  دش  ملـسم  نانآ  یگدامآ  نوچ 
يارب خسار  یمزع  اب  ینعم و  مامتب  مه  اهنآ  دنزاس  هراچیب  ار  شناوریپ  وا و  ای  دنوش و  دوبان  ناشهمه  ای  دنگنجیم  يو  اب  امش  یهارمهب  مه 

. دندیدرگ هدامآ  مرکا ص  ربمغیپ  اب  مزر 
دهعتم دندرک و  توعد  ربمغیپ ص  اب  گنجب  مه  ار  نانآ  هتفر  نالیع  سیق  نافطغ و  هلیبق  هب  دندرک  گنهآمه  دوخ  اب  ار  شیرق  هک  دوهی 

. دنداد عالطا  لئابق  نیاب  دندوب  هدومن  نادوهی  اب  هک  یقافتا  شیرق و  يراکمه  زا  دنیامن و  تدعاسم  کمک و  نانآ  هب  دندش 
نافطغ نایفـس و  وبا  یتسرپرـس  هب  شیرق  ادـخ ص . لوسر  اب  گنج  يارب  یگدامآ  لئابق و  ریاس  شیرق و  اـب  دوهی  دادرارق  داـقعنا  زا  سپ 

نب ةربو  هّرم و  ینب  رد  فوع  نب  ثراح  هرازف و  ینب  نایم  رد  نصح  نب  ۀنییع  تسایرب 
ص:87  ، داشرإلا همجرت 

بازحا گنج  لصف 25  داشرإلا 87  همجرت  دومن . مایق  لئابق  نیا  کـمکب  میتفگ  هکناـنچمه  شیرق  دـندرک و  تکرح  عجـشا  رد  فیرط 
85 ص :  ..... 

نارای اب  دناهدش  هدامآ  وا  اب  مزرب  ریذپان  تسکـش  یتمیزع  اب  تسناد ، دش و  ربخاب  لئابق  بازحا و  عامتجا  زا  هک  یتقو  ادخ ص  لوسر  ( 1
. درک تروشم  صوصخ  نیا  رد  دوخ 

اب هدرک  هدافتسا  هدوب  هدامآ  هک  یئاهبقن  زا  دنتخات  اهنآ  رب  نانمشد  رگا  دننامب و  هنیدم  رد  هک  دنداد  يأر  اقفتم  مه  ادخ ص  لوسر  نارای 
. دنگنجب نانآ 

نامرف هتفریذپ  ار  ناملـس  هتـساوخ  ادخ ص  لوسر  دننک  رفح  یقدنخ  تسنآ  رتهب  تخاس  ناشن  رطاخ  هدیدنـسپن و  ار  يأر  نیا  هر  ناملس 
. درکیم يراکمه  دوخ  نارای  اب  مه  بانج  نآ  دوخ  دنزادرپب و  قدنخ  رفحب  ناناملسم  ات  داد 

تدم قدنخ  زا  هشوگ  رد  هدش  كانمیب  اهنآ  یگدامآ  تیعمج و  زا  دندید  ار  اهنآ  هک  ناناملسم  دندیـسر  نیقفتم  بازحا و  تقونامه  رد 
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. داتفین قافتا  يرگید  گنج  گنس  هزین و  ریت و  زا  ریغب  تدم  نیا  رد  دندرک و  تماقا  بش  دنا  تسیب و 
هنییع و بناجب  یلوسر  دنرادن  رازراک  يارب  یگدامآ  هدش و  وربور  یتسس  فعـض و  اب  ناناملـسم  رتشیب  درک  هجوت  یتقو  ادخ ص  لوسر 

کی ربارب  رد  دـندرگزاب  دـنهد و  همتاخ  حلـصب  ار  رازراک  ات  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  داتـسرف و  هدوب  نافطغ  رادهپـس  رفن  ود  هک  ثراـح 
. دومرف تروشم  صوصخ  نیا  رد  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعس  اب  انمض  دوش و  میلست  اهنادب  هنیدم  هویم  زا  موس 

نانآ اب  هاوخان  هاوخ  ام  تسین و  نامرف  شریذـپ  زا  هراچ  تسا  یهلا  روتـسد  یحو و  مکحب  تیعمج  نیا  اب  ام  حلـص  هاـگ  ره  دندرکـضرع 
. میراد یصوصخب  يأر  هراب  نیا  رد  ام  دینزب  حلص  راکب  تسد  ام  شیاسآ  يارب  یهاوخیم  رگا  میزادرپیم و  هحلاصمب 

ص:88  ، داشرإلا همجرت 
بناجب فرط  همه  زا  هدرک و  هراچیب  نامک  کی  اب  ار  امـش  نایزات  مینیبیم  نکیل  هدماین  ینامرف  هدیـسرن و  ییحو  دومرف  ادـخ ص  لوسر 

. مهاکب نانآ  تکوش  زا  یکدنا  هلیسو  نیدب  ات  متساوخ  دناهدروآ  يور  امش 
ار وا  میتخانـشیمن و  یئادـخ  میدوـب و  کیرـش  یتـسرپتب  ادـخب و  كرـش  رد  نـیا  زا  شیپ  ناـشیا  اـب  اـم  درکـضرع  ذاـعم  نـب  دعـس  ( 1)

يادخ هک  نونکا  شورفب و  ای  هدوب و  ینامهم  ناونعب  ای  میهدـب  اهنادـب  دوخ  جـنرتسد  زا  میتساوخیم  هاگ  ره  تقو  نامه  میدـیتسرپیمن و 
نکمم هنوگچ  هداد  يرترب  نارگید  رب  وت  سدـقا  دوجوب  هدومرف و  يربهر  نآ  نیئآ  هب  ار  اـم  هتـشاد و  ینازرا  اـمب  ار  مالـسا  تمعن  لاـعتم 

میهاوخن اهنآب  يرگید  زیچ  زیت  ریـشمش  مد  زج  ادخب  دنگوس  میهد  رارق  اهنآ  رایتخا  تحت  رد  ار  دوخ  جنرتسد  يزاین  كدـنا  نودـب  تسا 
. دیامرف تموکح  ناشیا  ام و  نایم  ادخ  ات  داد 

هاگ چیه  لاعتم  يادخ  اریز  دیـشاب  رادیاپ  دیراد  هک  یتمیزع  نامهب  مدش  ربخاب  الماک  امـش  یبلق  هدـیقع  زا  نونکا  دومرف  ادـخ ص  لوسر 
. دزاسیمن هدوسآ  ار  وا  دنکن  افو  دوخ  هدعوب  ات  دنکیمن و  راوخ  ار  شربمغیپ 

يرای هدعو  درکیم و  کیرحت  عیجشت و  ار  نانآ  درک و  توعد  نمـشد  اب  داهجب  ار  ناناملـسم  تساخرب و  ياج  زا  مرکا ص  ربمغیپ  سپس 
باطخ و نب  رارـض  بهو و  نب  ةریبه  لهج و  وبا  نب  ۀمرکع  ّدو و  دـبع  نب  ورمع  لیبق  زا  شیرق  ناگراوس  زا  هدـع  تقونامه  دادـیم  ادـخ 

يارب ار  نانآ  هتفر  هنانک  ینب  ياههاگـشیاسآ  هب  هدیهج  دوخ  نابـسا  رب  هدرک  راوتـسا  ار  گنج  سابل  هدـش و  رازراک  هدامآ  يرهف  سادرم 
نایزات نایم  نونک  ات  هک  تسیاهلیح  نیا  ادخب  دنگوس  دنتفگ  هدرک  تقد  بوخ  دندمآ  قدنخ  رانک  هدنار  بسا  سپس  هدرک  هدامآ  برح 

هدش عقاو  علـس  قدنخ و  رد  هک  يرازهروش  نایم  رد  افداصت  هدنار  ار  اهبـسا  هتفرگ  رظن  رد  ار  قدـنخ  زا  یگنت  لحم  هاگنآ  هتـشادن  هقباس 
. دنتفرگ اهنآ  رب  هار  رس  ناناملسم  زا  هدع  اب  نینمؤملا ع  ریما  دندمآرد  دوب 

ص:89  ، داشرإلا همجرت 
زرابم هداتسیا  شباحصا  ربارب  دشاب  هداد  ناشن  مه  ار  دوخ  يروالد  انمـض  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  تیمها  هکنیا  يارب  ّدو  دبع  نب  ورمع  ( 1)

. مشکب ارت  مرادیمن  تسود  نم  هک  درگزاب  مع  رسپ  يا  تفگ  واب  ورمع  هدراذگ  شیپ  مدق  یلع ع  دیبلط 
یهد ماجنا  يریذپهب و  وت  دنهاوخب  وت  زا  ار  راک  ود  زا  یکی  اهیـشیرق  زا  یکی  هاگ  ره  هدرک  دهع  ادخ  اب  ماهدینـش  ورمع  يا  دومرف  یلع ع 

؟ تسمادک وت  هتساوخ  ود  کنیا  تسا  نینچ  يرآ  تفگ 
هتساوخ دومرف  مرادن  لوسر  ادخ و  مالسا و  هب  يزاین  نم  تفگ  ینیزگرب  ار  مالـسا  نید  يروایب و  نامیا  لوسر  ادخب و  هکنآ  یکی  دومرف 

. مینک گنج  هدایپ  ات  یئآ  ریزب  بکرم  زا  هک  تسنیا  مود 
. يوش هتشک  نم  تسدب  وت  مرادیمن  تسود  هدوب و  تقافر  هقباس  وت  ردپ  نم و  نایم  هک  درگرب  یلع  يا  تفگ  ورمع 

. يرادرب یتسرپتب  زا  تسد  ینک و  هجوت  قح  فرطب  هکنآ  رگم  مشکب  ارت  مرادیم  تسود  نم  ادخب  دنگوس  دومرف  یلع ع 
یپ ار  نآ  ياپ  تسد و  هدـش  هدایپ  بسا  زا  اج  نامه  یـشکیم !؟ ارم  وت  تفگ  بجعت  لاـمک  اـب  هدرک  تحاراـن  ار  ورمع  يروـالد  تیمح 

رپسب يریـشمش  هدروخ  ریت  گنلپ  نوچ  دروآ و  هلمح  ترـضح  نآ  بناجب  هدیـشک  ریـشمش  دـیبوک  ناویح  نآ  تروصب  تشم  اب  هدرک و 
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. تشک دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  یتبرض  اب  مه  یلع ع  تخاون  یلع ع 
ص:90  ، داشرإلا همجرت 

نادرم فرطب  هدش  جراخ  قدنخ  زا  دنهد  ناشن  دوخ  زا  يرثا  هکنآ  نودب  دـنتفای  هتـشک  یگداسب  ار  دوخ  یمان  رادرـس  هک  نایهارمه  ( 1)
. دنریمب سرت  زا  دندوب  هدمآ  يو  اب  هک  نانآ  دوب  کیدزن  تشگزاب و  دوخ  لوا  ياجب  مه  یلع ع  دندرک و  رارف  دوخ 

: دیامرف وا  لتق  هراب  رد  نینمؤملا ع  ریما 
يادـخ تقیقح  قـح و  هار  زا  متـسه  یلع  هک  نم  دـنکیم و  يراـی  تسوا  تب  هک  یگنـس  زا  يرکف  هاـتوک  یناداـن و  رثا  رب  ّدو  دـبع  ورمع 

. میامنیم يرای  ار  دمحم 
. متشاذگ دوخ  لاحب  دتفایم  اهتشپ  اهگنس و  نایم  هک  یئامرخ  تخرد  هخاش  دننام  ار  وا  ناجیب  دسج  مدنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  وا 
. تخاسیم نایرع  ارم  دوب  نم  ياجب  وا  رگا  مدرواین و  نوریب  ار  وا  ياهسابل  مزاینیب  ادخ  ياوس  ام  زا  نمادکاپ و  هک  اجنآ  زا  نم 

. درادن يروای  رای و  هدراذگ و  اهنت  راوخ و  ار  شلوسر  دوخ و  نید  ادخ  هک  دینکن  لایخ  بازحا  مدرم  يا  امش 
لحم دنتـشگیم و  قدنخ  رانک  رد  رارـض  هَّللا و  دبع  نب  لفون  هریبه و  همرکع و  ّدو و  دـبع  ورمع  بازحا  گنج  زور  رد  دـیوگ  يرهز  - 1
روبع نتفر و  يارب  رضاح  ناشاهبسا  هک  دندیـسر  یلحمب  ات  دنناسرب  ناناملـسمب  ار  دوخ  دننک و  روبع  دنناوتب  نآ  زا  هک  دنتـسجیم  یکیراب 
تأرج یسک  نکیل  هداتسیا  مه  ناناملسم  دندروآرد و  نالوجب  یفاکش  رازروش و  نایم  ار  دوخ  ياهبـسا  هرخالاب  ات  دندوبن  اجنآ  زا  ندرک 

. دروآرد نازرابم  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  تشادن 
ص:91  ، داشرإلا همجرت 

. مدش هتسخ  تفرگ و  میادص  مدیبلط  وجگنج  متفگ و  زرابم  نم  له  هکسب  تفگیم  هیانکب  دیبلطیم و  زرابم  هتسویپ  ّدو  دبع  نب  ورمع  ( 1)
اب هزرابم  داهنـشیپ  يرگید  دیاش  دوب  رظتنم  دادیمن و  هزاجا  ادخ  لوسر  نکیل  درکیم  وا  نادیم  تمیزع  نینمؤملا ع  ریما  تدم  نیا  مامت  رد 

دننام دنتـشادن و  ار  وا  اب  هزرابم  تأرج  دـندوب  هداتفا  تشحوب  ـالماک  ناـشنانابیتشپ  ناـیهارمه و  وا و  زا  هک  ناناملـسم  اـقافتا  دـهدب  ار  وا 
. دندوب هدش  کشخ  دوخ  ياج  رد  هتسشن  وا  رس  رب  گرم  سکرک  هک  یمدآ 

نیمز رب  ار  شرمع  هشیـش  هتفر  وا  نادـیمب  رتدوز  هچ  ره  درکیم  یعـس  مه  یلع ع  فرط  نآ  زا  دـش و  ینالوط  ورمع  ندـیبلط  زرابم  نوچ 
هداد واب  ار  شریـشمش  هدراذگ و  وا  رـس  رب  ار  دوخ  همامع  ادخ  لوسر  هتفر  کیدزن  یلع ع  ایب  نم  کیدزن  دومرف  واب  ادخ ص  لوسر  دنز 

. نک يرای  ار  وا  ایادخ  هک  هدرک  اعد  انمض  نک و  يرای  ار  ادخ  نید  ورب و  دومرف 
. دمآ نادیمب  دشاب  روالد  رفن  ود  نیا  لامعا  رظان  هکنآ  يارب  مه  يراصنا  رباج  هتفر و  ورمع  فرطب  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا یکی  ای  تجاح  هس  یـسک  هاگ  ره  يزع  تال و  هب  دـنگوس  یتفگیم  تیلهاج  ناـمز  رد  ورمع  يا  دومرف  دـش ، وربور  يو  اـب  هک  یلع ع 
. تسا نینچ  يرآ  تفگ  مروآیم  رب  ار  وا  زاین  نم  دنک  تساوخرد  نم  زا  ار  اهنآ 

. يوش ادخ  رما  میلست  وا و  لوسر  توبن  ادخ و  یئاتکی  هب  یهد  یهاوگ  تسنیا  نم  تجاح  کنیا  دومرف  یلع ع 
ص:92  ، داشرإلا همجرت 

متفگ هچ  نادـب  رگا  هکلب  تسا  نینچ  هن  دومرف  یلع ع  تسین  يزاـین  نادـب  ارم  هک  رادرب  فرحنیا  زا  تسد  مع  رـسپ  يا  تفگ  ورمع  ( 1)
تـسیندشن مه  نیا  تفگ  يدرگزاب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  تسنیا  نم  رگید  تجاح  دومرف  سپـس  دش . دهاوخ  مامت  وت  عفنب  ینک  رارقا 

. دنهدیم رارق  دوخ  لفاحم  لقن  ارم  راک  نیا  شیرق  ياهنز  اریز 
نونک ات  هک  دوب  یتجاح  نیا  تفگ  دیدنخ و  نخـسنیا  زا  ورمع  يزادرپب ، هزرابمب  نم  اب  يوش و  هدایپ  هک  تسنیا  نم  رگید  تجاح  دومرف 

تردـپ اریز  مناسرب  لتقب  ار  يراوگرزب  وت  دـننام  متـسین  رـضاح  نم  لاـح  نیع  رد  دـندوب  هدرکن  تساوخرد  نم  زا  ناـیزات  زا  کـی  چـیه 
. دوب نم  یمیمص  تسود 
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تـشم اـب  هدـمآ  ریزب  بکرم  زا  هدـش  رثأـتم  ورمع  يآ  دورف  بسا  زا  یلیاـم  رگا  کـنیا  مشکب  ارت  مراد  تسود  نـم  نـکیل  دوـمرف  یلع ع 
. دنار بقعب  ار  ناویح  نآ  هدز و  شبسا  تروصب 

يادص رابغ  نایم  زا  هک  دشن  هلـصاف  مدیدن  ار  اهنآ  هچنانچ  دش  دنلب  يرابغ  درگ و  دنتخیوآرد و  رگیدکیب  لیلی  راوس  ود  نیا  دیوگ  رباج 
. تشک ار  ورمع  یلع ع  متسناد  دش  دنلب  ریبکت  هب  یلع ع 

هدینـش ار  یلع  ریبکت  يادـص  هک  ناناملـسم  فرط  نآ  زا  دـنتخادنا و  قدـنخ  نایم  رد  ار  دوخ  دـنتفای  عـالطا  شنتـشک  زا  هک  وا  باحـصا 
رداق وا  بسا  هدـنام و  قدـنخ  نایم  رد  دـندید  ار  هَّللا  دـبع  نب  لفون  هدرک  يدـمآشیپ  هچ  دـننیبهب  اـت  دـندرک  هجوت  ترـضح  نآ  فرطب 

. مینک هزرابم  مه  اب  دیئایب  یکی  یکی  تسین  راوازس  نتشک  قیرط  نیا  تفگ  لفون  دنداد  رارق  گنس  فده  ار  وا  تسین  تکرحب 
. تشک ریشمش  برضب  اریو  هدش  دراو  وا  رب  نینمؤملا ع  ریما 

هچنانچ هدز  وا  نیز  سوبرق  هب  یتبرض  هدرک و  زجاع  ار  وا  هدروآرد و  لاگنچب  ار  هریبه  وا  زا  سپ  و 
ص:93  ، داشرإلا همجرت 

. هتخاس ار  يو  راک  هدیرد و  ار  نآ  شوپور 
. دندرک رارف  مه  رارض  همرکع و 

ربخ نآرق  رد  ادـخ  هک  تولاج  دواد و  هصقب  مدرک  هیبشت  ار  وا  دـمآشیپ  نم  دـش  هتـشک  یلع ع  تسدـب  ورمع  هک  یتقو  رد  دـیوگ  رباج 
. تشک ار  تولاج  دواد  دنداد و  تسکش  ادخ  نامرفب  ار  اهنآ  « 1  » َتُولاج ُدُواد  َلَتَق  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  دهدیم 

سلاجم لفاحم و  رد  وا  بقانم  یلع و  زا  تاقوا  هراومه  ام  ادخ  هدـنب  يا  متفگ  متفر  نامی  هفیذـح  تاقالمب  تفگ  يدعـس  هعیبر  - 2 ( 1)
يا تفگ  دیراد  رطاخب  وا  قح  رد  یثیدـح  امـش  ایآ  دـیئامنیم  زواجت  دـینکیم و  طارفا  وا  هراب  رد  امـش  دـنیوگیم  هرـصب  مدرم  مینکیم  دای 

زا ار  دمحم  نارای  لامعا  همه  هاگ  ره  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادـخب  دـنگوس  یئامنیم  نم  زا  یلع ع  هراب  رد  یـشسرپ  هچ  هعیبر 
لامعا مامت  رب  بانج  نآ  لمع  نآ ، رگید  هفک  رد  ار  یلع ع  راک  دنراذگب و  یئوزارت  هفک  رد  زورماب  ات  هدـش  توبن  هب  ثوعبم  هک  يزور 

. دشابیمن نآ  تحص  رب  یلیلد  تسین و  لوبق  لباق  تبقنم  نیا  تفگ  هدینش  یلع ع  زا  ار  ماما  تبقنم  نیا  هک  هعیبر  دنکیم  ادیپ  يرترب  نانآ 
دحا زور  رد  دمحم  باحصا  یقب  ام  رکب و  وبا  رمع و  دندوب  اجک  دشابیمن  لمحت  نایاش  تبقنم  نیا  هنوگچ  ترطفتسپ  يا  تفگ  هفیذح 

يو هزرابمب  هنتکی  وا  دوب  هدـش  جراخ  ناشدـبلاک  زا  حور  یناجیب  هدرم  نوچ  یلع ع  زا  زجب  همه  دـیبلطیم و  زراـبم  ّدو  دـبع  نب  ورمع  هک 
. تشک ار  وا  ادخ  يرایب  تفر و 

رتالاب دـمحم  نارای  همه  لمع  زا  وا  شاداپ  تمایق  يادرف  اـت  دومن  یلع  زور  نآ  هک  يراـک  تسوا  تسد  رد  هفیذـح  ناـج  هک  ادـخ  قحب 
. تسا
______________________________

. هرقب هروس  هیآ 251  ( 1)
ص:94  ، داشرإلا همجرت 

. دومرفیم قدنخ  زور  رد  یلع ع  هتفگ  ذوبرخ  نب  فورعم  - 3 ( 1)
. دیهد عالطا  نم  نارایب  ار  اهنآ  نم و  نایم  دمآشیپ  امش  دندروآیم  هلمح  نم  رب  نینچ  نیا  نآ  ناگراوس  شیرق و  ایآ 

. درادیم زاب  ندرک  رارف  زا  ارم  نم  نکش  ناوختسا  نارب  ریشمش  يدرم و  تریغ  زورما 
نم مزرب  هدـنرب  هدومزآ  فاص  يدـنه  ریـشمش  اب  وا  هکنآ  اب  مدرک  كاله  ار  وا  مدـش  وربور  ّدو  دـبع  ورمع  اـب  نوچ  هک  مسک  ناـمه  نم 

. دوب هدمآ 
. مدومنن نوریب  ار  وا  ياههماج  ینمادکاپ  زا  مدنکفا و  كاخ  گنس و  نایم  رد  یئامرخ  هخاش  نوچ  متشک و  ار  وا  نم 
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درک هجوت  ادخ ص  لوسر  بناجب  هتخورفارب  ناشخرد و  تروص  اب  تشک  ار  ورمع  یلع ع  هک  یماگنه  هتفگ  قحـسا  نب  دـمحم  - 4 ( 2)
وا هرز  ياتمه  یهرز  نایزات  ناـیم  رد  هکنآ  اـب  يدرکن  نوریب  ار  وا  ياـههماج  یتشک  اریو  هکنآ  زا  سپ  ارچ  درکـضرع  واـب  باـطخ  رمع 

. مراذگب نایرع  ار  ممع  رسپ  ندب  مدرک  ایح  نم  دومرف  دشابیمن 
رکب و وبا  تخادنا  نیمزب  ادخ ص  لوسر  روضح  دروآ  دیرب و  ار  شرس  تشک  ار  ورمع  یلع ع  هک  یماگنه  دیوگ  يرصب  نسح  - 5 ( 3)

. دندیسوب ار  یلع  كرابم  رس  هتساخرب  ياج  زا  رایتخایب  رمع 
هتشادن هقباس  مالسا  رد  هک  دز  یتبرض  یلع ع  تفگیم  شایع  رکب  وبا  دیوگ  يدوا  مکحلا  نب  یلع  - 6 ( 4)

ص:95  ، داشرإلا همجرت 
دوبن و نآ  زا  رتموش  رتدب و  هک  دندروآ  دراو  بانج  نآب  یتبرض  زین  دوب و  ّدو  دبع  نب  ورمع  تبرض  شروظنم  هدوبن و  نآ  زا  رتدنمجرا  و 

. دوب مجلم  نبا  تبرض  شروظنم 
َو ْمُْکنِم  َلَفْسَأ  ْنِم  َو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ  دیامرفیم  رازراک  نیا  صوصخ  رد  شـش  تسیب و  ات  هدزای  هیآ  بازحا  هروس  رد  لاعتم  يادخ 
َو َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  ًادـیِدَش  ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اـَنُونُّظلا  ِهَّللاـِب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجاـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراـْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ 
زا ناگدـنب  يا  ًازیِزَع  ایِوَق  ُهَّللا  َناـک  َو  َلاـتِْقلا  َنِینِمْؤُْـملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  هلوـق  یلا  ًاروُرُغ  اَّلِإ  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اـم  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا 

ار راک  دندرکیم و  هلمح  امـش  يوسب  اهرکـشل  نیئاپ  الاب و  زا  هک  یماگنه  دیـشاب  هتـشاد  دایب  دینکن و  رطاخ  هداد  امـشب  ادخ  هک  یئاهتمعن 
لاـعتم يادـخب  تقو  نیا  رد  امـش  هدیـسر و  امـش  يوـلگ  يدوـگب  اـهلد  ناریح و  ار  ناتناگدـید  هک  دـندوب  هتفرگ  تخـس  امـش  رب  ناـنچ 
ناقفانم هک  یماگنه  دیـشاب  هجوتم  زین  دنداتفا و  هزرلب  ادیدش  دندمآرد و  شیامزآ  هتوب  رد  نمؤم  ناگدنب  هک  دوب  اجنیا  دیتشاد  یئاهنامگ 

مهم لاعتم  يادخ  دیامرفیم  هک  اجنآ  ات  دندرکن  يرگید  راک  لمع  نیا  زج  دـنتفیرف و  ار  ام  لوسر  ادـخ و  دـنتفگیم  روجنر  ناهایـس  لد  و 
هداد و رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  ناناملـسم  لاعتم  يادـخ  هیآ  نیا  رد  تسا ، دـنمجرا  اناوت و  وا  درک و  تیاـفک  ار  ناـنمؤم  رازراـک 

فکب بازحا  گنج  دوب و  وا  اب  يزوریپ  اریز  تسا  یلع ع  نینمؤملا  ریما  هدـیدن  تمالم  شنزرـس و  نمـشد ، تسود و  قافتاب  هک  یـسک 
دومرف هدـع  نیا  لتق  زا  سپ  مه  ادـخ  لوسر  دـنیامن و  تمیزه  ناکرـشم  هک  درک  باجیا  لـفون  ورمع و  نتـشک  دـش و  حـتف  وا  تیاـفکاب 

. دنگنجب ام  اب  دنناوتیمن  نانآ  میئامن و  رازراک  اهنآ  اب  میناوتیم  ام  هک  تسیماگنه  نونکا 
َلاتِْقلا َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  درکیم  تئارق  نینچ  ار  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  هیآ  هدربمان  هک  دناهدرک  تیاور  دوعـسم  هَّللا  دبع  زا  هدع  - 7 ( 1)

یلع ع دوجوب  ار  رازراک  مهم  رما  لاعتم  يادخ  ًازیِزَع : ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  یلعب 
ص:96  ، داشرإلا همجرت 

. دومرف تیافک 
: دیارسیم نینچ  ورمع  ندش  هتشک  هراب  رد  تباث  نب  ناسح 

چیه رد  هک  یگنج  نابـسا  ام و  هدیـشک  ياهریـشمش  زور  نآ  دز  يراظتنا  نودـب  يرگامغی  هب  تسد  هنیدـم  بونج  رد  ّدو  دـبع  نب  ورمع 
دراو وتب  يراک  ياههبرـض  هک  يدرک  هدـهاشم  ار  یبصعتاب  روالد و  ناناوج  ردـب  دادـماب  رد  نینچمه  يدـید و  دـندرکن  یهاتوک  یمدـق 

. دندروآ
. یئامن هشیدنا  هورکم  راوگان و  دمآشیپ  نیا  يارب  ای  ینک  هجوت  یگرزب  نیاب  زور  نیدب  ینادیمن  هک  دیسر  یئاجب  تراک  هرخالاب 

وا در  رد  هداد و  رارق  بطاـخم  هدـیلابیم  راـصنا  هلیبـقب  هک  ار  ناـسح  یناوج ، دندینـش  ار  راعـشا  نیا  رماـع  ینب  مدرم  هک  یماـگنه  دـنیوگ 
. دیارسیم

. دیلابب اهیمشاه  ریشمش  هب  دیاب  نکیل  دیاهتشکن  ار  ام  امش  دیئوگیم  غورد  ادخب  دنگوس 
ماقم نیدـب  هک  تسا  یلع ع  لاوزیب  يوزاب  تکرب  زا  دوشیم و  هدیـشک  ماین  زا  رازراـک  رد  هک  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نارب  ریـشمش  هب  ینعی 
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هراومه هک  یلع  تسا  هتشک  یلع  تعاجش  هشیب  ریش  وا  ياتمه  نکیل  دیاهتـشکن  ار  شرـسپ  ورمع و  امـش  دیئایب  هاتوک  رگید  دیاهدش  لئان 
. دیئامنن ناوارف  تاهابم  رایسب و  ياعدا  نیا  زا  شیب  نیا  رب  انب  داب  دابآ  وا  رخف  يانب 

. دندومن يراددوخ  امش  اب  گنج  زا  انلع  شیرق  ناروالد  دیدش  هدامآ  هزرابم  يارب  نوچ  ردب  گنج  زور  رد  هک  دیتسه  یئاهنامه  امش 
ص:97  ، داشرإلا همجرت 

توخن اب  نانچمه  دیتسه  ام  ياتمه  یتسارب  امـش  دنتفگ  دندش  هکرعم  دراو  دوخ  نارب  ریـشمش  اب  یلع ع  هدیبع و  هزمح و  نوچ  نکیل  ( 1)
. دنکفا كاله  كاخب  ار  ناربکتم  هدومن و  یمشاه  نالوج  مه  یلع ع  دنتخادرپ  اهنآ  گنجب  یشکرس  و 

. دیرادن یباسح  تیمها و  لباق  هیرخف  الوصا  دینک و  رخف  ام  رب  نارگید  زا  ینابیتشپ  اب  دیناوتیمن  امش  نیا  رب  انب 
ار وا  تسناوت  كابیب  روالد  مادک  دیـسرپ  دنداد  شرهاوخب  ار  وا  لتق  ربخ  تشک و  ار  ورمع  یلع ع  هک  یماگنه  دیوگ  ینئادم  نسحلا  وبا 
وا لتق  رب  رگا  داب  کشخ  ممـشچ  کشا  دوب  ردقم  یمیرک  ياتمه  تسدب  وا  گرم  تفگ  بلاط ع  یبا  نب  یلع  دـنتفگ  دروآرد ؟ ياپ  زا 

هتـشک دوخ  مدرم  زا  یمیرک  ياتمه  ریـشمش  هب  دیاب  نادیم  نیا  رد  نونکا  هدش و  وربور  ینالی  اب  هتـشک و  ار  یناروالد  مردارب  اریز  میرگب 
. دورس ار  راعشا  نیا  سپس  ماهدینشن  نونکات  نیا  زا  رتالاب  هیرخف  چیه  رماع  مدرم  يا  دوش 

. میرگب راگزور  رخآ  ات  دیاب  دوب  وا  یلعف  هدنشک  ریغ  ورمع  هدنشک  رگا 
. دنتفگیم رهش  گرزب  میدق  زا  ار  وا  تسین و  بویعم  هک  تسیروالد  وا  هدنشک  نکیل 

. هدورسیم یلع ع  زا  يرکذت  ردارب و  لتق  رد  زین  و 
. دندوب روالد  یمارگ و  رسمه  ود  ره  دندروآیم و  هلمح  رگیدکیب  هکرعم  رد  هک  دندوب  یتسدربز  ریش  ود  ورمع  یلع و 

ص:98  ، داشرإلا همجرت 
. دندوب رگید  کی  لتق  هعدخ و  یپ  رد  گنج  نادیم  رد  ود  ره  دنتخاس و  دوبان  ار  يرایسب  ناروالد  ناگراوس و  ود  ره 

. دوبن گنج  زا  ریگ  ولج - عنام و  ار  نانآ  يرما  چیه  دندیسارهن و  ریشمش  غیت و  زا  دنتشاد  هک  يروالد  تریغ  رثا  رب  ود  ره  و 
. تسین نآ  رد  هغلابم  مکحم و  رایسب  متفگ  هک  نخس  نیا  ینکیمن و  ادیپ  تسد  يروالد  نینچ  لثمب  رگید  هک  یلع  يا  ورب  سپ 

تلذ دش و  راوخ  شیرق  هراوس  نینچ  گرم  زا  سپ  متشادیم  روضح  دوب  اجب  ملقع  هک  یتقو  رد  شاک  يا  منک  یهاوخنوخ  وا  زا  دیاب  نم 
. دید دهاوخن  یشوخ  يور  هاگ  چیه  شیرق  مردارب  لتق  زا  سپ  ادخب  دنگوس  تفگ  سپس  تسوا  يراوخ  تکاله و  هیام 

هظیرق ینب  گنج  لصف 26 

یـس قافتاب  ار  یلع ع  دومن و  گنهآ  هظیرق  ینب  بناجب  ادخ ص  لوسر  دنتفای  تسکـش  ناناملـسم  زا  دـندش و  مزهنم  بازحا ، نوچ  ( 1)
ياهراویدـب کیدزن  نوچ  یلع ع  ریخ  ای  دـندش  دراو  دوخ  ياهراصحب  ناـگدربمان  نیبهب  دومرف  داتـسرف  اـهنآ  فرطب  جرزخ  مدرم  زا  نت 

دوخ لاحب  ار  اهنآ  دومرف  دـیناسر  ضرعب  دوب  هدینـش  هچنآ  هتـشگرب و  یلع ع  دـناهتخادرپ  هدوهیب  نانخـس  هب  هک  دینـش  دیـسر  ناشراصح 
دهاوخن لیلذ  ارت  مه  ادخ  نامه  داد  يزوریپ  ّدو  دبع  ورمع  رب  ارت  هک  یئادخ  اریز  تخاس  دهاوخ  هریچ  اهنآ  رب  ارت  يدوزب  ادخ  هک  راذـگ 

درک
ص:99  ، داشرإلا همجرت 

کی تفاسمب  ار  نانآ  هدرک  هدعو  نمب  وا  اریز  درک  دهاوخ  يرای  ار  وت  ادخ  هک  داب  هدژم  دنیآ و  وت  درگ  هدش  هدامآ  مدرم  ات  شاب  نونکا 
. دنکفا سارهب  هار  لیم 

هدیـسر اهنآ  ياهراوید  کیدزن  هب  ات  هدرک  هجوت  هظیرق  ینب  فرطب  نانآ  یتسرپرـسب  نم  دـندرک و  عامتجا  نم  درگ  رکـشل  دومرف  یلع ع 
هرخالاب دروآ و  يور  امش  فرطب  وا  لتاق  تفگیم  يرگید  دمآ  ورمع  هدنشک  دزیم  ادص  اهنآ  زا  یکی  هدید  ارم  راوید  يالاب  زا  نانیشنهعلق 
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. دناوخیم ار  زجر  نیا  یسک  مدینش  تخادنا و  ناشاهلد  رد  ادخ  هلیسو  نیدب  یسرت  بعر و  درکیم و  دزشوگ  ار  هلمج  نیمه  یکیب  یکی 
. دیرد ار  شیرق  هدرپ  تخاس و  راوتسا  ار  ربمغیپ  رما  تسکش و  ار  ناروالد  تشپ  درک و  دیص  ار  يراکش  زاب  تشک و  ار  ورمع  یلع ع 

. تخاس دوبان  ار  كرش  درک و  رهاظ  ار  مالسا  نید  هک  مدومن  شیاتس  ار  ادخ  نانخس  نیا  عامتسا  زا 
يدوزب هداد  هدعو  ادخ  هک  نک  تکرح  وا  تکرب  ادخ و  يرایب  دومرف  ادـخ ص  لوسر  مدرک  تکرح  هظیرق  ینب  فرطب  هک  تعاس  نآ  و 
هرخالاب درک و  دهاوخ  يرای  ار  ام  لج  زع و  يادخ  متسنادیم  الماک  هدش و  لاحشوخ  نم  دتفیب  امش  تسدب  ناشاهنکـسم  اهنآ و  نیمزرس 

نم لابقتـساب  اهکـشوک  اههعلق و  زا  نانآ  هدروآرد  زازتهاب  ناـشهعلق  زارف  رب  ار  ٌبیِرَق  ٌحـْتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  يزوریپ  مچرپ  هتفر و  کـیدزن 
بانج نآ  شوگب  نانآ  تشز  ياهفرح  هکنآ  يارب  مدینش  ناشیا  زا  ار  راجنهان  نانخس  نوچ  دندرکیم  متش  بس و  ار ، ادخ  لوسر  هدمآ و 

: هلمجب ار  اهنآ  دینش  ار  اهنآ  تشرد  ياهفرح  دیدرگ و  علاط  توبن  نامسآ  ناشخرد  سمش  دشن  هلصاف  متشگ  زاب - دسرن 
. میزاسیم هابت  کیرات و  ار  ناشراگزور  میئآرد  راکدب  مدرم  نیمزرس  رد  رگا  ام  دومرف  درک و  ادن  ناکوخ  ناگنیزوب و  ناردارب  يا 

. يدوبن وگدب  نادان و  یمدآ  هک  وت  مساقلا  وبا  يا  دنتفگ  اهنآ 
ص:100  ، داشرإلا همجرت 

دندرک و اپ  رس  ناشاهراصح  ربارب  رد  ار  توبن  هاگرخ  داد  روتـسد  سپـس  تشگرب  تشپ  هب  یکدنا  هدیـشک  تلاجخ  ادخ ص  لوسر  ( 1)
نب دعس  تموکحب  ات  دنتساوخ  يو  زا  دندمآ  هوتـسب  نوچ  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  نانآ  راصح  بش  جنپ  تسیب و  تدم  ادخ ص  لوسر 

لوسر دنیامن  میـسقت  ار  ناشتورث  دـننک و  ریـسا  ار  نانز  نادـنزرف و  دنـشکب و  ار  ناشنادرم  درک  تواضق  مه  وا  دـیامن  راتفر  نانآ  اب  ذاعم 
. دومن تواضق  نادب  هناگتفه  ياهنامسآ  قوف  رد  ادخ  هک  يدرک  یتموکح  دعس  يا  دومرف  ادخ 

ار ناشتورث  دندروآ و  هنیدمب  ار  اهنآ  دننک و  جراخ  اهکـشوک  نایم  زا  دندوب  نت  دـصتفه  هک  ار  نانآ  نادرم  داد  روتـسد  ادـخ ص  لوسر 
. دندرب تراسا  هب  ار  ناشدنزرف  نز و  درک و  میسقت 

دنچ دش و  رازاب  زا  یلحم  دراو  ادخ ص  لوسر  دندومن و  ینادنز  راجن  ینب  ياهناخ  زا  یکی  رد  ار  اهنآ  دـندش  هنیدـم  دراو  ناریـسا  نوچ 
رد هدز  ار  نانآ  ياهندرگ  دومرف  یلعب ع  هدروآ و  ار  ارسا  داد  روتسد  دنتفای و  روضح  ناناملـسم  قافتاب  ریما  ترـضح  درک و  رفح  لادوگ 

. دزیرب لادوگ  نایم 
دهاوخ اجکب  ام  ماجنارس  دندیـسرپ  بعک  زا  نایهارمه  دندش  جراخ  نادنز  زا  دسا  نب  بعک  بطخا و  نب  ییح  ناشـسیئر  قافتاب  ناریـسا 
دنگوس ادخب  دنتـشگنزاب  دنتفر  هک  یناسک  درادیمنرب و  تسد  دـناوخیم  ار  ام  هک  یـسک  نآ  دـیرادن  ربخ  دـینادیمن و  رگم  تفگ : دیـشک 

مرکا ربمغیپ  هب  شرظن  نوچ  دندروآ  ادخ  لوسر  روضحب  دندوب  هتسب  شندرگب  ار  شیاهتسد  هک  بطخا  نب  ییح  تسا  نتشک  ام  ماجنارس 
. دوشیم لیلذ  دشاب  هدرک  راوخ  ار  وا  ادخ  هک  یسک  منادیم  نکیل  منکیمن و  تمالم  وت  ینمشد  رد  ار  دوخ  تفگ  داتفا  ص 

ص:101  ، داشرإلا همجرت 
دوخ سپس  هدش  ریدقت  هتشون و  لیئارـسا  ینب  رب  هک  دوب  يرازراک  دراد و  هزادنا  تدم و  ادخ  نامرف  تفگ  هدرک  هجوت  مدرمب  هاگنآ  ( 1)

نیرتدـب مدرم  نیرتـهب  دومرف  یلع ع  دوشیم  عقاو  يراوـگرزب  درم  تسد  رد  هدیدنـسپ  راتـشک  تفگیم  هداد و  رارق  یلع ع  راـیتخا  رد  ار 
تفگ هدرک و  قیدصت  بعک  دشکب  ار  وا  ناراوگرزب  نیرتهب  هک  یـسک  رب  ياو  دشکیم  ار  مدرم  نیرتبوخ  اهنآ  نیرتدب  دشکیم و  ار  مدرم 
تفگ هدرک  اعد  يو  مروآ  نوریب  ار  تیاهسابل  متـشک  ارت  نوچ  هک  تسنیا  زا  رتالاب  نم  ماقم  دومرف  نکم  نایرع  ارم  ندب  یتشک  ارم  نوچ 

همه نایم  زا  هداد  هدـعو  هک  نانچمه  درک و  ادـج  ار  شرـس  یلع ع  هدیـشک  ندرگ  هاگنآ  دـناشوپب  ارت  ادـخ  يدـیناشوپ  ارم  هک  ناـنچمه 
. دندرکن هنهرب  اریو  طقف  نایدوهی 

ار راعشا  نیا  درکـضرع  تفگیم  هچ  يدروآیم  هاگراتـشک  هب  ار  هدربمان  هک  یماگنه  دیـسرپ  دروآیم  اریو  هک  یـسک  زا  يو  لتق  زا  سپ 
. دناوخیم
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. دش دهاوخ  لیلذ  دشاب  هدرک  راوخ  ادخ  هک  ار  یسک  دنادیم  نکیل  دیامنیمن  شنزرس  ار  دوخ  بطخا  رسپ  دنگوس  وت  ناجب 
. دومن يرادیاپ  دیشوک و  تزعب  لوصو  هار  رد  درک و  ششوک  تسناوت  هک  ییاج  ات  وا 

. دومرف خساپ  رد  یلع ع 
. دش هداد  لیسگ  ام  بناجب  هدش  ریجنز  يراوخ و  اب  هرخالاب  درکیم و  تیدج  رفک  هار  رد  نکیل  دوب  يدج  يدرم  وا  يرآ 

. دش هتخیوآ  ریجنزب  خزود  رعق  هب  مدروآرد و  ياپ  زا  ریشمش  برضب  ینیگمشخ  مدآ  نوچ  ار  وا 
. دوش رارقرب  تشهب  رد  دنک  يرادربنامرف  ادخ  زا  هک  یسک  نارفاک و  ماجنارس  تسنیا 

ص:102  ، داشرإلا همجرت 
هک ینز  مهنآ  دـش  هتـشک  نز  کی  طقف  دوهی  ياهنز  زا  درک و  باختنا  يرـسمهب  ار  هقانخ  رتخد  هرمع  يدوهی ، ناـنز  زا  ادـخ ص  لوسر 

. درک يرادهگن  ار  وا  ادخ  تخادنا و  گنس  يو  فرطب  هعلق  يالاب  زا  دوهی  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ  ماگنه 
تـساوخ وا  هک  یئاـهنآ  درک و  مالـسا  بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  یلع ع  دوجوب  لاـعتم  يادـخ  نکیل  دوـب  هظیرق  ینب  اـب  تسخن  يزوریپ 

. تسا رکذلا  قباس  بقانم  دننام  وا و  هتشذگ  لئاضف  هباشم  مه  تلیضف  نیا  مینادیم  هچنانچ  دندش و  دوبان  یلع ع  تسدب 

هلسلسلا تاذ  هوزغ  لصف 27 

باحـصا هدرک و  نیودـت  اهقف  املع و  هک  يروطب  درک و  ادـیپ  روضح  لمر  يداوب  یلع ع  هک  داـتفا  قاـفتا  یماـگنه  رد  هروبزم  هوزغ  ( 1)
یفرعم یگناگی  هب  مدرم  همه  ناـیم  زا  ار  وا  دـیازفایم و  ترـضح  نآ  یمزر  لـئاضف  بقاـنم و  هب  و  « 1  » دـناهدومن رکذ  رابخا  هلقن  راثآ و 

یـشیدناتحلصم تیارب  ات  ماهدمآ  تفگ  تسـشن و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هدیـسر  ربمغیپ ص  روضح  یبرع  يزور  هک  تسنانچ  دـنکیم 
ار نانآ  دـننزب و  نوخیبش  دـنریگب و  رظن  تحت  هنیدـم  رد  ارت  ات  دـناهدراذگ  رارق  نایزات  زا  هدـع  درکـضرع  تحلـصم ؟ مادـک  دومرف  منک 

. درک یفرعم 
______________________________

نامهب هدماین و  لصف  نیا  رـضاح  یطخ  هخـسن  رد  هچنانچ  خـسن  زا  یخرب  رد  هدـش و  لقن  تاوزغ  نایاپ  رد  يرگید  قیرطب  هوزغ  نیا  ( 1)
. هدش همجرت  لصف  ود  ره  دوبن  هدئاف  زا  یلاخ  نوچ  لاح  نیع  رد  هدش  افتکا  ریخا  لصف 

ص:103  ، داشرإلا همجرت 
دمح تفر  ربنمب  ادخ ص  لوسر  دندرک  عامتجا  دجسم  رد  ناناملسم  نوچ  روآدرگ  دجـسم  رد  ار  مدرم  دومرف  یلعب  ادخ ص  لوسر  ( 1)

نوخیبش هتخاس و  هدنکارپ  هنیدم  زا  ار  امـش  دـنناوتیم  هک  دـننکیم  لایخ  هدـمآ و  لوسر  ادـخ و  نانمـشد  دومرف  هدروآ  اجب  ار  يو  يانث  و 
. دننز

راک نیدب  نم  داد  داهنـشیپ  هتـساخ  رب - ياج  زا  نارجاهم  زا  يدرم  دهدب  ار  اهنآ  خساپ  هتفر و  يداو  هب  دناوتیم  امـش  زا  کیمادـک  نونکا 
راپـسهر دوخ  نایهارمه  اب  رجاهم  درم  وش  هناور  ادخ  مانب  دومرف  درک  وا  هارمه  ار  ناناملـسم  زا  رفن  دصتفه  ادخ  لوسر  درک  مهاوخ  مادقا 

ادخ يزابنایب  یئاتکیب و  ای  کنیا  میادخ  لوسر  روآمایپ  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  دندیسرپ  وا  زا  هدش  دراو  اجنآ  رد  يرهظ  لوا  هدش  يداو 
هک تسیاهزادناب  ام  هدع  درگزاب  دنتفگ  واب  منارذگیم  غیت  مد  زا  ار  امـش  نونکا  مه  هن  رگ  دیهد و  یهاوگ  وا  لوسر  تلاسر  تیدوبع و  و 

. درکضرع ربمغیپ  روضح  ار  هیضق  تشگرب و  درم  نآ  يروایب  تمواقم  بات  یناوتیمن  وت 
هارمه زین  وا  هداد  واب  ار  مچرپ  ادخ  لوسر  هدش  مدقـشیپ  نارجاهم  زا  يدرم  مه  راب  نیا  دـناوخ  نانآ  مزرب  ار  يرگید  زاب  ادـخ ص  لوسر 

. دیناسر ضرعب  ار  یلوا  قیفر  نخس  نامه  تشگزاب و  دشن  هلصاف  نکیل  هتفر  تیرومأم  ماجنا  يارب  نایرکشل 
يداوب دومرف  ادخ  لوسر  درک  میظعت  هتـساخرب  اج  زا  یلع ع  تساجک ؟ یلع ع  دیـسرپ  دیدرگ  سویأم  رفن  ود  نیا  زا  هک  ادخ ص  لوسر 
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. نک هاتوک  ار  نانمشد  تسد  ورب و 
هناخب زور  نآ  تسبیم  رسب  دادیم  تیرومأم  یمهم  راک  ماجناب  ادخ  لوسر  ار  وا  هاگ  ره  هک  تشاد  یـصوصخم  راتـسد  هتفریذپ و  یلع ع 

لمر يداو  هب  دـیاب  دومرف  هداد ؟ وتب  یتیرومأم  هچ  مردـپ  يراد و  اـجک  هدارا  دیـسرپ  همطاـف  هتفرگ  ار  صوصخم  هماـمع  هتفر و  همطاـف ع 
. مورب

ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف  هدش  دراو  وا  رب  مد  نامه  ادخ ص  لوسر  تسیرگ  ربخ  نیا  ندینش  زا  همطاف 
ص:104  ، داشرإلا همجرت 

. دینش یهاوخن  ار  وا  لتق  كاندرد  ربخ  هاگ  چیه  ادخ  تساوخب  تسا  نینچ  هن  دوش  هتشک  وت  رهوش  یسرتیم  رگم 
مچرپ دوخ  راـک  تامدـقم  ماـجنا  زا  سپ  یلع ع  موش  لـئان  ناوضر  میعن  هب  رتدوز  يوشیمن  یـضار  هَّللا  لوـسر  اـی  درکـضرع  یلع ع  ( 1)

ار حبص  زامن  نوچ  درکن  يراهظا  دادماب  ات  هدیسر و  اج  نادب  رحـس  ماگنه  هدش  راپـسهر  يداو  بناجب  هتفرگ  تسدب  ار  مرکا ص  ربمغیپ 
ادـخ لوسر  فرط  زا  نم  مدرم  يا  دومرف  هداد  دوخ  ریـشمش  هب  هیکت  هدرک  نمـشدب  ور  تسارآ  ار  دوخ  فوفـص  دروآ  اجب  دوخ  نارای  اب 
. مروآیمرد ياپ  زا  ار  امش  ریشمش  اب  هن  رگ  دیریذپب و  نم  زا  دیاب  مناوخب و  وا  لوسر  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  ار  امش  ات  ماهدمآ  ص 

. يربب شیپ  زا  يراک  یناوتیمن  ام  ربارب  رد  وت  میتسه و  یهوبنا  تیعمج  ام  هک  درگرب  دوخ  رگید  نارای  دننام  دنتفگ 
. مبلطملا دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  منک  دوبان  ار  امش  ریشمش  اب  ای  دیروآ  مالسا  ات  مدرگیمنرب  دنگوس  ادخب  دومرف 

رازراکب يو  اب  هکنیا  زج  دندیدن  هراچ  دـیدرگ و  امرفمکح  ناشنایم  رد  یلزلزت  داتفا و  تشحوب  تخانـش  ار  یلع ع  هک  يدرجمب  نمـشد 
اب هدیدرگ و  زوریپ  ناناملـسم  هدش و  مزهنم  ناکرـشم  تشک  ار  نانآ  زا  رفن  تفه  ای  رفن  شـش  تخادرپ  هزرابمب  نانآ  اب  یلع ع  دـنزادرپب 

. دندرک تعجارم  مرکا ص  ربمغیپ  فرطب  تمینغ 
دومرف دیامرف  يرادهگن  دوخ  هانپ  رد  ارت  ادخ  متفگ  تساخرب  باوخ  زا  هاگان  دوب  هدیباوخ  نم  هناخ  رد  ادـخ ص  لوسر  دـیوگ  هملـس  ما 

لابقتـساب مدرم  اب  ادخ ص  لوسر  سپـس  دیآیم  یلع ع  هک  دهدیم  عالطا  نمب  لیئربج  کنیا  تسا  نم  یماح  ادخ  یئوگیم  تسار  يرآ 
. دندوب ربمغیپ  هارمه  نیلبقتسم  زا  فص  ود  هتفر و  وا 

ص:105  ، داشرإلا همجرت 
ادـخ لوسر  دیـسوب  تخادـنا و  ترـضح  نآ  ياهمدـقب  ار  دوخ  هدـمآ  ریزب  بکرم  زا  دـید  ار  مرکا ص  ربـمغیپ  هک  يدرجمب  یلع ع  ( 1)

. دندونشخ وت  زا  لوسر  ادخ و  هک  وش  راوس  دومرف 
. دنتخادرپ مئانغ  میسقت  هب  ناناملسم  تفر و  دوخ  هناخ  فرطب  تسیرگ و  یلاحشوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

؟ دیتفای هنوگچ  ار  دوخ  ریما  رفس  نیا  رد  دیسرپ  دندوب  یلع ع  باکر  رد  هک  نایرکشل  یضعب  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  طقف  دـمح  زا  سپ  تعامج  زاـمن  ماـگنه  رد  وا  يرآ  دیـسرن  روهظب  وا  زا  دـشاب  اـم  عبط  هورکم  هک  يراـک  دـنتفگ 

. مسرپب وا  دوخ  زا  ار  ینعم  نیا  ببس  دیاب  دومرف  ربمغیپ ص  دناوخیم 
نآ هکنیا  يارب  درکـضرع  يدناوخیم ؟ ار  دیحوت  هروس  طقف  تعامج  زامن  رد  ارچ  دیـسرپ  هدیـسر  مرکا ص  لوسر  روضحب  یلع ع  نوچ 

. يرادیم تسود  ار  نآ  وت  هچنانچ  درادیم  تسود  ارت  مه  ادخ  دومرف  ادخ ص  لوسر  مرادیم . تسود  ار  هروس 
نانچ ارت  زورما  دنیوگب  وت  هراب  رد  هدش  هتفگ  حیـسم  قح  رد  هک  ار  ناینارـصن  راتفگ  ناناملـسم  زا  هدـع  هک  دوبن  رگا  یلع  ای  دومرف  سپس 

. دنریگب ایتوت  نوچ  ارت  مدق  كاخ  هکنیا  زج  ینکن  روبع  یلحم  چیه  زا  هک  مدرکیم  یفرعم 

[ دروآ تسدب  ناوتیم  گنج  زا  هک  هجیتن   ] لصف 28

یشیاتس دنتشادنرب و  رگید  یمدق  داسف  زج  وا  زا  شیپ  نارگید  هکنآ  اب  دوب  یلع ع  اب  يزوریپ  دیدرک  هدهاشم  هک  نانچ  هوزغ  نیا  رد  ( 2)
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. دندشن قفوم  رگید  ناسک  دوب  وا  هژیو  هک  یلئاضف  دید و  ربمغیپ ص  صخش  زا  وا  هک 
ص:106  ، داشرإلا همجرت 

. داد ربخ  یلع ع  دمآشیپ  زا  دش و  لزان  تایداعلا  هروس و  هک  دوب  هوزغ  نیمه  تبسانمب  دناهتفگ  ناگدنسیون  و 

قلطصم ینب  هوزغ  لصف 29 

تبث ار  نآ  ناـخّروم  تسا و  روهـشم  تاوزغ  زا  هک  دوـب  قلطـصم  ینب  هوزغ  داـتفا  قاـفتا  یلع ع  يارب  هک  یئاهدـمآشیپ  هلمج  زا  و  ( 1)
ینب مدرم  زا  رفن  ود  هدـید و  بیـسآ  بلطملا  دـبع  ینب  مدرم  زا  هدـع  گنج  نیا  رد  هدوب و  یلع ع  اـب  زین  گـنج  نیا  رد  يزوریپ  هدرک و 

. دندش هتشک  یلع ع  تسدب  ناوفص  شدنزرف  کلام و  مانب  قلطصم 
تراسا دنب  هب  هک  یناسک  زا  درک و  تمـسق  اهناملـسم  نایم  رد  ربمغیپ  ار  اهنآ  دنداتفا و  ناناملـسم  تسدب  يرایـسب  ناریـسا  گنج  نیا  رد 

. دوب رارض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هیریوج  داتفا 
. دوب تما ) روصنم  ای   ) گنج نیا  رد  ناناملسم  راعش 

نارگید مالـسا  زا  سپ  شردپ  تشاداو  ناریـسا  فیدر  رد  دروآ و  ادخ  لوسر  روضح  ار  وا  درک و  ریـسا  میدرب  مان  هک  ار  هیریوج  یلع ع 
دیئامرف رداص  يروتـسد  وا  هراب  رد  دشابیمن  يزینک  يریـسا و  نایاش  تسیراوگرزب  نز  هک  نم  رتخد  درکـضرع  هدـمآ  ربمغیپ ص  روضح 

ایب و رتخد  يا  تفگ  دمآ  شرتخد  شیپ  هدش  لاحـشوخ  ثراح  دیامن  باختنا  ار  سک  مادـک  دـهاوخ و  هچ  ات  نک  ریخم  ار  وا  ورب  دومرف 
. مدرک رایتخا  ار  لوسر  ادخ و  تفگ  يدرگ  جراخ  تراسا  دنب  زا  ات  نیزگرب  ار  يدنمتفارش  صخش  ای  نکم  اوسر  ار  دوخ  نادناخ 

زا ادخ  لوسر  نوچ  دنداد  ماجنا  وت  هراب  رد  هدوب  وت  اب  بسانم  هچنآ  لوسر  ادخ و  يرآ  تفگ  شردپ 
ص:107  ، داشرإلا همجرت 

. داد رارق  دوخ  نارسمه  هلمج  زا  هدرک و  دازآ  اریو  دش  ربخاب  وا  هتساوخ 

هیبیدح هوزغ   30 لصف -

زا دوب و  یلع ع  رادـمچرپ  شیپ ، ياهگنج  دـننام  مه  گنج  نیا  رد  داتفا و  قاـفتا  هیبیدـح  گـنج  قلطـصم ، ینب  رازراـک  بیقعت  رد  ( 1)
نیا هدش و  هتـشون  یلع ع  تسدب  رازراک  ماگنه  رکـشل  فص  ربارب  رد  هک  تسیا  همانحلـص  هدش  گنج  نیا  رد  هک  یئاهدـمآشیپ  هلمج 

. دوب هدرک  توعد  یئابیکش  ربصب و  ار  نانآ  هتفرگ و  دوخ  باحصا  زا  ربمغیپ  هک  هدوب  یتعیب  زا  سپ  نآ  عوقو  تسا و  روهشم  هیضق 
حـسم ار  نآ  رگید  فرط  یلع ع  هماج و  فرطکی  اهنز  تخادـنایم  اهنآ  دوخ و  نایم  هماج  هک  تفرگیم  تعیب  اـهنز  زا  یلع ع  زور  نآ  و 

. دومرفیم حسم  ار  یلع ع  هماج  مه  ادخ  لوسر  درکیم و 
هدـیدرگ و شزاس  حلـص و  یـضاقتم  یناوتان  لامک  اب  دـش  دـهاوخ  تخـس  اهنآ  رب  راک  يدوزب  دـش  هجوتم  ورمع  نب  لیهـس  هک  یماگنه 

. دهد رارق  حلص  دقع  یلوتم  همان و  حلص  هدنسیون  ار  یلع ع  دریذپب و  ار  وا  ياضاقت  دش  رومأم  ادخ  بناج  زا  مه  مرکا ص  ربمغیپ 
سیونب دومرف  واب  ربمغیپ ص 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
رد ار  مهللا  کمـسب  ترابع  میـسانشب و  ار  نآ  ام  هک  سیونب  هلمج  نآ  زاغآ  رد  وت  ام و  نایم  تسیاهمان  نیا  دـمحم  يا  درکـضرع  لیهس 

نک و وحم  ار  هلمسب  دومرف  ربمغیپ  امرف . بوتکم  نآ  زاغآ 
مهللا کمسب 

وحم ار  نآ  سپـس  مدرکیمن  وحم  ار  هلمـسب  زگره  تسبجاو  وت  نامرف  زا  تعاطا  دوب  نیا  هن  رگا  درکـضرع  ع )  ) یلع سیونب  نآ  ياجب  ار 
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. تشون ار  روبزم  هلمج  هدرک و 
« هدرک اضما  ورمع  نب  لیهس  اب  هَّللا  لوسر  دمحم  هک  تسیدادرارق  نیا   » سیونب دومرف  ربمغیپ ص  المجم 

ص:108  ، داشرإلا همجرت 
ار ناونع  نیا  ماهداد  وت  توبن  ماقمب  یهاوگ  هدرک و  فارتعا  وت  تلاسرب  مرج  دـشاب ال  تباث  همان  نیا  رد  تلاسر  ناونع  رگا  تفگ  لیهس 
نآ رد  یکـش  تسادخ و  لوسر  صخـش  نیا  هک  ادخب  دنگوس  دومرف  یلع ع  هَّللا . دبع  نب  دمحم  هیلع  یـضاق  ام  اذـه  سیونب  نک و  وحم 

. رادرب ینمشد  زا  تسد  لیهس  يا  وت  رب  ياو  دومرف  یلع ع  دوش  رارقرب  طرش  ات  نک  وحم  ار  روبزم  ناونع  یلع  ای  تفگ  لیهس  تسین 
دنک وحم  ار  تلاـسر  ناونع  درادـن  تردـق  نم  تسد  هَّللا  لوسر  اـی  درکـضرع  نک  وحم  ار  روبزم  ناونع  یلع  اـی  دومرف  ادـخ ص  لوـسر 

دومرف سپـس  درک  وحم  ار  نآ  یتباتک  ناونع  ربمغیپ ص  دوخ  درک و  نانچ  یلع ع  راذـگب  نآ  يالاب  رب  ارم  تسد  دومرف  ادـخ ص  لوسر 
یلع هرخالاب  درک  یهاوخ  تباجا  ریزگان  وت  دننکیم و  توعد  يراک  نینچ  لثمب  يراتفرگ  تبیـصم  تدـشب  هک  یلاح  نیع  رد  ارت  يدوزب 

. دیناسر نایاپب  ار  همانحلص  ع 
، گنج نیا  ریبدـت  ماظن  تسا  مولعم  هچنانچ  درک و  رحن  ار  دوخ  ینابرق  رتش  دوب  هک  اـج  ناـمه  رد  ادـخ  لوسر  دـمآ  ماـجناب  حلـص  نوچ 
هدش و ماجنا  وا  تیافک  اب  فکب  همه  همانحلص  حلص و  گنج و  فوفص  نتسارآ  مدرم و  اب  تعیب  زا  تانایرج  مامت  دوب و  یلعب ع  هتسباو 

. هدوب مالسا  رما  حالص  ناناملسم و  نوخ  ظفح  ضحم  حلصب  رما  هک  تسا  ملسم 
دنیامنیم لقن  یلع ع  يارب  مزر  نیا  هژیو  رگید  تلیضف  ود  میدرک  لقن  ام  هچنآ  رب  هوالع  نارگید 

ص:109  ، داشرإلا همجرت 
. تسبانج نآ  بقانم  لئاضف و  بیز  هک 

رد درک  لالجا  لوزن  هفحج  هب  دومرف  تمیزع  هیبیدح  رازراکب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دننکیم  لقن  ملاس  هَّللا  دبع  يالوم  دئاف  زا  - 1 ( 1)
زا میاهمدـق  تفگ  درک و  تعجارم  هدومیپ  هن  یتفاسم  يو  داتـسرف  بآ  یپ  رد  شک  بآ  نارتش  اـب  ار  کـلام  نب  دعـس  تفاـین  بآ  اـجنآ 

هدیـسر و هتفر  شقیفر  هک  یلحمب  مه  وا  دومرف  دزمان  راـک  نیدـب  ار  يرگید  نیـشنب  دومرف  ربمغیپ  دنتـشادن  تکرح  باـت  نانمـشد  سرت 
. دنتشادن نتفر  يارای  میاهمدق  هک  درک  دای  دنگوس  تشگرب و 

ملـسم مدرم  نکیل  دراذگ  هار  رد  مدق  رمالا  بسح  يو  داد  تیرومأم  بآ  ندروآ  تسدب  يارب  ار  وا  هدیبلط و  ار  یلع ع  ادـخ ص  لوسر 
يادص هدروآ  بآ  هدیسر  ینازوس  نابایب  هب  ادخب  هجوت  اب  یلع ع  ددرگیمرب  یلاخ  تسد  هدش  كانمیب  نارگید  دننام  مه  وا  هک  دنتشادیم 

. درک اعد  ار  یلع ع  تفگ و  ریبکت  دیسر  ربمغیپ  شوگب  هک  شک  بآ  نارتش  کناب 
امب ار  نانآ  دـناهدمآ  وت  شیپ  اـم  ناگدـنب  دـمحم  يا  درکـضرع  هدـمآ  ادـخ ص  لوسر  روضح  ورمع  نب  لیهـس  گـنج  نیا  رد  - 2 ( 2)

لوغشم دوخ  راک  ماجنا  هب  شیرق  هورگ  يا  دومرف  دیدرگ  ادیوه  شتروص  رد  بضغ  راثآ  هک  دش  نیگمـشخ  نانچ  ادخ  لوسر  نادرگرب 
. دنزب ادخ  نید  هار  رد  ار  امش  ياهندرگ  ات  هدرک  شیامزآ  نامیا  هتوب  رد  ار  وا  لد  ادخ  هک  مرامگب  امش  رب  ار  يدرم  ای  دیوشیم 

ص:110  ، داشرإلا همجرت 
نونکا هک  تسا  یسک  نامه  وا  هکلب  هن  دومرف  تسا  رمع  دندرکـضرع  هن ، دومرف  تسا  رکب  وبا  درم  نیا  دنتفگ  دنتـشاد  روضح  هک  یخرب 

. دندرک رادید  اجنآ  رد  ار  یلع ع  تسیک  وا  دننیبهب  ات  هتفر  هرجح  فرطب  مدرم  دنکیم  يزودهراپ  هتسشن و  هرجح  رد 
مدینـش ادخ ص  لوسر  زا  دومرف  درک و  تیاور  ام  يارب  ار  هصق  نیمه  یلع ع  دناهتفگ  هدرک و  لقن  نینمؤملا ع  ریما  زا  ار  ربخ  نیمه  هدع 

. میوگیمن غورد  نم  هک  درک  تباث  دوشیم و  رپ  منهج  شتآ  زا  وا  هاگیاج  دهد  تبسن  نمب  غوردب  ار  ینخس  ادمع  هک  یسک 
. درکیم حالصا  دوب  هدش  ادج  هک  ار  ربمغیپ  شفک  دنب  تقو  نآ  رد  یلع ع 

باترپ ریت  کی  تفاسمب  وا  دوخ  دیامن و  حالـصا  ات  داد  یلعب ع  ار  نآ  دوب  هدش  هدـنک  ربمغیپ ص  شفک  دـنب  دومرف : رقاب ع  ماما  - 3 ( 1)
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اب هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  رد  اـنامه  دومرف  هدرک  هجوت  دوخ  ناراـیب  تقوناـمه  دومرفیم و  تکرح  شفک  کـی  اـب  نآ  لـثم  اـی  ندرک 
. دنکیم هزرابم  نآ  لیزنت  يارب  نونکا  هچنانچ  دگنجیم  ادخ  باتک  لیوأت  تابثا  يارب  ادخ  نانمشد 

یفرعم ار  وا  ادخ ص  لوسر  دندوب  رظتنم  هدش و  تکاس  مدرم  هن  دومرف  مصخش  نآ  نم  تفگ  رمع  هن  دومرف  مدرم  نآ  نم  تفگ  رکب  وبا 
. دیامن

فیرحت ادخ  باتک  دورب و  نایم  زا  نم  تنس  نوچ  وا  هک  درک  یضترم  یلعب  هراشا  تسا و  زود  هراپ  نیمه  صخش  نآ  دومرف  ادخ  لوسر 
نخس نآ  ماکحا  نید و  هراب  رد  قیالان  مدرم  دتفا و  رس  تشپ  نآ  ماکحا  دوش و 

ص:111  ، داشرإلا همجرت 
. دیامن ایحا  ار  ادخ  نید  دگنجب و  یهلا  تایآ  لیوأت  تابثا  يارب  دنک و  مایق  دنیوگب 

ربیخ گنج   31 لصف -

هدوب و یلع ع  اب  ههبـش  کش و  نودـب  يزوریپ  حـتف و  زین  گـنج  نیا  رد  داـتفا و  قاـفتا  ربیخ  رازراـک  هیبیدـح  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  ( 1)
تکرـش اهنآ  رد  يرگید  هک  هدرک  بسک  ار  یبقانم  هدرک و  لقن  ناـیوار  همه  هک  تسیاهیاـپب  هدروآ  تسدـب  گـنج  نیا  رد  هک  یتیعقوم 

. هتشادن
فرطب تسد  سپـس  دننک  فقوت  نایهارمه  ات  داد  روتـسد  دش  کیدزن  ربیخ  هب  ادخ ص  لوسر  هک  یماگنه  دناهتفگ  ناراگنربخ  زا  هدـع 
ناشقوف رب  ار  هچنآ  اهنیمز و  دناهدنکفا و  هیاس  اهنآ  رب  ار  هچنآ  هناگتفه و  ياهنامسآ  هدننیرفآ  يا  اراگدرورپ  درکضرع  هتـشادرب  نامـسآ 

رد هچنآ  نآ و  ياهیدب  زا  مبلطیم و  وت  زا  تسنآ  رد  هچنآ  هدکهد و  نیا  یـشوخ  ریخ و  دـناهدرک  هارمگ  هک  ار  اهنآ  ناوید و  هداد و  رارق 
هدـناوخ ار  ام  ادـخ  لوسر  يداـنم  يرهظ  لوا  میدرک  هماـقا  اـج  ناـمه  ار  ادرف  زور و  نآ  هدـمآ  یتخرد  ریز  هاـگنآ  مربیم  هاـنپ  وتب  تسنآ 

ماین زا  ارم  ریـشمش  دش و  دراو  نم  رب  مدوب  هدیباوخ  نم  هک  یتقو  رد  درم  نیا  دومرف  هتـسشن  وا  روضح  يدرم  میدید  هدمآ  درگ  وا  فارطا 
نم زا  هک  تسادخ  متفگ  دهد  تاجن  نم  لاگنچ  زا  ارت  دنک و  ینابیتشپ  وت  زا  هک  تسه  یسک  هچ  زورما  تفگ  درک و  هلمح  نمب  هدیشک 

. دنام زاب  تکرح  زا  دیسرن و  دارم  فدهب  نکیل  دیشک  نم  يورب  ریشمش  هتسشن و  دینیبیم  هک  عضو  نیمهب  وا  دیامرفیم  يرادهگن 
ص:112  ، داشرإلا همجرت 

. تشذگرد شهانگ  زا  مه  ترضح  نآ  دوخ  دینک و  اهر  ار  وا  تسا  نینچ  العف  دومرف  دشاب  هناوید  دیاش  دندرکضرع  ( 1)
ماگنه نآ  رد  اقافتا  دوب و  یلع ع  ربیخ  رادمچرپ  میتشون  هچنانچ  درک و  هرـصاحم  ار  ربیخ  هعلق  زور  هنابـش  جـنپ  تسیب و  ادـخ ص  لوسر 

. دنک ادیپ  روضح  گنج  نادیمب  تسناوتیمن  هچنانچ  دوب  هدش  التبم  یتخس  مشچ  دردب 
هداـیپ دوب  رادـمان  یلی  هک  بحرم  دـش و  هدوشگ  ربـیخ  برد  يزور  دـندیگنجیم  ناـیدوهی  اـب  هعلق  ياـهجرب  راوـید و  تشپ  زا  ناناملـسم 

. دمآ ناناملسم  هزرابمب 
هدربـن شیپ  زا  يراـک  نکیل  هتفر  نادـیمب  وا  ورب  يدوهی  نیا  مزرب  نارجاـهم  زا  هدـع  اـب  ریگب  ار  مچرپ  دومرف  رکب  وبا  هب  ادـخ ص  لوـسر 

. دندومنیم تمالم  ار  وا  نایهارمه  درکیم و  شنزرس  ار  شنایهارمه  هتشگرب 
. دنتشگرب نازیرقرع  هتفرگ  ار  شنارای  وا و  ياپارس  سرت  هدومیپن  یتفاسم  مه  وا  درک  دزمان  بحرم  مزرب  ار  رمع  مرکا ص  ربمغیپ  ادرف 

ناشن نمب  ار  وا  دومرف  هدش  التبم  مشچ  دردـب  دندرکـضرع  دـینک  رـضاح  ار  یلع ع  تسین  مدرم  نیا  نایاش  مچرپ  نیا  دومرف  مرکا  ربمغیپ 
ار دوخ  قح  دهدب  نمـشدب  تشپ  دنک و  رارف  هکنیا  نودـب  دـیایب  درادـیم و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  منک  هدـهاشم  ار  يدرم  ات  دـیهد 

. دریگب
هچناـنچ ماهدـش  ـالتبم  مشچ  دردـب  درکـضرع  یتحاراـن ؟ يزیچ  هچ  زا  دومرف  هدروآ  ربمغیپ ص  روضح  هتفرگ  ار  وا  تسد  هتفر  باحـصا 
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. دنکیم درد  مه  مرس  نیا  رب  هوالع  منیبیمن و  ار  ییاج 
ادخ ص لوسر  هدرک  لمع  روتسدب  یلع ع  راذگب  میوناز  يور  رب  ار  ترس  نیشنب و  دومرف  ادخ ص  لوسر  ( 2)

ص:113  ، داشرإلا همجرت 
مشچ نوچ  وا  يرهاظ  مشچ  هلصافالب  دیلام  وا  رس  مشچب و  هتخیر و  دوخ  تسد  رب  ار  شکرابم  ناهد  بآ  هتـساوخ و  ادخ  زا  ار  وا  يافش 

امرف و يرادهگن  يدرس  یمرگ و  تدش  زا  ار  یلع ع  اراگدرورپ  دومرف  دوخ  ياعد  رد  تفای و  يدوبهب  شرـس  درد  دش و  نشور  شنطاب 
لد رد  سرت  بعر و  وت و  شیپاـشیپ  ادـخ  ترـصن  وت و  اـب  لـیئربج  هک  ورب  نادـیمب  ریگب  ار  مچرپ  دومرف  هداد  واـب  ار  گـنر  دـیپس  مچرپ 

. هداتفا وت  نانمشد 
وگب يدش  ربارب  نانآ  اب  نوچ  ایلیا  مانب  تسیروالد  دناسریم  تکالهب  ار  نانآ  هک  یـسک  دناهدناوخ  دوخ  باتک  رد  نایدوهی  یلع  يا  نادب 

. دش دنهاوخ  لیلذ  مان  نیا  تکرب  زا  نانآ  هک  تسا  یلع  نم  مان 
هرز هدـمآ  نوریب  بحرم  مدیـسر  نایدوهی  راصح  کیدزن  اـت  هتفرگ  تسدـب  ار  يزوریپ  مچرپ  ادـخ ص  لوسر  رمـالا  بسح  دـیوگ  یلع 

. دناوخیم زجر  هداهن  نآ  يور  رب  دوخ  هالک  دننام  هدرک  خاروس  ار  يرابنارگ  گنس  هدراذگ و  رس  رب  نینهآ 
. ماهدش هدومزآ  راک  هتخادنا و  تریحب  ار  نادرم  منارب  غیت  هک  مسک  نامه  تسا و  فرتعم  ینعم  نیدب  مه  ربیخ  مبحرم و  نم 

. دومرف وا  خساپ  رد  یلع ع 
ریشمش هنامیپ  هب  هدوب ) یلایک  مان  هک   ) هردنس دننام  ار  امش  متعاجش  هشیب  هدنرد  ناریش  دننام  هدیمان و  ردیح  ارم  مردام  هک  یسک  نآ  منم 

. مزاسیم دوبان  ار  رافک  ناگرزب  يروالد  هزین  اب  مجنسیم و 
هتفاکش و ار  وا  یگنس  دوخ  هالک  نینهآ و  رفغم  هک  مدروآ  دراو  وا  رسب  یتبرـض  نانچ  دش و  لدب  در و  ام  نایم  تبرـض  ود  دیوگ  یلع ع 

. داتفا نیمزب  اج  نامه  درک  تباصا  وا  ياهنادندب  ریشمش  برض  هدومن  مین  ود  ار  وا  رس 
ص:114  ، داشرإلا همجرت 

یـسوم تاروت  هب  دـنگوس  تفگ  دوهی  ءاملع  زا  یکی  مبلاـط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف  نینمؤملا ع  ریما  هک  یماـگنه  هدـمآ  ثیدـح  رد  ( 1)
. دنریگب مارآ  دوخ  ياجب  دنتسناوتن  هک  داتفا  ناشاهلد  رد  یسرت  نانچ  تقو  نامه  میدش و  بولغم 

كدـنا اـب  هدـیناسر و  ردـب  ار  دوـخ  یلع ع  دنتـسب  وا  يورب  ار  رد  هدـش و  راـصح  دراو  يدوزب  وا  ناـیهارمه  دـش  هتـشک  بحرم  نوـچ  و 
داد و رارق  قدنخ  يور  رب  یلپ  دـننام  ار  رد  یلع ع  دـننک  روبع  قدـنخ  زا  دنتـسناوتیمن  ناناملـسم  زا  رتشیب  نوچ  دوشگ و  ار  رد  یـششوک 
هک ار  هعلق  رد  نینمؤملا  ریما  دنتشگزاب  هعلق  زا  نوچ  دش  ناشبیصن  يرایسب  ياهتمینغ  هدش و  هعلق  دراو  دنتـشذگ و  نآ  يور  زا  ناناملـسم 

. دنکفا نیمزب  ربیخ  زا  رترود  عارذ  نیدنچ  هتفرگ و  تسدب  دنتسبیم  درم  رفن  تسیب 
ادخ لوسر  زا  تباث  نب  ناسح  تخاس  دنمهرهب  ربیخ  ياهتمینغ  زا  ار  ناناملسم  لاعتم  يادخ  دیدرگ و  هتشک  بحرم  دش و  حتف  هعلق  نوچ 

رد نیا  زا  شیپ  اـم  هک  دورـس  يراعـشا  ناـسح ، دومرف  هزاـجا  لوسر ص  ترـضح  دیارـسب  يرعـش  صوصخ  نیا  رد  تساوخ  هزاـجا  ص 
. میدرک همجرت  ربیخ ) رادمچرپ  لصف  )

اب هداد  رارق  رپس  ار  رد  هتـساخرب  نم  هزرابمب  نایدوهی  مدروآرد  اج  زا  ار  ربیخ  رد  هک  یماگنه  مدینـش  یلع ع  زا  هتفگ  یلدج  هَّللا  دبع  وبا 
. مدنکفا قدنخ  نایم  رد  ار  نآ  سپس  هداد  رارق  ربیخ  يارب  دورو  هار  ار  رد  درک  لیلذ  ار  نانآ  ادخ  نوچ  مدیگنج  اهنآ 

. متفرگیم تسدب  رگید  تاقوا  هک  دوب  يرپس  دننام  تیعضو  نیا  اب  رد  نیا  دومرف  يدرک  لمح  ینیگنس  راب  تفگ  يدرم  تقو  نآ  رد 
ص:115  ، داشرإلا همجرت 

اج زا  ار  نآ  رگید  کی  يورین  اب  هرخالاب  هدمآ و  درگ  ناملسم  نادرم  زا  رفن  داتفه  دندش  غراف  ربیخ  راک  زا  ناناملسم  نوچ  دنیوگ  و  ( 1)
. دنداد تکرح 
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. دورسیم هدرک  لمح  دوخ  يورین  هب  یلع ع  هک  ربیخ  رد  صوصخ  رد  يرعاش 
ناناملـسم و ربارب  رد  ار  صوـمق  هوـک  گرزب  رد  تشادرب  یهلا  يورین  هب  دوـهی  اـب  هزراـبم  رد  ار  ربـیخ  گرزب  رد  هک  يدرمناوـج  اـنامه 

تفگیم يرگیدب  یکی  هراومه  دنتـشادیمرب و  تمحزب  ار  نآ  هدومزآ  درم  داتفه  هک  دوب  يرد  دـنکفا و  رود  ار  نآ  درک و  لمح  اهیربیخ 
. دینادرگرب لوا  ياجب 

وبا روضح  رد  هدورـس  شنانمـشد  شهوکن  یلع ع و  شیاتـس  رد  هعیـش  ناگدنیارـس  زا  یکی  هک  ار  لیذ  راعـشا  هتفگ  روهمج  نب  دـمحم 
. مدرک تئارق  نینچ  ینزام  نامثع 

دیـسر صومق  هوک  رانک  نوچ  هتفرگ  ار  مچرپ  مه  وا  داتـسرف  يزوریپ  مچرپ  اب  ار  لد  کـیرات  هایـسور و  همتنح  نب  رمع  ادـخ ص  لوسر 
. تشگرب دیسرت و 

ار گـنهآشیپ  درم  درک و  شنزرـس  اریو  تسیرگ و  ربـمیپ  دیـسارهن  شگنن  شهوکن و  زا  دـمآ و  هدروخ  تسکـش  مچرپ  اـب  هرخـالاب  و 
. دناوخ

ص:116  ، داشرإلا همجرت 
ار بحرم  دنارب و  صومق  هوک  ات  ار  دوهی  مه  وا  ددرگن  زاب  هدرکن  حتف  هک  درک  اعد  داد و  واب  ار  مچرپ  هدـناوخ  رکـشل  نایم  رد  ار  وا  ادرف 

. تشکب تشاد  نارب  ریشمش  زیت و  غیت  هک 
اهنآ ناتسود  دمحم و  لآ  یتسودب  ارم  نوخ  لاعتم  يادخ  دومن  هنـسرگ  ناسکرک  ناگرگ و  همعط  ار  اهنآ  درک و  دوبان  ار  وا  نایرکـشل  و 

. تسا هتخیمآ 

هکم حتف   32 لصف -

میـشاب و اـهنآ  رکذ  زا  راـچان  اـم  هک  هدوبن  شیپ  هدربماـن  حـناوس  هیاـپب  نکیل  هدـش  رگید  یمزر  ياهدـمآشیپ  ربیخ ، رازراـک  زا  سپ  ( 1)
هدوب و كدنا  نانمـشد  اریز  هدوبن  مهم  ياههوزغ  دـننام  هتـشادن و  روضح  اهنآ  رد  ربمغیپ  صخـش  هک  « 1  » هدوب یئایارس  اهنآ  زا  يرایـسب 

مامت رد  هچ  رگا  میئامنیم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  تبـسانم  نیمهب  دـندرکیم  تیافک  تیاـمح و  ناـشرگید  ضعب  زا  ناناملـسم  زا  یخرب 
. هتشاد مه  یئازسب  ریثأت  یلع ع  رادرک  راتفگ و  اهنآ 

______________________________

هدرکیمن و تکرـش  اهنآ  رد  دوخ  هداتـسرفیم و  راـفک  تاـقالم  يارب  ار  ناناملـسم  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  یئاـهگنج  زا  تراـبع  ایارـس  ( 1)
دناهدوب هیرس  شش  یس و  وا  يایارس  هوزغ و  شش  تسیب و  ربمغیپ  تاوزغ  هتفاییم  روضح  اهنآ  رد  مه  دوخ  هک  هدوب  یئاهرازراک  تاوزغ 

. میاهدرب مان  باتک  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدشیم  رازگرب  حلصب  مه  تاوزغ  زا  یخرب  و 
ص:117  ، داشرإلا همجرت 

یمارگ لوسرب  لاعتم  يادـخ  هک  یئاهتنم  مکحم و  ار  مالـسا  رما  هک  تسیاهوزغ  هکم  حـتف  اریز  تشاد  هجوت  هکم  حـتفب  دـیاب  نیا  زا  سپ 
. دیامنیم مسجم  هتخاس  رادیاپ  وا  يرایب  ار  یقیقح  نید  هدومن و  دوخ 

ِهَّللا ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَـی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ُحـْتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ   » دـیامرفیم نینچ  رـصن  هروس  رد  لاعتم  يادـخ  هکم  حـتف  هثداح  زا  شیپ 
هتسد مدرم  هک  يدید  دش و  امش  بیصن  يزوریپ  حتف و  دیـسررد و  ادخ  يرای  نوچ  ًاباََّوت » َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْـسا  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـسَف  ًاجاْوفَأ 

. دریذپیم ار  مدرم  هبوت  هراومه  وا  هک  هاوخب  ترفغم  وا  زا  وش و  لوغشم  تراگدرورپ  شیاتس  هب  دنوشیم  مالسا  نید  دراو  هتسد 
َنیِرِّصَقُم ال َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاـش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  هداد : هدـعو  ادـخ  لـبق  اهتدـم  رد  هروـس  نیا  زا  شیپ  زین  و 
یفوخ و دـینکیم و  هاتوک  نخان  دیـشارتیم و  رـس  یتحار  لامک  اب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دـیوشیم و  مارحلا  دجـسم  دراو  يدوزب  «: 1  » َنُوفاَخت
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. دیهدیمن هار  دوخ  رد  یسرت 
. دندوب هکم  حتف  ندیسرارف  هشیدنا  رد  هدیشک و  ندرگ  هارب و  مشچ  مدرم  اهتدم  هدعو  نیا  ندینش  زا  سپ  المجم 

وا رما  تساوخیم  مه  ادخ  زا  تشادیم و  یفخم  ار  نادب  تمیزع  دیـشوپیم و  دوخ  باحـصا  زا  ار  نآ  حـتف  هکمب و  دورو  ادـخ ص  لوسر 
رـس نیا  بحاـص  ناناملـسم  همه  ناـیم  زا  ربخاـب و  عوضوم  نیا  زا  هک  یـسک  اـهنت  دوش و  دراو  هکمب  ناـهگان  اـت  دـنامب  یفخم  ناـنچمه 

. درکیم يرکفمه  ادخ ص  لوسر  اب  هراب  نیا  رد  هک  دوب  یلع ع  هدیدرگ 
درفتم اهنآ  مامت  رد  یلع ع  هک  دش  یئاهدمآشیپ  هرخالاب  تشاد و  زاربا  نارگیدـب  ار  دوخ  یناهن  رما  ادـخ ص  لوسر  یتاهجب  وا  زا  سپ 

. تشادن یکیرش  هدوب و 
هتـشون و هکم  مدرمب  همان  هدوب  ربمغیپ ص  روضح  ردـب  رازراک  رد  دوب و  هکم  مدرم  زا  هک  هعتلب  یبا  نب  بطاح  هک  یماـگنه  هلمج  نآ  زا 

اریو بسانمان  لمع  ادـخ  لوسر  هتخاس  ربخاـب  بطاـح  لـمع  زا  ار  ربمغیپ  هدـمآ و  یحو  هداد و  عـالطا  ربمغیپ ص  یئاـهن  رما  زا  ار  ناـنآ 
هدافتسا یلع ع  جنر  زا  رگا  هک  درک  یفالت  یلع ع  کمکب 

______________________________

حتف هروس  هیآ 28  ( 1)
ص:118  ، داشرإلا همجرت 

. دنامیم هجیتنیب  ربمغیپ  ياهریبدت  هیلک  درکیمن 
. تسین رارکتب  جاتحم  اجنیا  رد  میدرک و  لقن  ص 50 ]  ] نیا زا  شیپ  ار  وا  تیاکح  ام  و 

ربمغیپ اب  نایفس  وبا  تاقالم   33 لصف -

دش دراو  راک  نیا  ماجنا  يارب  یعقوم  اقافتا  دنک و  دیدجت  ار  شیرق  ربمغیپ ص و  نایم  هدهاعم  ات  دمآ  هنیدمب  نایفـس  وبا  هک  یماگنه  ( 1)
دمآشیپ زا  نایفـس  وبا  دندوب  هدش  هتـشک  اهیرکب  تسدـب  نامیپ  فالخ  رب  هعازخ  زا  هدـع  هداتفارد و  رگید  کی  اب  هعازخ  رکب و  ینب  هک 

یحیحـص خساپ  نکیل  درک  تبحـص  دهع  دیدجت  صوصخ  رد  شترـضح  اب  هدمآ و  ربمغیپ  تمدخ  لاح  نیع  رد  هدش  كانمیب  حتف  زور 
. دینشن

دناوتیم وا  درک  لایخ  تساوخ و  کمک  يو  زا  درک  تاـقالم  رکب  وبا  اـب  هدـش  جراـخ  ربمغیپ ص  روضح  زا  هدـیدرگ  سویأـم  نایفـس  وبا 
نیا هدهع  زا  نم  تفگ  رکب  وبا  هتفگ  واب  ار  دوخ  ضرغ  تبسانم  نیمهب  دیامن  هیـصوت  يو  هراب  رد  ربمغیپ  هب  دناسرب و  وزرآ  هب  ار  هدربمان 

. دسریمن هجیتن  هب  وا  لاؤس  تسنادیم  اریز  میآیمنرب  راک 
یتشرد و اب  اریو  رمع  دید  ار  وا  یتقو  افداصت  ددرگ  لئان  دوخ  يوزرآ  هب  تسا  نکمم  دنک  تاقالم  رمع  اب  هاگ  ره  درک  لایخ  نایفـس  وبا 

دنک ادـیپ  ربمغیپ  هراب  رد  يدـساف  يأر  دوب  کیدزن  هک  درک  ریثأت  يوب  رمع  لمع  نیا  ناـنچ  هدـنار و  دوخ  شیپ  زا  رتماـمت  هچ  ره  یتخس 
. دش لخاد  هتفرگ  نذا  درک  تکرح  یلع ع  هناخ  مزعب  هدش  نادرگور  يو  زا  اذهل 

رتدایز نمب  تبسن  نارگید  زا  وت  تبارق  درکضرع  دنتشاد  روضح  همه  نینسح ع  همطاف و  تقو  نآ  رد 
ص:119  ، داشرإلا همجرت 

دومرف یلع ع  دنک  تباجا  ارم  هتساوخ  ربمغیپ  دیاش  دینک  تعافش  دیئامنن و  دیماان  ارم  امش  مدنموزرآ  هدیـسر و  امـش  روضح  کنیا  تسا 
. میوش مالکمه  يو  اب  نآ  صوصخ  رد  میناوتیمن  ام  هک  دراد  یگنهآ  ادخ  لوسر  نایفس  وبا  يا  وت  رب  ياو 

ات هک  دنوش  ناگراچیب  هانپ  مدرم  نایم  رد  ینک  رما  تدنزرف  ود  نیاب  تسا  نکمم  درکضرع  هدش  هجوتم  همطاف  ترـضحب  نایفـس  وبا  ( 1)
هیلع دناوتیمن  مه  یسک  دنوش و  نارگید  هاگهانپ  دنناوتب  هک  دناهدیسرن  دح  نآب  زونه  نم  نادنزرف  دومرف  دنـشاب  برع  دیـس  راگزور  رخآ 
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خرچ مینیبیم  تشاد  هضرع  هدرک  هجوت  نینمؤملا ع  ریماب  هتشگرب  دوخ  يأر  زا  هدش و  ریحتم  نایفـس  وبا  دهد  هانپ  ار  يرگید  ادخ  لوسر 
ینب گرزب  وت  هکنیا  زج  دشاب  وت  لاحب  دیفم  هک  منادیمن  ینخـس  دومرف  دیایب  نم  راکب  هک  هد  يروتـسد  کنیا  هدمآ  رد  شدرگب  نم  هیلع 

حالصا ارم  روما  لمع  نیا  هک  تسنیا  امـش  هدیقع  درکـضرع  نک  تعجارم  دوخ  لحمب  ناوخب و  دوخ  هانپ  رد  ار  مدرم  زیخرب  یتسه  هنانک 
. منیبیمن نیا  زج  مه  هراچ  نکیل  مرادن  ینامگ  نینچ  دنگوس  ادخب  دومرف  دنک 

ار دوخ  دناوتیم  دهاوخ  هک  ره  ماهدامآ  یگدنهدهانپ  تمسب  امش  نایم  رد  کنیا  مدرم  يا  تفگ  هتفر  دجـسمب  یلع ع  روتـسدب  نایفـس  وبا 
هچ دندیـسرپ  شیرق  دـش ، هکم  دراو  نوچ  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  هدـش  راوس  ار  دوخ  رتش  یمومع  مـالعا  نیا  زا  سپ  دروآرد  نم  هاـنپ  رد 

هفاحق وبا  رـسپ  يولهپ  دادن  ارم  خساپ  ادـخب  دـنگوس  مدرک  تبحـص  يو  اب  هدیـسر  دـمحم  روضح  داد  باوج  یتفرگ  هجیتن  هچ  يدرک و 
دـشن مریگتـسد  وا  زا  مه  يریخ  درک و  در  ارم  تنوشخ  یتشرد و  اـب  مه  وا  مدرک  تاـقالم  باـطخ  رـسپ  اـب  مدـیدن  يریخ  مه  وا  زا  متفر 
روتسد ماجنا  منکیمن  لایخ  نکیل  مداد  ماجنا  ار  شاهیرما  داد  يروتسد  متفای  رتنابرهم  دوخب  ناگمه  زا  ار  وا  هدش  بایفرـش  یلع ع  روضح 

. دشاب هتشاد  هجیتن  ام  لاحب  یلیخ  مه  وا 
ص:120  ، داشرإلا همجرت 

مه دمحم  ایآ  دندیسرپ  مدومن ، نانچ  مهنم  میامن و  یگدنهانپ  مالعا  مدرم  نایم  رد  ات  داد  نامرف  تفگ  دوب ؟ هچ  وا  روتسد  دندیـسرپ  ( 1)
نینچ هن  تفگ  هتـشادن ، يرگید  رظن  دنک و  يزاب  وت  اب  هتـساوخ  یلع ع  دنگوس  ادـخب  وت  رب  ياو  دـنتفگ  ریخ  تفگ  درک ؟ اضما  ارت  لمع 

. مدیدن وا  زا  يرگید  لمع  روتسد  نیا  زا  ریغ  تسا 
دننک یلمع  وا  هراب  رد  دنتساوخیم  ناناملسم  ریاس  هک  هدوب  ییاهشیدنا  نیرتهب  زا  هداد  نایفس  وبا  هب  یلع ع  هک  يروتسد  میئوگب  دیاب  الیذ 

ات هتفریذپ و  اریو  مدق  نیتسخن  رد  یلع ع  هکنآ  لیلدـب  تسا  هدوب  نآ  هلیـسوب  ربمغیپ ص  هتـساوخ  ماجنا  هک  هدوب  یئاهریبدـت  نیرتهب  زا  و 
دومن دوخ  رکم  دیک و  داوم  عطق  نایفـس  وبا  هک  درک  باجیا  لمع  نیمه  دومن و  راتفر  تمیالمب  يو  اب  هدش  جراخ  هنیدـم  زا  هک  یماگنه 

. درکن یمادقا  ربمغیپ  هیلع  و 
دـشیم و ادـیپ  اهنآ  يارب  ربمغیپ ص  اب  گنج  صوصخ  رد  هزات  يأر  درکیم  سویأـم  رمع ، رکب و  وبا  دـننام  ار  نایفـس  وبا  یلع ع  رگا  اریز 

. دومنیمن روطخ  يرکف  چیهب  هک  دندرکیم  يرود  يو  زا  نانچ 
دوشن و جراخ  هنیدم  زا  دیامنن  یلمع  ار  شروظنم  هک  یتقو  ات  تشاد  رظن  رد  دوب و  هدـمآ  هدـهاعم  دـیدجت  ناونعب  نایفـس  وبا  هکنیا  يارب 

شیأر ماجنا  زا  ار  ربمغیپ  نایفس  وبا  راکب  لاغتشا  دیامن و  تمیزع  شیرق  گنهآ  هب  دناوتن  ربمغیپ  دشیم  ببـس  هنیدم  رد  وا  ندنام  هرخالاب 
. تشادیم زاب 

روظنم هک  ار  هکم  حـتف  هدومن  نایفـس  وبا  صوصخ  رد  وا  هک  يریبدـت  هدوب و  یلع ع  يأر  اـب  هارمه  یهلا  قیفوت  دوـشیم  موـلعم  اـجنیا  زا 
. هدومن مکحتسم  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  هدوب  ربمغیپ ص  یلصا 

ص:121  ، داشرإلا همجرت 

هکم حتف  رد  یلع ع   34 لصف -

ناتـسرهش نادـب  ار  يزوریپ  حـتف و  مچرپ  همه  زا  شیپ  داد  نامرف  هداـبع  نب  دعـس  هب  ادـخ ص  لوسر  همظعم  هکمب  دورو  ماـگنه  رد  ( 1)
« ۀـمرحلا یبست  مویلا  همحلملا  موی  مویلا   » تشادـیم زاربا  راعـش  نیا  اب  ار  یمیدـق  هنیک  هدـش و  لخاد  تنوشخ  اب  دعـس  دـیامن  دراو  مرتحم 

. تسا يریسا  لتق و  زور  زورما 
نیا منکیم  لایخ  نم  دـیوگیم  هچ  دعـس  دیونـشیم  درکـضرع  ادـخ ص  لوسرب  هدینـش  ار  راعـش  نیا  هک  یماگنه  ربمغیپ ص  يومع  سابع 

. دشاب شیرق  رد  یتافلت  بجوم  نداد  راعش  هنوگ 
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بـسح یلع ع  وش . هکم  دراو  مچرپ  اب  دوخ  وت  ریگب و  وا  زا  ار  مچرپ  هدـیناسر و  دعـس  هب  ار  دوخ  يدوزب  دومرف  یلعب ع  ادـخ ص  لوسر 
. دومن میلست  يوب  ار  مچرپ  یعانتما  هنوگ  چیه  نودب  مه  وا  دومن  هبلاطم  وا  زا  ار  مچرپ  هدرک  تاقالم  دعس  اب  رمالا 

راصنا رجاهم و  نایم  رد  ادخ ص  لوسر  دیناشوپ و  وا  ياجبان  هیور  رب  هدرپ  درک و  یفالت  دعس  ریـصقت  زا  یلع ع  دینکیم  هظحالم  هچنانچ 
. درک دزمان  روظنم  نیا  يارب  ار  یلع ع  تبسانم  نیمهب  تسنادن  راک  نیا  يارب  هتسیاش  ار  یسک 

درادرب تسد  دوخ  یلعف  تمس  زا  یگداسب  دشیمن  رضاح  دعس  تشادیم  راک  نیا  رومأم  ار  يرگید  مرکا ص  ربمغیپ  هاگ  ره  رگید  لیلد  و 
. دومنیم راصنا  رجاهم و  نایم  هملک  فالتخا  داسف و  داجیا  وا  عانتما  و 

هتسیاش دیامن و  حانج  ضفخ  عضاوت و  ادخ ص  لوسر  ریغ  يارب  هک  دوبن  یمدرم  زا  دعس  هکنیاب  رظن  و 
ص:122  ، داشرإلا همجرت 

ناـشنایم يزاـیتما  تسا و  وا  دوخ  نیـشناج  تهج  ره  زا  هک  ار  یـسک  دـشاب  هکم  حـتف  راد  مچرپ  یلوتم و  ادـخ  لوسر  صخـش  دوـبن  مه 
. درک باختنا  دننادیمن  وا  زا  رتورف  هبتر  رظن  زا  ار  وا  دننکیم و  تعاطا  وا  زا  ناناملسم  همه  دشابیمن و 

. دناهتشادن وا  اب  يواست  هدوبن و  زابنا  يو  اب  ناناملسم  زا  کی  چیه  و  دوب . یلع ع  هژیو  هک  تسا  یتلیضف  نیا  و 
یلع ع هراومه  هک  مینکیم  هدافتـسا  اجنیا  زا  دیامن و  مادقا  یلع ع  طقف  راک  نیا  ماجنا  يارب  دـیاب  هک  دنتـسنادیم  مه  لوسر ص  ادـخ و  و 
تحلصم و لامک  زا  یکاح  دیزگرب  يربمیپ  ناونعب  مدرم  همه  نایم  زا  هک  ار  ربمغیپ  لاعتم ، يادخ  هچنانچ  هدشیم  باختنا  مهم  روما  يارب 

. هدوب رتالاب  رترب و  مدرم  همه  زا  هدربمان  هک  تسنآ  زا  فشاک 

هکم حتف  زا  لبق  ربمغیپ  هدهاعم   35 لصف -

نارگید اب  دـننکیم  هزرابم  اهنآ  اـب  هک  یناـسک  اـب  زج  دومن  هدـهاعم  ناناملـسم  اـب  درک  تمیزع  هکم  فرطب  ادـخ  لوسر  هک  یتقو  رد  ( 1)
نبا هبابـص و  نب  سیقم  لیبق  زا  درک  انثتـسا  ار  يدودعم  اهنآ  زا  دنـشاب و  ناما  رد  دـنوشیم  هدـنهانپ  هبعک  ياهدرپب  هک  اهنآ  زین  دـنگنجن و 

ياههتشک يارب  دندرکیم و  وجه  ار  مرکا ص  ربمغیپ  دوخ  ياهفینصت  رد  هک  دندوب  یناوخهزاوآ  زینک  مه  رفن  ود  حرس و  یبا  نبا  لطخ و 
باطخ رمع  دهع  رد  دنتفرگ و  ناما  وا  يارب  يدنچ  زا  سپ  درک و  رارف  يرگید  تشک و  یلع ع  ار  اهنآ  زا  یکی  دـندناوخیم و  هیثرم  ردـب 

ربمغیپ هک  دوب  بعک  نب  لیفن  نب  ثریوح  دش  هتشک  یلع ع  تسدب  هک  یناسک  زا  دمآرد و  ياپ  زا  بسا  دگلب 
ص:123  ، داشرإلا همجرت 

. دوب هدرزآ  ار  مرکا ص 
یلع ع هداد  هانپ  ار  بئاس  نب  سیق  ماشه و  نب  ثراح  لیبق  زا  موزخم  ینب  زا  هدـع  یناـه  ما  شرهاوخ  دـنداد  عـالطا  یلعب ع  تقو  نآ  رد 

دننام نخـسنیا  ندینـش  زا  اهنآ  دـینک ! جراخ  دـیاهداد  هانپ  هک  ار  یئاهنآ  دومرف  هدـمآ  هناخ  برد  تشپ  هتخادـنا  تروصب  نینهآ  شوپور 
هدید هتـسب  تروص  اب  ار  دوخ  ردارب  نوچ  هدمآ  نوریب  یناه  ما  دندرک  بارخ  ار  دوخ  دنیوگ ) هربوه  ار  نآ  هک  تسیغرم  مان  « ) 1  » يرابح

هک ار  یئاهنآ  دومرف  وش  رود  نم  هناخ  زا  مبلاط  یبا  نب  یلع  رهاوخ  ادخ و  لوسر  يومع  رتخد  یناه  ما  نم  ادخ  هدنب  يا  تفگ  تخانـشن 
یلع درک  مهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسرب  ارت  تیاکـش  يوشن  رود  نم  هناخ  زا  رگا  ادخب  دنگوس  داد  خساپ  نک  جراخ  هداد  هانپ 

دای دنگوس  هتسنادن  تفگ  هتساوخ  شزوپ  هداتفا  وا  ياپ  تسدب و  هتخانـش  ار  دوخ  روالد  ردارب  هک  یناه  ما  هتـشادرب  شوپور  مالّـسلا  هیلع 
ار تدـنگوس  ورب و  تسا  يداو  يالعا  رد  هک  ربمغیپ ص  تمدـخ  کـنیا  دومرف  یلع ع  میاـمن  تیاکـش  ادـخ  لوسر  روضح  وت  زا  مدرک 

. نک یلمع 
نآ رب  یناهگان  یسک  دوب  بظاوم  مه  همطاف  دوب و  لسغ  لوغشم  همیخ  نایم  رد  ترـضح  هدیـسر  مرکا ص  ربمغیپ  روضح  دیوگ  یناه  ما 

ات ماهدمآ  داب  امـش  يادف  مردام  ردـپ و  مدرکـضرع  تفگ  دـمآ  شوخ  ارم  دینـش  ارم  يادـص  ادـخ ص  لوسر  نوچ  دوشن  دراو  ترـضح 
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هانپ مهنم  ياهداد  هانپ  وت  هک  ار  یناسک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  میامن  تیاکـش  امـش  روضحب  هدید  یلع ع  زا  هچنآ  زورما 
لاعتم يادخ  دومرف  ادخ  لوسر  تخاس  كانمیب  ار  لوسر  ادخ و  نانمـشد  یلع ع  هنوگچ  یئوگب  ات  هدمآ  یناه  ما  يا  دومرف  همطاف  مداد 

یلع ع هلیمج  یعاسم  زا 
______________________________

بارعا دـهد و  تاجن  هحلـسا  نیا  اب  ار  دوخ  دزادـنا و  هلـضف  دـننک  دیـص  ار  نآ  دـنهاوخ  نوچ  اریز  هدرک  هیبشت  ناویح  نیاب  ار  اـهنآ  ( 1)
. تسوا هلضف  يرابح  هحلسا  دننام  وا  هحلسا  يرابحلا  حالس  هحالس  دنیوگ 

ص:124  ، داشرإلا همجرت 
. مداد هانپ  ارت  هب  ناگدنهانپ  يراد  یلعب ع  تبسن  هک  یتناکم  يارب  مهنم  درادن و  تیاکش  ياج  دومرف  يرازگساپس 

دندوب هدرک  دودـنا  برـس  عـلق و  اـب  رگید  ضعب  هب  ار  یخرب  هک  تب  تصـش  دصیـس و  دـش  مارحلا  دجـسم  دراو  ادـخ ص  لوـسر  نوـچ 
دومرف هتخیر  ناتب  يورب  ار  اهنآ  ادخ ص  لوسر  هداد  ترضح  نآب  گیر  یفک  یلع ع  هدب  نمب  گیر  یتشم  دومرف  یلعب ع  درک  هدهاشم 

«. 1  » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق  َو 
لوسر دـنداتفا  كاخ  يورب  هدـش  هدـنک  دوخ  ياهاج  زا  ناتب  مامت  تسیندـشدوبان  همه  لطاب  دـش و  دوبان  لطاب  دـیدرگ و  رهاظ  قح  وگب 

. دنتسکش هدرب و  نوریب  ار  اهنآ  داد  روتسد  ادخ ص 

هجیتن  36 لصف -

میب دزاس  كانمیب  دیاب  هک  ار  یئاهنآ  هتشادرب و  هکم  رد  ادخ  نانمـشد  ندرک  دوبان  صوصخ  رد  هک  نینمؤملا ع  ریما  غیردیب  ياهمدق  ( 1)
هداد و جرخب  ياهقباسیب  یگتشذگ  دوخ  زا  مالسا  هار  رد  دومن و  يرای  ناتب  ثول  زا  مارحلا  دجسم  نتخاس  كاپ  رد  ار  ادخ  لوسر  هداد و 
هدـیدرگ و لئان  یتبقنم  تلیـضف و  هب  هیلا  راشم  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتمکحم  هدومن  شومارف  ناشیوخ  زا  ادـخ  ناـمرف  هار  رد 

. دشابیمن وا  زابنا  اتمه و  یسک  چیه  هک  هتفای  اقترا  هیاپب 
______________________________

ارسا هروس  هیآ 84  ( 1)
ص:125  ، داشرإلا همجرت 

دیلو نب  دلاخ  تیرومأم   37 لصف -

ار اهنآ  ات  داد  تیرومأم  دنتـسیزیم  ءاصیمغ  رد  هک  همیذج  مدرم  يوسب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ادخ ص  لوسر  هلـصافالب  هکم  حـتف  زا  سپ  ( 1)
مدرم وا و  ناـیم  هک  دوب  يراوگاـن  دـمآشیپ  رثا  رب  تشاد  رومأـم  راـک  نیا  يارب  ار  وا  ربمغیپ ص  هکنیا  تلع  دـیامن و  يربـهر  ادـخ  هارب 

ردپ فوع  دلاخ و  يومع  هریغم  نب  هکاف  هدرک و  ریـسا  هریغم  ینب  مدرم  زا  ار  ینانز  تیلهاج  نامز  رد  نانآ  اریز  دوب  هداتفا  قافتا  همیذـج 
ار مدرم  اقفتم  ات  تشاد  ذافنا  ناشیا  يوسب  ناگدربمان  راجنهان  لمع  تبـسانمب  ار  فوع  وا و  ادخ  لوسر  هرخالاب  دنتـشک  ار  نمحرلا  دـبع 

. دنیامن توعد  قح  هارب 
هدهاعم اب  تفلاخم  وا  یلهاان  لیلد  دادیمن و  ناناملسم  تراما  ار  دلاخ  هاگ  چیه  ادخ ص  لوسر  دوب  هدشن  عقاو  روبزم  دمآشیپ  هاگ  ره  و 

هراشا مه  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  هتخادنا  رس  تشپ  ار  مالسا  مکح  هدرک و  یلمع  ار  تیلهاج  نیئآ  تیرومأم  نیا  رد  هک  هدوب  لوسر  ادخ و 
حرـش مه  ام  دیامن و  حالـصا  ار  وا  ياهیگتـسکش  ات  هداد  تیرومأم  ار  یلع ع  هدـش  رفنتم  وا  راک  زا  ادـخ ص  لوسر  رمالا  رخآ  میدرک و 

. دشابیمن رارکت  هب  جاتحم  اجنیا  رد  میاهدشرکذتم  هدروآ  اجب  هتسیاش  وحنب  هک  ار  وا  تیرومأم  ماجنا  تمدخ و 
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نینح رازراک   38 لصف -

رثـکا تفر  رازراـکب  ناملـسم  رفن  رازه  هد  اـب  هارمه  ادـخ ص  لوـسر  گـنج  نیا  رد  داـتفا و  قاـفتا  نینح  گـنج  هکم : حـتف  زا  سپ  ( 2)
تسکش هاگ  چیه  دنراد  هک  ياهدامآ  هحلسا  دایز و  تیعمج  نیا  اب  دندوب  دقتعم  ناناملسم 

ص:126  ، داشرإلا همجرت 
هراومه هکلب  میوش  بولغم  هک  تسین  كدـنا  اـم  تیعمج  قباـس  دـننام  زورما  تفگ  هدرک  بجعت  زور  نآ  رد  رکب  وبا  دروـخ و  دـنهاوخن 

نوچ درک و  ار  دوخ  راک  هرخالاب  رکب  وبا  روش  مشچ  دـندیدرگ و  بولغم  دـنوش  بلاغ  هکنآ  ياجب  راظتنا  فالخ  رب  نکیل  تسام  اب  هبلغ 
مشاه و ینب  زا  نت  هن  هک  رفن  هد  زا  ریغب  دندرک و  رارف  همه  داتفا و  اهناملـسم  رد  یبیجع  تسکـش  هدشن  ياهلـصاف  دندش  وربور  نمـشد  اب 

ردـقنآ دـندوب  هدـنام  ربمغیپ ص  باکر  رد  هک  یئاهیمـشاه  هرخالاب  دـش و  هتـشک  گنج  نآ  رد  هک  دوب  نمیا  ما  دـنزرف  نمیا  مه  یمهد 
. تشگرب يرگید  زا  سپ  یکی  ادخ ص  لوسر  يرارف  هدروخ و  تسکش  ياهرکشل  ات  دندومن  يزابناج  يراشفاپ و 

ٍْنیَنُح َمْوَی  َو   » دیامرفیم هراشا  تخاس  يرارف  دوخ  مخز  مشچب  ار  تیعمج  ترثک  هک  رکب  وبا  باجعا  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
یَلَع َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ 

رب ار  روانهپ  نیمز  تشادن و  ناتراکب  يدوس  امش  ناوارف  مدرم  هدمآ  تفگشب  دوخ  هورگ  يرایـسب  زا  امـش  هک  نینح  زور  رد  و  َنِینِمْؤُْملا »
. داد شمارآ  ار  شناوریپ  ربمیپ و  لد  ادخ  دیدرک و  تشپ  گنج  زا  نیا  زا  سپ  درک  گنت  امش 

. دنامشاه ینب  زا  رفن  تشه  یلع ع و  نانمؤم  زا  روظنم 
چوک تقو  رد  ثرح  نب  نایفـس  وبا  پچ و  فرط  ساـبع  نب  لـضف  ادـخ و  لوـسر  تسار  فرط  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  ماـگنه  نآ  رد 
ۀعیبر ثراح و  نب  لفون  تخادرپیم و  هعفادمب  ادخ ص  لوسر  شیپاشیپ  ریـشمش  اب  یلع ع  دوب و  هتفرگ  ار  شنیز  بانج  نآ  رتسا  ندرک 

. دندوب هتفرگ  ار  ترضح  نآ  فارطا  بهل  وبا  دنزرف  ود  بتعم  هبتع و  ریبز و  نب  هَّللا  دبع  ثراح و  نب 
ص:127  ، داشرإلا همجرت 

: دیوگ صوصخ  نیا  رد  یقفاغ  هدابع  نب  کلام  و  ( 1  ) دندرک رارف  یقب  ام  رفن  تشه  نیا  زا  ریغب  میتشون  هچنانچ  و 
. دندومنن تاساوم  ادخ ص  لوسر  اب  نارگید  مشاه  ینب  زا  ریغب  دوب  هدش  هدیشک  ماین  زا  اهریشمش  هک  نینح  زور  رد 

هداـمآ گرم  يارب  ار  دوـخ  ربـمغیپ  هارمه  اـهنآ  سپـس  دـیوریم  اـجک  دـندناوخیم  ار  مدرم  اـهنآ  دـندرک و  رارف  رفن  هد  زا  ریغب  رکـشل  همه 
. دیدرگ ینارون  شمشچ  تفای و  تداهش  راد  تناما  نمیا  اهنآ  زا  دندش و  ام  يارب  رخف  هیام  دنتخاس و 

: هتفگ تبسانم  نیمهب  بلطملا  دبع  نب  سابع  و 
نایم رد  ریـشمش  هک  یماگنه  لضف  مرـسپ  دـندش  قرفتم  هدرک  رارف  نارگید  میدرک و  يرای  ربمغیپ  زا  گنج  زور  رد  هک  میدوب  رفن  هن  اـم 

تبرـش دوب  هدید  ادخ  هار  رد  هچنآ  رثا  رب  دوب  نمیا  ما  دنزرف  نمیا  هک  ام  یمهد  دندرگزاب  ات  نزب  رگید  تبرـض  متفگیم  واب  هتخادـنا  موق 
. دیدرگ ماک  نیریش  دیشون و  تداهش 

ناوخب و دنلب  يادص  اب  ار  مدرم  دومرف  دوب  ادـص  تشرد  يدرم  هک  سابع  هب  دـندرک  رارف  همه  رکـشل  دـید  هک  یماگنه  ادـخ ص  لوسر 
دیدرک و تعیب  هرجـش  ریز  رد  هک  یناسک  يا  تفگ  هدناوخ و  ار  مدرم  دنلب  يادص  اب  رمالا  بسح  سابع  زادنیب  دوخ  هدهاعم  دایب  ار  اهنآ 

. دیدرک شومارف  هدومن  ادخ ص  لوسر  اب  هک  ياهدهاعم  زا  دینکیم و  رارف  اجک  دیتسه  هرقب  هروس  نارای  هک  یناسک  يا 
زا ناکرشم  نابایب و  نایم  رد  ربمغیپ  دوب و  کیرات  تدشب  اوه  بش  نآ  رد  دنتخیرگیم  تخس  هداد و  گنجب  تشپ  تقو  نآ  رد  ناناملسم 

نوریب اههزین  اهدومع و  هدیشک و  ياهریشمش  اب  نآ  ياههاگیفخم  هوک و  ياههرد 
ص:128  ، داشرإلا همجرت 
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هدـش هجوتم  تیعمج  فرطب  دیـشخردیم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  هک  دوخ  خر  مین  اب  یکیرات  نامه  نایم  رد  ادـخ ص  لوسر  ( 1  ) دندمآ
ار دوخ  دوب  اجک  ره  رد  سک  ره  هدیـسر و  همه  شوگب  ادـن  نیا  دـیدومن  هدـهاعم  ادـخ  اب  هک  امـش  دـیتفر  اجک  هدرک  باطخ  ناناملـسمب 

. تخادرپ هلتاقمب  هدومن و  تاقالم  نمشد  اب  هدرک و  هدامآ 
تکرح نمشد  شیپاشیپ  هدومن  يزارد  هزین  رس  رب  یگنر  هایس  مچرپ  هدش و  راوس  یئوم  خرـس  رتش  رب  نزاوه  مدرم  زا  يدرم  تقو  نآ  رد 

هب ناکرـشم  اـت  هتـشارفارب  ار  مچرپ  دوش  وربور  تسکـش  اـب  رگا  دـنک و  هلمح  ناشیدـب  دـیآ  زوریپ  ناناملـسم  رب  نوچ  دوب  ررقم  درکیم و 
. دناوخیم زجر  درکیم و  راک  داد  رارق  اب  قباطم  وا  دنوش  گنج  هدامآ  هدمآ  درگ  وا  يوریپ 

. میوش هتشک  ای  میشکب  ات  مریگیمن  مارآ  ملورج و  وبا  نم 
: دومرف تخاس و  دوبان  یتبرض  اب  ار  وا  دوخ  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  رتش  يریشمش  اب  هدرک و  وا  گنهآ  یلع ع 

وبا ندـش  هتـشک  زا  سپ  ناکرـشم  تخاس  مهاوخ  قرفتم  ار  مدرم  گنج  زور  رد  هک  متـسه  یـسک  نم  هک  تسناد  دـنهاوخ  مدرم  دادـماب 
ار شیرق  راک ، زاغآ  اراگدرورپ  دومرف  ادخ  لوسر  دندومن  ییارآفص  نمشد  ربارب  رد  هدمآ و  درگ  ناناملسم  سپـس  دندرک  رارف  لورج 

. امرف لاحشوخ  ار  نانآ  راک  رخآ  رد  يدرک  هراچیب 
هداتسیا دوخ  باکر  ود  يور  رب  درک  هدهاشم  ار  لاح  نیا  هک  ادخ ص  لوسر  دش  هبولغم  گنج  دنداتفا و  رگیدکیب  ناکرشم  ناناملسم و 

دومرف هدرک  هجوت  اهنادب 
« ) 1  » سیطولا یمح  نالا 

بلطملا ) دبع  نب  انابذک  یبنلا ال  انا 
. مبلطملا دبع  دنزرف  مربمغیپ و  یتسارب  نم  تفرگ و  الاب  گنج  راک  کنیا 

. دندروآ مرکا ص  ربمغیپ  روضح  هتسب  تسد  ار  ناریسا  دراذگ و  تمیزهب  ور  نمشد  دشن  هلصاف 
______________________________

نآ هدرک و  ناـیب  نینح  گـنج  رد  یتخـس  ماـگنه  رد  ربـمغیپ  هک  تسا  تاراعتـسا  نیرتـهب  زا  هلمج  نیا  تـسا و  روـنت  ینعمب  سیطو  ( 1)
. دوریم راکب  گنج  بارطضا  رما و  تدش  يارب  هدومرف و  ملکت  هلمج  نیا  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ترضح 

ص:129  ، داشرإلا همجرت 
نالوجب نانمـشد  نایم  رد  هدیـشک و  ار  غیردـیب  ریـشمش  ناناملـسم  دـندش  راوخ  وا  لـتقب  نمـشد  تشک و  ار  لورج  وبا  یلع ع  نوچ  ( 1)

یناناملـسم زا  و  دندرک . رارف  یهورگ  ریـسا و  هدع  تشک و  دوخ  تسدب  ار  رفن  لهچ  درکیم و  تکرح  رکـشل  مدقم  یلع ع  دندروآرد و 
. هدوب برح  نب  رخص  نایفس  وبا  یکی  دندومن  رارف  هک 

دنگوس برح  رسپ  يا  متفگ  هدناوخ  اریو  درکیم  رارف  دندوب  هکم  مدرم  زا  هک  هیما  ینب  زا  هدع  اب  مردپ  مدید  دیوگ  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم 
میرح زا  ار  نایزات  نیا  یئامنیم و  رارف  هک  مه  نونکا  يدومنن و  هلتاقم  هک  مه  تدوخ  نید  زا  يدیزرون و  یئابیکـش  تمع  رـسپ  اب  ادخب 

هدع داتسیا و  سپـس  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  يرآ  متفگ  يدنه ؟ رـسپ  تفگ  هیوعم  متفگ  یتسیک ؟ وت  دومرف  يزاسیمن  رود  دوخ 
. میدرک هراچیب  ار  اهنآ  میتخات و  نمشد  رب  هدش و  قحلم  ناشیدب  مهنم  دنتسویپ و  واب  هکم  مدرم  زا 

گنج زا  تسد  داد  روتـسد  ادخ ص  لوسر  دش  دنلب  زور  ات  دـندرکیم  ریـسا  ار  اهنآ  دـندیگنجیم و  ناکرـشم  اب  هراومه  ناناملـسم  المجم 
. دشکب ار  شریسا  درادن  قح  یسک  درک  رما  دنرادرب و 

ص:130  ، داشرإلا همجرت 
اقافتا دهد  عالطا  نانآ  هب  دروآ و  تسدب  ياهزات  رابخا  ربمغیپ  راک  زا  ات  داتـسرف  عوکالا  نبا  مانب  ار  یـشتفم  هکم  حـتف  مایا  رد  لیذـه  ( 1)
نامه نیا  کنیا  تفگ  يراصنا  درم  هب  هتخانـش  اریو  هتـشذگ  ودب  باطخ  رمع  دـش  ریـسا  راصنا  زا  یکی  تسدـب  نینح  گنج  رد  هدربمان 
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هدش رثأتم  دیسر  ربمغیپ ص  هب  وا  لتق  ربخ  دروآرد  ياپ  زا  ار  عوکالا  نبا  يو  شکب  ار  وا  هدرکیم  یـسوساج  ام  هیلع  هک  تسا  یـسوساج 
شیپ ار  یسک  هدش  كانمشخ  ادخ ص  لوسر  دنتشک  دوب  ریسا  هک  ار  رمعم  نب  لیمج  وا  زا  سپ  دیشکن  ار  ریسا  مدادن  روتسد  رگم  دومرف 
میتشک باطخ  رمع  رماب  ار  وا  ام  دـنتفگ  دیـشکن  ار  يریـسا  مدوب  هدرک  رما  هکنیا  اب  دـیتشک  ار  هدربماـن  ببـس  هچب  دومرف  هداتـسرف  راـصنا 

يو زا  هدـمآ  ادـخ ص  لوـسر  تمدـخ  بهو  نب  ریمع  دـنتفای  كانبـضغ  رمع  رب  ار  ربـمغیپ  نوـچ  هدـینادرگ  ور  يو  زا  ادـخ ص  لوـسر 
. دومن تطاسو  تعافش و 

شخب شیرق  بولق  فیلأت  اهلد و  ندروآ  تسدب  يارب  اصوصخم  تخادرپ و  نینح  مئانغ  میـسقت  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  ادـخ ص  لوسر 
یبا نب  ۀمرکع  هیوعم و  ردپ  نایفـس  وبا  زا  دناترابع  دنتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ظاحل  نیا  زا  هک  ياهدع  نآ  داد و  رتشیب  نارگید  زا  ار  اهنآ 
ماشه نایفس و  یبا  نب  هیوعم  ۀیما و  یبا  نب  هَّللا  دبع  هیما و  یبا  نب  ریهز  ورمع و  نب  لیهـس  ماشه و  نب  ثراح  هیمأ و  نب  ناوفـص  لهج و 

. ناشیا لاثما  نصح و  نب  ۀنییع  سباح و  نب  عرقا  ةریغم و  نب 
ناشیا لاثما  قوف و  ناگدربمانب  ار  نآ  هدمع  شخب  دومن و  هن  میسقت  راصنا  نایم  رد  شیب  يرصتخم  مئانغ . تمـسق  زا  مرکا  لوسر  دنیوگ 

ار راصنا  هدـش  تحاران  دیـسر  ربمغیپ ص  شوگب  ناشیا  خـلت  نخـس  دـندش  كانمـشخ  هدـماین  دـنیآشوخ  راصنا  رظن  رد  راـک  نیا  داد -
روضح دیابن  يرگید  امش  زا  ریغ  دنیشنب و  دومرف  هدروآدرگ و 

ص:131  ، داشرإلا همجرت 
یشسرپ امش  زا  دومرف  ربمغیپ ص  دنتفرگ  مارآ  ناشنایم  رد  هدمآ  یلع ع  ربمغیپ ص و  دندش  رضاح  راصنا  همه  هک  یماگنه  ( 1  ) دنک ادیپ 

. دیهدب ارم  خساپ  منکیم 
؟ درک تیاده  نم  هلیسوب  ار  امش  ادخ  هک  دیدوبن  هارمگ  امش  ایآ  دومرف  دیئامرفب ! دندرکضرع 

. ار وا  لوسر  ادخ و  تنم  يرآ  دنتفگ 
. ار لوسر  ادخ و  تنم  يرآ  دندرکضرع  داد ؟ تاجن  نم  ببسب  ار  امش  ادخ  دیتفیب  خزود  شتآ  هب  دوبن  کیدزن  امش  ایآ  دومرف 

. ار لوسر  ادخ و  تنم  يرآ  دندرکضرع  درک ؟ دایز  نم  هلیسوب  ار  امش  تیعمج  ادخ  دیدوبن و  كدنا  امش  ایآ  دومرف 
؟ تخاس رارقرب  یتسود  تفلا و  امش  نایم  نم  تکربب  ادخ  هک  دیدوبن  رگید  کی  نمشد  امش  ایآ  دومرف 

. ار لوسر  ادخ و  تنم  يرآ  دنتفگ 
ضرع یخـساپ  هچ  امـش  يادف  ام  ناردام  ناردپ و  دنتفگ  دـیهدیمن  ارم  خـساپ  ارچ  دومرف  هدـش و  تکاس  یکدـنا  مرکا ص  ربمغیپ  سپس 

هاـگ ره  دومرف  ربمغیپ ص  هداـهن ؟ تنم  وت  دوجوب  اـم  رب  هداد و  يرترب  تهج  ره  زا  ار  امـش  صخـش  لاـعتم  يادـخ  میتفگ  هکنیا  اـب  مینک 
ارت میدرک  يرادهگن  دوخ  ناما  رد  يدوب  كانمیب  میداد  اج  ارت  يدـمآ  ام  شیپ  اهنت  هکی و  دـیتفگیم  دـیهد  خـساپ  یتسردـب  دـیتساوخیم 

. میدرک قیدصت  ارت  ام  دنداد و  تبسن  غوردب 
هدیـسوب ار  ادـخ ص  لوـسر  ياـپ  تسد و  هتـساخرب  اـج  زا  راـصنا  نادرمریپ  ناـگرزب و  نتـسیرگب و  دـندرک  عورـش  هـمه  تـقو  نـیا  رد 

رد یناوتیم  ار  اهنآ  یهاوخب  رگا  تسامش  رایتخا  تحت  رد  ام  تورث  لاوما و  کنیا  میدونـشوخ و  لوسر  ادخ و  تساوخب  ام  دندرکـضرع 
زاربا ینطاب  هنیک  هتـشادن و  یـضرغ  هک  هدوب  یمدرم  زا  دیـسر  ینویامه  ضرعب  اـم  هیحاـن  زا  هک  ینخـس  یئاـمن و  تمـسق  دوخ  موق  ناـیم 

امش صخش  هدرکیم  لایخ  نکیل  هدومنن 
ص:132  ، داشرإلا همجرت 

رافغتـسا اهنآ  يارب  مه  امـش  دنبلطیم  شـشخب  ادخ  زا  نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  نونکا  ینادیم  راک  ریـصقت  ار  نانآ  هدـش و  نیبدـب  اهنآ  هب 
. دیئامن

. زرمایب ار  ناشنادنزرف  نادنزرف  ناشنادنزرف و  راصنا و  اراگدرورپ  دومرف  ادخ ص  لوسر  ( 1)
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دنتفگ دیشاب ؟ ربارب  ناتلوسر  مهس  اب  امـش  دنیامن و  هعجارم  امـش  دزن  زا  رپ  تسد  يرتسگحدم و  نابز  اب  نارگید  دیهاوخیمن  دومرف  هاگنآ 
. میدونشخ دیراد  هدارا  هچ  نادب  يرآ 

يراومه فاص و  نابایب  رد  مدرم  رگا  هک  يدحب  دنانم  ّرس  بحاص  نم و  روخنان  راصنا ، کنیا  دومرف  نانآ  قیوشت  يارب  ادخ ص  لوسر 
. زرمایب ار  راصنا  اراگدرورپ  منکیم  تکرح  راصنا  هارمه  نم  دنورب  هار  هوک  ياههرد  نایم  رد  راصنا  دننک و  تکرح 

. دورس ار  راعشا  نیا  هدش  كانبضغ  يو  داد  سادرم  نب  سابعب  رتش  راهچ  ادخ ص  لوسر  نینح ، زور  رد 
رب اج  چیه  عرقا  ردپ  سباح  هنییع و  ردپ  نصح  هکنآ  اب  یهدیم  رارق  عرقا  هنییع و  نایم  رد  ارم  یگنج ) بسا   ) دیبع مهس  نم و  تمینغ  ایآ 

. دوشیمن ماقمیلاع  يزاسب  راوخ  زورما  هک  ار  یسک  منادیمن و  اهنآ  زا  کی  چیه  زا  رتمک  ار  دوخ  نم  دندوبن و  مدقم  نم  ردپ 
هتفگ وت  دومرف  درک و  راضحا  ار  وا  هدیسر  ربمغیپ ص  شوگب  ضارتعا  نیا 

هنییع عرقالا و  نیب  دیبعلا  بهن  یبهن و  لعجت  ا 
هک روط  نامه  يو  هتفگ  هچ  وا  رگم  دومرف  لاؤس  دیتسین  رعاش  امـش  داب  امـش  يادف  مردام  ردـپ و  درکـضرع  تشاد  روضح  هک  رکب  وبا   ؟

«1  » دیناسر ضرعب  میتشون  الاب  رد 
______________________________

رعـش ندـناوخ  زا  هزادـنایب  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  نآ  رثا  رب  دـناوخب  حیحـص  روطب  ار  ساـبع  هدورـس  هتـساوخن  مرکا  ربـمغیپ  هکنیا  زا  ( 1)
هک هدیمهفن  هدوب  رـشاعم  ترـضح  نآ  اب  رایـسب  دوخ  لایخب  هکنآ  اب  رکب  وبا  هتـسنادیمن و  دوخ  ماقم  اب  بسانم  ار  رعـش  هدرکیم و  بانتجا 

. هدوب هچ  رعش  تاملک  لیدبت  زا  وا  ضرغ 
ص:133  ، داشرإلا همجرت 

راید هب  هک  معثخ  زور  زا  هدومرف  نیا  ادخب  دنگوس  دیوگ  سابع  نک ، ادـج  ار  سابع  نابز  دومرف  نینمؤملا ع  ریما  هب  ادـخ ص  لوسر  ( 1)
ارم هک  تسه  یـسک  متـسنادیم  رگا  اجنآ  درب و  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  یلع  درک . تحاراـن  رتداـیز  تشذـگ و  رتخـس  نم  رب  دـنتخیر  اـم 

هرخالاب مهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  نم  يرآ  دومرف  يربیم ؟ ارم  نابز  نونکا  مدرکـضرع  یلعب ع  مدشیم  لسوتم  ودـب  دـنک  تعافش 
ار رتش  دـص  ات  راهچ  نایم  دومرف  دروآ و  دـندوب  هتخاس  اـمرخ  تخرد  ياـهخاش  ریـصح و  زا  هک  نارتش  ياـههاگتحار  اـههاگبآ و  رد  ارم 

هدیـشک تلاجخ  هدوب  اجبان  مضارتعا  زین  هدومن و  اجنیا  ات  تکرح  لحم  زا  هک  ییاههشیدـنا  مامت  هک  متـسناد  نم  نک  باـختنا  دوخ  يارب 
رارق نارجاهم  فیدر  رد  ارت  ادخ ص  لوسر  دومرف  یلع ع  دیتسه . اناد  رابدرب و  میرک و  هداوناخ  ردـقچ  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  متفگ 

روآرد راـیتخا  تـسد  رد  ار  رتـش  دــص  یهاوـخیم  رگا  ریگب و  ار  رتـش  راـهچ  ناـمه  یهاوـخیم  رگا  درک  تـمحرم  وـتب  رتـش  راـهچ  داد و 
ریذپب و هدرک  اطعا  وتب  ربمغیپ  ار  هچنآ  میوگیم  نم  دومرف  دیئامرف  هچ  امـش  ات  مراذگیماو  امـش  هداراب  ار  دوخ  هتـساوخ  کنیا  مدرکـضرع 

. مدرک لمع  روتسدب  متفریذپ و  تفگ  شاب  دونشوخ 

[ دشک یم  ار  وا  یلع  هک  ربمایپ  نخس  مئانغ و  میسقت  هب  ۀیدثلا  وذ  ضارتعا   ] 39 لصف -

ود ناـیم  رد  دوجـس  رثا  هک  ياهدـیمختشپ  نوگمدـنگ  مادـنا  زارد  درم  درک  میـسقت  ار  نینح  مئاـنغ  ادـخ ص  لوـسر  هـک  یماـگنه  ( 2)
مئانغ شخب  تیفیک  زا  دیناسر  ضرعب  هدرک  یمومع  مالس  دشاب  هدرک  هجوت  اصخـش  ربمغیپ  هب  هکنآ  نودب  هدمآرد  دشیم  هدید  شمـشچ 
هنوگچ تسیچ و  صوصخ  نیا  رد  وت  هدیقع  دومرف  ادخ ص  لوسر  مدرک  ادـیپ  عالطا  الماک  دـش  هداد  دارفا  هب  امـش  رظن  تحت  هک  نینح 

. يدرکن راتفر  تلادعب  هک  تسنآ  نم  هدیقع  درکضرع  یتفای ؟
یصخش هچ  یباین  نم  دزن  ار  يرگداد  هک  یماگنه  وت  رب  ياو  دومرف  هدش  نیگمشخ  ادخ ص  لوسر 

ص:134  ، داشرإلا همجرت 
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دهاوخ ادیپ  یناوریپ  يدوزب  هک  دیراذگاو  دوخ  لاحب  ار  وا  هن  دومرف  میشکب  ار  وا  دیئامرفیم  هزاجا  دنتفگ  ناناملسم  تسیرگداد !؟ راوازس 
مدرم نیرتهب  تسدب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  دننکیم و  يدعت  دنرادیمرب و  تسد  ادخ  نید  زا  دوشیم  جراخ  نامک  زا  هک  يریت  دننام  درک و 

. دزاسیم دوبان  نم  زا  سپ 
. دندش هتشک  نینمؤملا  ریما  تسدب  درک  راکیپ  جراوخ  اب  یلع ع  هک  ناورهن  گنج  رد  شناوریپ  وا و  دوب  هدومرف  هچنانچ  و 

هجیتن  40 لصف -

هدیدرگ و اراد  ار  لئاضف  مامت  هک  دومن  هدافتـسا  لماک  تقد  اب  درک و  هجوت  هدوب  یلع ع  هژیو  راکیپ  نیا  رد  هک  یبقانمب  دـیاب  نونکا  ( 1)
. هتشادن تکرش  اهنآ  رد  يو  اب  مالسا  ناوریپ  زا  کی  چیه  هک  هتفای  صاصتخا  يروما  هب 

مدق تباث  مه  رگید  هدع  وا  زا  يوریپ  هب  درک و  يزاب  ناج  ربمغیپ ص  هار  رد  اهنت  یلع ع  دندرک  رارف  ناناملـسم  همه  هک  زور  نآ  رد  اریز 
. دندنام

وبا لضف و  شرـسپ  سابع و  رب  مدقم  يدنمورین ، یئوجگنج و  يروالد و  رد  یلع ع  هک  میاهدرک  تباث  هدـیمهف و  الماک  ام  هکنآ  رگید  و 
هدشن و لئان  هبتر  نادب  کی  چیه  هک  هتفای  اقترا  يدحب  وا  تاماقم  هیاپ  اریز  دندوب  هدنامیقاب  هک  تسا  يرگید  دودـعم  ثرح و  نب  نایفس 

هدیسرن وا  تاماقم  زا  یماقمب  دارفا  نیا  زا  کی  چیه  هدوب و  کچوک  گرزب و  دزنابز  ناناولهپ  نتشک  نایوجگنج و  اب  هلباقمب  وا  راهتـشا 
اب هک  یئاهنآ  مینکیم  هدافتـسا  اجنیا  زا  دـشاب  هدرک  تبث  يروالد  ناونعب  ار  وا  مان  خـیرات  هک  هدوبن  یناـسک  زا  مه  اـهنآ  لوتقم  هتـشک و  و 

. هدوب يوب  یمرگتشپ  ءاکتاب و  هدرکن  رارف  هدنامیقاب و  ربمغیپ ص 
ص:135  ، داشرإلا همجرت 

یگداتـسیا دشیمن و  یفالت  ناربج و  لباق  هک  دوب  هزادناب  مالـسا  رب  تیانج  تشادـیمن  روضح  گنج  نآ  رد  یلع ع  رگا  هک  تسا  تباث  و 
. دنگنجب دوخ  مصخ  اب  دنیآرد و  راکیپ  فص  رد  هبترم  ود  يرارف  ناناملسم  هک  درک  يراک  هرخالاب  نمشد  همه  نآ  ربارب  رد  یلع ع 

لهچ لتق  زین  تخاس و  زوریپ  ار  ناناملسم  داد و  تمیزه  ار  اهنآ  دوب  ناکرشم  گنهاشیپ  هک  لورج  وبا  ندش  هتشک  میتشون  هچنانچ  و  ( 1)
. دومن رفظم  ار  ناناملسم  تخادنا و  تشحوب  تخس  هتخاس و  راوخ  ار  نانآ  تخاس و  لزلزتم  ار  كرش  ناکرا  یلع ع  تسدب  كرشم  رفن 
دز و اهناملسم  رایـسب  رکـشلب  رکب  وبا  هک  دوب  یمخز  مشچ  دندیدرگ  راچد  نادب  گنج ، زا  شیپ  هک  ياهیلب  ناناملـسم و  تمیزه  تلع  و 

نیا اب  يو  هرخالاب  دوب و  هدرک  یهن  اهنآ  لتق  زا  ار  ناناملسم  ربمغیپ ص  هکنآ  اب  داتفا  قافتا  رمع  نامرفب  هک  دوب  ناریسا  نتـشک  وا  زا  سپ 
راک حالـص  دش  هراشا  هچنانچ  دش و  رفنتم  هدرک و  رثأتم  تخـس  ار  ادـخ ص  لوسر  هچنانچ  درک  لوسر  ادـخ و  اب  یبیجع  تفلاخم  لمع 
دنک تبحـص  نانآ  اب  يروط  دناوتب  ادـخ ص  لوسر  ات  دروآدرگ  ار  اهنآ  درک و  کمک  مرکا ص  ربمغیپ  هب  یلع ع  هک  دوب  نیا  رد  راصنا 
نیا رد  یلع ع  هرخالاب  ددرگ و  فرطرب  دوب  هدـمآ  شیپ  نینح  مئاـنغ  تمـسق  رثا  رب  هک  يداـسف  دوش و  يوق  ناـشینید  يورین  هراـبود  هک 

. دنتشادن هرهب  نارگید  هتشاد و  تکرش  ربمغیپ ص  اب  تلیضف 
ادخ لوسر  داقنم  دش و  فرطرب  وا  لد  زا  ههبش  کش و  دنام و  رارقرب  وا  لد  رد  نامیا  هتـشر  هک  درک  راتفر  سادرم  سابع  اب  يروط  زین  و 

. داد رد  نت  وا  مکحب  هدیدرگ و 
قح یلع ع  لامعا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  داد  دش  نایب  هک  یجراخ  صخش  شسرپ  رد  هک  یخساپ  و 

ص:136  ، داشرإلا همجرت 
یلع هک  هداد  یهاوگ  واب و  هجوتم  وا و  اب  قح  درادن و  ار  وا  اب  تفلاخم  قح  یسک  هدوب و  ادخ  تساوخ  اب  قباطم  هدرکیم  هک  یئاهگنج  و 

. تسا لاعتم  يادخ  ياههدیرفآ  نیرتهب  ع 
یفرعم یگیامورفب  ار  ناـنآ  تساـهنآ و  راـتفر  اـب  داـضم  دـندرک و  بصغ  ار  وا  قح  هک  تسیمدرم  راـتفر  اـب  نیاـبم  لـئاضف ، نیا  ماـمت  و 
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دنتـسجیم ادخب  برقت  نانمـشد  اب  داهج  اب  دنتـشادرب و  صالخا  اب  ياهمدق  راکیپ  نآ  رد  هک  ناصلخم  دحرـسب  ار  ناشاهراک  دـیامنیم و 
. دنراک ریصقت  هرخالاب  دناسریمن و 

نینح راکیپ  زا  سپ   41 لصف -

زا هک  ساطوا  هب  ناشناوریپ  نایزات و  دندش  هتـسد  ودب  تخاس  قرفتم  اهناملـسم  تسدب  ار  ناکرـشم  هورگ  لاعتم  يادخ  هکنآ  زا  دعب  ( 1)
یـسوم وبا  هک  ياهدـع  اب  ار  يرعـشا  رماع  وبا  ادـخ ص  لوسر  دـندیدرگ  راپـسهر  فئاـط  هب  شناوریپ  فیقث و  هتفر و  تسا  نزاوه  راـید 

. داتسرف فئاط  فرطب  ار  برح  نب  رخص  نایفس  وبا - داد و  تیرومأم  ساطوا  هب  دوب  نانآ  اب  مه  يرعشا 
یسوم وبا  زا  ناناملـسم  دش  هتـشک  ات  دیگنج  نانآ  اب  هتفر و  نمـشد  یبوکرـس  مزعب  هتفرگ  تسدب  ار  يزوریپ  مچرپ  رمالا  بسح  رماع  وبا 
زوریپ ات  درک  راکیپ  هتفرگ  تسدب  ار  مالـسا  مچرپ  وا  دنک  دربن  نمـشد  اب  دریگب و  فکب  ار  مچرپ  دندرک  تساوخرد  دوب  وا  مع  رـسپ  هک 

. دشاب
روضح هدـش  مزهنم  دـمآ  دراو  وا  تروصب  هبرـض  هجیتن  رد  درک و  تاقالم  نانآ  اـب  دوب  هدرک  تکرح  فیقث  یبوکرـسب  هک  نایفـس  وبا  و 

يداد تیرومأم  فیقث  رازراکب  يدرم  هارمهب  ارم  تشاد  هضرع  هدمآ  ربمغیپ ص 
ص:137  ، داشرإلا همجرت 

یخـساپ مرکا ص  ربمغیپ  دندومنن  نم  اب  يراکمه  دیـشک و  برع  لیذه و  هاچ  زا  یبآ  نانآ  کمکب  ناوتیمن  هدـنامرد و  راک  همه  زا  هک 
. دومرفن

رومأم هدـع  اب  ار  یلع ع  رمالا  رخآ  دومن و  هرـصاحم  ار  اهنآ  يزور  دـنچ  درک و  تکرح  فئاـط  فرطب  ربمغیپ ص  دوخ  نیا  زا  دـعب  ( 1)
. دنکشب ار  اهتب  مامت  دزاس و  لاماپ  دنک  هدهاشم  فالخ  رب  نمشد  هاگرکشل  رد  ار  هچ  ره  داد  روتسد  تشاد و 

مانب يدرم  هدـش  نشور  هزات  اوه  هک  یماـگنه  درک و  تاـقالم  دـندوب  يرایـسب  هدـع  هک  معثخ  رکـشل  اـب  هتفر  نوریب  رمـالا  بسح  یلع ع 
دوخ نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  دادن  خساپ  یـسک  دنکیم  مادقا  درم  نیا  مزرب  یـسک  هچ  دومرف  یلع ع  دـیبلط  زرابم  هدـمآ  نادـیمب  باهش 

نکیل هن و  دومرف  منک  تیافک  ار  وا  راک  دیهدب  هزاجا  تشاد  هضرع  هدمآ  روضحب  ربمغیپ ص  داماد  عیبر  نب  صاعلا  وبا  دـش  راکیپ  هدامآ 
. دناوخیم زجر  نیا  هتفر و  يو  مزرب  یلع ع  درک  یهاوخ  تراما  مدرم  رب  وت  دش  يراج  یهلا  ياضق  رگا 

نارین هب  ار  وا  دز و  وا  رس  رب  یتبرض  سپس  دنکـشب  هزین  هکنیا  ای  دزاسب  باریـس  نانمـشد  نوخ  زا  ار  هزین  تسمزال  يرادهپـس  ره  رب  انامه 
لوسر تشگرب  دوب  اهیفئاط  هرصاحم  مرگرـس  هک  ادخ ص  لوسر  روضح  دعب  تسکـش  ار  اهتب  هدش  نمـشد  هاگرکـشل  دراو  دعب  داتـسرف 
یئوگ زارب  وا  اب  تفر و  یتولخ  رد  هتفرگ  ار  یلع ع  تسد  تفگ و  ریبکت  هدش  لاحـشوخ  یلع ع  يزوریپ  زا  هدید  ار  یلع ع  هک  ادخ ص 

. تخادرپ
اب ام  ندوبن  اب  ایآ  تفگ  هدـمآ  باطخ  رمع  دوب  هدرک  تولخ  یلع ع  اب  ادـخ ص  لوسر  هک  یماگنه  فئاط  زور  رد  هتفگ  يراـصنا  رباـج 

. دیامرفیم نایب  يو  اب  ار  دوخ  رارسا  همه  هک  تسادخ  میوگیمن  زار  وا  اب  نم  اهنت  دومرف  يزادرپیم ! یئوگزارب  ینکیم و  تولخ  یلع ع 
ص:138  ، داشرإلا همجرت 

دجـسم دراو  ینمیا  اب  دهاوخب  ادخ  رگا  یتفگ  هیبیدح  رد  هک  تسنآ  دننام  مه  وت  نخـس  نیا  يرآ  تفگ  رخـسمت  اب  هدش و  تحاران  رمع 
. دیوشیم مارحلا  دجسم  دراو  لاسما  متفگن  هک  نم  تفگ  هدناوخ  ار  وا  ادخ ص  لوسر  میدشن  اجنآ  دراو  هکنآ  اب  دش  دیهاوخ  مارحلا 

ار وا  داد و  فاصم  يو  اب  جو  نطب  رد  یلع ع  دـمآ  نوریب  فیقث  زا  يرکـشل  اب  نالیغ  نب  عفان  ماـنب  يدرم  فئاـط  راـصح  زا  تقو  نآ  رد 
. دندروآ مالسا  هدمآ  ربمغیپ ص  روضح  یهورگ  داتفا و  ناشیا  لد  رد  یسرت  دندش و  مزهنم  ناکرشم  تشک ،

. دوب هداد  رارق  هرصاحم  رد  ار  فئاط  راصح  يدنا ، زور و  هد  تدم  ادخ ص  لوسر  المجم 
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[ تیرومام نیا  هجیتن   ] 42 لصف -

تـسدب يزوریپ  هدومرف و  صوصخم  نادـب  مدرم  همه  نایم  زا  ار  یلع ع  لاعتم  يادـخ  هک  دوب  یتاصاصتخا  هلمج  زا  زین  راکیپ  نیا  و  ( 1)
هدرک باختنا  دوخ  یناهن  زار  يارب  ار  وا  ادخ ص  لوسر  هکنیا  زا  دروآرد و  اپ  زا  ار  معثخ  ناکرـشم  هدع  هتـسناوت  وا  هدش و  لصاح  یلع 
ماقم نآ  زئاح  رگید  دارفا  هک  تسوا  تیـصوصخ  تلیـضف و  رب  يرگید  لیلد  هدیزگرب  ینبم  نیمه  يارب  ار  وا  مه  ادخ  هک  هدومن  هفاضا  و 

. دشاب دارفا  يارب  تربع  ات  هدیدرگ  وا  ریمض  فشک  هدش و  رهاظ  وا  مصخ  ینطاب  ینمشد  انمض  هدوبن و 

كوبت گنج   43 لصف -

بانج نآ  دوخ  درک  یحو  ادخ ص  لوسرب  لاعتم  يادخ  داتفا و  قافتا  كوبت  رازراک  فئاط  دمآشیپ  زا  سپ  ( 2)
ص:139  ، داشرإلا همجرت 

اب دـش و  یهاوخن  گنجب  جاتحم  هوزغ  نیا  رد  دومرف  مالعا  واب  دـناوخب و  دوخ  یهارمهب  ار  مدرم  هتفاـی و  روضح  راـکیپ  نیا  رد  هصخـشب 
ات دومن  فاصم  جورخب و  رما  شیامزآ  ضحم  ار  مدرم  دنکیم و  ادیپ  میظنت  هحلسا  ندرب  راکب  نودب  اهراک  درک و  یهاوخن  راتشک  نمشد 

. ددرگ ادیوه  اهنآ  نطاب  دنک و  ادیپ  زایتما  شکرس  زا  عیطم  هلیسو  نیدب 
اوه هدیـسر و  اههویم  هدـش و  مرخ  زبس و  نایزات  ياهغاب  ماگنه  نآ  رد  درک و  توعد  اهنآ  اب  مزر  مور و  دالب  هب  ار  مدرم  ادـخ ص  لوسر 

هنیزه دننیچب و  ار  اههویم  دیاب  يدوزب  دنتسنادیم  دندرک  يراددوخ  ربمغیپ ص  نامرف  شریذپ  زا  ناناملسم  زا  يرایسب  دوب  مرگ  رایـسب  مه 
زا یخرب  لاح  نیع  رد  دـندوب  كانمیب  نمـشد  اـب  ندـش  ربارب  رود و  هار  اوه و  داـیز  ترارح  زا  فرط  نآ  زا  دـننک و  تسرد  ار  یگدـنز 

یلع ع درک  تکرح  فاصم  گنهآ  هب  ربمغیپ ص  هک  یماگنه  دندرک  فلخت  نارگید  هدـش و  راکیپ  هدامآ  یبیجع  یتحاران  اب  ناناملـسم 
دریگب هدهعب  ار  هنیدم  روما  دـناوتیمن  يرگید  وت  نم و  زا  ریغب  دومرف  تخاس و  رارقرب  دوخ  هاگترجه  هداوناخ و  نایم  رد  دوخ  تباین  هب  ار 

ناـشراگزور زا  راـمد  هدرک و  رازراـک  اـهنآ  اـب  هک  نآ  فارطا  هکم و  مدرم  زا  يرایـسب  ناـیزات و  دـساف  ياـهتین  زا  ادـخ ص  لوسر  اریز 
هب دـناوتب  هک  دـشابن  یـسک  دـیامن و  گـنهآ  رگید  ياـج  اـی  مور  فرطب  دوـش و  رود  هنیدـم  زا  نوـچ  تشاد  مـیب  دوـب و  ربخاـب  هدروآرب 
زا ریغب  دننکفیب و  تمحز  هب  ار  مدرم  دنیامن و  داسف  ترجه  نیمزرـس  رد  دننک و  فرـصت  ار  هنیدم  رهـش  دوش  زئاح  ار  وا  ماقم  یگتـسیاش 

تبسانم نیدب  دیامن  يرادهگن  نآ  تافرصتم  ترجهلا و  راد  زا  دناسرتب و  ار  نمـشد  دیاش  دیاب و  هک  يروطب  تسناوتیمن  يرگید  یلع ع 
. تخاس رارقرب  تماما  بصنمب  ار  وا  اراکشآ  درک و  یفرعم  دوخ  زا  سپ  يرهاظ  تفالخب  ار  هیلا  راشم  ترضح 

ص:140  ، داشرإلا همجرت 
وا تفالخ  تمـس  هنیدم  رد  ات  هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع ع  ادخ ص  لوسر  دنتـسناد  هک  یماگنه  ناقفانم  هدش  دراو  تیاور  رد  ( 1)

دناوتیمن نمـشد  دنکیم و  يرادهگن  هنیدم  زا  یبوخب  وا  هک  دندش  هجوتم  دمآ و  نارگ  نانآ  رب  هدیزرو و  تداسح  يو  رب  دـشاب  هتـشاد  ار 
ار ناشداسف  ریت  دنناوتب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  هکنآ  يارب  دنتـساوخیم  هدیدرگ و  رثأتم  تبـسانم  نیمهب  دـنک  زارد  هنیدـم  فرطب  عمط  تسد 

نودب ار  نآ  دنیامن و  ادیپ  تسد  هنیدمب  ادخ ص  لوسر  تبیغ  رد  نانآ  دنک و  تکرح  بانج  نآ  هارمه  یلع ع  دـنناسرب  دوصقم  فدـهب 
. دنوش فرصتم  یسرت  فوخ و  هنوگ  چیه 

تداسح هدـش  راتفرگ  رفـس  یتحاران  هب  ناشنارای  هدـنام و  یقاب  ربمغیپ ص  هناخ  رد  یتحار  شیاسآ و  لاـمک  اـب  یلع ع  هکنیا  زا  انمـض  و 
دوخ نیـشناج  ار  یلع  یتسود  مارکا و  لالجا و  رظن  زا  ادخ ص  لوسر  دنتفگ  اذهل  دـنزادنیب  رابتعا  زا  هلیـسوب  ار  وا  دنتـساوخ  دـندربیم و 

رادهکل يارب  طقف  ار  اـهغورد  هنوگ  نیا  دـینادیم  هچناـنچ  هدراذـگ و  اـجب  هدرک  يدـنک  هدـناماو و  هکنآ  تهج  زا  ار  وا  هکلب  هدادـن  رارق 
هکنآ اب  دـناوخیم  نهاک  یتقو  رحاس و  ینامز  رعاش و  یماگنه  هناوید و  یهاگ  ار  ربمغیپ  شیرق  هچنانچ  دـنتفگ  یم - ترـضح  نآ  ندرک 
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هدوبن و یلع ع  تیـصخش  اب  بسانم  اهغورد  هنوگ  نیا  دـندوب  ربخاب  مه  ناقفانم  درادـن و  ار  فاصوا  نیا  زا  کـی  چـیه  دنتـسنادیم  اـنیقی 
. تساوران اجبان و  اهنآ  ياهتبسن 

شترضح دزن  رد  وا  تیـصخش  ماقم و  يراوگرزب و  ترـضح و  نآ  رظن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  مه  وا  رتکیدزن و  یلعب ع  همه  زا  ربمغیپ ص 
. دوب ظوفحم 

هدـمآ ربـمغیپ ص  روضح  دـیامن  اوسر  هدرک و  بیذـکت  ار  اـهنآ  تساوـخ  دـش و  ربخاـب  اـهنآ  ياـجبان  ياهنخـس  زا  یلع ع  هک  یماـگنه 
یقاب هنیدم  رد  رظن  نآ  زا  ارم  وت  دننکیم  لایخ  ناقفانم  هَّللا  لوسر  ای  درکضرع 

ص:141  ، داشرإلا همجرت 
. يزاس التبم  نانود  شنزرسب  ارم  هرخالاب  ماهدرک و  یلاخ  وت  نامرف  راب  ریز  زا  هناش  ینک  تباث  ات  ياهدراذگ 

رد وت  دوش و  رادهدهع  ار  هنیدـم  روما  دـناوتیمن  يرگید  وت  ای  نم  زج  هک  نک  تعجارم  دوخ  لحمب  نم  ردارب  دومرف  ادـخ ص  لوسر  ( 1)
نیا اب  یـشاب  یـسوم  زا  نوره  هلزنمب  نمب  تبـسن  یهاوخ  یمن - اـیآ  ینم  نیـشناج  نم  ناـبوسنم  نم و  ترجه  راد  نم و  تیب  لـها  ناـیم 

. تسین نم  زا  سپ  يربمیپ  هک  توافت 
هدـیزگرب و دارفا  همه  ناـیم  زا  تفـالخ  ناونعب  ار  وا  هدرک و  حیرـصت  یلع ع  تماـما  هب  ادـخ ص  لوسر  هک  تسنآ  زا  یکاـح  هیناـیب  نیا 

يردارب اهنت  دـنکیم و  تابثا  وا  يارب  ار  نوره  بتارم  مامت  هلیـسو  نیدـب  دـنرادن و  يزابنا  يو  اـب  نارگید  هک  دـنکیم  یتلیـضف  رب  تلـالد 
. هدومن انثتسا  دوش  ینثتسم  وا  زا  لقع  ظفل و  هب  دیاب  هچنآ  ینعی  دوشیم  انثتسا  وا  زا  توبن  یبلص و  یفرع و 

یـسوم ع و يردام  يردپ و  ردارب  نوره  هک  دننادیم  دـنراد  راک  رـس و  رابخا  تایاور و  اب  دـناهجوتم و  تقد  اب  ار  نآرق  یناعم  هک  اهنآ  و 
ینب رب  وا  یئاوشیپ  هداد و  رارق  يو  نیـشناج  یـسوم و  نابیتشپ  ار  وا  ادخ  هدوب و  راگدرورپ  تالاسر  غلبم  یتوبن و  ریزو  راک و  رد  کیرش 
مامت زا  لضفا  رتبوبحم و  همه  زا  یسوم  ترضح  رظن  رد  نوره  هدوب و  یسوم  اب  ربارب  دایز  مک و  نودب  وا  زا  يرادربنامرف  موزل  لیئارـسا و 

. تسا هدوب  يو  ناوریپ 
ِیل ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  دیامرفیم  تیاکح  یسوم  نابز  زا  لاعتم  يادخ 

ْیَک يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو 
ص:142  ، داشرإلا همجرت 

ارم هتفگ  ات  اشگب  منابز  زا  هرگ  نک و  ناسآ  ارم  راک  رادرب و  نم  هنیس  هچقودنـص  زا  لفق  اراگدرورپ  « 1  » ًارِیثَک َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن 
. میشاب وت  دایب  مینک و  وت  حیبست  رایسب  ات  زاسب  نم  راک  زابنا  نابیتشپ و  ار  وا  هدرارق و  نم  نیشناج  تسنم  دوخ  زا  هک  نم  ردارب  دنریذپب و 
دوخ يوزرآ  هب  یـسوم  يا  « 2  » یـسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  دـیامرفیم : هچنانچ  هدـیناسر  وزرآ  هب  هداد و  خـساپ  ار  وا  لاعتم  يادـخ  ( 1)

یسوم « 3  » َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  دیامرفیم : تیاکح  یسوم ع  زا  زین  يدیـسر و 
. نکم يوریپ  نارگداسف  نیئآ  زا  هدب و  شزاس  ار  نانآ  يرارقرب  ینیشناج  ناونعب  نم  مدرم  نایم  رد  وت  دومرف  نوره  شرداربب 

تاینثتسم ياهنم  ار  نوره  تایـصوصخ  مامت  هک  دوشیم  مزال  دهدیم  رارق  نوره  هلزنمب  ار  یلع ع  ادخ ص  لوسر  هک  یماگنه  نیا  رب  انب 
ماقمب کیدزن  ای  هبترمه  یسک  هتـشادن و  تکرـش  يو  اب  نارگید  هک  تسا  یلئاضف  هلمج  زا  عوضوم ، نیا  مینادیم  هچنانچ  دشاب و  اراد  وا 

. هدوبن وا 
یقاب هنیدـم  رد  ار  یلع ع  درکیمن  رما  دـتفایم  فاصمب  يزاین  گنج  نیا  رد  هک  هتـسنادیم ) هچنانچ   ) تسنادـیم لاـعتم  يادـخ  هاـگ  ره  و 
هجیتن رد  هدمآ  رامـشب  اهراک  نیرتهب  زا  ترجه  راد  رد  یلع ع  تماقا  انامه  هدوب و  يو  فالختـسا  رد  تحلـصم  هتـسنادیم  هکلب  دراذگب 

. هدرک اضما  هدومن و  هلیسو  نیدب  ار  نید  قلخ و  راک  ریبدت 
______________________________
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هط هروس  ات 36  هیآ 27  زا  ( 1)
هط هروس  هیآ 38  ( 2)
فارعا هروس  هیآ 139  ( 3)

ص:143  ، داشرإلا همجرت 

برکیدعم ورمع  مالسا   44 لصف -

واب ربمغیپ ص  هدـمآ  ادـخ ص  لوسر  روضح  برکیدـعم  نب  ورمع  تشگرب  هنیدـمب  كوبت  راـکیپ  زا  ادـخ ص  لوسر  هک  یماـگنه  ( 1)
دومرف مرادن  میب  يزیچ  زا  نم  تسیچ  تمایق  زور  سرت  دیسرپ  دهد  ینمیا  تمایق  يادرف  میب  يراتفرگ و  زا  ارت  ادخ  ات  روایب  مالـسا  دومرف 

. ینکیم لایخ  هک  تسین  نانچ  ورمع  يا 
رگم دریمب  هکنیا  زج  دشابن  هدنز  چیه  دیآرد و  ارحـص  نآ  رد  هکنیا  زج  دشابن  هدرم  چیه  هک  دیآ  شوگب  هحیـص  دوش  هک  زیخاتـسر  زور 
هاگنآ دننک  ییارآفص  همه  دنیآرد و  تمایق  يارحصب  ناگدرم  دوش  دنلب  يرگید  هحیص  سپس  دننامب  هدنز  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یئاهنآ 
تسد زا  لد  یحور  يذ  ره  هچنانچ  دوشب  روهلعـش  یهوک  دننام  شتآ  دنـشاپب و  مه  زا  اههوک  ددرگ و  ناریو  نیمز  دوش و  همین  نامـسآ 
یهاوخ مارآ  هنوگچ  زور  نآ  رد  وت  ورمع  يا  دنشاب  ناما  رد  بیـسآ  زا  دناهجوت  دروم  هک  اهنآ  رگم  دتفیب  شناهانگ  دوخ و  دایب  دهدب و 

. تشاد
لحمب دندروآ و  نامیا  وا  نایهارمه  زا  مه  ياهدع  دروآ و  نامیا  لاح  نامه  رد  مونـشیم  یگرزب  رما  نونکا  مه  تفگ  هدـمآ  دوخب  ورمع 

نیا تشاد  هضرع  دروآ  ربمغیپ  روضح  تفرگ  ار  شندرگ  هدید  ار  یمعثخ  ثعثع  نب  یبا  برکیدعم ، ورمع  دشن  هلـصاف  دنتـشگزاب  دوخ 
. ریگب نم  يارب  ار  وا  ياهبنوخ  نونکا  هتشک  ارم  ردپ  راکبان 

. درب نایم  زا  ار  تیلهاج  ياهدمآشیپ  مالسا  نید  دومرف  ادخ ص  لوسر 
ص:144  ، داشرإلا همجرت 

. دش راپسهر  دوخ  موق  بناجب  هدز  يدربتسد  هتفر  ثراح  ینب  مدرم  زا  هدع  فرطب  دیدرگ  دترم  هدش و  تحاران  ورمع  ( 1)
تشاد و لیـسگ  دیبز  ینب  بناجب  نانآ  یهارمهب  هداد  تراما  نارجاهم  رب  ار  وا  هدیبلط و  ار  یلع ع  يو ، یبوکرـس  يارب  ادـخ ص  لوسر 

رکشل مدقم  ار  دیعس  نب  دلاخ  یلع ع  دندش  لباقم  رکشل  ود  ره  نوچ  تشاد  لیسگ  یفعج  گنهآ ، هب  نایزات  زا  هدع  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ 
. داد رارق  دوخ  رکشل  مدقم  ار  یسوم  وبا  دیلو  نب  دلاخ  داد و  رارق 

رگید هقرف  دندرک و  چوک  نمی  بناجب  هدع  دندش  هتـسد  ودـب  دـنتفای  عالطا  ناناملـسم  رکـشل  ندـمآ  زا  هک  یماگنه  یفعج  فرط  نآ  زا 
. دندیدرگ قحلم  دیبز  ینب  مدرمب 

نکیل نک  فقوت  اج  نامه  دنک  تاقالم  وت  اب  نم  لوسر  اجک  ره  داتـسرف  دیلو  نب  دلاخ  هب  یلوسر  دش  ربخاب  دـمآشیپ  نیا  زا  هک  یلع ع 
ریگب و وا  رب  هار  رس  درک  رما  هداد و  رکذت  ار  نایرج  دیعـس  نب  دلاخب  یلع ع  دومنن  فقوت  درکن و  یهجوت  یلع ع  هدومرفب  دیلو  نب  دلاخ 

شهوکن وا  ندرک  تفلاـخم  زا  دـید  ار  دـلاخ  یلع ع  هک  یتـقو  دومن  سبح  هدرک و  يریگولج  يو  زا  رمـالا  بسح  وا  نک  ینادـنز  ار  وا 
هک دیبز  ینب  دومن  تمیزع  دیبز  ینب  یبوکرس  يارب  تسا ) نمی  زا  یلحم  مان  فاک  رـسکب   ) رـسک يداو  هب  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  دومن و 

خساپ درک ؟ یهاوخ  هچ  دریگب  جارخ  وت  زا  دهاوخب  يوش و  وربور  یشرق  ناوج  نیا  اب  هک  یماگنه  روث  وبا  يا  دنتفگ  ورمع  هب  هدید  ار  وا 
. تشذگ دهاوخ  هچ  واب  هدش و  وربور  يروالد  هچ  اب  دیمهف  دیهاوخ  يدوزب  داد 

- دلاخ هدش  وا  راکیپ  هدامآ  یلع ع  دیبلط  زرابم  هدمآ  نادیمب  شسرپ  خساپ و  نیا  زا  سپ  ورمع  ( 2)
ص:145  ، داشرإلا همجرت 
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تسا و بجاو  نم  زا  وت  يرادرب  نامرف  ینادیم  رگا  دومرف  یلع ع  مزادرپب  وا  هزرابمب  ات  امرف  هزاجا  نمب  درکضرع  هدمآ  روضحب  دیعس  نب 
. دومن فقوت  هدش و  میلست  وا  نکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینک  تعاطا  نم  زا  دیاب 

دندش و هتـشک  شاهدازردارب  ردارب و  دش و  مزهنم  هدرک و  رارف  اج  نامه  يو  دز  ورمع  يورب  يدـنلب  کناب  هتفر  نوریب  وا  هزرابمب  یلع ع 
تفالخ دیبز  ینب  رب  ار  دیعـس  نب  دلاخ  تشگرب و  یلع ع  دندش  ریـسا  اهنز  زا  يرگید  هدـع  اب  دوب  هناکر  شمان  هک  تمالـس  رتخد  وا  نز 

. دنشاب ناما  رد  دنوش  ناملسم  هاگ  ره  هدرک  رارف  هک  ینانمشد  دیامن و  يروآعمج  ار  اهنآ  تاقدص  ات  داد 
درک و رایتخا  مالـسا  هرابود  ورمع  داد  هزاجا  واب  يو  دومن  ناذیتسا  دـلاخ  زا  دوب  برکیدـعم  ورمع  درک  تعجارم  هک  یئاهیرارف  هلمج  زا 

. دیشخب ودب  ار  اهنآ  يو  درک  تبحص  دلاخ  اب  شدنزرف  نز و  يدازآ  هراب  رد 
تسد و یتبرـض  اب  درک و  عمج  ار  ناویح  نآ  ياهاپ  ورمع  دناهدرک  رحن  ار  يرتش  دید  دیـسر  دیعـس  نب  دلاخ  هاگردب  ورمع  هک  یماگنه 

يراوگرزب نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  ریشمش  درک  هبه  واب  ار  شدنزرف  نز و  دیعـس  هک  یتقو  دنتفگیم  هماصمـص  ار  وا  ریـشمش  دیرب  ار  نآ  ياپ 
. دیشخب واب 

ینادنز زا  تشادن و  یلع ع  زا  یـشوخلد  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  دـیزگرب  دوخ  يارب  ار  یکزینک  دـندوب  هدـش  ریـسا  هک  ینازینک  همه  زا  یلع 
رکـشل هکنآ  زا  شیپ  تفگ  واب  تشاد و  لیـسگ  ربمغیپ ص  روضحب  ار  یملـسا  هدـیرب  دوب  هدرکن  شومارف  دوخ  یگزات  حاـضتفا  ندـش و 

مئانغ سمخ  زا  ار  يزینک  یلع ع  هک  وگب  هدیناسر و  ضرعب  ار  نایرج  هدش  بایفرـش  ادخ ص  لوسر  تمدخ  دسرب  ربمغیپ ص  تمدـخب 
. هدرک رایتخا  دوخ  يارب 

اب هدیسر  ربمغیپ ص  هناخ  بردب  نوچ  هدمآ  رکشل  دورو  زا  لبق  هدرک  ارجا  ار  وا  روتسد  هدیرب  ( 1)
ص:146  ، داشرإلا همجرت 

یکزینک یلع ع  مهد  عالطا  ربمغیپ ص  هب  ات  ماهدمآ  تفگ  دیسرپ  وا  دوخ  ندمآ  زا  گنج و  یگنوگچ  زا  رمع  درک  تاقالم  باطخ  رمع 
. هدرک رایتخا  دوخ  يارب  سمخ  زا  ار 

شرتخد هیلع  مادـقا  عقاو  رد  هک  یلع ع  راک  زا  وا  اریز  نک  رابخا  یلع ع  لـمع  زا  ار  ترـضح  نآ  ورب و  تفگ  هدرک  دـییأت  اریو  مه  رمع 
. دوشیم نیگمشخ  دشابیم 

زا ادـخ ص  لوسر  دـیناسر  ضرعب  هدومن  یلع ع  زا  تیاکـش  هک  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  هماـن  هدـش  بایفرـش  مرکا ص  ربمغیپ  روضح  هدـیرب 
. دش دهاوخ  دوبان  ناناملسم  تمینغ  یهد  تصخر  یلمع  نینچب  مه  ار  نارگید  هاگ  ره  دوزفا  هدیرب  هدیدرگ  ریغتم  همان  نیا  عامتسا 

یتمینغ نامه  شاب  هجوتم  انامه  يدرک  اپب  یقافن  نخـس  نیاب  هک  هدیرب  يا  وت  رب  ياو  دومرف  دوب  كانبـضغ  هک  نانچمه  ادـخ ص  لوسر 
هک نم  تما  همه  يارب  تسیدارفا  نیرترب  تست و  موق  وت و  يارب  مدرم  نیرتهب  یلع ع  تسه و  زین  یلعب ع  قلعتم  تسنم  لاحب  هتـسیاش  هک 

. دش یهاوخ  ادخ  ضوغبم  هک  يریگن  لد  رد  ار  یلع ع  هنیک  راهنز  هدیرب  يا  دنامیم . یقاب  نیا  زا  سپ 
شلوسر وا و  مشخ  زا  ادـخب  دادـیم و  ياـج  دوخ  رد  ارم  دـشیم و  هتفاکـش  نیمز  متـشاد  وزرآ  هیهلا  تاـنایب  نیا  عامتـسا  زا  دـیوگ  هدـیرب 

رد ریخ  نخس  زج  مرادیمن و  نمشد  ار  یلع ع  هاگ  چیه  سپ  نیا  زا  هک  نک  رافغتـسا  نم  يارب  مدرکـضرع  ادخ ص  لوسرب  مدش  هدنهانپ 
. منزیمن يرگید  فرح  وا  هراب 

. دومرف رافغتسا  وا  يارب  ربمغیپ ص 
ص:147  ، داشرإلا همجرت 

هجیتن  45 لصف -

یلع ع اب  يزوریپ  راکیپ  نیا  رد  میدید  هچنانچ  دـنرادن و  ار  نآ  دـننام  نارگید  هک  دوشیم  تباث  یلع ع  يارب  یتلیـضف  هوزغ  نیا  رد  ( 1)

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


مئانغ هنوگ  نیا  رد  نارگید  هدوب و  زاـبنا  ربمغیپ ص  اـب  هتـشاد  یـصاصتخا  هبنج  هک  یئاـهتمینغ  رد  ترـضح  نآ  هک  میدـیمهف  زین  هدوب و 
ینعم نیا  هک  يروطب  هدادیم  يرترب  نارگید  رب  هتشادیم و  تسود  ار  ترضح  نآ  ادخ ص  لوسر  دوشیم  مولعم  انمض  دناهتشادن و  یقح 

وا تدوم  تیـالوب و  ار  مدرم  هدرکیم و  تعناـمم  وا  اـب  ینمـشد  يزوتهنیک و  زا  ار  وا  لاـثما  هدـیرب و  هکنیا  زا  هدوبن و  هدیـشوپ  يدـحا  رب 
رتهتـسیاش هدوب و  رترب  نارگید  زا  لوسر  ادـخ و  شیپ  رد  دوشیم  مولعم  هدـنادرگیمرب  اـهنآ  دوـخب  ار  شنانمـشد  يرگهلیح  هدـناوخیم و 

. تسا هدوب  نارگید  زا  رتماقمیلاع  هتشاد و  هداعلا  قوف  تیصوصخ  بانج  نآ  دزن  دشابیم و  ترضح  نآ  ماقمب 

«1  » هلسلسلا تاذ  گنج   46 لصف -

تفگ تسـشن و  وا  ربارب  رد  هدمآ  ادخ ص  لوسر  روضح  یبرع  درم  هک  دوب  نیا  نآ  همدـقم  داتفا و  قافتا  هلـسلس  راکیپ  نیا ، زا  سپ  ( 2)
ار نانآ  دـننزب و  نوخیبش  وت  رب  ات  هتـشاد  ررقم  هدـمآ و  درگ  لمرلا  يداو  رد  ناـیزات  زا  هدـع  هک  تسنیا  نآ  مهد و  يدـنپ  ارت  اـت  ماهدـمآ 

. درک یفرعم 
دمح و هتفر  ربنمب  مدرم  عامتجا  نایم  رد  دنروآدرگ  دجسم  رد  ار  مدرم  داد  روتسد  ربمغیپ ص 

______________________________

هدش رکذ  یتوافت  رصتخم  اب  زین  لصف 27  رد  هوزغ  نیا  ( 1)
ص:148  ، داشرإلا همجرت 

مادقا نانآ  یبوکرـس  يارب  تسیک  کنیا  دننز  نوخیبش  امـشب  دـنراد  رظن  رد  ناناملـسم  ادـخ و  نانمـشد  دومرف  دروآ  ياجب  ار  یهلا  يانث 
میرضاح نانآ  یبوکرس  يارب  ام  دنتشاد  هضرع  هتـساخرب  اج  زا  دندوب ) رجاهم  هتـشادن و  ینیعم  هناخ  هک  یئارقف   ) هفـص لها  زا  هدع  دیامن 
تباصا ناشیا  ریغ  زا  ناشیا و  زا  رفن  داتشه  مانب  هعرق  هدز  هعرق  ادخ ص  لوسر  هدب  تیرومأم  ینادیم  راکیپ  هتسیاش  هک  ار  ام  زا  مادک  ره 

. درک
تکرح هدـع  اب  يو  نک  چوک  دـنراک  هداـمآ  هرح  کـیدزن  هک  میلـس  ینب  بناـجب  ریگب  ار  مچرپ  داد  روتـسد  رکب  وبا  هب  مرکا ص  ربمغیپ 

یـسرتسد هتفرگ و  ياج  يداو  نطب  رد  میلـس  ینب - تشاد ، يدایز  ياهگنـس  رایـسب و  ناتخرد  هک  دیـسر  اـهنآ  نیمزرـسب  کـیدزن  هدرک 
ار ناناملـسم  هدـمآ  نوریب  دوخ  ياـههاگیفخم  زا  اـهنآ  دـنک  هجوت  اـهنآ  فرطب  تساوخ  نوچ  رکب  وـبا  دوـب  يراوـشد  لاـمک  رد  اهنادـب 

. درک رارف  نایهارمه  اب  رکب  وبا  دنتشک و  ار  اهنآ  زا  يرایسب  هدع  هداد و  تسکش 
دیـسر نانآ  لحمب  هک  يدرجمب  مه  وا  دومن  دزمان  ناـگدربمان  یبوکرـس  يارب  ار  رمع  ادـخ ص  لوسر  دندیـسر  ربمغیپ ص  روضح  نوچ 

. دنتخاس مزهنم  زین  ار  وا  هدمآ  نوریب  دندوب  هدرک  نیمک  هک  اهگنس  ریز  زا  اهنآ 
هلیح دیاب  گنج  رد  اریز  هدب  نامرف  نانآ  یبوکرـس  يارب  ارم  دیناسر  ضرعب  صاع  ورمع  دـیدرگ  رثأتم  دـمآشیپ  نیا  زا  ادـخ ص  لوسر 

. مزاس دوبان  ار  اهنآ  هدرب و  راکب  هعدخ  مناوتب  نم  تسا  نکمم  درک 
هک يدرجمب  صاع  ورمع  درادرب  راکیپ  زا  تسد  ادابم  هک  درک  هیـصوت  تشاد و  لیـسگ  ناـنآ  بناـجب  یتعاـمج  اـب  هارمه  ار  وا  ترـضح 

. دندروآرد ياپ  زا  ار  وا  باحصا  زا  هدع  هداد و  تسکش  ار  وا  هدمآ  نوریب  دوخ  ياههاگیفخم  زا  میلس  ینب  دش  يداو  دراو 
ص:149  ، داشرإلا همجرت 

ار يزوریپ  مچرپ  هدناوخ  ار  یلع ع  سپـس  دومرفیم  اعد  نانآ  هیلع  هدرک و  ربص  يزور  دنچ  هدربمان  تسکـش  زا  سپ  ادخ ص  لوسر  ( 1)
درک زارد  نامـسآ  هب  تسد  دـهد و  یبوکرـس  دزاتب و  نانآ  رب  رارف  نودـب  ات  مداتـسرف  نمـشد  یبوکرـس  يارب  ار  وا  دومرف  هتـسب و  وا  مانب 

ياهزادناب نک و  يرادهگن  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  امرف و  يرادهگن  وا  هراب  رد  ارم  تقیقح  ماوت  لوسر  ینادـیم  رگا  اراگدرورپ  درکـضرع 
. درک اعد  دوب  هتسیاش  هک 
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. درک هقردب  يو  زا  بازحا  دجسم  ات  دمآ و  نوریب  يو  هقردب  يارب  مه  ربمغیپ ص  درک و  تکرح  نمشد  تمیزعب  یلع ع 
تشاد و تسد  رد  هیطخ  هزین  هداد و  رارق  يو  ناوتـسگ  رب  یناـمی  درب  ود  دوـب و  راوـس  یهاـتوک  مد  گـنر  زمرق  بسا  رب  زور  نآ  یلع ع 

دـش راپـسهر  قارع  فرطب  ههاریب  زا  یلع ع  دـندش  هارمه  زین  يو  اـب  دـندوب  هدـمآ  صاـع  ورمع  رکب و  وـبا  رمع و  اـب  هـک  ياهدـع  ناـمه 
ات دمآ  هدش و  یتسپ  هداج  دراو  ترـضح  نآ  سپـس  دنکیم  تیاده  يرگید  لحمب  ار  اهنآ  یلع ع  دـندرک  لایخ  نایهارمه  هک  ياهزادـناب 

دیـسر يداو  کیدزن  هک  یماگنه  بیترت  نیمهب  تفرگیم و  مارآ  هاـگیفخم  رد  اـهزور  درکیم و  تکرح  بش  یلع ع  دیـسر  يداو  راـنکب 
ربارب رد  وا  دوخ  هاگنآ  دـینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  دومرف  تخاس و  فقوتم  یناـکم  رد  ار  ناـنآ  دـندنبهب و  ار  اهبـسا  ناـهد  داد  روتـسد 

. تفر هشوگب  نایرکشل 
تفگ رکب  وبا  هب  تقونامه  دش و  دهاوخ  وا  بیـصن  يزوریپ  هک  درک  نیقی  درک  هدـهاشم  یلع ع  زا  ار  تایلمع  نیا  هک  یتقو  صاع  ورمع 

میلس ینب  مدرم  زا  هک  دنراد  تنوکس  لحم  نیا  رد  يرایـسب  ناگدنرد  ناگرگ و  منادیم  مربخاب و  يداو  نیا  عاضوا  زا  رتهب  یلع ع  زا  نم 
اقافتا رگا  تسا  رتشیب  ام  لاحب  ناشنایز 

ص:150  ، داشرإلا همجرت 
يداو يدنلب  فرطب  دهدب  روتـسد  ینک  تبحـص  يو  اب  تسنآ  رد  حالـص  دـنزاسیم  دوبان  ار  ام  همه  دـشکیمن  یلوط  ( 1  ) دـننک هلمح  امب 

. مینیبن ینایز  یتحاران  نیا  زا  ات  میریگب  رارق  مینک و  تکرح 
دیشک لوط  یتدم  تشاد و  ضورعم  يرایسب  نانخس  دیناسر و  ضرعب  اریو  هتفگ  دمآ  یلع ع  روضح  هدربمان  دیدحالص  اب  قباطم  رکب  وبا 
کی ادخب  دنگوس  تفگ  صاع  ورمعب  هتـشگرب  یلاخ  تسد  رکب  وبا  تفگن  نخـس  وا  اب  مه  هملک  کی  یلع ع  تدم  نیا  فرظ  رد  نکیل 

هتـساوخ ینک و  ادیپ  تسد  ودب  یناوتیم  رتهب  وت  هک  دوزفا  هدرک و  باطخ  رمع  اب  ار  بلطم  نیمه  صاع  ورمع  دادـن  خـساپ  نمب  مه  هملک 
. درک ررکم  ار  رکب  وبا  نایب  نامه  تشگرب و  دادن  یخساپ  واب  یلع ع  تفر و  مه  وا  اقافتا  یناشوپب  لمع  سابل  ارم 

هب مه  اب  همه  دیئایب  مینک  مادقا  دوخ  يدوبان  رد  ام  تسین  راوازـس  تفگ  مدرمب  دیـسرن  تباجا  فدهب  شدوصقم  ریت  دید  هک  صاع  ورمع 
ار یلع ع  نامرف  هدرک  رما  ادخ  لوسر  اریز  مینکیمن  لمع  وا  هتـساوخب  دنگوس  ادخب  دنداد  خساپ  ناناملـسم  میوش  راپـسهر  يداو  يالعا 

ثحب نیا  رد  هراومه  میراذـگب و  اـپ  ریز  ار  وا  ناـمرف  مینک و  شوگ  ارت  نخـس  میناوتیمن  نوـنکا  مینزن  زاـب  رـس  وا  تعاـطا  زا  میونـشب و 
. دندوب

دندز و نوخیبش  اهنآ  رب  داد  روتسد  رکشلب  دناهدونغ  باوخب  هدوسآ و  نانمشد  دش و  رهاظ  حبص  عولط  درک  ساسحا  یلع ع  هک  یماگنه 
یلع ع يزوریپ  زا  ار  دوخ  نارای  مرکا ص  ربمغیپ  دومرف  لزان  ار  ًاْحبَـض  ِتایِداْعلا  َو  هروس  داد و  يزوریپ  نانمـشد  رب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ 

دندمآ لابقتسا  هب  اهنآ  شیپاشیپ  ادخ  لوسر  فص و  ود  رد  باحصا  دنور  نوریب  یلع ع  لابقتساب  همه  ات  درک  رداص  روتـسد  داد و  هدژم 
دنایضار وت  زا  لوسر  ادخ و  هک  وش  راوس  یلع  ای  دومرف  ادخ ص  لوسر  دش  هدایپ  بسا  زا  داتفا  ادخ ص  لوسر  هب  شمـشچ  هک  یلع ع 

. تسیرگ یلاحشوخ  زا  یلع ع 
ص:151  ، داشرإلا همجرت 

نانچنآ زورما  دنیوگب  دنتفگ  حیـسم  هراب  رد  ناینارـصن  هک  ینانخـس  وت  هراب  رد  مدرم  هک  دوبن  ینعم  نیا  فوخ  هاگ  ره  دومرف  ربمغیپ ص 
. دنرادرب كربت  ایتوت و  ناونعب  ارت  مدق  كاخ  ینک  روبع  یتیعمج  رانک  زا  هاگ  ره  هک  مداشگیم  ناهد  وت  شیاتس  رد 

هجیتن  47 لصف -
يرگید راـک  داـسف  زج  دـندش  راـکیپ  دزماـن  وا  زا  شیپ  هک  نارگید  هدوـب و  یلع ع  اـب  يزوریپ  رازراـک  نیا  رد  میتـشون  هـک  يروـطب  ( 1)

هیاپب وا  بقانم  هرخالاب  دنرادن و  اهنآ  زا  هرهب  دارفا  ریاس  هک  تسا  یلئاضف  زا  یکاح  دومن  هدربمان  زا  مرکا  لوسر  هک  یـشیاتس  دـندومنن و 
. دشابیمن اهنآ  رد  يزابنا  هک  هدیسر 
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يراصن اب  هلهابم   48 لصف -

دش هناگیب  انشآ و  نمـشد  تسود و  دزنابز  وا  یهلا  تنطلـس  دیدرگ و  قفوم  تاوزغ  ریاس  هکم و  حتفب  مرکا ص  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  ( 2)
لامک اب  دندوب  زاجم  یخرب  دندشیم و  فرشم  مالسا  فرـشب  یخرب  دنتفاتـشیم  يو  رادید  ناونعب  فلتخم  تاجتـسد  نانکا  فارطا و  زا 

هب هک  دوب  ناینارـصن  شیـشک  هثراح  وبا  دش  فرـشم  ترـضح  نآ  تاقالمب  هک  یناسک  هلمج  زا  دـندرگزاب و  دوخ  لحمب  شیاسآ  نما و 
ابید سابل  نایحیسم  دندش  هنیدم  دراو  رـصع  زامن  ماگنه  تفای  روضح  حیـسملا  دبع  دیـس و  بقاع و  لیبق  زا  نایحیـسم  زا  رفن  یـس  قافتا 

ار اهنآ  يراصن  دنتخادرپ  تبحـص  هب  رگید  کی  اب  هدمآ و  اهنآ  دزن  دنتفای  عالطا  ناشندمآ  زا  هک  دوهی  دندوب  هتخادنا  بیلـص  هدیـشوپ و 
َو داتسرف  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  هراب  نیمه  رد  دنتسنادیم و  رابتعایب  ار  اهنآ  نایدوهی  زیچان و 

ص:152  ، داشرإلا همجرت 
دشابیمن راوتسا  یقح  هیاپ  رب  يراصن  تفگ  دوهی  ( 1  ) ٍءْیَش یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ٍءْیَش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق 

. درادن رارقتسا  یحیحص  نازیم  رب  دوهی  تفگ  يراصن  و 
هدیقع تشاد  هضرع  هدمآ  شیپ  نانآ  شیـشک  هدش  هجوتم  وا  فرطب  نایحیـسم  دروآ  ماجناب  ار  رـصع  زامن  هک  یماگنه  ادـخ ص  لوسر 

ناگدـشمگ يربـهر  ناونعب  قلخ  ناـیم  زا  ار  وا  ادـخ  هک  هدوب  ادـخ  هدـنب  حیـسم  دومرف : ادـخ ص  لوـسر  تسیچ ؟ حیـسم  هراـب  رد  اـمش 
. هدیزگرب

يردپ ات  دوب  هدرکن  رهوش  وا  ردام  دومرف  ادخ ص  لوسر  دشاب ؟ هدروآ  ملاع  نیدـب  اریو  هک  يراد  غارـس  وا  يارب  يردـپ  تفگ  شیـشک 
. دشاب هتشاد 

ناشردام هک  دنراد  يردـپ  دـنقولخم  هک  یناگدـنب  مامت  هکنآ  اب  تسا  قولخم  هدـنب و  حیـسم  یئوگیم  هنوگچ  نیا  رب  انب  تفگ  شیـشک 
. هدمآ دوجوب  وا  زا  دنزرف  هدرک و  یباوخمه  يو  اب  حاکن  ناونعب 

َُهل َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یـسیِع  َلَثَم  َّنِإ  دـیامرفیم  هک  اجنآ  ات  داتـسرفورف  نارمع  لآ  هروس  زا  یتایآ  لاعتم  يادـخ 
َو ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  ْنُکَت  ـالَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُنوُکَیَف  ْنُک 

شنیرفآ دمآشیپ  دننام  یسیع  شنیرفآ  تیاکح  انامه  َنِیبِذاْکلا ، یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن 
رگا سپ  يروآ  کش  ادابم  تستراگدرک  اب  قح  دوشیم  دوجوم  مه  وا  شاب  دوجوم  دومرف  هدـیرفآ و  كاخ  زا  ادـخ  ار  وا  هک  تسا  مدآ 

امـش و دوخ و  نادنزرف  دیئایب  وگب  هدیـسر  توبث  هلحرمب  وت  يارب  تیناقح  هکنآ  زا  دعب  دنک  وگتفگ  وت  اب  یـسیع  شنیرفآ  هراب  رد  یـسک 
. میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  نیرفن  میزادرپب و  هلهابمب  میناوخب و  ار  دوخ  ياهسفن  دوخ و  ياهنز 

مـسارم ماجنا  زا  سپ  هداد  ربخ  لاعتم  يادـخ  دومرف  دومن و  توعد  هلهابمب  ار  اهنآ  درک و  توالت  نایحیـسم  رب  ار  تایآ  نیا  ادـخ  لوسر 
لطاب زا  قح  هلیسو  نیدب  دنوش و  بذعم  دنشاب  لطاب  هک  نیفرط  زا  کی  ره  هلهابم 

ص:153  ، داشرإلا همجرت 
. ددرگ راکشآ 

لحمب هک  یماگنه  ناگدرب  مان - دندیبلط  تلهم  ادرف  ات  هرخالاب  درک و  تروشم  هلهابم  صوصخ  رد  بقاع  حیـسملا و  دبع  اب  فقـسا  ( 1)
دینکن و هلهابم  دمآ  هلهابم  يارب  شدنزرف  نز و  اب  وا  هاگ  ره  دیشاب  هجوتم  مینک  هلهابم  دمحم  اب  میتساوخ  هک  ادرف  دنتفگ  دنتـشگرب  دوخ 
وا شیپاشیپ  هتفرگ و  ار  یلع ع  تسد  ربمغیپ ص  ادرف  تسین  قحرب  هک  دینادب  دـیزادرپب و  هلهابمب  تفای  روضح  شباحـصا  نارای و  اب  رگا 

يارب دوب  نارگید  مدقم  هک  هثراح  وبا  اب  مه  يراصن  دمآ و  هلهابمب  لاح  نیا  اب  درکیم  تکرح  ارهز ع  همطاف  وا  رس  بقع  رد  نینـسح و 
نآ دنتفگ  دنراد  یتبسن  هچ  يو  اب  دننایک و  دنتسه  وا  اب  هک  هدع  نیا  دیسرپ  دید  يو  نادناخ  اب  ار  دمحم  هک  فقسا  دنتفای  روضح  هلهابم 
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شرتخد دنزرف  ود  لفط  ود  نیا  تسوا و  دزن  رد  رتبوبحم  همه  زا  دشابیم و  شدنزرف  ود  ردپ  داماد و  بلاط  یبا  نب  یلع  شمع  رسپ  درم 
. دنايوب رتکیدزن  رتزیزع و  همه  زا  هک  همطاف ع  شرتخد  نز  نیا  دنیو و  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  زین  ود  نآ  تسا و  یلع  ناشردپ  و 

هک ار  شناکیدزن  دنزرف و  دمحم  دینیبهب  تفگ  هدش و  هجوتم  حیسملا  دبع  دیـس و  بقاع و  فرطب  اهنآ  کی  کی  یفرعم  زا  سپ  فقـسا 
هدع نیا  درادن  یتقیقح  تسنادیم  هاگ  ره  ادخب  دنگوس  دراد  دوخ  تیناقحب  نانیمطا  هدروآ و  هلهابم  يارب  دوخ  هارمه  دـنیو  ناصوصخم 

هجوت رصیق و  تیعقوم  رگا  ادخب  دنگوس  دینک  يراددوخ  وا  اب  هلهابم  زا  نونکا  دنوش  دوبان  هک  درکیمن  رـضاح  هلهابمب  ار  شناکیدزن  زا 
ياهرهشب دیئامن و  قافتا  هدرک و  هحلاصم  يو  اب  تسا  نکمم  هک  يروطب  تسا و  نیا  رد  حالص  مدروآیم  مالسا  وا  تسدب  دوبن  نمب  وا 

. مینکیم يوریپ  وت  هتساوخ  زا  میرادن و  ییأر  دوخ  زا  ام  دنتفگ  يو  نارای  دینک  تسیز  یگدوسآ  هب  دیدرگرب و  دوخ 
ص:154  ، داشرإلا همجرت 

هحلاـصمب مینک و  یمن - هلهاـبم  وـت  اـب  اـم  مساـقلا  وـبا  يا  تشاد  هـضرع  هدـش  هجوـتم  ادـخ ص  لوـسر  فرطب  نـیا  زا  سپ  فقـسا  ( 1)
. نک هحلاصم  دیآرب  ام  هدهع  زا  هک  يروطب  مه  امش  نونکا  مینارذگیم 

مهرد لهچ  کی  ره  ءاهب  هک  یقاوا  ياـهلح  زا  هلح  رازه  ود  هحلاـصم  ناونعب  تشاد  ررقم  هدـش و  هداـمآ  هحلاـصم  يارب  ادـخ ص  لوسر 
. تشاد موقرم  قیرط  نیاب  ار  طخ  هحلاصم  انمض  دنزادرپب و  دشاب  دایز  مک و  نودب 

یعرز ياههرهب  و  رانید ) مهرد و   ) درز دیفس و  ره  هراب  رد  ادخ ص  لوسر  دمحم  هک  تسا  یطخ  هحلاصم  نیا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
زا هلح  رازه  ود  زا  ریغب  هدـش  رارقرب  هک  یحلـص  ربارب  رد  ناـنآ  زا  هک  هتـشاد  ررقم  هتـشون و  نآ  فارطا  نارجن و  ناینارـصن  اـب  ناگدـنب  و 
هلح رازه  قیرط  نیاب  دنروایب  مهرد  لهچ  باسحب  ار  نآ  هصیقن  دایز و  دـنریگن و  رتشیب  دـشاب  مهرد  لهچ  هلح  ره  ءاهب  هک  یقاوا  ياهلح 

ره دـننک و  نیعم  شلوسر  هاگلزنم  يارب  رانید  لـهچ  هدـش  مولعم  زین  دـنزادرپب و  بجر  هاـم  رد  ار  رگید  هلح  رازه  رفـص و  هاـم  رد  ار  نآ 
رظن رد  ار  دمحم  همذ  ادخ و  راوج  هلیسو  نیدب  دنهدب و  هنومضم  هیراع  رتش  یس  بسا و  یس  هرز و  یس  دتفا  قافتا  نمی  رد  هک  ياهثداح 

. دوب دنهاوخن  نم  همذ  رد  دنیامن  يراوخابر  اهیمذ  زا  مادک  ره  سپ  نیا  زا  درک  هفاضا  دنریگب و 
. دنتشگرب دنتفرگ و  ار  نآ  ناینارصن  دش و  ءاضما  هدیسر  نایاپب  روبزم  دادرارق  اب  همانحلص  نیا 

هجیتن  49 لصف -

تازجعم زا  یکیب  انمض  دیسر و  میهاوخ  نینمؤملا ع  ریما  تلیضف  هب  میوش  قیقد  هاگ  ره  هصق  نیا  رد  ( 2)
ص:155  ، داشرإلا همجرت 

دـندرک و فارتعا  وا  توبن  ماـقمب  مه  ناینارـصن  هچناـنچ  دـسریم  توبث  هلحرمب  باـنج  نآ  توبن  درب و  میهاوخ  یپ  مه  مرکا ص  ربمغیپ 
التبم باذعب  دننز  هلهابمب  تسد  هاگ  ره  دندوب  ربخاب  زین  اهنآ  دنوشیمن و  رضاح  هلهابم  يارب  نانآ  هک  تسنادیم  مه  ادخ ص  لوسر  دوخ 

. دندرگیم بوکنم  دوشیم و  مامت  نانآ  رب  تجح  دش و  دهاوخ  زوریپ  اهنادب  تشاد  نانیمطا  ادخ ص  لوسر  دنوشیم و 
هدوب و اراد  ار  لامک  لضف و  تیاهن  دیاب  يو  دوشیم  مولعم  هدرک و  یفرعم  ادخ ص  لوسر  سفن  ار  یلع ع  هلهابم  هیآ  رد  لاعتم  يادـخ 

تجح دندوب  لاس  دروخ  هکنآ  اب  ار  شدنزرف  ود  یلع و  رسمه  یهلا  سدقا  تاذ  هکنآ  رگید  دشاب و  ربمغیپ  ياتمه  يرترب  تمـصع و  رد 
رد هجوتم و  نادـب  نآرق  هک  هدوب  ینز  نامه  همطاـف  وا و  دـنزرف  ود  نیـسح  و  نسح ، هک  هدرک  حیرـصت  هداد و  رارق  نید  ناـهرب  ربمغیپ و 

کیدزن کیرـش و  يو  اب  تما  زا  کی  چـیه  هک  تسا  یتلیـضف  عوضوم ، نیا  مینادـیم  هچنانچ  تسا و  هروبزم  هیآ  بطاخم  هلهابم  ماـگنه 
. میدومن هراشا  اهنآ  رتشیب  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یبقانم  زا  یکی  هتشادن و  یتبسانم  هدوبن و 

عادولا ۀجح   50 لصف -
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اهنادـب مدرم  همه  هک  تسیاهصاخ  بقانم  یلع ع و  تلیـضف  زا  یکاح  اهنآ  همه  هک  هداتفا  قافتا  یئاـههصق  نارجن ، دـمآشیپ  زا  سپ  ( 1)
ار ياهیلاع  تاماقم  هتشاد و  یئازسب  مهـس  اهنآ  مامت  رد  یلع ع  تسنادب و  طوبرم  ياهدمآشیپ  عادولا و  ۀجح  اهنآ  هلمج  زا  دناهجوتم و 

. هدش زئاح 
دریگب و- ار  نداعم  سمخ  ات  داد  تیرومأم  نمی  فرطب  ار  یلع ع  ادخ ص  لوسر  دنسیونیم 

ص:156  ، داشرإلا همجرت 
راپسهر دوخ  تیرومأم  فرطب  رمالا  بسح  یلع ع  دیامن . ذخا  اهمیس  رز و  اههلح و  صوصخ  رد  هدش  هتـسب  نارجن  لها  اب  هک  يدادرارق 

. دراذگ ارجا  هلحرمب  ار  وا  نامرف  رتمامت  هچ  ره  تعرس  اب  درک و  لاثتما  ار  وا  رما  يروفب  دش و 
یگتـسیاش هک  هدوبن  یـسک  ناملـسم  دارفا  نایم  رد  هتـسنادیمن و  دوخ  نیما  ار  يرگید  ادخ ص  لوسر  دوشیم  هدافتـسا  تیرومأم  نیا  زا 

راب نانیمطا  لاـمک  اـب  تشاـمگ و  تیرومأـم  يارجا  يارب  دوخ  ياـجب  ار  وا  ادـخ ص  لوسر  تبـسانم  نیمهب  دـشاب  هتـشاد  ار  وا  تیعقوم 
. دنکفا وا  شودب  ار  دوخ  تعاطا  نیگنس 

درک و جح  کسانم  هب  توعد  دوخ  یهارمهب  ار  مدرم  دومن و  گنهآ  یهلا  هضیرف  ماجنا  ادخ و  هناخ  جح  هب  ادخ ص  لوسر  نیا  زا  سپ 
هنیدم و مدرم  هدیدرگ و  هدامآ  وا  بانج  اب  یهارمه  يارب  همه  مدرم  دیـسر  یمالـسا  هطقن  نیرخآ  هب  یهلا  هفیظو  ماجنا  ناونعب  وا  توعد 

دندیدرگ هَّللا  تیب  جـح  يارب  يایهم  همه  دـندمآ و  درگ  يرایـسب  هدـع  هرخالاب  دـندش و  هدامآ  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  زین  نآ  فارطا 
يارب مه  وا  ات  تشون  دوب  نمی  رد  تقو  نآ  هک  یلع ع  هب  دش و  جراخ  هکم  مزعب  هنیدم  زا  هدـنام  هدـعق  يذ  زا  زور  جـنپ  ادـخ ص  لوسر 

. دومنن مولعم  يو  يارب  تشاد  يو  گنهآ  دوخ  هک  یجح  عون  نکیل  دنک  ادیپ  روضح  جح ، رد  تکرش 
هب زین  مدرم  دش و  مرحم  دوب  هنیدم  یلیم  شـش  هک  هفیلحلا  وذ  زا  دروآ و  دوخ  اب  ینابرق  درک و  تکرح  نارق  جح  ناونعب  ادـخ ص  لوسر 
اب هرخالاب  دندیـسر و  میمغلا  عارک  هب  ات  دـنتفگ  هیبلت  دوب  هفیلحلا  وذ  یلیم  کـی  ءادـیب  رد  هک  یلیم  يولهپ  زا  دـندش و  مرحم  وا  زا  يوریپ 

نتفگ
کیبل مهللا  کیبل 

. دنداد لاصتا  رگیدکیب  ار  هکم  هنیدم و  هار 
نآ زا  دندرک و  تیاکـش  مرکا ص  ربمغیپ  روضح  هداتفا  تقـشمب  ناگدایپ  دـندوب  هدایپ  یعمج  هراوس و  هدـع  ادـخ ص  لوسر  نایهارمه 

مناـهرب و يور  هداـیپ  تمحز  زا  ار  امـش  مناوتب  هک  مرادـن  يراوس  بکرم  نم  دومرف  ادـخ ص  لوسر  دـندومن  بکرم  ياـضاقت  ترـضح 
ود مدق  یهاگ  دندنبهب و  مکحم  ار  دوخ  ياهرمک  داد  روتسد 

ص:157  ، داشرإلا همجرت 
. دندیدرگ هدوسآ  هار  يراوشد  زا  هدرک و  لمع  روتسد  قبط  اهنآ  دننک  تکرح  ور  مدق  یهاگ  و 

درک تمیزع  هکم  فرطب  نمی  هار  زا  هتفرگ  نارجن  مدرم  زا  هک  یئاـههلح  اـب  دوب  هتفر  نمی  هب  هک  دوخ  ناـیهارمه  اـب  نینمؤملا ع  ریما  ( 1)
ياجب ار  یـصخش  دشاب  هدرک  ار  ربمغیپ ص  روضح  كرد  رتدوز  هکنیا  يارب  یلع ع  دش  کیدزن  هکمب  هنیدم  هار  زا  مه  ادـخ ص  لوسر 

میس و رز و  هدرک و  ترایز  ار  شترـضح  دش  هکم  دراو  ادخ ص  لوسر  هک  یماگنه  دیدرگ  راپـسهر  هکم  فرطب  دوخ  درامگرب و  دوخ 
وا و رادید  زا  ادخ ص  لوسر  مدومن  تکرح  رکشل  زا  رتدوز  امـش  روضح  كرد  يارب  درک  هفاضا  دیناسر و  ضرعب  هتفرگ  هک  ییاههقلح 

درکضرع یتسب  مارحا  يدرک و  دنلب  هیبلت  هب  ادص  يزرط  هچب  هنوگچ و  دیسرپ  دش و  دنسرخ  هداد  ماجنا  هدیدنسپ  وحنب  هک  ار  شتیرومأم 
تربمغیپ هک  روج  نامه  نم  اراگدرورپ  متفگ  هتفرگ  رظن  رد  ار  امش  تین  دوخ  تین  رد  نم  دیدوب و  هتـشونن  نمب  ار  مارحا  هقیرط  هک  امش 

رتش شـش  تصـش و  نم  دومرف  هدرک  بجعت  ادـخ ص  لوسر  مراد  هارمه  ینابرق  ناونعب  رتش  راـهچ  یـس و  موشیم و  مرحم  هتـسب  مارحا 
یمامت هلجع  اب  ار  اهنآ  هتفر  دوخ  نایرکـشل  فرطب  مارحا  ساـبل  اـب  نونکا  یکیرـش  نم  اـب  یناـبرق  کـسانم و  جـح و  رد  وت  مداد و  قوس 
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هلصاف هدش  راپسهر  دوخ  رکشل  فرطب  هدرک  عادو  ار  ترضح  نآ  یلع ع  میئامن  عامتجا  رگید  کی  اب  هکم  رد  ات  هدب  تکرح  نم  بناجب 
درک باطخ  دوخ  هتـشامگب  هدش  رثأتم  ناشراک  نیا  زا  هدیـشوپ  دوخب  ار  اههلح  هک  درک  هجوت  دومن و  تاقالم  ار  نانآ  هدشن  رود  هکم  زا 
نم زا  يروتسد  هراب  نیا  رد  هکنآ  اب  دنیامن  هدافتـسا  دسرب  ادخ ص  لوسر  تسدب  هکنآ  زا  شیپ  اههلح  زا  يداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلیلد  هچب 

بیع و نودب  سپس  دندنبهب  مارحا  هتسارآ و  اهنادب  ار  دوخ  ات  دندرک  اضاقت  نم  زا  نکیل  دیئامرفیم  هک  تسنانچ  يرآ  درکضرع  یتشادن 
نینمؤملا ع ریما  دننک  در  نمب  صقن 

ص:158  ، داشرإلا همجرت 
. تسب ار  اهنآ  هداد  بیترت  راب  نیدنچ  هتفرگ و  اهنآ  زا  ار  اههلح  رکشل  راظتنا  فالخ  رب 

ادخ لوسر  روضح  وا  زا  دنتـسناوت  ات  دـندش  هکم  دراو  هک  یماگنه  دـنتفرگ  لد  رد  ار  وا  هنیک  هدـمآ و  نارگ  اهنآ  رب  یلع ع  راک  نیا  ( 1)
تیاکـش یلع ع  زا  نیا  زا  شیب  دننک  ادن  رکـشل  نایم  رد  داد  روتـسد  ادـخ  لوسر  هک  دیـسر  یئاجب  راک  هرخالاب  دـندومن و  تیاکـش  ص 
تبسانم نیدب  دیامنیمن  مالسا  نید  تیناقح  ءالعا  رد  لطابب  رهاظت  درادیم و  زاربا  یگتشذگ  دوخ  زا  ادخ  هار  رد  تیاهنیب  وا  هک  دینکن 

نکمم دـیامنن  يریگهرانک  وا  یئوجبیع  زا  رگا  هک  دراد  ربمغیپ  هاگتـسد  رد  یبیجع  تیعقوم  دنتـسناد  هتـشادرب و  تیاکـش  زا  تسد  مدرم 
. دنوش ادخ ص  لوسر  هاگشیپ  بوضغم  تسا 

. دنام یقاب  دوخ  مارحاب  ادخ ص  لوسر  زا  يوریپ  یسأت و  ضحم  یلع ع 
«1  » ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو  هیآ  لاعتم  يادخ  دندوب  هدمآ  هَّللا  تیب  جحب  مرکا  ربمغیپ  باکر  رد  ینابرق  نودب  يرایسب  هدع  زور  نآ  رد 

تمایق زور  ات  هرمع  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  درک  مالعا  ادخ ص  لوسر  دومرف  لزان  ار  دیروآ ) نایاپب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  )
جح هب  هک  مدوب  ربخاب  دوخ  راک  ماجنارس  زا  رگا  دومرف  هدربورف  رگید  کی  نایم  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  سپس  تسا  جح  کسانم  رد  لخاد 

دیآ و نوریب  مارحا  سابل  زا  دوش و  لحم  هدومنن  يده  قایـس  هک  یـسک  درک  ادـن  وا  يدانم  مدرکیمن و  يدـه  قایـس  موشیم  رومأم  عتمت 
دـندومن و تفلاخم  یـضعب  هدرک و  يوریپ  روتـسد  نیا  زا  یخرب  دـشاب  یقاـب  دوخ  مارحاـب  هدرواـین  یناـبرق  هک  یـسک  دروآ و  اـجب  هرمع 
هدزن و هناش  ار  دوخ  ياهوم  ادخ ص  لوسر  هک  زونه  دنتفگ  یخرب  هچنانچ  ( 2  ) داتفا قافتا  ناشنایم  رد  یئاهینارگن  اهدمآشیپ و  هرخالاب 

مینک و یکیدزن  دوخ  نانز  اب  میشوپب و  ار  دوخ  ياهسابل  ام  هدوساین  هار  درگ  زا 
______________________________

هیآ 196. هرقب  هروس  ( 1)
ص:159  ، داشرإلا همجرت 

تروص رـس و  زا  لسغ  بآ  دیدرک  لسغ  دیدش و  غراف  دوخ  ياههاگتحار  زا  نوچ  دینکیمن  ایح  دـنتفگ  نارگید  مینزب  دوخ  رـسب  نغور 
يدـه قایـس  رگا  دومرف  هدـش  رثأتم  هدـع  نیا  تفلاخم  زا  ادـخ  لوسر  هدـشن  جراخ  مارحا  سابل  زا  ادـخ  لوسر  زونه  هکنآ  اب  دزیرب  اـمش 
یعمج دنتـشگرب و  هدـع  دوش  لحم  هدرواین  هارمه  ینابرق  یـسک  رگا  دومرف  زاب  مدروآیم  اـجب  هرمع  مدـشیم و  لـحم  مهنم  مدوب  هدومنن 
سابل زا  هک  هدرک  يده  قایـس  وت  رگم  دومرف  هدـید  اریو  ادـخ ص  لوسر  دوب  باطخ  نب  رمع  نافلاخم ، هلمج  زا  دـندنام  یقاب  تفلاخمب 

درک ضرع  دنوش  لحم  هدومنن  ینابرق  هک  نانآ  مداد  روتـسد  هکنآ  اب  يدشن !؟ لحم  هچ  يارب  دومرف  ریخ  درکـضرع  يدـشن  جراخ  مارحا 
مکح نیدـب  يریمب  ات  هشیمه  يارب  وت  دومرف  ادـخ  لوسر  موشن  جراخ  مارحا  هماج  زا  نم  یمارحا  سابل  رد  وت  هک  یتقو  ات  ادـخب  دـنگوس 

. دروآ یهاوخن  نامیا 
درک و یهن  نآ  ماجنا  زا  ادیکا  ار  مدرم  هدمآ و  ربنمب  هک  دوخ  تفالخ  رصع  ات  تفرن  هعتم  راب  ریز  دوب و  یقاب  دوخ  راکناب  تبـسانم  نیدب 

. دومن تسایس  باذع و  هدعو  ار  نافلاخم 
هار رد  دومن ، تعجارم  هنیدـمب  ناناملـسم  اب  درک و  تکرـش  یلع ع  ینابرق  اـب  دروآ  اـجب  ار  دوخ  کـسانم  ادـخ ص  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
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. دیسر تشاد  ترهش  مخ  ریدغ  مانب  هک  یلحمب 
ادخ لوسر  لاح  نیع  رد  دنک  لزنم  اجنآ  رد  يرفاسم  داتفایم  قافتا  رتمک  دشیمن و  تفای  اجنآ  رد  هایگ  بآ و  نازوس و  دوب  یلحم  ریدغ 

. دندمآ دورف  وا  زا  يوریپ  هب  ناناملسم  درک و  لزنم  اجنآ  رد  ص 
نیا زا  شیپ  تشاد و  رومأم  یلع ع  تفالخب  ار  ربمغیپ ص  دش و  لزان  نآرق  ناکم  نآ  رد  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  ندرک  لزنم  تلع  و  ( 1)

مامت رد  نکیل  دزاس  رارقرب  مدرم  رب  تفالخب  ار  یلع ع  هک  دوب  هدیسر  روتسد  مه 
ص:160  ، داشرإلا همجرت 

ریدغ زا  مدرم  هاگ  ره  تسنادیم  مه  ادخ  دندوب و  هدامآ  مدرم  هدیـسر و  تقو  عضوم  نیا  رد  هدـشن  مولعم  راک  نیا  يارب  یتقو  تدـم  نیا 
ره زا  مدرم  همه  ات  تساوخیم  وا  سدقا  تاذ  دنوشیم  راپسهر  دوخ  ياههمیخ  اههد و  اهرهـش و  هب  هدش  هدنکارپ  اهنآ  زا  يرایـسب  دنرذگب 
ای درک : لزان  ار  هیآ  نیا  دوخ  تجح  دیکأت  يارب  مه  ادخ  دنونـشب و  ار  وا  یتفالخ  صن  دـنوش و  ربخاب  یلع ع  تیالو  زا  دنتـسه  هک  اجک 

یلع تفالخ  نامرف  ام  لوسر  يا  « 1  » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ 
ار تیادـخ  تلاسر  يدرکن  راتفر  روتـسد  نیدـب  رگا  امن و  مالعا  نانآ  هب  وگب و  مدرمب  هدیـسر  وتب  ام  فرط  زا  هک  ار  وا  تیالوب  صن  ع و 

هدومرف بجاو  ادیدش  ار  یلع ع  یتیالو  غیلبت  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  دیامرفیم  يرادهگن  مدرم  رازآ  زا  ارت  ادـخ  هدومنن و  غیلبت 
. درک تنامض  دوخ  ار  مدرم  رازآ  عفد  هدومن و  فیوخت  نآ  ریخأت  زا  ار  شربمغیپ  و 

رایـسب اوه  اقافتا  زور  نآ  دـندمآ و  ورف  وا  درگادرگ  زین  ناناملـسم  دـمآ و  دورف  میدرک  داـی  هک  یلحم  رد  هیرما  نیمه  رثا  رب  ادـخ  لوسر 
فارطا ار  مدرم  يدانم  دـندومن و  يروآعمج  دوب  اجنآ  رد  هک  یئاـهتخرد  ریز  رد  ار  نارتش  زاـهج  داد  روتـسد  ادـخ ص  لوسر  دوب  مرگ 

زاهج يور  رب  ادخ ص  لوسر  دنتسبیم  دوخ  ياهاپ  رود  ار  اهابع  امرگ  تدش  زا  هدش و  رـضاح  همه  تیعمج  دروآدرگ  ادخ ص  لوسر 
. داتسیا ادخ ص  لوسر  تسار  فرطب  دروآ و  اهنآ  زارف  رب  ار  یلع ع  هتفر  نارتش 

دیکأت تغالب و  اب  هک  دوخ  هیفاش  ظعاوم  زا  ار  مدرم  هدروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هدش  هباطخ  لوغـشم  ادـخ ص  لوسر  سپـس  ( 1)
لاحترا زا  ار  نانآ  انمض  تخاس و  دنمهرهب  دومرفیم  ادا  يرتمامت  هچ  ره 

______________________________

هیآ 67. هدئام  هروس  ( 1)
ص:161  ، داشرإلا همجرت 

زا نم  يربمیپ  دیـشروخ  میوگ و  تباجا  ار  قح  يدانم  تسا  کیدزن  هدرک و  توعد  رگید  ملاعب  ارم  درک  هفاـضا  دومرف و  ربخاـب  شیوخ 
هارمگ هاگ  چیه  دـیئامن  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  مراذـگیم  یقاب  دوخ  زا  يراگدای  لاح  نیع  رد  دـیامن  بورغ  امـش  رادـیاپان  يایند  نامـسآ 

. دندرگ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  هک  نم  نادناخ  رگید  میرک و  نآرق  یکی  دیوشن 
هک تساناد  ادخ  دنتفگ  همه  مشاب ؟ یمن - امشب  رتهتـسیاش  امـش  زا  نم  ایآ  مکـسفناب  مکنم  مکب  یلوأ  تسل  دومرف ا  اسر  يادص  اب  سپس 

دومرف دیدرگ و  رادومن  شلغب  ریز  يدیپس  هک  درک  دنلب  نانچ  تسد  يور  تفرگ  ار  یلع ع  ناوزاب  هلصافالب  ادخ  لوسر  تسا  نینچ 
. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ار وا  نمشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  اراگدرورپ  درک  اعد  سپـس  تسوا  يالوم  یلع  نم  مع  نباتسود  یلوم و  شنم  مشاب  ار  هک  ره 
( راجاق سیئرلا  خیش   ) زاس راوخ  ار  وا  هدننکلیلذ  نک و  يرای  ار  وا  روای  نمشد و 

ار امش  میدناوخ  هک  تارذ  ملاع  ردار  افو  رادشوخ  ربمغیپ  هب  تفگ  قح 
ارایب زورما  رگد  رذ  ملاع  کیار  یلب  میدینش  یتسلا و  میتفگ 

راتخم دمحا  لسر  رخف  لک  دیس  ياار  ادخ  دهع  نآ  نک  هزات  ایب  قلخ  اب 
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موق نیا  نک  غیلبت  لزنا  امب  زمریبموص  ینک  هچ  ملکت  ایرکز ز  نوچمه 
مول زا  وت  زیهرپم  باوخنارگ و  موق  نیامون  زا  وت  زیگنارب  شاب و  یلع  رادیب 

راصنا هرمز  يا  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأَمْوَْیلا  هک  يامرف  نک و  تیاصو  نالعا 
يزاجح یسرک  دید  نامحر  تروص  نوچيزاجح  ناطلس  تساوخ  يزاجح  گنروا 

يزاردب يزات  هبطخ  یکی  دناوخ  ربيزارف  ربنم ز  رس  دشارف  شرع  زا 
رادیدپ زورما  دوش  تقیقح  تساوخ  قحيزاجم  دنچ  ات  تفگ  ار  نارظنهتوک 

هاش ربب  اج  یلع  رهم  زا  وچ  دیزگبهاوخ  بلط  تشگ  مرک  ار ز  یلع  هاگنآ 
هللا دی  يوزاب  ربمغیپ  وچ  تفرگبهام  یلو  رهم و  یبن  هک  دش  نایع  هتکن  نیا 

رادنپ  هطیح  زا  دشب  تعفرب  هک  ناسناهانعفر  ماقمب و  ار  یلع  تشادرب 
تسا یلعا  همه  زا  یلع  هبتر  رد  وچ  زورماتسالاب  ملاع  زا  مکح  نیاک  یبن  دومرف  ص:162   ، داشرإلا همجرت 

تسا یلعا  همه  زا  وا  دنک  فرصت  هنوگ  رهتسالاو  یلاو و  یلو و  تیالو  کلم  رد 
رهظ ماگنه  دـش  غراف  یلع ع  یفرعم  هباطخ و  زا  نوچ  ( 1  ) رالاس دنادیم و  الوم  ارم  هک  سک  نآتسالوم  دیـس و  یلع  هک  دـنادب  تسیاب 
اجب تعامجب  ار  رهظ  زامن  ادخ ص  لوسر  درک  توعد  ار  مدرم  تعامج  زامن  يارب  نذؤم  هدرازگ  زامن  تعکر  ود  هدـمآ  ریزب  ربنم  زا  دوب 

ات داد  نامرف  ناناملسمب  دنیـشنب و  دوب  وا  هدرپارـس  اب  ربارب  هک  دوخ  همیخ  رد  یلع ع  داد  روتـسد  تفرگ و  مارآ  دوخ  هدرپارـس  رد  دروآ و 
يوب دندمآیم و  رمالا  بسح  ناناملسم  دننک  مالس  واب  ینینمؤملا  ریما  ناونعب  هتفگ و  دابکرابم  يوب  دنوش و  دراو  یلع ع  رب  هتـسد  هتـسد 
مالس هتفگ و  کیربت  يوب  ناونع  نیمهب  زین  اهنآ  دومرف  نانز  زا  ریاس  دوخ و  نانزب  سپس  دندرکیم  مالـس  يو  رب  تراما  مانب  هتفگ  تینهت 

. دنداد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  مه  نانآ  دندرک 
هزادـنا زا  هدایز  هدـیناسر و  ضرعب  ار  دوخ  لصفم  تاکیربت  رتشیب  همه  زا  باطخ  نب  رمع  دـندومنیم  کیربت  ضرع  هک  یمدرم  نایم  رد 

وت و رب  نیرفآ  هنمؤم  نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  یلع  ای  کل  خب » خـب   » تفگ کیربت  هلمج  نیا  اب  دومنیم و  يدنـسرخ  راهظا 
. يدیدرگ نمؤم  درم  نز و  مامت  نم و  ياقآ  هک  یلع  يا  ارت  داب  اراوگ 

اهنآ زا  ادـخ  هک  مناسرب  ضرع  هب  يراعـشا  هراب  نیا  رد  یهدـیم  هزاجا  ایآ  تشاد  هضرع  هدـمآ  ادـخ ص  لوسر  روضح  تباث  نب  ناـسح 
. دورس تفگ و  دندوب  نداد  شوگ  هدامآ  هک  نانچمه  اهناملسم  هتفرگ  رارق  يدنلب  ياج  رد  ناسح  وگب  ادخ  مانب  دومرف  دشاب  یضار 

قافن و راهظا  هکنآ  نودـب  اهنآ  تسیک  امـش  یلو  الوم و  تفگ  هدرک  باطخ  اـهنآ  هب  دروآدرگ و  ار  ناناملـسم  ربمیپ  مخ  ریدـغ  زور  رد 
زورما یتسه و  ام  یلو  مهوت  ام و  يالوم  ام  يادخ  دنداد  خساپ  دنیامن  ینمشد 

ص:163  ، داشرإلا همجرت 
هفاضا مدنسرخ و  وت  تیاده  تماما و  هب  دوخ  زا  سپ  نم  هک  زیخرب  ياج  زا  یلع  ای  دومرف  هاگنآ  دید  یهاوخن  یـشکرس  ام  زا  هجو  چیهب 

هک ندومن  اعدب  درک  عورش  اجنیا  رد  دیشاب  وا  تسود  روای و  یتسارب  مه  امـش  تسوا و  یلو  یلع ع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  یـسک  درک 
. نک ینمشد  شنمشد  اب  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  اراگدرورپ 

دیؤم روای و  سدقلا  حور  ینکیم  يرای  دوخ  نابزب  ار  ام  هک  یتقو  ات  ناسح  يا  دومرف  هدمآ  دجوب  وا  ياههدورـس  زا  ادـخ ص  لوسر  ( 1)
. دشاب وت 

رد زا  یلع  اب  رمالا  رخآ  تباث  نب  ناسح  تسنادیم  هک  دوب  نآ  درک ، طورـشم  سدـقلا  حور  دـییأت  يارب  ار  دوخ  ياعد  ربمغیپ  هکنآ  تلع 
اعد وا  يارب  طرـش  دـیق و  هنوگ  چـیه  قالطا و  روطب  تسنادـیم  یعطق  هیتآ  رد  ار  وا  رکف  داقتعا و  تمالـس  رگا  و  دـیآیم ، نوریب  فالخ 

. درکیم
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رخآ رد  نانآ  زا  یخرب  تسنادیم  اریز  هدرک  شیاتس  يراکزیهرپ  دیق  اب  نانآ  زا  هک  تسا  ربمغیپ  نارسمه  زا  شیاتـس  عوضوم ، نیمه  ریظن 
امش « 1  » َُنْتیَقَّتا ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  هدومرف : دننادرگیم  ور  تسا  شیاتس  یگتـسیاش  مهم  لصا  هک  يوقت  هیور  زا  راک 

. دیشاب راکزیهرپ  هک  دیراد  زایتما  رگید  ياهنز  زا  یتروص  رد  ربمیپ  نارسمه  يا 
دروم هک  ار  دوخ  ياذغ  نانآ  اریز  هدادن  رارق  حدم  مارکا و  دروم  ادخ  لوسر  تیب  لها  دننام  ار  ربمغیپ  ياهنز  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ادـخ  و 
هکنآ اب  درک  تباث  دومرف و  لزان  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  ادخ  دنداد و  نیکسم  ریـسا و  میتی و  هب  هدوب  ناشزاین 

یلَع َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دندرک : میلـست  قحتـسمب  دندومنن و  هدافتـسا  نآ  زا  دوب  ناشجایتحا  دروم  ناشدوخ و  يارب  مزال  تهج  ره  زا  اذـغ 
ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ  ًاروُکُش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح 

______________________________

بازحا هروس  هیآ 32  ( 1)
ص:164  ، داشرإلا همجرت 

هب هدوب  ناشجایتحا  دروم  هکنآ  اب  ار  دوخ  ياذغ  « 1  » ًاریِرَح َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ًاروُرُس  َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 
زا ام  میهاوخیمن و  يرازگرکـش  شاداپ و  امـش  زا  میهدیم و  امـشب  ار  دوخ  ياذـغ  ادـخ  يارب  دـنتفگیم  هداد و  هدـنامرد  ردـپیب و  اونیب و 
زور نآ  يراتفرگ  زا  ار  ناـنآ  مه  ادـخ  میئاـمن و  تاـقالم  هتفرگ  یتروص  اـب  تماـیق  تخـس  زور  رد  ار  وا  هک  میـسارهیم  دوخ  راـگدرورپ 

. دومرف ررقم  یتشهب  ریرح  تشهب و  ار  ناشیئابیکش  شاداپ  داد و  ناشیدب  ینامداش  یگزات و  درک و  يرادهگن 
فالتخا و اریز  هدیدرگ  نیعم  مولعم و  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  تیب  لها  تارـضح  لمع  شاداپ  دـینکیم  هظحالم  هچنانچ  هیآ  نیا  رد 

. هدش نیعم  یطارتشا  دنوشیم  ضوع  اهدعب  هک  ربمغیپ ص  نارسمه  يارب  نکیل  هدیدیمن  اهنآ  رد  یلاح  رییغت 

هجیتن  51 لصف -

رد درادن و  یکیرش  هک  تسا  یبقانم  ياراد  یلع ع  دش  مولعم  دش و  رادومن  یبوخب  یلع ع  یصاصتخا  لئاضف  عادولا  ۀجح  هیـضق  رد  ( 1)
هداد رارق  يواسم  ربمغیپ  اب  ار  وا  ادخ  قفوم و  ربمغیپ ص  اب  یماگمه  جح و  تین  رد  هدوب و  ادخ ص  لوسر  زابنا  کسانم  يده و  جـح و 

بجاو ار  وا  زا  تعاطا  دوزفا و  رتشیب  هچ  ره  وا  شیاتـس  حدمب و  رهاظ و  یبوخب  زور  نآ  رد  لوسر  ادـخ و  دزن  ار  وا  تلالج  تناکم و  و 
دـننکیم و ادـتقا  يو  هب  هک  ار  وا  ناتـسود  درک و  یهن  وا  تفلاخم  زا  دـناوخ و  وا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  درک و 

اب دومرف و  تنعل  انلع  دنیامنیم  مایق  وا  توادعب  هک  ار  یناسک  دومن و  نیرفن  ار  وا  نانمشد  درک و  اعد  دنزیخیمرب  وا  يرایب 
______________________________

رهدلا ةروس  ات 13  هیآ 8  ( 1)
ص:165  ، داشرإلا همجرت 

هدوب یلع ع  هژیو  هک  تسا  یبقانم  هلمج  زا  مه  تبقنم  نیا  مینادیم  هچنانچ  دومن و  یفرعم  ار  ادـخ  قلخ  نیرتراوگرزب  نیرترب و  لمع  نیا 
بات هدوبن و  تلیضف  نیا  ياتمه  یتلیضف  چیه  هک  دیمهف  دهاوخ  دیامن  هجوت  نادب  دشاب و  ضرم  ضرغ و  نودب  تریصب و  اب  هک  یسک  و 

. درادن ار  نآ  اب  تمواقم 

ربمغیپ ياهزور  نیرخآ   52 لصف -

زا سپ  هک  تسا  یئاهدـمآشیپ  درادـیم  زاربا  ار  وا  تلـالج  دـیازفایم و  وا  لـئاضفب  رتراوتـسا  رتشیب و  هچ  ره  هک  يروما  هلمج  زا  و  ( 1)
دناهدوب ینعم  نیمه  دـیؤم  هدـش  عقاو  ادـخ  تساوخب  هک  ياهقباـسیب  روما  نینچمه  هداـتفا و  قاـفتا  ادـخ  لوسر  يارب  عادولا  ۀـجح  هیـضق 
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داسف زا  ار  نانآ  درکیم و  نایب  ار  یبلاطم  ناناملسم  اب  هتـسویپ  هدش  کیدزن  شگرم  دیمهف  هک  يدرجمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هجوت نادب  اقفتم  دنیامن و  راتفر  نآ  اب  قفاوم  دننک و  هجوت  وا  تنـسب  هشیمه  يارب  ات  دومرفیم  روتـسد  دادـیم و  میب  دوخ  زا  سپ  فالخ  و 

روما رد  هکنیا  اهنآ و  زا  ینابیتشپ  يرایب و  ار  مدرم  دـناوخیم و  نانآ  زا  تعاطا  دوخ و  ناگدـنامزاب  زا  يوریپ  هب  ار  ناشیا  دنـشاب و  هتـشاد 
. دومرفیم یهن  ناشیا  تفلاخم  زا  ار  نانآ  درکیم و  توعد  دنریگب  کمک  ناشیا  زا  ینید 

. دومرف هک  تسنیا  دناهدومن  عامجا  فارتعا و  نآ  تیقح  هب  نایوار  همه  هتفگ و  مدرم  اب  ادخ ص  لوسر  هک  يراتفگ  هلمج  زا  و 
نآ دـینادب  دـش  دـیهاوخ  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  هدـمآ و  نم  زا  سپ  امـش  منکیم و  زاورپ  رگید  ملاـعب  امـش  زا  شیپ  نم  مدرم  يا 
راک هنوگچ  اهنآ  اب  دیاب  دینیبهب  کنیا  دیدومن  راتفر  هنوگچ  دـیدرک و  هچ  نم  ناگدـنامزاب  ادـخ و  باتک  هراب  رد  مسرپیم  امـش  زا  ماگنه 
ادج رگید  کی  زا  هاگ  چیه  راگدای  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نمب  اناد  نابرهم و  يادـخ  اریز  دیـشاب  هدروآ  تسدـب  ارم  يدونـشوخ  هک  دـینک 

. دومرف تمارک  نمب  ار  یتبهوم  نینچ  مه  وا  مدرک و  تساوخرد  ار  ینعم  نیمه  ادخ  زا  مه  نم  دنبایرد و  ارم  ضوح  رانک  ات  دنوشیمن 
هدیـشاپ و رگید  کی  زا  هک  دینکن  یتسدشیپ  ناشیا  رب  يرما  چیه  رد  دـنانم  تیب  لها  ادـخ و  باتک  نم  راگدای  ود  دیـشاب  هجوتم  نونکا 

نخس دیدرگیم و  كاله  هک  دیئامنن  یچیپرس  ناشنیمارف  زا  دیوشیم و  قرفتم 
ص:166  ، داشرإلا همجرت 

. دنرتاناد امش  زا  نانآ  هک  دیزوماین  اهنآ  هب 
دوش هدز  امـش  زا  یخرب  تسدب  امـش  ندرگ  هجیتن  رد  دیور  بقع  ارقهق  هب  دیدرگزاب و  دوخ  رفکب  نم  زا  سپ  دینکن  يراک  مدرم  يا  ( 1)

. دیئامن تاقالم  ینکناینب  لیس  نوچ  ناگراوس  اب  ارم  هرخالاب  و 
اب نآ  لـیزنت  يارب  هچناـنچ  دـگنجیم  نآرق  لـیوأت  يرارقرب  يارب  نم  زا  سپ  تسا  نم  نیـشناج  ردارب و  بلاـط ع  یبا  نب  یلع  هک  دـینادب 

. دومن راکیپ  ناگناگیب 
. درکیم تجح  مامتا  دومرفیم و  نایب  نانخس  لیبق  نیا  زا  تفاییم  روضح  هک  یسلجم  لفحم و  ره  رد  هرخالاب  و 

ياهرهش زا  یکی  فرطب  ناناملسم  زا  يرایسب  هورگ  قافتاب  وا  درک  رداص  روتـسد  داد و  بیترت  هثراح  نب  دیز  نب  ۀماسا  مانب  یتیار  سپس 
رد راصنا  رجاهم و  نارـس  زا  هدع  هلیـسو  نیدب  دوب  نیا  ادخ ص  لوسر  رظن  دنک و  تکرح  دوب  هدمآرد  ياپ  زا  اجنآ  رد  شردـپ  هک  مور 

هنوگ چـیه  نودـب  تفالخ  رما  دنـشابن و  دـنراد  تسایر  عمط  تفلاخم و  گنهآ  هک  اهنآ  وا  تلحر  ماـگنه  دـنیامن و  تکرـش  يو  رکـشل 
. ددرگ ملسم  وا  زا  سپ  هفیلخب  یعازن 

هماسا هب  دومن و  راصنا  رجاهم و  نارس  ندرک  نوریب  رد  یغیلب  یعس  ادخ ص  لوسر  دش و  هتـسب  هماسا  تیار  میتفگ  هک  يروطب  هرخالاب  و 
دـننک و تکرح  وا  هارمه  ات  درک  راداو  ار  مدرم  دـیامن و  لزنم  دوب  هنیدـم  کیدزن  هک  فرج  رد  هتفر و  نوریب  دوخ  نایرکـشل  اب  ات  دومرف 

. دادیم میب  هفیظو  ماجنا  زا  ندرک  يدنک  ندنام و  یقاب  زا  ار  نانآ 
ضراع شکرابم  دوجو  رب  گرم  يرامیب  درکیم  توعد  هماسا  اب  یهارمهب  ار  ناناملسم  هک  لاح  نآ  رد  ( 2)

ص:167  ، داشرإلا همجرت 
اب هارمه  هتفرگ و  تسدب  ار  یلع ع  تسد  دروآیمرد  ياپ  زا  اریو  ضرم  نیا  هک  درک  ساسحا  دیدرگ و  ربخاب  دوخ  يرامیب  زا  نوچ  دـش 

یلحم رد  ادخ ص  لوسر  ات  دندمآ  يو  اب  اهنآ  میامن  رافغتـسا  عیقب  ناگدرم  يارب  مرومأم  نم  دومرف  هدرک  هجوت  اهنآب  دـمآ  عیقب  هب  هدـع 
رگا میوگیم  کیربت  دیاهدیدرگ  لئان  نادب  هک  یتاماقم  زا  دیاهتفخ ، عیقب  كاخ  لد  رد  هک  یمدرم  يا  امش  رب  مالـس  تفگ  درک و  فقوت 

هدومن ینالوط  يرافغتـسا  اهنآ  يارب  سپـس  هدومن  رات  ار  ام  زور  کیرات  بش  دـننام  فرط  همه  زا  اهداسف  دـینیبیم  دـیرگنب  ام  راـگزورب 
رب ار  زیزع  باتک  نآ  هبترم  ود  لاسما  درکیم  توالت  نم  رب  ار  نآرق  هبترم  کی  لاـس  ره  لـیئربج  اـنامه  دومرف  دـش  هجوتم  یلع ع  فرطب 

. هدیسرارف نم  گرم  هک  تسنآ  زا  یکاح  لیئربج  لمع  نیا  منادیم  نیقی  درک و  تئارق  نم 
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مباتشب رگید  يارسب  هتسبرب  تخر  ایند  نیا  زا  ای  منیزگرب  دوخ  يارب  ار  نآ  رد  ندنام  دیواج  ایند و  نئازخ  مریخم  نم  یلع  ای  دومرف  سپس 
ارم تروع  هدب و  لسغ  ارم  متفر  ایند  زا  هک  یماگنه  نیا  رب  انب  مدومن  رایتخا  ار  تشهب  رادیاپ  ياهتمعن  راگدرورپ و  تاقالم  ود  نیا  زا  نم 

. دوش انیبان  گنردالب  دتفیب  نم  تروعب  شمشچ  یسک  ره  اریز  ناشوپب 
تسار فرط  یلع ع  هتسب  ار  كرابم  رس  زور ، هس  زا  سپ  دربرسب  تهاقن  يرامیب و  لامک  اب  زور  هنابـش  هس  هتـشگرب و  دوخ  لزنمب  هاگنآ 

اب دندوب و  هتفرگ  ار  ترضح  نآ  پچ  فرط  سابع  نب  لضف  ترضح و  نآ 
ص:168  ، داشرإلا همجرت 

یسک هدیـسر  ارف  نم  گرم  هدش و  کیدزن  نم  تبیغ  مدرم  هورگ  يا  دومرف  سپـس  ( 1  ) تسشن هتفر  ربنمب  هدش و  دجـسم  دراو  لاح  نیا 
لمع هزادـناب  ادـخ  دزن  يزیچ  چـیه  مدرم  يا  منک  ادا  ار  شبلط  مزادرپب و  ار  شقح  ات  دـیایب  تسا  راکبلط  ای  دراد  یقح  نم  تسد  رد  هک 

ارم هک  یئادخب  دنگوس  دیامنن  یئوزرآ  يدرف  دنکن و  یئاعدا  یسک  مدرم  يا  ددرگیم  رادومن  رش  ریخ و  نآ  هطـساوب  اریز  درادن  تیعقوم 
مدوب هتخادرپ  وا  ینامرفانب  رگا  مهنم  دـشخبیمن و  تاجن  ار  یمدآ  يرگید  راک  تمحر  اـب  مأوت  لـمع  زا  زجب  هدـیزگرب  یقیقح  توبن  هب 

. مدوب هدش  دوبان  كاله و 
کی تفر  دربیمرـسب  اجنآ  رد  اهزور  نآ  هک  هملـس  ما  هناخب  دومن و  افتکا  طقف  تابجاوب  هدرازگ و  زامن  مدرم  اب  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  سپس 
اجنآ رد  دربب و  دوخ  هناخب  ار  ترضح  نآ  ات  تساوخ  هزاجا  هدیسر و  ترضح  روضح  هشئاع  تشذگن  شیب  هیـضق  نیا  زا  زور  ود  ای  زور 

ادخ لوسر  ناگدربمان  زا  ناذیتسا  اب  هرخالاب  هدرک و  هزاجا  بسک  زین  ادخ  لوسر  رگید  نانز  زا  انمـض  دزادرپب و  شترـضح  يراتـسرپ  هب 
دیدـش تهاقنب  مرکا  ربمغیپ  هک  حبـص  زور  کی  درک  تدـش  بانج  نآ  يراـمیب  يزور  دـنچ  تخادرپ  يراتـسرپ  هب  درب و  دوخ  هناـخب  ار 

زا یکی  مروذـعم  دجـسمب  ندـمآ  زا  نونکا  نم  دومرف  ادـخ ص  لوسر  درک  مالعا  ار  حبـص  زامن  دـمآ و  بانج  نآ  هناخب  لالب  دوب  التبم 
تفگ هصفح  دـیزاس  رارقرب  تعامج  هماقا  هب  ار  رکب  وبا  مردـپ  تفگ  هشیاع  دـیئامن  ادـتقا  يوب  نارگید  دـینک و  راداو  زامنب  ار  ناناملـسم 

. دروآ ياپب  ار  حبص  زامن  دیئوگب  ار  رمع  مراوگرزب  دلاو 
رارقرب مدرم  تماما  هب  ناشردپ  هکنیا  رب  دناصیرح  اهنیا  زا  کی  ره  دید  هک  یماگنه  ادخ ص  لوسر 

ص:169  ، داشرإلا همجرت 
دیفـسوی نامز  رگهنتف  ياهنز  دننام  امـش  دینکن  اپب  هنتف  دیرادرب و  دوخ  يرگبوشآ  زا  تسد  دومرف  دنیامن  بوشآ  يو  تایح  رد  دنوش و 

. دنداتسرف ماغیپ  فسوی  هب  یناهنپ  کی  ره  هک 
رهـش جراخب  هماسا  شیج  هارمه  دوب  هداد  روتـسد  هکنآ  اب  دنزادرپب  تعامج  هماقا  هب  ود  نآ  زا  یکی  ادابم  هکنیاب  رظن  ادخ ص  لوسر  ( 1)
یتقو فرط  نآ  زا  درک و  ایهم  دجـسمب  نتفر  يارب  ار  دوخ  تشاد  هک  یناوتان  لاح  نامه  اـب  دنـشاب  هدرک  فلخت  درکیمن  لاـیخ  دـنورب و 
ینعم نیا  دـناهدومن  فلخت  هماسا  هارمه  نتفر  زا  رمع  رکب و  وبا  هک  تسناد  دـندوخ  ردـپ  تماـما  ددـص  رد  هصفح  هشیاـع و  دـش  هجوتم 

. دیامن ههبش  عفر  دزاسب و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دناوتب  هلیسو  نیدب  رگم  ات  تخاس  هجوتم  دجسمب  ار  ادخ  لوسر  رتشیب 
ار بانج  نآ  لغب  ریز  سابع  نب  لضف  یلع ع و  دریگب  مارآ  نیمز  يور  تسناوتیمن  تشاد و  هک  هزادنایب  فعـض  اب  ادـخ  لوسر  هرخالاب 
هدش و بارحم  لخاد  رکب  وبا  دید  هدیدرگ  دراو  دجـسمب  لاح  نیا  اب  دیـشکیم و  نیمز  يور  رب  ار  كرابم  ياهاپ  ترـضح  نآ  دنتفرگ و 
ادخ ص لوسر  دزاس  دوبان  دشاپب و  رگید  کی  زا  ار  نآ  یقیقح  ناکرا  تسا  مالـسا  مدـقم  نکر  هک  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  اب  تسکیدزن 
رد ربمغیپ  اب  هن  دوب  نم  اب  قح  دـنامهفب  هکنآ  يارب  يزور  تشاد  رظن  رد  نکیل  داتـسیا  بقع  راچان  وا  تسیاب  بقع  درک  هراـشا  تسد  اـب 

. دروآرد هزرلب  ار  یهلا  شرع  همئاق  هکلب  ین  مالسا  گرزب  ربهر  دنویپ  كر و  ربکا  هَّللا  نتفگ  اب  دتسیاب و  بارحم  نایم 
ار زامن  نوچ  درک  عورش  رس  زا  ار  زامن  هتفرگ  چیهب  ار  رکب  وبا  يزامن  لامعا  هدرک و  زاغآ  ار  زامن  هداتسیا و  بارحم  رد  دوخ  ادخ  لوسر 

هماسا شیج  هارمه  امـش  مدادن  روتـسد  رگم  دومرف  هدـیبلط  دنتـشاد  روضح  دجـسم  رد  هک  ياهدـع  رمع و  رکب و  وبا  هتفر  هناخب  داد  مالس 
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شیج هارمه  رمالا  بسح  نم  تفگ  رکب  وبا  دـیدرک !؟ تفلاـخم  هچ  يارب  نیا  رب  اـنب  دومرف  يرآ  دندرکـضرع  دـینک  چوک  رهـش  جراـخب 
هزات يدهع  هکنآ  يارب  نکیل  متفر  هنیدم  جراخب  هماسا 

ص:170  ، داشرإلا همجرت 
زا مدوخ  متساوخیم  اریز  مدرکن  تکرش  هماسا  شیج  اب  مدشن و  جراخ  هنیدم  زا  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  مدومن  تعجارم  مشاب  هدرک 

. مسرپن ار  امش  یتحاران  ربخ  نارگید  زا  مشاب و  ربخاب  امش  يرامیب 
هدید هک  يرایسب  جنر  زا  درک و  توعد  هماسا  شیج  اب  یهارمهب  ار  اهنآ  موس  راب  دناهدرک  تفلاخم  نانآ  تسناد  هک  ادخ ص  لوسر  ( 1)

نانز و هیرگ  يادص  دنتسیرگ و  ناناملسم  دربرسب  لاح  نیدب  یتعاس  دیدرگ و  ضراع  وا  رب  هوشغ  هدیسر  شترضحب  هک  یناوارف  هودنا  و 
رضاح يدنفسوگ  هناش  تاود و  دومرف : هدرک  مدرمب  یهاگن  هتفای  هقافا  ادخ ص  لوسر  دش  دنلب  نارضاح  همه  ناملسم و  نانز  نادنزرف و 

. دش یلوتسم  شترضح  رب  هوشغ  هضراع  مد  نامه  دیوشن و  هارمگ  هشیمه  يارب  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  ار  یبلطم  ات  دینک 
ریت تسا  نکمم  دوش  یلمع  ادـخ ص  لوسر  روتـسد  هاگ  ره  دـید  رمع  دروآ  ماجنا  هب  ار  ترـضح  هیرما  اـت  تساـخرب  نارـضاح  زا  یکی 

تسا رامیب  وا  اریز  نکن  هجوت  ادخ ص  لوسر  نخسب  تفگ  درم  نآب  هظحالم  نیدب  درذگب  راک  زا  راک  دسرن و  دوصقم  فدهب  وا  ضرغ 
هدوب و رثأتم  دـندومن  یهاتوک  ریـصقت و  ادـخ  لوسر  هیرما  راضحا  رد  هکنیا  زا  دـش و  فرـصنم  دوخ  هدارا  زا  درم  نآ  دـیوگیم  نایذـه  و 

. دندوب كانمیب  بانج  نآ  تفلاخم  زا  هدنار و  نابزب  ار  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  عاجرتسا  هملک  داتفا و  ناشنایم  رد  وگتفگ 
همه نیا  زا  سپ  دومرف  میئامن  رـضاح  هناش  تاود و  ات  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  دـنتفگ  یخرب  درک  لصاح  هقاـفا  ادـخ ص  لوسر  هک  یماـگنه 
هراب رد  ریخ  تین  زا  دیرادمرب و  تسد  اهنآ  زا  منک  یم - تیـصو  مناگدـنامزاب  هراب  رد  نکیل  متـسین  هناش  تاودـب و  جاتحم  اجبان  نانخس 

لضف و سابع و  زا  زجب  دنتفر و  دوخ  ياهناخب  هتساخرب  ياج  زا  راک  ریصقت  ناناملسم  دینادرگرب  مدرم  زا  يور  دیئامنن و  يراددوخ  نانآ 
شصوصخم نادناخ  بلاط ع و  یبا  نب  یلع 

ص:171  ، داشرإلا همجرت 
. دنامن یقاب  يرگید 

عالطا میوشیم  رقتسم  میئآیم و  زوریپ  قح  ماقمب  امش  زا  سپ  ام  تسام و  اب  هبلغ  دینادیم  هاگ  ره  هَّللا ص  لوسر  ای  درکضرع  سابع  ( 1)
. دومرفن يرگید  نخس  دش و  دیهاوخ  هراچیب  هدنامرد و  نم  زا  سپ  دومرف  ادخ ص  لوسر  دیئامرف 

روضح نوچ  دینادرگرب  ار  میومع  ردارب و  دومرف  ادخ  لوسر  دندیدرگ  صخرم  ادخ ص  لوسر  روضح  زا  يدیماان  لامک  اب  مه  هدع  نیا 
هدعو يریذپیم و  ارم  تیصو  ومع  يا  دومرف  هدرک  هجوت  سابع  شیومع  فرطب  مرکا ص  ربمغیپ  دیدرگ  اهنآب  رـصحنم  سلجم  دنتفای و 

داب دننام  وت  مرک  ءاخـس و  تسا و  راولایع  درمریپ و  وت  يومع  هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع  سابع  یئامنیم  ادا  ارم  ضرق  ینکیم و  لوبق  ارم 
. دنک مایق  وت  هدعوب  دناوتیمن  تناوتان  يومع  هتشاد و  شزو 

روـما يزاـسیم و  ادا  ارم  ضرق  ینکیم و  اـفو  نـم  هدـعوب  يریذــپیم و  ارم  تیــصو  اـیآ  ردارب  يا  دوـمرف  هدرک  هجوـت  یلعب ع  هاـگنآ 
. منکیم ارجا  ار  نآ  مریذپ و  یم - ناج  لد و  زا  ارت  نامرف  يرآ  درکضرع  یئامنیم  هرادا  ار  مناگدنامزاب 

نیا دومرف  هدروآ  نوریب  شکراـبم  تشگنا  زا  ار  دوخ  يرتشگنا  دینابـسچ و  هنیـسب  ار  یلع ع  تفر  شیپ  نوچ  اـیب  کـیدزن  دومرف  ربمغیپ 
سابل هتسبیم و  مکشب  راکیپ  ماگنه  رد  هک  ار  هچراپ  دوخ و  یگنج  ياهحالس  مامت  هرز و  ریشمش و  سپـس  نک  تشگنا  رد  ار  يرتشگنا 

. ورب دوخ  لزنمب  ادخ  مانب  دومرف  دومن  میلست  یلعب ع  ار  همه  هدرک  رضاح  هتفریم  رازراکب  هدیشوپیم و  گنج 
بانج نآ  تاروتسد  يارجا  رظتنم  هتسویپ  تفرگیمن و  هرانک  ربمغیپ ص  زا  تدم  نیا  مامت  رد  یلع ع  ( 2)

ص:172  ، داشرإلا همجرت 
تدش ترضح  نآ  يرامیب  تشادن و  یعالطا  بانج  نآ  لاوحا  زا  یـسک  دوب و  هتـسب  مدرم  يورب  شاهناخ  برد  هک  زور  نآ  يادرف  دوب 
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ادخ ص لوسر  ياهنز  دیدن  ار  یلع ع  تفای  هقافا  یکدـنا  ادـخ ص  لوسر  دوب  هتفر  دوخ  يرورـض  روما  زا  هراپ  ماجنا  يارب  یلع ع  هتفای 
دش شوماخ  دیدرگ ، یلوتسم  ترضح  نآ  رب  فعض  هرابود  هلمج  نیا  زا  سپ  دیناوخب  ارم  قیفر  ردارب و  دومرف  دندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا 

یهت لامجب  شمشچ  دوشگ  هدید  ادخ ص  لوسر  نوچ  تسشن  ترـضح  نآ  نیلاب  هدش  لخاد  يو  دیایب  دیئوگب  ار  رکب  وبا  تفگ  هشئاع 
- رب تروص  دوب  دـنمزاین  نمب  وا  رگا  تفگ  تساخرب و  ياج  زا  هدرک  هابتـشا  تسناد  رکب  وبا  دـینادرگرب  تروص  داـتفا  رکب  وبا  لاـمک  زا 

رـضاح ار  رمع  تفگ  هصفح  درک  رارکت  ار  هلمج  نامه  ادـخ ص  لوسر  هراـبود  تفر  نوریب  نوچ  دومرفیم  ار  شتجاـح  دـینادرگیمن و 
ردارب و دومرف  ادخ  لوسر  موس  راب  دـش  جراخ  مه  وا  دـینادرگرب و  تروص  داتفا  لوبقمان  نآ  هب  لوسر  مشچ  تفای و  روضح  نوچ  دـینک 

یتیانع يرگیدب  وا  زج  مرکا ص  ربمغیپ  هک  دوش  رـضاح  دیئوگب  ار  یلع  تفگ  داب  دونـشوخ  وا  زا  قح  هک  هملـس  ما  دـیناوخب  ارم  بحاص 
دناوخ کیدزن  ار  وا  هدیدرگ  نادنخ  داش و  دندیمد  ادخ  لوسرب  یناور  حور  دیئوگ  دش  دراو  وا  نوچ  دندناوخ  روضحب  ار  یلع ع  درادـن 
نوریب هناخ  زا  دیباوخ  وا  نوچ  دور  باوخب  ربمغیپ ص  ات  تفرگ  مارآ  هشوگب  تساخرب و  اج  زا  یلع ع  سپس  تخادرپ  زارب  يو  اب  یتدم 

رازه یباب  ره  زا  هک  تخومآ  نمب  ملع  باب  رازه  داد  خـساپ  دومرف ؟ هچ  تشاد و  یئاوجن  هچ  وت  اب  ادـخ ص  لوسر  دندیـسرپ  مدرم  تفر 
. درک مهاوخ  مایق  اهنادب  ادخ  تساوخب  هک  داد  تیرومأم  یئاهراکب  ارم  دوشیم و  هدوشگ  رگید  باب 

حور دـش  کـیدزن  نوچ  تشاد  روـضح  ماـگنه  نآ  رد  یلع ع  دـش و  رهاـظ  لاـحترا  راـثآ  درک و  تدـش  ادـخ ص  لوـسر  يراـمیب  ( 1)
دوخ ناماد  نایم  رد  ار  مرس  یلع  ای  دومرف  یلعب ع  دیامن  زاورپ  نانج  نایشآ  هب  شسدقم 

ص:173  ، داشرإلا همجرت 
رارق هلبقب  ور  ارم  سپـس  شکب  تروصب  ریگب و  دوخ  تسدب  ار  نآ  دمارخ  نوریب  دبلاک  زا  نم  ناج  نوچ  هدیـسررد  ادـخ  رما  هک  راذـگب 
دوخ روما  مامت  رد  وشم و  ادـج  نم  زا  هدومنن  ناهنپ  ربق  نایم  رد  ارم  ات  رازگب و  زامن  نم  رب  سک  نیتسخن  زادرپب و  نم  لسغ  راـکب  هداد و 

. هاوخب کمک  ادخ  زا 
هیـضرم يارهز  تفر  شوه  زا  ماگنه  نآ  رد  ادخ  لوسر  دراذـگ  دوخ  نماد  نایم  رد  ار  مرکا ص  ربمغیپ  كرابم  رـس  رمالا  بسح  یلع ع 

. دناوخیم ار  رعش  نیا  درکیم و  هبدن  هیرگ و  هدش  هریخ  شراوگرزب  ردپ  تروصب  تشاد  روضح  هک 
. تسنانز هویب  هانپ  ناردپیب و  سردایرف  وا  دنبلطیم و  ناراب  ربا  زا  مدرم  وا  ینارون  هرهچ  تکرب  زا  هک  هرهچ  دیپس 

وبا تیومع  هدورـس  رعـشنیا  رتخد  يا  دومرف  یفیعـض  يادص  اب  دوشگ  هدید  هدینـش  ار  شرادغاد  دـنمجرا  رتخد  يادـص  ادـخ ص  لوسر 
«1  » ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  ناوخب  ار  هیآ  نیا  نآ  ياـجب  تسا  بلاـط 

دوخ مالـسا  زا  شیپ  لاحب  امـش  دوش  هتـشک  اـی  دریمب  وا  هاـگ  ره  اـیآ  دناهتـشذگرد  وا  زا  شیپ  ناربمیپ  هدوب و  ادـخ  لوسر  طـقف  دـمحم 
كرابم يور  هک  تفگ  وا  اب  يزار  دیـسر  کیدزن  نوچ  هدناوخ  دوخ  يوسب  ار  وا  ادخ ص  لوسر  تسیرگ  یتدم  ارهز ع  دـیدرگیمرب ؟

ملاعب شـسدقم  حور  دوب  شکرابم  هناـچ  ریز  یلع ع  ترـضح  تسار  تسد  هک  ناـنچمه  هاـگنآ  تخورفا  رب - يدیـشروخ  نوچ  همطاـف 
هدرب هلبق  بناجب  ار  ادخ ص  لوسر  سپس  دیشک  تروصب  تفرگ و  تسدب  دوب  هدومرف  هچنانچ  ار  وا  رونم  ناج  یلع ع  درک  زاورپ  دیواج 

. تخادرپ ترضح  نآ  نیفکت  لیسغت و  ماجناب  دیشک و  بانج  نآ  مادنا  رب  هماج  تسب و  دوخ  یتیالو  تسدب  ار  وا  ناگدید 
______________________________

. نارمع لآ  هروس  هیآ 144  ( 1)
ص:174  ، داشرإلا همجرت 

دـش و هتـساک  تبارطـضا  زا  تفر و  تلد  زا  وا  تاـفو  هودـنا  هک  تفگ  يزار  هچ  وت  اـب  ادـخ ص  لوسر  دندیـسرپ  همطاـف  زا  دـنیوگ  ( 1)
سپ وت  ندنام  دش و  یهاوخ  قحلم  نمب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  درک  نالعا  نمب  ادخ ص  لوسر  دومرف  دیدرگ  هتخورفارب  تتروص 

. دیدرگ فرطرب  نم  هودنا  درک و  لاحشوخ  ارم  ربخ  نیا  دماجنایمن  لوطب  نم  زا 
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لـضف ياهمـشچ  تسخن  هدناوخ  دوخ  کمکب  ار  سابع  نب  لضف  دهدب  لسغ  ار  ادخ ص  لوسر  كاپ  ندب  تساوخ  یلع ع  هک  یماگنه 
طونح و لسغ و  هب  هدـنارد و  فانب  اـت  ار  ادـخ ص  لوسر  نهاریپ  یلع ع  دزیرب  ترـضح  نآ  ندـب  هب  بآ  يو  اـت  داد  روتـسد  هتـسب و  ار 

. تخیریم بانج  نآ  كاپ  ندب  رب  بآ  هتسب  مشچ  اب  لضف  هتخادرپ و  وا  نیفکت 
. درازگ زامن  ترضح  نآ  ندب  رب  یئاهنت  تسخن  یلع ع  دش  غراف  وا  نفک  لسغ و  زا  یلع ع  هک  یتقو 

بانج نآ  ندب  رب  یسک  هچ  هکنیا  صوصخ  رد  هدمآ و  درگ  دجسم  رد  دندوب  هتفای  عالطا  ترضح  نآ  تشذگرد  لاحترا و  زا  هک  مدرم 
ام ماما  تامم  تایح و  رد  ادخ  لوسر  دومرف  هدـش  دراو  یلع ع  ماگنه  نیا  رد  دـندرکیم  وگتفگ  دوش  نفد  دـیاب  اجک  رد  درازگب و  زامن 
ار يربمیپ  چیه  لاعتم  يادخ  دننادب  دنرازگب و  زامن  وا  بیط  ندب  رب  دننک  ادتقا  یسکب  هکنآ  نودب  هتسدب  هتـسد  ناناملـسم  تسه  هدوب و 

نفد هدـش  حور  ضبق  هک  شاهناخ  نامه  رد  ار  وا  نم  دـیامرفیم و  نییعت  وا  ربق  يارب  ار  اجنآ  هکنیا  رگم  دـیامرفیمن  حور  ضبق  یناکم  رد 
. دندرازگ زامن  ترضح  نآ  ندب  رب  هتفریذپ و  ار  نخسنیا  ناناملسم  منکیم 

ةدیبع ات  داتسرف  ار  یسک  بلطملا  دبع  نب  سابع  هکم  لها  تداعب  دندش  غراف  زامن  زا  ناناملسم  نوچ  ( 2)
ص:175  ، داشرإلا همجرت 

يدحل دیایب و  ات  هداتـسرف  هنیدم  رافح  لهـس ، نب  دیز  هحلط  وبا  لابندب  زین  دـنک و  رـضاح  ار  اهنآ  زاسحیرـض  اهیکم و  نکروگ  حارج  نب 
نفد هب  هماسا  لضف و  سابع و  یلع و  داد و  بیترت  ربمغیپ  يارب  يدحل  هتفای و  روضح  ۀـحلط  وبا  یلو  دـهد  بیترت  ادـخ ص  لوسر  يارب 

. دنتخادرپ ربمغیپ 
ددرگ دوبان  میراد  ادـخ ص  لوسر  هب  ام  هک  یقح  وشم  یـضار  زورما  دـنگوس  ادـخب  ارت  یلع  ای  دـندز  ادـص  هرجح  راوید  تشپ  زا  راصنا 

. دنک تکرش  ترضح  نآ  نیفدت  رد  دیایب و  یلوخ  نب  سوا  دومرف  یلع  دیامن  تکرش  ربمغیپ ص  نفد  رد  ات  هدب  هزاجا  مه  ار  ام  زا  یکی 
لخاد نوچ  وش  ربق  دراو  دومرف  یلع ع  دـش  دراو  نوچ  هتفایرد  مه  ار  ردـب  راکیپ  هدوب و  جرزخ  فوع  ینب  مدرم  زا  لـضاف و  يدرم  سوا 

رد ار  كاپ  ندب  نآ  نوچ  دراذگب  كاخ  يور  ار  ترـضح  نآ  ندـب  هنوگچ  داد  روتـسد  داد و  يو  تسدـب  ار  كرابم  ندـب  یلع ع  دـش 
تروص تسار  فرط  دوشگ و  ار  ربمغیپ  نفک  دـنب  هدـش  ربق  دراو  دوخ  هاـگنآ  وش ، جراـخ  دومرف  ریما  ترـضح  دراذـگ  ربق  كاـخ  يور 

زور رد  ربمغیپ ص  تلحر  راوگان  دمآشیپ  يراب  تخیر  نآ  يور  رب  كاخ  دیچ و  شندـب  يور  رب  تشخ  هدراذـگ  هلبقب  ور  ار  شنینزان 
نفد ماگنه  رد  داتفا  قافتا  یگلاس  هس  تصـش و  نس  رد  ترجه  مهدزای  لاـس  رفـص )  28  ) هدنام یقاب  رفص  هام  زا  زورهنابـش  ود  هبنـشود 

روضح ربمغیپ  نفد  تقو  رد  اهنآ  رتشیب  دوب  هدش  عقاو  تفالخ  رما  صوصخ  رد  يدـیدش  فالتخا  راصنا  رجاهم و  نیب  هکنآ  رثا  رب  ربمغیپ 
. دندشن قفوم  مه  ترضح  نآ  ندب  رب  زامن  يارب  یتح  دنتشادن و 

ص:176  ، داشرإلا همجرت 
يرآ تفگ  هدرک  قیدصت  رخـسمت  هب  رکب  وبا  دـیلانیم  راگزور  زور و  يدـب  زا  تسیرگیم و  ربمغیپ ص  نفد  زا  سپ  هیـضرم  ءارهز  ( 1)
هفیلخ نییعت  هب  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  دنراتفرگ  ربمغیپ ص  تبیصمب  مشاه  ینب  یلع و  دندید  هک  مدرم  تساهزور  نیرتدب  زا  وت  زورما 

رد هک  هکم  ناریـسا   ) اقلط دندرکیم و  تفلاخم  دوخ  اب  راصنا  اریز  دندرک  قافتا  رکب  وبا  تفالخب  هرخالاب  دنتخادرپ و  ربمغیپ ص  زا  سپ 
راک ریخأت  هب  یـضار  دندوب ) هجوت  دروم  ناشاهلد  ندروآ  تسدب  ضحم  هک  اهنآ   ) بولقلا ۀـفلؤم  و  درک ) دازآ  ار  اهنآ  ربمغیپ  اجنآ  حـتف 

رضاح هک  رکب  وبا  اب  هرخالاب  دنک و  ادیپ  رارقتـسا  دوخ  لحم  رد  تفالخ  هتفای و  تغارف  مشاه  ینب  ادابم  دندیـسرتیم  اریز  دندوبن  تفالخ 
. دندومن تعیب  دوب 

الـصفم ار  اهنآ  دناوتیمن  باتک  نیا  ایهم و  تهج  ره  زا  وا  تفالخ  راک  بابـسا  هکلب  هدوبن  هداس  رما  رکب  وبا  تفالخ  مینادب  دـیاب  المجم 
تخادرپ هب  هک  یلع ع  روضح  يدرم  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دیـسر و  نایاپب  رکب  وبا  تفالخ  راک  هک  یتقو  هدمآ  تیاور  رد  دهدب  حرش 

اقلط دندش و  التبم  يراوخب  نیب  امیف  فالتخا  رثا  رب  راصنا  دندرک و  تعیب  رکب  وبا  اب  مدرم  درکضرع  هدیـسر  دوب  لوغـشم  ادخ  لوسر  ربق 
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. دندرک راوتسا  وا  اب  ار  تعیب  دقع  هدومن و  یتسدشیپ  دیریگب  هدهعب  ار  تفالخ  رما  دیوش و  غراف  ربمغیپ  راک  زا  امش  ادابم  هکنآ  يارب 
ُساَّنلا َبِسَح  َأ  ملا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دومرف : هدومن  راوتسا  نآ  رب  ار  دوخ  تسد  هدراذگ و  نیمزب  تشاد  تسد  رد  هک  یلیب  یلع ع 
َنیِذَّلا َبِسَح  ْمَأ  َنِیبِذاـْکلا  َّنَمَْلعََیل  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنوـُنَتُْفی  ـال  ْمُـه  َو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ 

ایآ « 1  » َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی 
______________________________

.4 هیآ 1 - توبکنع  هروس  ( 1)
ص:177  ، داشرإلا همجرت 

التبم شیامزآ  هنتفب و  ار  اهنآ  زا  شیپ  مدرم  هکنآ  اب  دندرگیمن ! التبم  داسفب  رگید  میدروآ  نامیا  دـنتفگ  هک  يدرجمب  دـنرادنپیم  مدرم 
اب دناهتفرگ  یـشیپ  ام  رب  دـندرک  لایخ  راکدـب  مدرم  ایآ  تسا  ربخاب  ناشلاوحا  زا  دسانـشیم و  ار  وگغورد  وگتـسار و  مدرم  ادـخ  میدومن 

. دناهدومن یئاجبان  تموکح  هکنآ 
. دناوخیم ار  راعشا  نیا  دمآ و  ربمغیپ ص  هناخ  رد  نایفس  وبا  دندوب  لوغشم  ربمغیپ  یصخش  ياهراکب  سابع  یلع و  هک  یماگنه  رد  ( 1)

اریز دیئاشگم  دوخ  يورب  تسا  هلیبق  نآ  زا  رمع  هک  يدع  تسنانآ و  زا  رکب  وبا  هک  میت  هلیبق  صوصخب  مدرم و  عمط  تسد  مشاه  ینب  يا 
تفالخ ریرس  هیاپب  ار  دوخ  طایتحا  اب  فک  نسحلا  وبا  يا  تسین  نآ  هتسیاش  يرگید  یلع  زج  امـشب و  هجوتم  امـش و  نایم  رد  تفالخ  رما 

. یتسه نآ  هتسیاش  وت  اریز  زاس  راوتسا 
رب رکب ) وبا  ینعی   ) لذر رـسپ  لذر  رتش  هچب  دیدونـشوخ  ایآ  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  فانم  دـبع  ینب  مشاه و  ینب  دـنلب ، يادـص  اب  سپس 

نایرکـشل و یتقو  كدنا  رد  دیناوتیم  دیریگب  ار  دوخ  قح  دینک  هدارا  رگا  ادخب  دـنگوس  دـنک  بصغ  ار  امـش  ماقم  دـیامن و  تفالخ  امش 
یئوگیم هچنآ  زا  ادخب  دنگوس  نایفـس  وبا  يا  درگرب  دومرف  وا  خساپ  رد  نینمؤملا ع  ریما  دیزاس  دوبان  ار  نابـصاغ  دـیروآدرگ و  ینادرم 

یصخش ياهراکب  نونکا  ام  ینکیم  راتفر  يرگهلیحب  نایمالسا  مالـسا و  اب  هراومه  وت  یئوگیمن  نخـس  ادخ  يارب  يرادن و  ار  ادخ  دصق 
ماجنا ار  دوخ  راک  دیاب  دراد و  یتیرومأم  يدرف  ره  میرادـن و  یئوگیم  وت  هک  اهفرح  هنوگ  نیاب  ندرک  هجوت  تقو  هتخادرپ و  ربمغیپ ص 

. دهد
وا نخسب  اهنآ  نکیل  درک  صیرحت  تفالخ  عوضوم  يارب  ار  نانآ  نایفس  وبا  دناهدرک  عامتجا  هیما  ینب  دید  هدش  دراو  دجـسمب  نایفـس  وبا 

. دندومنن یهجوت 
تمینغ ار  تصرف  عقوم  نیا  رد  ناطیش  هدش  هدامآ  فرط  همه  زا  ءوس  بابسا  هداتفا و  قافتا  یناگمه  یئالب  یمومع و  یـشیامزآ  زور  نآ 

هتفیرف و ار  نانمؤم  هرخالاب  دومنیم و  یهارمه  نانمشد  نافلاخمب و  هدرمش و 
ص:178  ، داشرإلا همجرت 

نارگمتـس هژیو  هک  یـشیامزآ  زا  دیـسرتب  ًۀَّصاَـخ » ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِـصت  ـال  ًۀَْـنِتف  اوُقَّتا  َو   » هفیرـش هیآ  لـیوأت  هچناـنچ  تخاـس  راوخ 
. تسا ینعم  نیا  زا  یکاح  دزاسیم  راتفرگ  مه  ار  نارگید  هکلب  دشابیمن 

یلع ع بقانم  هجیتن   53 لصف -

178 ص :  یلع ع .....  بقانم  هجیتن   53 لصف -  داشرإلا 178  همجرت 
همه هک  تسا  یلیلد  نیرتالاب  میدش  رکذتم  عادولا  ۀجح  هیـضق  رد  هک  ار  وا  هژیو  روما  میدروآ و  رامـشب  یلع ع  هراب  رد  هک  ار  یبقانم  ( 1

لیکشت ار  لضف  زا  یباب  هروکذم  بقانم  زا  کی  ره  اریز  دنتشادن  تکرش  اهنآ  رد  ناناملسم  دارفا  زا  کی  چیه  هدوب و  وا  بانج  هژیو  اهنآ 
. دنشابیمن دنمزاین  يرگیدب  دناترضح و  نآ  نویامه  دوجوب  هتسب  هک  دنهدیم 
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یکاح دومن  لاحترا  ملاع  نیا  زا  وا  یتوکلم  تاذ  هک  یتقو  ات  وا  روضح  ربمغیپ و  تافو  ماگنه  رد  ترضح  نآ  یکیدزن  مینیبیم  هچنانچ 
هک هدوب  يروط  وا  راـتفر  دـشاب و  هتفاـی  اـقترا  هیاـپ  نیرخآ  هب  ادـخ ص  لوـسرب  برقت  ینید و  تلیـضف  رد  یلع ع  یتسیاـب  هک  تسنآ  زا 

ریبدت رد  دیامن و  راذـگاو  ودـب  ار  دوخ  ياهراک  نانیمطا  لامک  اب  هتـسناوتیم  بانج  نآ  هدرکیم و  مهارف  ار  ربمغیپ ص  شمارآ  تابجوم 
. هدادن رارق  تافتلا  دروم  نآ  کی  دص  هکلب  وا  هزادناب  ار  نارگید  هچنانچ  درادب  تسود  ار  وا  هدومن و  دامتعا  وا  صخشب  روما 

تبـسانمب وا  درک و  دزمان  دوخ  تیـصو  يارب  مه  ار  سابع  هکنآ  اب  داد  رارق  دوخ  یـصو  اریو  ادـخ ص  لوسر  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوـالع 
هراب رد  ار  تبقارم  لامک  درک  تنامـض  تفرگ و  هدهعب  ار  بانج  نآ  تیـصو  نیگنـس  راب  یلع ع  نکیل  تفرن  راب  ریز  يراولایع  يریپ و 

زا تاظحل  نیرخآ  رد  دیزگرب و  يردارب  ناونعب  ار  یلع ع  مرکا  ربمغیپ  هرخالاب  دـناسرب و  دوصقم  لزنمرـسب  ار  تناما  راب  دربب و  راکب  نآ 
نید مولع  دوب و  دنسرخ  وا  تبحاصم 

ص:179  ، داشرإلا همجرت 
. تخومآ واب  دارفا  همه  نایم  زا  ار 

تسا مولعم  درازگ و  زامن  وا  هزانج  رب  نارگید  زا  شیپ  تخاس و  هدامآ  هَّللا  یلا  رفس  يارب  داد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  ندب  یلع ع  و  ( 1)
نآ رب  زاـمن  تیفیک  رب  ار  تما  زین  هتـشاد و  لوسر  ادـخ و  دزن  یـصوصخب  تیعقوم  هیلا  راـشم  ترـضح  هک  تسنآ  زا  یکاـح  ناوـنع  نیا 

مدرم دومن و  مولعم  دندوب  ریحتم  نآ  نییعت  رد  مدرم  هک  ار  وا  هاگمارآ  درک و  تلالد  دنیامن  رازگرب  يوحن  هچب  دنتسنادیمن  هک  ترـضح 
. دندرک لمع  وا  رمالا  بسح  مه 

یـصخش ادـخ ص  لوسر  تافو  ات  تثعب  زاغآ  زا  هدوب و  کیرـشیب  اهنآ  رد  یلع ع  هک  تسنآ  زا  یکاح  تاعوضوم  نیا  مامت  هرخالاب  و 
یمالـسا ریغ  هبئاش  وا  راتفر  لامعا و  زا  کی  چیه  رد  هدیدرگ و  رارقرب  وا  يارب  نآ  راوتـسا  هیاپ  لئاضف و  ساسا  هدیـسرن  مهب  وا  تیعماجب 

زجعم دروآ و  دراو  همطل  وا  ینامیا  بقانمب  هار  نیا  زا  تسیرگن و  اهنادب  بیع  رظن  اب  ناوتب  هک  تسین  يروط  يو  لئاضف  هتـشادن و  دوجو 
دنکیمن ادیپ  روهظ  يرگید  زا  دشاب  اهنآ  ياتمه  هک  یـسک  ای  برقم و  هتـشرف  ای  لسرم  ربمغیپ  يارب  زج  هک  تسیاهداع  قراخ  راکـشآ و 

رتمک یهلا  قیفوت  هدوب و  هیور  نیا  فالخ  رب  دناهدرک  قافتا  ناعلطم  نادنمدرخ و  هک  يروطب  نارگید  تشذـگ  هک  هتـسد  هس  نیا  زا  اریز 
هانپ ودب  یهارمگ  زا  هتساوخ و  قیفوت  ادخ  زا  دناهدومن  رتمک  ار  تاجرد  نیا  ریس  هتشاد و  هجوت  ناشیدب 

[ رورس نآ  ياهیرواد  اهتواضق و  هب  هراشا   ] 54 لصف -

وا لوقعلا  ریحم  ياهتواضقب  یهجوت  دیاب  نونکا  میتفای  عالطا  هزادنا  ات  هک  دوب  اهنامه  دـش  هراشا  هک  يروطب  یلع ع  بقانم  لئاضف و  ( 2)
. میربیم روما  صوصخ  رد  تسوا  راکشآ  ياهیرواد  اهتواضق و  زا  یکاح  هک  يرابخا  دومن و  مه 

ص:180  ، داشرإلا همجرت 
تفرعم و یملع و  تیعقوم  زا  یکاح  هک  يرابخا  رب  هوالع  هدوب  هجوتم  ترـضح  نادـب  اهنآ  دـقع  لح و  يارب  ناـنمؤم  هک  ماـکحا  نید و 

هدز وناز  وا  رابرد  رد  همه  هرخالاب  هداد و  رارق  وا  بتکم  ناوخ  دجبا  درگاش  تالکشم  تالضعم و  رد  ار  نادنمشناد  همه  هک  تسوا  مهف 
داریا رـصتخم  نیا  رد  ار  اـهنآ  میناوتب  اـم  هک  تسنآ  زا  رتـالاب  دروآرد و  هرامـشب  ناوتب  هک  تسنآ  زا  شیب  هدـش  وا  شناد  تسد  میلـست  و 

رد ار  اهنآ  زا  یخرب  راورخ » هنومن  تشم   » ناونعب دـشابن  ترـضح  نآ  هیلاع  ياهيرواد  زا  یلاخ  ام  یلعف  باـتک  هکنآ  يارب  يرآ  میئاـمن 
. میهدیم رارق  هدشن  هدروآ  هک  یئاهیرواد  نایب  يارب  همدقم  میروآیم و  اجنیا 

ربمغیپ رصع  رد  يرواد   55 لصف -

مه لوسر ص  ترـضح  هداتفا و  قافتا  ربمغیپ ص  دوخ  رـصع  رد  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  ترـضح  نآ  ياـهیرواد  زا  یخرب  ( 1)
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رب ار  وا  يرترب  هدرک و  ینادردـق  وا  لمع  زا  هدومن و  وا  هراب  رد  ریخ  ياعد  هتـشاد و  يرجم  ار  نآ  تیناـقح  مکح  هدرک و  اـضما  ار  اـهنآ 
نارگید رب  صوصخ  نیا  رد  دیاب  تسا و  تفالخ  ماقم  راوازس  وا  زا  سپ  هک  هتشاد  ملـسم  هدیناسر و  توبث  هلحرمب  هلیـسو  نیدب  نارگید 

ْنَمَف َأ  دیامرفیم : ادـخ  درادـیمرب  هدرپ  عوضوم  نیا  زا  نآ  لیوأت  دراد و  هجوت  ینعم  نیدـب  مه  میرک  نآرق  هچنانچ  دـشاب  هتـشاد  تلیـضف 
يارب هتسیاش  هدش  يربهر  قح  هارب  هک  یسک  ایآ  « 1  » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی 
يرواد ینعم  نیا  فالخ  رب  هنوگچ  نونکا  دوش  تیاده  تقیقح  طارصب  هکنآ  رگم  تسا  مورحم  تمعن  نیا  زا  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ 

. دینکیم
وگب « 2  » ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  دیامرفیم : و 

______________________________

. سنوی هروس  هیآ 35  ( 1)
هیآ 9. رمز  هروس  ( 2)

ص:181  ، داشرإلا همجرت 
َو اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  دـنتفگ  هکئالم  هک  مدآ  هصق  رد  زین  تسین و  نینچ  هک  دـناهجوتم  نادـنمدرخ  انامه  دـنربارب  نادان  اناد و  ایآ 

َلاقَف ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی 
اَّمَلَف ْمِِهئامْسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ 
نیمز يور  رد  اـیآ  َنوُُـمتْکَت : ُْمْتنُک  اـم  َو  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ْلـُقَأ  ْمـَل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ 

نم دومرف  مینکیم  سیدقت  ارت  میروآیم و  اجب  وت  دـمح  حـیبست و  ام  هکنآ  اب  دـیامن  يزیرنوخ  داسف و  هک  يزاسیم  رارقرب  ار  يدوجوم 
دنایامن و ناگتـشرف  هب  ار  اهنآ  سپـس  تخومآ  ار  زیچ  همه  ياهمان  مدآ  ترـضحب  لاعتم  يادخ  دیرادن  ربخ  امـش  هک  منادیم  ار  یئاهزیچ 
هک تسا  یملع  نامهب  رـصحنم  ام  شناد  یهزنم  یبیع  ره  زا  اراگدرورپ  دنتفگ  دیئوگب  نمب  دینادیم  رگا  ار  تادوجوم  نیا  ياهمان  دومرف 

ار تادوجوم  ياهمان  نوچ  زومایب  ناگتشرفب  ار  اهنیا  ياهمان  دومرف  هدرک  باطخ  مدآ  هب  لاعتم  يادخ  یمیکح  اناد و  وت  ياهتخومآ و  امب 
. مربخاب امش  ناهن  راکشآ و  زا  منادیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و  یناهن  روما  نم  متفگن  دومرف  تخومآ  ناگتشرفب 

رد رتاناد و  ناگتشرف  زا  وا  اریز  تسا  تفالخب  رتراوازس  ناگتشرف  زا  مدآ ع  هک  هدنامهف  ناگتـشرفب  هکرابم  هیآ  نیا  داریا  اب  لاعتم  يادخ 
اْنیَلَع ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  هدومرف : تولاط  هصق  رد  دوب و  رتربخاب  صوصخ  نیا 

ْنَم ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاـق  ِلاـْملا  َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِکـْلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو 
وا تلع  هچب  دنتفگ  دنکیم  ثوعبم  امش  رب  يرایرهـش  ناونعب  ار  تولاط  لاعتم  يادخ  تفگ  اهنآ  هب  ناشربمیپ  « 1  » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی 

تنطلس قیال  تسدیهت و  تسا  يدرم  وا  میتسه و  يرادناهجب  رتهتسیاش  وا  زا  ام  هکنآ  اب  دنک  یهاشداپ  ام  رب  دیاب 
______________________________

هیآ 30. هرقب  هروس  ( 1)
ص:182  ، داشرإلا همجرت 

تنطلـس دیامرف  هدارا  یـسک  رهب  ادخ  هداد و  یندب  يورین  شناد و  واب  هدـیزگرب و  امـش  رب  يرادـناهج  يارب  ار  وا  ادـخ  تفگ  دـشابیمن 
. تسناگدنب لاحب  ياناد  هعساو و  تمحر  بحاص  وا  بانج  دهدیم و 

رـصع نآ  مدرم  نایم  زا  تبـسانم  نیاب  ار  وا  هداد و  رارق  نارگید  رب  وا  يرترب  تلع  ار  تولاط  يدـنمورین  ملع و  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
. هدیزگرب

تفالخ صوصخ  رد  یلع ع  دـیاب  هک  دـننکیم  تلالد  رترب و  ملعا  ریغ  رب  ملعا  دـننکیم  تباـث  تسا و  هیلقع  هلدا  اـب  قفاوم  تاـیآ  نیا  و 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ياتمه  يرگید  مدقم و  همه  رب  تمکح  ملع و  رد  یلع ع  اریز  تسا  تماما  هتـسیاش  تبـسانم  نیمهب  مدقم و  ناناملـسم  همه  رب  ربمغیپ 
. هدوبن

مرکا ص] ربمایپ  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  رگید  تواضق  دنچ   ] 56 لصف -

ردپ ود  دنزرف و  هراب  رد  تواضق 

رارقرب نمی  يرواد  هب  ار  یلع ع  هک  یماـگنه  ادـخ ص  لوـسر  تـسنیا  یکی  مرکا ص  ربـمغیپ  ةوـیح  رد  یلع ع  ياـهیرواد  هـلمج  زا  ( 1)
مناوج نم  درکضرع  نینمؤملا  ریما  دهد  راشتنا  ناشنایم  رد  ار  نآرق  تاروتـسد  دزومایب و  اهنآب  ار  مارح  لالح و  یهلا و  ماکحا  ات  تخاس 
تـسد هتفر  کیدزن  نوچ  ایب  کیدزن  دومرف  ادـخ ص  لوسر  منک  يرواد  اهنآ  نایم  رد  مناوتیم  هنوگچ  مرادـن  یعالطا  یئاـضق  روما  زا  و 
تـسار راتفگ  يارب  ار  وا  نابز  نک و  تیاده  قح  قیرطب  ار  وا  لد  اراگدرورپ  هناسل  تبث  هبلق و  دـها  مهللا  دومرف  دراذـگ و  یلع ع  هنیـسب 

. رادب رادیاپ 
درک و ادـیپ  رارقتـسا  نمی ، رد  یلع ع  هک  یماگنه  مداـتفایمن  کـشب  رفن  ود  ناـیم  يرواد  رد  هاـگ  چـیه  اـعد  نیا  زا  سپ  هدومرف  یلع ع 
هک دـنتفای  روضح  باـنج  نآ  مکحب  درم  رفن  ود  دـیدرگ  هداـمآ  نیمزرـس  نآ  ناناملـسم  يرواد  تواـضق و  يارب  ادـخ ص  لوسر  مکحب 

نوچ دندوب و  هدش  عمج  يو  اب  رهط  کی  رد  هدیرخ و  يواستب  ار  يزینک 
ص:183  ، داشرإلا همجرت 

دندرکیم لایخ  دنیامن و  یباوخمه  رهط  کی  رد  ینز  نینچ  اب  دیابن  دنتسنادیمن  هتشادن و  یعالطا  تعیرش  ماکحا  زا  هدوب و  ناملسم  هزات 
زا کی  مادکب  قلعتم  هک  هچب  نیا  هراب  رد  درم  ود  نآ  دـش  دـلوتم  هچبرـسپ  زینک  زا  هرخالاب  دـیامنیم ، زیوجت  ار  عوضوم  نیا  اهنت  تیکلم 

هعرق هدز  هعرق  درم  ود  نآ  مانب  ار  هچب  یلع ع  دـندومن  یهاوخداد  هدـمآ و  نینمؤملا  ریما  روضح  لاح  نیا  اب  دـندرک و  فالتخا  تساهنآ 
شکیرـشب هتفرگ و  وا  زا  هدروآ  مهارف  ار  تیقر  بلـس  بجوم  هک  ار  نآ  ءاهب  زا  یمین  هداد و  واب  ار  هچب  درک  تباصا  ود  نآ  زا  یکی  مانب 

تازاجم ار  امـش  ادیدش  دیاهدش  یلمع  نینچ  بکترم  هدز و  يراک  نینچب  تسد  یهلا  نیئآ  زا  عالطا  زا  سپ  متـسنادیم  رگا  دومرف  داد و 
. مدرکیم

ادـخ زا  تشاد و  يرجم  یمالـسا  ماـکحا  رد  ار  یلع ع  تموـکح  هدرک و  اـضما  ترـضح  هدیـسر  ادـخ ص  لوـسر  شوـگب  يرواد  نـیا 
تسا صن  لوزن  یحو و  هلزنمب  هک  ماهلا  زا  ینعی  هدرک  يرواد  دواد ع  دننام  هک  هداد  رارق  ار  یسک  وا  هداوناخ  رد  هک  دومن  يرازگـساپس 

. هدومن هدافتسا 

ریش راکش 

ات هدیـشوپ  كاشاخ  اب  ار  نآ  يور  هدـنک و  يریـش  هار  رـس  رد  یقیمع  لادوگ  یماگنه  دوب  نآ  نمی  رد  یلع ع  ياهیرواد  هلمج  زا  و  ( 1)
زا یکی  ياپ  افداصت  هتفرگ  ار  هاچ  نآ  فارطا  اشامت  يارب  نمی  مدرم  داتفا  هاچ  نایم  رد  هدمآ و  اونیب  نآ  اقافتا  دـننک  راکـش  ار  ناویح  نآ 

بیترت نیا  اب  هتفرگ  ار  یمراهچ  ياپ  زین  وا  یموس و  ياپ  مه  وا  تفرگ  ار  يرگید  ياپ  هداـتفین  هاـچ  نوردـنا  رد  زونه  دـیزغل  ناـیچاشامت 
یلع همکحمب  هقباسیب  دمآشیپ  نیا  يرواد  تخاس  تکاله  راتفرگ  هدـنرد  نآ  ار  همه  هداتفا و  لادوگ  نآ  رد  راکیب  یچاشامت  رفن  راهچ 

وا تکاله  بابسا  هتخیوآ و  يرگیدب  نوچ  هدوب و  ریش  دیص  هدرک  مادقا  دوخ  هک  یلوا  درم  دومرف  ترضح  دش  لوکوم  ع 
ص:184  ، داشرإلا همجرت 

. دزادرپب ار  یمراهچ  لماک  هید  دیاب  یموس  یموس و  هید  ثلث  ود  دیاب  یمود  دهدب و  ار  وا  هید  ثلث  دیاب  هدرک  مهارف  ار 
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یلاعت يراب  سدقا  تاذ  هک  تسا  یتواضق  نامه  دومن  نسحلا  وبا  هک  يرواد  نینچ  دومرف  دیـسر  ادـخ ص  لوسر  ضرعب  زین  يرواد  نیا 
. هدومن شرع  رد 

عقومیب یخوش 

یخوش ناونعب  هدیسر  واب  يرگید  نز  درکیم  يزاب  وا  اب  هدش و  راوس  ینز  شودب  هچبرتخد  هدوب  نیا  یکی  وا  ياهیرواد  زا  يرگید  و  ( 1)
شندرگ هداتفا  نیمزب  شـشود  يور  زا  هچبرتخد  دـیزغل  شیاـپ  هدـش  تحاراـن  هلماـح  نز  هتفرگ  نوکـشو  فورعم  حالطـصاب  ار  نز  نآ 

هید و ثلث  کی  رگیخوش  نز  درک  رما  ترـضح  هدـش  هضرع  یلع ع  يرواد  همکحمب  زین  دـمآشیپ  نیا  دـش  كاله  هجیتن  رد  تسکش و 
زین يرواد  نیا  هدش  راوس  يو  شودـب  ثبعب  هک  هدراذـگ  رتخد  نآ  هدـهعب  ار  موس  ثلث  دزادرپب و  ار  رگید  ثلث  هداتفا  نیمزب  هک  ینز  نآ 

. دومن اضما  هدرک  قیدصت  ربمغیپ  هدش  هضرع  ادخ ص  لوسر  روضحب 

دازآ هدنب و  مانب  هعرق 

نز زینک و  نز  اـهنآ  ناـیم  رد  دـندش  هتـشک  همه  دـش  بارخ  هدـع  يور  رب  يراوید  یماـگنه  دوـب  نآ  وا  ياـهیرواد  زا  رگید  یکی  و  ( 2)
یلع ع دـنهد  زایتما  كولمم  زا  ار  هرح  هچب  دنتـسناوتیمن  دـندوب  هدرم  ناشاهردام  درک و  دـمآشیپ  هعقاو  نیا  هک  ناـمز  نآ  دوب و  يدازآ 

کی ره  مساب  تیکولمم  هعرق  تسا و  رح  وا  درک  تباصا  کی  ره  مانب  تیرح  هعرق  تشاد  ررقم  درک و  مولعم  هعرق  هلیسوب  ار  اهنآ  زایتما 
. دومرف اضما  مرکا  ربمغیپ  زین  ار  تواضق  نیا  دومن و  میسقت  اهنآ  نایم  رد  ار  ناشثاریم  درک و  دازآ  ار  وا  سپس  تسا  كولمم  هدنب و  دمآ 

ص:185  ، داشرإلا همجرت 

شکغالا واگ   57 لصف -

لوسر ای  دندرکـضرع  ود  نآ  زا  یکی  دنتـساوخ  يرواد  هتـشک  ار  یغالا  هک  يواگ  هراب  رد  هدمآ  ادخ ص  لوسر  روضح  درم  رفن  ود  ( 1)
هـصق هدمآ  هدربمان  شیپ  اهنآ  دـیهاوخب  وا  زا  ار  دوخ  يرواد  دـیورب و  رکب  وبا  شیپ  دومرف  ادـخ  لوسر  هتـشک  ارم  غالا  درم ، نیا  واگ  هَّللا 

وبا هداتـسرف  وت  شیپ  ار  ام  بانج  نآ  دوخ  دـنتفگ  دـیدمآ  نم  شیپ  هنوگچ  ادـخ ص  لوسر  ندوب  اب  تفگ  رکب  وبا  دـندرک  نایب  ار  دوخ 
. دریگیمن قلعت  یقح  نآ  بحاصب  هدرک  دوبان  ار  رگید  ياپراچ  یئاپراچ  داد  باوج  تشادن  یخساپ  هدید و  رصحنم  ار  هراچ  هک  رکب 

دـیهاوخب و يرواد  وا  زا  دـیورب و  رمع  شیپ  دوـمرف  ادـخ  لوـسر  هدـیناسر  ضرعب  ار  هیـضق  هدرک  تـعجارم  ربـمغیپ ص  تمدـخ  ود  نآ 
شیپ هنوگچ  ادخ ص  لوسر  ندوب  اب  تفگ  رمع  دندرک  لقن  ار  دوخ  دمآشیپ  هدـمآ و  رمع  شیپ  اهنآ  دـیئوگب  وا  يارب  ار  دوخ  تیاکح 

يو روضح  وت  شیپ  ندمآ  زا  لبق  دنتفگ  دیتفرن  رکب  وبا  دزن  هنوگچ  دیـسرپ  میئایب  وت  شیپ  درک  رما  ار  ام  ربمغیپ  دوخ  دـنتفگ  دـیدمآ  نم 
هچ مرادـن  يرگید  يرواد  وا  تواضق  زا  ریغب  مهنم  داد  خـساپ  تفگ  ناـنچ  نینچ و  دـنتفگ  درک  یتموکح  هچ  هراـب  نیا  رد  دیـسرپ  میتفر 

دومرف ادخ ص  لوسر  دـندیناسر  ضرعب  ار  هیـضق  هدـش  بایفرـش  مرکا  ربمغیپ  روضح  ود  نآ  میروخیم  بآ  اج  کی  زا  ام  يود  ره  هکنآ 
. دیامرف يرواد  امش  نایم  ات  دیناسر  وا  ضرعب  تیاکح  هدش  بایفرش  یلع  روضح 

واگ رگا  دومرف  دنتشاد  هضرع  وا  نویامه  ياپکاخب  ار  دوخ  تیاکح  هدش  بایفرش  ءایلوألا  ناطلس  ترـضح  رونلا  رهاب  روضح  درم  ود  نآ 
رگا دوش و  هداد  شبحاصب  غالا  ءاهب  دیاب  هتشک  ار  وا  هدش و  دراو  غالا  هلیوطب 

ص:186  ، داشرإلا همجرت 
نارگید هک  یلع  تموکح  ندینـش  زا  سپ  ود  نآ  دریگیمن  قلعت  واگ  بحاصب  یقح  هدـمآرد  ياپ  زا  هدـیدرگ و  دراو  واگ  لحم  هب  غـالا 
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ادـخ ص لوسر  دـندیناسر  وا  سدـقا  تاذ  عالطاب  ار  هیـضق  هتـشگرب و  مرکا ص  ربمغیپ  روضح  دـندنارذگ  یگرخـسم  يراگنا و  لهـسب 
. هداد رارق  یبن  دواد  دننام  ار  يرواد  وا  نادناخ  رد  هک  درک  شیاتس  ار  ادخ  هاگنآ  دومن  یهلا  تواضق  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف 

مهف هزادنا  ات  هتـشاد  رومأم  رفن  ود  نآ  رادیدب  ار  ود  نآ  تسخن  مرکا ، لوسر  هک  دیمهف  میهاوخ  مینک  هجوت  يرواد  نیدب  تقدـب  هاگ  ره 
قیمع و جاوم و  مطالتم و  رحب  زا  ادابم  دربن  ناتباوخ  هک  دیـشاب  یلع  رادـیب  دـیوگب  دـنک و  تباث  ـالمع  ینید  روماـب  ار  اـهنآ  یهجوتیب  و 

نیا هک  هدرک  تیاور  هماع  زا  یخرب  یلو  دـیهدب  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  نارگید  ياـمن  بآ  بارـسب و  دـیرادرب و  تسد  یلع  رهوگرپ 
. داتفا قافتا  نمی  رد  يرواد 

؟ یک اجک و  نکیل  دننکیم  دادملق  كاپ  فاص و  ار  ود  نآ  نماد  دندمآ و  یلع  شیپ  رفن  ود  نآ  تسخن  زا  هک  هدوب  نآ  ناشـضرغ  دب  (ال 
(. تسا رایسب  اهنآ  یکاردایب  يارب  دهاوش 

هک هدوب  نآ  ام  روظنم  هدومن و  تیاور  يوحنب  کی  ره  هرخالاب  هدومن و  تیاور  میدرک  تیاور  ام  هچنآ  اب  قباطم  ناینس  زا  رگید  یخرب  و 
. میئامن داریا  باتک  نیا  رد  ار  نآ  زا  يرصتخم 

[ رکب وبا  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 58 لصف -

راوخبارش درم 

وبا شیپ  ار  يراوخبارـش  درم  دناهدرک  لقن  ینـس  هعیـش و  ءاملع  هلمج  نآ  زا  هدومن  رکب  وبا  يریما  ماگنه  رد  یلع ع  هک  یئاهيرواد  ( 1)
عالطایب نآ  میرحت  زا  نکیل  مدروخ  بارـش  نم  هک  تسا  تسار  تفگ  وا  دـنک  يراج  وا  رب  ار  یمالـسا  دـح  تساوخ  يو  دـندروآ  رکب 

مدوب
ص:187  ، داشرإلا همجرت 

. مدوبن رادربخ  نآ  میرحت  زا  زورما  هب  ات  نم  دنتسنادیم و  لالح  ار  بارش  نانآ  هک  هدوب  یمدرم  نایم  رد  نم  يامن  وشن و  اریز 
یلع ع نینمؤملا  ریما  زا  صوصخ  نیا  رد  تفگ  نارـضاح  زا  یکی  دیامن  يرواد  هنوگچ  وا  هراب  رد  تسنادیمن  هداتفا  اپ  تسدـب و  رکب  وبا 

درم رفن  ود  هدب  روتـسد  دومرف  یلع  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  يرواد  هدرک و  هناور  یلع ع  سدقا  روضح  ار  یـسک  تسج  دـیاب  دادمتـسا 
میرحت هیآ  هک  تسه  یسک  ناشنایم  رد  ایآ  دهد  دنگوس  ار  اهنآ  دربب و  راصنا  رجاهم و  هورگ  نایم  رد  ار  هدربمان  نانیمطا ، دروم  ناملـسم 
راصنا ای  نارجاهم و  زا  رفن  ود  رگا  هدومن  میرحت  ار  بارـش  ادـخ ص  لوسر  هک  دـشاب  هداد  عالطا  واـب  اـی  هدرک و  توـالت  وا  رب  ار  بارش 

هدـب و هبوت  ار  وا  دوبن  یهاوگ  رگا  نک و  يراـج  وا  رب  ار  یهلا  دـح  هدیـسر  واـب  ادـخ ص  لوسر  مکح  اـی  میرحت  هیآ  هک  دـنداد  یهاوگ 
نوـچ هداتـسرف و  رجاـهم  راـصنا و  هورگ  رد  يو  هارمه  ار  ناـنیمطا  دروـم  ناناملـسم  زا  رفن  ود  رمـالا  بـسح  رکب  وـبا  رادرب . وا  زا  تـسد 

يرواد میلـست  تشادرب و  وا  زا  تسد  داد و  هبوت  ار  وا  دـشاب  هداد  عالطا  واب  ار  ادـخ  لوسر  مکح  اـی  میرحت  هیآ  هک  دیـسرن  مهب  يدـهاش 
. دیدرگ یلع ع 

بأ ینعم 

دوب ربخیب  ّبأ  هملک  ینعم  زا  دهد و  خساپ  تسناوتن  وا  دندیـسرپ  ار  « 1  » ابَأ َو  ًۀَهِکاف  َو  هفیرـش  هیآ  ینعم  رکب  وبا  زا  دناهدرک  تیاور  ( 1)
زا ار  ادخ  باتک  رگا  هک  درک  مهاوخ  هچ  ای  دهدیم  رارق  دوخ  يور  رب  ارم  نیمز  مادک  ای  دـنکفایم  هیاس  نم  رـس  رب  نامـسآ  مادـک  تفگ 

. دنادیم ادخ  ار  ّبأ  ینعم  نکیل  مناد  یم - ار  ههکاف  ینعم  اریز  منک  ینعم  یعالطایب  يور 
______________________________
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هیآ 32 سبع  هروس  ( 1)
ص:188  ، داشرإلا همجرت 

هیآ نیا  زا  یهلا  سدـقا  تاذ  روظنم  تسا و  هاگارچ  هایگ و  ّبأ  ینعم  دومرف  هدرک  بجعت  ترـضح  دیـسر  یلع ع  ضرعب  وا  یعـالطایب 
يورین یگدـنز و  تاـبجوم  هدـیرفآ و  ناـشتاناویح  ناـنآ و  يارب  یئاـهکاروخ  هچ  هک  دـنک  یفرعم  مدرمب  ار  دوـخ  هیهلا  ننم  هک  تـسنآ 

. هتخاس مهارف  ار  ناشندب 

؟ تسیچ هلالک 

دییأت ارم  ادـخ  مشاب  هتفگ  باوصب  باوج  میوگب و  دوخ  يأر  اـب  قباـطم  رگا  داد  خـساپ  دندیـسرپ  ار  هلـالک  ینعم  رکب  وبا  زا  دـنیوگ  ( 1)
. هدوب ناطیش  مدوخ و  هیحان  زا  میوگب  اطخ  رگا  هدرک و 

ردـپ و نارهاوخ  ناردارب و  دـنادیمن  رگم  دراد  دوخ  لـطاب  يأرب  يزاـین  هچ  تسا  بیجع  دوـمرف  هدیـسر  یلع ع  عمـسب  اـجبان  نخـس  نیا 
َکَلَه ٌؤُْرما  ِنِإ  َِۀلالَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی  دیامرفیم  ادخ  هچنانچ  دنمانیم  هلالک  ار  يردام  ای  طقف و  يردـپ  ناردارب  ای  يردام 

رگا هک  هدومرف  نینچ  يو  هراب  رد  ادـخ  وگب  دـننکیم  اتفتـسا  هلـالک  صوصخ  رد  وت  زا  « 1  » َكََرت ام  ُفِْصن  اـهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  َو  ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل 
ٌَخأ َُهل  َو  ٌةَأَْرما  َِوأ  ًَۀلالَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  ْنِإ  َو  هدومرف  تسواب و  قلعتم  كرت  ام  زا  یمین  دراد  يرهاوخ  هتشادن و  يدنزرف  دریمب و  يدرم 

ای ردارب  ناشثراو  دنریمب و  ینز  ای  يدرم  رگا  و  « 2  » ُِثلُّثلا ِیف  ُءاکَرُـش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  َْوأ 
. دنکیرش هیلام  ثلث  رد  ناشهمه  دندوب  اهنیا  زا  رتشیب  رگا  تساهنآ و  زا  کی  ره  قح  كرت  ام  زا  کی  شش  دشاب  رهاوخ 

تساجک رد  ادخ 

؟ یتما نیا  ربمیپ  هفیلخ  وت  دیسرپ  هدمآ  رکب  وبا  شیپ  دوهی  ياهالم  زا  یکی  هدش  دراو  یتیاور  رد  ( 2)
______________________________

ءاسن هروس  هیآ 176  ( 1)
ءاسن هروس  هیآ 16  ( 2)

ص:189  ، داشرإلا همجرت 
وبا نیمز ؟ رد  ای  تسنامـسآ  رد  ادخ  وگب  کنیا  دـنرتاناد  ناشناتما  زا  ایبنا  ياههفیلخ  هک  میاهدـناوخ  ۀـیروت  رد  ام  داد  باوج  يرآ  تفگ 

رگید ناکم  نود  یناـکم  رد  تسین و  نیمز  رد  ادـخ  نیا  رب  اـنب  تفگ  يدوهی  هدـیمرآ  شرع  يور  رب  نامـسآ و  رد  ادـخ  داد  خـساپ  رکب 
. تسا

. مشکیم ارت  هن  رگ  وش و  رود  اجنیا  زا  تسا  رفاک  قیدنز و  مدرم  نخس  وت  نخس  نیا  تفگ  دید  هراچیب  ار  دوخ  هک  رکب  وبا 
يا دومرف  هدیـسر  واـب  یلع ع  هار  رد  دـش  جراـخ  رکب  وبا  شیپ  زا  تسیرگنیم  رخـسمت  رظن  هب  مالـسا  نیدـب  هک  یلاـح  رد  يدوهی  يـالم 

زا رتراوگرزب  دشابیمن و  وا  هژیو  یناکم  تسنیرفآ و  ناکم  دوخ  لاعتم  يادخ  میئوگیم  ام  کنیا  مدش  ربخاب  وت  باوج  لاؤس و  زا  يدوهی 
ریبدت زا  یلاخ  یناکم  دراد و  هطاحا  اج  همهب  وا  ملع  درادـن  یترواجم  شمارآ و  تسه و  اج  همه  رد  وا  دریگب  مارآ  یلحم  رد  هک  تسنآ 
نامیا مدومن  هماقا  یلیلد  متفگ  هچنانچ  هاگ  ره  دیامن و  قیدصت  ارم  راتفگ  هک  مروآیم  یلیلد  امش  ياهباتک  زا  یکی  زا  نونکا  دشابیمن  وا 

؟ دروآ یهاوخ 
قرشم بناج  زا  ياهتشرف  دوب  هتسشن  یسوم  ترـضح  يزور  هک  دیاهدیدن  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  امـش  دومرف  يرآ  درکـضرع  يدوهی 
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، ادخ شیپ  زا  تفگ  يدمآ ؟ اجک  زا  درک  لاؤس  دمآ  برغم  زا  هتشرف  مد  نامه  ادخ ، شیپ  زا  تفگ  يدمآ ؟ اجک  زا  دیـسرپ  یـسوم  دمآ 
شیپ زا  متفه  نیمز  زا  تفگ  دش  ادیپ  يرگید  هتـشرف  مدمآ  ادخ  شیپ  زا  متفه  نامـسآ  زا  تفگ  هدـش  رهاظ  يرگید  هتـشرف  تقو  نآ  رد 

رتکیدزن یناکم  چیهب  ناسکی و  اج  همهب  دشابیمن و  یلاخ  ادخ  زا  یناکم  چیه  تفگ  هدمآ  تفگشب  مالّسلا  هیلع  یسوم  میآیم  ادخ 
ص:190  ، داشرإلا همجرت 

. تسین رگید  ناکم  زا 
هک اهنآ  زا  یتسه  تربمغیپ  ماقمب  رتهتسیاش  امش  يدومرف و  هک  دوب  نامه  قح  نخس  مهدیم  یهاوگ  تفگ  هدینش  ار  نایب  نیا  هک  يدوهی 

. دنارایسب رابخا  لیبق  نیا  زا  دناهتفای  تسد  نادب 

[ رمع نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 59 لصف -

درکن ارجا  بارش  دح  رمع 

. باطخ رمع  تراما  نامز  رد  وا  ياهیرواد  زا  هراپ  ( 1)
هراب رد  یهلا  دح  تفگ  يو  دنزب  دح  ار  وا  تساوخ  رمع  دوب  هدروخ  بارـش  نوعظم  نب  ۀـمادق  هک  یماگنه  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و 
اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َو  اْوَـقَّتا  اَـم  اذِإ  اوُـمِعَط  اـمِیف  ٌحاـنُج  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  دـیامرفیم  ادـخ  اریز  دوـشیمن  يراـج  نم 

جرح و دـنماشآیم  دـنروخیم و  هک  ار  هچنآ  دنـشاب  راکوکین  نمؤم و  یقتم و  هک  یتروص  رد  راـکوکین  نمؤم و  ناـمدرم  « 1  » ِتاِحلاَّصلا
. دشابیمن اهنآ  رب  یهانگ 

يو تفگ  يدرکن  يراج  وا  رب  ار  یهلا  دح  ارچ  دومرف  هدـمآ  رمع  شیپ  دیـسر  یلعب ع  ربخ  نیا  تشادرب  تسد  وا  رب  دـح  يارجا  زا  رمع 
هدش مارح  بکترم  نوچ  هدوبن و  هیآ  نیا  قادصم  همادق  دومرف  یلع ع  دـیناسر  ضرعب  ار  قوف  هیآ  نامه  درک و  توالت  نم  رب  ار  هیآ  نیا 
هبوت شاهتفگ  زا  نادرگرب و  ار  همادق  کنیا  دننادیمن  لالح  ار  ادخ  مارح  ناراکوکین  نانمؤم و  اریز  دریگیمن  رارق  نآ  قیداصم  کلـس  رد 

. هتفر نوریب  یمالسا  تلم  زا  اریز  شکب  اریو  دشن  رضاح  هبوت  يارب  هاگ  ره  امن و  هماقا  وا  رب  ار  یعرش  دح  درک  هبوت  رگا  هدب 
______________________________

هدئام هروس  هیآ 95  ( 1)
ص:191  ، داشرإلا همجرت 

دح دیاب  هنوگچ  تسنادن  رمع  دومن  هبوت  يو  هکنآ  زا  سپ  دبای  تاجن  نتشک  زا  ات  دنک  هبوت  دیاب  هک  داد  عالطا  همادقب  هدش و  هبنتم  رمع 
بارش نوچ  راوخبارش  اریز  نزب  هنایزات  داتشه  ار  وا  دومرف  یلع ع  تسج  دادمتـسا  یلع ع  زا  صوصخ  نیا  رد  دیامن  ارجا  يو  رب  ار  یهلا 

. دنزیم ارتفا  ماگنه  نآ  رد  دیوگیم و  نایذه  دماشآیم 
. دز هنایزات  داتشه  اریو  ترضح  نآ  روتسد  قبط  رمع 

هناوید اب  يرتسبمه 

نآ ات  داد  روتـسد  رمع  داد  یهاوگ  وا  حیبق  لمع  هب  رمع  رـضحم  رد  دهاش ، درک  یباوخمه  هناوید  نز  اب  يدرم  رمع  نامز  رد  دـنیوگ  ( 1)
نالف نادناخ  زا  هک  ياهناوید  دیسرپ  دنربیم  دنـشکیم و  يراوخب  ار  هدربمان  دید  یلع ع  درک  فداصت  یلع ع  اب  هار  رد  دننزب  هنایزات  ار  نز 

رمع هداد  یهاوگ  نز  نیا  روجف  لمع  رب  هنیب  هدومن و  رارف  هدرک و  اـنز  وا  اـب  يدرم  دـنتفگ  دیـشکیم  يراوخ  نیدـب  ار  وا  ارچ  تسا  سک 
لوسر تسنادناخ و  نالف  هناوید  نز  نیا  ینادیمن  رگم  يا ...  دیئوگب  واب  دینادرگرب و  ار  وا  دومرف  یلع ع  دننز  هنایزات  اریو  ات  هداد  روتسد 
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. تسیرگید ورگ  رد  وا  سفن  لقع و  هدش ، هتشادرب  تسنونج  تلاحب  هک  یتقو  ات  هناوید  زا  فیلکت  ملق  هدومرف  ادخ ص 
ادخ تفگ  درک و  اعد  هدیدنـسپ  يو  هتفگ  واب  ار  بآمتیالو  ترـضح  هیرما  هدروآ و  بلقلا  ظیلغ  نآ  شیپ  ریما ع  ترـضح  مکحب  ار  نز 

. تشذگرد وا  دح  زا  موش و  كاله  مروتسد  نیا  اب  دوب  کیدزن  هک  دیاشگب  یلع ع  يورب  ار  شیاشگ  برد 
وا ردام  یناوتب  هک  ضرف  رب  دومرف  واب  نینمؤملا  ریما  دنیامن  راسگنس  ار  وا  ات  داد  روتسد  يو  دندروآ  رمع  روضحب  ار  يراکانز  نتسبآ  نز 

هک يراد  وا  مکش  دنزرفب  یقح  هچ  ینک  ادیپ  طلست  يوب  ینک و  مجر  ار 
ص:192  ، داشرإلا همجرت 

راکهانگ هدـهع  هب  ار  يراکهانگ  چـیه  راـب  « 1  » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  دـیامرفیم  ادـخ  هکنآ  اـب  يزاـس  كـاله  هظحـالم  نیدـب  اریو 
. درک يرای  ارم  نسحلا  وبا  تسد  هکنیا  زج  مدشن  وربور  يراوشد  رما  چیه  اب  تفگ  رمع  دنراذگیمن  يرگید 

نوچ دـیازب  ار  دوخ  دـنزرف  هک  یماگنه  ات  داد  رارق  رظن  تحت  ار  نز  نآ  دـیاب  داد  روتـسد  درک  هلماعم  هچ  وا  اب  دـیاب  کنیا  دیـسرپ  سپس 
دح يارجا  مکح  هرخالاب  دنیامنیم و  يراج  وا  رب  ار  یهلا  دح  دیامن  تیافک  ار  دـنزرف  نآ  دـناوتب  هک  دوب  یـسک  دـش و  دـلوتم  شدـنزرف 

. دیدرگ مولعم  یلع ع  روتسد  قباطم 

دش طقس  هچب 

هکنآ يارب  رمع  دنیوگیم  ثیدح  دنیآیم و  وا  دزن  اهدرم  دنکیم و  یگدنز  یـصاخ  تیفیک  اب  ینز  دـنداد  عالطا  مود  هفیلخب  دـنیوگ  ( 1)
يو نالوسر  هک  يدرجمب  دوب  نتسبآ  نز  نآ  دنروآ  روضحب  ار  نز  نآ  هتفر و  وا  ناگداتـسرف  داد  روتـسد  دنک  فرـصنم  راک  نیا  زا  اریو 

درک و یئادص  داتفا  نیمزب  محر  زا  هدش  طقـس  وا  هچب  هک  هتفرن  وا  ناگداتـسرف  هارمه  هلـصاف  داتفا  همهاوب  هدش  هراچیب  ادیدش  دندش  دراو 
. درم

نیا رد  وت  دنتفگ  اقفتم  همه  دومن  راسفتسا  ار  هعقاو  نیا  مکح  هدروآ و  درگ  ار  ادخ  لوسر  باحصا  يو  دیسر  رمع  ضرعب  دمآشیپ  نیا 
رد مه  امش  تفگ  رمع  تفگیمن  ینخس  تشاد و  روضح  مه  یلع ع  هسلج  نآ  رد  دریگیمن  قلعت  وتب  هید  هتشاد و  ریخ  بیدأت و  رظن  هیضق 

نیا دومرف  دـیئوگب  ار  دوخ  هیرظن  هک  ار  امـش  مهدـیم  دـنگوس  تفگ  دـنتفگ  نارگید  هچنآ  يدینـش  دومرف  دـیئامرفب  هیرظن  صوصخ  نیا 
هاتوک دـنهدیم  يأر  نینچ  وت  هراـب  رد  رگا  دـنزادرپیم و  وت  راـک  رد  شغ  وت و  رازآ  هب  دـناوت  هاـگرد  ناـبرقم  زا  هک  یلاـح  نیع  رد  مدرم 

دناهدمآ
______________________________

رمز هروس  هیآ 9  ( 1)
ص:193  ، داشرإلا همجرت 

دای دـنگوس  هدومن و  قیدـصت  رمع  يزادرپب  ار  نآ  هید  دـیاب  وت  تست و  هیحان  زا  هتـشذگرد  هابتـشا  هب  هک  ياهچب  اریز  تست  هلقاـع  رب  هید 
رمالا بسح  ار  نآ  هید  ات  ینکن  تکرح  دوخ  لـحم  زا  مسق  ادـخب  یتشاد و  رظن  رد  ارم  حالـص  ریخ و  مدرم  نیا  همه  ناـیم  زا  وت  هک  درک 

. یئامن تخادرپ  دوخ  تسدب  هدومن و  میسقت  نم ) هلقاع   ) يدع ینب  نیب  رد 

ردام ود  هچب و  کی 

دوخ دنزرف  دنـشاب  هتـشاد  هنیب  هکنآ  نودب  ار  وا  کی  ره  دـندرکیم و  يردام  ياعدا  ياهچب  هراب  رد  نز  رفن  ود  رمع  نامز  رد  دـنیوگ  ( 1)
زا هراب  نیا  رد  دنام و  هدیـشوپ  رمع  رب  هیـضق  نیا  يرواد  قیرط  اذهل  دنک  یئاعدا  ود  نآ  هیلع  هک  دوبن  يرگید  نوچ  دـندومنیم و  دادـملق 
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هدینشن ار  ترضح  نآ  نانخـس  اهنآ  درک  فیوخت  هداد و  دنپ  ار  اهنآ  تسخن  هتـساوخ  ار  اهنز  یلع ع  درک  دادمتـسا  یلع ع  سدقا  دوجو 
مهاوخیم دومرف  یبلطیم  يراک  هچ  يارب  هرا  دندیسرپ  اهنز  دندرک  رـضاح  هرا  داد  روتـسد  یلع ع  دندوب  لوغـشم  لادجب  نانچمه  هتفرگ و 

راک هاگ  ره  تشاد  هضرع  هدـش  هدـنهانپ  ادـخب  يرگید  دـش  تکاـس  یکی  مهدـب  ار  نآ  زا  یمین  امـش  زا  کـی  رهب  منک و  مین  ود  ار  هچب 
هچب نیا  دومرف  هدومن  دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  هدرک و  قیدصت  یلع ع  مدیـشخب  نز  نیدـب  ار  وا  متـشذگ و  هچب  نیا  زا  نم  هدیـشک  اجنیدـب 

. تسواب قلعتم  دنزرف  وا و  اب  قح  هک  هدرک  قیدصت  نز  نآ  دراذگیمن  تکاس  ار  وا  يردام  رهم  يدوب  وا  دنزرف  رگا  تست و  هب  قلعتم 
. تساوخ شیاشگ  هدرک و  اعد  یلع ع  يارب  تفای  ناما  رد  یتحاران  زا  ار  دوخ  هک  رمع 

ههام شش  هچب 

. دومن رداص  ار  وا  راسگنس  روتسد  يو  دندروآ  رمع  شیپ  دح  يارجا  يارب  ار  وا  دش  دلوتم  وا  هچب  یگهام  شش  رد  ینز  دنیوگ  ( 2)
ص:194  ، داشرإلا همجرت 

ادـخ درک  دـهاوخ  موکحم  ارت  دوخ  قح  قاقحا  يارب  دـیامن  ینمـشد  وت  اـب  ادـخ  باـتک  اـب  نز  نیا  رگا  دومرف  تشاد  روضح  هک  یلع ع 
ُتاِدلاْولا َو  دیامرفیم  مه  تسا و  هام  یـس  وا  نتفرگزاب  ریـش  زا  محر و  رد  لفط  ندوب  تدـم  « 1  » ًارْهَـش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  دیامرفیم 

تدم دنهد  لماک  ریش  دنهاوخب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام ، « 2  » َۀَعاضَّرلا َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری 
. دننکیم تناضح  لاس  ود 

لیمکت لاس  ود  فرظ  رد  ار  شدـنزرف  نداد  ریـش  رداـم  هک  یماـگنه  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  ود  نیا  ندرک  همیمـض  زا  دومرف  یلع ع 
. دشاب هام  شش  شلمح  تدم  یتسیاب  دشاب  هام  یس  لوا  هیآ  مکحب  شنتفرگزاب  ریش  زا  محر و  رد  دنزرف  ندنام  دیامن و 

لاحب ات  زور  نآ  زا  ربمغیپ ص  ناعبات  نارای و  درک و  تموکح  یلع ع  يروادب  دـیناهر و  مجر  يالب  زا  ار  وا  درب و  یپ  دوخ  هابتـشاب  رمع 
. دناهدومن راتفر  روتسد  نیمهب 

دش انزب  روبجم  هک  ینز 

وا رهوش  هک  يدرم  اب  میدید  اههاگتماقا  زا  یکی  رانک  رد  ار  وا  ام  دنداد  تداهـش  هدروآ و  رمع  شیپ  ار  ینز  هاوگ ، رفن  دـنچ  دـنیوگ  ( 1)
اراـگدرورپ تشاد  هضرع  هدروآرب  نامـسآب  رـس  يو  دـنیامن  راسگنـس  ار  رادرهوش  راـکانز  نز  داد  روتـسد  رمع  دومن ، یباوـخمه  هدوـبن 

مه ار  ناهاوگ  لاح  نیع  رد  هدش  تسیاشان  لمع  نینچ  بکترم  هکنیا  اب  تفگ  هدش  نیگمـشخ  رمع  مشابیمن  راکریـصقت  نم  هک  ینادـیم 
. یئامنیم دادملق  وگغورد  هدرک  حرج 

اریو رمالا  بسح  دروایب  يرذـع  دوخ  راک  يارب  دـناوتب  دـیاش  یئامنب  وا  زا  یتالاؤس  هدرک  جراخ  تواضق  همکحم  زا  ار  نز  دومرف  یلع ع 
هک مه  درم  نیمه  مدـش و  راوس  نآ  رب  هتـشادرب و  یبآ  هزوک  نم  تشاد  يرتـش  نم  رهوـش  داد  خـساپ  هدرک  وا  زا  تـالاؤس  هدرب و  نوریب 

یندیماشآ بآ  دمآ  نم  هارمه  دش  عیجف  لمع  بکترم 
______________________________

فاقحا هروس  هیآ 15  ( 1)
هرقب هروس  هیآ 233  ( 2)

ص:195  ، داشرإلا همجرت 
مهاوخ بآ  وتب  یتروص  رد  تفگ  درک  عانتما  مدیبلط  بآ  وا  زا  نم  دوب  هدریش  وا  رتش  نکیل  دوبن  هدریـش  مهنم  رتش  دش و  مامت  هار  رد  نم 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


مداد بآ  هب  بآ  تهارک ، اب  متفای  كاله  تسد  رد  ار  دوخ  نوچ  هرخالاب  هتفرن و  وا  هتساوخ  راب  ریز  نم  یناسرب  دوخ  لاصوب  ارم  هک  داد 
زواجت روج و  نودب  هک  یسک  « 1  » ِْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  دومرف  هدمآ  تفگشب  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  نینمؤملا ع  ریما 

. تسین وا  رب  یهانگ  دوش  يراچان  لمع  بکترم 
. تشذگرد نز  نآ  مجر  زا  یلع ع  نایب  ندینش  زا  رمع 

رمع هیلع  نایناریا  همان   60 لصف -

رد ناـشحلاصم  هک  یهارب  ار  اـهنآ  درادـب و  زاربا  مدرم  ناـیم  رد  ار  باوص  يأر  يرواد و  تقیقح  دیـشوکیم  هراوـمه  نینمؤـملا  ریما  ( 1)
دنباپ راتفرگ و  یگراچیب  هب  هراومه  دزیمن  راک  نیاب  تسد  بانج  نآ  رگا  اریز  دیامن  كرادت  ار  ناشیا  دـسافم  دـیامرف و  تیادـه  تسنآ 

. دروآ دهاش  ار  لیذ  دمآشیپ  عوضوم ، نیا  تابثا  يارب  ناوتیم  دندیدرگیم و  اجبان  ءارآ 
هک برع  هاشداپ  دنتشون  رگیدکیب  اهیدنواهن  اهیناغماد و  اهیزار و  اهیناهفصا و  اهینادمه و  تفگیم  ام  ءاملع  زا  یکی  دیوگ  یلذه  رکب  وبا 

دـیئاپن و مه  وا  دیـسر  تنطلـسب  يرگید  وا  زا  سپ  دوـب و  مرکا ص  لوـسر  ناـشروظنم  تشذـگرد و  هدروآ  ناـیزات  يارب  باـتک  نید و 
تحت ار  امـش  ياهرهـش  هک  يروطب  دش  ینالوط  شرمع  هک  دیـسر  تفالخب  يرگید  وا  زا  سپ  دوب و  رکب  وبا  ناشدوصقم  دـش و  كاله 

هک ار  وا  نادنمراک  نایرکشل و  ات  درادیمنرب  تسد  امـش  زا  وا  هرخالاب  دوب و  رمع  ناشدارم  دومن و  راکیپ  امـش  اب  دروآرد و  دوخ  ریخـست 
امش ياهرهش  رد 

______________________________

هرقب هروس  هیآ 168  ( 1)
ص:196  ، داشرإلا همجرت 

. دیگنجب يو  اب  وا  ياهرهش  رد  هدرک و  جورخ  وا  رب  دینک و  نوریب  دنراد  تسدب  ار  روما  دقع  لح و  هتفرگ و  تنوکس 
هب نانآ  دیـسر و  هفوک  ناناملـسم  هب  ربخ  نیا  دنزاس  مهارف  ار  رمع  اب  راکیپ  تامدقم  دندش  دهعتم  هدرک و  قافتا  ینعم  نیا  رب  نایناریا  ( 1)

تفگ هدروآ  ياجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر  ربنمب  هدمآ  دجسمب  دیدرگ  تحاران  تخس  دیسر  واب  ربخ  نوچ  دنداد  عالطا  باطخ  رـسپ 
دیشاب هجوتم  دزاس  شوماخ  ار  ادخ  رون  هلیسو  نیدب  دهاوخیم  هدروآدرگ و  امش  هیلع  ینایرکشل  ناطیـش  دینادب  راصنا  رجاهم و  هورگ  يا 

ات دناهتـسب  نامیپ  هدش و  دهعتم  دننید  کی  گنر و  کی  نابز و  کی  همه  هک  دنواهن  ناغماد و  ير و  ناهفـصا و  نادـمه و  میقم  نایناریا 
اب مهاوخیم  کنیا  دنیامن  راکیپ  ناتدوخ  اب  امش  ياهرهش  رد  دنروشب و  امش  رب  دنزاس و  جراخ  دوخ  ياهرهش  زا  ار  امش  ناملـسم  ناردارب 

رتدوز هچ  ره  هک  تسا  يزور  زورما  اریز  دینک  نایب  نم  يارب  راصتخا  لامک  رد  صوصخ  نیا  رد  ار  دوخ  هدیقع  امـش  منک  تروشم  امش 
. دوب دهاوخ  یقاب  تبحص  يارب  رگید  ياهزور  نیا  زا  سپ  هک  دمآرب  يریگولج  ددص  رد  دیاب 

قفاوم اهراک  اهنمؤم  ریما  يا  تفگ  هدروآ  ياجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تساخرب  ياـج  زا  دوب  شیرق  ناـبیطخ  زا  هک  هَّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط 
هدومن و يرامـشیب  ياهبرجت  يربخاب و  یبوخب  اـهراک  ماجنارـس  زا  هدـیدرگ و  نیریـش  وت  ماـکب  ناراـگزور  هتفاـی و  بیترت  وت  يدنـسرخ 
هک ینادیم  يدروآ و  تسدب  حیحص  عالطا  يدومن و  شیامزآ  هنوگ  همه  یتسشن و  تفالخ  ریرس  رب  ریبدت  رکف و  اب  يزوریپ ، هتـسجخ و 

رایتخاب زج  یهلا  ءاضق  تبقاع 
ص:197  ، داشرإلا همجرت 

. رادمرب دوخ  هدیقع  زا  تسد  نک و  مادقا  اهنآ  یبوکرس  يارب  دوخ  يار  اب  نونکا  ددرگن  هدوشگ  نآ  زا  هدرپ 
. دیئوگب ار  دوخ  يار  زاب  تفگ  رمع  ( 1)

هکم ناناملـسم  اب  مه  وت  نمی و  زا  نمی  لها  ماش و  زا  ماش  لها  هک  تسنآ  نم  هدیقع  تفگ  هدروآ  اجب  انث  دمح و  تساخرب  اج  زا  نامثع 
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وت دوش  دوبان  برع  هاگ  ره  اریز  يوش  راپسهر  نارفاک  همه  راکیپ  هب  ناناملـسم  مامت  اب  هدرک و  تکرح  هرـصب  هفوک و  رـصم و  هنیدم و  و 
. رادمرب تسد  دوخ  هدیقع  زا  تسا و  وت  اب  يار  نونکا  يرادن  یهانپ  دوشیمن و  دنمهرهب  وت  زا  یسک  هدنام و  اهنت 

. دنک هدیقع  راهظا  يرگید  تفگ  رمع  تسشن  نامثع 
راهظا نامثع  هتفگ  هیلع  سپـس  داتـسرف  ادخ ص  لوسر  رب  دورد  دروآ و  ياجب  یلماک  يانث  دمح و  تساخرب  اج  زا  یلع ع  نینمؤملا  ریما 

رگا دننکیم و  ریسا  ار  ناشهچب  نز و  دنتسه  اهنآ  کیدزن  هک  اهیمور  ینک  هناور  نانمـشد  یبوکرـسب  ار  اهیماش  وت  هاگ  ره  هک  درک  هدیقع 
هارمه ار  هنیدم  هکم و  ناناملسم  رگا  دنزاس و  راتفرگ  ار  ناشنادناخ  دنوش و  هریچ  ناشیدب  اهشیبح  يرادب  لیسگ  نمشد  گنجب  ار  اهینمی 

اما تسا و  نمـشد  اب  راکیپ  زا  مها  دنزرف  نز و  يرادهگن  هجیتن  رد  هک  دـنزیریم  مرتحم  رهـش  نیاب  فانکا  فارطا و  زا  بارعا  يربب  دوخ 
رازراک ادـخ  يرایب  هکلب  میدـیگنجیمن  داـیز  رکـشل  اـب  ادـخ ص  لوسر  دـهع  رد  اـم  ياهدـشكانمیب  نایـسراپ  باـسحیب  رکـشل  زا  هکنیا 
دناوتیم رتهب  وا  تست و  يرازیب  زا  رترازیب  نانآ  تمیزع  زا  لاعتم  يادخ  هتساخرب  نایزات  گنهآ  هب  نایسراپ  ياهدینش  هکنیا  اما  میدرکیم و 

اهنیا زا  هتشذگ  دزاس  نوگرگد  ار  اهنآ  هدارا  دصق و 
ص:198  ، داشرإلا همجرت 

رد وت  روضح  هداد و  تسکـش  ار  برع  دـیدروآرد  ياپ  زا  ار  وا  رگا  تسا  برع  ياپ  درم  نیا  دـنیوگیم  دـننیبهب  ارت  هاگ  ره  نایـسراپ  ( 1)
. هدوبن ناشیا  راکددم  هک  یسک  ار  ناشیا  دنکیم  دادما  دزاسیم و  هریچ  وت  رب  ار  اهنآ  دنکیم و  دایز  ار  اهنآ  صرح  گنج 

هتـسد هس  هب  ینک  رما  اهیرـصب  هب  هدراذـگ و  دوخ  لاحب  ار  هنیدـم  هکم و  هفوک و  نمی و  ماش و  مدرم  هک  تسنآ  نم  هدـیقع  لاح  نیع  رد 
هب کمک  يارب  مه  موس  هتـسد  دنیامنن و  یچیپرـس  دوخ  نامیپ  زا  ات  هدوب  نادهاعم  هجوتم  هدع  هدوب و  دوخ  هچب  نز و  ظفاح  هتـسد  دنوش 

ار یلع ع  هتفگ  هتـسویپ  منک و  راتفر  هدـیقع  نیمه  اب  قباطم  مهاوخیم  تفگ  دیدنـسپ و  ار  یلع ع  يار  رمع ، دـنیامن . مایق  ناناملـسم  دارفا 
. دوب هدمآ  تفگشب  ترضح  نآ  هدیقع  بانج و  نآ  رکف  زا  درکیم و  رارکت 

رکف دندوب  هدـمآ  درگ  نایاناد  موق و  ءالقع  هک  یلحم  نینچ  رد  هنوگچ  دـینیبهب  دـیوگیم  هدرک  باطخ  دوخ  باتک  نیعلاطمب  دـیفم  خـیش 
وا یلعف  هشیدـنا  هتـشاد و  هجوت  ودـب  مدرم  تالکـشم  مامت  رد  و  دوب ، وا  لاح  لـماش  اـج  همه  یهلا  قیفوت  دـش و  عقاو  لوبق  دروم  یلع ع 
زا هنوـمن  یلاـع  رکف  نیا  تقیقح  رد  دوـشیم  هفاـضا  هتخاـس  دـنمزاین  ودـب  ار  همه  هدـنامرد و  ار  تیعمج  نارـس  هک  وا  ياـهیرواد  ریاـسب 

. تسا قیفوت  یلو  ادخ  هدرک و  هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک  تسوا  ترضح  تازجعم 
اهیرواد نیمه  ریظن  تسا و  باطخ  رمع  تراما  رصع  رد  یلع ع  ياهیرواد  زا  یکاح  هک  هدش  هدروآ  يرصتخم  رابخا  زا  یشخب  اجنیدب  ات 

. دوشیم هراشا  الیذ  هک  هداتفا  قافتا  نامثع  دهع  رد 
ص:199  ، داشرإلا همجرت 

[ نامثع نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 61 لصف -

هداتفا راک  زا  درمریپ 

تـسد واب  تسا  نکمم  درک  لایخ  درمریپ  دـش  هلماح  نز  دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  ار  ینز  يدرمریپ  دـناهدرک  تیاور  هصاـخ  هماـع و  ( 1)
زا وا  ارت  تراکب  ایآ  دیسرپ  نز  زا  دنکب  تسناوتن  یتموکح  يو  هدش  هضرع  نامثعب  دمآشیپ  نیا  دشابیمن  وا  زا  لمح  دشاب و  هدرکن  ادیپ 
رب ار  یهلا  دح  داد  روتـسد  دـشاب  رگید  قیرط  زا  نز  نآ  لمح  درک  نیقی  نامثع  ریخ  داد  باوج  دوش  مهارف  لمح  تامدـقم  هک  هدرب  نیب 

. دنیامن يراج  يو 
هک یماگنه  رد  تسا  نکمم  لوب  يارب  یخاروس  ضیح و  يارب  یخاروس  دراد  خاروس  ود  شدوهعم  لـحم  رد  نز  دومرف  نینمؤملا ع  ریما 
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تـساوخزاب درمریپ  زا  ار  نایرج  کنیا  هدـیدرگ  مهارف  لمح  بابـسا  هدـش و  لخاد  ضیح  يارجم  زا  ینم  هدرک  یباوخمه  يو  اـب  درمریپ 
یلع مروآرد  فرصت  هب  ار  وا  هیروصنم  متسناوتن  نکیل  ماهتخیر  دوهعم  لحم  رد  ار  ینم  هدرک و  یباوخمه  نز  نیا  اب  نم  تفگ  يو  دینک 

. درک تبوقع  ار  وا  دیاب  دنک  راکنا  هک  یتروص  رد  تسواب و  قلعتم  دنزرف  لمح و  دومرف  ع 
. درک لمع  نآ  قباطم  هدیدنسپ و  ار  وا  يرواد  بجعت  لامک  اب  نامثع 

دیدرگ شنز  هدنب  هک  يرهوش 

کلمب زینک  وا  گرم  زا  سپ  دروآرد  شاهدـنب  يرـسمهب  هتـسج  لازتـعا  وا  زا  سپـس  درک  نتـسبآ  اریو  هتـشاد  يزینک  يدرم  دـنیوگ  ( 2)
شدنزرف کلم  هک  ار  شرهوش  نز  نآ  درم و  دنزرف  سپـس  دروآرد  دوخ  کلم  رد  ار  شرهوش  وا  دنزرف  دش و  دازآ  هدمآرد و  شدنزرف 

تسنم و هجوز  نز  نیا  هک  درکیم  اعدا  وا  تسنم و  هدنب  درم  نیا  تفگیم  نز  هتفر  نامثع  شیپ  رادوریگ  نیا  رد  دـیدرگ  ثراو  دوب  هدـش 
. مرادیمنرب وا  زا  تسد 

. تسا یلکشم  هلأسم  نیا  تفگ  هدش  هراچیب  نامثع 
ص:200  ، داشرإلا همجرت 

ای هدومن  یباوخمه  يو  اب  درم  نآ  ایآ  هدروآرد  دوخ  ثرا  هب  ار  درم  نآ  هکنآ  زا  سپ  دیـسرپب  نز  نآ  زا  دومرف  تشاد  روضح  هک  یلع ع 
. هتفاین یهالک  دمن  نیا  زا  ریخ  تفگ  ریخ ؟

: درک باطخ  نز  نآب  هاگنآ  مدرکیم  تسایس  اریو  هدزرس  وا  زا  یلمع  نینچ  متسنادیم  رگا  دومرف 
دازآ ار  وا  یناوتیم  یهاوخب  رگا  ینک و  يرادـهگن  تیقر  دـیق  رد  ار  وا  یناوتیم  یهاوخب  رگا  درادـن  وـتب  یهار  وا  تست و  هدـنب  وا  هک  ورب 

. تست اب  قح  هنوگ  همه  یشورفب  ار  وا  یناوتیم  یهاوخب  رگا  ینک و 

هدانز بتاکم 

ترـضح دیـسرپ  یلع ع  زا  ار  هلأسم  نیا  مکح  نامثع  داد  انز  دوب  هدـش  دازآ  وا  مراهچ  هس  هک  یبتاـکم  نز  ناـمثع  دـهع  رد  دـنیوگ  ( 1)
. دز هنایزات  ار  وا  دیاب  تیقر  تیرح و  باسحب  داد  خساپ 

. دروخب هنایزات  دیاب  تیقر  باسحب  تفگ  دومن  تباث  نب  دیز  زا  ار  لاؤس  نیمه 
اب ینزیمن  هنایزات  تیرح  باسحب  ار  وا  ارچ  هدش و  دازآ  وا  مراهچ  هس  هکنآ  اب  دروخب  هنایزات  تیقر  باسحب  دیاب  هنوگچ  دیسرپ  ترـضح 

. دراد هبلغ  وا  تیقر  رب  وا  تیرح  هکنآ 
ثرا تیرح  باسحب  دیاب  تسنانچ  يرآ  دومرف  یلع ع  دربب  ثرا  مه  تیرح  باسحب  دیاب  دیئوگیم  امـش  هک  تسنانچ  رگا  داد  خساپ  دیز 

. دش بولغم  دیز  دربب 
. دومن راتفر  دیز  هتفگب  هدرک و  توادع  راهظا  تسا  یلع ع  اب  قح  دیمهف  هک  یلاح  نیع  رد  نامثع 

. دماجنایم لوطب  ام  باتک  میوش  ضرعتم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  رگا  هک  تسا  رایسب  اهیرواد  نیا  لاثما  و 
ص:201  ، داشرإلا همجرت 

[ شدوخ يرهاظ  تفالخ  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  تواضق  دنچ   ] 62 لصف -

ندب ود  رس و  ود  دولوم 
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هزاجا رـضاح  باتک  هک  يردـقب  هداتفا  قافتا  ترـضح  نآ  اب  تعیب  نامثع و  لتق  زا  سپ  هک  ار  یلع ع  دوخ  ياهیرواد  لـصف  نیا  رد  ( 1)
. میوشیم ضرعتم  دهدیم 

وا ناـسک  رب  ار  راـک  تقلخ  نیا  دوب  ندـب  ود  رـس و  ود  ياراد  ـالابب  رمک  زا  هک  دروآ  هچب  شرهوش  هناـخ  رد  ینز  دـنیوگیم  ناراـگنربخ 
دباوخیم هک  یماگنه  دومرف  دنـسرپب  شترـضح  زا  ار  وا  مکح  ات  هتفر  یلع ع  روضح  ات  ود  ای  تسا  مدآ  کـی  دنتـسنادیمن  هدرک و  راوشد 

دنرفن و ود  دنام  باوخب  يرگید  دش و  رادیب  یکی  رگا  تسناسنا و  کی  دندرک  تکرح  مه  اب  ود  ره  رگا  دـینک  رادـیب  ار  ود  نآ  زا  یکی 
. دنربیم ثرا  ود 

یتجاح نک  تولخ  ار  سلجم  هیما  وبا  تفگ  هدمآ  یـصخش  تشاد  روضح  يرواد  همکحم  رد  حیرـش  هک  یماگنه  دیوگ  هتابن  نب  غبـصا 
نم هیما  وبا  يا  تفگ  نک  نایب  ار  تتجاح  تفگ  حیرـش  دـندنام  یقاب  وا  ناصوصخم  اهنت  دـندرک  تولخ  ار  سلجم  داد  روتـسد  مراد  وتب 

. نز ای  مدرم  نم  ایآ  تسا  هنوگچ  نم  هراب  رد  وت  يرواد  ینز  تلآ  مه  مراد و  يدرم  تلآ  مه 
کیمادک دیـسرپ  ود  ره  زا  داد  خساپ  ینکیم  لوب  اهنآ  زا  کی  مادک  زا  منادب  وگب  ماهدینـش  یلع ع  زا  یتقیقح  هراب  نیا  رد  تفگ  حـیرش 

. دش تکاس  هدمآ  تفگشب  حیرش  مهاب . ود  ره  تفگ  دوشیم  عطقنم  رتدوز 
؟ تسیچ تفگ  میوگب  وت  يارب  نیا  زا  رتبیجع  تفگ  درم  نآ 

يرادیرخ يزینک  دعب  مدش ، نتسبآ  وا  زا  دروآرد  يدرم  يرسمهب  مرتخد  هکنآ  لایخب  ارم  مردپ  تفگ 
ص:202  ، داشرإلا همجرت 

. دش نتسبآ  نم  زا  متخیوآرد  يو  اب  مدرک و 
یلع ع هدهعب  ار  نآ  لح  دیاب  هک  تسا  یلئاسم  زا  عوضوم  نیا  تفگ  هدز  مه  رب  تسد  ود  دوب  هدـمآرد  تفگـشب  تخـس  هک  حیرـش  ( 1)

هیضق هدیبلط  ار  وا  دوخ  یلع ع  دیناسر  ضرعب  ار  هصق  هتفر  یلع ع  روضح  درم  نآ  ناصوصخم و  حیرـش و  مزجاع  نآ  لح  زا  نم  دراذگ 
؟ تسیک وت  رهوش  دیسرپ  یلع ع  درک  فارتعا  يو  هدیسرپ  ار 

زا وت  دوـمرف  یلع ع  دـیوگیم  تسار  درک  ضرع  درک  لاؤـس  ار  هیـضق  هدرک  رـضاح  ار  وا  تسا  رهـش  رد  نوـنکا  مه  سک و  نـالف  تفگ 
. يرتتأرجرپ هدرک  مادقا  لمع  نیاب  هک  ریش  یچراکش 

رب لیلد   ) دـنناشوپب ار  وا  ياـهتلآ  تسخن  دـننک و  هنهرب  ار  وا  لداـع  نز  راـهچ  وگب  ربب و  هناـخب  ار  دوجوم  نیا  داد  روتـسد  ربنق  هب  هاـگنآ 
. دنرامشب ار  وا  ياههدند  هاگنآ  دوش ) تاعارم  ینمادکاپ  تفع و  لوصا  دیاب  اج  همه  هک  تسنآ 

دزاتب لودع  رفن  راهچ  رهب  تسا  نکمم   ) دراذگیمن تحار  ار  درم  نز و  هک  تسیرـشح  هزادناب  دوجوم  نیا  یلع ع  ای  درکـضرع  شرهوش 
ار وا  ياههدند  هدش  دراو  وا  رب  اهنز  دندرب و  هناخ  رد  هدیناشوپ  واب  یتخـس  مکحم و  لاورـش  داد  روتـسد  دروآ ) دراو  همدص  ناشتلادعب  و 

. تشاد علض  تشه  شتسار  فرط  هدند و  تفه  شپچ  فرط  دندرک  هرامش 
. درک ادج  وا  زا  ار  شرهوش  دندیناشوپ و  وا  رب  ابع  نیلعن و  هالک و  دندیچ و  ار  وا  ناوسیگ  داد  روتسد  هاگنآ  تسا  درم  هدیرفآ  نیا  دومرف 

ص:203  ، داشرإلا همجرت 
هناخ رد  هدش  رـضاح  اهناملـسم  لودع  زا  رفن  ود  داد  روتـسد  یلع ع  درک  یئاعدا  نینچ  صخـش  نیا  هک  یماگنه  دناهدرک  لقن  مه  و  ( 1)

هجوتم رفن  ود  نآ  هک  يروطب  داد  روتـسد  واـب  دـندرک و  بصن  رگید  کـی  ربارب  هنیئآ  اـتود  دوـمرف  هدرب و  دوـخ  هارمه  مه  ار  وا  دـنتفر و 
تسار دننیبهب  دننک و  هاگن  وا  تلآ  اب  ربارب  هنیئآ  هب  داد  روتسد  رفن  ود  نآب  دیامن و  تخل  ار  شندب  دتـسیاب و  هنیئآ  ود  نیا  نایم  رد  دنوشن 

. دنرامشب ار  وا  عالضا  ات  دومرف  وا  ياعدا  تابثا  زا  سپ  دنکیم  یغورد  ياعدا  ای  دیوگیم 
. تخاس واب  قحلم  ار  رتخد  هدراذگ و  وغل  ار  وا  یگلماح  ءاعدا  نک ) نز  هگناو  امزایب  تیدرم   ) دش زرحم  وا  يدرم  هکنآ  زا  سپ 
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هتشک ردپ  ناوج 

دیـسرپ نآ  تلع  هیرگ و  زا  یلع ع  هتفرگ  ار  وا  فارطا  مدرم  تسیرگیم و  دید  ار  یناوج  هزات  دش  دجـسم  دراو  یلع ع  يزور  دنیوگ  ( 2)
؟ هدوب هنوگچ  وت  دمآشیپ  دیسرپ  درکن  تموکح  نم  هراب  رد  دیاش  دیاب و  هک  يروطب  یضاق  حیرش  داد  خساپ 

هتفر ناشهارمه  هک  نم  ردپ  نکیل  دنتشگرب  تعامج  نیا  يدنچ  زا  سپ  تفر  ترفاسمب  دنرـضاح  هک  ياهدع  نیا  هارمه  مردپ  درکـضرع 
. دنامن یقاب  وا  زا  هیلام  دنتفگ  دیدرک ؟ هچ  ار  وا  هیلام  مدیسرپ  درم  دنتفگ  مدش  ایوج  ناشیا  زا  ارم  ردپ  لاوحا  دومنن  تعجارم  دوب 

. موشن اهنآ  ضرعتم  داد  روتسد  درک و  تواضق  نم  هیلع  داد و  دنگوس  ار  نانآ  حیرش  دش  هضرع  حیرش  رضحمب  شکمشک  نیا 
زاس رضاح  ار  هاپس  نارس  روآدرگ و  دنکیم  یفرعم  ناوج  نیا  هک  ار  یئاهنآ  دومرف  ربنقب  یلع ع 

ص:204  ، داشرإلا همجرت 
ضرع هک  يوحنب  وا  درک  لاؤس  ناوج  نآ  زا  ار  دمآشیپ  دیبلط ، روضحب  هدرم  ردپ  ناوج  قافتاب  ار  هدـع  نآ  دومرف و  سولج  هاگنآ  ( 1)

ار مردـپ  هلیح  اب  ناشیا  اریز  منادـیم  مردـپ  لتقب  مهتم  ار  هدـع  نیا  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگیم  تسیرگیم و  دومن و  رارکت  هراـبود  هدرک 
. دنتشاد وا  هیلامب  عمط  مشچ  دندرب و  ترفاسمب 

درم و درم  نیا  ردپ  دـندیناسر  عالطاب  دـندوب  هتفگ  حیرـش  هب  هک  يروطب  اهنآ  درک  تساوخزاب  ار  روبزم  هیـضق  هدـع  نآ  زا  ریما  ترـضح 
. دراذگن یقاب  دوخ  زا  سپ  ياهیلام 

تسنانچ رگا  مربخیب  دیاهدومن  ناوج  نیا  ردپ  اب  هک  يراتفر  زا  نم  ناتلایخب  دینکیم  نامگ  هچ  دومرف  هدرک  يرظن  نانآ  تروصب  یلع ع 
اهنآ زا  کی  ره  رمالا  بسح  دنزاس  ادج  رگید  کی  زا  ار  نانآ  داد  روتسد  هاگنآ  مشاب  تعاضبیب  رایسب  یتسیاب  دیاهدرک  نامگ  امـش  هک 

. دنتشاد رارقرب  دجسم  ياهنوتس  زا  یکی  رانک  رد  ار 
وگب هتـسهآ  دومرف  هدـناوخ  ار  اهنآ  زا  یکی  سپـس  نیـشنهب  اجنیا  دومرف  دوب  باـنج  نآ  بتاـک  زور  نآ  هک  عفار  وبا  هَّللا  دـیبع  هب  یلع ع 

سپـس سیونب  دومرف  هَّللا  دیبع  هب  ترـضح  زور  نالف  رد  تفگ  دیدرک  رفـس  مزع  هتفر و  نوریب  هناخ  زا  ناوج  نیا  ردپ  هارمهب  زور  مادـک 
دیسرپ تشونیم  هَّللا  دیبع  ار  اهنیا  همه  لاس  نالف  تفگ  دوب  لاس  مادک  درک  لاؤس  تشون  مه  ار  نآ  هام  نالف  تفگ  دوب  هام  مادک  دیـسرپ 

ار وا  یـسک  هچ  دیـسرپ  لزنم  نالف  رد  تفگ  داتفا  قافتا  وا  گرم  لزنم  مادـک  رد  دیـسرپ  يرامیب  نـالفب  تفگ  تشذـگرد  يراـمیب  هچب 
تفگ درازگ  زامن  وا  رب  یسک  هچ  دیـسرپ  هچراپ  نالف  اب  تفگ  دیداد  رارق  هچ  زا  ار  وا  نفک  دیـسرپ  ینالف  تفگ  درک  نفک  هداد و  لسغ 

نوچ تشونیم  اریو  تافارتعا  مامت  هَّللا  دیبع  و  ( 2  ) سک نالف  تفگ  تخاس  ربق  دراو  ار  وا  یسک  هچ  دیسرپ  ینالف 
ص:205  ، داشرإلا همجرت 

يرگید هدرک  تکرح  درم  نآ  داد  روتسد  هاگنآ  دندینش  اهیدجسم  همه  هک  دومرف  دنلب  يریبکت  ترـضح  درک  رارقا  وا  ردپ  نفدب  درم  نآ 
درک و لقن  یلوا  اب  فلاخم  ار  اهباوج  مامت  وا  درک  لاؤس  مه  صخش  نیا  زا  دوب  هدیسرپ  یلوا  زا  ار  هچنآ  مامت  دندروآ  قاطنتـسا  يارب  ار 
زا ار  ود  ره  داد  روتسد  هاگنآ  دندینش  دجسم  لها  همه  هک  تفگ  يریبکت  ترضح  دمآ  ماجنا  هب  تالاؤس  نوچ  تشونیم  ار  همه  هَّللا  دیبع 
رب باوج  دومرف و  ار  تالاؤس  نامه  هتـساوخ  ار  یموس  درم  هاگنآ  دنرادهگن . نادنز  برد  مد  دنربب و  نادنز  فرطب  هدرک  جراخ  دجـسم 

. دننک قحلم  شیاقفرب  داد  روتسد  مه  ار  وا  هتفگ  يریبکت  دینش  فالخ 
ار ناوج  ردپ  شباحصا  وا و  هک  درک  رارقا  راچان  وا  دومن  فیوخت  انمـض  هظعوم و  ار  وا  ترـضح  هداتفا  تنکلب  شنابز  دمآ  هک  یمراهچ 

. دندومن نفد  هفوک  کیدزن  لحم  نالف  رد  هدرک و  لواپچ  ار  شاهیلام  هتشک و 
. دنربب نادنزب  ار  وا  داد  روتسد  دومرف و  ریبکت  ترضح 

نیا ردپ  دمآشیپ  دیاهتشک  ار  وا  هکنآ  اب  هتفر  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  ناوج  نیا  ردپ  ینکیم  لایخ  دومرف  هتساوخ  ار  رفن  هس  نآ  زا  یکی  دعب 
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هاگنآ درک  رارقا  درم  نآ  لتقب  شقیفر  دننام  مه  وا  هدیدرگ  ادـیوه  نم  يارب  تقیقح  اریز  درک  مهاوخ  دوبان  ارت  الا  وگب و  یتسارب  ارناوج 
. دندومن فارتعا  وا  هیلام  لواپچ  لتق و  رب  اقفتم  دنداتفا و  الب  مادب  دوخ  تسدب  دندومن و  رارقا  وا  نتشکب  همه  هدناوخ و  مه  ار  یقب  ام 

ناوجب هدروآ  نوریب  ار  لوتقم  هیلام  دندرب و  هدومن  ناهنپ  ار  اهلوپ  هک  یلحمب  هدع  نیا  اب  هداتـسرف  نادـنزب  هک  ار  یئاهنآ  داد  نامرف  سپس 
شومارف یتبیصم  نینچب  دوخ  ردپ  يافویب  ناقیفر  تسد  زا  هک  هتشک  ردپ 

ص:206  ، داشرإلا همجرت 
. دندومن میلست  هدیدرگ  التبم  یندشن 

ینعی يراد  هدارا  هچ  نانآ  هراب  رد  دـندرک  هلماعم  هچ  وت  ردـپ  اـب  اـفویب  ناراـی  يدـیمهف  هک  نونکا  درک : باـطخ  ناوجب  نیا  زا  سپ  ( 1)
زین یلع ع  متـشذگرد  ناشهانگ  زا  ایند  رد  مداد و  رارق  لاعتم  يادخ  تسدب  ار  اهنآ  تواضق  نم  درکـضرع  ینکیم  صاصق  ای  یـشخبیم 

. دومن هجنکش  ار  نانآ  ادیدش  یلو  تشذگرد  اهنآ  لتق  زا 
. دیدومن اجک  زا  ار  يرواد  هنوگ  نیا  درکضرع  هدرک  مامت  يراگنالهسب  دوخ  هکنآ  اب  دش  ربخاب  بیجع  يرواد  نیا  زا  هک  حیرش 

نیدـلا تام  مانب  ار  اههچب  زا  یکی  يزاب  ماگنه  رد  اهنآ  درک  روبع  دـندرکیم  يزاب  هک  اـههچب  زا  هدـع  راـنک  زا  یبن  دواد  یماـگنه  دومرف 
. داد خساپ  مان  نیمهب  مه  وا  دندز  ادص 

دواد تسا  نیدلا  تام  نم  مان  درکـضرع  تسیچ ؟ وت  مان  هچب  يا  دومرف  دمآ  شیپ  هدمآرب  قیقحت  ددص  رد  دینـش  هقباسیب  مسا  هک  دواد 
؟ تساجک تردام  دیسرپ  دواد  مردام  تفگ  هدیمان ؟ مان  نیدب  ارت  یسک  هچ  دیسرپ 

؟ تسیچ وت  هچب  نیا  مان  نز  يا  دیـسرپ  هدروآ  نوریب  لزنم  زا  ار  وا  دواد  نک  تیادـه  تردام  هناـخب  ار  اـم  تفگ  دواد  شلزنم . رد  تفگ 
تفگ هدوب ؟ هچ  يراذـگمان  نیا  تلع  دیـسرپ  دواد  شردـپ . تفگ  هدـیمان ؟ مان  نیدـب  ار  وا  یـسک  هچ  دیـسرپ  دواد  نیدـلا . تاـم  تفگ 

زا درکن  تعجارم  وا  دنتـشگرب و  نانآ  يدـنچ  زا  سپ  تفر  رفـسب  شیاقفر  زا  هدـع  هارمه  شردـپ  مدوب  هلماح  هچب  نیاب  نم  هک  یماگنه 
دنتفگ مدیسرپ  ار  شتعجارم  مدع  تلع  اهنآ 

ص:207  ، داشرإلا همجرت 
هاگ ره  و  دـشاب ، هلماح  نم  نز  تسا  نکمم  تفگیم  وا  يرآ  دـنتفگ  درک !؟ یتیـصو  ایآ  تیفیک  نیا  اب  مدیـسرپ  ( 1  ) تشذگرد هار  رد 

متـساوخن مدراذگ و  نیدـلا  تام  ار  مدـنزرف  مان  وا  تیـصوب  انب  مهنم  دراذـگب  نیدـلا  تام  ار  شمان  دـیئوگب  دـیازب  رتخد  ای  رـسپ  دـنزرف 
. مشاب هدرک  رهوش  تیصو  اب  تفلاخم 

زا ار  نانآ  هتفر و  اهنآ  کی  کی  هناخ  برد  هدع  قافتاب  نز  نآ  دواد و  هاگنآ  يرآ . درکـضرع  یـسانشیم ؟ ار  هدع  نآ  ایآ  دیـسرپ  دواد 
شبحاصب ار  هقورسم  هیلام  درک و  تباث  ار  لتق  هدومن و  ار  تموکح  نیمه  دواد  دنتفای  روضح  دواد  همکحمب  نوچ  دروآ  نوریب  ناشلزانم 

. نزب ادص  نیدلا  شاع  مانب  ار  تدنزرف  دعب  هب  زورما  زا  نز  يا  دومرف  هدرک  میلست 

رگهلیح قشاع 

فدهب شیوزرآ  ریت  دید  هک  نز  نآ  دروآرب  ار  وا  تجاح  دشن  رـضاح  ناوج  درک  لاصو  بلط  وا  زا  دـش  یناوج  قشاع  ینز  دـنیوگ  ( 2)
ادخ هک   ) یتفعیب یئاوسر و  لامک  اب  هتخیوآ  واب  هتخیر و  دوخ  هماجب  ار  غرممخت  هدیپس  هدروآ  نوریب  هلیح  نیتسآ  زا  تسد  دیسرن  دارم 
ارم هتخیوآرد و  نمب  ناوج  نیا  دز  دایرف  هدروآ  نینمؤملا ع  ریما  روضح  ار  وا  دنکن ) راتفرگ  تفعیب  هدـیرد و  نز  هلیحب  ار  هراچیب  چـیه 

يور هک  تسوا  ینم  نیا  تفگ  داد و  ناشن  هتخیر  نآ  رب  غرممخت  هدـیپس  هک  ار  دوخ  هماج  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  هاـگنآ  هدرک  اوسر 
دیشوکیم و دوخ  هئربت  رد  تسیرگیم و  هداتفا  اپ  تسدب و  دید  رطخ  رد  ار  دوخ  يوربآ  هک  ناوج  هدراذگ  یقاب  ار  شگنن  رثا  نم  هماج 

. تسا كاپ  ثول  نیا  زا  نم  نماد  درکیم  دای  دنگوس 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروآ ار  ناشوج  مرگ  بآ  نوچ  نک  رـضاح  هلـصافالب  ار  نآ  سپـس  دـشوجب  الماک  هک  دـننک  مرگ  یبآ  وگب  داد  روتـسد  ربنق  هب  یلع ع 
دندش هتـسب  بآ  رد  هدـش و  هدـنک  هماج  زا  دندیـسر  بآ  ترارحب  هک  غرممخت  ياههدـیپس  دـندنکفا  نآ  رد  ار  نز  نآ  هماج  داد  روتـسد 

دومرف دنداد  هتشاد  روضح  هک  یناسک  زا  رفن  ودب  ار  اهنآ  دومرف 
ص:208  ، داشرإلا همجرت 

. تسا غرم  مخت  هدیپس  هک  دندرک  ساسحا  دندیشچ  نوچ  دیزیرب  نوریب  دیشچب و 
. دندز هنایزات  هدرک  هک  یئاجبان  ياعدا  رثا  رب  ار  نز  نآ  دندرک و  اهر  ار  ناوج  داد  روتسد  یلع ع 

هقباسیب تواضق 

زا تشادـن و  هقباس  یتواضق  میـسقت و  ناـنچ  وا  زا  شیپ  اـت  هک  درک  یتواـضق  یلع ع  نینمؤملا  ریما  یماـگنه  دـیوگیم  یلیل  وبا  نبا  ( 1)
ار دوخ  هرفـس  رهظ  ماگنه  لزانم  زا  یکی  رد  دـنتفر  رفـسب  رگید  کی  تبحاصمب  قیفر  رفن  ود  دوب  نآ  دـمآشیپ  دوب  هدرکن  روهظ  یـسک 
ار وا  دـش  رـضاح  يدرم  هدـشن  ندروـخ  اذـغ  لوغـشم  زوـنه  تشاد  ناـن  هدرگ  هس  يرگید  ناـن و  هدرگ  جـنپ  ود  نیا  زا  یکی  هدرک  نـهپ 
دش و غراف  ندروخ  اذـغ  زا  نوچ  دـیدرگ  لوغـشم  ندروخ  اذـغب  اهنآ  اب  تسـشن و  دومنن  ناسحا  در  مه  يو  هدرک  فراعت  اذـغ  ندروخب 

مهارد ذـخا  زا  سپ  ناـگدربمان  مدومن  هدافتـسا  امـش  زا  هک  تسیئاذـغ  ربارب  رد  رادـقم  نیا  تفگ  هداد  اـهنآب  مهرد  تشه  دورب  تساوخ 
يرگید دوش  میـسقت  يواستم  تمـسق  ودـب  ام  ناـیم  مهرد  تشه  نیا  دـیاب  تفگ  تشاد  ناـن  هدرگ  هس  هکنآ  دـنتخادرپ  عازن  هب  هدودـعم 

ریما ضرعب  ار  دوخ  هعفارم  هجیتن ، رد  دشاب  وت  زا  شمهس  هس  نمب و  قلعتم  نآ  مهس  جنپ  نامیاهنان ) ددعب   ) دیاب هکلب  تسا  نینچ  هن  تفگ 
. دندومن يرواد  ياضاقت  هتفگ  ار  دوخ  هصق  هدیناسر و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

. دینک رازگرب  حلصب  تسنآ  رتهب  تسین  هتسیاش  يراک  نینچ  هراب  رد  عازن  تسیزیچان و  عوضوم  نیا  دومرف  یلع ع 
. موشیمن یضار  نم  دیئامرفن  يرواد  صوصخ  نیا  رد  الماک  ات  دومن  ضرع  هدرک  عمط  تشاد  نان  هدرگ  هس  هکنآ 

مهرد تفه  وت و  لام  مهارد  نآ  زا  متـشه  کی  شاب  هجوتم  میاـمن  یگدیـسر  عوضوم  نیاـب  ـالماک  یهاوخیم  هک  کـنیا  دومرف  یلع ع 
تفگ هدرک  بجعت  دشن  مامت  وا  عفنب  تواضق  دید  هک  هدربمان  تست  قیفر  زا  رگید 

ص:209  ، داشرإلا همجرت 
جنپ وت  قیفر  یتشادن و  نان  هدرگ  هس  وت  رگم  دومرف  دشاب ؟ واب  قلعتم  تمـسق  تفه  دوش و  نم  بیـصن  تمـسق  کی  تسا  نکمم  هنوگچ 

لـصاح میئامن  برـض  هس  رد  ار  عمج  لصاح  هاگ  ره  تسا و  تشه  شعمج  لصاح  دوش  عمج  هک  جـنپ  اـب  هس  دومرف  يرآ  تفگ  هدرگ 
تـشه هس  نآ  زا  یکی  نیا  رب  انب  دسریم  شخب  تشه  کی  رهب  دوش  میـسقت  هک  رفن  هس  نایم  لصاح  نیا  دوشیم و  راهچ  تسیب و  برض 

. وت قیفرب  قلعتم  یقب  ام  تست و  لام  مهرد  تشه  نآ  زا  یکی  هداد  امشب  ماعط  ضوع  رد  مهرد  تشه  وا  نوچ  تست و  هب  قلعتم 
. دنتفر نوریب  یلع ع  كرابم  رضحم  زا  لاحشوخ  ود  ره  هتفرگ و  ار  دوخ  مهس  دش  ربخاب  قیقد  باسح  نیا  زا  هک  يو 

یشکوقاچ

دمآشیپ دـندش  یمخز  همه  هدیـشک و  وقاچ  رگید  کـی  يورب  یتسم  هجیتن  رد  دندروخبارـش و  رفن  راـهچ  یلع ع  رـصع  رد  دـنیوگ  ( 1)
رد ناشرفن  ود  افداصت  دوش  یگدیـسر  ناشلاحب  یتسم  زا  هقافا  زا  سپ  ات  دندرک  سبح  ار  همه  داد  روتـسد  دیـسر  یلع ع  هاگدادـب  ناشیا 
ود نیا  اریز  دیریگب  رفن  ود  نیا  زا  ار  ام  ناگتـشک  ياهبنوخ  دیاب  دنتـشاد  هضرع  هدمآ  نینمؤملا ع  ریما  روضح  اهنآ  ناسک  دـندرم  نادـنز 

. دناهدروآ مهارف  ار  ناشیا  لتق  بابسا  رفن 
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. دنشاب رگید  کی  لتاق  هدرم  هک  رفن  ود  نآ  تسا  نکمم  دناهدرم  رفن  ود  نآ  لتاق  هدنز  رفن  ود  دیدرک  تباث  اجک  زا  دیسرپ  یلع ع 
ود نیا  مخز  هید  هب  دیاب  تسخن  دومرف  یئامن  يرواد  ناشیا  هراب  رد  ادخ  روتـسدب  دیاب  میرادن  هرهب  نانخـس  لیبق  نیا  زا  ام  دـنداد  خـساپ 

. دنزادرپب دیاب  ناشناسک  هک  تسا  هلیبق  راهچ  ره  هدهعب  نالوتقم  هید  نآ  زا  سپ  درک  هجوت  رفن 
ناوتیمن اهنت  اریز  دشابیمن  هتسیاش  دروم  نیا  رد  نآ  زج  هک  تسا  یقح  تواضق  يرواد ، هنوگ  نیا 

ص:210  ، داشرإلا همجرت 
. دومن تابثا  ار  یئاطخ  لتق  مکح  نیا  رب  انب  تسین  نکمم  يدمع  لتق  رب  مه  هنیب  زین  درک و  هماقا  لتاق  هیلع  هنیب 

تارف قیرغ 

قرغ ار  وا  رفن  هس  نآ  هک  دنداد  تداهش  رفن  جنپ  زا  رفن  ود  دش  قرغ  اهنآ  زا  یکی  دندش  تارف  دراو  يروانش  يارب  رفن  شـش  دنیوگ  ( 1)
. دندرک مهارف  ار  وا  قرغ  بابسا  نانآ  هک  داد  یهاوگ  رفن  ود  هیلع  هدنامیقاب  رفن  هس  نآ  دندرک و 

رگید سمخ  ود  هداد و  قرغب  تداهـش  هک  تسیرفن  ودـب  قـلعتم  نآ  سمخ  هس  دـنزادرپب  یـسامخا  ناوـنعب  ار  وا  هـید  داد  روتـسد  یلع ع 
. تداهش ناونعب  مهنآ  تسا  یقاب  رفن  هسب  هجوتم 

. دشابیمن رتکیدزن  باوصب  رتهب و  نیا  زا  یتموکح  يرواد ، نیا  رد  مینادیم  هچنانچ  و 

لام زا  ءزجب  تیصو 

اریز دندرک  فالتخا  شناثراو  وا  گرم  زا  سپ  درک  تیصو  دیامن  نیعم  هکنآ  نودب  ار  شلام  زا  ءزج  تافو  ماگنه  رد  يدرم  دنیوگ  ( 2)
فرـص وا  تیـصو  بجومب  ار  شلاـم  زا  متفه  کـی  دومرف  هدـمآ  نینمؤملا ع  ریما  روضح  عازن  عفر  يارب  هدوب  هچ  وا  روـظنم  دنتـسنادیمن 

زا هتـسد  ره  يارب  تـسا و  رد  تـفه  ياراد  خزود  « 1  » ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اـَهل  دومرف  توـالت  ار  هیآ  نیا  دـیئامن و 
. دنوش خزود  دراو  ینیعم  رد  زا  دیاب  هتسد  ره  ینعی  هدش  مولعم  اهباب  نآ  زا  یکی  اهیخزود 

مهس هب  تیصو 

. دندرک فالتخا  هثرو  وا  زا  سپ  درکن  مولعم  ار  نآ  هزادنا  دومن و  تیصو  ار  شاهیلام  زا  یمهس  گرم  ماگنه  رد  يدرم  ( 3)
______________________________

هیآ 44. رجح  هروس  ( 1)
ص:211  ، داشرإلا همجرت 

ِءارَقُْفِلل ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  دنیامن و  فرص  دوخ  درومب  شتیصو  بجومب  ار  شلام  زا  متشه  کی  داد  روتـسد  یلع ع 
. دنراد تاقدص  زا  یمهس  یفنص ، ره  دنافنص و  تشه  نانآ  هک  ِنیِکاسَْملا  َو 

یمیدق هدنب  يدازآ  هب  تیصو 

وا تیـصوب  هنوگچ  تسنادن  وا  یـصو  درم ، نوچ  دینک  دازآ  ارم  یمیدـق  ياههدـنب  مامت  نم  تشذـگرد  زا  سپ  درک  تیـصو  يدرم  ( 1)
. دنک راتفر 

َو دناوخ : ار  هیآ  نیا  دینک و  دازآ  هتـشاد  رایتخا  تحت  رد  هام  شـش  هک  ار  ياهدنب  ره  دومرف  تساوخ  کمک  يو  زا  هدمآ  یلع ع  روضح 
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تروصب نایاپ  رد  دومن  یط  ار  اهنآ  نوچ  هک  میدرک  رارقرب  یلزانم  هاـم ، ریـس  يارب  « 1  » ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا 
. دیآیمرد لکش  یلاله  نهک  هخاش 

دیآیمرد لاله  تروصب  هام  شش  زا  سپ  تخرد  هخاش  هدش  تباث  دوخ  لحم  رد  و 

هزور رذن 

ار هیآ  نیا  دریگب و  هزور  هاـم  شـش  دـیاب  دومرف  واـب  یلع ع  هدرکن  نیعم  ار  نآ  ناـمز  دریگب و  هزور  ار  ینیح  دوـب  هدرک  رذـن  يدرم  ( 2)
. دوشیم هداد  شراگدرورپ  نذاب  هام  شش  ره  رد  تخرد  هویم  « 2  » اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  دناوخ 

ابر امرخ  نز 

ناـهد ناـیم  رد  تشادرب  ار  اـهنآ  زا  یکی  مرـسمه  مدراذـگ  دوـخ  شیپ  رد  اـمرخ  رادـقم  تشاد  هضرع  هدـمآ  یلع ع  روـضح  يدرم  ( 3)
؟ درک دیاب  هچ  نونکا  دنکفین  نوریب  دروخن و  ار  امرخ  نآ  هک  مدروخ  دنگوس  وا  قالطب  دراذگ ،

______________________________

. سی هروس 39  هیآ  ( 1)
میهاربا هروس  هیآ 31  ( 2)

ص:212  ، داشرإلا همجرت 
. دنکفیب نوریب  ار  یمین  دروخب و  ار  نآ  زا  یمین  دوش  تحار  وت  دنگوس  يراتفرگ  زا  دهاوخب  رگا  دومرف  یلع ع 

دز ار  شنز  هک  يرهوش 

هک تسا ) دنزرف  شیادیپ  همدقم  هک  محر  رد  هتسب  نوخ   ) هقلع هجیتن ، رد  دز  ار  ینتسبآ  نز  يدرم  دندیناسر  یلع ع  ترضح  ضرعب  ( 1)
ُهاْنلَعَج َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  دـناوخ  ار  تایآ  نیا  دـهدب و  هید  رانید  لهچ  دـیاب  دومرف  درک  طقـس  دوب  شمحر  رد 

َكَرابَتَف َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن 
محر رد  هفطن  تروصب  ار  وا  سپـس  دوب  لگ  زا  وا  شنیرفآ  ءدبم  میدیرفآ و  هزیکاپ  فاص و  لگ  زا  ار  یمدآ  ام  « 1  » َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا 

، ناوختـسا يور  رب  ناوختـسا و  هب  لیدـبت  ار  نآ  هدـیوج و  تشوگ  لکـشب  ار  هتـسب  نوخ  هتـسب و  نوـخ  تروـصب  ار  هفطن  میدروآ و  رد 
. تسناراگدیرفآ نیرتهب  وا  رترب و  دوخ  ياوس  ام  زا  ادخ  سپ  میدرک  داجیا  هزات  هدیرفآ  تروصب  نیا  زا  سپ  میدیشوپ و  تسوپ 

رانید و داتشه  ماکحتسا  زا  لبق  ناوختسا  رانید ، تصـش  هغـضم  رانید  لهچ  هقلع  رانید  تسیب  دوش  طقـس  هاگ  ره  هفطن  يارب  دومرف  هاگنآ 
هک ار  وا  هبیرغ  ماـکحا  هقباـسیب و  ياـهیرواد  زا  یـشخب  اجنیدـب  اـت  دوش  هداد  دـیاب  هید  راـنید  رازه  حور  اـب  راـنید و  دـص  حوریب  تروص 

، هدرک ذـخا  وا  ترـضح  زا  هدومن  تموکح  اهنادـب  مالـسا  رد  مه  یـسک  رگا  هدربـن و  یپ  اهنادـب  هصاـخ  هماـع و  هدـشن و  قـفوم  نارگید 
. میدروآ

اجبان ینخس  اهنآ  یتسرد  تقیقح و  رد  یسک  رگا  هدرک و  لمع  زین  وا  نادناخ  اهیرواد  نیا  همه  هب  و 
______________________________

نونمؤم هروس  ات 15  تایآ 12  ( 1)
ص:213  ، داشرإلا همجرت 
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. هدیدرگ فرحنم  تقیقح  قح و  هار  زا  دیوگب 
. تسام دوصقم  يارب  یفاک  هدش  هدروآ  راصتخا  تروصب  هک  یلع  ياهیرواد  هزادنا  نیمه  و 

وا نانخس  زا  هراپ  موس  باب 

هراشا

عاونا وا و  یئایربک  باـنج  ندوب  لداـع  دـشابیمن و  دوخ  قلخب  هیبش  وا  هکنیا  ادـخ و  یئاـتکی  تفرعم و  هراـب  رد  وا  نانخـس  هلمج  زا  ( 1)
وا یئاتکی  ادـخ و  تفرعمب  مدرم  نتـشاداو  هراب  رد  یلع ع  تفگ  ناسیک  نب  حـلاص  هک  تسنیا  وا  يراب  تاذ  رب  لئالد  یهلا و  ياـهتمکح 

. تسوا يدننامیب  وا  یئاتکی  شور  وا و  یئاتکی  وا  یئاسانش  هشیر  یئاسانشادخ و  یگدنب  هیاپ  نیتسخن  هدومرف 
اهنآ زین  تسا و  هدـش  هتخاـس  دـنریگاج  وا  رد  اهتفـص  هک  یـسک  ره  دـنهاوگ  اـهدرخ  اریز  دـنریگاج  وا  رد  اهتفـص  هک  تـسنآ  زا  رترب  وا 
هدرب وا  یئاسانـش  هب  یپ  درخ  اب  دنیوا و  يوسب  ربهر  وا  ياههتخاس  دـشابیمن  يرگید  تسد  هدـش  هتخاس  تسا و  هدـنزاس  وا  هک  دـنهاوگ 

ار دوخ  تیبوبر  هلیـسو  نیدـب  داد و  رارق  دوخ  ندوب  يارب  لیلد  ار  شاهدـیرفآ  ددرگیم  تباث  وا  تجح  وا ، ياهناشن  ندـید  اـب  دوشیم و 
وا نوچ  دشابیمن و  کیرش  وا  يراگدرورپ  رد  یسک  درادن و  زابنا  تسا و  میدق  تساتمهیب  ياتکی  وا  هک  درک  رادومن  تخاس و  ادیوه 

رارقرب یکیدزن  مهب  کیدزن  ياهزیچ  نایم  نوچ  درادـن و  يدـض  دوخ  يارب  دوشیم  رادومن  هداد  يراـگزاسان  راـگزاسان  ياـهزیچ  ناـیم 
. درادن ینیرق  دوخ  هک  تسادیوه  هتخاس 

راصتخا اب  مینک  نایب  ار  نآ  همه  میهاوخب  رگا  هک  هدومرف  ینالوط  یشیامرف  صوصخ  نیا  رد  هرخالاب  و 
ص:214  ، داشرإلا همجرت 
. تسین راگزاس  ام  باتک 

درک دای  دنگوس  قیرط  نیا  هب  یلع ع  روضح  رد  يدرم  دیوگیم  یبعش  هک  تسنیا  یکی  ادخ  يدننامیب  هراب  رد  یلع ع  نانخـس  زا  و  ( 1)
رب ياو  دومرف  هدز  واب  هنایزات  اب  ریما ع  ترضح  تسا  باجح  رد  نامـسآ  هقبط  تفه  رد  هک  یـسکب  دنگوس  قابط  عبـسب  بجتحا  يذلا  و 

نیمز رد  يزیچ  درادن و  هژیو  ناکم  هک  یئادخ  تسا  هزنم  دنامب  ناهنپ  وا  زا  يرما  ای  ناهنپ  يزیچ  رد  هک  تسنیا  زا  رترب  لاعتم  يادـخ  وت 
ات يدرکن  دای  دنگوس  ادـخب  وت  اریز  هن  دومرف  مهدـب  مسق  هرافک  یئامرفیم  نونکا  درکـضرع  درم  نآ  دـشابیمن  هدیـشوپ  وا  رب  نامـسآ  و 

. يدروخ دنگوس  ادخ  ریغب  هکلب  یهدب  هرافک 
هک ار  یئادخ  دومرف  هدید  ار  وا  هتخادرپ  ادخ  تدابع  هب  هک  یماگنه  رد  دیـسرپ  دمآ  یلع ع  روضح  يدرم  دـناهدرک  تیاور  رابخا  نالقان 

ار وا  دنناوتیمن  رـس  ياهمـشچ  وت  رب  ياو  دومرف  يدرک  هدهاشم  یتیفیک  هچب  يدید  ار  وا  هک  یماگنه  دیـسرپ  ماهدومنن  یگدنب  ماهدـیدن 
. دننیبیم ار  وا  دوخ  یقیقح  ياهنامیا  اب  اهلد  ناگدید  هکلب  دننک  هدهاشم 

يرهاظ و ساوح  درک و  ربارب  دوخ  ياوس  ام  اب  ناوتیمن  ار  وا  تسا  فوصوم  اهنادب  وا  تخانـش و  ناوتیم  وا  هزادـنایب  ياهناشن  زا  ار  ادـخ 
. دناهدنامرد وا  كرد  زا  نطاب 

مـشچ اب  ار  ادخ  هکنآ  رب  تسا  لیلد  ثیدح  نیا  دروآ  دوجوب  هداوناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر  دنادیم  ادـخ  تفگیم  تشگزاب و  درم  نآ 
. دید ناوتیمن  يرهاظ 

نایم هک  یگنج  نیا  ایآ  دیسرپ  هدیسر  وا  روضح  يدرم  تشگرب  نیفص  راکیپ  زا  یلع ع  هکنآ  زا  سپ  ( 2)
ص:215  ، داشرإلا همجرت 

نآ رد  یهلا  ردق  اضق و  تسد  هکنیا  زج  دیرذگیمن  یبیـشن  زارف و  چیهب  دومرف  ریخ ؟ ای  تسادخ  ردق  اضقب و  داتفا  قافتا  ام  نانمـشد  ام و 
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. دراد طلست  فرصت و 
. میامنیم باستحا  ادخ  دزن  رد  ماهدش  لمحتم  هک  ار  یتقشم  نیا  رب  انب  تفگ  وا 

؟ هچ يارب  دومرف 
. درادن یباقع  زین  نامینامرفان  یباوث و  ام  يرادربنامرف  دیامن  تیاده  يراکب  ار  ام  ردق  اضق و  هک  یماگنه  درکضرع 

ناوریپ ناتـسرپتب و  هدـیقع  تسا  یمزال  ردـق  اضق و  هکنیاب  داقتعا  اریز  تسا  نینچ  هن  تسا  یمتح  ردـق  اـضق و  نیا  هدرک  لاـیخ  دومرف 
دوخ باقع  زا  هدینادرگ و  ریخم  اهراک  رد  ار  مدرم  نانم  يادخ  تسنایـسوجم  تما و  نیا  ياهیردـق  نامحر و  يادـخ  نانمـشد  ناطیش و 

بلاغ وا  رب  دنیامن و  تعاطا  تهارک  اب  وا  زا  ات  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  هدومن و  ناشیا  هب  كدـنا  فیلکت  هدـیناسرت و  تسوا  یهن  هجیتن  هک 
مدرم هدیقع  قیاقح  نیا  فالخ  هدیرفاین ، رمثیب  تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  دنیامن و  وا  تیـصعم  هدش و  بولغم  ات  دناهدیدرگن 

. منهج باذع  زا  ناشیا  رب  ياو  تسا و  رفاک 
دب و راک  زا  نتشادرب  تسد  کین و  راک  يارب  یگدامآ  ینامرفان و  زا  یهن  يرادربنامرفب و  رما  دومرف  تسیچ ؟ ردق  اضق و  دیسرپ  درم  نآ 

هرخالاب دنـسپان و  ياهراک  زا  نداد  يرود  هدیدنـسپ و  ياهراک  هب  بیغرت  دیعو و  دعو و  وا و  ناراکتیـصعم  يراوخ  وا و  تبرقب  يرای 
دوبان ار  لامعا  هک  درک  لایخ  دـش و  دـنباپ  دـیابن  اهنیا  زا  زجب  دراد و  نایرج  ام  لامعا  لاـعفا و  رد  هک  تسادـخ  ردـق  اـضق و  اـهنیا  ماـمت 

. دزاسیم
یگراچیب زا  ارم  هچنانچ  دیاشگب  وت  يورب  ار  شیاشگ  برد  ادخ  دومرف  هدش  لاحشوخ  درم  نآ 

ص:216  ، داشرإلا همجرت 
. درک تئارق  ار  رعش  ود  نیا  يدیشخب و  تاجن 

. میراد ترفغم  يوزرآ  هدنشخب  يادخ  زا  وت  زا  يرادربنامرف  رثا  رب  تمایق  يادرف  ام  هک  یتسه  یئاوشیپ  وت 
. دیامرف ناسحا  وتب  يدومرف  امب  هک  یناسحا  نیا  ربارب  رد  يادخ  یتخاس  راکشآ  هدنام  هدیشوپ  ام  رب  ینید  روما  زا  هچنآ 

. دشابیمن ثبع  هدوبن و  تمکحیب  ادخ  لاعفا  دنکیم  مولعم  دهدیم و  حیضوت  ار  ربج  یفن  لدع و  ینعم  ثیدح  نیا 

نادنمشناد زا  شیاتس   1 لصف -

. تمکح ملع و  يریگدای  يرترب و  مدرم و  فانصا  نادنمشناد و  شیاتس  رد  یلع ع  راتفگ  ( 1)
. دومرف هدیشک  یهآ  میدش  ارحص  دراو  هتفر  نوریب  دجسم  زا  هتفرگ  ارم  تسد  یلع ع  دجسم ، رد  يزور  تفگ  دایز  نب  لیمک 

میوگیم هچنآ  کنیا  دـنک ، يرادـهگن  رتهب  دوشیم  هضافا  ودـب  هچنآ  هک  تسا  یلد  اهنآ  نیرتهب  تسیئاـهفرظ  دـننام  اـهلد  نیا  لـیمک  يا 
نارگید دوخ و  یئاـهر  طارـص  رد  هک  يدرگاـش  و  هدـش ) تیبرت  راـگدرورپ  تسدـب  هک   ) یناـبر ملاـع  دناهتـسد  هسب  مدرم  راپـس  رطاـخب 

هک نادان ) مدرم  هرخالاب  دننکیم و  تکرح  فرط  نآب  فرط  نیا  زا  نادنفسوگ  هلگ  هارمه  هک  يدروخ  ياهـسگم   ) عاعر جمه  هدمآرد و 
دنتفایم و يزاوآ  ره  یپ  رد 

ص:217  ، داشرإلا همجرت 
. دناهدیدرگن هدنهانپ  يراوتسا  هیاپ  هب  هدربن و  هرهب  ملع  دیشروخ  رون  زا  دنهجیم  نآ  لابندب  دزوب  هک  يداب  ره 

زا شناد  دـهاکیم و  نارگیدـب  شـشخب  اب  هیلام  یتورث ، ظفاح  وت  وت و  رادـهگن  ملع  هکنیا  يارب  تسا  رتهب  لاـم  زا  شناد  لـیمک ، يا  ( 1)
. دراذگیم ینوزفب  ور  نارگیدب  نتخومآ 

دحب اهنآ  تعاط  هلیـسو  نیدب  دـنتایح  رد  هک  یتقو  ات  دـنوش و  نآ  هب  نیدـتم  دـیاب  مدرم  هک  تسا  ینید  شناد ، ملعب و  تبحم  لیمک ، يا 
. موکحم لام  تسا و  مکاح  شناد  دنام  رارقرب  وا  نادیواج  راثآ  نیرتهب  شتشذگرد  زا  سپ  دسر و  لامک 
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تـسا دوقفم  ناشدـبلاک  دـنیاجرباپ  تسا  یقاب  راگزور  ات  نادنمـشناد  نکیل  دـنناگدرم  تقیقح  رد  دـناهدنز  هکنآ  اب  نارادـلام  لیمک  يا 
هدومن دوخ  تفرعم  تمکح و  زا  ولمم  هنیـسب  هراشا  دیـشک و  یکاـندرد  هآ  رگید  راـب  تسا  دوجوم  نارگید  ياـهلد  رد  ناـشتقیقح  نکیل 

ودب ار  شزرا  رپ  اهبنارگ و  جنگ  نیا  دیلک  مبایب  ار  یـسک  رگا  تسا  مکح  فراعم و  زا  لامالام  يایرد  لامک و  ملع و  نزخم  اجنیا  تفگ 
. میامنیمن ادیپ  تسد  یصخش  نینچب  تاهیه  مراپسیم 

راکب يارب  ار  یهلا  دعاوق  ینید و  لوصا  اریز  دشابیمن  نانیمطا  دروم  نکیل  تسا  هدیمهف  یمدآ  هک  منکیم  ادیپ  یـسرتسد  یـصخشب  يرآ 
. دربیم راکب  وا  باتک  هیلع  ار  یهلا  ياهتمعن  دبای و  تسد  وا  ءایلوا  رب  ات  دزومآیم  ار  یهلا  هلدا  دریگیمارف و  يویند  روما  ندرب 

دتفیب وا  لد  رد  هک  ياههبـش  نیتسخن  درادن و  یئانیب  هار  نیا  رد  یلو  تسا  داقنم  عیطم و  تحلـصم  تمکح و  ربارب  رد  مسریم  يرگیدب  و 
. دریگیمارف ار  وا  بلق  رسارس  کش  رابغ  يدوزب 

. درک نانیمطا  ناوتیمن  هتسد  ود  نیا  زا  کی  چیهب  دینادب 
درگ هب  هک  یئاهمدآ  هدـش و  دوخیب  دوخ  زا  توهـش  ربارب  رد  دایقنا  لامک  اب  هتخادرپ و  يویند  ياهتذـل  هب  مامت  صرح  اب  هک  یناسک  اریز 

يراورپ تاناویحب  نانیا  دنشاب و  هتشاد  ار  مدرم  يربهر  تمس  دنشابیمن  هتسیاش  هدش  مرگرس  هیلام  ندرک  هریخذ  يویند و  هیامرـس  ندروآ 
. دنهیبش

ص:218  ، داشرإلا همجرت 
تجح زا  یلاـخ  نیمز  لاـح  نیع  رد  يرآ  دریمیم  مه  ملع  درم  هک  ملاـع  دوـبن  ملع  يارب  یلماـح  دیـسر و  اجنیدـب  راـک  هک  یماـگنه  ( 1)

. دورن نیب  زا  وا  تانیب  یهلا و  مکحم  هلدا  ات  تسنامدرم  زا  یفخم  كانمیب و  ای  دننیبیم و  ار  وا  همه  هک  تسا  يرهاظ  تجح  ای  دشابیمن 
ات دنکیم  ظفح  ار  دوخ  ياهتجح  ناشیا  تکربب  لاعتم  يادخ  ردقلا و  میظع  دـندودعم و  ناشیا  دـنملاع  رخف  هک  هدـع  نیا  دـنیاجک  نکیل 

. دنراذگ هعیدوب  ناشدوخ  دننام  ياهلد  نیمزرس  رد  ار  یهلا  فراعم  قیاقح و  لوصا  دنیآ و  دوجوب  ناشیا  لاثما 
ادـیپ یعقاو  نیقی  هدروآ و  يور  اهنآب  فرط  همه  زا  مه  شناد  ملع و  هتفرگارف  ار  ناشدوجو  ياپارـس  نامیا  قیاقح  هکنآ  رب  هوـالع  ناـنیا 
ودـب نانآ  دنـسارهیم  لهاج  مدرم  هچنآ  زا  هدومن و  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  ناـنآ  دـنوریمن  راـب  ریز  نارگید  هک  اهیتخـس  ربارب  رد  هدرک و 

ار مدرم  هک  دننیمز  رد  ادخ  ياههفیلخ  نانیا  تسا  هتخیوآ  الاب  ملاعب  ناشحاورا  دننکیم و  تبحاصم  ایند  اب  دوخ  ياهدبلاک  اب  هتفرگ  تفلا 
. دنتسه وا  ناگدنب  رب  ادخ  ياهتجح  دننکیم و  توعد  وا  نیدب 

تشادرب و نم  تسد  زا  تسد  هاگنآ  مراد . ار  ناشرادید  قوش  منیبهب و  ار  نانآ  ملیام  ردقچ  تشاد  راهظا  دیشک و  يدرـس  هآ  زین  راب  نیا 
. ورب یهاوخیم  اجک  ره  دومرف 

نادنمشناد فیصوت   2 لصف -

هک يزرط  نادنمشناد و  تفص  هب  انمض  درکیم و  زاربا  ار  شیوخ  لضف  دناوخیم و  دوخ  تفرعمب  ار  مدرم  هک  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 2)
رد رابخا  ءاملع  ار  تاعوضوم  نیا  دیامنیم  هراشا  دنک  راتفر  نادب  ملعتم  دیاب 

ص:219  ، داشرإلا همجرت 
شیاتـس میئامنیم  رکذ  ار  دـعب  هب  نآ  زا  هتفگ و  كرت  اجنیدـب  ات  ار  نآ  زاغآ  ام  دـناهدرک و  تیاور  هدـنام  راگدایب  بانج  نآ  زا  هک  هبطخ 

رد ار  يربمیپ  داهن و  تنم  ام  رب  ار  مالسا  تمعن  داد و  تاجن  يروک  زا  دومرف و  يربهر  تیاده  طارـصب  یهارمگ  هار  زا  ار  ام  هک  ار  ادخ 
دیرفآ یتما  نیرتهب  ار  ام  تشاد و  رختفم  يربمیپ  تمسب  ار  ام  ناینیـشیپ  داد و  رارق  دوخ  ناگدیرفآ  نابیجن  زا  ار  ام  دومرف و  ررقم  ام  نایم 

تـسود ار  وا  زج  میریگن و  وا  زابنا  ار  يزیچ  میزادرپب و  وا  یگدـنب  هب  میئامن و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  اـت  دـیزگرب  مدرم  ناـیم  زا  و 
اعد دوشیم  هتفریذپ  مینک  تعافش  ار  یسک  ره  تسام و  تسدب  مدرم  تعافش  تسام  رب  هاوگ  ادخ  لوسر  ادخ و  ناهاوگ  ام  مینادن  دوخ 
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كاپ و يدیلپ  زا  ار  ام  ادـخ  دوشیم  هدیـشخب  وا  ناهانگ  دـشاب  ام  ءاعد  لومـشم  یـسک  ره  دـسریم و  تباجا  فدـهب  ام  ءاعد  ریت  مینکیم 
. مینکیمن باختنا  دوخ  يارب  وا  زج  یتسود  ام  هتخاس و  هزیکاپ 

ار ناراکهانگ  یلاعت  وا  هک  دیـشاب  كانمیب  ادخ  زا  دـیزادرپن و  ینمـشد  هانگ و  هب  دـیئامن و  بیقعت  يراکزیهرپ  يراکوکین و  زا  مدرم  يا 
. دیامرفیم باقع  تخس 

دینک و هدافتسا  تصرف  زا  تسا  یقاب  تقو  ات  کنیا  مرتهتسیاش  لوسر  ادخب و  امش  همه  زا  متـسه و  امـش  ربمیپ  يومع  رـسپ  نم  مدرم  يا 
تخر ناهج  نیا  زا  یملاع  چیه  ددرگیم و  دودـسم  امـش  يورب  ملع  برد  يدوز  نیدـب  دـینادب  نانچ  دیـسرپب و  نم  زا  دـیهاوخیم  هچ  ره 

نامدرم نایم  رد  نادنمشناد  انامه  ددرگیم و  ناهنپ  ربقب  يو  اب  دریگبارف  وا  زا  هتسناوتن  یسک  هک  شـشناد  زا  یخرب  هکنیا  رگم  ددنبیمنرب 
. دندرگیم دنمهرهب  وا  رون  زا  مه  ناگراتس  ریاس  هک  دناهدراهچ  بش  هام  دننام 

ندروآ تسدب  تهجب  شناد  زا  دیشاب و  هجوتم  دیشوکب و  نآ  لیصحت  ددص  رد  دینک و  هئاضتـسا  شناد  ملع و  رون  زا  دیناوتیم  ردقچ  ره 
نادنمشناد ربارب  رد  هک  دیریگمارف  شناد  هکنآ  یکی  دیئامنن  بیقعت  تلصخ  راهچ 

ص:220  ، داشرإلا همجرت 
دوخب ار  مدرم  مراهچ  دیـشاب  هدـحو  ملکتم  هدرک  یئامندوخ  سلاجم  رد  موس  دـینک  هلداجم  نادان  مدرم  اـب  مود  دـیئامن  یـشورفدوخ ؟؟؟

. دیئامن ترهش  بسک  هار  نیا  زا  دیزاس و  هجوتم 
. تسا لهاج  زا  رتخس  ملاع  باذع  دنشابیمن  ربارب  تبوقع  رظن  زا  لهاج  ملاع و  تمایق  يادرف 

اونش وا  هک  دنک  تباجا  ار  ام  ءاعد  دهد و  رارق  دوخ  يارب  صلاخ  ار  ام  شناد  دزاس و  دنمهرهب  هدادارف  هچنآ  زا  ار  امـش  ام و  لاعتم  يادخ 
. تسا هدننکتباجا  و 

درگاش داتسا و  هیور   3 لصف -

یماگنه دیوگن و  باوج  يدنت  هب  خـساپ  رد  دـننکن و  شـسرپ  دایز  يو  زا  هک  تسنآ  ملاع  قح  دومرفیم : یلع ع  تفگ  روعا  ثراح  ( 1)
رد ار  يّرس  دننکن  هراشا  وا  فرطب  تسد  اب  دنشکن و  ار  وا  هماج  تساخرب  اج  زا  نوچ  دشاب و  هتـشادن  باوج  رب  رارـصا  دراد  تلاسک  هک 

. دنراذگ مارتحا  تسا  یهلا  سومان  ظفاح  هکنیا  ظاحلب  وا  زا  دنیامنن و  تبیغ  یسک  زا  وا  روضح  رد  دننکن و  اشفا  وا  شیپ 
مارتحا مالس و  تسخن  دنک  هدهاشم  هدع  نایم  رد  ار  وا  نوچ  دوشن و  هتسخ  وا  ینالوط  تبحاصم  زا  دنیشنب و  داتـسا  ربارب  رد  دیاب  درگاش 

. دنک تاعارم  ار  وا  قح  دیامن و  يرادهگن  يو  زا  روضح  تبیغ و  رد  دنک و  مالس  هدومن  مارتحا  صوصخب  وا  زا  هدروآ و  اجب  یمومع 
. تسا رتالاب  شدزم  رجا و  دشاب  ادخ  هار  رد  دهاجم  هک  اسراپ  راد  هزور  زا  دنمشناد  صخش  اریز 

. دزاسب دودسم  ار  هنخر  نآ  دناوتیمن  وا  حلاص  نیشناج  زا  زجب  يزیچ  هک  دتفیب  مالسا  رد  هنخر  دریمب  یملاع  نوچ 
ص:221  ، داشرإلا همجرت 

. دننکیم اعد  وا  يارب  نیمز  نامسآ و  تادوجوم  مامت  دنیامنیم و  رافغتسا  ناگتشرف  ملع  بلاط  يارب 

ناراذگتعدب اب  ینخس   4 لصف -

. هدومرف دناهدیدرگ  فرحنم  قح  لها  هار  زا  هتفگ و  نخس  دوخ  رکفب  ینید  روما  هراب  رد  هک  نانآ  ناعدتبم و  اب  هک  وا  نانخس  زا  ( 1)
: دناهدرک تیاور  نینچ  ناگدربمان  هراب  رد  ار  وا  راتفگ  هعیش  ینس و 

هک منآ  تحـص  لیفک  دوخ  هداد و  رارق  نآ  ورگ  رد  ار  دوخ  همذ  میوگیم  هچنآ  دعب  اما  شراوگرزب  ربمیپ  رب  وا  دورد  ادـخ و  يارب  ساپس 
همه زا  دربـب  یپ  دوخ  تلزنم  ردـقب و  سک  ره  هدـنامن . بآیب  یهاـیگ  چـیه  هشیر  هدیکـشخن و  يوقت  نتـشاد  رثا  رب  یموـق  چـیه  هتـشک 
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یـسک دارفا  همه  نیرتضوغبم  تسا و  یفاک  دنادن  ار  دوخ  ردق  هک  يدرف  ره  یگراچیب  يارب  ینادان  لهج و  هدـیدرگ و  دـنمهرهب  تاریخ 
تسا دنـسرخ  زیمآ  تعدب  راتفگب  هدرک و  هجوت  تلالـض  هار  هروکب  تقیقح  قح و  هار  زا  دشاب و  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا 
هارمگ هدـیدرگ و  هارمگ  دوـخ  ناینیـشیپ  قـیرط  زا  تسنارگید  يارب  تربـع  شیاـمزآ و  هار  عـقاو  رد  وا  دـناوخیم و  زاـمن  دریگیم و  هزور 
يارب ار  ینادان  تسا  شیوخ  ياهیراکاطخ  ورگ  رد  دوخ  دشکیم و  دوخ  شودب  ار  نارگید  ياهیراکهزب  دیامن  ادتقا  واب  هک  یـسک  دنکیم 

هیبش هک  اـهنآ  اـنیبان ، روک و  تیادـه  هار  زا  تسا و  لـفاغ  دوخ  ماجنارـس  یکیراـت  زا  دربیم و  رـسب  نـالهاج  ناـیم  رد  هدومن و  هشیپ  دوخ 
ياهزیچ يروآعمج  ددص  رد  دادماب  درادیمنرب ، باوخ  شلاب  زا  رس  یتحار  لامک  اب  يزور  چیه  دنرادنپیم و  دنمشناد  اریو  دنناسناب 

ص:222  ، داشرإلا همجرت 
دزاس و باریـس  هدیدنگ  بآ  نیا  زا  ار  دوخ  ات  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  هتـسویپ  تسا و  رتهب  شرایـسب  زا  نآ  كدـنا  هک  دـیآیمرب  يرایـسب 

. دروآ تسدب  بسانمان  قیالان و  ياهزیچ 
هک دمآ  دهاوخ  مه  يرگید  دنکیمن  رکف  دنک و  حالصا  ار  نارگید  ياهیراکبارخ  هک  دنکیم  تنامض  دنیشنیم و  تموکح  دنـسم  رب  ( 1)

دیوجیم دادمتـسا  دوخ  لطاب  ءارآ  زا  نآ  عفر  يارب  درک  دمآشیپ  وا  يارب  همهبم  روما  زا  یکی  رگا  دـیامن و  ضقن  ار  وا  تسیاشان  ماکحا 
. دنکیم رداص  یعطق  يأر  و 

هیور وا  هیور  رب  هوالع  دنکیمن  لایخ  باوص و  ای  هدرک  اطخ  دنادیمن  هدیشوپ و  ار  توبکنع  رات  زا  رتکزان  كانههبش  ياهـسابل  اونیب  نیا  و 
دیامنیمن و بیذکت  ار  نآ  هتسناد و  حیحص  ار  دوخ  يأر  دنک  هسیاقم  يزیچ  اب  ار  يزیچ  یماگنه  رگا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  يرگید 

دوخ یگراچیب  صقن و  هب  تسا و  لهاج  هک  دنادیم  اریز  دیوگیمن  ینخس  هراب  نآ  رد  دنکیم و  نامتک  دنامب  هدیشوپ  وا  رب  یعوضوم  رگا 
. دنوشن ربخاب  وا  ینادان  زا  نارگید  ات  هدرکن  راهظا  زاب  لاح  نیع  رد  هدرب  یپ 

دراو یناداـن  لـهج و  ياـهیکیرات  رد  تقیقح  رد  وا  دـنکیم و  مادـقا  درادـن  یعـالطا  هک  يراـک  رد  دوـخ  ضرغ  ندرب  شیپ  يارب  هاـگنآ 
ناگراچیب هار  رس  دوخ  ینامیایب  تخرد  زا  ار  قافن  لهج و  ياهراخ  اهگرب و  دشکیم و  شیوخ  شودب  ار  تاهبـش  هنوگ  همه  دوشیم و 

ینکـشنادند ياهلیلد  لئاسم  تابثا  رد  دوشیمن و  شناد  ملع و  تسد  میلـست  یگداـس  هب  دـهاوخیمن و  شزوپ  دـنادیمن  هچنآ  زا  دزیریم و 
دزاسیم هدنکارپ  فارطاب  ار  کشخ  ياهگرب  هکیداب  دننام  ار  تایاور  دـهدب  هرهب  مه  نارگیدـب  دربب و  یظح  هار  نیا  زا  دـناوتب  هک  درادـن 

لالح ار  مارح  جرف  دننزیم و  هلان  اهنوخ  دـنیآیمرد و  هیرگب  وا  زا  اهثرا  هک  دـشوکیم  هیور  نیا  رد  نانچ  دربیم و  راکب  لحمان  لحم و  رد 
. دوشیمن نامیشپ  دوخ  ریصقت  یهاتوک و  زا  دنکیمن و  ایح  دیوگیم  هچنآ  زا  هرخالاب  دزاسیم و  مارح  ار  لالح  و 

ص:223  ، داشرإلا همجرت 
امـش یهاوخرذـع  شزوپ و  هیام  وا  لهج  هک  دـینک  ادـیپ  یـسک  هراب  رد  تفرعم  دـیئامن و  يوریپ  قح  نامرف  زا  دـیناوتیم  اـت  مدرم  يا  ( 1)

دیـسر شنادناخب  وا  زا  امـش و  ربمیپ  هب  اهنآ  همه  دنتفای  يرترب  نادـب  ناربمیپ  همه  دـش و  هضافا  مدآ ع  ترـضح  هب  هک  یملع  اریز  تسین 
رد مه  هنیفـس  نینچ  دیاهتفای  تاجن  حون  هنیفـس  اب  هک  یناسک  هداز  يا  دننکیم  تیاده  ینادرگرـس  ياهنایب  هب  ار  امـش  هدش  هنوگچ  کنیا 

ناگراوس و دـنتفای  تاجن  ـالب  بادرگ  اـیرد و  باـقرغ  زا  یتشک  نآ  ناـگراوس  هک  ناـنچمه  دـیئآرد و  نآ  رد  تسا  دوجوم  امـش  ناـیم 
هک متـسه  وا  ورگ  رد  ینعم  مامتب  دوخ  نم  دننکیم و  ادیپ  یئاهر  ترخآ  باذع  ایند و  یهارمگ  یتخبدب و  زا  مه  یتشک  نیاب  نالـسوتم 
وفت دـنک و  فلخت  هک  یـسک  لاحب  ادـب  میوگیم  نکیل  منکیمن  روبجم  ناشتاجن  يارب  ار  مدرم  لاح  نیع  رد  مناهرب و  یگراچیب  زا  اریو 

. درادرب تفلاخم  مدق  هک  یصخش  نآ  رب 
ود منکیم و  چوک  امـش  نایم  زا  نم  دومرف  دوخ  نادـناخ  هراب  رد  عادولا  ۀـجح  رد  هک  ادـخ ص  لوسر  راـتفگ  زا  دـیاهدرک  شومارف  اـیآ 

نآرق و ادخ  باتک  یکی  دیوشن  هارمگ  هاگ  چیه  دیـشاب  هدنکفا  ناشنمادـب  تسد  یتقو  ات  هک  مراذـگیم  اجب  دوخ  زا  سپ  اهبنارگ  راگدای 
دنبایرد ارم  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنـشاب  رگید  کـی  تشپ  هب  تشپ  هراومه  دـنوشن و  ادـج  رگید  کـی  زا  ود  نیا  تسنم و  نادـناخ  رگید 
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ناشتفلاخم تسا و  یندیماشآ  راوگشوخ  بآ  ناشیا  یتسود  دینادب  درک  دیهاوخ  هلماعم  ناشیا  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  دیشاب  هجوتم  نونکا 
. تسا یندنکفا  رود  هدافتسا و  لباق  ریغ  خلت  روش و  بآ 

ایند زا  یفرعم   5 لصف -

. نآ زا  نداد  يرود  ایند و  هراب  رد  یلع ع  راتفگ  ( 2)
فیطل مرن و  دنشک  تسد  ار  نآ  ندب  هاگ  ره  هک  تسیلاخ  طخشوخ و  رام  تیاکح  ایند  تیاکح  انامه  دعب  اما 

ص:224  ، داشرإلا همجرت 
رهب و  امن ، هدافتـسا  رتمک  نآـب  طوبرم  روما  زا  شاـب و  رذـح  رد  اـیند  ياهیتفگـش  زا  کـنیا  فیثک  هدنـشک و  نآ  ینورد  رهز  نکیل  تسا 

ياهریت فدـه  تسا  دنـسرخ  نآ  طاشن  رورـس و  هب  هک  نانچ  راد  اـیند  اریز  نک  يرود  يو  زا  نآ  زا  رتشیب  یتسه  ایندـب  لـیام  هک  هزادـنا 
. تسه زین  نآ  يراتفرگ 

ترخآ هشوت   6 لصف -

ياهراکب ار  مدرم  ندرکراداو  یلاعت و  يراب  ترـضح  تاقالم  يارب  یگدامآ  ترخآ و  هشوت  ندروآ  تسدـب  هراب  رد  یلع ع  راـتفگ  ( 1)
. هتسیاش

نآ فارطا  اهیدجـسم و  همه  هک  دنلب  يادص  اب  دندنکفایم  یتحار  باوختخر  مدرم  هک  بش  همه  رد  یلع ع  دـناهدرک  تیاور  رابخا  هلقن 
: دومرفیم دندینشیم 

يارب ياهتسیاش  هشوت  داز و  دیهاکب و  ایند  رد  هماقا  زا  دیروآدرگ و  دهد  ادن  گرم  يدانم  هکنآ  زا  شیپ  ار  ترخآ  هشوت  داز و  مدرم  يا 
ای کنیا  دیئامن  فقوت  دینک و  روبع  اهنآ  زا  دـیاب  ریزگان  هک  دـیراد  شیپ  رد  یکانلوه  ياهلزنم  راوشد و  هبقع  اریز  دـیئامن  لیـصحت  دوخ 

دیوشیم راتفرگ  يریذپان  ناربج  تکالهب  ای  دینکیم و  ادیپ  یئاهر  اجنآ  یگدنام  رد - زا  هدش و  امـش  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  هک  تسنیا 
وا راگزور  ددرگیم و  مامت  وا  هیلع  دنارذگیم و  تلفغب  ار  شرمع  هک  یـسک  يارب  دوب  رثأتم  دیاب  دح  هچ  ات  سوسفا و  هیام  ردقچ  ياو  يا 

. دنکفایم یگراچیب  هب  ار 
ام اریز  دنوشیمن  التبم  يراتفرگ  هب  گرم  زا  سپ  دـندرگیمن و  دنـسرخ  ایند  رادـیاپان  ياهتمعن  زا  هک  دـهد  رارق  اهنآ  زا  ار  امـش  ام و  ادـخ 
رب وا  یهلا  بانج  تسوا و  تسد  رد  یـشوخ  ریخ و  میئارگیم و  وا  ترـضحب  وا  تمحر  رادید  يارب  میدـمآ و  دوجوب  وا  فطل  تمحرب و 

. تساناوت زیچ  همه 
ص:225  ، داشرإلا همجرت 

ایند زا  يریگهرانک   7 لصف -

. ترخآ هب  طوبرم  روما  هب  نداد  هجوت  ایند و  زا  ياوزنا  رد  یلع ع  راتفگ  ( 1)
اریز هدوبن  وت  تهج  زا  دورب  وت  تسد  زا  رگا  هک  زاسم  فورـصم  يزادرپیم  راکب  نآ  رد  هک  يزورب  ار  دوخ  مغ  مه و  ماـمت  مدآ  رـسپ  يا 
دیاب هکلب  هدشن  وت  بیصن  ینک  درگ  دوخ  هنازور  كاروخ  رب  هفاضا  ياهیلام  هاگ  ره  دیامرفیم و  تیانع  ارت  يزور  لاعتم  يادخ  زور  همه 

دـشاب وت  هدهعب  مه  تمایق  زور  ینالوط  باسح  نارگید و  زا  شظح  وت و  زا  نآ  يویند  تمحز  هرخالاب  یئامن و  يرادهگن  يرگید  يارب 
اریز نک  هدامآ  هشوت  داز و  يراد  شیپ  رد  هک  يزور  يارب  دنب و  راکب  شدوخب  طوبرم  لحم  رد  ار  دوخ  يویند  تورث  یناوتیم ، ات  نونکا 

. تسا خزود  ای  تشهب  هاگلزنم  و  تمایق ، زور  هاگهدعو  رود و  ترخآ ، رفس 
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مدرمب مالعا   8 لصف -

عادو مالعا  درک و  تشپ  امـشب  ایند  انامه  مدرم  يا  دـعب  اما  دراد : راهتـشا  ناریمـض  نشور  نادنمـشناد و  ناـیم  رد  هچنآ  وا  راـتفگ  زا  ( 2)
ندیود هقباسم  زور  ادرف  نیرمت و  نادیم و  زور  امـش  زورما  دینادب  داد  ربخ  دوخ  رادیاپ  ياهتمعن  زا  ار  امـش  دروآ و  يور  ترخآ  دومن و 

رد امـش  دـینادب  دـتفا  خزودـب  هدوـب  راکدـب  رگا  دـیآرد و  تـشهب  هـب  هدوـب  راـکوکین  رگا  داـتفا  شیپ  هقباـسم  نـیا  رد  هـک  ره  تساـمش 
يوسب ار  امـش  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  یگرم  نآ  زا  سپ  تسایهم و  امـش  يارب  تلهم  بابـسا  هنوگ  همه  هک  دـیاهدش  عقاو  یئاـهراگزور 

هک یسک  دناسریمن و  ینایز  يوب  وا  يویند  يوزرآ  دشاب  هداد  ماجنا  ادخ  يارب  ار  دوخ  ياهراک  هک  یسک  کنیا  دناوخیم  دوخ 
ص:226  ، داشرإلا همجرت 

دهاوخ وا  لاحب  رـضم  وا  يوزرآ  هدش و  راکنایز  دشاب  هدادن  ماجنا  دوخ  لاحب  دـیفم  لمع  گرم  زا  شیپ  هدرک و  یلبنت  تلهم  ماگنه  رد 
ادخ زا  دوش  هدوشگ  امش  يورب  يداش  برد  رگا  دیسارهب  دوخ  تخس  ماجنارس  زا  دینک و  راک  قح  يوسب  تبغر  اب  دیاب  راچان  دینادب  دوب 

. دینک ادیپ  وا  باوثب  تبغر  دیتفیب و  ادخ  دایب  دیوش  كانمیب  رگا  دینک و  ناربج  ار  دوخ  سرت  دیئامن و  يرازگساپس 
زور يارب  هک  تسین  بسک  نآ  زا  رتهب  یبسک  چـیه  تمعن و  شیازفا  هدـعو  نارازگـساپس  هب  هداد و  وکین  هدـعو  ناراکوکین  هب  ادـخ  اریز 
همه زا  ایند  یلایخ  ياهیتحار  رادومن و  يرگید  زا  سپ  یکی  گرزب  ناـهانگ  هک  يزور  ناـمه  دیـشاب  هتـشاد  یئاههتخودـنا  دوخ  تماـیق 

زا يرتراوشد  يراتفرگ  تسباوخ و  نآ  ناهاوخ  مینیبیم  هکنآ  اـب  مرادـن  غارـس  تنج  زا  رتهب  یـشیاسآ  نم  هدـش و  بلـس  ناـنآ  زا  فرط 
. تسباوخ رد  نآ  زا  يرارف  هکنآ  اب  مرادن  ربخ  خزود 

وا يارب  هجیتن  وا  رضاح  درخ  هک  یسک  تشاد و  دهاوخ  نایز  وا  لاحب  ههبش  کش و  دشاب ، هتـشادن  یعفن  وا  لاحب  نیقی  هک  یـسک  دینادب 
ایند نیا  زا  ندرک  چوکب  ار  امش  دینادب  دشاب  هتشاد  هدیاف  وا  لاحب  هک  تسنآ  زا  رتهدنامرد  تسنآ  يوزرآ  رد  هک  یلقع  نآ  دهدن  تسدب 

لاحب اهنآ  زا  نم  فوخ  رتشیب و  امش  لاحب  شنایز  رگید  روما  زا  هک  تسا  عوضوم  ود  هداد و  روتسد  هشوت  داز و  لیصحت  يارب  هدناوخ و 
درادـیم و زاـب  قـح  هار  زا  ار  یمدآ  سفن  ياوـه  يوریپ  اریز  ینـالوط  يوزرآ  رگید  یناـسفن و  ياوـه  زا  يوریپ  یکی  تسا  رتداـیز  اـمش 
ود ره  دروآیم و  يور  امــشب  ترخآ  دـنکیم و  تـشپ  امــشب  ددـنبیم و  راـب  اـیند  هـک  دـینادب  دربـیم  داـی  زا  ار  ترخآ  ینـالوط  يوزرآ 

تسا و لمع  زور  زورما  اریز  دیئاین  رامشب  ایند  ناگدنهاوخ  زا  دیشاب و  ترخآ  ناراتساوخ  زا  ات  دینک  يراک  نیا  رب  انب  دنراد  یناراتساوخ 
. درادن دوجو  یلمع  تسا و  باسح  ماگنه  ادرف  دشابیمن و  راک  رد  یباسح 

ص:227  ، داشرإلا همجرت 

راکوکین نارای   9 لصف -

. دهاز راکوکین و  نارای  هراب  رد  یلع  راتفگ  ( 1)
فرطب هکنیا  نودـب  هلبقب  ور  داد  زامن  مالـس  نوچ  دروآ  اجب  تعامجب  ار  حبـص  زامن  یلع ع  يزور  تفگ  يدـبع  ناـحوص  نب  ۀعـصعص 

امب دش  غراف  زاین  زار و  زا  هکنآ  زا  سپ  هتخادرپ  ادخ  رکذـب  دـیبات  هفوک  دجـسم  ياهراویدـب  باتفآ  ات  دـشاب  هدرک  یتافتلا  پچ  تسار و 
. دندربیم رسب  تدابعب  حبص  ات  ار  بش  هک  ماهدید  ار  ياهدع  ادخ ص  لوسر  دوخ  يافواب  تسود  نامز  رد  دومرف  هدرک  هجوت 

گرم رکذ  نوچ  دندیدرگیم و  رادومن  دوب  رهاظ  زب  يوناز  رثا  دـننام  هدجـس  يدایز  زا  ناشیناشیپ  رب  هک  دولآدرگ  درز و  گنر  اب  دادـماب 
. دشیم رت  ناشیاههماج  هک  دنتسیرگیم  ردقنآ  دندمآیم و  هزرلب  دزرلیم  داب  شزو  رد  هک  یتخرد  دننام  دمآیم  نایمب 

. دنالفاغ مدرم  نیا  ایئوگ  دومرفیم  هدرک  یهجوت  مدرمب  تساخیمرب و  اج  زا  هاگنآ 

صالخا اب  هعیش   10 لصف -

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


. صالخااب هعیش  هراب  رد  یلع ع  راتفگ  ( 2)
یلع دندش  کیدزن  يوب  دندمآیم  ترضح  نآ  بقع  رد  هک  هدع  دومن  گنهآ  هنابج  فرطب  دمآ  نوریب  دجـسم  زا  یلع ع  یباتهام  بش 
امش یتسار  رگا  دومرف  هتسیرگن  اهنآب  شدوخب  رصحنم  تسارف  اب  یلع ع  میئامش  نایعیش  ام  دندرکـضرع  دیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ  داتـسیا  ع 

رد هعیش  هناشن  هنوگچ  دیتسه  نم  هعیش 
ص:228  ، داشرإلا همجرت 

زا ناشاهتروص  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دومرف  دراد ؟ ياهناشن  هچ  هعیـش  يامیـس  دندیـسرپ  دـیرادن  هعیـش  يامیـس  مرگنیمن و  اـمش 
هب هزور  یگنسرگ  زا  ناشمکـش  هدیمخ و  تدابعب  مایق  زا  ناشاهتـشپ  هدیدرگ و  ناوتان  هیرگ  زا  ناشناگدید  هدش و  درز  بش  یباوخرادیب 

. هتسشن ناشاهتروص  رب  ناگدننکعوشخ  رابغ  درگ و  هدنام و  ناشناوختسا  تسوپ و  عرضت  اعد و  ترثک  زا  هدیبسچ و  تشپ 

گرم دایب   11 لصف -

. نآ دای  گرم و  هراب  رد  یلع ع  راتفگ  ( 1)
دیزاس و هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  کنیا  دنک  رارف  نآ  لاگنچ  زا  دناوتیمن  یسک  دنامیمنرد و  یسک  زا  تسا و  یعیرـس  راکبلط  گرم ،

دنگوس دـیریمیم  دـیوشن  هتـشک  رگا  امـش  درک  رارف  نآ  تسد  زا  تسین  نکمم  هلیـسو  چـیه  اـب  اریز  دـینکن  يراددوخ  نآ  اـب  تاـقالم  زا 
ناج دوخ  باوختخر  رد  هک  تسنآ  زا  رتناسآ  دیایب  دراو  یناسنا  رسب  ریشمش  تبرـض  رازه  رگا  تسوا  تسد  رد  یلع ع  ناج  هک  یئادخب 

. دنک میلست 
هک یئاذغ  ره  دوشیم  هداد  اهتبیصم  جاراتب  امش  ياهلام  دوشیم و  هدیشک  امش  يوسب  گرم  ياهنامک  هک  دیتسه  یئاهفده  امش  مدرم  يا 

دیایب و امـش  تسدب  هک  یتمعن  ره  تسا  هاوگ  ادـخ  اهیراتفرگ  اب  هدولآ  دـیماشآیم  هک  یبآ  هنوگ  ره  تساههودـنا و  اب  هارمه  دـیروخیم 
. دیدرگیم التبم  يرگید  قارفب  هلصافالب  دزاس  مهارف  ار  امش  طاشن  تابجوم 

هناخ زا  دینادب  دیاب  نکیل  يدوبان  انف و  يارب  هن  میاهدشهدیرفآ  اقب  يارب  امش  ام و  مدرم  يا 
ص:229  ، داشرإلا همجرت 

. دیزاس مهارف  دیشاب  دیواج  دینک و  تکرح  نآ  بناجب  دیاب  هک  ياهناخ  هشوت  داز و  نیا  رب  انب  دیئامنیم  چوک  رگید  هناخب 

دوخ تفرعم  هراب  رد  راتفگ   12 لصف -

دوخ نارگمتـس  هب  مه  هراشا  انمـض  دزاسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  تیناقح  تلیـضف و  دناوخیم و  دوخ  بناجب  ار  مدرم  هک  یلع ع  راتفگ  ( 1)
. دنکیم

اهینـس هک  ینثم  نب  رمعم  هدیبع  وبا  ینـس و  هعیـش و  هدومن و  ناونع  دندرک  تعیب  يو  اب  مدرم  هک  نامثع  لتق  زا  سپ  یلع ع  ار  راتفگ  نیا 
. دناهدومن لقن  دنریذپیم  ار  وا  تیاور  زین 

ای راودـیما و  راکبلط  ای  تساشوک و  یعاس  ای  وا ، شیپاشیپ  خزودـب  ای  تسا و  تشهب  هب  هجوتم  ای  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاـب  یـسک  چـیه 
رد ار  وا  ادخ  هک  يربمیپ  دنیو و  هارمه  هک  ياهتشرف  رگید  يود  دناهتسد و  هس  دش  هدرمش  هک  اهنیا  تسا  خزود  شماجنارس  هک  يرصقم 

هجوت پچ  تسارب و  هک  یـسک  هدـش و  كاله  دـنک  یئاعدا  هک  یـسک  درادـن  دوجو  یمـشش  درف  اهنیا  يارب  دراد و  دوخ  تردـق  تسد 
. دناهجوتم نآ  فرطب  توبن  راثآ  تنس و  نآرق و  هک  تسا  یمیقتسم  هداج  ود  نآ  نایم  طسو  دح  هدیدرگ  هارمگ  دیامن 

دوخ دیـشابن و  دنموزرآ  یتفطالم  تقفارم و  دوخ  ماما  زا  صوصخ  نیا  رد  دنباییم و  يدوبهب  ریـشمش  هنایزات و  وراد ، مسق  ودـب  تما  نیا 
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چیهب دیناوتیمن  نم  دزن  هک  تسامـشب  طوبرم  یئاهراک  دیتفا  یم - تکالهب  هک  دیوشن  نادرگ  ور  قح  زا  دیئامن  هجوت  دـینک و  حالـصا  ار 
وفع هتـشذگ  ياههدرک  زا  لاعتم  يادـخ  میوگیم  نکیل  منکیم  لـقن  امـش  يارب  ار  نآ  کـی  کـی  مهاوخب  رگا  هک  دـیروایب  یـشزوپ  هجو 

. هدومرف
ص:230  ، داشرإلا همجرت 

مامت دیدرگ  رقتسم  اهنآ  ياجب  دوب  یغالک  دننام  هک  اهنآ  یموس  دندیدرگ و  لئان  دوخ  شاداپب  دندرک و  كرت  ار  ایند  نیـشیپ  رفن  ود  ( 1)
دینک هجوت  دوخ  کـنیا  دوب  رتهب  وا  يارب  دوب  هدـیرب  ار  شرـس  هدرک و  عمج  ار  دوخ  ياـهلاب  رگا  وا  رب  ياو  دوب  شمکـش  ندرکرپ  وا  ّمه 

. دیئایب قح  فرطب  متفگ  تسار  رگا  دیئامن و  راکنا  متفگن  تسرد  رگا 
هدوب و نینچ  میدـق  نامز  زا  تسا  امرفمکح  راگزور  رد  لطاب  دـینیبیم  رگا  دـنراد  یناهاوخ  کی  ره  تسه و  راگزور  رد  یلطاـب  قح و 

امش سوفن  رگا  دیامن و  لابقا  هدرک  رابدا  هچنآ  دتفایم  قافتا  رتمک  هدوب و  نیئآ  نیمهب  دیاش  مهنآ  تسلاماپ  فیعـض و  قح  دینیبیم  رگا 
هار رد  هک  تسنیا  رد  نم  تیرومأم  اهنت  دیدرگ و  راتفرگ  يراچان  ترتف و  هب  مسرتیم  نکیل  دیتخبکین  یمدرم  امـش  دندرگرب  امـش  بناجب 

ام دنرتاناد  همه  زا  یگرزب  رد  رترابدرب و  همه  زا  يدروخ  رد  نم  لیـصا  نماد و  كاپ  راکوکین و  نادـناخ  انامه  مشوکب و  امـش  تیادـه 
يوریپ ام  زا  رگا  نونکا  میاهدیدرگ  دنمهرهب  وگتسار  راتفگ  زا  میئامنیم و  تموکح  ادخ  يروادب  مینکیم و  هدافتـسا  ادخ  ملع  زا  هداوناخ 

. دناسریم تکالهب  ام  تسدب  ار  امش  ادخ  هن  رگ  درب و  دیهاوخ  یبوخ  هجیتن  ام  یئانیب  زا  دینک 
دینادب دوشیم  یگراچیب  باقرغ  راتفرگ  دیامن  يراددوخ  هک  یسک  دسریم و  تقیقحب  دیآرد  نآ  لظ  رد  هک  یسک  تساماب و  قح  مچرپ 

اهراک همه  نایاپ  شیاشگ و  ددرگیم  صالخ  تلذ  راـب  ریز  زا  امـش  ندرگ  اـم  تسدـب  دوشیم و  ذـخا  ینمؤم  ره  ياـهبنوخ  اـم  کـمکب 
. درادن یطابترا  امشب  تسامب و 

ص:231  ، داشرإلا همجرت 

دوخ زا  یفرعم   13 لصف -

. شنادناخ دوخ و  یفرعم  هراب  رد  یلع ع  رصتخم  راتفگ  ( 1)
مه وا  تـشاد و  ینازرا  واـب  ار  یحو  تـمعن  درک و  دزماـن  شیوـخ  تلاـسرب  ار  وا  دـیزگرب و  دوـخ  يربـمیپ  هـب  ار  دـمحم  لاـعتم  يادـخ 

تـسام تسد  رد  شناد  راوهر  بکرم  دنباپ  هک  میتسه  یمدرم  هداوناخ  ام  داد و  جاور  دارفا  نایم  رد  ار  یهلا  قیاقح  دومنن و  يراذـگورف 
نامیا درادیم  تسود  ار  ام  هک  یـسک  تسام  زا  یهلا  رما  دیـشروخ  ینـشور  دوشیم و  هدوشگ  دارفا  يوسب  ام  هیحان  زا  تمکح  ياهرد  و 

دهاوخن وا  لاحب  دیفم  يو  نامیا  دشابن  وا  لد  رد  ام  تبحم  هک  یـسک  دوشیم و  هتفریذپ  شلمع  داد و  دـهاوخ  یبوخ  هجیتن  يو  لاحب  وا 
. دروایب ماجناب  هزور  تدابعب و  ار  زور  بش و  دنچ  ره  تسین  لوبقم  شلمع  دوب و 

نامثع اب  مدرم  تعیب  زا  سپ   14 لصف -

نزح و لاح  اب  ترـضح  نآ  مدید  هدیـسر  یلع ع  روضح  دندرک  تعیب  نامثع  اب  افویب  مدرم  هکنآ  زا  سپ  تفگ  هَّللا  دبع  نب  بدنج  ( 2)
هَّللا ناحبـس  متفگ  منکیم  ربص  دومرف  درک  دیهاوخ  هچ  دنداد  ماجنا  امـش  هیلع  مدرم  هک  یلمع  نیا  اب  مدرک  لاؤس  هتخادنا  ریزب  رـس  هودـنا 

توعد دوخ  تیالوب  ار  مدرم  نک و  تکرح  اج  زا  مدرکـضرع  مهد !؟ ماـجنا  دـیاب  هچ  ربص  زا  ریغب  دومرف  یتسه  يرباـص  درم  مسق  ادـخب 
زا تسین و  هدیـشوپ  يدـحا  رب  مه  نم  یمالـسا  هقباس  لضف و  مترـضح و  نآب  رتهتـسیاش  نارگید  زا  ربمغیپ ص  زا  سپ  نک  مالعا  اـمرف و 
رب دنیامن  تباجا  ارت  توعد  رفن  دص  زا  رفن  هد  رگا  دنیامن  يرای  دـناهدومن  مادـقا  تنایزب  هک  ياهدـع  نیا  هیلع  ارت  ات  نک  تساوخرد  نانآ 

. دیدرگ یهاوخ  زوریپ  رفن  دص 
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ص:232  ، داشرإلا همجرت 
دننام ارت  ادخ  يدش  زوریپ  رگا  ینکیم  راکیپ  نانآ  اب  دندومن  يراددوخ  رگا  هدیـسر و  دوصقمب  دـندیدرگ  کیدزن  وتب  رگا  نیا  رب  انب  ( 1)

ادخ دزن  وت  شزوپ  ياهتفر و  ایند  زا  دیهش  يدش  هتشک  قح  هار  رد  رگا  هدیسر و  روهظب  وت  یگتـسیاش  هتخاس و  هریچ  نافلاخم  رب  شربمیپ 
. يرتراوازس وا  لوسر  ثاریمب  وت  تسا  هتفریذپ 

. دنیامنیم تعیب  نم  اب  رفن  دص  زا  رفن  هد  هک  تسنآ  وت  هدیقع  بدنج  يا  دومرف  بجعت  لامک  اب  يو  نانخس  نایاپ  رد  یلع ع 
. دشاب نانچ  مدنموزرآ  تفگ  بدنج 

وت يارب  ار  ینعم  نیا  لیلد  کنیا  درک و  دنهاوخن  تعیب  نم  اب  مه  رفن  دص  زا  رفن  ود  میوگیم  هکلب  مرادـن  ینامگ  نینچ  نم  دومرف  یلع ع 
. منکیم نایب 

لاـیخ روما  ءاـیلوا  ار  دوخ  ناـنآ  دـننادیم و  مدرم  دارفا  نیرترب  ار  دوخ  دـمحم  لآ  دـنتفگیم  شیرق  دوـب و  شیرقب  تسخن  زا  مدرم  هجوـت 
نارگید رگا  دروآردب و  ناشیا  لاگنچ  زا  ار  نآ  یئورین  چیه  اب  دناوتیمن  یـسک  رگید  دتفیب  اهنآ  تسدـب  تفالخ  رما  اقافتا  رگا  دـننکیم و 

شیرق هک  هدرک  نامگ  هک  تسین  نانچ  مسق  ادخب  نیا  رب  انب  دشاب  امـش  نایم  رد  دنز و  رود  تسدب  تسد  تسا  نکمم  دنوش  راک  ردصم 
. دنراذگب ام  رایتخا  رد  دنهدب و  تسد  زا  یناسآ  هب  ار  تفالخ  رما 

. مناوخب امش  يرای  هب  ار  نانآ  مناسرب و  مدرم  عالطاب  ار  نخس  نیمه  یهدیم  هزاجا  تشاد  هضرع  نایب  نیا  عامتسا  زا  سپ  بدنج 
یلع ع بقانم  لئاضف و  زا  یکی  هاگ  ره  دیوگیم  درک  تعجارم  قارعب  سپ  نیا  زا  بدنج  رگید ) تقو  ات  راذـگب  نامز  نیا   ) دومرف یلع ع 

ارم یبش  وا  دـنداد  ربخ  هبقع  نب  دـیلو  هب  ارم  هیـضق  هرخالاب  ات  دـندناریم  دوخ  شیپ  زا  دـندیناسریم و  رازآ  ارم  مدرکیم  لـقن  مدرم  يارب  ار 
. داد تاجن  نادنز  زا  ارم  تفگ و  نم  اب  تولخ  رد  ینانخس  ماجنارس  تشاد و  سوبحم  هتساوخ و 

ص:233  ، داشرإلا همجرت 

نافلاخم یلع ع و   15 لصف -

دیز نب  ۀماسا  تباث و  نب  ناسح  هملـسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  باطخ و  رمع  نب  هَّللا  دبع  هک  یماگنه  رد  یلع ع  راتفگ  ( 1)
. دندرک يراددوخ  وا  تعیب  زا 

هدروآ اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  بانج  نآ  دندومن  يراددوخ  یلع ع  تعیب  زا  رگید  ناگدربمان  دعـس و  هک  یماگنه  هدرک  تیاور  یبعش 
اب هک  تسامـش  اب  رایتخا  یتقو  ات  دـینادب  دـیدمآرد و  نم  تعیب  هب  دـیدرک  تعیب  نم  زا  ياهیلبق  اب  هک  يروطب  امـش  انامه  مدرم  يا  دومرف 

دوخ تماـما  فئاـظوب  هک  تسماـما  رب  دـیرادن و  يراـیتخا  قح  رگید  دـیدومن  تعیب  هکنآ  زا  سپ  دـیاهدرکن و  تعیب  ادـخ  لوسر  هفیلخ 
نید زا  دیامن  ضارعا  نآ  زا  هک  یسک  تسماع  تعیب  تعیب  نیا  دنشاب و  وا  رماوا  میلست  هک  تسمدرم  رب  دهد و  جرخب  تماقتسا  دزادرپب و 
يارب ار  امـش  نم  اریز  تسا  توافتم  امـش  نم و  راک  هدوبن و  یقافتا  دـیاهدرک  نم  اب  هک  یتعیب  هتفر و  ناناملـسم  ریغ  هارب  هتـشگرب و  ادـخ 

میامن و تیاده  تسار  هارب  منک و  تحیصن  ار  مصخ  مناوتیم  رتهب  نم  ادخب  دنگوس  دیهاوخیم  دوخ  يارب  ارم  امش  مرادیم و  تسود  ادخ 
ناـشیا نم و  ناـیم  قح  هک  مدرک  هدـهاشم  يراـظتنا  لـباق  ریغ  روما  میدرب  ماـن  هک  نارگید  هَّللا و  دـبع  زا  مریگب و  ملاـظ  زا  ار  موـلظم  داد 

. درک دهاوخ  تموکح 

ریبز هحلط و  تفلاخم   16 لصف -

یهارمهب ات  هدرک  هجوت  هکم  فرطب  هدومن و  تعیب  ضقن  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه  رد  یلع ع  راتفگ  ( 2)
ص:234  ، داشرإلا همجرت 
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. دنیامن مایق  وا  هیلع  هشیاع 
مدرم تمحر  هیام  ار  وا  دومرف و  ثوعبم  مدرم  همه  تیادـه  يارب  ار  دـمحم  لاعتم  يادـخ  دومرف  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  یلع ع  ( 1)
مامت وا  سدقا  دوجو  تکربب  مه  ادخ  دومن و  غیلبت  ار  وا  تالاسر  داد و  ماجنا  يزرط  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  تیرومأم  مه  وا  داد  رارق  ملاع 
تفلا نادوسح  نانمـشد و  نایم  دومن و  ظفح  ار  مدرم  ياهنوخ  تخاس و  نما  ار  اههار  درک و  میمرت  ار  اهفاکـش  تخاس و  مظنم  ار  اهراک 

درک و توعد  شیوخ  يوسب  ار  وا  هاگنآ  دومن  نوریب  دندوب  اجرباپ  يزارد  نایلاس  هک  اهلد  زا  ار  ینمشد  تداسح و  هنیک و  درک و  رارقرب 
زا سپ  تشادن و  تلاسر  غیلبت  رد  ریصقت  گنهآ  دومنن و  يراذگورف  شتلاسر  روما  زا  يرما  چیه  رد  اریز  تشاد  ار  تیاضر  لامک  وا  زا 

. نامثع وا  زا  دعب  رمع و  وا  زا  سپ  دیدرگ و  تفالخ  روما  یلوتم  رکب  وبا  هچنانچ  دش  عقاو  نوگانوگ  ياهدمآشیپ  وا 
راک نیا  يارب  تسخن  نم  دیدومن  نم  اب  تعیب  داهنـشیپ  دیدمآ و  نم  شیپ  دـیدوب  هدرب  یپ  نامثع  هتـسیاشان  ياهراکب  دوخ  هک  اجنآ  زا  و 

دننام دیدرک و  عازن  تعیب  يارب  نم  اب  دیدومن و  زاب  روزب  ار  اهنآ  امش  متسب  مدیشک و  سپ  ار  دوخ  ياهتسد  دیتفریذپن  امـش  مدشن  رـضاح 
لامعا ار  امـش  ضرغ  هاگ  ره  متـشادنپ  هک  يروطب  دـیدومن  عامتجا  نم  فارطا  دـنیآ  یم - درگ  بآ  ياهـضوح  فارطا  هک  هنـشت  نارتش 

لامک اب  امش  مدوشگ و  تسد  تبـسانم  نیمهب  دیوش  هتـشک  نم  روضح  رد  ینعم  نیا  تهجب  امـش  زا  یخرب  ای  تشک و  دیهاوخ  ارم  منکن 
. دیدومن تعیب  نم  اب  رایتخا 

جح هرمع  نذا  نم  زا  تشذگن  ناشتعیب  زا  یکدنا  دندوب و  ریبز  هحلط و  دـندرک  تعاطا  راهظا  دـندومن و  تعیب  نم  اب  هک  يدارفا  نیتسخن 
تکالهب ار  تما  ات  مدروآ  نایمب  هزات  دهع  اهنآ  اب  تجح ، مامتا  يارب  نم  زاب  دنتـشاد  هعدخ  رکم و  گنهآ  نانآ  ادخب  دنگوس  دنتفرگ و 

اب بیترت  نیمهب  زین  اهنآ  دنزادنین 
ص:235  ، داشرإلا همجرت 

اب هنوگچ  هک  تبقاع  دب  نایافویب  نیا  زا  منکیم  بجعت  کنیا  دندومن  تعیب  ضقن  هدرکن  افو  دوخ  دهعب  نکیل  دـندرک  دـهع  دـیدجت  نم 
داد اراگدرورپ  میوگیم ...  مهاوخب  رگا  مشابیمن و  رفن  ود  نآ  زا  رتمک  نم  هکنآ  اب  دـندرک  تفلاخم  نم  اب  هدومن و  دایقنا  رمع  رکب و  وبا 

. هدب يزوریپ  اهنآ  رب  ارم  دنتشاگنا ، کچوک  ارم  رما  دندرک و  عیاض  ارم  قح  هک  ریگب  نانآ  زا  ارم 

صوصخ نیا  رد  مه  زاب   17 لصف -

. دراد يراتفگ  صوصخ  نیا  رد  مه  رگید  ياج  ( 1)
نانیـشناج ناثراو و  دنویپ و  نادناخ و  ام  میتفگ  درب  رگید  ناهجب  ار  شربمیپ  لاعتم  يادخ  هکنآ  زا  دعب  هدومرف  ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ 

هدروآرب و رس  ناقفانم  زا  هدع  ماگنه  نیا  رد  درادن  یعازن  ام  اب  وا  تنطلس  تیناقح و  هراب  رد  یـسک  میبانج و  نآ  هب  دارفا  نیرتهتـسیاش  و 
ياهلد اهمـشچ و  دش  بلـس  ام  زا  اورانب  هک  یقح  نیا  يارب  ادخب  دنگوس  دندومن و  راذگاو  نارگیدب  دـنتفرگ و  ام  زا  ار  ام  ربمیپ  تنطلس 

. دیسر تیاهنب  ام  یباتیب  عزج و  داتفا و  هرامشب  اههنیس  رد  سفن  تسیرگ و  ام 
دوخ تقاط  ردقب  مه  ام  دنامب  بیرغ  مالـسا  نید  دندرگ و  رفاک  مدرم  دوش و  رارقرب  ناناملـسم  نایم  هقرفت  دوبن  نآ  میب  رگا  ادخب  دنگوس 

راهظا دندومن و  تعیب  دوخ  تساوخ  اب  زین  ریبز  هحلط و  دیدرک و  تعیب  نم  اب  دوخ  امش  و  میدادیم . ظاحل  ره  زا  یتارییغت  میدیشوکیم و 
. دنیامن ثادحا  امش  رد  میب  فوخ و  دنزاس و  قرفتم  ار  امش  تعامج  ات  دندومن  تکرح  هرصب  گنهآ  هب  نیا  زا  سپ  دندرک  یناشفناج 

هدیقع دندرک و  زارد  تما  نیا  نایم  رد  تفلاخم  تسد  هک  نک  التبم  دوخ  رفیکب  ار  نانآ  اراگدرورپ 
ص:236  ، داشرإلا همجرت 

. دنتخاس دساف  ار  مدرم  مومع 
. دنزاس یلمع  ار  دوخ  موش  ضرغ  دیراذگن  دیئآرب و  رگمتس  نکش  نامیپ  ود  نیا  بلط  رد  دزرمایب  ار  امش  ادخ  دومرف  هاگنآ 
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هشئاع ندمآ  زا  رابخا   18 لصف -

هدروآ اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  دـننکیم  چوک  هرـصب  فرطب  هکم  زا  هک  دـش  ربخاـب  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  ندـمآ  زا  هک  یماـگنه  ( 1)
نطاب رد  رگید  کی  هیلع  دـنتفالخ و  یعدـم  ود  نیا  زا  کی  ره  دـننکیم و  چوک  هرـصب  فرطب  ریبز  هحلط و  هارمه  هشیاـع  کـنیا  دومرف 

تـسنآ يارب  تسا  تفالخ  یعدم  هک  ریبز  تسا و  هشیاع  يومع  رـسپ  هک  تسنآ  يارب  دنکیم  تفالخ  ياعدا  هک  هحلط  دـنیامنیم  مادـقا 
دنزیم و ار  ریبز  ندرگ  هحلط  ای  هحلط  ندرگ  ریبز  دندرگ  لئان  دوخ  دوصقمب  ود  نیا  هاگ  ره  ادـخب  دـنگوس  تسا و  هشیاع  ردـپ  داماد  هک 

یهار دیاشگن و  یهرگ  دوشیم  راوس  رن ) رتش   ) لمج رب  نز  نآ  هک  منادیم  ادـخب  دـنگوس  دـنکیم و  مایق  يرگید  تنطلـس  هیلع  کی  ره 
کی هک  دروآ  دورف  ییاـج  ار  شناـهارمه  دوـخ و  اـت  دوـش  تیـصعم  بکترم  اـهنیا  ماـمت  رد  هـکنیا  زج  دـیاین  دورف  یلزنم  رد  دـیامیپن و 

. دندرگرب ناشموس  کی  دننک و  رارف  ناشموس  کی  دنسر و  لتقب  ناشموس 
ریـشمشب هک  دنناملاع  زا  يرایـسب  دناهدراذگن و  هار  نیا  رد  مدق  مه  تلاهج  هار  زا  دـنراک و  اطخ  هک  دـننادیم  ریبز  هحلط و  قحب  دـنگوس 

. دز دنهاوخ  گناب  وا  رب  بئوح  ناگس  ادخب  دنگوس  هدوبن و  اهنآ  لاحب  عفان  ناشملع  هدش و  هتشک  دوخ  لهج 
ص:237  ، داشرإلا همجرت 

قح هیلع  نارگمتـس  هورگ  کنیا  دننک ، یم - هشیدنا  تقد و  افویب  دارفا  نیا  راتفر  رد  ایآ  دنریگیم و  دنپ  ناراکبان  نیا  هیور  زا  مدرم  ایآ 
. دندومن یناشفناج  تقیقح  يالعا  هار  رد  هک  ناراکوکین  دنیاجک  دنزاس  شوماخ  ار  تقیقح  رون  ات  دنشوکیم  هدرک و  مایق  نآ  نیئآ  و 

هرصب بناجب  یلع ع  هجوت   19 لصف -

نآ یهلا  تانایب  ات  دـندمآ  درگ  اهیجاح  هلابند  درک ، لالجا  لوزن  هذـبر  هب  دومن  گـنهآ  هرـصب  فرطب  نینمؤملا ع  ریما  هک  یماـگنه  ( 1)
. دوب دوخ  همیخ  نایم  رد  ماگنه  نآ  یلع ع  دنیامن  عامتسا  ار  تاکرب  اب  تاذ 

میرتدنمزاین دوخ  راک  حالصاب  ام  مدرک  ضرع  تسا  دوخ  شفک  ندز  هلـصو  لوغـشم  مدید  هدش  بانج  نآ  همیخ  دراو  دیوگ  سابع  نبا 
ره دش  هدوسآ  ندز  هلـصو  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب  لوغـشم  دوخ  راکب  نانچمه  هدادن و  ارم  خـساپ  یلع ع  هتخادرپ  نادـب  نونکا  مه  هچنآ  زا 
لاح نیع  رد  دومرف  درادـن  یـشزرا  مدرکـضرع  تسا ؟ ردـقچ  شفک  تفج  نیا  ياـهب  دومرف  هدـنکفا  نم  ربارب  رد  ار  شـشفک  تفج  ود 

یتروص رد  رگم  تسامـش  رب  تفالخ  زا  رتشیب  نم  دزن  شـشزرا  شفک  جوز  نیا  مسق  ادخب  دومرف  مهرد  مین  مدرکـضرع  دزرایم  ردقچ 
. مربب نیب  زا  ار  یلطاب  ای  مرادب  اپب  ار  یقح  مناوتب  هک 

هدهع زا  متـسناوت  الماک  رگا  منک  تبحـص  اهنآ  اب  نم  یهدیم  هزاجا  ایآ  دنیامن  هدافتـسا  امـش  تاشیامرف  زا  ات  هدمآ  درگ  اهیجاح  متفگ 
نم هن  دومرف  تسنم  دوخب  قلعتم  شناـیز  مربب  شیپ  زا  يراـک  متـسناوتن  رگا  تسوت و  رب  شنیرفآ  هدوب و  وت  هیحاـن  زا  میآرب  دوخ  راـتفگ 

. مدیدرگ ملأتم  هک  دز  نم  هنیسب  دوخ  تشرد  ياهتسد  اب  هاگنآ  میوگیم  نخس  اهنآ  اب  دوخ 
زا نتساوخ  شزوپ  ترـضح و  نآ  لاح  میمرت  يارب  نم  تساخرب  اج  زا  هدش  تحاران  تخـس  نم  ياجبان  نخـس  زا  دش  مولعم  هک  یلع ع 

هک مداد  دنگوس  ار  وا  هدز و  گنچ  ترضح  نآ  نمادب  دوخ  یبدایب 
ص:238  ، داشرإلا همجرت 

فارطا اهیجاح  هدش  جراخ  همیخ  زا  سپس  هدم  دنگوس  دومرف  دنک  تمحرم  نمب  ینارنخـس  هزاجا  انمـض  دنک و  تاعارم  ار  يدنواشیوخ 
. دنتفرگ ار  وا 

برع نایم  رد  راگزور  نآ  رد  تخاس و  ثوعبم  تلاسرب  ار  دمحم  لاعتم  يادخ  دومرف  هدروآ  اجب  یهلا  يانث  دمح و  ریما ع  ترضح  ( 1)
توعد تاجن  طارصب  ار  مدرم  یهلا  يورین  هب  بانج  نآ  دشاب و  هتشاد  توبن  ياعدا  یگتـسیاش  ای  دناوخب و  باتک  هک  دشیمن  ادیپ  یـسک 
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یقاب مارم  نیمهب  دزن و  رـس  نم  زا  یتنایخ  هتـشادن و  اور  لیدبت  رییغت و  مدرکن و  يراذگورف  اهنآ  تاجن  رد  مهنم  ادخب  دنگوس  درکیم و 
. دش هجوتم  نارگیدب  نادرگور و  نم  زا  یلکب  تفالخ  ات  مدوب 

عقاو نایافویب  تسد  نوتفم  هک  نونکا  مه  مدرک و  راکیپ  نانآ  اب  دـندوب  رفاـک  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنگوس  ادـخب  راـک ؟ هچ  شیرق  اـب  ارم 
. مراد هک  تسیدهعت  رثا  رب  نم  یلعف  ریسم  انامه  مگنجیم و  نانآ  اب  دناهدش 
. مزاس جراخ  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  ات  مفاکشیم  ار  لطاب  مکش  ادخب  دنگوس 

هدیزگرب یئاقآ  یگرزب و  هب  ناشنایم  زا  هداد و  يرترب  اهنآ  رب  ار  ام  ادخ  هک  تهج  نآ  زا  رگم  هدماینرب  ام  ماقتنا  ددص  رد  شیرق  منادیم  و 
. دناوخ رعش  ود  نیا  و 

یتـیمها هک  تقو  نآ  رد  اـم  يروخب  هرک  ریـش و  اـب  ار  تسوپیب  ياـمرخ  یماـشایب و  صلاـخ  غود  هک  تسا  هاـنگ  دـنگوس  مدوخ  ناـجب 
. میداد وتب  تلزنم  ماقم و  دوب  هتفرگارف  یلاخ  کشخ و  ياهتخرد  ار  وت  فارطا  یتشادن و 

راق يذ  هب  دورو   20 لصف -

ار یهلا  يانث  دمح و  هتفگ و  دایز  نانخس  هتفرگ و  تعیب  نارضاح  زا  درک  دورو  راق  يذ  هب  نوچ  ( 2)
ص:239  ، داشرإلا همجرت 

تفرورف ام  ناگدـیدب  راوخ  میدرک و  ربص  اهنآ  همه  ربارب  رد  ام  داتفا و  قاـفتا  اـم  يارب  يداـیز  ياهدـمآشیپ  دومرف  دروآ و  اـجب  رایـسب 
زا رتهب  ام  ربص  میدرک  نیقی  میتسـشن و  هناخب  وا  باوث  يوزرآ  هب  میدمآردب و  یبوخب  وا  شیامزآ  هتوب  زا  میدش و  میلـست  ادـخ  رما  يارب 

. میزاس مهارف  ار  نانآ  يزیر  نوخ  ناناملسم و  نایم  هقرفت  تابجوم  هک  تسنآ 
يادـخ هک  یتمارک  نامه  میتمارک  ندـعم  رتهتـسیاش و  وا  تلاسر  تنطلـسب  نارگید  زا  میئادـخ و  لوسر  ياهراگدای  توبن و  هداوناخ  اـم 

. تشاد ررقم  نادب  ار  تما  نیا  زاغآ  لاعتم 
لئان نامدوخ  قحب  ار  ام  یتدم  زا  سپ  لاعتم  يادخ  دندید  نوچ  دنـشابیمن  ادخ  لوسر  دنویپ  توبن و  نادـناخ  زا  هک  ریبز  هحلط و  نکیل 

اج زا  دوخ  كابیب  ناگتـشذگ  هیورب  هدنود  ناگـس  هدنرد و  ناگرگ  نوچ  دیایب  رـسب  لماک  هام  کی  هکلب  لاس  کی  دـندراذگن  دـینادرگ 
. درک نیرفن  اهنآ  رب  هاگنآ  دنیامن  هدنکارپ  ام  فارطا  زا  ار  ناناملسم  هورگ  دنزاس و  لاماپ  ار  ام  یهلا  قح  دنتساوخ  هدیرپ و 

نایفوک اب  ینخس   21 لصف -

ارت ترواجم  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ  دـنتفگ  هتـشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  هدرک  تاقالم  نینمؤملا  ریما  اب  راق  يذ  رد  اهیفوک  نوچ  ( 1)
. تشاد یمارگ  وت  يرایب  ار  ام  داد و  رارق  ام  هژیو  ار  تمعن  نیا  دومرف و  ام  بیصن 

نیرتیمارگ زا  امـش  هفوک  مدرم  يا  دومرف  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  هدرک  عورـش  هبطخ  تساخرب  اـج  زا  اـهنآ  خـساپ  رد  نینمؤملا ع  ریما 
راکب رتهب  نارگید  زا  ار  ربمیپ  تنس  دیئاهنآ  نیرتتماقتسا  اب  ناناملسم و 

ص:240  ، داشرإلا همجرت 
زا رتهب  دیراد و  تراهم  يزادناریت  يراکراوس و  رد  رتهب  مدرم  ریاس  زا  دـیدرگیم و  رادروخرب  یمالـسا  مهـس  زا  رتشیب  همه  زا  دـیربیم و 

فرطب متـشاد  امـشب  هک  یقوثو  رثا  رب  وا  ترـضحب  هجوت  ادخب و  نانیمطا  زا  سپ  انامه  دیرادیم و  تسود  ار  وا  نادناخ  ربمغیپ و  نارگید 
هجوتم هشیاعب  دندرب و  نوریب  نم  تعاطا  زا  رس  هک  ریبز  هحلط و  ینکشنامیپ  زا  سپ  هک  دیتسه  یمدرم  نامه  امـش  اریز  مدرک  چوک  امش 

. دیدرک یناشفناج  تقیقح  قح و  هار  رد  دندش 
دـنتخاس و دراو  هرـصب  هب  دـندرک و  نوریب  شاهناخ  زا  داسف  شتآ  ندرک  نشور  يارب  ار  وا  دـندش و  راپـسهر  هشیاع  بناجب  ود  نآ  يرآ 
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هدرک يریگهرانک  اهنآ  زا  نانیدتم  ناراکوکین و  هدیمهف و  نامدرم  ماهدش  رادربخ  هکنیا  اب  دندروآدرگ  دوخ  رود  ار  نارگهنتف  ناراکدب و 
. دناهدیدرگ تحاران  ریبز  هحلط و  دنسپان  لمع  زا  و 

میزاسیم و راوخ  ارت  نانمشد  مینک و  یم - يرای  وت  زا  ام  دنتشاد  هضرع  ینویامه  رطاخب  نیا  زا  سپ  اهیفوک  درک ، رایتخا  توکـس  هاگنآ 
. دوش ام  بیصن  یبوخ  شاداپ  میدنموزرآ  مینادیم و  نانآ  يدوبان  رد  ار  دوخ  ریخ  یناوخب  تعامج  نیا  زا  رتدایز  هب  ار  ام  رگا 

هنوگ چیه  نودب  تعاطا و  لامک  اب  ریبز  هحلط و  هک  دینادیم  ناناملسم  يا  دومرف  سپس  دومن  يرازگـساپس  درک و  اعد  نانآ  يارب  یلع ع 
نکیل مداد  هزاجا  نانآب  مهنم  دنیامن  گنهآ  جح  هرمع  يارب  ات  دنتـساوخ  هزاجا  نم  زا  دندومن و  تعیب  نم  اب  تبغر  قوش و  اب  هکلب  هارکا 

. دنداد ماجنا  بسانمان  ياهراک  دنتشک و  ار  ناناملسم  هتفر و  هرصب  هب  هکلب  دندرکن  تکرح  دصق  نیا  هب  نانآ 
دنتسکش ارم  نامیپ  دندرک و  متس  نم  رب  دندیرب و  نم  زا  ود  نیا  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  هدرک  هجوت  راگدرورپ  ترـضح  بناجب  هاگنآ 

ار اهنآ  يراکدب  ماجنارس  زاسم و  راوتسا  ار  ناشرما  ياشگب و  دناهتـسب  دوخ  ملظ  تسدب  هک  یهرگ  نونکا  دندیناروش  نم  هیلع  ار  مدرم  و 
. نک رادومن  نانآب 

ص:241  ، داشرإلا همجرت 

هرصب بناجب  هجوت   22 لصف -

داهج لاعتم  يادخ  دومرف  یفطصم  دمحم  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  درک  هجوت  هرصب  هب  راق  يذ  زا  هک  یماگنه  رد  یلع ع  راتفگ  ( 1)
نید و ادخب  دـنگوس  تخاس  مهارف  ار  دوخ  نید  يرای  تابجوم  داد و  رارق  نانآ  گرزب  ياهراک  زا  ار  نآ  درک و  بجاو  ناناملـسم  رب  ار 

. دوشیمن مظنم  داهج  زا  ریغب  ایند 
هب يرگهلیح  هدومن و  هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  هدرک و  توعد  ار  شباحـصا  هدروآ و  درگ  ار  دوخ  نایرکـشل  ناطیـش  اهزور  نیا  رد  انامه  و 
راک هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دناهدرک  مایق  نم  رب  هک  نانیا  ادخب  دنگوس  دیدرگ  رارقرب  يروما  دش و  رادـیدپ  یئاهراک  هدـیناسر ، تیاهن 

رد هتـشادرب و  تسد  هک  هدمآرب  یقح  ددص  رد  نانیا  دندومن و  راتفر  فاصناب  دیاش  دیاب و  هک  يروط  نآ  هن  دـناهدید و  نم  زا  یتسیاشان 
اهنآ دوخ  مه  زاب  مدرکیم  تکرـش  يزیرنوخ  نیا  رد  ناشیا  اب  مهنم  رگا  دـناهتخیر و  دوخ  هناـمیخژد  تسدـب  هک  هدـمآرب  ینوخ  بیقعت 

نیرتگرزب هتـشگرب و  اهنآ  دوخب  راک  نآ  رـش  دنتخادرپ  نآ  ماجناب  نم  ندرک  تکرـش  نودـب  نانآ  رگا  دـندربیم و  نآ  زا  ار  دوخ  بیـصن 
. مدومنن مادقا  لمع  نیدب  متشاد  راک  رد  هک  یتریصب  یئانیب و  نآ  اب  نم  هدوب و  اهنآ  دوخ  هیلع  اهتجح 

ریبز هشئاع و  شاهلاخ  ریبز و  نب  هَّللا  دبع   ) دناهداد مه  تسدب  تسد  اهـشیوخ  موق و  ناشنایم  رد  هک  دنناشکرـس  هدـع  نامه  نانیا  انامه  و 
ریـش هتفرگزاب  ریـش  زا  ار  هچب  اهلاس  هک  شردام  زا  هدـیود  شیاهگرب  نوخ  هدـش و  دـنلب  شیاهوم  هک  هنتف  كدوک  هشئاـع ) رهاوخ  رهوش 

دنروآیم اجب  هچنآ  زا  دنهد  ناهارمگ  تسدب  ار  تلالـض  هلیـسو  نیدب  دنهاوخیم  دننکیم و  ایحا  هدنام  كورتم  هک  یتعیب  دنهاوخیم و 
هچنآ زا  دنهاوخیمن و  شزوپ 
ص:242  ، داشرإلا همجرت 

یسک دنکیم و  توعد  دوخ  بناجب  یقح  هنوگ  چیه  نتشادن  اب  ار  نارگید  هک  تسا  یسک  بیصن  نامرح  دنیوجیمن  يرازیب  هداد  ماجنا 
تنس تسیک و  وت  ياوشیپ  یناوخیم و  یسک  هچب  ینکیم و  توعد  ار  مدرم  یـسک  هچ  يوسب  دنـسرپب  وا  زا  رگا  دنزیم  توعد  زا  مد  هک 

؟ تسیچ وا 
منآ هدننک  دوخ  هک  مراذگیم  اجب  نانآ  يارب  یـضوح  ادخب  دنگوس  ددرگیم ، لال  نآ  نابز  دتفایم و  دوخ  ماقم  زا  لطاب  ماگنه  نیا  رد 

افتکا دراد  ناـنآ  هیلع  لاـعتم  يادـخ  هک  یتـجحب  نم  دـننامیم و  هنـشت  هشیمه  يارب  هجیتـن  رد  دـندرگیمن و  باریـس  يو  زا  اـهنآ  نکیل 
. تسا هتفریذپ  نم  رذع  مدرک و  توعد  قح  هارب  ار  اهنآ  اریز  مروذعم  منکیم و 
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دندیزرو عانتما  هبوت  زا  رگا  دیامرف و  یمن - ناشاوسر  ادخ  تسلوبقم و  ناشهبوت  دنتشگزاب  دوخ  نیگنن  راک  زا  دندرک و  هبوت  نانآ  رگا  و 
. تسا نمؤم  روای  یفاک و  لطاب  قح و  زاربا  يارب  ریشمش  داد و  مهاوخ  ار  اهنآ  خساپ  ریشمش  مد  اب 

هرصب هب  دورو  ماگنه   23 لصف -

: دوـب نیا  وا  تاـشیامرف  هلمج  زا  درک و  صیرحت  داـهجب  ار  ناـنآ  دروآدرگ و  ار  دوـخ  ناراـی  دـش  هرـصب  دراو  یلع ع  هـک  یماـگنه  ( 1)
نامیپ اهنآ  اریز  دیئامن  زاب  نانآ  راتـشک  يارب  ار  دوخ  ياههنیـس  دینک و  مایق  وا  نانمـشد  رب  یگریچ  قح و  هار  رد  مایق  يارب  ادخ  ناگدـنب 

دنـس راکوکین  زا  هدـع   ) هجبایـس دـنتخاس و  جراخ  كاندرد  تبوقع  رایـسب و  ندرزآ  زا  سپ  ارم  رازگراـک  فینح ، رـسپ  دنتـسکش و  ارم 
زا ار  يراکوکین  نادرم  دندومن و  هلثم  ار  يدبع  هلبج  نب  میکح  دنتشک و  ار  دوب ) هدومن  میلست  اهنآب  ار  هرصب  لاملا  تیب  یلع ع  هک  دندوب 

ریسا دنتفای  هک  يدنلب  تسپ و  ره  رد  ار  تعامج  نیا  زا  نایرارف  هکلب  هدومنن  افتکا  هدع  نیمهب  دندنارذگرد و  غیت  مد 
ص:243  ، داشرإلا همجرت 

. دنیامنیم داجیا  ار  ادخ  قلخ  یتحاران  بابسا  یک  ات  دزاس  دوبان  ار  اهنآ  ادخ  ار  ناشیا  تسا  هدش  هچ  دندیرب  ار  ناشاهندرگ  هدومن و 
هتخاس یتخـسب  تقیقح  قح و  هار  رد  هک  دینک  تاقالم  يروط  اهنآ  اب  دیریگب و  تخـس  اهنآ  رب  ار  راک  دینک و  مایق  ناشیا  يدوبانب  کنیا 

. دوش عقاو  ادخ  هاگشیپ  لوبقم  ناتتامدخ  همه  و 
نایاتمه اب  دیزاس و  هدامآ  مکحم  تخـس و  ياههزینرـس  يارب  ار  دوخ  درک و  دیهاوخ  راکیپ  نانآ  اب  دش و  دـیهاوخ  دراو  اهنآ  رب  دـینادیم 

زا دیامن و  کمک  واب  دـید  نوبز  ار  دوخ  ردارب  تسا و  رتيوق  نمـشد ، اب  تاقالم  ماگنه  رد  هک  امـش  زا  مادـک  ره  دـیئامن و  هزرابم  دوخ 
مه ار  وا  تسا  نکمم  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دـیامن  تیدـج  دـشوکیم  دوخ  شیاسآ  يارب  هچنانچ  وا  یتحار  يارب  دـیامن و  هعفادـم  يو 

. دهد رارق  يرگید  تسد  نوبز 

هحلط لتق  ماگنه   24 لصف -

یتخبدب یکیرات  زا  دیتسشن و  تفارش  ياهبکرم  تشپ  رب  ام  هطـساوب  دومرف  یلع ع  دندرک  رارف  اهیرـصب  دش و  هتـشک  هحلط  هک  یتقو  ( 1)
دونـشیمن و ار  دـنلب  يادـص  هک  یـشوگ  داب  رک  دـیدش  تیادـه  تسار  هارب  ینیدـیب  لهج و  ياهتملظ  زا  دیدیـسر و  تداعـس  یئانـشورب 
زا هک  یلد  داب  روک  داب و  هتـسب  دـنکیم  عامتـسا  ار  هاتوک  يادـص  هنوگچ  هدـنکفا  راـک  زا  ار  نآ  دـنلب  زاوآ  هک  یـشوگ  زا  تسا  تفگش 

. تسین یلاخ  بارطضا 
امش زا  ینید  كاشوپ  ارم  نکیل  مدرکیم  هدهاشم  امش  رد  ار  راکبیرف  مدرم  يامیـس  مدوب و  كانمیب  امـش  رب  يراکم  ماجنارـس  زا  هتـسویپ 

ار امش  متـشاد و  اپرب  امـش  نایم  رد  ار  تقیقح  قح و  دیهجوتم  هچنانچ  دومن و  انیب  امـش  لاحب  ارم  تسرد  تسار و  تین  تشاد و  روتـسم 
دنمهرهب نآ  بآ  زا  دوـخ  دـینکیم و  هاـچ  تشادـن  دوـجو  امـش  ناـیم  رد  نـیب  تـقیقح  یلیلد  هـکنآ  اـب  مدوـمن  يربـهر  تیادـه  هارهاـشب 

. دیدرگیمن
ص:244  ، داشرإلا همجرت 

هجوتم هدومن  فلخت  نم  رما  زا  هکیدرم  نآ  هچنانچ  دنک  وگتفگ  دیوگب  نخـس  هتـشادن  هقباس  هک  ار  لال  ناویح  هک  منکیم  يراک  زورما 
. دوش

. هدادن تسد  نم  يارب  نآ  دوجو  رد  یکش  لاحب  ات  هدش  تباث  نم  يارب  تقیقح  هک  ینامز  زا 
ناشردارب دندومن و  تحاران  دوخ  زا  ار  ردپ  هک  دندرک  يراک  رمالا  رخآ  ات  دندرکیم  تکرح  یفـصو  لباق  ریغ  هقیرطب  بوقعی  نادنزرف 

زا لاعتم  يادخ  ناشردارب  ردپ و  رافغتـسا  رثا  رب  دندرک و  هبوت  دندومن  رارقا  دوخ  تسیاشان  لمعب  هکنآ  زا  سپ  دـنتخورف و  یگدرب  هب  ار 
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. تشذگرد ناشهانگ 

ناگتشک هب  يراذگ   25 لصف -

. دومرفیم تشذگیم و  ناشرانک  زا  هتسهآ  دیدرگ  زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  لمج  زور  رد  هکنآ  زا  سپ  ( 1)
مداد عالطا  امشب  نیا  زا  شیپ  دومرف  هدرک  باطخ  اهنآب  مدرک و  تحار  ار  دوخ  مدنک و  ار  اهنآ  دندوب  غامد  يوم  نوچ  هک  شیرق  تسنیا 

تبـسانم نیمهب  دـیدیدرگن و  ربخاـب  دوخ  راـک  ماجنارـس  زا  دـیدوب  راـکهزات  هک  امـش  مدومن و  كاـنمیب  دوـخ  نارب  ریـشمش  زا  ار  امـش  و 
. میوشیم هدنهانپ  ادخب  نآ  زا  ام  دیدش  راچد  یهاگباوخ  دب  رد  دیداتفا و  البب  دیدیسر و  تکالهب 

. دوب شدنزرف  هدیقع  زا  رتهب  شاهدیقع  دوب  هدنز  رگا  دازرمایب  ار  صخش  نیا  ردپ  ادخ  دومرف  تشذگ  دادقم  نب  دبعم  هب  نیا  زا  سپ 
نتـشک زا  ادخب  دنگوس  ام  دیلام  كاخب  ار  شتروص  هدرک و  راتفرگ  شکاپان  لمعب  ار  وا  هک  رکـش  ار  ادـخ  تشاد  هضرع  رـسای  نب  رامع 
شاداپ وتب  قح  نیئآ  زا  دزرمایب و  ارت  ادخ  دومرف  نینمؤملا  ریما  تسناسکی  ام  رظن  رد  مه  رسپ  ای  دشاب  ردپ  میرادن  كاب  یفرحنم  درف  چیه 

. دهدب کین 
ص:245  ، داشرإلا همجرت 

تسا سویأم  ترخآ  ایند و  زا  هک  تسا  یمدآ  نیا  دومرف  دیسر  دوب  هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هک  هعیبر  نب  هَّللا  دبع  هب  تشذگ  نآ  زا  ( 1)
رگا هدرک  التبم  تکالف  نیاـب  اریو  وا  هار  رد  یناـشفناج  ناـمثع و  يراـی  اـی  هتخادـنا  زور  نیاـب  اریو  نآـب  هقـالع  نید و  تسین  مولعم  اریز 

. تشادن یشوخلد  شردپ  وا و  زا  نامثع  اریز  هدرک  هابتشا  دنادب  دیاب  هدرک  مادقا  راک  نیدب  نامثع  یهاوخنوخ  رطاخب 
ادخب هکنآ  اب  دـیآیمرب  نآ  بیقعت  رد  وجهنتف  ناوج  نیا  دـنز  ایرث  هب  رـس  داسف  هنتف و  رگا  دومرف  دیـسر  ریهز  نب  دـبعم  هب  تشذـگ  وا  زا 

قرب ریـشمش و  زا  هک  دوب  وسرت  هزادـناب  ناوج  نیا  داد  ربخ  نمب  هدرک  تاقالم  وا  اب  هک  یـسک  درادـن  یهجو  چـیهب  مه  راکیپ  تقایل  مسق 
. دوب هدیدرگ  باتیب  نآ 

رد هک  یعوضوم  صوصخ  رد  یماگنه  دنگوس  ادخب  دیناسر  تکالهب  ار  درم  نیا  یکین  دومرف  دیسر  هظرق  نب  ملـسم  هب  هتـشذگرد  وا  زا 
نامثع اب  مهنم  دروآرب  ار  شتجاح  ات  داد  رارق  هطـساو  ارم  درک و  تبحـص  نم  اب  هدیـسرن  بولطمب  دوب و  هدرک  تساوخرد  نامثع  زا  هکم 

اور ار  وا  بولطم  دوبن  وت  تطاسو  هاگ  ره  تفگ  هدروآرب و  اریو  تجاح  نامثع  مدومن  تبحص  يو  اب  عوضوم  نامه  رد  هدرک و  تاقالم 
نیدب هدروآرد  شنابیرگب  رـس  یتخبدـب  هرخالاب  دـشاب و  سانـشان  قح  افویب و  هزادـنا  نیا  ات  درم  نیا  هک  متـسناد  یمن - نم  متخاسیمن و 

ام اب  هاگ  ره  درک  لایخ  دیسر و  لتقب  دوخ  تسدب  هک  تسا  یناسک  زا  درم  نیا  دومرف  تشذگرد و  دیمح  نب  هَّللا  دبع  هب  سپس  داتفا  زور 
هیطع نامثع  میدرک  تطاسو  وا  يارب  ام  درک  هلگ  نامثع  زا  تشون و  ام  يارب  همان  نیا  زا  شیپ  هدرک  لیـصحت  ار  ادخ  تیاضر  دنک  راکیپ 

. دش یضار  داد  واب 
رـس يرای  زا  دـنچ  ره  وا  ردـپ  اریز  درک  جورخ  دومن و  تفلاـخم  شردـپ  اـب  درم  نیا  دومرف  درک  روبع  میکح  نب  هَّللا  دـبع  هب  نیا  زا  سپ 

زا هک  یسک  زورما  ام  دزن و  يرگید  مادقاب  تسد  تسشن و  هناخب  دش  ادیپ  وا  يارب  کش  نوچ  دوب و  هدربن  رظن  زا  ار  ام  تعیب  نکیل  دززاب 
. هتساخرب راکیپ  هب  ام  اب  هک  میهدیم  رارق  شنزرس  دروم  ار  یسک  هکلب  مینکیمن  شنزرس  هتشادرب  تسد  ام  يرای 

ص:246  ، داشرإلا همجرت 
رب ناوج  نیا  زورما  هدش و  هتشک  نامثع  لتق  زور  رد  وا  ردپ  هک  تسا  یـسک  هراچیب  نیا  دومرف  درک  روبع  هریغم  نب  هَّللا  دبع  هب  هاگنآ  ( 1)
نب هَّللا  دبع  هب  شروبع  هاگنآ  هدیـسر  زور  نیدب  هدمآ و  راکیپ  هب  هدوب  وسرت  راکهزات و  هکنآ  اب  هتـشاد  شردپ  نتـشک  زا  هک  یمـشخ  رثا 

درکیم و رارف  دـمآ  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش  دیـسر و  گنج  ماگنه  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دوریمن  مدای  دومرف  هداتفا  ناـمثع  یبا 
. دش هتشک  دوب  ربخیب  نوچ  مدش و  عنام  ار  وا  لتاق  نم  دومنیم  جراخ  فص  زا  ار  دوخ 

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
www.Ghaemiyeh.comناشیا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشک دوشیم  روهلعـش  گنج  شتآ  نوچ  دنیآیمرد و  گنج  نادیم  رد  هدش و  راچد  هلیح  رکمب و  هدومزاین  راک  هبرجتیب  ناناوج  يرآ 
لایخ تشاد و  لیامح  نآرق  درک  جورخ  ام  رب  نوچ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دومرف  دیسر  روس  نب  بعک  هب  هتفر  یکدنا  سپـس  دنوشیم 
دوب ربخیب  یلکب  نآ  تاروتـسد  زا  هکنآ  اب  دومنیم  توعد  نآرق  تاروتـسد  ماکحا و  هب  ار  مدرم  تسا و  نینمؤملا  ما  هشئاع  روای  درکیم 
هکنآ اب  دشکب  ارم  ات  تساوخیم  ادخ  زا  وا  دیسر  دوخ  نایزب  هدیزرو  دانع  هدرک و  یمتس  هک  یسک  ره  دش  ام  بیصن  يزوریپ  حتف و  نوچ 

. تشک ار  وا  ادخ 
زین وت  متفایرد  یتسارب  دومرف  هدعو  نمب  نم  يادخ  ار  هچنآ  تقیقح  بعک  يا  دومرف  هدرک  باطخ  واب  یلع ع  هاگنآ  دـیناشنب  ار  وا  دومرف 

. دندنکفا دوخ  یلوا  لاحب  ار  وا  داد  روتسد  سپس  يدیسر ؟ دوب  هدرک  هدعو  وتب  هک  هچنآب 
ار مدرم  دومن و  نشور  تما  نایم  رد  ار  هنتف  شتآ  تسکـش و  ارم  نامیپ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دومرف  درک  روبع  هحلط  هب  نیا  زا  دعب 

نمب ادخ  هک  هدعو  يدید  هحلط  يا  دومرف  دندیناشن  ار  وا  نوچ  دیناشنب  ار  وا  درک  توعد  نم  نادناخ  نم و  نتـشکب  دـیناروش و  نم  هیلع 
. تشذگ دیناباوخب و  ار  وا  دومرف  سپس  دمآرد  تسرد  حیحص و  هدومن  وتب  هک  مه  هدعو  دوب و  تسار  قح و  هدومرف 

ص:247  ، داشرإلا همجرت 
يرآ دومرف  دندینـش  ار  امـش  راتفگ  دـیتفگ  نخـس  هک  ناشلتق  زا  سپ  هحلط  بعک و  اب  نینمؤملا  ریما  اـی  تشاد  هضرع  ناـیهارمه  زا  یکی 

. دندینش ردب  زور  رد  ار  ادخ ص  لوسر  نخس  بیلق  مدرم  هک  نانچمه  دندینش  ارم  راتفگ  دنگوس  ادخب 

يزوریپ زا  سپ   26 لصف -

ار ناراـکهانگ  هراومه  تسا و  هعـساو  تمحر  ياراد  لاـعتم  يادـخ  دومرف  هدروآ  اـجب  ار  ادـخ  دـمح  دـمآ  زوریپ  نانمـشد  رب  نوچ  ( 1)
دوخ يالب  زا  دهد و  میب  دوخ  تموکح  زا  دنک و  باذـع  ار  ناراکتیـصعم  وا  بانج  مه  دـنکیم و  وفع  ناشکرـس  زا  رایـسب  دزرمآیم و 

تلالـض و رگید  دـش  هتــشادرب  تـقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  دـش و  هدوـشگ  مدرم  يورب  تیادـه  برد  هـکنآ  زا  سپ  دـینادب  دـیاب  دـناشچب و 
. درادن یئانعم  یهارمگ 

. دیدرک مایق  نم  هیلع  دیدیناشک و  نم  يوسب  ارم  نمشد  دیتسکش و  نامیپ  امش  دینکیم  نامگ  هچ  اهیرصب  يا  کنیا 
بیـصن يزوریپ  يدش و  هریچ  ام  رب  وت  مینیبیم  نونکا  میتشادن و  يرگید  دـصق  ریخ  هدارا  زج  ام  تشاد  هضرع  تساخرب  اج  نامه  يدرم 

. درادیم رتسود  ار  وفع  ادخ  يرذگرد  رگا  تسام و  دوخ  ریصقت  رثا  رب  ینک  تبوقع  ار  ام  رگا  دیدرگ  وت 
هک دیدوب  یمدرم  نیتسخن  امش  اریز  دیزاسن  مهارف  ار  يرگبوشآ  تابجوم  دینک  يراک  دعب  هب  نیا  زا  متـشذگرد  امـش  ریـصقت  زا  دومرف 

. دیدومن ناناملسم  ياصع  قش  دیتسکش و  نامیپ 
. دندرکیم تعیب  دندمآیم و  يرگید  زا  دعب  یکی  مدرم  دومرف و  سولج  هاگنآ 

ص:248  ، داشرإلا همجرت 

هفوکب حتف  ربخ  ندیسر   27 لصف -

بلاط یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسیاهمان  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تشون  هفوکب  ار  لیذ  همان  تفای  قیفوت  هرـصب  حـتفب  یلع ع  نوچ  ( 1)
يرگدادـب لاعتم  يادـخ  دـعب  اـما  تسین  يرگید  يادـخ  وا  زج  هک  ار  یئادـخ  منکیم  شیاتـس  امـش  رب  مالـس  هفوک . مدرمب  نینمؤملا  ریما 

يارب ار  تمعن  رییغت  تاـبجوم  اـهنآ  دوـخ  رگم  دـهدیمن  رییغت  دریگیمن و  ناـشیا  زا  هتـشاد  ینازرا  مدرمب  هـک  یئاـهتمعن  هدوـمن و  يرواد 
وا زج  يرواد  دنادرگزاب و  شاهدارا  زا  ار  وا  دناوتیمن  یـسک  دـشاب  هتـشاد  يدـب  گنهآ  هدـع  هراب  رد  هاگ  ره - دـنزاس و  مهارف  ناشدوخ 

هتـسکش نامیپ  هتـسویپ و  ریبز  هحلط و  هب  هک  نارگید  شیرق و  نایرـصب و  هورگ  دوخ و  لاح  زا  هماـن  نیا  رد  کـنیا  دـشابیمن  ناـنآ  يارب 
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. میهدیم عالطا 
يراک نم  رازگراک  فینح  نبا  نامثع  هب  تبسن  هدمآرد و  هرصب  هب  نافلاخم  هورگ  هک  میدش  رادربخ  اریز  میدش  هرـصب  مزاع  هنیدم  زا  ام 

زا هداتسرف و  شیپ  ار  دعس  نب  سیق  رسای و  نب  رامع  یلع و  نب  نسح  مدیـسر  راق  يذ  هب  هک  یماگنه  دناهدروآ  اجب  دنهد  ماجنا  دیابن  هک 
کمکب ار  دوخ  ناملـسم  ناردارب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  هلـصافالب و  دیئامن  عافد  نم  قح  لوسر و  ادخ و  قح  زا  ات  متـساوخ  ددم  امش 

ار ناشـشزوپ  هدرک و  توعد  ار  ناـنآ  مدرک  لوزن  هرـصب  تشپ  هب  دوـخ  ناراـی  هارمه  مدـش و  دنـسرخ  ناـنآ  رادـید  زا  نم  دیداتـسرف  نم 
دننک و هبوت  دندشن  رـضاح  هدنامیقاب و  دوخ  شزغلب  نانچمه  دندوب  هدش  دـترم  هک  نارگید  شیرق و  نکیل  مدومن  تجح  هماقا  هتفریذـپ و 
دندش و نم  نایهارمه  نم و  اب  راکیپ  هدامآ  هدرک و  عانتما  هرخالاب  دندرگزاب و  هدرک  تفلاخم  هتـسب و  ادخ  اب  هک  هدـهاعم  نم و  نامیپ  زا 

. دندیزرو تماقتسا  دوخ  یهارمگ  هب 
ص:249  ، داشرإلا همجرت 

هدنز دیاب  هک  اهنآ  دروآ و  رد - اپ  زا  ام  ریـشمش  هب  دروآ  لتقب  دیاب  هک  ار  یئاهنآ  مه  ادخ  هدـیدرگ و  هدامآ  نانآ  اب  داهج  يارب  مهنم  ( 1)
نانآ يارب  رازراک  نیا  رد  هشیاع  دوجو  دندش و  هتشک  دندوب  ینکشنامیپ  مدقشیپ  هک  ریبز  هحلط و  دندومن و  رارف  دوخ  ياهرهشب  دننامب 

. دوب دومث  مدرم  يارب  حلاص  هقان  زا  رتموش 
نم زا  هدـید  راتفرگ  ار  دوخ  نوچ  دـیدرگ و  بلـس  ناشیا  زا  یتحار  بابـسا  هنوگ  همه  هدروخ و  تسکـش  هدـش و  لـیلذ  زین  ناـنیا  يراـب 
دبع متخاس و  ارجا  ناشنایم  رد  ار  يوبن  تنـس  یهلا و  قح  مدراذگ و  ماین  رد  ریـشمش  متفریذپ و  ار  ناشهتـساوخ  دندومن  وفع  تساوخرد 
امش يوسب  ار  یفعج  سیق  نب  رحز  ۀمدقم  دمآ و  مهاوخ  هفوکب  هَّللا  ءاش  نا  مدومن و  رارقرب  هرصب  رد  يرازگراک  ناونعب  ار  سابع  نب  هَّللا 

دنادرگرب قح  هارب  دـندوبن  یـضار  هکنآ  اب  ار  اهنآ  مه  ادـخ  دـندرک و  در  ام  رب  ار  قح  نانآ  هکنیا  ناشیا و  ام و  نایم  هعقاو  زا  ات  مداتـسرف 
. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  ۀمحر و  مالس و  دهدب  عالطا 

هفوک رد  دورو   28 لصف -

وربآ ار  تقیقحاب  يوگتسار  تخاس و  لیلذ  ار  شنمشد  درک و  يرای  ار  دوخ  تسود  هک  ار  ادخ  ساپس  دومرف  دش  دراو  هفوکب  نوچ  ( 2)
زا دـیئامنن و  رطاخ  ادـخ  ياوقت  زا  دـینکیم  یگدـنز  هفوک  رهـش  رد  هک  یمدرم  يا  داـب  امـش  رب  دومن  نوبز  ار  هاوخژاژ  يوگغورد  داد و 

ینایعدم نآ  دنارتهتـسیاش  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  وگ  لطاب  نایعدم  ریاس  زا  هک  اهنآ  دیئامن  يوریپ  دنیوا  ناعیطم  هک  ناتربمیپ  نادـناخ 
راکنا ار  ام  رما  دـننکیم و  یـشورف  دوخ  نارگیدـب  هدروآ  تسدـب  اـم  زا  هک  یتلیـضف  رثا  رب  دـنناوخیم و  دوخ  يوسب  ار  مدرم  هراومه  هک 

دندیـشچ و ار  دوخ  يراتفر  دب  خلت  بآ  نانآ  يرآ  دننکیم  تعنامم  دوخ  قح  هدافتـسا  زا  ار  ام  دـنربیم و  نیب  زا  ار  ام  قح  دـنیامنیم و 
. دنسریم دوخ  یتخبدب  ماجنارسب  مه  يدوزب 

ص:250  ، داشرإلا همجرت 
اب اوران  نانخس  اب  دینک و  يرود  نانآ  زا  مه  امش  کنیا  دندومن  تحاران  دوخ  زا  ارم  دنتشادرب و  تسد  ام  يرای  زا  امش  نادرم  زا  مه  هدع 

. مینک هدهاشم  ناشیا  زا  میتشاد  راظتنا  اهنآ  زا  ار  هچنآ  ام  دننک و  هجوت  امب  هدش  هدنمرش  دوخ  لعف  زا  ات  دیئامن  وگتفگ  اهنآ 

ماشب تمیزع   29 لصف -

ادخ ناگدنب  دومرف  یفطصم ص  ربمیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  دنک  رازراک  هیوعم  اب  ات  تشاد  تمیزع  ماش  فرطب  هک  یماگنه  ( 1)
یئاهر یگراچیب  زا  رگداد  ربهر  دوجوب  هتـسیاش  تیعر  اریز  دیئامن  يوریپ  دوخ  ردقیلاع  ربهر  زا  دینک و  تعاطا  وا  زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا 

. دسریم تکالهب  رجاف ، ياوشیپ  زا  يوریپ  هب  راکدب  تیعر  دنکیم و  ادیپ 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


اپب یشروش  هچ  ناملسم  مدرم  هتشذگ  زورید  دیدید  امش  دومن و  هرخـسم  ار  ادخ  نید  تسکـش و  ارم  نامیپ  درک و  بصغ  ارم  قح  هیوعم 
. دیئامن تعیب  نم  اب  ات  دیدرک  جراخ  ملزنم  زا  ارم  دیدمآ و  نم  بناجب  دوخ  تساوخ  اب  امش  دندرک و 

نیا رد  ررکم  رد  ررکم  هتفرن  راب  ریز  امـش  مدومن  يراددوخ  امـش  دوصقم  نتفریذپ  زا  متـشاد  امـش  لاح  زا  هک  ياهقباس  زا  عالطا  اب  مهنم 
ات دیدوب  صیرح  نم  اب  تعیب  هب  دیتفرگارف و  ارم  فارطا  نانچمه  دسریم  بآ  هکربب  هک  هنشت  رتش  دننام  دیدرک و  تاقالم  نم  اب  صوصخ 

امش دوخ و  راک  هراب  رد  مدید  صیرح  ار  امش  هنوگ  نیا  نوچ  دیوش  هتـشک  نارگید  تسدب  امـش  زا  یخرب  متـشاد  میب  دیـسر  یئاجب  راک 
رارقرب نم  ياجب  دناوتب  هک  دننکیمن  ادیپ  تسد  يرگیدـب  میامنن  مایق  ناشیا  راک  نداد  ماجنا  يارب  نم  هاگ  ره - متفگ  هدرک  رظن  دـیدجت 

قح زا  هکنآ  اب  منک  ادیپ  طلست  ناشیا  رب  نم  هاگ  ره  ادخب  دنگوس  متفگ  دنک و  راک  تلادعب  نم  دننام  دوش و 
ص:251  ، داشرإلا همجرت 

. دبای تسد  نم  رب  درادن  عالطا  نم  تلیضف  زا  دسانشیمن و  ارم  هک  یسک  هک  تسنآ  زا  رتهب  دنربخاب  نم  لضف  و 
لامک اب  دنتسه  ناتنایم  رد  مه  ناعبات  راصنا و  رجاهم و  هک  ناملسم  هورگ  امش  دیدرک و  تعیب  نم  اب  مدوشگ و  تسد  تبـسانم  نیدب  ( 1)

ارم نخس  هدرک و  هجوت  نمب  ات  مدروآ  نایمب  امـش  اب  ناربمیپ  دهع  متفرگ و  نامیپ  امـش  زا  مه  نم  دیدش و  رـضاح  نم  اب  تعیب  يارب  لیم 
جراخ مالـسا  نید  زا  هک  اهنآ  نازواجتم و  اب  دیگنجب و  ناشکرـس  اب  دـیئامن و  یماگمه  نم  اب  اهراک  رد  دـینک و  يوریپ  نم  زا  دیونـشب و 

همذ لوغـشم  ار  امـش  هدرک و  هزات  ار  ادخ  قاثیم  دهع و  امـش  اب  مه  نم  دیتفریذپ و  ناونع  نیمهب  ارم  تعیب  مه  امـش  دینک  راکیپ  دنوشیم 
مه نم  متفرگ و  هاوگ  ناتدوخ  رب  ار  امـش  زا  یخرب  مه  امـش و  رب  ار  ادخ  دـیدرک و  تباجا  ارم  توعد  مه  امـش  مداد  رارق  لوسر  ادـخ و 

. مداد جاور  امش  نایم  رد  ار  يوبن  تنس  یهلا و  باتک  ماکحا 
نم زا  وا  دنکیم  لایخ  دیامنیم و  راکنا  ارم  تماما  یئاوشیپ و  دنکیم و  هعزانم  تفالخ  هراب  رد  نم  اب  هک  تسنایفس  وبا  رسپ  زا  تفگش  و 

هرخالاب دنادیم و  قح  يذ  ار  دوخ  درادن  یقح  هنوگ  چـیه  هکنآ  اب  هدـش و  يرج  لوسر  ادـخ و  رب  لطاب  هشیدـنا  نیا  اب  تسا و  رتهتـسیاش 
هک یناسک  راصنا و  نارجاهم و  هورگ  يا  دنوش  وا  تسد  میلـست  ناناملـسم  ریاس  راصنا و  دننک و  تعیب  يو  اب  نارجاهم  هک  درادن  یناهرب 

امـش زا  مهنم  دـیدومن و  تعیب  تبغر  لیم و  لامک  اب  نم  اب  هدومن و  بجاو  دوخ  رب  ارم  زا  يوریپ  هک  تسنیا  هن  رگم  دیونـشیم  ارم  نخس 
. دیونشب ارم  نخس  هک  متفرگ  نامیپ 

ار ناـنآ  تعیب  ضقن  اـهنآ  هنوـگچ  نیا  رب  اـنب  دوـبن  رمع  رکب و  وـبا  اـب  تعیب  زا  رتراوـشد  نم  تعیب  دـیدومن  تعیب  نم  اـب  هک  زور  نآ  رد 
مزال امـش  رب  ار  دوخ  رما  منک و  تحیـصن  ار  امـش  تسین  مزال  نم  رب  ایآ  دـندرکن . اـفو  نم  دـهع  هب  دنتـسکش و  ارم  ناـمیپ  یلو  دـندومنن 

اب دندرکن  افو  نادب  دنتسکش و  ارم  نامیپ  وا  نارای  هیوعم و  هنوگچ  تسا و  بجاو  امـش  بئاغ  دهاش و  رب  نم  تعیب  دینادیمن  رگم  مزاس !؟
يدنواشیوخ رطاخب  هکنآ 

ص:252  ، داشرإلا همجرت 
هدرک و شومارف  ریدغ  زور  رد  ادخ ص  لوسر  هدومرف  زا  ایآ  متفالخ  رماب  رتهتسیاش  مراد  ربمیپ ص  اب  هک  ینامیا  هقباس  یکیدزن و  و  ( 1)
زا ار  شنارای  هتـسکش و  ارم  نامیپ  هک  هیواعم  اب  داهجب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـیاهدرب  رطاـخ  زا  نم  یتسود  تیـالو و  هراـب  رد  ار  وا  ناـنخس 

. دیدرگ هدامآ  هدومن  جراخ  نم  تعاطا 
زا تسامش و  دنپ  هار  نیرتهب  هک  دیریگ  دنپ  دیونشب و  منکیم  توالت  امـش  يارب  هدومرف  لزان  شربمیپ  رب  هک  ادخ  باتک  زا  یتایآ  نونکا 
ََرت َْمل  َأ  دومرف : هدرک و  هظعوم  نارگید  راک  ماجنارس  هب  ار  امش  ادخ  اریز  دیرادرب  تسد  وا  ياهینامرفان  زا  دیدرگ و  دنمهرهب  ادخ  ياهدنپ 
اَّلَأ ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَلَْملا  َیلِإ 

ٌمِیلَع ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اـِنئاْنبَأ  َو  اـنِرایِد  ْنِم  اـنْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َلـِتاُقن  اَّلَأ  اـَنل  اـم  َو  اُولاـق  اُوِلتاـُقت 
ًۀَعَـس َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  َنیِِملاَّظلاـِب 
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زا هدع  هجوتم  ایآ  « 1  » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا  َنِم 
میئامن راکیپ  ادخ  هار  رد  ات  زاس  رارقرب  ام  نایم  رد  یهاشداپ  دنتفگ  دوخ  ربمیپ  هب  هک  يوشیمن  هدنام  یقاب  یسوم  زا  سپ  هک  لیئارـسا  ینب 

رد راکیپ  زا  هنوگچ  دنداد  خساپ  دیئامن  یهاتوک  وا  هار  رد  لاتق  زا  دیوش  ادخ  نانمشد  اب  رازراکب  رومأم  هاگ  ره  دینکیم  لایخ  رگم  دومرف 
رازراک رما  نوچ  دـندومن  ادـج  ام  زا  ار  اـم  نادـنزرف  دـندرک  نوریب  ناـمدوخ  رهـش  زا  ار  اـم  نانمـشد ، هکنآ  اـب  مینک  يراددوخ  ادـخ  هار 

تسا ربخاب  ناراکمتس  لاح  زا  مه  ادخ  دنداد و  گنجب  تشپ  نارگید  یمک  هدع  زج  دش  ققحم  ناشیارب 
______________________________

هرقب هروس  هیآ 264  ( 1)
ص:253  ، داشرإلا همجرت 

تنطلـس ام  رب  وا  اجک  زا  دـنتفگ  نانآ  هتخاس  رارقرب  امـش  نایم  رد  یهاشداپ  ناونعب  ار  تولاط  لاعتم  يادـخ  دومرف  نانآ  هب  ناشربمیپ  ( 1)
يدنمورین ملع و  واب  هدرک و  رایتخا  امش  رب  ار  وا  ادخ  داد  خساپ  تسا  ریقف  تسدیهت و  یمدآ  وا  اریز  میتنطلس  ماقمب  رتهتـسیاش  ام  دنک و 

. تسا اونش  دنکیم و  مامت  مدرم  رب  ار  تمعن  وا  دهدیم و  یهاشداپ  دهاوخب  ار  یسک  ره  ادخ  هداد و 
وا هدومن و  اهنآ  ناگدنامزابب  رـصحنم  ایبنا  زا  سپ  ار  يریما  تفالخ و  ادخ  دینادب  دـیریگب و  تربع  تایآ  نیا  زا  دـیاب  امـش  دومرف  هاگنآ 

مشاه ینب  رب  ار  هیما  ینب  ادخ  هک  دیاهدیمهف  لاحب  ات  ایآ  هداد  ورین  ملع و  واب  هتـشاد و  مدقم  نادنمتورث  هورگ  رب  هداد و  يرترب  ار  تولاط 
ادـخ زا  متـشادرب  امـش  يارب  ار  هدرپ  هک  کنیا  دـشاب  هتـشاد  يرترب  نم  رب  یندـب  يورین  شناد و  ظاـحل  زا  هیوعم  اـی  دـشاب و  هداد  يرترب 

. دیئآرب هشیدنا  ددص  رد  هدیدرگن  التبم  وا  مشخ  هب  هک  زونه  دینک و  داهج  وا  هار  رد  دیسرتب و 
َنْوَهانَتَی اُوناک ال  َنوُدَتْعَی  اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  دیامرفیم  ادخ  و 

ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج  َو  اُوباتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  َنُولَعْفَی  اُوناک  ام  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  ْنَع 
ِیف َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراـِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  « 1  » َنُوقِداَّصلا ُمُه  َکـِئلوُأ 

َنِکاسَم َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس 
«2 . » ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط 

زا دندیدرگ و  زواجت  ینامرفان و  بکترم  دندش و  یسیع  دواد و  نوعلم  لیئارسا  ینب  نارفاک  زا  هدع  ( 2)
______________________________

هدئام هروس  هیآ 79  ( 1)
. فص هروس  هیآ 10  ( 2)

ص:254  ، داشرإلا همجرت 
ناشاهلد رد  ههبـش  کش و  هدروآ و  ناـمیا  وا  لوسر  ادـخب و  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنمؤم  دـندرکیم ، دـب  دـندومنن و  يراددوخ  تارکنم 

منک تیاده  یتراجتب  ار  امـش  دیهاوخیم  نانمؤم  يا  دنتـسه  وگتـسار  مدرم  نانآ  هدومن و  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هداتفین و 
دیئامن داهج  وا  هار  رد  دوخ  لام  ناجب و  دـیروآ و  نامیا  وا  لوسر  ادـخب و  هک  تسنآ  تراجت  نآ  دـهد و  تاجن  كاندرد  باذـع  زا  هک 

زا بآ  ياهرهن  هک  دنکیم  یئاهتشهب  دراو  ار  امش  دزرمآیم و  ار  امش  ناهانگ  تسا  رتشیب  امش  لاحب  شعفن  دینادب  رگا  داهنشیپ  نیا  يرآ 
. دیدرگ دیهاوخ  رادروخرب  یمیظع  يراگتسر  زا  دنایمئاد و  اهتشهب  نیا  دراد و  هدیدنسپ  ياهناخ  تسناور و  اهنآ  ریز 

دصیس و روهـشم  رب  انب   ) هک ردب  باحـصا  هزادنا  هب  نم  رگا  دیگنجب  نافلاخم  اب  دوخ  ماما  اب  دیـسرتب و  وا  یهلا  بانج  زا  ادخ  ناگدنب  يا 
هب رتدوز  هچ  ره  مدوب و  ینغتـسم  امـش  زا  يرایـسب  زا  دننک  مایق  نم  هارمه  دنـشاب و  نم  عیطم  هک  متـشادیم  روای  رای و  دناهدوب ) رفن  هدزیس 

. تستابجاو زا  وا  اب  رازراک  هکنآ  هچ  مدرکیم  مایق  وا  نارای  هیوعم و  اب  راکیپ 
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هیوعم تشرد  نخس  ربارب  رد   30 لصف -

ادخ دمح  زا  سپ  اهنآ  خـساپ  رد  دـناهتفگ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یتشرد  نانخـس  اهیماش  هیوعم و  دـنداد  عالطا  ترـضح  نآب  یتقو  ( 1)
انامه دیدماین  تفگشب  یگرزب  راک  نینچ  زا  رگم  دیامنیم  تموصخ  نانآ  اب  ادخ  هکنیا  زج  دننکیمن  ینمشد  ام  اب  ناقساف  هاگ  چیه  دومرف 
هقالع هدرک و  زارد  تما  زا  هدع  يورب  هلیح  رکم و  تسد  دنفرحنم  ناناملسم  مالـسا و  زا  تسا و  یـضاران  ناشهیور  زا  ادخ  هک  یناقـساف 

ناشاهلد رد  ار  داسف  هنتف و  هب 
ص:255  ، داشرإلا همجرت 

ندرک شوماخ  رد  هتخاس و  روهلعش  ام  هیلع  ار  گنج  شتآ  هدومن و  دوخب  لیامتم  ار  نانآ  هتشاد  زاربا  هک  یناتهب  غورد و  رثا  رب  هدوزفا و 
. دنکیمن یئانتعا  نارفاک  هارکا  هب  دنکیم و  دایز  ار  دوخ  رون  مد  همه  ادخ  دنشوکیم و  ادخ  رون 

هک یـسک  اریز  امرف  راتفرگ  دوخ  ینامرفانب  ار  اهنآ  نادرگ و  قرفتم  ار  ناشتیعمج  زاس و  راوخ  ار  اهنآ  دـننادرگور  قح  زا  رگا  اراگدرورپ 
. ددرگیمن دنمجرا  دنک  ینمشد  وت  اب  هک  یسک  دوشیمن و  راوخ  دریگب  رارق  وت  تیالو  لظ  رد 

گنج هب  صیرحت   31 لصف -

. درکیم راکیپ  هب  صیرحت  نایب  نیا  اب  ار  مدرم  یلع ع  نیفص  زور  رد  ( 1)
هاتوک ار  دوخ  ياهادص  دیـشوپب و  اهیدنـسپان  زا  ار  دوخ  ناگدید  دیـسرتب و  یئایربک  بانج  زا  ادخ  ناگدـنب  دومرفیم  ادـخ  دـمح  زا  سپ 
دوبان ناـبیرگب و  تسد  دروخ و  دز و  وا و  اـب  ندرک  راـکیپ  نمـشد و  ربارب  رد  ندـمآ  دورف  يارب  ار  دوخ  دـیئوگب و  نخـس  رتمک  دـینک و 

اب دینک و  يوریپ  لوسر  ادخ و  زا  دیهاوخب و  وا  زا  ار  دوخ  يراگتسر  دینک و  دای  ار  ادخ  هتسویپ  دیـشاب و  اجرباپ  دیزاس و  هدامآ  وا  ندرک 
تمعن اراگدرورپ  تسنایابیکش  اب  ادخ  هک  دیـشاب  ابیکـش  ددرگ و  بلـس  امـش  يراوگرزب  دیوش و  ناوتان  هک  دیزادرپن  عازن  هب  رگید  کی 

. امرف گرزب  ار  ناششاداپ  تسرفورف و  ناشیا  رب  ار  يزوریپ  رصن و  هتشرف  امرف و  ینازرا  ناشیدب  ار  ربص 

هراب نیا  رد  زاب   32 لصف -

باذع زا  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  نآ  رگا  هک  دنکیم  توعد  یتراجت  هب  ار  امش  لاعتم  يادخ  ناناملسم ، ( 2)
ص:256  ، داشرإلا همجرت 

رد دیورگب و  وا  لوسر  هب  دیروآ و  نامیا  ادـخب  هک  تسنآ  تراجت  نآ  دـیدرگیم و  لئان  میظع  يریخب  دـینکیم و  ادـیپ  یئاهر  كاندرد 
امشب نادیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  هناخ  هجیتن  رد  هداد و  رارق  امـش  ناهانگ  شـشخب  ار  لمع  نیا  شاداپ  دینک و  راکیپ  شنانمـشد  اب  وا  هار 
دننام لاتق  فص  رد  هک  انامه  ینعی  درادیم  تسود  ار  شدوخ  هار  رد  نایوجگنج  وا  یهلا  بانج  هداد  عالطا  امـشب  هاگنآ  درادیم . ینازرا 

. دنیادخ تبحم  دروم  دنراوتسا  مکحم و  هدش  اپارس  یترامع 
دنشاب و رخؤم  دنرادن  یگنج  حالس  هک  اهنآ  دیرادب و  مدقم  ار  نارادهرز  فاصم  ماگنه  دیامرفیم  هداد  دوخ  مدرمب  رازراک  روتسد  هاگنآ 

رتهب هک  دیشاب  هتشاد  الماک  ار  اههزین  فارطا  دیروآ و  دورف  نانمشد  رس  رب  ار  اهریشمش  دیناوتیم  رتهب  اریز  دیهد  راشف  رگیدکیب  ار  اهنادند 
ات دیزاس  هاتوک  ار  دوخ  ياهادص  درادب و  راوتـسا  ار  امـش  ياهلد  رتشیب  رتهب و  ات  دیدنبهب  ار  دوخ  ناگدـید  دروآیم و  تکرحب  ار  اههزین 

ناروالد تسد  هب  رگم  دیهدم  دیئاشگم و  دیزاسن و  لیام  ار  دوخ  مچرپ  دنک و  داجیا  امـش  رد  ار  شمارآ  دزاس و  رود  ار  ناتفوخ  سرت و 
رد دنـشوکیم و  نارگید  تسارح  ظفحب و  دنزرویم و  یئابیکـش  اهیتخـس  ربارب  رد  دننکیم و  تعنامم  یتریغیب  زا  هک  دنیاهنآ  اریز  دوخ 

. دنروآیم رد  زارتها  هب  نانمشد  هیلع  ار  نآ  دنیاشوک و  شیوخ  مچرپ  يرادهگن 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  ینعی  دهدن  رارق  دوخ  یئادف  ار  شردارب  دـهد و  ناشن  یگتـشذگ  دوخ  زا  شناملـسم  ردارب  يرای  هار  رد  هک  ار  یـسک  دزرمایب  ادـخ 
ياپ زا  ار  وا  یتقو  كدنا  رد  دننک و  هلمح  ناملـسم  ردارب  نآب  اقفتم  مزرمه  ود  نآ  ات  دزیرگب  دوخ  دزاسن و  راتفرگ  دوخ  فیرح  تسدـب 
هکنآ هچ  دینکن  رارف  گرم  زا  دیزاسن و  راتفرگ  ادخ  شنزرـسب  ار  دوخ  دوش و  التبم  یگراچیب  یمئاد و  تمالمب  وا  هجیتن  رد  دنروآرد و 

زا رارف  اریز  دـیزیرگم  لتق  ای  گرم  زا  و  « 1  » اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو  ِْلتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق  دـیامرفیم  ادـخ 
درادن امش  لاحب  هجیتن  گرم 

______________________________

بازحا هروس  هیآ 16  ( 1)
ص:257  ، داشرإلا همجرت 

. دینکیمن تسیز  شیب  یمک  دیوشیم و  دوبان  یتقو  كدنا  رد  هکنآ  يارب 
دینک و هشیپ  یئابیکـش  ربص و  تبـسانم  نیمهب  دیربیمن  رد  تمالـسب  ناج  ترخآ  زیت  غیت  زا  دینک  رارف  ایند  ریـشمش  زا  رگا  ادخب  دنگوس 

. دهدیم يزوریپ  ربص ، زا  سپ  لاعتم  يادخ  اریز  دیشاب  وگتسار  دوخ  تین  رد  دیناوخب و  زامن 
دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  ربدنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

هیوعم مچرپ  هب  يراذگ   33 لصف -

مامت اب  دـنهدیم و  جرخب  وا  يرای  هار  رد  ار  تماقتـسا  لاـمک  هک  دـید  ار  وا  ناراـی  درک و  رذـگ  هیوعم  مچرپ  هب  یلع ع  هک  یماـگنه  ( 1)
هک يریـشمش  برـض  دنکیم و  جراخ  دبلاک  زا  ار  حور  هک  ياهزین  نودب  مدرم  نیا  دومرف  هدرک  باطخ  دوخ  نارایب  دـنزاسیم  تامیالمان 

دننکیمن و تکرح  دوخ  ياهاج  زا  دزاسیم  عطق  رگید  کی  زا  ار  اهتـسد  دـنب  دـیامنیم و  ادـج  مه  زا  ار  اهناوختـسا  دفاکـشیم و  ار  اهرس 
اههنیـس و رب  ار  ناشاهوربا  میربورف و  ناشیا  ياهولهپ  رد  ار  دوخ  دـنمورین  ياههزین  ناـشیا  یگدـنکارپ  يارب  دـیاب  اـم  دـنراد و  تماقتـسا 

یهلا دزم  هار  رد  هک  نانآ  دنیاجک  دننک و  يرای  ار  قح  نید  هک  رویغ  روالد  نادرم  دنیاجک  مسرپیم  امـش  زا  کنیا  میزیرب  ناشاهنادخنز 
ناتریـس هبور  رب  يدرم  هشیب  ناریـش  نوچ  ناشیا  زا  هدـع  هلـصافالب  هک  درک  ریثأت  ناناملـسم  رد  هزادـناب  نایب  نیا  دـنیامنیم ؟ یناشف  ناج 

. دنتخاس هدنکارپ  ار  همه  هتخات و  هیوعم 

صوصخ نیا  رد  مهزاب   34 لصف -

دناهیور نیدب  دنیامنیمن و  لابقتسا  يرگداد  هملک  زا  دننکیمن و  هجوت  تقیقح  قحب و  مدرم  نیا  ( 2)
ص:258  ، داشرإلا همجرت 

زا سپ  یکی  نایرکـشل  دننک و  راسگنـس  دنروآرد و  اپ  زا  ار  اهنآ  نایرکـشل  دنهد و  رارق  دوخ  ریت  فدـه  ار  نانآ  گنج  ناگنهآشیپ  ات 
دننک و ادیپ  تسد  اهنآ  رب  اهرذگ  اههاگارچ و  رد  دنزاس و  ریگتسد  اهرهـش  فارطا  رد  ار  نانآ  دنیامن و  موجه  ناشیا  ياهرهـشب  يرگید 

نانیا دنیامن و  تاقالم  ناشیا  اب  ابیکـش  وگتـسار و  یمدرم  دـیآرد و  زازتهاب  اهنآ  هیلع  اهمچرپ  دوش و  تراغ  ناشتورث  لام و  فرط  ره  زا 
هب دنشوکیم و  ادخ  تعاط  رد  رتشیب  هکلب  دیآیمن  دراو  یللخ  ناشربص  هتشر  رب  دریمب  ای  دوش  هتشک  ناشیا  زا  سک  ره  هک  دنتسه  یمدرم 

. دندرگیم رتصیرح  ادخ  تاقالم 
دیهـش ناماهومع  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  بانج  نآ  باکر  رد  میدوب و  ادـخ ص  لوسر  روضح  رد  هک  هاگنآ  اـم  ادـخب  دـنگوس 

اپ زا  ار  اـم  تبیـصم  تدـش  يروجنر و  میتفرگ و  یم - رارق  ترـضح  نآ  تسد  میلـست  رتشیب  رتداـیز و  اـم  ناـمیا  لاـح  نیع  رد  دـندشیم 
. میدرکیم راکیپ  دوخ  نارقا  اب  هدش و  رتيرج  نمشد  اب  داهج  رب  هکلب  دروآیمنرد 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


مادک ات  دندرکیم  نیمک  دندوبریم و  دنتخیوآیمرد و  رگید  کی  هب  راوخنوخ  هدنرد  ود  دننام  نمـشد  زا  يدرم  اب  ام  زا  يدرم  اسب  هچ  و 
. میدشیم هریچ  نمشد  رب  ام  یماگنه  ام و  رب  نمشد  یهاگ  بیترت  نیمهب  دناشونب  دوخ  بیقر  هب  ار  گرم  ماج  دیآ و  زوریپ  کی 

. درک يرای  ار  ام  راسنوگن و  ار  ام  نمشد  تفای  وگتسار  ابیکش و  یمدرم  ار  ام  ادخ  هک  یتقو  و 
زیزع مالـسا  دـشیمن و  راوتـسا  نید  ساـسا  میدرکیم  راـتفر  اـم  دـیاهتفرگ  شیپ  رد  امـش  هـک  قـیرط  نـیا  اـب  رگا  دـنگوس  مدوـخ  ناـجب  و 

. دیشودب هزات  نوخ  هکنآ  رگم  دیریگیمن  هجیتن  گنج  نیا  زا  امش  ادخب  دنگوس  دیدرگیمن و 
. دیریذپب ارم  راتفگ  دوخ  تداعس  يارب  میوگیم  الیذ 

ص:259  ، داشرإلا همجرت 

نیفص زا  هعجارم  ماگنه   35 لصف -

نیا اب  امـش  دومرف  دـندش  راکیب  راکیپ  زا  نانآ  داد و  بیرف  دوب  هدرک  هزین  يور  هک  یئاـهنآرقب  ار  یلع ع  ناراـی  هیوعم  هک  یماـگنه  ( 1)
. دیدومن راوخ  هدرک و  تسس  ار  نآ  ناکرا  دیدرک و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  نآ  تنس  دیتسکش و  مهرد  ار  مالسا  يورین  ناتلمع 

يور ار  اهنآرق  دنیآرد  اپ  زا  دنـسر و  تکالهب  امـش  تسدب  ادابم  هک  دندش  كانمیب  امـش  زا  دنتفای و  هریچ  ار  امـش  نانمـشد  هک  یماگنه 
هلیح رد  دنزاس و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  دنزاس و  فرصنم  دوخ  كاله  زا  ار  امش  ات  دندومن  توعد  نآ  تایآ  هب  ار  امـش  دندرک و  هزین 

بیرف یمدرم  زج  دیهدب  ناشیدب  دنهاوخیم  هچنآ  دیوش و  ماگمه  اهنآ  اب  رگا  امش  نیا  رب  انب - دندوشگ  امـش  يورب  فرط  ره  زا  ار  رکم  و 
. دوب دیهاوخن  هدروخ 

. مرادیمن نامگ  امش  يارب  یطایتحا  تیاده و  دعب  هب  نیا  زا  ادخب  دنگوس 

دادرارق زا  سپ   36 لصف -

دومرف دـندرک  یئاهتاقالم  ترـضح  نآ  اب  صوصخ  نیا  رد  قارع  لها  دـش و  هتـشون  هیوعم  یلع و  ناـیم  حلـص  دادرارق  هکنآ  زا  سپ  ( 2)
دیتسین رـضاح  امـش  هاگ  ره  دیـشاب و  هتـشاد  تیاضر  مه  امـش  مرادـیمن  تسود  مشاـبیمن و  دنـسرخ  دـمآشیپ  نیا  زا  نم  ادـخب  دـنگوس 

حیحص مداد  تیاضر  نوچ  مهدیم و  تیاضر  راچان  مهنم  دیناشنب  یـسرکب  ار  دوخ  ياجبان  هتـساوخ  دیهاوخیم  دینک و  راتفر  نم  تیاضرب 
وا باتک  رب  میامن و  ینامرفان  ادخ  زا  دقع ، لح  ینکـشنامیپ و  اب  هکنیا  رگم  میامن  لیدبت  ار  دوخ  رارقا  مدرگرب و  دوخ  تیاضر  زا  تسین 

هب نیا  زا  منک  يدعت 
ص:260  ، داشرإلا همجرت 

. دیئامن راکیپ  دیامن  كرت  ار  ادخ  نامرف  هک  یسک  ره  اب  دعب 
هنوگ چیه  نم  دومن  تفلاخم  درک و  فرـصت  نم  همان  رد  هتـشادرب و  نم  رما  زا  تسد  يو  هک  دـیهدیم  رتشا  کلامب  تبـسن  ار  هچنآ  اما  و 
یکی شاک  يا  هکلب  تشادـیم  دوجو  امـش  نایم  رد  وا  دـننام  رفن  ود  شاک  يا  مسانـشیمن و  ناـفلاخم  زا  ار  وا  منادـیمن و  وا  يارب  یئاـطخ 
يارب امش  راک  هنوئم  ماگنه  نیا  رد  دیامن  هدهاشم  دنیبهب  نانمـشد  رد  تسمزال  ار  هچنآ  هتـشاد و  انیب  مشچ  هک  دوب  امـش  نایم  رد  وا  دننام 

. دوش حالصا  امش  ياهیراومهان  زا  یخرب  مدوب  دنموزرآ  دوب و  ناسآ  نم 
نآ هک  تسنانچ  امـش  نم و  دمآشیپ  دیدرک و  تفلاخم  راظتنا  فالخ  رب  امـش  مدرک و  یهن  دـیهد  ماجنا  دـیابن  هک  يراک  زا  ار  امـش  نم 

: هتفگ ینزاوه  درم 
. متیاده هارب  دنوش  تیاده  رگا  مهارمگ و  دنوش  هارمگ  رگا  هک  ماهّیزغ  مدرم  زا  نم 
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جراوخ اب  يراتفگ   37 لصف -

دومرف ربمغیپ ص  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  دـعب  دروآ  نایمب  جراوخ  اب  ار  راتفگ  نیا  هفوک  تشپ  رد  درک  تعجارم  هفوکب  هک  یماگنه  ( 1)
اب يزوریپ  تماـیق  يادرف  دـسرب  تقیقح  قح و  هب  نآ  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  یلحم  میاهتفرگ  ياـج  نآ  رد  هک  یناـکم  نیا  اراـگدرورپ 

. دوب دهاوخ  هارمگ  روک و  تمایق  يادرف  دیامن  لطاب  يوعد  قحانب  ای  هتشاد و  کش  هک  یسک  تسنادب و  رتهتسیاش  تسوا و 
دیاب ام  دیتفگ  هدروخ  بیرف  ناشلمع  رهاظ  زا  امـش  هدرک و  هزین  يور  ار  اهنآرق  هیواعم  ناوریپ  هک  زور  نآ  دـیراد  دایب  ایآ  ادـخب  دـنگوس 

امش خساپ  رد  نم  مینک  توعد  نادب  میهد و  خساپ  ادخ  باتک  اب  ار  نانآ 
ص:261  ، داشرإلا همجرت 

اهنآ کچوک  گرزب و  هدرک و  ینیشنمه  نانآ  اب  نم  اریز  دنشابیمن  نآرق  لها  رادنید و  یمدرم  نانآ  مسانشیم  رتهب  امـش  زا  ار  اهنآ  متفگ 
بیرف نانآ  یلعف  راک  زا  امـش  دننالاسگرزب  نیرت  دـب - یلاسگرزب  رد  نالاسدرخ و  نیرتدـب  یلاسدرخ  عقوم  منادـیم  مسانـشیم و  الماک  ار 
ضحم ار  اهنآرق  مدرم  نیا  هک  منادیم  دیهد و  همادا  دیاهتـشادرب  مدق  یتسارب  هک  هار  نادب  دیئآرب و  دوخ  قح  قاقحا  ددص  رد  دـیروخن و 

اهنآ لمع  دیاب  هکلب  تسین  نینچ  دیتفگ  دیتفریذپ  هن  ارم  نخس  دیدوب  ربخیب  اج  همه  زا  هک  امش  نکیل  دناهدومن  هزین  يور  رب  رکم  هلیح و 
. درک دیهاوخ  دای  دوخ  ینامرفان  نم و  نخس  زا  دیداتفا  یگراچیب  هب  هک  يزور  دیدرکن  لوبق  ارم  دنپ  هک  کنیا  متفگ  يریذپب  ار 

روتـسد نآرق  هچنآ  دیاب  هک  مدراذگ  رارق  رواد  رفن  ود  نآ  اب  نم  دـشابیمن  امـش  هجوت  دروم  يرگید  عوضوم  باتک ، زج  مدـید  هک  هاگنآ 
ام دندرک  تواضق  نآرق  تموکحب  نانآ  رگا  هجیتن  رد  دنزاس  دوبان  هدـناریم  هدومن و  یهن  نآرق  ار  هچنآ  دـنیامن و  ایحا  هدرک  ایحا  هداد و 

ناشمکح زا  ام  دنداد  نامرف  نآرق  فالخ  رب  رگا  میئامن و  تفلاخم  دـنکیم  تموکح  نآرق  روتـسد  اب  قباطم  هک  یـسک  هتفگ  اب  میناوتیمن 
. میرازیب

. یهد تموکح  مدرم ، ياهنوخ  رب  ار  یلابا  مدرم ال  هنوگ  نیا  هک  تسا  تلادع  زا  ایآ  تفگ  هدرک و  ضارتعا  جراوخ ، زا  یکی 
یطخ نآرق  هک  مینادیم  میاهداد و  رارق  رواد  ار  نآرق  هکلب  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخب  راک  ره  هک  میدادـن  تموکح  ار  یمدرم  نینچ  ام  دومرف 
دیاب نآ  تاروتـسد  زا  علطم  نادرم  هکلب  دیوگیمن  نخـس  دوخ  هتفرگ  رارق  دـلج  ود  نایم  هتفای و  شراگن  ناملـسم  دارفا  تسدـب  هک  تسا 

اب قح  دنادب  لهاج  هکنآ  يارب  دومرف  يداد ؟ رارق  یتدم  ناشیا  دوخ و  نایم  ارچ  دـندرک  لاؤس  دـنیوگب  نخـس  هدرک و  هجوت  نآ  نیمارفب 
همتاخ تما ، نیا  عفنب  هدش  رارقرب  هک  یحلص  هلیسو  نیدب  لاعتم  يادخ  میدنموزرآ  دهد و  ناشن  مدق  تابث  ملاع  تسام و 

ص:262  ، داشرإلا همجرت 
ار امش  ادخ  دیئآرد  دوخ  ياهناخب  دیوش و  دراو  رهشب  دیمهفب  دیاب  ار  هچنآ  دیدیمهف  دش و  هتشادرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هک  کنیا  دهد 

. دندش رهش  دراو  يرگید  زا  دعب  یکی  رمالا  بسح  مدرم  دهد  رارق  دوخ  تمحر  دروم 

هیوعم ینکشنامیپ   38 لصف -

سیمع نب  ورمع  دربب  امغی  هب  ار  اهیقارع  ياهلام  ات  داتسرف  ار  سیق  نب  كاحض  دومن و  دهع  ضقن  درکن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  هیوعم  ( 1)
مدرم دیامرفیم  هتخاس  بطاخم  ار  اهیفوک  دمآشیپ ، نیا  زا  سپ  یلع ع  دروآرد  ياپ  زا  شنارای  زا  هدع  اب  ار  ورمع  يو  درک  یقالت  يو  اب 

دوخ نایرکـشل  زا  دیدرگ و  هدامآ  دوب  يراکوکین  هدنب  هک  سیمع  نب  ورمع  یهاوخنوخ  يارب  دـش  هدز  يدربتـسد  نینچ  هک  کنیا  هفوک 
. دیئامن تظافح  دینکب  دیناوتیم  يراک  رگا  دوخ  سومان  زا  دینک و  راکیپ  دوخ  نمشد  اب  دیشاب  هدامآ  دیئامن . عافد  دناهدش  هتشک  هدع  هک 

هدهاشم ناشیا  زا  ار  یتسس  فعض و  هنوگ  نیا  ریما ع  ترضح  نوچ  دندومن و  درو  هدرک  یقلت  یتسس  فعض و  اب  ار  نخس  دیوگ ، يوار 
باکر رد  دیوش و  هدامآ  امش  رب  ياو  متشادیم  ار  اهنآ  زا  یکی  امـش  زا  يرفن  تشه  ره  ربارب  رد  مرادیم  تسود  ادخب  دنگوس  دومرف  درک 

زا نم  ادخب  دنگوس  دیدرگرب  دوخ  ياهناخب  هدرک  رارف  دیدرک  هدهاشم  دوخ  يارب  ینایز  رگا  سپس  دینک  مایق  نمشد  یبوکرـس  يارب  نم 
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زا نم  ادخب  دنگوس  دیدرگرب  دوخ  ياهناخب  هدرک  رارف  دیدرک  هدهاشم  دوخ  يارب  ینایز  رگا  سپس  دینک  مایق  نمشد  یبوکرـس  يارب  نم 
منیبیم و نآ  رد  ار  دوخ  شیاسآ  هدراذـگ و  مدـق  انیب  یمـشچ  اب  تباث و  یمزع  اب  هار  نیا  رد  مرادـن و  یتحاراـن  دوخ  راـگدرک  تاـقالم 
اب ندرک  ارادم  اریز  یئارادم  هچ  مهنآ  موشیم  صالخ  امش  اب  ندرک  ارادم  امش و  اب  كولس  زا  ندیشک  جنر  امش و  اب  یئوگزار  زا  هرخالاب 

لمحت زا  نآ  ناهوک  نطاب  هک  تسا  یناوج  رتش  ندرک  ارادم  دننام  امش 
ص:263  ، داشرإلا همجرت 

فرط زا  دوش  هتخود  هک  فرط  ره  زا  هک  تسا  هنهک  هماج  ندرک  ارادـم  دـننام  ای  تسا و  حیحـص  نآ  رهاـظ  هدـش و  كاـنبیع  نارگ  راـب 
. دنامیم یقاب  نآ  بحاص  رب  یجنر  ددرگیم و  هراپ  رگید 

راکیپ هب  صیرحت   39 لصف -

دندـیزرویم يدـنک  نانآ  درکیم و  توعد  وا  یبوکرـسب  ار  مدرم  هدرک  هجوت  نمی  فرط  هب  ةاطرا  نب  رـسب  دینـش  هک  یماگنه  یلع ع  ( 1)
هک اهنامه  دنتفر  امش  نایم  زا  نایار  بحاص  نایاناد و  هک  دوب  یماگنه  زا  امـش  ینکـشنامیپ  يادتبا  یگراچیب و  نیتسخن  مدرم  يا  دومرف 
نم ادخب  دنگوس  دندومنیم . تباجا  ار  توعد  دـندرکیم و  تلادـعب  وگتفگ  دـنتفگیم و  یتسارب  نخـس  دـندرکیم  تاقالم  یـسک  اب  نوچ 

درکن و ریثأت  امش  رد  نم  نخس  مدرک و  توعد  نمشد  اب  راکیپ  يارب  رصع  حبص و  زور ، بش و  ناهن  راکـشآ و  ماجنا  زاغآ و  رد  ار  امش 
مهف تیادـه و  هارب  ار  امـش  هک  همه  نیا  دادـن و  هجیتن  امـش  لاحب  نم  ياههظعوم  نیا  ایآ  دـیداد  گنجب  تشپ  دـیدرک و  رارف  رازراک  زا 

دنگوس دروآرد و  یحیحص  تروصب  ار  امش  یجک  دناوتیم  یلمع  هچ  منادیم  مربخاب و  امـش  تحلـصم  زا  نم  درکن ؟ هدئاف  مدناوخ  قیاقد 
. دیشابیمن ریذپحالصا  امش  اریز  مزادنایمن  یگراچیب  داسفب و  امش  حالصا  يارب  ار  دوخ  ادخب 

ار امـش  هک  دوش  طلـسم  امـش  رب  تسا ) فسوی  نب  جاجح  دارم   ) يدرم يدوزب  منیبیم  دنگوس  ادخب  اریز  دیهد  تلهم  نمب  یکدـنا  نکیل 
نیمه مالـسا  نید  ناناملـسم و  يراوخ  رد  انامه  دنک  باذع  هتـشاد  بذعم  ار  امـش  هچنانچ  ادخ  مه  ار  وا  دیامن و  باذع  دزاس و  كاله 
توعد وا  هیلع  دیکین  اناد و  هک  ار  امـش  نم  نکیل  دـنیامن  تعاطا  اهنآ  دـناوخب و  ام  هیلع  ار  راکدـب  لذر و  مدرم  نایفـس  وبا  رـسپ  هک  سب 

. دشابیمن ناراکزیهرپ  هیور  لمع ، نیا  يرآ  دیورن  راب  ریز  دیریذپ و  هن  منک 
ص:264  ، داشرإلا همجرت 

لاتقب صیرحت   40 لصف -

امـش راـتفگ  تسا  فـلتخم  ناـتاهیأر  اـج و  کـی  ناتاهندـب  هکیمدرم  يا  دوـمرف  دـندرک  يراددوـخ  وا  يراـی  زا  مدرم  هـک  یماـگنه  ( 1)
نانچ نینچ و  دوخ  سلاجم  رد  دزادـنایم  عمط  هب  ار  نمـشد  هک  تسیروج  ناتلمع  دـنکیم و  تسـس  ار  تخـس  گنـس  هک  تسیاهزادـناب 

لاح نیا  اب  ار  امـش  هک  یـسک  راذگ . دوخ  لاحب  ار  ام  وش و  رود  ام  زا  گنج  يا  دیئوگیم  دـسررد  نمـشد  اب  راکیپ  نوچ  نکیل  دـیئوگیم 
. دیرامیب روجنر و  یمدرم  امش  تسا  هراچیب  دوش  لمحتم  ار  امش  جنر  هک  یسک  درادن  شیاسآ  ددرگ و  راوخ  دهاوخب  نمشد  رازراکب 

وا ضرق  یتدم  هک  يرادضرق  دننام  دینک  یم - يراشفاپ  هراب  نیا  رد  نانچ  مزادنیب و  ریخأتب  ار  نمشد  زا  عافد  دینکیم  تساوخرد  نم  زا 
شـشوک اب  هشیمه  تقیقح  دنکیمن و  تعنامم  متـس  زا  راوخ  لیلذ و  هکنآ  اب  دیامنیم  يراشفاپ  شتدم  شیازفا  رد  ایلاح  هدـیماجنا  لوطب 

باکر رد  نم  زا  سپ  ایآ  دیئامنیمن  تعنامم  نآ  جاور  ملظ و  زا  کنیا  هک  تفر  دیهاوخ  هناخ  مادـکب  هناخ  نیا  زا  سپ  دـیآیم  تسدـب 
هراچیب و دشاب  راودیما  امـشب  هک  یـسک  دیداد و  بیرف  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  رورغم  دنگوس  ادخب  دیگنجیم  نانمـشد  اب  یماما  هچ 

. تسا رامق  ياهریت  نیرتتخبدب 
یئادج امش  نم و  نایم  ادخ  مرادن . عمط  مشچ  امش  يرایب  منکیمن و  قیدصت  ار  امش  نخـس  رگید  دیدمآرد  شیامزآ  هتوب  زا  هک  نونکا 

. دیامرف تمحرم  نمب  امش  زا  تسا  رتهب  هک  یسک  امش  ضوع  دزادنیب و 
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. دننکیم هضواعم  مهرد  اب  ار  رانید  هچنانچ  میامن  ضوع  منغ  نب  سارف  ینب  مدرم  زا  رفنکی  اب  ار  امش  زا  رفن  هد  مراد  تسود  ادخب  دنگوس 
ص:265  ، داشرإلا همجرت 

صوصخ نیا  رد  مهزاب   41 لصف -

هدرک رهاظت  امش  نایزب  هک  تسنامه  اهیماش  رصحنم  راک  دیامرفیم  هدرک  صیرحت  نانمـشد  هیلع  ار  مدرم  رگید  راب  ادخ  دمح  زا  سپ  ( 1)
. دننکیم هبلغ  و 

امـش شـشوک  شتآ  هدراذـگ و  شیازفا  ینوزفب و  ور  نانآ  ياهراک  منیبیم  دومرف  تسیچ ؟ شیامرف  نیا  زا  امـش  دوصقم  دـندرک  لاؤس 
دندحتم نانآ  دینکیم  لابند  دوخ  راک  زا  یتسس  فعـض و  اب  امـش  دنیامنیم و  يور  شیپ  تیدج  اب  دوخ  روما  رد  اهنآ  هدیدرگ  شوماخ 

رب نانآ  رگا  ادخب  دنگوس  دـینکیمن  يوریپ  دوخ  ياوشیپ  سیئر و  زا  امـش  دـنیامن و  یم - تعاطا  دوخ  تسرپرـس  زا  نانآ  قرفتم  امـش  و 
زارد امش  ياهرهش  رد  ناشیا  تکرش  تسد  منیبیم  ایئوگ  دروآ  دنهاوخ  امش  رـس  رب  یئالب  هچ  نم  زا  سپ  دید  دیهاوخ  دنوش  زوریپ  امش 

هک تسنارامسوس  تسوپ  يادص  دننام  امـش  يادص  ماحدزا  ماگنه  رد  هک  منیبیم  دنربیم و  دوخ  راید  هب  ار  امـش  تایلام  جارخ و  تسا و 
ادخ ياضر  يارب  ای  دیئامن  یقح  قاقحا  دیناوتیمن  هک  هدیـسر  یئاجب  ناتراک  دسر و  شوگب  یئادص  دـنرذگب  رگید  کی  يولهپ  زا  نوچ 

مورحم ناتقح  زا  ار  امش  دنزاسیم و  هدنکارپ  ار  امش  نایراق  دنشکیم و  ار  امـش  راکوکین  مدرم  نانآ  منیبیم  دینک و  يریگولج  یمارح  زا 
. دنهدیم رارق  روما  رداصم  هداد  حیجرت  امش  رب  ار  نارگید  دنرادیم و  عونمم  دنیامنیم و 

هدـهاشم ار  دوخ  هیلع  هدـمآرد  ماـین  زا  ياهریـشمش  دـیدرکیم و  هجوـت  دوـخ  ناوتاـن  لاـحب  دـیدیدیم و  مورحم  ار  دوـخ  رگا  نیا  رب  اـنب 
هدومن نانآ  اـب  راـکیپ  رد  هک  یهاـتوک  زا  هدـش و  نامیـشپ  دـیدروآیم  رظنب  هتفرگارف  ار  امـش  ياپارـس  فارطا  زا  هک  یمیب  دـیدومنیم و 

نآ اـب  يزور  نینچ  زا  رکذـت  هکنآ  اـب  دـیدروآیم  داـیب  دـیربیم  رـسب  نما  یتحار و  لاـمک  رد  هک  ار  زورما  دـیدیدرگیم و  كانهودـنا 
266 ص :  هیوعم .....  دهع  ضقن   42 لصف -  داشرإلا 266  همجرت  درادن . هجیتن  امش  لاحب  يراتفرگ 

ص:266  ، داشرإلا همجرت 

هیوعم دهع  ضقن   42 لصف -

یلع ع تخادرپ  قارع  مدرم  يرگتراغ  هب  داد و  رارق  یهجوتیب  دروم  ار  دادرارق  درک و  ضقن  ار  نیب  امیف  دهع  هیوعم ، هک  یماگنه  ( 1)
؟ دشاب هتـشاد  یگرزب  راک  هدارا  نمب  تبـسن  هک  هتـشاد  نآ  رب  دشکب » ار  وا  ادخ  هک   » ار هیوعم  يرما  هچ  دومرف  ادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ 
رب تجح  ار  نآ  مشاب و  هدرک  دهع  ضقن  هدیرد و  ار  منامیپ  هدرپ  هجیتن  رد  ات  موش  یئاجبان  لمع  نینچ  بکترم  وا  دـننام  مهنم  دـهاوخیم 

. موش فورعم  نکش  دهع  رگامغی و  ناونعب  دوش  هدرب  نم  مان  هک  اجک  ره  دزاس و  هدولآ  ارم  نماد  تمایق  زور  ات  دنک و  مامت  نم 
تیرومأم نآ  ماجناب  مه  ار  یسک  مرادن و  یعالطا  راک  نیا  زا  نم  دیوگیم  يدرک  زارد  لمع  نیدب  تسد  تسخن  وت  دوش  هتفگ  واب  رگا 

. دیوگ یم - غورد  دیوگیم  يرگید  دیوگیم و  تسار  دیوگیم  اجنآ  رد  یکی  مدادن 
اهنت تشذگرد و  اهنوعرف  زا  يرایـسب  ياهیراکاطخ  زا  هک  دوب  وا  تسا  میظع  يرابدرب  دیامرفیم و  ارادـم  وا  سدـقم  تاذ  ادـخب  دـنگوس 

وا ترشع  شیع و  بابـسا  یحابـص  دنچ  هک  دهدب  تلهم  ار  هیوعم  لاعتم  يادخ  رگا  نونکا  دیناسر . دوخ  يازجب  ار  یـسوم  نامز  نوعرف 
اریز دهد  ماجنا  دهاوخیم  هک  راک  ره  هجیتن  رد  تسوا  نیمک  هاگرذـگ و  رد  ادـخ  دوریمن و  نوریب  هک  وا  یهلا  تردـق  رظن  زا  دوش  مهارف 
هیور نیدب  میزاسیمن و  هدرزآ  ار  ياهدننکهدهاعم  ناملـسم و  چیه  لد  مینکـشیمن و  ار  شیوخ  دهع  مینکیمن و  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  ام 

. دنک ادیپ  نایاپ  نیب  امیف  نامیپ  ات  میئاجرباپ 
ص:267  ، داشرإلا همجرت 
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( ربمغیپ نخس  زا  يدای   43 لصف -

ترازو ناونعب  مدرم  همه  ناـیم  زا  داد و  رارق  دوخ  ردارب  ارم  ادـخ ص  لوسر  اـنامه  دـعب  اـما  وا  لوـسر  رب  مالـس  ادـخ و  يارب  دـمح  ( 1)
نآ ناگدنور  كالـس و  هکنیاب  رظن  تیاده  هار  زا  نیا  رب  انب  منآ  يانیب  هدید  ود  نآ و  رکف  نزخم  تیادـه و  زغم  نم  مدرم  يا  تشامگرب 
هک دراد  یهاوخنوخ  ینوخ ، ره  دینادب  تسا ، هتـشک  وا  دوخ  هک  تسنانچ  دنادب  نمؤم  ارم  هدنـشک  هک  یـسک  دـیتفین  تشحوب  دـناكدنا 

یـسک نانیـشنهار  رـس  ناردپیب و  ربمغیپ و  هب  ناکیدزن  ام و  هراب  رد  رواد  ام و  هاوخنوخ  انامه  دـنک و  یم - مایق  وا  زا  یهاوخنوخب  يزور 
يدوزب نارگمتـس  دـنکیمن و  رارف  وا  ياـناوت  تسد  زا  یـسک  دوـشیمن و  هدـنامرد  نآ  لیـصحت  زا  دـیآرب  يزیچ  ره  بلط  رد  هـک  تـسا 

. دش دهاوخ  یهتنم  اجکب  اهنآ  ماجنارس  هک  تسناد  دنهاوخ 
امش گنچ  زا  عازن  اب  دیاهتفرگ  تسدب  هیما  ینب  هورگ  امـش  هک  ار  یتفالخ  ياصع  هدیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دنگوس 

ربخاـب نآرق  هدوـمرف  تـقیقح  زا  يدوزب  درک و  دـیهاوخ  هدـهاشم  ناتنانمـشد  هناـخ  رد  نارگید و  تـسد  رد  ار  نآ  يدوزب  دـنروآردب و 
. دش دیهاوخ 

هفوک مدرم  اب  باطخ   44 لصف -

تلهم یکدنا  یلع ع  ای  دندرک  ضرع  دیزاس  هدامآ  تسامش  نمشد  هک  هیوعم  اب  راکیپ  يارب  ار  دوخ  تسیقاب  تقو  ات  هفوک  مدرم  يا  ( 2)
. دوش فرطرب  ناتسمز  يامرس  ات  هدب 

هریچ امش  رب  يدوزب  مدرم  نیا  هدرک  داجیا  ار  ناسنا  هتفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دنگوس  دومرف 
ص:268  ، داشرإلا همجرت 

ناشیا يالیتسا  ببـس  هکلب  دناتفالخ  ماقمب  هتـسیاش  نانآ  هک  تسین  اهنآ  تقیقح  رظن  هطقن  زا  اهنآ  هبلغ  دـننکیم و  ادـیپ  الیتسا  هدـش و 
. دیدش اهنآ  تسد  راتفرگ  هدومن  یچیپرس  نم  نامرف  زا  امش  هدیسر و  دوخ  فدهب  هدرک و  يوریپ  هیوعم  زا  اهنآ  هک  تسنآ 

متس زا  متسه  يرگداد  ياوشیپ  لداع و  ماما  هک  نم  دنسرتیم و  نانآ  يرگمتس  دوخ و  نارس  ناسیئر و  تسد  زا  مدرم  همه  ادخب  دنگوس 
دیدنارذگ و يرگهلیحب  دیدرک و  تنایخ  متشامگرب ، مدرم  روما  هرادا  یعامتجا  راکب  ار  ياهدع  مدرم  امش  زا  نم  مسارهیم  دوخ  ياهتیعر 
زا هچ  ره  يرگید  داتـسرف و  هیوعم  شیپ  هدروآدرگ و  ار  مدرم  هیامرـس  راظتنا  فالخ  رب  مدوب  هدرمـش  تلم  نیما  هک  ار  یناـسک  زا  یخرب 

درکیم و تنایخ  هب  راک  دش و  يرج  ادخ  رب  دومن و  يراگنا  لهس  نآرق  ماکحا  هب  تبـسن  لمع  نیا  اب  درب و  دوخ  هناخب  دوب  هتفرگ  مدرم 
. دیتخاس هدنامرد  ارم  امش  هرخالاب 

زا منامب و  مدرم  نیا  نایم  رد  مهاوخیمن  هدـش و  ریـس  یناگدـنز  زا  اراگدرورپ  تفگ  درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  كراـبم  تسد  سپس 
. مدش لولم  دوخ  يوزرآ  بیقعت 

هک زاس  هدوسآ  نم  زا  ار  شمدرم  راگزور و  نیا  زا  ارم  امرف و  نم  يزور  ار  ادـخ ص  لوسر  دوخ  يافواب  رای  تاقالم  يدوزب  اراگدرورپ 
. دید دنهاوخن  يراگتسر  يور  نم  زا  سپ 

اهیفوک زا  شهوکن   45 لصف -

تباجا مدناوخ  نانآ  هیلع  مدرک و  نایب  ار  ناشیا  امش و  ماجنارس  دیتفریذپن و  مدرک  توعد  مدرم  نیا  اب  داهج  يارب  ار  امش  اهیفوک  يا  ( 1)
يارب ار  زیمآ  تمکح  تاملک  نم  هدوب  ناسکی  ناتدوبن  دوب و  هک  تسنآ  روظنم  هرخالاب  دیتفرگن و  شوگب  مداد  زردنا  دـنپ و  دـیدومنن و 

زا هک  دـنچ  یغالا  دـننام  دـیدوب و  نادرگور  اهنآ  زا  مدرکیم  نایب  امـش  يارب  هعفان  ياههظعوم  دـیدرکیم و  زارتحا  اهنآ  زا  متفگیم  امش 
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- یم نایژ  ریش 
ص:269  ، داشرإلا همجرت 

ناتهمه هدیناسرن  نایاپب  ار  دوخ  نخـس  زونه  مدناوخیم  نارگمتـس  اب  راکیپ  هب  ار  امـش  دیدوب  نازیرگ  نم  یهلا  تانایب  زا  نانچمه  دنزیرگ 
دیدروآیم اهلاثم  دیتسشنیم و  راوهقلح  وناز  راهچ  دیتشگیم و  رب - دوخ  ياهسلجمب  دیدشیم و  قرفتم  ابـس  ناگهچب  « 1  » ابس يدایا  دننام 

دیرادن اهنآ  تقیقح  زا  یعالطا  هک  يراعـشا  زا  دیوش  قرفتم  دیتساوخیم  نوچ  دیدرکیم و  وگتفگ  زور  رابخا  زا  دیدناوخیم و  راعـشا  و 
اهلد هدرک و  رطاخ  نآ  يارب  یگدامآ  گـنج و  زا  دـیتشادن  یمیب  دوخ  ماجنارـس  زا  دیدیـسرپیم و  دـیئاهنآ  ناگدنیارـس  هیرظن  زا  لـفاغ  و 

هنوگچ دمآ  تفگـشب  امـش  دـمآشیپ  زا  دـیاب  یتسارب  هدومن  مرگرـس  رمثیب  روما  اهتلفغ و  هب  ار  دوخ  هدـیدرگ و  یهت  نآ  زا  یلک  روطب 
. دندومن مورحم  ناتقح  زا  ار  امش  هدمآ و  درگ  لطاب  هیور  ماجنا  هب  هک  یقحان  لطاب و  هورگ  زا  میامنن  بجعت 

درب و رسب  تسرپرـس  نودب  وا  یتدم  دشاب و  هدرم  وا  رهوش  هدرک و  طقـس  ار  شدنزرف  هک  دیتسه  ینتـسبآ  نز  دننام  امـش  هفوک  مدرم  يا 
هک ایند  منهج  انامه  هدروآ  دوجوب  ار  ناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخب  دـنگوس  دـتفیب و  وا  ياهثراو  نیرترود  تسدـب  وا  رهوش  ثرا 
وا زا  سپ  تسا و  فسوی  نب  جاجح  نآ  زا  دارم  دش و  دهاوخ  طلسم  امش  رب  درادن  یشیاسآ  نآ  تسد  زا  یسک  تسا و  تلودیب  انیبان و 

يدرم هک  تسا  کلملا  دبع  نب  ماشه  نآ  زا  روظنم  دوشیمن و  دـنمهرهب  وا  زا  یـسک  دروآیم و  درگ  رایـسب  لام  هک  تسیاهدـنرد  هدـنزگ 
ینابرهم امشب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دش  دنهاوخ  طلسم  امش  رب  هیما  ینب  زا  هدع  نیا  زا  سپ  دوب  ترطف  تسپ  لیخب و 

______________________________

یلثملا برـض  دمآشیپ  نیا  دندش و  ادیپان  يرگید  زا  دعب  یکی  وا  نادنزرف  مرع  لیـس  رد  هک  هدوب  ابـس  نادنزرف  زا  هیانک  ابـس  يدایا  ( 1)
دندش و هدنکارپ  وا  نادنزرف  دننام  ینعی  ابـس  يدایا  اوقرفت  دنتفگیم  دنهد  ربخ  هدـع  هقرفت  زا  دنتـساوخیم  هاگ  ره  هک  نایزات  نایم  رد  دـش 

. هدش رکذ  لاثمالا  عمجم  رد  ابس  يدایا  اوبهذ  لیذ  رد  یحرش 
ص:270  ، داشرإلا همجرت 

. تسا زیزعلا  دبع  نب  رمع  روظنم  هک  اهنآ  زا  یکی  رگم  دنیامنیمن 
شیامزآ نیا  رد  دـتفایم  قافتا  کش  الب  هدومرف و  ردـقم  لاـعتم  يادـخ  ار  نآ  هک  تسیناـحتما  مدرم  امـش  رب  هیما  ینب  طلـست  يراـب  ( 1)

هچنانچ دنربیم و  نوریب  ناتاهناخ  تولخ  زا  ار  امش  ياههتخودنا  اهجنگ و  دنریگیم و  یگدرب  هب  ار  امش  نادب  دنشکیم و  ار  امـش  ناکین 
دـیدرک و عیاض  ار  ناتاهراک  مه  هک  دوشیم  هتفرگ  امـش  زا  اهراک  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  هک  تسا  یماقتنا  اهدـمآشیپ  نیا  دـش  هراشا 

. دیتخاس دوبان  ار  ناتنید  دوخ و  مه 
نانآ دـیهدن و  تسد  زا  ار  طایتحا  هدوب و  بظاوم  الماک  ات  دـتفایم  قافتا  نیا  زا  سپ  هک  یئاهراک  زا  مهدـیم  ربخ  نونکا  هفوک  مدرم  يا 

. دشاب ناتتربع  هیام  دیناسرتب و  دنشوین  دنپ  هک 
دبع نب  دمحم  دوخ  ربمیپ  هب  ار  تبسن  نیمه  شیرق  مدرم  هک  نانچ  دیوگیم  غورد  یلع ع  دیئوگیم  هک  دیتسه  یمدرم  نامه  امش  منیبیم 

صخش نیتسخن  هکنآ  اب  مدز  ارتفا  ادخ  رب  ایآ  متسب  غورد  یسک  هچ  رب  امش  رب  ياو  سپ  دنداد . دوب  ادخ  تسود  تمحر و  ربمغیپ  هک  هَّللا 
هک مدوب  یسک  نیتسخن  نم  هکنآ  اب  مداد  تبـسن  غورد  وا  لوسرب  ای  متخانـش  یگناگی  هب  هدرک و  تدابع  ار  وا  هک  مدوب  نم  ناناملـسم  زا 

نینچ امـش  هک  هجهل  نیا  اب  دـشاب و  هدز  رـس  نم  زا  یغورد  هک  اشاح  مدومن . يرای  ار  وا  هدرک و  قیدـصت  ار  شتوبن  مدروآ و  ناـمیا  واـب 
. دنشابیمن دنمزاین  نادب  الوصا  هک  تسا  یبیرف  نابز  داد  دیهاوخ  نمب  یتبسن 

هنالهاج راتفگ  شاداپب  هک  نامز  نامه  ینعی  دیناد  یهگناو  دیریمب  نوچ  هدروآ  دوجوب  ار  یناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دـنگوس 
لوقع دننام  ناتاهلقع  هک  ناهیبش  نادرم  يا  امش  يور  داب  تشز  سپ  تشاد  دهاوخن  امش  لاحب  يدوس  امش  ملع  تقو  نآ  دیـسرب و  دوخ 

(. تسا لاجح  تابر  ینعی   ) هدرپ تشپ  نانز  ياهرکف  دننام  ناتاههشیدنا  لاسدرخ و  ياههچب 
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ص:271  ، داشرإلا همجرت 
درادیم تسود  لاعتم  يادخ  ردقچ  فلتخم  ناتراکفا  بئاغ و  ناتاهلقع  تسا و  رـضاح  ناتاهندب  هکیمدرم  يا  دینادب  ادـخب  دـنگوس  ( 1)

تحاران امش  زا  هداد  رارق  دوخ  فده  ار  امش  هنیک  هک  اهنآ  لد  فرط  نآ  زا  دیئامن و  يرای  دناوخیم  نمشد  اب  راکیپ  هب  ار  امش  هک  یـسک 
عمطب ار  ناتنانمشد  امش  لمع  دنکیم و  تسس  ار  تخس  ياهگنـس  امـش  راتفگ  درادن  ینـشور  دنهد  ياج  ار  امـش  هک  اهنآ  مشچ  تسا و 
بیرف دومن  دیهاوخ  گنج  نم  زا  سپ  یماما  هچ  باکر  رد  درک و  دیهاوخ  عنم  ار  هناخ  مادک  هناخ  نیا  زا  سپ  امش  رب  ياو  يا  دنکفایم 

رامق زا  هک  تسیزاب  رامق  دننام  دـنادب  امـش  هیحان  زا  ار  شیراگتـسر  هک  یـسک  دـیاهتخاس و  رورغم  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش  هداد 
. دشاب هدرکن  يدرب 

نم يزور  ار  امـش  زا  رتهب  دزاس و  رارقرب  هقرفت  امـش  نم و  نایم  ادـخ  منکیمن  قیدـصت  ار  ناتراتفگ  مرادـن و  عمط  مشچ  امـش  يرایب  نم 
يوریپ وا  زا  راظتنا  فـالخ  رب  امـش  دـنکیم و  تعاـطا  ادـخ  زا  هک  تسا  یـسک  امـش  ماـما  دـیامن . طلـسم  امـش  رب  ارم  زا  رتدـب  دـیامرف و 
متـشاد تسود  ادخب  دنگوس  دننکیم  تیعبت  وا  زا  شمدرم  دیامنیم و  یچیپ  رـس - ادخ  زا  هک  تسیدوجوم  اهیماش  ياوشیپ  دیئامنیمن و 

نم زا  ار  امـش  رفن  هد  ینعی  دـننکیم  ضوـع  مـهرد  اـب  ار  راـنید  هـک  روـط  ناـمه  درکیم  لیدـبت  نـم  ناوریپ  اـب  ار  شدوـخ  مدرم  هیوـعم 
بجوم یئاسانش  هنوگ  نیا  اریز  دیسانشن  ارم  امش  مسانشن و  ار  امش  نم  متساوخیم  ادخب  دنگوس  دادیم  نمب  ار  اهنآ  زا  یکی  تفرگیم و 

یلع ع دنتفگ  شیرق  مدرم  هک  دیسر  یئاجب  ات  دیدومن  رجنم  تیصعم  يراوخ و  هب  ارم  راک  دیدرک و  هنیکرپ  ارم  هنیس  امش  تسا ، ینامیشپ 
. درادن هتشررس  راکیپ  راک  زا  نکیل  تسیروالد  درم 

تـسرامم گنج  رد  هزادنا  نیا  ات  هک  دوشیم  ادیپ  نم  دـننام  یکی  ناشیا  نایم  رد  ایآ  تسا و  حیحـص  اعدا  هنوگ  نیا  ایآ  ادـخب  دـنگوس 
تـصش نس  زا  هک  کنیا  مداهن و  رازراک  نادیم  رد  مدق  مدوب  هدیـسرن  یگلاس  تسیب  نسب  زونه  نم  هکنآ  اب  دشاب  هدیـشک  جنر  هتـشاد و 

. درادن يرادیرخ  شفرح  هک  یسک  دهدب  يروتسد  هچ  نکیل  میانشآ  الماک  یمزر  ياهریبدت  هب  نانچمه  ماهدرک  زواجت  یگلاس 
انامه دزاس و  فرشم  شناوضر  ضایرب  دربب و  امش  نایم  زا  ارم  ادخ  مرادیم  تسود  ادخب  دنگوس  ( 2)

ص:272  ، داشرإلا همجرت 
نیگنر مرس  نوخب  ارم  نساحم  دیایب و  هک  تما  نیرتیقـش  زا  دنکیم  يریگولج  يدمآشیپ  هچ  نیا  رب  انب  تسنم  هارمه  مدقب  مدق  گرم 

ارتفا وا  ماقمیلاع  صخشب  هک  یسک  اریز  منزیمن  ارتفا  داد و  ربخ  ماجنارس  زا  ارم  هک  دوب  مرکا ص  ربمغیپ  هدعو  هدومرف و  نایب ، نیا  دزاس و 
. تسنایوگتسار ناراکزیهرپ و  اب  تاجن  تسا و  راکنایز  دنز 

اب دننک  مایق  امـش  اب  راکیپ  هب  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  مدرک و  توعد  مدرم  نیا  اب  داهجب  ار  امـش  ناهن  راکـشآ و  زور  بش و  اهیفوک  يا 
رگید کی  هدهعب  ار  گنج  راک  راظتنا  فالخ  رب  امـش  هدش  هراچیب  هکنیا  زج  هدیگنجن  هناخ  کشوک  رد  یهورگ  چیه  اریز  دیگنجب  نانآ 

لام و ات  دیتخادنا  رس  تشپ  ار  نآ  دیتشاگنا و  راوشد  ارم  راک  دمآ و  نیگنس  ناتـشوگ  هب  نم  راتفگ  دیدش و  یـضار  يراوخب  دیتخادنا و 
دش رهاظ  امش  يارب  ناگتشذگ  راک  ماجنارـس  تفای و  شیازفا  امـش  نایم  رد  زور  بش و  اهیدنـسپان  اهیتشز و  تفر و  امغی  هب  امـش  تورث 
ِیف َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  هداد : ربخ  نینچ  ناهارمگ  زا  ناناوتان  ناشکرـس و  نارگمتـس و  راک  زا  لاعتم  يادخ  هچنانچ 

يادخ زا  تسا  یگرزب  شیامزآ  دمآشیپ  نیا  رد  دنراذگیم و  هدنز  ار  ناتنانز  دنشکیم و  ار  امـش  نادنزرف  ٌمیِظَع ، ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ 
. امش يارب  لاعتم 

اب ار  امـش  نم  دش  لوغـشم  دوخ  راکب  دیـسررد و  هدش  هداد  هدعو  امـشب  هچنآ  هداد  ناج  ار  یمدآ  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسکب  دـنگوس 
هماقا هک  هنایزات  اب  درکن و  هدئاف  مدز  یتسدبوچ  اب  ار  امـش  دیدرکن و  هدافتـسا  نم  ياهدنپ  زا  امـش  نکیل  مدرک  تحیـصن  ینآرق  هظعوم 

نم سب و  تسا و  ریـشمش  دـنک  بیدأت  ار  امـش  تسا  نکمم  هک  يزیچ  متـسناد  هرخالاب  دـیدادن  هیور  رییغت  مدرک  باقع  دوشیم  دودـح 
. مزادنیب داسفب  ار  دوخ  امش  راک  حالصا  يارب  مدشن  رضاح 
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ص:273  ، داشرإلا همجرت 
ناتنادنمشناد دنکیمن و  محر  ناتنالاسدرخ  هب  دراذگن و  مارتحا  امش  ناریپ  زا  هک  دوش  طلسم  امش  رب  كابیب  یناطلس  نم  زا  سپ  نکیل  ( 1)

دهد رارق  اهراکیپ  گنهآشیپ  دزاس و  راوخ  دنزب و  یتخسب  ار  امش  دیامنن و  تمسق  ناتنایم  رد  هیوسلاب  ار  امش  قح  درامـشن و  گرزب  ار 
دوبان ار  ناتناوتان  امش  ياناوت  هرخالاب  ات  دهد  رارق  دوخ  ياهنابرد  اهتمدخشیپ و  ار  امـش  دیامن و  بلـس  امـش  زا  ار  یتحار  فرط  همه  زا  و 

نم دنک و  یمن  لابقا  درک  رابدا  هچنآ  دـنکدنا و  هک  مه  اهنآ  تفای و  دـنهاوخن  ناما  هجنکـش  تحت  زا  نارگید  نارگمتـس  زا  ریغب  دزاس و 
. مرادن يرگید  راک  زردنا  دنپ و  زج  منادیم و  نامیپ  تسس  یمدرم  ار  امش 

تسار دننک  تاقالم  نم  اب  نوچ  هک  ینارای  انیب و  روک  ایوگ و  گنگ  اونش و  رک  مراچد : رفن  ود  رفن و  هس  اب  مدرم  امـش  زا  نم  اهیفوک  يا 
. درک نانیمطا  اهنآب  ناوتن  تایلب  ماگنه  رد  دنیوگن و 

يریما اراگدرورپ  دندومن  يدب  نم  هب  نانآ  مدرک و  يدب  نانآ  هب  نم  دـنتخاس  لولم  ارم  نانآ  مدرک و  لولم  ار  هفوک  مدرم  نم  اراگدرورپ 
. زاس قرفتم  دوشیم  زاب  بآ  رد  هک  یکمن  نوچ  ار  نانآ  ياهلد  امرفم و  دنسرخ  يریما  زا  ار  ناشیا  ناشیا و  زا  ار 

مدید جنر  امش  تیاده  هراب  رد  ردقنآ  مدشیمن  رضاح  امش  رب  تفالخب  میامنب  ار  امـش  هلـسارم  مالک و  هراچ  متـسناوتیم  رگا  ادخب  دنگوس 
ادخ هک  دیدیورگ  یلطابب  دیدرک و  رارف  قح  زا  هلیـسو  نیدب  دیتفرگ و  هیرخـسب  ارم  راتفگ  مامت  هرخالاب  مدش و  ریـس  دوخ  یگدنز  زا  هک 
اریز دیاین  امـش  تسدب  يرگید  زیچ  نایز  ریغب  نم  راتفگب  یهجوتیب  هجیتن  رد  هک  مناد  یم - نم  هدومرفن و  زیزع  نادب  ار  دوخ  نارادـنید 

هتفرگ و یـسک  زا  ینالوط  ماو  هک  یـسک  دننام  دـیدنکفا  ریخأتب  ار  نآ  دـیدرکن و  مایق  مدرک  توعد  نمـشد  اب  راکیپ  هب  ار  امـش  تقو  ره 
. دهاوخیم يرگید  تدم  مهزاب  هدیسر  شتخادرپ  عقوم  هک  نونکا 

ص:274  ، داشرإلا همجرت 
دیوش رازراک  هدامآ  متفگیم  ناتسبات  رد  رگا  تسا و  درس  اوه  نونکا  دیتفگیم  دیوش  هدامآ  گنج  يارب  ناتـسمز  متفگیم  هاگ  ره  ( 1)

هاگ ره  هدوب و  تشهب  زا  رارف  يارب  تقیقح  رد  اهیریگرانک  نیا  همه  دوش و  درـس  اوه  اـت  زادـنیب  ریخأـتب  تسا  مرگ  اوه  نونکا  دـیتفگیم 
ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دومرف  عاجرتسا  هملک  دیرتهدنامرد و  رتزجاع و  ریشمش  یمرگ  زا  ادخب  دنگوس  دیـشاب  زجاع  اوه  يدرـس  یمرگ و  زا  امش 

هب ار  نانآ  لاوما  هتخیر و  تسقارع  ياهرهش  زا  یکی  هک  رابنا  هب  هنابـش  رفن  رازه  راهچ  اب  دماغ  مدرم  هک  هدیـسر  ربخ  اهیفوک  يا  َنوُعِجار 
اناد یمدرم  همه  هک  ناراکوکین  زا  هدع  هدش و  هتشک  هدوب  نم  رازگراک  هک  ناسح  هدومن و  رزخ  مور و  رافک  هلماعم  اهنآ  اب  هدرب و  جارات 

. دهد ياج  دوخ  تمعنرپ  ياهتشهب  رد  ار  اهنآ  همه  ادخ  دناهدیشون  تداهش  تبرش  زین  هدوب  هدازگرزب  اسراپ و  و 
هتفرگ و شرـس  زا  دـقراچ  هدـیرد و  ار  شتفع  هدرپ  هدـش  دراو  همذ  لها  نز  رب  یعمج  ناملـسم و  نز  رب  اهیماش  زا  هدـع  ماهتفای  عـالطا  و 

عاجرتسا هملک  هکنیا  زج  هتـشادن  هراـچ  وا  هدروآ و  رد - شناوزاـب  اـپ و  تسد و  زا  لاـخلخ  دـنب و  تسد  هدوبر و  شـشوگ  زا  هراوشوگ 
فسأت ياج  دریمب  هعقاو  نیا  نودب  ینمؤم  رگا  سپ  دسرن  وا  دادب  دیامنن و  يرای  ار  وا  یسک  دناوخب و  دوخ  يرایب  ار  ناناملـسم  دیوگب و 

. تسا ریخب  تبقاع  راکوکین و  وا  هکلب  درک  تمالم  ار  وا  دیابن  تسین و 
ار دوخ  دـیزرویم و  یتسـس  ناتدوخ  قح  تیوقت  زا  امـش  دنـشوکیم و  دوخ  لطاب  یقرت  رد  مدرم  نیا  هنوگچ  هک  تساجنیا  زا  نم  بجعت 
. دیلاحشوخ اهنآ  ینامرفانب  دینکیمن و  رازراک  نمشد  اب  دینیبیم و  راکیپ  دینزیمن و  اهنآ  بلق  فدهب  يریت  دیهدیم و  رارق  الب  ریت  فده 

ص:275  ، داشرإلا همجرت 
ار اهنآ  دنهاوخب  هاگ  ره  هداد  تسد  زا  ار  ناشنابراس  هک  دیتسه  یناتفصرتش  نامه  امش  دیدرگن  دنمهرهب  یـشوخ  ریخ و  زا  هاگ  چیه  یهلا 

. دنوشیم قرفتم  رگید  ياج  زا  دنروآدرگ  هشوگ  زا 

یهاوخداد  46 لصف -
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دمحب زورما  هب  ات  دراذگ  كرابم  رس  رب  یهلا  تنطلـس  رـسفا  نیا  دش و  دزمان  توبن  بصنمب  مرکا ص  ربمغیپ  هک  یماگنه  نیتسخن  زا  ( 1)
راکیپ ناکرشم  اب  مدش  گرزب  نوچ  مدوب و  كانمیب  نانمشد  سرت  زا  مدیورگ  بانج  نآب  هک  یکدوک  رد  اریز  مدیدن  یشوخ  يور  ادخ 
گرزب یتبیـصم  بیجع و  یتمایق  ماگنه  نآ  درک  حور  ضبق  ار  شربمغیپ  لاعتم  يادخ  هکنیا  ات  مدومنیم  تفلاخم  ناقفانم  اب  مدرکیم و 

زا ادخب  دنگوس  تشذگ  ریخب  ادخ  يرایب  ات  مدوب  التبم  یگراچیب  هب  دـح  زا  شیب  مدربیم و  رـسب  اجر  فوخ و  رد  هراومه  نم  داد و  خر 
يدوزب مراودیما  دوب و  وا  لوسر  يرای  ادـخ و  هار  رد  اهمدـق  نیا  همه  دومنیم و  یئابیکـش  هب  رما  ارم  وا  مدز و  ریـشمش  يریپ  ات  یکدوک 

. دوش مهارف  نم  يارب  مینیبیم  مشچب  هچنانچ  شیاسآ  بابسا 
. تخاس رادغاد  ار  ناتسود  لد  هک  درکن  تسیز  یتدم  نایب  نیا  زا  سپ  دنیوگ 

نم تسود  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپب - دـنگوس  هدیـسر  اـجنیاب  امـش  راـک  ماجنارـس  مدرم  يا  دومرف  دوب  هبحر  رد  یلع ع  هک  یماـگنه 
. درک دنهاوخ  هلیح  وت  اب  نم  تشذگرد  زا  سپ  تما  هک  درک  دهعت  نینچ  نم  اب  ادخ ص  لوسر 

ص:276  ، داشرإلا همجرت 
هلیح وت  اب  يدوزب  تما  هک  دوب  نیا  دومرف  نمب  ربمغیپ ص  هک  يرارسا  هلمج  زا  دومرفیم  مدینـش  یلع ع  زا  هتفگ  يدزا  سیردا  یبأ  رـسپ 

. درک دنهاوخ 

يروشلا راد  رد   47 لصف -

دبع صاقو ، دعـس  هحلط ، ریبز ، نامثع ، یلع ع ،  ) رفن شـش  نایم  رد  يروش  ناونعب  ار  تفالخ  رما  رمع  هک  یماـگنه  هتفگ  قداـص  وبا  ( 1)
دبع هک  دیـشاب  يرفن  هس  اب  امـش  دـندرک  تعیب  يرگید  اب  رفن  ود  رگا  تفگ  نارگید  يراصنا و  هحلط  وبا  هب  تشاد  ررقم  فوع ) نمحرلا 

دومرف تفر و  نوریب  يروشلا  راد  زا  سابع  نب  هَّللا  دبع  قافتاب  یلع  تقو  نآ  رد  دیشکب  ار  رگید  رفن  هس  نآ  تساهنآ و  اب  فوع  نمحرلا 
توادع امـش  اب  زین  وا  تشذگرد  زا  سپ  دـندرک  ینمـشد  بانج  نآ  اب  ربمغیپ ص  تایح  نامز  رد  هک  نانچمه  مدرم  نیا  سابع  رـسپ  يا 

. داد دهاوخن  ماظتنا  ار  ناشیا  راک  يرگید  زیچ  ریشمش  زا  زجب  ادخب  دنگوس  دندومن 
؟ تسا هنوگچ  نانیا  توادع  دیسرپ  سابع  نبا 

فوع رسپ  هک  دیشاب  يرفن  هس  نآ  اب  درک  تعیب  يرگید  اب  رفن  ود  یکی و  اب  رفن  ود  هاگ  ره  تفگیم  يدینشن  ار  رمع  هیـصوت  رگم  دومرف 
. دیشکب ار  رگید  رفن  هس  نآ  تساهنآ و  اب 

. مدینش نینچ  يرآ  درکضرع  سابع  نبا 
رمع نیا  رب  اـنب  دومرف  يرآ  تفگ  نمحرلا  دـبع  داـماد  ناـمثع  تسا و  صاـقو  دعـس  يومع  رـسپ  نمحرلا ، دـبع  هک  ینادـیمن  رگم  دومرف 

تشاد و دنهاوخن  یفالتخا  رگید  کی  اب  نامثع  نمحرلا و  دبع  دعس و  هک  دنادیم 
ص:277  ، داشرإلا همجرت 

ریبز نم و  لتق  زا  سپ  هحلط  لتق  زا  درک و  دـنهاوخن  تفلاخم  راهظا  رفن  ود  نآ  دـنوش  تفالخ  دزمان  هک  رفن  هس  نیا  زا  کی  ره  هرخـالاب 
تمایق يادرف  درم  رگا  داد و  مهاوخ  عالطا  هدرک  مالعا  اهراب  هچنانچ  وا  دنسپان  يأر  زا  دنامب  هدنز  رمع  رگا  ادخب  دنگوس  درادن و  یکاب 

. درک دهاوخ  يرواد  وا  نم و  نایم  لاعتم  قح 

درک ار  دوخ  راک  يداماد   48 لصف -

هرخالاب دومرف  واب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  درک  تعیب  نامثع  اـب  يروشلا  راد  رد  فوع  نمحرلا  دـبع  هک  یماـگنه  تفگ  یناـنک  شیبح  ( 1)
زا رمع  وت  قیفر  هک  يدرک  تعیب  نامثع  اب  وزرآ  نامهب  وت  ادـخب  دـنگوس  دومن  راداو  نامثع  اـب  تعیب  هب  ارت  درک و  ار  دوخ  راـک  يداـماد 
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. دنکفا یئادج  هقرفت و  امش  نایم  ادخ  دیسر و  یهاوخن  وت  یلو  دیسر  نآب  تشاد و  راظتنا  رکب  وبا  شقیفر  اب  تعیب 

هیقشقش هبطخ   49 لصف -

دیـشک و يدرـس  هآ  یلع ع  دـمآ  ناـیمب  نآ  نابـصاغ  تفـالخ و  زا  نخـس  مدوب  نینمؤملا ع  ریما  روضح  هبحر  رد  دـیوگ  ساـبع  نبا  ( 2)
. دومرف

نآ نم  تسنم و  دوجوب  هتـسب  تفالخ  يایـسآ  رادم  تسنادیم  وا  هکنآ  اب  دیـشوپ  ینهاریپ  دننام  ار  تفالخ  هفاحق  وبا  رـسپ  ادـخب  دـنگوس 
لاح نیع  رد  دسریمن  نم  نمادب  يزاورپدنلب  چیه  تسد  دوشیم و  ریزارس  نم  یهلا  همـشچرس  زا  تمکح  ملع و  لیـس  هک  متـسه  یـسک 

نادب متشادرب و  نآ  زا  تسد  مدیشوپ و  یئابیکش  هماج 
ص:278  ، داشرإلا همجرت 

یکیرات و نیمهب  ای  میامن  قح  قاقحا  منک و  هلمح  مرادـن  يروای  هکنیا  اب  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  هتـسب و  دوخ  يورب  رد  مدومنن و  یتاـفتلا 
. مزاسب دناهدروآشیپ  دوخ  يارب  مدرم  هک  یهارمگ 

هب ار  لاـسنهک  توترف و  ریپ  ار  لاـسدرخ  هک  هدـش  راـتفرگ  مدرم  یتـملظ  بیجع  هب  مریگ  شیوخ  راـک  هلاـبندمریگ  شیپ  ربـص  منیـشنب و 
هرخالاب دـیآ و  لئان  دوخ  راگدرک  تاقالمب  هک  یماگنه  ات  دـنکیم  التبم  بعت  جـنرب و  ار  نمؤم  دـناسریم و  یناوتان  يریپ و  هیاـپ  نیرخآ 
یئابیکـش هدش  مریگولگ  هصغ  هتفر و  مشچب  كاشاخ  هکنآ  اب  مزاسب و  یکیرات  نیا  اب  هدرک و  جنر  لمحت  هک  دیـسر  اجنیدب  نم  هشیدـنا 

تفر و امغی  هب  داـتفا و  نابـصاغ  تسدـب  دوب  نم  یهلا  صلاـخ  ثاریم  هک  تفـالخ  دوب  نآ  نم  یکانهودـنا  یلوا  یلـصا و  تلع  مزروب و 
دوخ ماـقمب  ار  وا  درپـس و  رمعب  ار  تفـالخ  دیـسر و  دوخ  ماجنارـسب  هدـش  شریگناـبیرگ  گرم  اـت  هتـسشن  هنابـصاغ  دنـسمب  يو  يدـنچ 

. تشامگرب
ماقمب تسنآ  راوازـس  رظن  ره  زا  هک  ار  یلع  دـیراد و  فاعم  تفالخ  زا  ارم  تفگیم  دوخ  تایح  ناـمز  رد  هکنیا  اـب  وا  تساـجنیا  بجعت 
تفالخ يارب  دزمان  ار  رمع  زاب  درک  رطاـخ  دوخ  فرح  زا  هکنآ  دـننام  دورب  اـیند  زا  تساوخ  نوچ  لاـح  نیع  رد  دـیرامگرب  دوخ  یلـصا 

اب ار  دوخ  زورما  زورید و  دمآشیپ  هاگنآ  دنشودیم  تدشب  هتفرگ و  تسدب  ار  تفالخ  هقان  ناتـسپ  رفن  ود  ره  هک  دش  مولعم  نانچ  دومن و 
: دومرف مسجم  یشعا ، رعش  نیا 

دنمهرهب وا  ياـهتافتلا  رباـج و  ردارب  ناـیح  روـضح  زا  هک  يزور  مدوـب و  رتـش  يور  رب  جـنر  لـمحت  اـب  هـک  يزور  تـسا  تواـفتم  رایـسب 
مدرکیم هدافتسا  مرکا  یبن  تایانع  زا  هک  نم  زورید  مربیم و  رسب  هیلب  نیا  اب  هک  نم  زورما  دنکیم  مسجم  رعشنیا  اب  یلع ع  مدیدرگیم .

نآ راهم  رگا  هک  تسا  یشکرس  هقان  دننام  هک  درپس  لدتخس  وگتشرد و  يدرم  تسدب  ار  تفالخ  دوخ  زا  سپ  رکب  وبا  دنتوافتم  رایسب 
فاصوا نیا  ياراد  هکیدرم  نینچ  تسا  ملـسم  دننیب و  رازآ  دننک  اهر  دوخ  لاحب  رگا  دوش و  حورجم  شینیب  ات  دـیامنن  نیکمت  دنـشکب  ار 

قیرط زا  هداتفا و  بیجع  سب  یهابتشا  هب  مدرم  ادخب  دنگوس  دهاوخیم  شزوپ  رتمک  دوخ  ياهیراکاطخ  زا  رایسب و  ششزغل  تسا  دنسپان 
. دناهدش التبم  راظتنا  فالخ  رب  یئاهدمآشیپ  فلتخم و  یتالاحب  دندیدرگ و  فرحنم  تیاده 

ص:279  ، داشرإلا همجرت 
دروآ رامـشب  اهنآ  زا  یکی  ارم  داد و  رارق  هدع  نایم  يروش  ناونعب  ار  تفالخ  رما  تسـشن و  تفالخ  ریرـس  رب  دیاب  هک  يدـنچ  ات  رمع  ( 1)
هیاپمه ارم  زورما  هک  داتفا  قافتا  نم  هراب  رد  یکش  نینچ  ینامز  هچ  زا  مدوب و  تفالخ  نازاتـشیپ  ياتمه  نم  یک  يروش : نیا  رب  ياو  سپ 

اهنآ هارمه  مدرکن و  يراهظا  مهنم  دـندوب  هدوسآ  نانآ  ات  هتفرگ و  شیپ  ار  تاشامم  قیرط  نم  لاـح  نیع  رد  دـنداد  رارق  ناـسکان  نیا  اـب 
. دمآ نایاپب  تنحم  جنر و  ینالوط  نامز  ات  مدرک  ربص  مدومن و  زاورپ  یتاهجب 

هار زا  فوع  رـسپ  دـیزرو و  فلخت  نم  تعیب  زا  تشاد  لد  رد  ارم  هنیک  هراومه  هک  صاقو  دعـس  دیـسر  يروش  هیاپب  تفـالخ  رما  نوچ  و 
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لغب رد  داب  دـیدرگ و  دزمان  تفالخ  يارب  دوب  نامثع  هک  ناشیا  یموس  هرخالاب  دـش و  نادرگ  ور  نم  زا  زین  تشاد  ناـمثع  اـب  هک  يداـماد 
مرو شناولهپ  تفالخ  رازفلع  زا  نانچمه  دـنک  مرو  شیاـهولهپ  ود  يروخرپ  زا  دـیآرد  يرازفلع  رد  هک  يرتش  دـننام  تخادـنا و  دوخ 

ات دندیعلبیم  یکف  ود  ار  ادخ  لام  دیآیمرد  يراهب  رازفلع  رد  هک  يرتش  دننام  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  وا  نادنواشیوخ  تقو  نیا  رد  درک 
. داد نتشکب  دنکفا و  تکالهب  ار  وا  يو  يراکهزب  زواجت و  هکنیا 

نهپ نم  رس  رب  راتفک  تشرد  لای  دننام  هکنیا  زج  متشادن  اهنآ  زا  یمیب  دندومن و  عامتجا  نم  فارطا  مدرم  دیسر  دوخ  ماجنارـسب  وا  نوچ 
هک یئاجب  ات  دندیـشکیم  تعیب  يارب  ارم  تسد  دـندرکیم و  موجه  نم  رب  یپ  رد  یپ  دـنیامن و  تعیب  نم  اب  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدـش 

. دش هراپ  رادوریگ  نیا  رد  نم  يادر  دیآرد و  دنب  زا  نم  ماهبا  ود  دوب  کیدزن 
جراوخ دنتـسکش و  ارم  تعیب  دـنناثکان  هک  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  مدرک  مایق  تفالخ  رماب  مدرم  رایـسب  تساوخرد  اـب  نوچ  و 

ار ادخ  هدومرف  مدرم  نیا  ایوگ  دندرک  لاتق  نم  اب  نیفـص  رد  دنناطـساق  هک  وا  نارای  هیواعم و  دندومن و  جورخ  نم  رب  دنناقرام  هک  ناورهن 
هناخ « 1  » َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  ـال  َنیِذَِّلل  اـُهلَعَْجن  ُةَرِخآـْلا  ُراَّدـلا  َکـِْلت  دـیامرفیم  هک  دـناهدرک  شومارف 

ار ترخآ 
______________________________

صصق هروس  هیآ 83  ( 1)
ص:280  ، داشرإلا همجرت 

ادخب دنگوس  ( 1  ) يرآ تسناراـکزیهرپ  اـب  ماجنارـس  دـناهدوبن و  داـسف  يزارفرـس و  رکفب  نـیمز  يور  رد  هـک  میهدـیم  رارق  یمدرم  هژیو 
. داد بیرف  ار  نانآ  نآ  رویز  دمآ و  نیریش  ناشیا  مشچب  ایند  نکیل  دندینش  ار  وا  ترضح  شیامرف 

مامت نم  رب  تجح  دناهدش و  هدامآ  نم  اب  تعیب  يارب  هک  تعامج  نیا  روضح  رگا  هدیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دنگوس 
داد دنـسرب و  دوخ  يرگمتـس  فدـه  نیرخآ  هب  نارگمتـس  دـنراذگن  هک  هدرک  راوتـسا  رما  ءاـیلوا  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  يدـهع  هتـشگن و 

ار مدرم  مدراذگیم و  شدوخ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  هقان  راهم  مدیشکیم و  تفالخ  زا  تسد  تشادیمن  دوجو  دنریگب  رتدوز  ار  نامولظم 
نیرخآ هب  ندیـسر  هار  رد  همه  نآ  هک  نانآ  يایند  دـندیدیم  مدرکیم و  باریـس  ار  نانآ  ناشنیلوا  ماـج  اـب  مدـنکفایم و  تلالـض  يداوب 

. تسا رتشزرایب  نآ  هسطع  ای  زب  نهپ  زا  نم  رظن  رد  دنشوکیم  نآ  رگنس 
همان تئارقب  ار  ترـضح  نآ  داد و  وا  كرابم  تسدـب  همان  تساخرب و  قارع  مدرم  زا  يدرم  دیـسر  اجنیدـب  باـنج  نآ  یهلا  راـتفگ  نوچ 

هک سابع  نبا  دـش  غراف  همان  تئارق  زا  نیعمجا  سانلا  ۀـکئالملا و  هَّللا و  تاولـص  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نوچ  تخاـس  لوغـشم  دوخ 
همتاخ ار  دوخ  یهلا  تانایب  هک  اج  نامه  زا  درک  تساوخرد  هدـش  هتفرگ  يو  زا  يدوزب  یناـیب  تمعن  نینچ  هک  دوب  هدـش  فسأـتم  رایـسب 

دوخ نهد  زا  یتسم  ماگنه  رد  رتش  هک  دوب  ياهقشقش  دننام  هروبزم  تانایب  سابع  رسپ  يا  تاهیه  دومرف  ع )  ) یلع دنک  عورش  هرابود  هداد 
دش دهاوخن  داجیا  ام  رد  رگید  روش  نآ  ینعی  دریگیم  رارق  دوخ  ياجب  سپس  دروآیم  نوریب  تسا  شش  لاثم  هک 

رصع ع ماما  روهظ  زا  مالعا   50 لصف -

ملاس نهک  ناریپ  دیس  نم  دومرف  نایب  حرش  نیاب  هبطخ  هفوک  رد  یلع ع  هدومرف  قداص ع  ترضح  ( 2)
ص:281  ، داشرإلا همجرت 

وا ناسک  تشاد  بویا  هک  يربص  ضوع  رد  لاعتم  يادخ  هچنانچ  تسا و  دوجوم  نم  رد  دشاب  یئابیکش  ربص و  هک  یبن  بویا  زا  هقیرط  و 
رود کلف  هک  تسا  یماگنه  رد  ینعم  نیا  درادب و  قفوم  مناسک  رادیدب  مه  ارم  تخاس  دنـسرخ  نانآ  رادیدب  ار  وا  دـینادرگزاب و  يوب  ار 

. هدیسر تکالهب  ای  تسا و  هدرم  ای  دیایب  دیاب  هک  سک  نآ  دیئوگب  راظتنا  يدایز  زا  امش  دسرب و  نامزلا  رخآ  دنزب و 
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اریز دینک  فارتعا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  ناهانگب  دـیزاس و  دوخ  راعـش  ار  یئابیکـش  سابل  امـش  هدـماین  مدرم  نآ  ماگنه و  نآ  ات  دـینادب 
ربهار دیامن  تظفاحم  ار  دوخ  دـناوتیمن  هک  یـسک  دـیدومن و  شوماخ  ار  دوخ  هار  غارچ  دـیتخادنا و  رـس  تشپ  ار  دوخ  ياوقت  تراهط و 

هرخالاب دیهد و  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  هک  دیتشادن  انیب  مشچ  دیونـشب و  ار  قح  نانخـس  هک  دیتشادن  اونـش  شوگ  دیداد و  رارق  شیوخ 
راوخ و ار  لطاب  دیدرکن و  يراذگورف  قح  يرای  زا  دیتشادرب و  تسد  دوخ  یلعف  هیور  زا  هاگ  ره  دیدوب و  ناوتان  ود  ره  بولطم  بلاط و 

. ددرگن زوریپ  دنکن و  يریلد  یگهریچ و  امش  رب  تسامش  زا  رتتسپ  هک  یسک  دیتخاس  لیلذ 
نادرگرس ریحتم و  یسوم ع  ترضح  اب  رصاعم  لیئارـسا  ینب  دننام  دیدینـشن  ار  ناعیطم  نخـس  دیتفر و  نوریب  قح  تعاطا  زا  هکنیاب  رظن  و 

. دیدش
دیهاوخ اور  متس  روج و  نادنزرف  رب  هک  دیتسه  یمدرم  نامه  امش  اریز  دوب  دهاوخ  رتشیب  نانآ  زا  امـش  ینادرگرـس  هتبلا  میوگیم  یتسارب 

وبا لآ  هنوعلم  هرجـش  تسرپرـس  هدـننکتخبدب  ماج  زا  یپ  رد  یپ - ياهبارـش  اـب  رگ  درک و  دـیهاوخ  هراـچیب  ردـبرد و  ار  ناـنآ  تشاد و 
یقیقح غلبم  قح و  یعاد  اب  هدومن و  لابقتـسا  یمامت  تعرـس  اب  لطاب  زا  هدمآرد و  یهارمگ  نابـش  درگادرگ  املـسم  دـیوش  تسم  نایفس 

هتسیاش هک  دارفا  نیرترود  اب  هدومن و  هطبار  عطق  دنراد  مرکا ص  ربمغیپ  اب  تبارق  دناردب و  لها  هک  اهنآ  اب  هدرک و  يرگهلیح 
ص:282  ، داشرإلا همجرت 
. دیاهدرک دنویپ  دنرازراک 

تایلمع شاداپب  هدـش و  هدوشگ  امـش  يورب  فرط  همه  زا  التبا  شیامزآ و  ياهرد  دوش  هتفرگ  ناـشیا  زا  یتیراـع  تلود  رگا  دـینادب  ( 1)
هراتس هدیـسر و  کیدزن  قح  هدعو  هدمآ و  رـسب  یئاقآ  تدم  هدش و  هتـشادرب  اهیراکاطخ  يور  زا  هدرپ  ماگنه  نآ  دیـسر و  دیهاوخ  دوخ 

ياهیراکاطخ زا  دینک و  هبوت  دیسر  هیاپ  نیدب  راک  نوچ  هتخاس و  نشور  ار  یناهج  ردب  بش  نوچ  هدرک و  عولط  امش  هام  هدیمد و  قرشم 
. دیرادرب تسد  دوخ 

دناهریم و یلال  يرک و  زا  دنکیم و  تیاده  ادخ ص  لوسر  تسار  هارب  ار  امـش  دـینک  تعاطا  یقرـشم  ناشخرد  دیـشروخ  زا  رگا  دـینادب 
. دنکفایم امش  شود  زا  ار  هانگ  رزو و  نارگ  راب  تعیرش و  نیئآ  بلط  جنر 

اب هبلغ  تسناد  دنهاوخ  ناراکمتـس  يدوزب  دشابن و  وا  تمـصع  تمحر و  ناهاوخ  هک  یـسک  رگم  دـنکیمن  رود  دوخ  تمحر  زا  ادـخ  و 
. تسیک

هنیدم رد  یلع ع  هبطخ   51 لصف -

تشپ هاگ  چیه  لاعتم  يادخ  دومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  نآ  رد  درک و  داریا  ياهینایب  هنیدم  رد  یلع ع  دومرف  قداص ع  ترضح  ( 2)
زا کی  چیه  یگتـسکش  هدروآ و  مهارف  اهنآ  يارب  ار  شیاسآ  بابـسا  هداد و  تلهم  ناشیدـب  هکنآ  زا  سپ  رگم  هتـسکشن  ار  ناشکندرگ 

«. دسرن ناماسب  راک  دوشن  ناشیرپ  ات   » هتفرگ گنت  ناشیارب  ار  راگزور  راوشد و  ار  اهنآ  راک  هکنآ  زا  سپ  رگم  هدومنن  ناربج  ار  دارفا 
دنمدرخ یلدبحاص  ره  امش و  يارب  زا  تسا  یتربع  هنیئآ  هدنیآ  هتشذگ و  ياهدمآشیپ  مدرم  يا 

ص:283  ، داشرإلا همجرت 
قیقد دوخ  ياهراک  رد  هدرک و  تاعارم  الماک  دیئادخ  ناگدـنب  هک  امـش  دـیاب  دـشابیمن و  انیب  يرادمـشچ  ره  اونـش و  يرادشوگ  ره  و 

دینیبهب هدرک و  هجوت  هتشاد  هیلاع  تاماقم  اهعرز و  تشک و  اههمشچ و  اهناتـسوب و  هک  نامز  نآ  نادنمتورث  نوعرف و  ناوریپ  هب  دیـشاب و 
ياهراک رد  نیدراو  اهنآ  تسا و  تسارف  اب  دارفا  يارب  ینـشور  هار  نیب و  تقیقح  مدرم  يارب  تربع  اهنآ  ماجنارـس  دندش و  دوبان  هنوگچ 

همه تسنارباص و  اب  ماجنارـس  دـنهدیم و  حرـش  نانآ  يارب  ار  ملاع  تینما  تمعن و  ینـشور و  یکیرات و  دـنناسرتیم و  تکـاله  زا  ار  اـیند 
. دنیازفایم دوخ  هیناف  ياهلامب  هتسویپ  دناهدومن و  ناینب  دوخ  يارب  هناخ  لیس  هار  رس  هک  نادنمدرخ  رب  ياو  تسادخ  تسدب  اهراک 
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دننکیمن و يوریپ  دوخ  ربمیپ  زا  هتخادنا و  یهارمگ  نابایب  هب  ار  دوخ  هدش و  رانک  رب  فاصنا  لدع و  هار  زا  هک  یمدرم  نیا  زا  متفگش  رد 
هدافتـسا دوخ  رکف  زا  اهیراتفرگ  رد  دننکیمن و  يراددوخ  صقن  بیع و  زا  دنروآیمن و  نامیا  بیغب  دـنیامنیمن و  راتفر  وا  یـصو  هیورب 

درادن و یهجوت  نادنمـشنادب  تبـسانم  نیمهب  دـشارتیم  یلئالد  دوخ  چوپ  راکفا  تابثا  يارب  تسا و  دوخ  ياوشیپ  یـسک  ره  دـنیامنیم و 
نادرگ ور - ملاـع  مدرمب  هجوت  زا  ار  ناـنآ  هدرک  ادـیپ  مه  اـب  هک  يرهاـظ  تفلا  اریز  دـنربیمن  يرگید  هرهب  تقیقح  قح و  زا  يرود  ریغب 

ودب تساهنیمز  اهنامسآ و  راگدیرفآ  هک  اناوت  اناد و  يادخ  هچنآ  زا  هتشادرب و  تسد  هدراذگ  اجب  مرکا ص  ربمیپ  هک  یثاریم  زا  هتخاس و 
. دناهدرک ترفن  هتشاد  ینازرا 

تسا ملسم  دناینادرگرس و  ریحت و  هار  ياوشیپ  تاهبش و  ياهراغ  لدکیرات و  یمدرم  ناشیا  ( 1)
ص:284  ، داشرإلا همجرت 

تـسار هارب  ار  مدرم  هدـش  دـهعتم  نالوسر  لاسرا  اب  ادـخ  هکنآ  اب  تفر  دـهاوخورف  یهارمگ  يایرد  رد  دوش  هدراذـگاو  دوخب  هک  یـسک 
ادخ دنک و  ادیپ  نادـیواج  تایح  دـیامن  لوبق  هکنآ  دوش و  كاله  دریذـپن  هکنآ  ات  هتخاس  رهاظ  اهنآ  يارب  ناهرب  هنیب و  دـیامن و  يربهر 

ات دندش و  نادرگ  ور  نانآ  زا  دنتخادنا و  راک  زا  ار  دوخ  یقیقح  نایاوشیپ  هک  یمدرم  هب  دنراد  تهابش  تما  نیا  ردقچ  تساونش و  اناد و 
هک دـیازفایم  ار  سوسفا  مغ و  دـنکیم و  حورجم  ار  لد  هک  يرثأـت  هنوگچ  مهنآ  دوـب  كانهودـنا  رثأـتم و  مدرم  نیا  زا  دـیاب  هزادـنا  هچ 
زا ار  رگید  کی  دنوشیم و  نانمشد  وریپ  دنشاپیم و  مه  زا  نم  تشذگرد  زا  سپ  دنتشاد  رگید  کی  اب  هک  یتفلا  سنا و  نآ  اب  ام  نایعیش 

. دننکیم لدب  هنیک  هب  ار  يردارب  تفلا و  دنروآیمرد و  ياپ 
ره دناشیاشگ و  حتف و  دنموزرآ  يداع  ریغ  هار  زا  هدروآرد و  عرف  نمادب  تسد  دنرود و  لصا  زا  هک  یهورگ  ماجنارـس  تسادخ  اب  سپ 

يزیئاپ ربا  دننام  يدوزب  ار  نانآ  ادخ  دـننکیم و  تکرح  زین  نانآ  دـنکیم  تکرح  نآ  هک  فرط  رهب  هتفرگ و  تسد  هخاشب  ناشیا  زا  هتـسد 
. دنکیم زاب  ناشیوسب  ار  يزوریپ  ياهرد  دزاسیم و  مکارتم  اهربا  دننام  ار  نانآ  هاگنآ  داد ، دهاوخ  تفلا  ناشنایم  دروآ و  دهاوخ  درگ 
یهوک چیه  دیامنیمن و  يریگولج  نآ  زا  یعفترم  نیمز  چیه  دنراذگیمن و  یلاخ  هتـشپ  چیه  دنریگیمارف و  ار  اج  همه  مرع  لیـس  دننام 
اجرباپ ناشیا  هلیـسوب  مدرم  تامارتحا  دننکیم و  یهارمه  نآ  اب  نیمز  ياهمـشچ  دنک و  ادیپ  نایرج  اهیداو  لد  رد  دنادرگنرب و  ار  نآ  هار 

دایز نایرکشل  دزاسیم و  ناریو  ناشیا  کمکب  ار  رفک  نکر  دنریگزاب و  ار  دوخ  قح  ات  دهد  یم - نکمت  اهرهـش  رد  ار  نانآ  ددرگیم و 
. دنکیم رپ  ناشیا  زا  ار  ماش  ياههوک  ای  قشمد  دجسم  دنزاسیم و  نک  هشیر  دنیاهگنس  دننام  هک  ار  تسا ) هیردنکسا  ای  قشمد  هک   ) مرا
رد هچنآ  دنبای  الیتسا  مدرم  رب  دننک و  ادیپ  طلست  اهرهـش  رب  نانیا  نوچ  دروآ  دوجوب  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دنگوس  ( 1)

دوشیم و بآ  دندرگیم  بوذ  شتآ  رد  هک  برس  ریق و  دننام  تسناشیا  تسد 
ص:285  ، داشرإلا همجرت 

دروآدرگ تسا  رتدب  همه  زا  نانمشد  يارب  هک  زور  نآ  رد  ارم  نایعیـش  ادخ  هک  دیایب  يزور  مدنموزرآ  دنهد و  ماجنا  دنناوتیم  راک  همه 
. درادن دوخ  زا  يرایتخا  يرگید  وا  زج  تسادخ و  تسد  رد  زیچ  همه  رایتخا  دهد و  تفلا  و 

دش بصغ  یلع ع  قح  هنوگچ   52 لصف -

بسح و دـیتقیقحاب و  یمدرم  هکنآ  اـب  تسا  مشاـه  ینب  امـش  زا  بجعت  تشاد  هضرع  هدـمآ  یلع ع  روضح  دـسا  ینب  هلیبـق  زا  يدرم  ( 1)
بـصغ ار  امـش  قح  لاح  نیع  رد  دیمهفیم  رتهب  همه  زا  ار  یهلا  باتک  دیراد و  دنویپ  ادـخ ص  لوسر  اب  رتحیحـص و  همه  زا  امـش  بسن 

يدنواشیوخ تهجب  تسین و  دنباپ  یئاجب  وت  راتفگ  ياهلصوحگنت و  هدومزآان و  برطـضم و  یمدآ  وت  نادود  رـسپ  يا  دومرف  دندرک !؟
ار نآ  یخس  یمدرم  دنتفرگ و  نم  زا  ار  نآ  هنابصاغ  نارگید  نکیل  تسا  نم  یثرا  یلصا و  قح  تفالخ  هک  نادب  داد  ارت  خساپ  دیاب  وت  اب 

ءرما عارـصم  نیا  هاگنآ  دندرک  عنم  شنابحاصب  نتـشاذگاو  زا  ار  نآ  یلیخب  هدع  دندرک و  راذگاو  نارگیدب  دنتـسنادیم  دوخ  هک  یتاهجب 
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. دناهدز اهدایرف  کناب و  نآ  یحاون  رد  هک  یتراغ  زا  رادرب  تسد  هتارجح » یف  حبص  ابهن  کنع  عدف   » هک دناوخ  ار  سیقلا 
زا سپ  ارم  راـگزور  نک . وگتفگ  نایفـس  وـبا  رـسپ  تازواـجت  باـب  رد  رادرب و  تسد  دـندرک  بصغ  ارم  قـح  لوا  رفن  هس  هکنیا  زا  ینعی 

دننک هنهادم  ادخ  راک  رد  دنهاوخیم  دنـسویأم و  نم  اب  يارادم  قفر و  زا  مسق  ادخب  مدرم  اریز  تسین  بجعت  ياج  دینادنخ و  ندـینایرگ 
اهنآ رب  دیاب  موش  هتشک  ای  مریمب  رگا  مناوخیم و  تقیقح  طارـصب  ار  ناشیا  دوش  رود  ام  زا  اهتنحم  رگا  تسین و  هتخاس  نم  زا  هک  مهنآ  و 

. يوشن فسأتم  ناقساف  رب  يروخن و  ترسح 
ص:286  ، داشرإلا همجرت 

زیمآتمکح تاملک   53 لصف -

ربخاب امش  ياهیناهن  زا  هک  یسک  شیپ  ار  دوخ  هدرپ  دینک و  يراک  دوخ  ترخآ  يارب  دیتسه  ایند  رد  یتقو  ات  ار  امش  دزرمایب  ادخ  - 1 ( 1)
. دیسوبحم ایند  نیا  رد  هدش و  هدیرفآ  ترخآ  يارب  اریز  دیزاس  جراخ  ایند  زا  ناتاهندب  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهلد  دینکن  هراپ  تسا 

ضحم نونکا  هدراذگ  اجب  يزیچ  هچ  دنیوگیم  مدرم  هداتـسرف و  دوخ  زا  شیپ  یلمع  هچ  دـنیوگیم  ناگتـشرف  دریمب  هک  یماگنه  یمدآ 
تلفغ یلکب  زیچ  همه  زا  هک  دشابن  نانچ  دیتسرفب و  دوخ  زا  شیپ  يرادقم  دیراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  دنمیرک  یمدرم  هک  ناتناردـپ  مارتحا 

. دروخیم ار  نآ  ربخیب  صخش  هک  تسیرهز  لثم  ایند  لثم  انامه  دش  دهاوخ  مامت  امش  نایزب  هک  دینک 
باوخ زا  ات  دـیماشایب  نید  راوگـشوخ  بآ  زا  تسا  نیقی  ندرک  راـکنا  گرم  و  تسا . نیدـب  هتـسب  یگدـنز  تسوا : راـتفگ  زا  و  - 2 ( 2)

. دیسارهب کلهم  ياهرهز  زا  دیامن و  ناترادیب  تلفغ 
یحو لحم  ایند  ناریگ ، هشوت  يارب  تسا  یتحار  نادیم  دسانشب و  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ  ایند  تسوا : راتفگ  زا  - 3 ( 3)

. دیوش دنمدوس  ات  دینک  تراجت  مه  امش  تسوا  ءایلوا  هناختراجت  یهلا و 
یتسار هناخ  ایند  دومرف  درکیم ، شهوکن  یعالطایب  يور  زا  ار  ایند  يدرم  تسوا : راتفگ  زا  - 4 ( 4)

ص:287  ، داشرإلا همجرت 
تـسا يزاینیب  هناخ  دـشاب و  هتـشاد  نآ  لاحب  تفرعم  هک  یـسک  يارب  تسا  تیفاع  هناخ  دسانـشب و  یتسارب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا 
ناتسود هناختراجت  ناگتشرف و  هاگتدابع  تسا و  یهلا  یحو  لحم  ناربمیپ و  دجـسم  ایند  دریگرب  هشوت  نآ  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب 

اب دنک  شهوکن  ایند  زا  دناوتیم  یسک  هچ  نیا  رب  انب  دیدنبهب  ار  تشهب  راب  دیـشاب و  ادخ  تمحر  لیـصحت  ددص  رد  دیئایند  رد  ات  تسادخ 
تاناحتما زا  هدومن و  يورخا  رورـسب  قیوشت  دوخ  رورـسب  ار  مدرم  هدرک و  رابخا  دوخ  ءانف  زا  هدـناوخ و  دوخ  زا  یئادـجب  ار  وا  ایند  هکنآ 

. هدومن بیغرت  ادخ  تمحر  هب  هدیناسرت و  تمایق  باذع  زا  ار  نانآ  هداد و  میب  يورخا  ياهدمآ  شیپ  زا  ار  مدرم  دوخ 
هدشرورغم تناردـپ  كاله  زا  ایآ  هتخاس  رورغم  دوخب  ارت  ایند  نامز  هچ  زا  يرورغم  نادـب  ینکیم و  شهوکن  ایند  زا  هک  یـسک  يا  سپ 

يدوب و نانآ  يافـش  دنموزرآ  یتخادرپ و  نانآ  يراد  رامیب  يراتـسرپ و  هب  ردقچ  دناهتفرگ ؟ ياج  كاخ  لد  رد  تناردام  هک  یتقو  زا  ای 
ایند يدرواینرب  ار  ناشتجاح  دوبن و  عفان  ناشلاحب  هکنآ  اب  یتخاسیم  هدامآ  ناشیارب  وراد  يدومنیم و  فیـصوت  نانآ  يارب  ار  رهام  نابیبط 

. دنیآیمن وت  راکب  ناتسود  هدوبن و  وت  لاحب  عفان  وت  هیرگ  هک  تخاس  رادومن  دومن و  مسجم  وت  يارب  ار  نانآ  دمآشیپ 
ناوتان اهنابایب  رد  اهنآ  لیصحت  يارب  ار  دوخ  ياهرتش  هاگ  ره  ادخب  دنگوس  دیزومایب  نم  زا  نخس  جنپ  مدرم  يا  تسوا : راتفگ  زا  - 5 ( 1)

رگید زیچ  زا  شهاـنگ  زا  ریغب  و  دشابن 2 - دنموزرآ  ادخ  ریغب  امـش  زا  کی  چیه  دیئامن 1 - هدافتـسا  نم  ریغ  زا  ار  اهنآ  دیناوتیمن  دیزاس 
[ دنکن مرش  نتخومآ  زا  دنادیمن  هکنآ  و   ] منادیمن دیوگب ، دنادن  دنـسرپب و  ینخـس  وا  زا  هاگ  ره  دشکن  تلاجخ  ملاع  صخـش  دسارهن 3 -

يارب تسا  رس  هلزنمب  نامیا  دبلاک  يارب  یئابیکش  - 4
ص:288  ، داشرإلا همجرت 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن نامیا  دشابن  رباص  هک  یسک  دسج 5 -
رابتعا نودب  رظن  ره  تسا و  هابتـشا  رکف ، نودب  توکـس  ره  تسا و  وغل  دـشابن  نآ  رد  ادـخ  دای  هک  يراتفگ  ره  تسوا : راتفگ  زا  - 6 ( 1)

. ینعمیب تسا و  تشز 
دنب رد  هتخورف و  ار  دوـخ  هک  تسین  یـسک  دـننام  دزاـسب  دازآ  ار  نآ  دـنک و  يوریپ  دوـخ  سفن  زا  هک  یـسک  تـسوا : راـتفگ  زا  - 7 ( 2)

. هدومن
. دنامب هنشت  دریگ  هرانک  بآ  زا  هک  یسک  دوش و  راچد  زور  یمرگ  هب  دتفا  شیپ  هیاس  زا  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 8 ( 3)

. تسا راوگرزب  نادناخ  زا  یکاح  بوخ ، بدا  تسوا : راتفگ  زا  - 9 ( 4)
. دنکیم ضارعا  ایند  زا  رتدایز  وا  دیامن  يرگهولج  دهاز  رظن  رد  رتشیب  هچ  ره  ایند  تسوا : راتفگ  زا  - 10 ( 5)

. تساهبسح نیرتراوگرزب  شناد  اهتبارق و  نیرتهتسویپ  یتسود  تسوا : راتفگ  زا  - 11 ( 6)
. تسا داسف  هیام  نآ  زا  نتسشن  هدوسآ  دوش  تمحز  جنر و  بجوم  يراک  ماجنا  رگا  تسوا : راتفگ  زا  - 12 ( 7)

بولغم دنک  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هک  یسک  تسا و  راکهانگ  دیامن  ششوک  يرگید  اب  ینمشد  رد  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 13 ( 8)
. دوش

ناسنا حالـصا  هیاـم  هک  هزادـنا  ناـمهب  تسوا  داـسفا  بجوم  ترطف  تسپ  مدآ  ياـجبان  لـمع  زا  تشذـگرد  تسوا : راـتفگ  زا  - 14 ( 9)
. تسمیرک

ص:289  ، داشرإلا همجرت 
. دنکیم يرود  دنسپان  ياهراک  زا  درادیم  تسود  هحلاص  جیاتن  هدیدنسپ و  ياهراک  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 15 ( 1)

. دنرگنیمن واب  توادع  مشچب  دنشاب  نامگ  شوخ  واب  نارگید  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 16 ( 2)
. درادرب تسد  دوخ  شیاسآ  هنوگ  همه  زا  یمدآ  هک  تسنآ  رد  ششخب  دوج و  تیاهن  تسوا : راتفگ  زا  - 17 ( 3)

. دشابیم کیدزن  دسر  روهظب  دیاب  هچنآ  تسین و  رود  دوش  ادیپ  دیاب  هچنآ  تسوا : راتفگ  زا  - 18 ( 4)
. تسوا ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دوخ  راک  زا  یمدآ  ندوب  لهاج  تسوا : راتفگ  زا  - 19 ( 5)

. تسا تیافک  هزادناب  يدنسرخ  رد  لماک  ینمادکاپ  تسوا : راتفگ  زا  - 20 ( 6)
. دوش رادهدهع  ار  نارگید  ياهتمارغ  هدوب و  قالخا  مراکم  ياراد  داوج  صخش  هک  تسنآ  رد  لماک  دوج  تسوا : راتفگ  زا  - 21 ( 7)

. دنربن رطاخ  زا  ار  یتسود  یتحار  یگنت و  رد  هک  تسنآ  رد  تمارک  نیرتمهم  تسوا : راتفگ  زا  - 22 ( 8)
عمط رگا  دیوگیم و  غورد  دشاب  دنـسرخ  رگا  دنکیم و  یئوجبیع  نارگید  زا  دوش  نیگمـشخ  رگا  راکدـب  مدآ  تسوا : راتفگ  زا  - 23 ( 9)

. دیابریم دنک 
مادـقا دوخ  لتقب  اهراک  زا  يرایـسب  رد  درادـنرب  مدـق  درخ  يور  زا  دوخ  ياهراک  زا  يرایـسب  رد  هک  یـسک  تسوا : راـتفگ  زا  - 24 ( 10)

. دشاب هدرک 
. دیایب تراکب  تنمشد  رب  شرپ  تقو  رد  ات  نک  لمحت  ار  تتسود  شزغل  تسوا : راتفگ  زا  - 25 ( 11)

. دزاسیم مدهنم  ار  ناهانگ  يانب  حیحص  فارتعا  تسوا : راتفگ  زا  - 26 ( 12)
ص:290  ، داشرإلا همجرت 

. هدشن عیاض  هدرک  انیب  تدوخ  لاحب  ارت  هدش و  جرخ  هک  یلام  تسوا : راتفگ  زا  - 27 ( 1)
. تسا رتهب  تقشم  جنر و  زا  تامیالمان  زا  يراددوخ  رتناسآ و  يدعت  ملظ و  زا  یگدنز  هنیزه  رد  يور  هنایم  تسوا : راتفگ  زا  - 28 ( 2)

. تسناگدنب رازآ  ترخآ  هشوت  نیرتدب  تسوا : راتفگ  زا  - 29 ( 3)
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. دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک  دنک ، نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش  تسوا : راتفگ  زا  - 30 ( 4)
هک يزور  وشم ، رورغم  تسا  وت  دوسب  هک  زور  نآ  وت  ناـیزب  يزور  وت و  دوسب  يزور  تسا  زور  ود  راـگزور  تسوا : راـتفگ  زا  - 31 ( 5)

. نک یئابیکش  تست  نایزب 
وا شاهدیمح  قالخا  هک  يرابتعایب  اسب  درک و  داجیا  ار  شیراوخ  بابسا  وا  دنسپان  قالخا  هک  يدنمجرا  اسب  تسوا : راتفگ  زا  - 32 ( 6)

. تخاس ماقمیلاع  ار 
. دتفارو دتفا  رد - قح  اب  هک  یسک  دروخیم و  بیرف  دشاب  هدومزاین  ار  اهراک  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 33 ( 7)

. ددرگ هتساک  وزرآ  زا  دوش  هتخانش  گرم  رگا  تسوا : راتفگ  زا  - 34 ( 8)
. تسوا یئاناد  هزادناب  سک  ره  شزرا  تسوا : راتفگ  زا  - 35 ( 9)

. دنادوخ یئاناد  ناگدنب  مدرم  تسوا : راتفگ  زا  - 37 ( 10  ) دراد رنه  وک  تسار  نآ  تمیقملاع  رد  هکناز  شوک  رنهب 
. نابز ریزب  دوب  ناهنپ  درم  تسوا : راتفگ  زا  - 38 ( 11)

ص:291  ، داشرإلا همجرت 
. دوش تیاده  ریخ  هارب  دنک  تروشم  نادنمدرخ  اب  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 39 ( 1)

. ددرگ دنمزاین  یتسپ  زیچب  دشابن  زاینیب  رایسب  زا  هک  یسک  دوش و  زاینیب  رایسب  زا  دزاسب  مکب  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 40 ( 2)
. تسکانبات شعرف  تسا  كاپ  شلصا  هک  ره  تسوا : راتفگ  زا  - 41 ( 3)

بویعم ار  نآ  دنک  یهاتوک  يزیچ  تخانش  زا  هک  یسک  تسکانمیب و  يو  زا  دشاب  راودیما  يرگیدب  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 42 ( 4)
. دنیبیم دنسپان  و 

هدـیهوکن ياهیوخ  زا  یئاهدام  هدـیمح و  قالخا  زا  یئاههدام  هک  تسوا  لد  ناسنا ، ءاضعا  ماـمت  زا  رتبیجع  تسوا : راـتفگ  زا  - 43 ( 5)
كاله ار  وا  صرح  ددرگ  هریچ  وا  رب  عمط  رگا  دـنک و  لـیلذ  ار  وا  عمط  دـشاب  نارگیدـب  شدـیما  مشچ  رگا  هجیتن  رد  دراد  دوجو  نآ  رد 

دوش اور  تجاح  رگا  دوش و  دایز  وا  هنیک  دبای  الیتسا  وا  رب  مشخ  رگا  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  هودنا  دیآ  بلاغ  وا  رب  يدـیماان  رگا  دزاس و 
ار وا  ياپارـس  رورغ  درب  رـسب  ینمیا  رد  هتــسویپ  رگا  دـیآیمرب و  زیهرپ  ددـص  رد  دوـش  كاـنمیب  رگا  دـنکیم و  رطاـخ  يرازگــساپس  زا 

رگا دنکیم و  اوسر  ار  وا  یباتیب  دـسرب  ودـب  یتبیـصم  رگا  ددرگیم و  وا  راچد  يدنلبرـس  یئاقآ و  دروآور  واب  هزات  تمعن  رگا  دریگبارف و 
دوش و ناوتان  دروآيور  واب  یگنـسرگ  رگا  دزاس و  لوغـشم  دوخب  ار  وا  تنحم  الب و  دوش  هدنامرد  رگا  دـنک و  یـشکرس  دوش  دـنمتورث 
زا زواجت  طارفا و  هنوگ  ره  وا و  لاحب  رـضم  يریـصقت  هنوگ  ره  هرخالاب  دنامن و  یقاب  وا  يارب  سفن  ياج  دنارذگب  دـح  زا  ار  يریـس  رگا 

. تسوا راگزور  دسفم  دح ،
ص:292  ، داشرإلا همجرت 

هچ هدینـش و  هچ  لیف  دمآشیپ  زا  سپ  دوخ  ردـپ  زا  دیـسرپ  يو  زا  یلع ع  دوب  هدـش  ریـسا  يرـسک  رتخد  نانز  هاش  هک  یماگنه  - 44 ( 1)
یگدنز تدم  نوچ  دوش و  هاتوک  فرط  همه  زا  عمط  ياهتـسد  دوش  هریچ  يراک  رب  ادخ  هاگ  ره  تفگیم  وا  درکـضرع  يراد  دایب  هدومرف 

. تسوا نیمک  رد  گرم  دوش  يرپس  یسک 
. تشاد دهاوخن  يرثا  ریبدت  دش  ردقم  يرما  نوچ  تسا  ریدقت  ورگ  رد  اهراک  يرآ  هتفگ ، یئاجب  بسانم و  نخس  هچ  تردپ  دومرف 

اب نیقی  اریز  دیامن  بیقعت  دوخ  نیقی  زا  دـیاب  دوش  وا  راچد  کش  هدـش و  رادروخرب  نیقی  تمعن  زا  هک  یـسک  تسوا : راتفگ  زا  - 45 ( 2)
. دوریمن نیب  زا  کش  ندمآ 

. شیاسآ رد  وا  زا  نارگید  تسا و  جنر  رد  دوخ  نمؤم  تسوا : راتفگ  زا  - 46 ( 3)
. دنک ادا  ار  ادخ  قح  دناوتیمن  دزروب  تلاسک  هک  یصخش  تسوا : راتفگ  زا  - 47 ( 4)
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. تسا جرف  راظتنا  یشوماخ و  یئابیکش و  تدابع ، نیرتهب  تسوا : راتفگ  زا  - 48 ( 5)
. تعاط رب  ربص  تیصعم و  زا  ربص  تبیصم و  رب  ربص  تسا ، مسق  هس  یئابیکش  تسوا : راتفگ  زا  - 49 ( 6)

. وا رکشلرس  یئابیکش  وا و  ردپ  يراک  وکین - وا و  ردارب  ارادم  وا و  تسود  ملع  تسا و  نمؤم  ریزو  يرابدرب  تسوا : راتفگ  زا  - 50 ( 7)
ص:293  ، داشرإلا همجرت 

. يرامیب ندرک  نامتک  تبیصم و  ندرک  یفخم  هقدص و  نداد  یناهنپ  تسا  تشهب  ياهجنگ  زا  زیچ  هس  تسوا : راتفگ  زا  - 51 ( 1)
وا ياتمه  یهاوخیم  هک  یـسک  ره  زا  وش  زاینیب  و  یـشاب ، وا  ریـسا  یهاوخیم  هک  یـسک  رهب  نک . ادیپ  جایتحا  تسوا : راتفگ  زا  - 52 ( 2)

. یشاب وا  ياورنامرف  یهاوخیم  هک  یسک  رهب  نک  ششخب  يوش و 
. دنوشیمن تسود  ناهاشداپ  درادن و  یتحار  دوسح  ناسنا  و  دشابیمن ، نارگید  زا  زاینیب  راکدب  مدآ  تسوا : راتفگ  زا  - 53 ( 3)

. دوب دهاوخ  ام  رب  دشابن  ام  اب  هک  یسک  تساضر و  بجوم  توکس  دومرف  سیق  نب  فنحا  هب  تسوا : راتفگ  زا  - 54 ( 4)
. دنکیم تسس  ار  ناسحا  هیاپ  يراذگتنم  تسا و  یعیبط  رما  دوج  تسوا : راتفگ  زا  - 55 ( 5)

. تسا یتسود  عطق  ددص  رد  دنکن  افو  دوخ  دهعب  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 56 ( 6)
. دیآ ناهجب  رخآ  دیآ  نابزب  هچنآ  تسوا : راتفگ  زا  - 57 ( 7)

. تسنآ بلاط  ورگ  رد  هک  دیئآرب  يزور  بلط  رد  تسوا : راتفگ  زا  - 58 ( 8)
هک يراکوکین  دـنزرف  دـنک و  اعد  دوخ  ناتـسدریز  يارب  هک  يرگداد  ياوشیپ  دوشیمن  دودرم  رفن  راهچ  ءاعد  تسوا : راتفگ  زا  - 59 ( 9)

دنگوس دیامرفیم  مولظمب  ادخ  دیامن  اعد  رگمتـس  رب  هک  هدیدمتـس  دنک و  اعد  شدنزرف  يارب  هک  ینابرهم  ردـپ  دـنک و  اعد  شردـپ  يارب 
. درک مهاوخ  باجتسم  دشاب  مه  یتدم  زا  سپ  دنچ  ره  ارت  ءاعد  مدوخ  يراوگرزب  تزعب و 

ص:294  ، داشرإلا همجرت 
ربارب رد  هک  تسنامه  اهیئادـگ  نیرتدـب  دـنکن و  لاؤس  یـسک  زا  تسد  یهت  ناسنا  هک  تسنآ  اـهتورث  نیرتهب  تسوا : راـتفگ  زا  - 60 ( 1)

. دنکفا ریزب  رس  مدرم 
. درادیم هگن  شزغل  زا  ار  یمدآ  قلخ  اب  تفطالم  دنکیم و  يریگولج  تکاله  زا  ناسحا  تسوا : راتفگ  زا  - 61 ( 2)

. دزانب دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ینایرگ  زا  تسا  رتهب  دنک  فارتعا  دوخ  هانگب  هک  ینادنخ  ناسنا  تسوا : راتفگ  زا  - 62 ( 3)
. دوبن رثا  لباق  اهيأر  دوبن  راک  رد  اهشیامزآ  رگا  تسوا : راتفگ  زا  - 63 ( 4)

. تسین ینادان  زا  رتدب  ینمشد  چیه  درخ و  زا  رتهب  هرهب  چیه  تسوا : راتفگ  زا  - 64 ( 5)
. تسکدنا شراک  دشاب  ینالوط  شیوزرآ  هک  یسک  تسوا : راتفگ  زا  - 65 ( 6)

تمعن نارفک  رتشیب  هک  تسا  یـسک  اـهنآ  نیرتصیرح  دـشاب و  رتعناـق  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترازگـساپس  تسوا : راـتفگ  زا  - 66 ( 7)
. دیامن

همه میتـساوخیم  رگا  اـم  تسا و  یئـالط  زیمآتمکح و  حـیاصن  رب  لمتـشم  قیقد و  اـهنآ  همه  دراد و  رایـسب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  یلع ع 
هک يرـصتخم  نیمه  لاح  نیع  رد  دوب  جراخ  یلعف  باتک  هیور  زا  دـشیم و  ینالوط  میروایب  باتک  نیا  رد  ار  بانج  نآ  هنامیکح  نانخس 

. دنربب وا  یهلا  قیاقحب  یپ  دنناوتیم  یبوخب  نادنمدرخ  تسا و  راورخ  هنومن  تشم  میدرک  داریا 

تازجعم  54 لصف -

. شمالک دوخ و  تیناقح  نیهارب  هدومرف و  راهظا  یلع ع  تسدب  لاعتم  يادخ  یتامارک  تازجعم و  ( 8)
ص:295  ، داشرإلا همجرت 
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یلع ع هژیو  هک  تامارک  هنوگ  نیا  تسا و  یهلا  سدـقم  هاگـشیپ  رد  وا  تناکم  تیعقوم و  زا  یکاح  همه  هک  هتخاس  رهاـظ  وا  طـسوتب  ار 
انیب وا  قحب  دـنروایب و  نامیا  وا  تیالوب  دـنیامنن و  یچیپرـس  وا  تعاطا  زا  مدرم  هک  تسنیا  يارب  دـناهدوب  مورحم  اـهنآ  زا  نارگید  هدوب و 

. دنسانشب ادخ  تجح  لماک و  يدرم  دننادب و  اطخ  زا  موصعم  ار  وا  دنیامن و  نیقی  وا  تماما  هب  دنوش و 
یـسک هک  هدیناسر  هجردـب  هداد و  رارق  ییحی  یـسیع و  دوخ  ناربمیپ  زا  ربمیپ  ود  هیاپمه  ار  یلع ع  لاعتم  يادـخ  هکنآ  تازجعم  هلمج  زا 

هلماح میرم و  شردامب  عجار  تسا و  مدرمب  وا  لوسر  ربمیپ و  هَّللا و  ۀـملک  حور و  هک  یـسیع  هراب  رد  ادـخ  هدومنن  نآ  تیناقح  رد  ههبش 
ِکُّبَر َلاق  ِِکلذَک  َلاق  ایَِغب  َُكأ  َْمل  َو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق   » دیامرفیم هدزرس  وا  زا  هک  یتفگـش  راک  يوب و  ندوب 
تفگ دیآیم  دوجوب  وت  زا  يدنزرف  يدوزب  داد  عالطا  میرمب  یتقو  « 1  » ایِـضْقَم ًاْرمَأ  َناک  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه 
يرآ داد  باوـج  ماهدوـبن  راـکانز  هک  مه  نم  هدیـسرن و  نم  نمادـب  يدرم  تسد  هکنآ  اـب  دـیایب  ایندـب  یلفط  نم  زا  تسا  نکمم  هنوـگچ 

میهد و رارق  مدرم  يارب  یناشن  اریو  ات  میروآ  یم - ایندـب  ردـپیب  ار  وا  ام  تسناسآ  ام  رب  راک  نیا  هدومرف  وتب  ادـخ  یئوگیم  هک  تسناـنچ 
راک تفگیم و  نخـس  هراوهگ  رد  هک  دوب  نیا  یکی  یـسیع ع  تازجعم  هلمج  زا  و  هدـش » يراج  نآ  رب  ام  ءاضق  دـشاب و  اـم  تمحر  هیاـم 

. دوب ناریح  نآ  هراب  رد  نادنمدرخ  ياهلقع  هک  دومنیم  يزاجعا  درکیم و  يروآتفگش 
هتـشادن و يدایز  نس  هکنآ  اب  هدوب و  بانج  نآ  یـسانشلوسر  ادخ و  شمارآ و  لقع و  لامک  یلع ع  هراب  رد  ادـخ  تایآ  هلمج  زا  و  ( 1)

فیلکت دوخ  تیناقحب  ار  وا  هدرک و  توعد  شتاروتـسد  شریذـپ  دوخ و  توبن  هب  ار  وا  ادـخ ص  لوسر  هدوب  ناکدوک  فیدر  رد  ارهاظ 
دهعت هدادنامرف و  یتسرپاتکی  یسانشادخب و  هدومن و 

______________________________

میرم هروس  هیآ 20 و 21  ( 1)
ص:296  ، داشرإلا همجرت 

هلاـس و تفه  یـضعب  هتفگ  رب  اـنب  ماـگنه  نیا  رد  یلع ع  دـناسر و  لزنمب  ار  تناـما  دـیامن و  ظـفح  ار  دوخ  نید  یهلا و  عیادو  هک  هدومن 
یلماک لقع  هک  یکدوک  نس  زا  دـح  نیا  رد  هرخالاب  هدوب و  هلاس  هد  ناسیون  خـیرات  زا  يرتشیب  عـالطا  بسح  هلاـس و  هن  يرگید  هدـیقعب 

هداد و ناشن  رتمک  ار  وا  ریظن  تداع  هک  تسادخ  تایآ  زا  کش  الب  دیامن  قیدصت  ار  وا  لوسر  دسانـشب و  تمظعب  ار  ادخ  دشاب و  هتـشاد 
قلخ و یئاوشیپ  يارب  هتـسیاش  دـشاب و  هتـشاد  مرکا  لوـسر  هاگـشیپ  رد  یـصوصخب  تلزنم  تیعقوـم و  دـیاب  هل  مظعم  هک  تسنآ  رب  لـیلد 

دوبن فراـع  لـماک و  يدرم  نس  زا  دـح  نیا  رد  یلع ع  رگا  دـشاب و  ییحی  یـسیع و  اـب  يواـسم  تداـع  قرخ  رد  هدوب و  مدرم  رب  تجح 
هب همه  زا  شیپ  درکیمن و  توعد  شیوخ  تقیقحب  فارتعا  ادـخب و  نامیا  هب  دـناوخیمن و  دوخ  توبن  هب  ار  وا  هاـگ  چـیه  ادـخ ص  لوسر 

نیاب شنالاسمه  نایم  زا  ار  وا  داد و  یمن - رارق  توبن  رارـسا  نیما  دومنیمن و  فیلکت  سدقم  نید  نیاب  ار  وا  هجیدخ  شرـسمه  يانثتـسا 
هتخانشیم ار  ادخ  یلاسدروخ  اب  هیلا  راشم  ترضح  هک  تسنآ  رب  لیلد  نانخس  نیا  همه  دینادرگیمن و  زاتمم  نارگید  زا  دیزگیمن و  ماقم 

ار دوخ  یهلا  مکح  واـب  یکدوـک  رد  اـم  « 1  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآ  َو  هدومرف  ییحی  هراـب  رد  مه  ادـخ  هچناـنچ  هتـشاد  ناـمیا  شربمغیپ  هب  و 
ادـخ و یگناگی  تابثا  رد  دـناوتب  رتهب  هتـشاد و  توبن  هب  رارقا  دسانـشب و  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  مکح  نیرتراکـشآ  تسمولعم  میتخومآ و 

دشاب ربخاب  روما  قیاقحب  لوصو  طابنتسا و  هوجو  زا  رتزاب و  شنیب  تربع  هدید  دروآ و  لیلد  دوخ  توبن 
______________________________

میرم هروس  هیآ 13  ( 1)
ص:297  ، داشرإلا همجرت 

نآرق هک  دوخ  ربمیپ  ود  اب  ار  وا  هتشاد و  زاربا  یلع ع  يارب  ار  قیاقح  نیا  مامت  مه  لاعتم  يادخ  دش  یهتنم  نازیم  نیدب  مکح  هیاپ  نوچ  و 
. هتخاس ربارب  هداد  یهاوگ  ناشتمظعب 
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هدیدن مخز  یلع ع   55 لصف -

تماقتـسا برع ، نالی  اب  مزر  رد  وا  دـننام  هدرکن و  دربن  وا  هزادـناب  ناروـالد  زا  کـی  چـیه  لاـحب  اـت  هکنآ  یلع ع  تازجعم  هلمج  زا  ( 1)
هک یتدم  نیا  رد  یلع ع  اهنت  هدید و  يرایـسب  تاحارج  هدش و  راچد  یعـضو  نیرتدب  هب  گنج  نادیم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  زین  هدیزرون و 
نآ ات  دروآ  دراو  يرازآ  واب  هتسناوتن  یسک  هدشن و  هراچیب  راکیپ  هحفص  رد  هدیدن و  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  هک  یتحارج  هتخادرپ  رازراکب 
وا ترـضح و  نآ  هصاخ  تیعقوم  نیا  هرخالاب  دیامن و  دورو  ناوضر  ضایرب  هتفگ  عادو  ار  ایند  راد  يدارم  رـسپ  هعدـخب  دـیاب  هک  ماگنه 

راگدرورپ ترـضح  سدـقا  تاذ  ناگدـیزگرب  ناصوصخم و  زا  هیلا  راشم  ترـضح  هک  تسنآ  رب  لیلد  هدوب و  ادـخ  هرهاب  تایآ  زا  یتیآ 
. تسا

56 لصف -

هریچ وا  رب  نمـشد  یماگنه  نمـشد و  رب  وا  یهاگ  هدـشیم  وربور  نمـشد  اـب  هک  ناروـالد  زا  کـی  ره  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  هچناـنچ  ( 2)
یخیرات هرخالاب  هتفاـییم و  يدوبهب  یهاـگ  هدرمیم و  هک  هدوب  تخـس  ناـنچ  یماـگنه  هدـیدیم  یتحارج  هک  یـسک  ره  زین  و  دـیدرگیم ،

التبم راکیپ  جنر  تمحز و  هنوگنیاب  يروالد  هتشونن 
ص:298  ، داشرإلا همجرت 

رب تازرابم  رد  هدرکیم و  ادـیپ  تسد  دوخ  نارقا  هب  کش  الب  هک  هدوب  هصیـصخ  نیا  ياراد  یلع ع  اـهنت  يرآ  دـنک  ادـیپ  تاـجن  ددرگ و 
هدش و باختنا  مدرم  همه  نایم  زا  هک  تسا  ترضح  نآ  تاصاصتخا  زا  مه  ماقم  نیا  تسا  ملسم  هچنانچ  هدمآیم و  بلاغ  راگزور  نالی 

. هدومن ایند  ملاع  رد  یتداع  قرخ  بانج  نآ  باختنا  اب  مه  لاعتم  يادخ 

دشن هریچ  وا  رب  یسک   57 لصف -

هلیح هنوگ  همه  يو  يدوبان  يارب  نانآ  دـشیم و  وربور  ناشیا  ناگرزب  برع و  زا  نالی  اب  درکیم و  هک  یئاـهراکیپ  همه  نآ  اـب  یلع ع  ( 1)
ياج زا  دادن و  گنجب  تشپ  تخیرگن و  نمـشد  زا  وا  بانج  لاح  نیع  رد  دنبای  تسد  يو  رب  دنناوتب  دیاش  دندیـشوکیم  دـندربیم و  راکب 

بولغم و یماگنه  بلاغ و  نمشد  رب  یهاگ  دندشیم  وربور  نمشد  اب  هاگ  ره  نارگید  هکنآ  اب  دادن  رارق  لد  رد  یـسک  زا  یمیب  تفرنرد و 
. دندومنیم رارف  یتقو  دندرک و  یم  هلمح  ینامز 

یتداع قرخ  هرهاب و  تازجعم  هلمج  زا  صوصخ  نیا  رد  وا  ترـضح  لمع  میئوگب  دیاب  میدرک  هراشا  هک  دوب  نانچ  یلع ع  عضو  نوچ  و 
. تسا دارفا  نایم  زا  هدیزگرب  وا  درک و  يوریپ  يو  زا  دیاب  دشابیم و  وا  یئاوشیپ  تماما و  رب  لیلد  تسبانج و  نآ  هژیو  هک  هدوب 

ص:299  ، داشرإلا همجرت 

ناگمه هدوتس  ای  یلع ع   58 لصف -

مدرم رثکا  دـح  دراد و  ازـسب  یترهـش  هماع  هصاخ و  نایم  رد  یلع ع  لـئاضف  بقاـنم و  هک  تسنآ  باـنج  نآ  هژیو  تازجعم  هلمج  زا  ( 1)
میلـست هرخالاب  دننکیم و  دای  تقو  همه  اج و  همه  ار  وا  همیرک  قالخا  دنهدیم و  رارق  دوخ  لفاحم  لقن  ار  وا  صئاصخ  لئاضف و  ناملـسم 

. تسوا یئاوشیپ  یگتسجرب و  زا  یکاح  دناهجوتم  نادب  دوخ  لیم  اب  نارگید  هک  لمع  نیمه  دناترضح و  نآ  قالخا  لئاضف و  تسد 
رارق راکنا  دروم  وا  تباث  قح  مهارف و  وا  تلیـضف  نامتک  بابـسا  هنوگ  همه  ناوارف و  شنانمـشد  رایـسب و  بانج  نآ  زا  نیفرحنم  هکنآ  اب 

وا دوخ  يارب  هک  یئاهدـمآشیپ  نادرگور و  یلع  ناتـسود  زا  هدوب و  ناتـشگنا  رد  يرتشگنا  نوچ  شنانمـشد  تسد  رد  اـیند  هتفرگیم و 
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نوـچ وا  لـئاضف  مهزاـب  لاـح  نیع  رد  دزاـس  لـطاب  ار  وا  تاـمحز  دـیامن و  شوماـخ  ار  وا  تیـالو  غارچ  هتـساوخیم  سک  همه  و  دـشیم ،
رب فارتعا  هب  ار  مدرم  هتخاسیم و  رهاـظ  ار  وا  بقاـنم  هدادـیم و  جاور  ار  وا  لـئاضف  زورب  زور  مه  لاـعتم  يادـخ  ناـشخرد و  يدیـشروخ 

ار شقوقح  دنیامن و  نامتک  ار  وا  بقانم  هتساوخیم  هک  ار  شنانمشد  هلیح  هتخاسیم و  هاوگ  نآ  تحـص  هب  هتـشادیماو و  وا  هیماس  تاجرد 
. هتخاسیم راکشآ  ار  وا  تیناقح  هدرکیم و  مامت  وا  بآمتیالو  ترضح  هلیسوب  ار  دوخ  تجح  هدربیم و  نیب  زا  دننک  لاماپ 

نیع رد  دیآ و  مهارف  وا  یمانمگ  بابسا  هنوگ  همه  نمشد و  همه  نیا  ياراد  یلع ع  دننام  یـصخش  تسا  تداع  فالخ  رب  هک  اجنآ  زا  و 
يرگید زیچ  تسا  زجاع  نآ  لثم  ندروآ  زا  يداع  رـشب  هک  ياهازجعم  تداع و  قرخ  زج  دزاـس  رونم  ار  اـج  همه  يدیـشروخ  نوچ  لاـح 

یلع مدینشیم  هیما  ینب  نابیطخ  زا  تفگیم  هتفای  یناگمه  ترهـش  یبعـش  زا  يربخ  دشاب  هدش  هدیزگرب  مدرم  همه  نایم  زا  دیاب  وا  تسین و 
بس اهربنم  زارف  رب  ار  ع 

ص:300  ، داشرإلا همجرت 
زین دنربیم و  الاب  اهنامسآ  بناجب  تعفر  زا  هتفرگ و  ار  ترضح  نآ  يوزاب  ایوگ  هک  مدرکیم  ساسحا  تقو  نامه  دنتفگیم و  دب  هدرکیم و 

. دننکیم فیصوت  يرادرم  زا  ایوگ  هک  متشادنپیم  نانچ  دنیاتسیم و  ربانم  رد  ار  دوخ  ناینیشیپ  هک  مدینشیم  نانآ  زا 
يراذگهیاپ نید  هک  ار  یئانب  اریز  دیرادنرب  نید  زا  تسد  دیناوتیم  ات  نم ! ياهراگدای  تفگیم  دوخ  نادـنزرفب  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  ( 1)

. دزاسیم ناریو  ار  نآ  نید  دوش  ناینب  ایند  تسد  هب  هک  یئانب  سکعرب  دزاسب و  ناریو  مدهنم و  ار  نآ  دناوتیمن  ایند  دیامن 
وا هنیک  هب  ار  مدرم  هدراذگ و  اپ  ریز  ار  وا  لئاضف  دندومنیم و  شهوکن  یلع ع  زا  هک  مدینشیم  دوخ  ناسک  نارای و  زا  تاقوا  زا  يرایسب 

اهنآ دوخ  فرط  نآ  زا  دـشیم و  رتدایز  اهلد  رد  وا  تناـکم  زوربزور  دـنامیم و  هجیتنیب  ناـنآ  تاـمحز  ماـمت  لاـح  نیع  رد  دنتـشادیماو 
. تساکیم ناشتیعقوم  زا  دنداتفایم و  اهلد  زا  راظتنا  فالخ  رب  دنریگب  اج  اهلد  رد  لمع  نیا  اب  دنتساوخیم 

«. نانمشد نابز  زا  حدم  دوب  شوخ   » يرآ
يدنمدرخ چیه  تسین و  یفرح  دناهدرکیم  يریگولج  اهنآ  رـشن  زا  ار  نادنمـشناد  هتـشادیم و  ناهنپ  ار  نینمؤملا ع  ریما  لئاضف  هکنیا  رد  و 

لقن یلع ع  زا  یتیاور  تساوخیم  یـسک  رگا  هک  دندادیم  جرخ  هب  تیدج  هدرک و  يراشفاپ  هراب  نیا  رد  يردقب  درادـن و  ههبـش  کش و 
شیرق زا  يدرم  ای  ربمغیپ ص  باحـصا  زا  يدرم  تفگیم  راچان  دـیامن و  دای  باـنج  نآ  زا  بسن  ماـنب و  ار  تیاور  نآ  تسناوتیمن  دـنک 

. هدومرف یبلطم  نینچ  بنیز  وبا  دنتفگیم  یخرب  هدرک و  لقن  يربخ  نینچ 
تیاکح نمض  رد  هدربمان  هک  هدرک  تیاور  نینچ  هشیاع  هتفگ  زا  ار  ربمغیپ ص  تافو  ثیدح  همرکع  ( 2)

ص:301  ، داشرإلا همجرت 
سابع نب  لضف  یکی  هک  دوخ  نادناخ  زا  رفن  ود  رب  دورب  دجسمب  هناخ  زا  تساوخ  يرامیب  لاح  اب  هک  یماگنه  ادخ ص  لوسر  تفگ  واب 

. دوب هدرک  هیکت  دوب 
. دربن مان  رگید  یصخش  زا  دزاس  اور  وا  رب  ار  ربمیپ ص  نیرفن  ادخ  هک  وا 

متفگ یسانشیم ؟ ار  رگید  درم  نآ  ایآ  تفگ  مدرک  لقن  سابع  هَّللا  دبع  يارب  مناخ  هشیاع  لوق  زا  ار  هصق  نیا  هک  یماگنه  دیوگ  همرکع 
وا نیرید  هنیک  نکیل  دـنک  دای  یکین  هب  يو  زا  تسناوتیم  هکنآ  اب  هشئاع  دوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  درم  نآ  تفگ  دربن  ماـن  وا  زا  هشئاـع  هن !

. دربن مان  يو  زا  هک  تشاد  نیا  رب  ار 
رـس نارگید  تربع  يارب  هکلب  دندز و  یم - هنایزات  اب  ار  وا  دنکیم  دای  یکین  هب  یلع ع  زا  یـسک  دندیمهفیم  هاگ  ره  رگمتـس  نامکاح  و 

دـشاب هتـشاد  نمـشد  هیاپ  نیدب  یـصخش  هک  تسنیا  رب  تداع  هرخالاب  دندومنیم و  راداو  وا  زا  يرازیب  هب  ار  مدرم  دندرکیم و  ادج  ار  وا 
هچنانچ دوش و  هماقا  وا  تیجح  رب  لیلد  هدوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  وا  بقانم  لئاضف و  هک  دـسر  هچ  اـت  دـنامب  یقاـب  یکین  وا  زا  یتسیاـبن 

یلع ع هیور  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دنربیم و  مان  اهنآ  زا  نمـشد  تسود و  هماع و  هصاخ و  هدـش و  رـشتنم  اج  همه  وا  بقانم  میتشون 
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. تسیاهرهاب هزجعم  هدوبن و  يداع  روطب 

دندید هچ  یلع ع  نادناخ   59 لصف -

ناماما و ناربمیپ و  زا  کی  چیه  نادنزرف  هدیدن و  متـس  وا  نادناخ  هزادناب  دارفا  زا  کی  چیه  نادـناخ  هک  تسنآ  تازجعم  هلمج  زا  و  ( 1)
وا ياهراگدای  دننام  ناگدربمان  زا  کی  چـیه  دارفا  دـندیدرگن و  سرت  فوخ و  راتفرگ  وا  نادـنزرف  هزادـناب  ملاع  کین  دـب و  ناهاشداپ و 

سرت راید و  رهش و  زا  يرود  لتق و  تسدب 
ص:302  ، داشرإلا همجرت 

ار نانآ  هچنانچ  داتفین  قافتا  نارگید  زا  کی  چـیه  يارب  دـش  ناشیا  يارب  هک  یئاوران  ياهدـمآشیپ  همه  نآ  دـندیدرگن و  التبم  فوخ  و 
نانآ یگنسرگ  یگنشت و  اب  دندراذگ و  اهراوید  نایم  رد  هدنز  ار  اهنآ  دندرب و  راکب  اهنآ  يدوبان  يارب  ار  يرگهلیح  هنوگ  همه  دنتـشک و 

هک درک  راداو  ار  یلع  نادناخ  دش  داجیا  نانآ  يارب  نانمشد  هیحان  زا  هک  یئاهیتحاران  هرخالاب  دندیناسر و  تکالهب  دنتخاس و  بذعم  ار 
دوخ ناتـسود  زا  اهنآ  هک  دش  يراشفاپ  نانآ  یگراچیب  رد  يردقب  دـنرب و  رـسب  یمانمگ  اب  تبرغ  ياهرهـش  رد  هدرک و  رارف  دوخ  راید  زا 

هک دنتسیزیم  یئاهناکم  رد  دندشیم و  هدنهانپ  ملاع  برغ  قرشب و  دندوب و  يرارف  ملـسم  روطب  هک  مه  نانمـشد  زا  دنتفرگیم و  هرانک  مه 
دندومنیم و رتمک  شزیمآ  دـندوب و  رتلیام  ناشیا  زا  يرود  هب  دنـسانشب و  ار  اهنآ  رتمک  مدرم  دـندرکیم  یعـس  تشادـن و  ینادابآ  بآ و 

. دنتفیب یگراچیب  هب  ناشدارفا  دوخ و  دنوش و  راتفرگ  راگزور  نارگمتس  تسدب  دارفا  اب  شزیمآ  طلخ و  هجیتن  زا  ادابم  دندیسرتیم 
رد تساک و  ناشددع  زا  تخاس و  نکهشیر  تخیسگ و  مه  زا  ار  نانآ  یگدنز  ماظن  هتـشر  هک  دوب  یللع  دش  هتفگ  هچنآ  مامت  هرخالاب  و 

همه هچنانچ  تسا  رتدایز  مه  دارفا  ریاس  نادنزرف  زا  هکلب  رتشیب  ادـخ  ناتـسود  ناراکوکین و  ناربمیپ و  همه  زا  یلع  ياهراگدای  لاح  نیع 
جاودزا نارگید  اب  دوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  اب  زج  هک  تسنیا  رب  يولع  تاداس  مسر  هکنآ  اـب  هتفرگارف  ناـشتیالو  دیـشروخ  رون  ار  اـج 

«. 1  » دننک یمن -
______________________________

دوخ یقباس  تیمها  هب  عوضوم  نیا  هچرگ  دننکیمن  تلـصو  تاداس  ریغ  اب  یقاب و  هدـیقع  نادـب  تاداس  لسالـس  زا  یخرب  مه  زونه  ( 1)
. هدنامن رارقرب 

ص:303  ، داشرإلا همجرت 
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  تسا  یلع ع  نینمؤملا  ریما  تیمها  تیعقوم و  رب  لیلد  تداع و  قرخ  عوضوم  نیا  و 

تابیغم زا  رابخا   60 لصف -

تـسیروما دـنکیم  تباث  ار  وا  تیجح  دـیامنیم و  وا  زا  يرادربنامرف  بوجو  یلع ع و  تماما  رب  تلالد  هک  هرهاب  تاـیآ  هلمج  زا  و  ( 1)
. دسرب توبث  هلحرمب  اهنآ  یتسار  قدص و  ات  دنک  ادیپ  روهظ  ربمغیپ  صخش  زا  دیاب  میئوگیم  هدرب و  مان  هزجعم  مانب  ار  اهنآ  ام  هک 

عوـقوب تساـک  مک و  نودـب  شدوـخ  عـقوم  رد  تفگیم  هچ  ره  درکیم و  راـبخا  هدـنیآ  ياهدـمآشیپ  تاـبیغم و  زا  یلع ع  هلمج  نآ  زا 
زا روما  هنوـگ  نیا  زا  راـبخا  مینادـیم  هچناـنچ  هدوـب و  تسرد  تسار و  هدوـمرف  ار  هچنآ  هیلا  راـشم  ترـضح  دـشیم  موـلعم  تسوـیپیم و 

. تسناربمیپ تازجعم  نیرتگرزب 
ام َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو   » دیامرفیم دش  تباث  هلیـسو  نیدب  وا  توبن  درک و  بیغ  زا  رابخا  هک  یـسیع ع  هزجعم  زا  لاعتم  يادـخ  هچنانچ 
زا ار  رابخا  هنوگ  نیا  زین  مهدـیم و  عـالطا  دـینکیم  هریخذ  دوخ  ياـهناخ  رد  دـیروخیم و  هچنآ  زا  امـشب  نم  « 1 « » ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدـَت 

هداد عالطا  نآ  یگریچ  مور و  رازراک  دمآشیپ  رد  هک  هدرمش  ادخ  لوسر  تازجعم  نیرتگرزب 
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______________________________

نارمع لآ  هروس  هیآ 49  ( 1)
ص:304  ، داشرإلا همجرت 

دندش و بولغم  مور  نایرکـشل  نیمز  نیرتکیدزن  رد  « 1  » َنِینِـس ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَـس  ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  ملا 
يدوزب « 2  » َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَـس  هداد  عالطا  نینچ  ردب  لها  دـمآشیپ  زا  مه  دـش و  دـنهاوخ  هریچ  رگید  لاس  دـنچ  زا  سپ  نانآ 

. دوب هدومرف  هک  داتفا  قافتا  نانچ  فالخ  الب  داد و  دنهاوخ  گنجب  تشپ  هدش  مزهنم  هورگ  نیا 
یتحار لامک  اب  دهاوخب  ادـخ  هاگ  ره  « 3 « » َنُوفاَخت َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل   » دومرف و 

َْتیَأَر َو  ُْحتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  هدومرف : دیرادن و  یمیب  یسک  زا  دینکیم و  هاتوک  نخان  دیشارتیم و  رـس  دیوشیم  مارحلا  دجـسم  دراو 
. دنوشیم ادخ  نید  دراو  هتسد  هتسد  مدرم  هک  يدید  دیسررد و  يزوریپ  ادخ و  يرای  هک  یماگنه  « 4  » ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا 
ام ادخ  هنوگچ  دنیوگیم  دوخ  اب  « 5  » ُلوُقَن اِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َْول ال  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو  هک : هداد  ربخ  ناقفانم  زا  هدع  یبلق  هدیقع  زا  ادـخ 

اُوَّنَمَتَف ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ - اـی  ْلـُق  هتفگ  دوهی  هصق  رد  دـیامنن و  هجنکـش  میئوگیم  هچنآ  رد  ار 
تسود ار  دوخ  طقف  امـش  رگا  نادوهی  يا  وگب  « 6  » َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  ًادـَبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا 

ياهراک رثا  رب  هاگ  چیه  هکنآ  اب  دیئامن و  گرم  يوزرآ  دیئادخ  تسود  یتسار  دینادیمن و  ماقم  نیا  هتسیاش  ار  نارگید  دینادیم و  ادخ 
______________________________

مور هروس  هیآ 3  ( 1)
رمق هروس  هیآ 45  ( 2)
حتف هروس  هیآ 27  ( 3)

رصن هروس  هیآ 3  ( 4)
هلداجم هروس  هیآ 8  ( 5)

هعمج هروس  هیآ  ( 6)
ص:305  ، داشرإلا همجرت 

. تسنارگمتس لاحب  ياناد  ادخ  درک و  دنهاوخن  وزرآ  نینچ  دوخ  تشز 
. دش دهاوخ  ینالوط  ام  باتک  مینک  نایب  ار  اهنآ  همه  هاگ  ره  هک  تسا  رایسب  تاعالطا  لیبق  نیا  زا  دومرف و  هک  دوب  نانچ  دمآشیپ  يرآ 

تابیغم زا  رابخا   61 لصف -

رگم هدوبن  راکنا  لباق  هک  تسیاهزادـنا  هب  یلع ع  تابیغم  زا  عالطا  دوب و  مرکا ص  ربمغیپ  یبیغ  تاعالطا  زا  هنومن  دـش  نایب  هک  اهنآ  ( 1)
زا هنومن  ام  لامجالاب  دراذـگ ، اـپ  ریز  ار  قیاـقح  هنوگ  نیا  هکنیا  زج  درادـن  هراـچ  وا  هک  دـشاب  نمـشد  لـهاج و  نطاـبروک و  هک  یـسک 

. مینکیم دای  دناهدومن  تیاور  نالقان  همه  هدرک و  تیاکح  ثیداحا  رابخا و  هک  ار  بانج  نآ  تابیغم 
. دوب هدومرف  هک  دش  نانچ  داد و  عالطا  نانآ  اب  هلتاقم  زا  دیامن  راکیپ  جراوخ  هیوعم و  ریبز و  هحلط و  اب  هکنآ  زا  شیپ  هلمج  نآ  زا 

هرـصب گنهآ  دیهاوخیم  هکلب  دیرادن  هرمع  هدارا  امـش  دـنگوس  ادـخب  دومرف  دـندومن  هرمع  يارب  ناذـیتسا  يو  زا  هک  ریبز  هحلط و  هب  و 
متـسنادیم هکنآ  اب  نم  دـندومن و  هرمع  ناذـیتسا  نم  زا  ریبز  هحلط و  داد  عالطا  ساـبع  نبا  هب  هلمج  نآ  زا  دومرف  هک  دوب  ناـنچ  دـیئامن و 

ارم دنادرگیمرب و  ناشدوخب  ار  اهنآ  رکم  ادخ  منادیم  مدش و  هدنهانپ  ادـخب  مداد و  هزاجا  ناشیا  هب  لاح  نیع  رد  دـنراد  رکم  گنهآ  نانآ 
. دوب هدومرف  هک  دش  نانچ  درک و  دهاوخ  زوریپ  اهنآ  رب 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:306  ، داشرإلا همجرت 
امـش فرطب  تساـک  مـکیب و  درم  رفن  رازه  هفوـک  بناـج  زا  يدوزب  دوـمرف  هدرک  سوـلج  تـعیب ، يارب  راـق  يذ  رد  هـک  یماـگنه  و  ( 1)

. دنزاسیم گرم  يارب  هدامآ  ار  دوخ  دننکیم و  تعیب  نم  اب  دمآ و  دنهاوخ 
یگراچیب هب  ام  ماجنارس  دنشاب و  رفن  رازه  زا  رتشیب  ای  رتمک  تسا  نکمم  متفگ  هدش و  كانمیب  نخس ، نیا  ندینش  زا  نم  دیوگ  سابع  نبا 

ار اهیفوک  ربخ ، نآ  عامتـسا  رثا  رب  نم  دندش  دراو  هفوک  نادرم  هک  ماگنه  نآ  ات  تخاس  كانهودنا  ارم  هشیدنا  نیا  هتـسویپ  دوش و  یهتنم 
داد و یعالطا  نینچ  یلع ع  ارچ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  متفگ  هدیدن  ار  اهنآ  یمرازه  هدش و  لیمکت  رفن  هن  دون و  دصهن و  ات  مدرمشیم 

نیا رد  مدوب  هشیدـنا  رد  هراومه  دزاسب و  هتـسکشرس  نانمـشد  ربارب  رد  ار  ام  دـیوگب و  یئاـجبان  نخـس  نینچ  يو  درک  باـجیا  يرما  هچ 
رپس و هدرک و  لیامح  ریشمش  هک  مدید  ار  یشوپ  هنیمشپ  هدایپ  دش  کیدزن  نوچ  دیآیم  ام  بناجب  رود  زا  هک  داتفا  يدرمب  ممـشچ  تقو 

تیفیک هـچب  دیــسرپ  یلع ع  مـنک  تـعیب  وـت  اـب  اـت  نـک  زارد  تـسد  درک  ضرع  هدـمآ  یلع ع  روـضح  هتــشادرب  هارمه  ار  یگنج  مزاوـل 
هکنآ ای  موش  هتـشک  ات  میامن  راکیپ  وت  ربارب  رد  منک و  يرادربنامرف  مونـشب و  یئوگیم  هچنآ  داد  باوج  یئاـمن ؟ تعیب  نم  اـب  یهاوخیم 

درکضرع یتسه ؟ وت  ینرق  سیوا  دومرف  تسا  سیوا  نم  مان  درکـضرع  تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ  یلع ع  دیامرف  وت  بیـصن  ار  يزوریپ  ادخ 
ادـخ و بزح  زا  هک  ینرق  سیوا  ماـنب  ار  وا  ناـتما  زا  یکی  تبحـص  نم  هک  داد  عـالطا  ادـخ ص  لوسر  نم  تسود  ربکا  هَّللا  دومرف  يرآ 

. دنوشیم دنمهرهب  وا  تعافش  زا  رضم  هعیبر و  مدرم  هزادنا  هب  ناراکهانگ  دوشیم و  دیهش  نم  باکر  رد  وا  منکیم و  كرد  دنلوسر 
. درذگرد نم  ياطخ  هشیدنا  زا  ادخ  مدش  رورسم  متفای  عالطا  یلع ع  شیامرف  قدص  زا  نوچ  دیوگ  سابع  نبا 

ص:307  ، داشرإلا همجرت 
اهیماش اب  ات  دـندرک  تساوخرد  یلع ع  زا  نانآ  دـنتخادنا و  کشب  ار  یلع ع  نارای  دـندرک و  هزین  يور  ار  اهنآرق  اهیماش  هک  یماگنه  ( 1)
نآرق لها  اهنآ  تسین و  نآرق  يرادهگن  اهنآ  روظنم  تسنایماش و  رکم  راک ، نیا  امش  رب  ياو  دومرف  دیامن  شزاس  دنک و  راتفر  تملاسمب 

هک دیوش  نامیـشپ  نانچ  دوش و  تخـس  امـش  رب  اههار  دیریذپن  ارم  نخـس  هاگ  ره  دیرادنرب  راکیپ  زا  تسد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دنـشابیمن 
دوخ ریصقت  هب  یپ  دندومن  راذگاو  نیمکح  تموکحب  ار  تفالخ  راک  هکنآ  زا  سپ  اهنآ  اریز  دومرف ، هک  دش  نانچ  هیـضق  دیربن و  يدوس 

هار تکاله  زج  هتخاس و  راوشد  نانآ  يارب  ار  دوصقمب  لوصو  هار  هدـش و  مامت  اهنآ  نایزب  یلع ع  هتـساوخ  تباجا  مدـع  دنتـسناد  هدرب و 
. دشابیمن نانآ  يارب  يرگید 

دـیوش و فرحنم  قح  هار  زا  تسا  نکمم  امـش  هک  دوبن  ینعم  نیا  فوخ  هاگ  ره  دومرف  دـش  جراوخ  اب  راکیپ  مزاع  یلع ع  هک  یماگنه  و 
ربخاب ناشیا  لاوحا  زا  الماک  دگنجیم و  نانآ  اب  هک  یسک  هراب  رد  هدش  يراج  قح  ربمغیپ  نابز  رب  هکیهلا  ياضق  زا  دیشکب  راک  زا  تسد 

کیدزن ادخب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  دـنک  راکیپ  اهنآ  اب  هک  یـسک  دـندارفا و  نیرتدـب  نانآ  هک  مدرکیم  تباث  مدادـیم و  عالطا  امـشب  تسا 
. تسا

نایم رد  دمآرب و  دوب  ریهز  نبا  صوقرح  شمان  هک  تسد  هاتوک  درم  نتفای  ددص  رد  دش  هدوسآ  جراوخ  اب  رازراک  زا  یلع ع  هک  یماگنه 
هتفگن و غورد  هداد  عـالطا  یمدآ  نینچ  دوـجو  زا  ارم  هک  مـه  یـسک  ماهـتفگن و  غورد  ادـخب  دـنگوس  دوـمرفیم  تـشگیم و  ناگتـشک 
ار نآ  نوچ  هک  دوب  نانز  ناتـسپ  لکـشب  يدایز  تشوگ  شاهناـش  رب  هدـیرد و  ار  شنهاریپ  هتفاـی  ناگتـشک  ناـیم  رد  ار  هدربماـن  هرخـالاب 

تیفیک نادـب  ار  وا  لاـح  نوچ  تشگیمزاـب و  لوا  ياـجب  دـندرکیم  اـهر  نوچ  دـشیم و  هدیـشک  نآ  عبت  هب  هناـش  تسد و  دندیـشکیم 
. تسنایانیب يارب  تربع  دوجوم ، نیا  دمآشیپ  دومرف  هتفگ و  ریبکت  درک  هظحالم 

ص:308  ، داشرإلا همجرت 

يدزا درم  دمآشیپ   62 لصف -
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نیفـص لمج و  باحـصا  هکنیا  رد  هتفای و  روضح  لمج  نیفـص و  رازراـکب  یلع ع  باـکر  رد  نم  تفگ  يدزا  هَّللا  دـبع  نب  بدـنج  ( 1)
يارب رـضاح  متفای  روضح  ناورهن  گنجب  هک  یماگنه  نکیل  تفاین  هار  ملد  رد  ههبـش  کش و  دـیگنج  اهنآ  اـب  دـیاب  دـنرازراک و  هتـسیاش 

نیا اب  تسین  هتسیاش  دنتسه و  ام  ناراکوکین  نایراق و  نانیا  متفگیم  متسنادیمن  رازراک  لباق  فرحنم  مدرم  ار  اهنآ  مدوبن و  نانآ  اب  راکیپ 
هرانک فص  زا  ادرف  میاهدـش  یگرزب  رما  بکترم  میگنجب  تعامج  نیا  اب  هاـگ  ره  هرخـالاب  دـیگنج و  دـنازئاح  ار  یماـقم  نینچ  هک  هدـع 

رد متسشن و  نآ  ریز  هتخاس  ینابهیاس  هتخیوآ و  نآ  رب  ار  رپس  هدربورف و  نیمزب  ار  ماهزین  متفر  هشوگب  هتشاد  هارمه  یگنج  هحلسا  هتفرگ و 
ار بآ  هباتفآ  يرآ ، مدرکـضرع  يراد  رـضاح  تراهط  يارب  یبآ  ایآ  يدزا  ردارب  يا  دومرف  هدـش  دراو  یلع ع  مدرکیم  هشیدـنا  هراب  نیا 

تفرگ رارق  نابهیاس  ریز  رد  تشگرب  نوچ  مدیدیمن و  ار  وا  هک  دش  رود  نادـنچ  هتفرگ و  نم  زا  ار  نآ  ترـضح  مدرک  میدـقت  شروضح 
نم فرطب  ار  وا  دومرف  دراد  راک  امـش  اب  هراوس  نیا  یلع  ای  مدرکـضرع  دوب  ترـضح  نآ  يوجتـسج  رد  دش و  ادـیپ  هراوس  ماگنه  نآ  رد 

. دندومنن روبع  بآ  زا  اهنآ  تسین  نینچ  دومرف  دنتشذگ  رهن  زا  نانمشد  درکضرع  دش  بایفرش  شروضحب  نوچ  ناوخب 
رارکت ار  نخـس  نامه  دیـسر و  يرگید  تقو  نیا  رد  دیامرفیم  بیذکت  ارت  ادـخ  دومرف  دـندرک  روبع  رهن  زا  مسق  ادـخب  يرآ  درکـضرع 
تسین نانچ  دومرف  مدید  رهن  فرط  نآ  ار  نانآ  ياهمچرپ  مدومن  گنهآ  امـش  تمیزعب  هک  ماگنه  نامه  ادخب  دنگوس  درکـضرع  درک و 

. تسا مهارف  اهنآ  يزیرنوخ  تکاله و  بابسا  دنرذگب  رهن  زا  هکنیا  زا  لبق  اریز  ینکیم  لایخ  هک 
ص:309  ، داشرإلا همجرت 

ماجنارـس درک و  اـنیب  یلع ع  لاـحب  ارم  هک  ار  ادـخ  ساپـس  متفگ  دوخ  اـب  متـساخرب و  وا  هارمه  مهنم  تساـخرب  اـج  زا  یلع ع  سپـس  ( 1)
رد ینامیپ  ادخ و  زا  یناهرب  ای  تسوگغورد و  تأرجرپ و  یمدآ  ای  هک  تسا  درم  ود  نآ  زا  یکی  یلع ع  هرخالاب  دینامهف : نمب  ار  شراک 

رگا هک  مدـنبیم  نامیپ  نینچ  منادـیم و  لوئـسم  ار  دوخ  تمایق  يادرف  منکیم و  هدـهاعم  وت  اب  اراگدرورپ  دراد  وا  ربمیپ  زا  صوصخ  نیا 
روبع رهن  زا  نانمشد  رگا  مربورف و  وا  ناگدیدب  هزین  میامن و  راکیپ  یلع  اب  هک  مشاب  یسک  نیتسخن  نم  دنشاب  هدرک  روبع  رهن  زا  نانمـشد 

لاـقثا اـهمچرپ و  مدـید  میدـش  کـیدزن  رکـشل  ياهفـص  هب  نوچ  مزاـسیم  هداـمآ  وا  باـکر  رد  راـکیپ  يارب  ار  دوـخ  نم  دنـشاب  هدرکن 
دومرف درک و  دنلب  هتفرگ  ارم  نابیرگ  دـمآ و  نم  رـس  تشپ  زا  یلع ع  تقو  نآ  رد  دـیوگ  هدربمان  تسا  رهن  فرط  نیا  نانچمه  ناشیگنج 

. دش راکشآ  وت  يارب  رما  تقیقح  ایآ  يدزا  ردارب  يا 
. نک راکیپ  هدامآ  ار  دوخ  کنیا  دومرف  يرآ  مدرکضرع 

وا رب  نم  نم و  رب  وا  متخیوآرد  یموس  اب  هاگنآ  مدروآرد  ياـپ  زا  ار  يرگید  سپـس  متـشک  ار  يدرم  متخادرپ  رازراـکب  رمـالا  بسح  نم 
هدیسر و رخآ  هب  نانمشد  راک  مدید  مدمآ  شوهب  هکنآ  زا  سپ  هدوبر  رد  نادیم  زا  ارم  نم  باحصا  میداتفا  ود  ره  ات  مدروآ  دراو  یتبرض 

. هتفای همتاخ  گنج 
لقن وا  زا  سپ  یلع و  دهع  رد  دوخ  يدزا  یصخش  ار  روبزم  هیضق  دناهدرک و  تیاور  ار  نآ  رابخا  نالقان  همه  تسا و  روهشم  ثیدح  نیا 

زا یکاح  تسترـضح و  نآ  یبیغ  تاعالطا  هلمج  زا  دمآ  شیپ - نیا  هرخالاب  هدرمـشن و  وگغورد  هتـسنادن و  دودرم  ار  وا  یـسک  هدرک و 
نآ اب  يواسم  هزجعم  زج  يزیچ  هک  تسیاهرهاب  هزجعم  هجیتن  رد  تسا و  ربخاب  دارفا  سوفن  زا  هدوب و  ریامض  هب  ملاع  ترـضح  هک  تسنآ 

. تسوا تماما  يارب  راکشآ  ناهرب  گرزب و  تازجعم  زا  دوخ  هدوبن و 
ص:310  ، داشرإلا همجرت 

تداهش ربخ   63 لصف -

دیآیم و دراو  وا  رس  رب  هک  یتبرض  اب  درک  مولعم  داد و  عالطا  دوخ  تداهش  راوگان  هیـضق  زا  شتداهـش  زا  شیپ  یلع ع  هلمج  نآ  زا  ( 1)
. هداد عالطا  دوشیم  هراشا  الیذ  هک  یفلتخم  ظافلا  اب  ینعم  نیا  زا  شترضح  دیامرفیم و  تلحر  ایند  زا  دنکیم  نینوخ  ار  شنساحم 
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. دش دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  منساحم  ادخب  دنگوس 
دیآیمن هک  درادیم  زاب  شتشز  راک  ماجنا  زا  ار  تما  نیرتتخبدب  یقش و  يرما  هچ  دوشیم و  نیگنر  مرس  نوخب  منـساحم  ادخب  دنگوس 

. دزاسب دولآ  نوخ  ارم  نساحم 
. دزاس نیگنر  مرس  نوخب  ار  منساحم  دیاین و  تما  ياقشا  هک  هدش  ثعاب  يرما  هچ 

هب مارم  هقیرط و  کی  اب  امش  همه  دیآیمرد و  خرچب  هام  نآ  رد  تنطلس  يایسآ  دسریمارف و  تسلاس  زاغآ  اههام و  دیـس  هک  ناضمر  هام 
. مشابیمن امش  نایم  رد  نم  هک  تسنآ  نآ  هناشن  تفر و  دیهاوخ  هَّللا  تیب  جح 

ناضمر كرابم  هام  مهدزون  بش  دوب  هدومرف  هچناـنچ  دـنکیم و  راـبخا  دوخ  تلحر  زا  ریما ع  ترـضح  دـنتفگیم  باـنج  نآ  باحـصا 
. دومرف تلحر  هام  نامه  مکی  تسیب و  بش  دروخ و  تبرض 

رفعج نب  هَّللا  دـبع  شیپ  رد  ار  یبش  نیـسح و  ماما  هناخ  رد  ار  یبش  نسح و  ماما  لزنم  رد  ار  یبش  یلع ع  ناـضمر ، هاـم  دـناهتفگ  ناـیوار 
یکی دومرفیمن  لوانت  همقل  هس  زا  شیب  راطفا  ماگنه  رد  درکیم و  راطفا 

ص:311  ، داشرإلا همجرت 
ادخ مهاوخیم  دوشیم  يراج  یهلا  ياضق  هام  نیا  رد  هکنآ  يارب  دومرف  درک  لاؤس  ار  یئاذغ  مک  نیا  تلع  تیالو  ناتسوب  لگون  ود  زا 

. دروخ تبرض  هک  دشن  هلصاف  شیب  بش  ود  ای  بش  کی  میامن و  تاقالم  هنسرگ  مکش  اب  ار 
ایند یتبرـضب  هکلب  تسا  نینچ  هن  دومرف  درم  یهاوخ  هکنآ  يارب  سرتب  ادخ  زا  درکـضرع  یلعب ع  دوب  جراوخ  زا  یکی  هک  هجعب  نب  دـعج 

راکنایز دنز  ارتفا  هک  یـسک  هدش و  هنامیپ  نیا  رب  نانچمه  نامیپ  دش و  دهاوخ  باضخ  مرـس  نوخ  زا  منـساحم  هک  تفگ  مهاوخ  عادو  ار 
. تسا

دننک رود  ار  اهنآ  دنتساوخ  دندزیم  هحیص  وا  يورب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  اهیباغرم  دورب  دجسمب  هناخ  زا  تساوخ  هک  مهدزون  بش  رخآ  رد 
. دناهتخادرپ يرگهحونب  هک  دیرادرب  اهنآ  زا  تسد  دومرف 

ةاطرا نب  رسب  یگناوید   64 لصف -

تفای عالطا  ةاطرا  نب  رـسب  ياوران  راک  زا  یلع ع  هک  یماگنه  دناهدرک  تیاور  دوخ  لاجر  زا  نارگید  ثراح و  نب  دیلو  هلمج  نآ  زا  ( 1)
یقاب وا  يارب  ار  يزیچ  ینید  روما  زا  ریگب و  وا  زا  ار  لقع  تمعن  ربارب  رد  مه  وت  تخورف  دوخ  يایندـب  ار  شنید  رـسب ، اراـگدرورپ  تفگ 

واب هتخاس  بوچ  زا  يریـشمش  درکیم  بلط  ریـشمش  دـیدرگ و  هناوید  رـسب ، دـشن  هلـصاف  دوش  عقاو  وت  محرت  دروم  هجیتن  رد  هک  راذـگم 
دندادیم واب  ار  ریشمش  نامه  تساوخیم و  ریـشمش  زاب  دمآیم  شوه  هب  نوچ  دشیم و  شوهیب  ات  دزیم  ریـشمش  نآ  اب  ردقنآ  وا  دندادیم و 

درب رسب  نونج  لاح  اب  يدنچ  هرخالاب  دیدرگیم و  ضراع  وا  رب  هوشغ  ات  دزیم  دزیم و  زاب  مه  وا  و 
ص:312  ، داشرإلا همجرت 

. تفر ایند  زا  ات 
یتحار يارب  دیدش  التبم  هیلب  نیا  هب  نوچ  دش و  دیهاوخ  راداو  نم  رب  بس  هب  نم  زا  سپ  امش  دومرفیم  دوخ  باحصا  هب  هلمج  نآ  زا  ( 1)

ار یسک  مدمآ و  ایندب  مالسا  نید  رد  نم  اریز  دیوشن  راک  نیا  يارب  رضاح  دیئوجب  يرازیب  نم  زا  دنتساوخ  رگا  نکیل  دینک  بس  ارم  دوخ 
رازیب نم  زا  هک  یـسک  اریز  دزاس  هدامآ  ندش  هتـشک  يارب  ار  دوخ  دیاب  هکلب  دیامنن  يرازیب  راهظا  نم  زا  دیاب  دنناوخب  نم  زا  تئارب  هب  هک 

. ترخآ هن  دراد و  ایند  هن  دوش 
. داتفا یقافتا  نینچ  دوب  هدومرف  هک  روط  نامه  يراب 

زجاع ارم  ات  دـیتفرگن  دـنپ  مدرک  بیدأت  ار  امـش  هنایزات  اـب  دـیدرک  عاـنتما  مدـناوخ  قح  نیئآ  هب  ار  امـش  مدرم  يا  دومرف  هلمج  نآ  زا  ( 2)
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هک یسک  تسا  تباث  دننکیم و  باذع  ار  امش  نهآ  اهنایزات و  اب  هک  دش  دنهاوخ  طلسم  امش  رب  یناریما  نم  زا  سپ  دینادب  کنیا  دیدومن 
. درک دهاوخ  باذع  ار  وا  ترخآ  رد  ادخ  درازایب  ار  يرگید  ایند  رد 

ار لامع  لامع  لامع و  دیآرد و  امـش  نایم  رد  دنک و  ادـیپ  طلـست  امـش  رب  نمی  مکاح  رمع ، نب  فسوی  هک  تسنآ  دـمآشیپ  نیا  ناشن  و 
. دومرف هک  دش  نانچ  دریگب و 

ار شیادص  تسا  هدیباوخ  دنتفگ  تساجک ، نینمؤملا  ریما  دیـسرپ  هدـمآ  یلع ع  هناخ  رانک  رهـسم  نب  ۀـیریوج  دـناهتفگ  هلمج  نآ  زا  ( 3)
عالطا امب  نیا  زا  شیپ  دوخ  هچنانچ  تسوا  ياناوت  تسد  رد  نم  ناج  هک  یـسکب  دـنگوس  زیخرب  ياـج  زا  هدـیباوخ  يا  تفگ  هدرک  دـنلب 

نوخ زا  ار  تنساحم  هک  دننز  ترس  رب  یتبرض  هداد 
ص:313  ، داشرإلا همجرت 

هک یسک  قحب  دومرف  دمآ  کیدزن  نوچ  میوگب  وت  اب  ینخس  ات  ایب  شیپ  هیریوج  دومرف  هتخانـش  ار  وا  يادص  یلع ع  دزاس  باضخ  ترس 
ریز رد  دنربب و  ارت  ياپ  تسد و  دهدیم  روتسد  وا  درب و  دنهاوخ  یترطفتسپ  روخرپ  رادرکدب  روضح  زین  ارت  تسوا  فرـصت  رد  نم  ناج 

تسد و دیسر  تیالو  هب  دایز  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  نامز  رد  ات  تشذگ  هیـضق  نیا  زا  يراگزور  دنزیوایب  رادب  يدنلب  رایـسب  تخرد 
. تخیوآ رادب  ربعکم  رسپ  زارد  رایسب  تخرد  ریز  رد  ار  وا  دیرب و  ار  وا  ياپ 

درکضرع تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ  درک  دازآ  دیرخ و  نز  نآ  زا  ار  وا  یلع ع  دوب  دسا  ینب  مدرم  زا  ینز  هدنب  مثیم  دنیوگ  هلمج  نآ  زا  ( 1)
ادـخ و يرآ  درکـضرع  تسا  مثیم  هدـیمان  نادـب  ارت  مجع  رد  هک  وت  يردـپ  مان  هداد  عالطا  نمب  ربمیپ  هچنانچ  دومرف  تسا  ملاـس  نم  ماـن 
درگزاب و دوخ  یلـصا  مان  نامهب  کنیا  دومرف  ترـضح  تسا  مثیم  مسق  ادـخب  نم  مان  یئوگیم و  تسار  زین  وت  دـناهتفگ و  تسار  لوسر 

ملاس وبا  ار  شاهینک  مثیم و  ار  دوخ  مان  هدربمان  تبـسانم  نیدب  هدناوخ  مان  نادب  ارت  مه  لوسر  ترـضح  اریز  هدـب  ترهـش  دوخ  مان  ار  نآ 
. داد رارق 

نوخ موس  زور  دش  یهاوخ  عقاو  بورـضم  هبرح  اب  يدرگیم و  هتخیوآ  رادب  يوشیم و  ریگتـسد  نم  زا  سپ  وت  دومرف  واب  یلع ع  يزور 
هناخ رد  رب  ارت  شاب و  باضخ  نامه  رظتنم  کنیا  درک  دـهاوخ  نیگنر  ار  تنـساحم  هچناـنچ  دـیدرگ  دـهاوخ  يراـج  وت  ینیب  ناـهد و  زا 
تیب هب  رتکیدزن  رتهاتوک و  نارگید  زا  وت  راد  بوچ  يوشیم و  بولـصم  هک  یتسه  يرفن  نیمهد  وت  دنزیوآیم و  رادـب  ثیرح  نب  ورمع 

دمآیم اهزور  وا  داد و  ناشن  واب  ار  تخرد  یلع ع  مهد  ناشن  وتب  يوشیم  بلـص  نآ  رب  هک  ار  یئامرخ  تخرد  ات  ایب  کـنیا  تسا  ریهطت 
وت يارب  هک  امرخ  تخرد  يا  دهد  تکرب  وتب  ادخ  تفگیم  درازگیم و  زامن  نآ  ریز  رد  و 

ص:314  ، داشرإلا همجرت 
اب دوخ  بلـص  لحم  زا  يو  دش و  عطق  هک  یماگنه  ات  دوب  هلخن  نآ  دقفتم  هتـسویپ  هدیدرگ و  يرایبآ  نم  رطاخ  يارب  وت  ماهدش و  هدـیرفآ 

ورمع نک  تاعارم  بوخ  ار  یگیاسمه  دوب  مهاوخ  وت  هیاسمه  نم  تفگیم  دـیدیم  ار  ثیرح  نب  ورمع  هاـگ  ره  مثیم  ( 1  ) دیدرگ عالطا 
يرادیرخ دندوب - يو  رواجم  ود  ره  هک  میکح - نبا  هناخ  ای  دوعسم  نبا  هناخ  یهاوخیم  منکیم  نانچ  تفگیم  دوب  ربخیب  هیضق  زا  هک 

. یئامن
تفگ ممثیم  نم  تفگ  یتسیک  وت  دیسرپ  دش  دراو  هملس  ما  رب  دیدرگ  فرشم  هَّللا  تیب  جح  هب  دش  لئان  تداهش  ضیفب  هک  یلاس  رد  مثیم 

. دومنیم یلع ع  هب  ارت  شرافس  درکیم و  دای  وت  زا  مدینش  ادخ ص  لوسر  زا  یبش  همین  ادخب  دنگوس 
مالس ضرع  مهاوخیم  هک  هدب  عالطا  نم  ندمآ  زا  ار  بانج  نآ  تفگ  دشابیم  شدوخ  ناتسب  رد  تفگ  تساجک  نیسح ع  دیسرپ  مثیم 

يدوزب تفگ  تخاس و  وبشوخ  ار  وا  نساحم  هدرک و  رضاح  يرطع  هملس  ما  دوب . دهاوخ  راگدرورپ  ترـضح  روضح  ام  تاقالم  میامن و 
دایز رـسپ  رفکلا  راد  دراو  نوچ  دننک  ریگتـسد  ار  وا  داد  نامرف  هَّللا  دیبع  دـمآ  هفوکب  اجنآ  زا  مثیم  دـش  دـهاوخ  دولآ  نوخ  نساحم  نیمه 

تیمها یمجع  درم  نیمه  امـش  رب  ياو  تفگ  هدرک  بجعت  دایز  رـسپ  هدوب  رتدایز  یلع ع  دزن  شتیعقوم  سک  همه  زا  درم  نیا  دنتفگ  دش 
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زا یکی  وت  تسناراکمتس و  نیمک  رد  داد  خساپ  تساجک ؟ رد  وت  راگدرورپ  دیسرپ  وا  زا  دایز  رسپ  يرآ  دنتفگ  هتشاد ؟ یلع  دزن  یئازـسب 
وگب یئامنیم  یتشرد  هنوگ  نیا  نم  اب  هک  هدیـسر  یئاجب  تراک  یتسه  یمجع  يدرم  هکنآ  اـب  وت  تفگ  تفـشآرب و  داـیز  رـسپ  یئاـهنآ 

وت تسدب  هک  متسه  یناسک  نیمهد  نم  هدومرف  نم  ياقآ  تفگ  هدومرف  هچ  مهدیم  ماجنا  وت  اب  نم  هک  یلمع  صوصخ  رد  وت  ياقآ  منادب 
نم راد  موشیم و  هتخیوآ  رادب 

ص:315  ، داشرإلا همجرت 
داد مهاوخ  ماجنا  ار  وا  هدومرف  فـالخ  نم  نونکا  تفگ  داـیز  نبا  ( 1  ) تسا هراهطلا  تیب  هب  کیدزن  نم  راد  هاـگیاج  رتهاـتوک و  همه  زا 
وا هدوب و  ادـخ ص  لوسر  هتفگ  زا  هدومرف  هچنآ  ترـضح  نآ  هکنآ  اب  ینک  راـتفر  وا  هدومرف  فـالخ  رب  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ  مثیم 

هفوک زا  یلحم  هچ  رد  منادیم  نم  یئامن و  تفلاخم  هدع  نیا  اب  یناوتیم  هنوگچ  نیا  رب  انب  هدرکیم  هدافتسا  لاعتم  يادخ  زا  لیئربج  زا  مه 
. موشیم هدز  ماجل  یمالسا  نیمزرس  رد  هک  متسه  هدیرفآ  نیتسخن  نم  موشیم و  هتخیوآ  رادب 

رد مثیم  تشاد  سوبحم  زین  ار  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  وا  هارمه  هدرک و  سبح  ار  وا  داد  روتـسد  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  سپ  داـیز  نبا 
. تشک یهاوخ  ار  تخبدب  نیا  ینکیم و  نیسح ع  یهاوخنوخ  درک و  یهاوخ  ادیپ  تاجن  سبح  زا  وت  داد  ربخ  واب  سبح 
. ناسرم واب  یبیسآ  نک و  دازآ  ار  راتخم  هک  دیسر  دیزی  زا  همان  هلصافالب  دشکب  ات  دیبلط  ار  راتخم  دایز ، رسپ  هک  یماگنه 

لتقب تهجیب  تفگ  هدرک  تاقالم  مثیم  اب  يدرم  هار  رد  دنزیوایب  رادب  ار  مثیم  ات  داد  نامرف  درک و  دازآ  ار  راتخم  روتـسد ، قبط  هَّللا  دـیبع 
. دوشیمن لصاح  هدیاف  وت  نتشک  زا  اریز  هدرک  مکح  وت 

. دناهدیرورپ نم  يارب  ار  وا  هدش و  هدیرفآ  امرخ  تخرد  نیا  يارب  نم  تفگ  هدز  يدنخبل  مثیم 
هراومه وا  ادـخب  دـنگوس  تفگ  ورمع  دـندمآ  درگ  وا  فارطا  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ  راـنک  رد  مدرم  دـنتخیوآ و  راد  بوـچب  ار  وا  نوـچ 

. دیامن رضاح  يدوع  هرمجم  دشاپب و  بآ  هدرک  بوراج  ار  تخرد  نآ  ریز  داد  روتسد  شزینکب  هاگنآ  دش  مهاوخ  وت  رواجم  تفگیم 
ات دادنامرف  هتفـشآرب  يو  درک  اوسر  ار  امـش  ناوج  نیا  هک  دنداد  عالطا  دایز  نبا  هب  دادیم  رـشن  ار  مشاه  ینب  لئاضف  لاح ، نامه  رد  مثیم 

. دندز ماجل  وا  ناهد  رب  هک  دوب  ناملسم  هدیرفآ  نیتسخن  وا  دننزب و  وا  ناهدب  هنهد 
ص:316  ، داشرإلا همجرت 

. دوب قارعب  نیسح ع  ماما  ترضح  دورو  زا  شیپ  زور  هد  مثیم  نتشک 
. دش دولآ  نوخ  وا  غامد  ناهد و  زور  رخآ  رد  تفگ و  ریبکت  مثیم  دندز  هزین  اب  ار  وا  تشذگ  يو  ندیشک  راد  زا  هک  موس  زور 

. دناهدرک لقن  همه  تسا و  عیاش  هک  هدوب  یلع ع  یبیغ  رابخا  هلمج  زا  مثیم  دمآشیپ 

يرجه دیشر  تداهش   65 لصف -

ارت ام  هک  هداد  عالطا  وتب  هنوگچ  یلع  وت  يـالوم  دیـسرپ  وا  زا  دـندروآ  ار  يرجه  دیـشر  مدوب  داـیز  روضح  رد  دـیوگ  یثراـح  رـضن  ( 1)
. میروآ لتقب  ارت  وا  هدومرف  اب  يواسم  ات  تشک  میهاوخ 

بیذکت ار  وا  ربخ  نونکا  مه  ادخب  دنگوس  تفگ  دایز  دنزیوآیم  رادب  هاگنآ  دنربیم  ارم  ياپ  تسد و  تسخن  هدومرف  میالوم  داد  خـساپ 
رتدب و ار  یتسایـس  چیه  دنگوس  ادـخب  تفگ  دایز  دور  نوریب  داهن  دـب  دایز  شیپ  زا  تساوخ  نوچ  دـینک  اهر  ار  وا  داد  روتـسد  منکیم و 

. دیزیوایب رادب  ار  وا  دیربب و  ار  وا  ياپ  تسد و  نونکا  مناد  یمن - وا  قح  رد  هتفگ  وا  يالوم  هچنآ  زا  رتهتسیاش 
. دـننک عطق  اریو  نابز  ات  داد  روتـسد  دایز  هداد  عـالطا  نآ  زا  ارم  نم  يـالوم  هک  هدـنامیقاب  يرگید  راـک  زونه  تفگ  هدیـشک  یهآ  دیـشر 

. دش راکشآ  نم  يارب  یلع ع  ربخ  یتسار  مسق  ادخب  نالا  تفگ  دیشر 
هلمج زا  هدش و  ضرعتم  املع  همه  هدرک و  لقن  دوخ  تاقث  زا  نمشد  تسود و  زین  ار  ربخ  نیا  و 
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ص:317  ، داشرإلا همجرت 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  یبیغ  رابخا  تازجعم و 

عرزم تداهش   66 لصف -

ءادیب رد  نوچ  دنیآیم و  امـش  بناجب  يرکـشل  ادخب  دنگوس  دومرفیم  مدینـش  یلع ع  زا  تفگ  هَّللا  دـبع  نب  عرزم  دـیوگ  هیلاعلا  وبا  ( 1)
. یئوگیم بیغ  زا  نخس  متفگ  دیوگ  يوار  دربورف  ار  اهنآ  نیمز  دنوش  دراو 

. هدومرف تسار  یلع ع  هک  ینادب  دوش و  راکشآ  وت  يارب  نآ  قدص  ات  ربم  رطاخ  زا  ارم  نخس  تسین  بجعت  ياج  داد  باوج 
. دنزیوآیم رادب  دجسم  ياههفرغ  زا  هفرغ  ود  نایم  رد  دنشکیم و  ار  وا  دننکیم و  ریگتسد  ار  يدرم  تفگ  مه  زین  و 

. هداد عالطا  يدرم  نینچ  دمآشیپ  زا  نینمؤملا  ریما  نیما  هقث  داد  باوج  ینکیم ؟ بیغ  زا  رابخا  متفگ  زاب 
. دنتخیوآ رادب  اج  نامه  دنتشک و  هدرک  ریگتسد  ار  عرزم  هک  تشذگن  هیضق  نیا  زا  هتفه  دیوگ  هیلاعلا  وبا 

. مدرک شومارف  هک  داد  نمب  مه  يرگید  ربخ  هدربمان  دیوگ  وا 

لیمک تداهش   67 لصف -

زا هک  ار  عخن  هفئاط  يررقم  داد  روتـسد  جاجح  تخیرگ  يو  دومن  دایز  نب  لیمک  لتق  تمیزع  دیـسر  تراما  هب  جاجح  هک  یماـگنه  ( 2)
. دندومن عطق  دنتشاد  لاملا  تیب 

ص:318  ، داشرإلا همجرت 
ادیپ تسد  يارب  تسین  بسانم  هدیسر  نایاپ  هب  نم  رمع  متسه و  هدروخلاس  ریپ  نم  تفگ  دوخ  اب  درک  ادیپ  عالطا  هیـضق  نیا  زا  هک  لیمک 
نوچ درک  یفرعم  وا  صخـشب  جاـجح و  هاـگراب  هب  ار  دوخ  تبـسانم  نیمهب  دوشب  عطق  نم  نادـنواشیوخ  يررقم  هیرهـش و  نم  رب  ندرکن 

. يدمآ هاگنابرقب  دوخ  هک  کنیا  میامن  ریگتسد  ارت  منک و  لیسگ  يرومأم  متساوخیم  تفگ  دید  ار  وا  جاجح 
ادخب دنگوس  زاسم  مدهنم  تهج  نیدب  ار  دوخ  هناخ  يانب  ینکیم ، زیت  نم  نوخ  نتخیر  يارب  ار  دوخ  ياهنادند  جاجح  يا  تفگ : لیمک 

تلد راک  ره  هدنامن  شیب  دنرادن  ار  دوخ  لئاوا  هب  ندیـسر  بات  یکدـنا  زا  هک  تسا  يرابغ  نیرخآ  دـننام  هک  یتدـم  كدـنا  نم  رمع  زا 
. ینم هدنشک  وت  هک  هداد  عالطا  یلع ع  نم  يالوم  تسباسح و  نم  لتق  زا  سپ  کیدزن و  ادخ  هاگهدعو  اریز  هدب  ماجنا  دهاوخیم 

رما هکنآ  اب  یـشاب  وت  یـضاق  هک  دـش  دـهاوخ  مامت  نم  رب  تجح  یتروص  رد  تفگ  لیمک  تسا  ماـمت  وت  رب  تجح  نونکا  تفگ  جاـجح 
. دندز ار  نامثع  ندرگ  هک  يدوب  اهنآ  اب  مدقمه  وت  اریز  تسمامت  وا  رب  تجح  يرآ  تفگ  جاجح  تسا  يرگید  تسدب  اضق 

هلمج زا  نآ  نومـضم  هدومن و  يراـکمه  اـهنآ  اـب  زین  هصاـخ  هدرک و  تیاور  دوـخ  تاـقث  زا  اهینـس  هک  تسیراـبخا  زا  زین  دـمآشیپ  نیا 
. تستانیب تازجعم و 

ربنق تداهش   68 لصف -

ادـیپ ادـخب  برقت  هلیـسو  نیدـب  مزیرب و  ار  شنوخ  هدروآ  تسدـب  ار  یلع  نارای  زا  يدرم  مراد  تسود  تفگ  جاـجح  يزور  دـنیوگ  ( 1)
. منک

. هدماین رختفم  يو  تبحاصمب  وا و  صاخ  هدنب  ربنق  هزادناب  کی  چیه  یلع ع  باحصا  نایم  رد  دنتفگ 
ص:319  ، داشرإلا همجرت 

دیسرپ يرآ  تفگ  ینادمه ؟ هلیبق  زا  دیسرپ  يرآ  تفگ  يربنق ؟ وت  دیسرپ ، تفای  روضح  نوچ  دنتخاس  رضاح  ار  وا  ات  داد  روتـسد  جاجح 
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يرازیب یلع ع  نید  زا  تفگ  تسا  نم  تمعن  یلو  یلع ع  نینمؤملا  ریما  تسا و  نم  يالوم  ادـخ  تفگ  یبلاـط  یبا  نب  یلع  هدـنب  ـالوم و 
. درک یهاوخ  تیاده  نآ  زا  رتهب  ینید  هب  ارم  وت  متسج  يرازیب  وا  نید  زا  هاگ  ره  تفگ  وجب 

نیا نم  تفگ  ربنق  مشکب . قیرط  نامه  هب  ارت  ات  وگب  يرادیم  تسود  هک  یلتق  هنوگ  ره  مراد  ارت  نتـشک  تمیزع  نونکا  نم  تفگ  جاجح 
نم ياقآ  تشک و  مهاوخ  ارت  قیرط  نامهب  یشکب  ارم  هک  یقیرط  رهب  هکنآ  يارب  تفگ  هچ  يارب  دیسرپ  متشاذگاو  تدوخ  هدهعب  ار  راک 

. دندرک ادج  شندب  زا  رس  داد  روتسد  جاجح  دنشکیم  قحان  متس و  هب  ارت  دنفسوگ ) لثم   ) هک هداد  عالطا  نمب  نینمؤملا  ریما 
فیدر رد  دوریم و  رامـشب  نالوسر  ناربمیپ و  مولع  هلمج  زا  باـنج و  نآ  تازجعم  زا  تسا و  یلع ع  یبیغ  راـبخا  زا  زین  دـمآشیپ  نیا  و 

. تسا هتشذگ  راثآ 

هطفرع نب  دلاخ  یگنهآشیپ   69 لصف -

هطفرع نب  دـلاخ  مدـید  متـشذگ و  يرقلا  يداو  زا  درکـضرع  هدـش  بایفرـش  نینمؤـملا ع  ریما  روـضح  يدرم  تفگ  هلفغ  نـب  دـیوس  ( 1)
. نک رافغتسا  يو  يارب  وا  ناهانگ  شزرمآ  يارب  کنیا  هتشذگرد 

، نآ رادمچرپ  هک  دوش  یهارمگ  رکشل  گنهآشیپ  هک  یماگنه  رگم  درم  دهاوخن  هدرمن و  وا  اریز  رادرب  تسد  نخسنیا  زا  دومرف  یلع ع 
ادخب دنگوس  تشاد  هضرع  ربنم  نیئاپ  زا  يدرم  دشاب ، زامج  نب  بیبح 

ص:320  ، داشرإلا همجرت 
. مزامج نب  بیبح  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  دیسرپ  یلع ع  ماوت  تسود  هعیش و  نم 

یهاوخ دراو  لیفلا  باب  زا  دیـشک و  یهاوخ  شودب  ار  نآ  منادـیم  هکنیا  اب  نک  يراددوخ  یمچرپ  نانچ  زا  زامج  رـسپ  يا  دومرف  یلع ع 
. دش

قافتا وا  يالبرک  دمآشیپ  دیسر و  نیسح ع  ماما  هب  تماما  تبون  دندیشون و  تداهـش  تبرـش  مالّـسلا  امهیلع  نسح  یلع و  هکنآ  زا  سپ 
زا مچرپ  نامه  اب  وا  داد  رارق  نآ  رادمچرپ  ار  بیبح  گنهآ و  شیپ  ار  هدربمان  دلاخ  داد و  رکشل  تسایر  ار  دعـس  نب  رمع  دایز ، نبا  داتفا 

اهیفوک نایم  رد  دـناهتفریذپ و  تحـصب  راثآ  نیلقان  نادنمـشناد و  هک  تسیرابخا  هلمج  زا  هیـضق  نیا  دـش و  هفوک  دجـسم  دراو  لیفلا  باب 
. تستازجعم زا  درادن و  یفلاخم  روهشم و 

تروص رس و  يوم  زا  لاؤس   70 لصف -

هاتوک نم  نماد  زا  ناتتسد  هک  زونه  دومرف  هبطخ  لیذ  رد  یلع ع  دنتفگیم  مدینـش  دوخ  نادنمـشناد  نادرمریپ و  زا  دیوگ  مکحلا  وبا  ( 1)
هدننکتیاده ناشرفن  دص  نارگید و  هدننکهارمگ  اهنآ  رفن  دص  هک  یمدرم  هدع  زا  ادخب  دنگوس  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  هدشن 

ياج زا  تقونامه  يدرم  داد  مهاوخ  عالطا  دنرادیاپ  تمایق  يادرف  ات  هک  اهنآ  يامنهر  هدـنناوخ و  زا  هکنیا  زج  دـینکن  لاؤس  دنـشاب  نانآ 
نمب وت  شـسرپ  زا  ادخ ص  لوسر  نم  تسود  ادخب  دـنگوس  دومرف  یلع ع  هدـیئور ؟ يوم  رات  دـنچ  نم  يور  رـس و  رب  دیـسرپ  تساخرب 

عالطا
ص:321  ، داشرإلا همجرت 

تـسا لکوم  یناطیـش  وت  شیر  يوم  رات  ره  رب  دنکیم و  تنعل  ارت  هک  تسا  لکوم  هتـشرف  وت  رـس  يوم  رات  ره  رب  انامه  درک  هفاضا  داد و 
هناشن دشکیم و  ار  ادخ ص  لوسر  دنزرف  هک  تسیاهلاغزب  وت  لزنم  رد  انامه  دـنزاسیم و  مهارف  ارت  یگراچیب  ینادرگرـس و  بابـسا  هک 
هناشن مه  زاب  متخاسیم  ربخاب  ارت  نآ  تقیقح  زا  دوبن  راوشد  وت  شسرپ  خساپ  هاگ  ره  تسا و  نم  نخـس  یتسرد  تحـص و  دمآشیپ  نیا 

. دننکیم تنعل  ارت  ناطیش  هتشرف و  متفگ  هک  تسنامه 
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یلع ع هک  دوب  نانچ  هیضق  نیسح و  هدنشک  وا  البرک  دمآشیپ  ماگنه  رد  دنیشنب و  تسناوتیم  هزات  لاسدروخ و  راگزور  نآ  رد  وا  رـسپ 
. داد ربخ 

بزاع نب  ءارب  سوسفا   71 لصف -

وا زا  یتسه و  هدنز  وت  دوشیم و  رختفم  تداهـشب  نم  دنزرف  ءارب ، يا  دومرف  بزاع  نب  ءارب  هب  یلع ع  يزور  هتفگ  دایز  نب  لیعامـسا  ( 1)
. ینکیمن يرای 

هاگنآ مدومنن  يرای  وا  زا  نم  دش و  دیهـش  شدنزرف  اریز  دش ، ققحم  یلع ع  هتفگ  یتسار  تفگیم  ءارب  داتفا  قافتا  البرک  دمآشیپ  نوچ 
. دروخ غیرد  دوخ  راک  زا 

. تسوا تیالو  ياهناشن  یلع ع و  ياهربخ  هلمج  زا  زین  دمآشیپ  نیا 

نیسح هاگلتقب  هراشا   72 لصف -

یلع میدیسر  هک  البرکب  میدومنیم  تکرح  نیفص  تمیزعب  یلع ع  باکر  رد  هک  یماگنه  تفگ  هیریوج  ( 2)
ص:322  ، داشرإلا همجرت 

ناشاهبکرم ندیناباوخ  ياج  اجنیا  ادخب  دنگوس  دومرف  دیشک و  یهآ  هدرک  هجوت  پچ  تسار و  فرطب  هتفر  دوخ  هاگرکـشل  زا  یفرط  رد 
. تساهنآ تکاله  نوخ و  نتخیر  لحم  و 

دراو باسح  نودـب  دـنوشیم و  هتـشک  اجنیا  رد  هدـع  هک  تسا  یلحم  نامه  ینعی  تسالبرک  اجنیا  دومرف  تساجک ؟ اجنیا  دیـسرپ  یـسک 
. دندرگیم تشهب 

هَّللا ع دبع  ابا  ترضح  تداهش  راوگان و  دمآشیپ  هک  یماگنه  ات  دندشن  هجوتم  ار  ترضح  نآ  ضرغ  نایهارمه  نکیل  دنتـشذگ  اجنآ  زا 
. دندرب وا  نخسب  یپ  هدیمهف و  ار  یلع ع  روظنم  هیضق ، نیا  عوقو  رثا  رب  دنتشاد  روضح  زور  نآ  رد  هک  اهنآ  داتفا  قافتا 

ار نآ  همه  میهاوخب  رگا  هچنانچ  تسا  رایـسب  صوصخ  نیا  رد  رابخا  تسا و  ترـضح  نآ  هرهاظ  هزجعم  یبیغ و  راـبخا  زا  زین  هیـضق  نیا 
. دوشیم ینالوط  ام  باتک  مینک  رکذ 

ربیخ رد   73 لصف -

ربیخ رازراک  دـمآشیپ  دنامیلـست  نآ  تقیقح  ربارب  رد  نمـشد  تسود و  هدرک و  لـقن  همه  هک  یلع ع  هداـعلا  قوف  يورین  هلمج  زا  و  ( 1)
. دننک لمح  ار  نآ  تسیاب  یم  درم  رفن  هاجنپ  هکنآ  اب  دنکفا  نیمز  يور  دنک و  ار  ربیخ  برد  یلع ع  هک  تسا 

ص:323  ، داشرإلا همجرت 
دوخ روضح  مالـساب  کـمک  يارب  ار  یلع ع  زور  ناـمه  داد و  یلع ع  تسدـب  ار  حـتف  تیار  ربمغیپ  ربـیخ ، گـنج  زور  دـیوگ  رباـج  ( 1)

یهجوت وا  نکیل  نک  تکرح  ینأت  اب  دنتفگیم  وا  باحصا  درک و  تکرح  ربیخ  فرطب  تعرس  اب  هدومرف  ماجنا  يارب  یلع ع  درک  توعد 
شدوخ لحمب  ار  نآ  میناوتب  دیاش  هدـمآ  نآ  رانک  ام  زا  رفن  داتفه  نیا  زا  سپ  تخادـنا  نیمز  يور  رب  دـنک و  اج  زا  دـمآ  رد  رانک  هدرکن 

. میتسناوت روزب  مینادرگرب 
. هدوب بانج  نآ  هزجعم  یلع ع و  هژیو  لمع ، نیا 

راوگشوخ همشچ  روهظ   74 لصف -
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دهاـش ناـغیلب ، هدروآرد و  مظن  هب  ناگدنیارـس  هدرک و  تیاور  هصاـخ  هماـع و  روهـشم و  شربـخ  هک  تسا  لـیذ  هیـضق  هلمج  نآ  زا  ( 2)
هک تسا  یگنس  البرک و  نیمز  بهار و  هیضق  نآ  هتخاس و  دوخ  لفاحم  لقن  دنمشناد ، رکف و  نشور  نامدرم  هداد و  رارق  دوخ  ياههبطخ 

. میشابیمن نآ  دیناسا  رکذب  دنمزاین  هک  تسیاهزادناب  دمآشیپ  نیا  ترهش  هدنک و  دوخ  تسدب  یلع ع 
سرتسد رد  یبآ  اـقافتا  دـندش و  هنـشت  تدـشب  ترـضح  نآ  ناراـی  هار  رد  دوب  نیفـص  مزاـع  یلع ع  هک  یماـگنه  دـناهدرک  تیاور  هدـع 

. دنتفاین بآ  زا  يرثا  راظتنا  فالخ  رب  نکیل  دندش  هجوتم  بآ  ندروآ  تسدب  يارب  پچ  تسار و  فرطب  دوبن  ناشهدافتسا 
دیدرگ رادومن  نابایب  نایم  رد  یبهار  رید  دشن  هلصاف  كدنا  هدرک  تیاده  ههاریب  هب  ار  اهنآ  یلع ع 

ص:324  ، داشرإلا همجرت 
وا زا  یلع ع  دروآ  نوریب  رید  زا  رس  بهار  دننزب  ادص  ار  بهار  داد  روتـسد  دندیـسر  رید  کیدزن  نوچ  دندش  راپـسهر  نآ  فرطب  رکـشل 
هار خسرف  ود  زا  رتشیب  بآ  نم و  نایم  هلصاف  داد  خساپ  دنزاس  باریس  ار  دوخ  نایرکشل  هک  يراد  غارس  یبآ  یکیدزن  نیا  رد  ایآ  دیـسرپ 

. موشیم كاله  یگنشت  زا  دنرواین  بآ  نم  يارب  هامکی  بآ  هزادناب  هاگ  ره  دوشیمن و  ادیپ  بآ  یکیدزن  نیا  رد  تسا و 
رـضاح بآ  هتفر و  هداد  یناشن  بهار  هک  یفرط  نامهب  یئامرفیم  هزاجا  کنیا  يرآ  دندرکـضرع  دیدینـش  ار  بهار  راـتفگ  دومرف  یلع ع 

رید یکیدزن  هب  ار  رکـشل  هدینادرگرب  هلبق  فرطب  ار  شبکرم  هاگنآ  دیرادن  لمع  نیاب  یجایتحا  دومرف  یلع ع  میئامن  یگنـشت  عفر  مینک و 
اجنیا رد  یلع  ای  دندرکـضرع  دش  رهاظ  هدنـشخر  گرزب  گنـس  دنتخادرپ  اجنآ  ندنک  هب  هدع  دـنواکب  ار  اجنآ  داد  روتـسد  درک  تیادـه 

. دوشیمن رگراک  نآب  گنلک  هک  دش  رهاظ  یگرزب  گنس 
نآ ندنک  رد  کنیا  درک  دیهاوخ  ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  دنیامن  فرطرب  ار  نآ  دوش  نکمم  رگا  هتفرگ  رارق  بآ  يور  رب  گنس  نیا  دومرف 

یماگنه دنهدب  تکرح  ياج  زا  ار  گنس  نآ  دنتسناوتن  هلیـسو  چیه  هب  نکیل  دنوش  قفوم  نآ  ندنکب  دیاش  هدروآ  موجه  رکـشل  دیـشوکب 
دز ـالاب  كراـبم  نیتسآ  درک و  یلاـخ  باـکر  زا  اـپ  هداـتفا  تمحز  هب  هدـش و  هراـچیب  گنـس  نآ  ندـنک  زا  رکـشل  درک  هجوت  یلع ع  هک 

رهاظ نآ  زا  یفاص  راوگـشوخ و  بآ  تخادنا  رود  عرذ  دنچ  دنک و  اج  زا  ار  نآ  دوخ  تسدـب  هداد  یتکرح  درب  گنـس  ریز  ار  ناتـشگنا 
. دندیماشآ هدیدن  یئاراوگ  یفاص و  نادب  یبآ  تقو  نآ  ات  هک  بآ  نآ  زا  رکشل  دیدرگ 

ص:325  ، داشرإلا همجرت 
ریما ع ترـضح  دوخ  هاگنآ  دـیوش  راکیپ  هدامآ  دـیدنبهب و  رفـس  راب  دـیتفای  تاـجن  یگنـشت  زا  نونکا  دومرف  دوخ  نایرکـشلب  یلع ع  ( 1)

. دنزاس وحم  كاخ  اب  ار  نآ  رثا  داد  روتسد  هدراذگ  شلوا  لحم  رد  ار  نآ  دوخ  تسدب  هدمآ  گنس  نآ  کیدزن 
دز ادص  دیسر  نایاپب  همشچ  رثا  يدوبان  یباریـس و  يارجام  نوچ  دوب و  وا  نایرکـشل  یلع ع و  ياهراکب  هجوتم  تدم  نیا  مامت  رد  بهار 

درکضرع هداتسیا  یلع ع  نینمؤملا  ریما  ربارب  رد  دندروآ  نیئاپ  ار  هدربمان  دوب  هک  ياهلیح  رهب  رکـشل  دیروآ  دورف  رید  نیا  زا  ارم  مدرم  يا 
بهار ناربمیپ . متاخ  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  ادـخ ، لوسر  یـصو  نم  دومرف  یتسه ) هک  وت  سپ   ) دیـسرپ هن  دومرف  یتسه ؟ لسرم  ربمغیپ  امش 

وا لوسر  توبن  ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  دومرف  دوشگ  تسد  یلع ع  میامن . مالسا  ضرع  ات  امرف  تیانع  ار  تکرابم  تسد  درکـضرع 
وت هک  مهاوگ  تسوا و  لوسر  هدنب و  دمحم  مهدـیم  تداهـش  تسین و  اتمهیب  ياتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  مهدـیم  یهاوگ  تفگ  وا  هدـب 

. یبانج نآب  طوبرم  روماب  مدرم  نیرتهتسیاش  ادخ و  لوسر  یصو 
فالخ رب  هتفرگ و  تنوکـس  رید  نیا  رد  يزارد  نایلاس  هکنآ  اب  يدـش ؟ ناملـسم  ارچ  دیـسرپ  وا  زا  تفگ و  واب  ار  مالـسا  طئارـش  یلع ع 

نیا هک  یـسک  ترایزب  ات  دـناهدرک  اـنب  تهج  نآ  زا  ار  رید  نیا  هک  دوب  نآ  نم  مالـسا  ببـس  درکـضرع  بهار  يدرک ؟ راـتفر  یهلا  نیئآ 
نکیل هتفای  تنوکـس  نیا  رد  وزرآ  نیمهب  نم  زا  شیپ  نایاسراپ  دنوش  فرـشم  دزاس  نایامن  نآ  ریز  زا  ار  همـشچ  دـنکب و  اج  زا  ار  گنس 
ینازرا نمب  ار  تمعن  نیا  ادخ  مدیـسر و  یتخبکین  تداعـس و  نیاب  اهنآ  همه  سپ  زا  نم  دندومنن و  ار  یتداعـس  نینچ  كاردا  کی  چـیه 

. تشاد
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نآ زارف  رب  تسیاهمشچ و  هیحان  نیا  رد  هک  میاهدینش  دوخ  ءاملع  زا  هدید و  دوخ  بتک  زا  یکی  رد  ام  ( 2)
ص:326  ، داشرإلا همجرت 

لحم زا  هک  ادخ  ءایلوا  زا  یکی  یتسیاب  نیا  رب  انب  دـشابیمن و  ربخاب  نآ  لحم  زا  وا  یـصو  ای  ربمغیپ  زج  یـسک  هتفرگ و  رارق  ینارگ  گنس 
نیا روهظ  مدید  نوچ  دنک و  هدافتسا  نآ  بآ  زا  دراد و  رب - نآ  يور  زا  ار  نارگ  گنس  دواکب و  ار  همشچ  نآ  دیایب و  تسا  عالطا  اب  نآ 

زا نم  مدمآ و  لئان  دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  هتـسویپ و  تقیقحب  مدوب  راظتنا  رد  ار  هچنآ  متـسناد  دـمآ  ماجناب  امـش  تیافکاب  فکب  همـشچ 
. مدروآ نامیا  وت  تیالو  یگتسیاش  وت و  قحب  مدیدرگ و  فرشم  مالسا  فرشب  امش  تسدب  زورما 

رطاخ وا  زا  هک  درک  يرازگـساپس  ار  ادـخ  دـش و  رت  شفیرـش  نساحم  هچنانچ  تسیرگ  هدربمان  تارطاخ  ندینـش  زا  سپ  نینمؤملا ع  ریما 
. هدرک دای  یگرزب  هب  دوخ  بتک  رد  ار  وا  مان  هدرکن و 

يدایز يانث  دمح و  وا  نانخس  ندینش  زا  سپ  مدرم  دیونشب  ار  ناملسم  هزات  نیا  نانخس  دیئایب و  دومرف  دوخ  نارایب  نینمؤملا ع  ریما  هاگنآ 
دندرک و چوک  اجنآ  زا  بهار  رکشل و  هاگنآ  هتـشاد  ینازرا  اهنآب  ار  یلع ع  تفرعم  تمعن  هک  دندومن  يرازگـساپس  ادخ  زا  هدروآ و  اجب 

بلط وا  يارب  زا  رایـسب  هدرک و  نفد  ار  وا  دـناوخ و  زاـمن  وا  رب  یلع ع  تفاـی  تداهـش  بهار  راـکیپ  نآ  رد  دـندومن و  هلباـقم  اـهیماش  اـب 
. دومرفیم دای  نم  يالوم  ناونعب  وا  زا  درکیم  دمآشیپ  وا  نخس  هاگ  ره - درک و  ترفغم 

هوالع دنکیم  ادـیپ  زایتما  نارگید  زا  هک  ياهداعلا  قوف  يدـنمورین  يرگید  بیغ  ملع  یکی  دوشیم  هدافتـسا  يدـنچ  تازجعم  ربخ ، نیا  زا 
. هدش رکذ  لیجنا  ۀیروت و  رد  ناشیا  لثم  هدرک  هراشا  مه  ادخ  هچنانچ  هدش  هداد  وا  دوجوب  ینامسآ  بتک  رد  هک  یتراشب 

. هدرک هراشا  نینچ  ربخ  نیاب  دوخ  هیئاب  هدیصق  رد  يریمح  لیعامسا  دیس  ( 1)
ص:327  ، داشرإلا همجرت 

هب ار  یهایگ  بآیب و  نیمزرـس  دوب  هدرک  هقالع  عطق  ادخ  ياوس  ام  زا  هک  اجنآ  رد  دـش و  دراو  البرک  نیمزرـسب  دوخ  نایرکـشل  اب  هنابش 
يـالاب زا  بهار  دز  ادـص  ار  وا  هتفر  بهار  رید  کـیدزن  یلع ع  دوبن  يرگید  بهار  يدرم  نایـشحو و  زا  ریغب  نآ  ناـنکاس  هک  دروآ  رظن 

عفر هک  دیآیم  تسدب  یبآ  وت  رید  یکیدزن  رد  ایآ  دیسرپ  وا  زا  یلع ع  دش . رهاظ  تسا  راکش  بقارم  هوک  زارف  رب  هک  یسکرک  دننام  رید 
یلع منک . یم - تسیز  بآ  هب  جایتحا  رقف و  لامک  اب  دوخ  نم  دوشیم و  ادیپ  بآ  رید ، نیا  زا  رترود  خـسرف  ود  داد  خـساپ  میئامن  شطع 

. دش رهاظ  ماف  هرقن  يدیفس  گنس  هدنک  ار  نیمز  هداد و  هجوت  يرازگیر  فرطب  ار  بسا  نانع  نیا  زا  سپ  ع 
. درک دیهاوخن  ادیپ  یـسرتسد  بآ  نادـب  هن  رگ  دـیوش و  باریـس  گنـس  نآ  ریز  بآ  زا  ات  دـیریگرب  ياج  زا  ار  گنـس  نآ  دومرف  یلع ع 

چیه هک  ار  دوخ  تیافکاب  تسد  یلع ع  دندیـسر  هجیتن  هب  رتمک  دندرک  تیدج  رتشیب  هچ  ره  نکیل  هدمآ  درگ  نآ  ندنک  يارب  نایرکـشل 
درک و باترپ  دنکفایم  فرط  نآ  فرط و  نیا  يزاب  ماگنه  رد  روالد  ناوج  هک  یئوگ  دننام  ار  گنس  نآ  درک و  زارد  هدشن  بولغم  هاگ 
دمآ و دوخ  رگید  راب  دندش  باریـس  همه  نوچ  داد و  شیوخ  نایرکـشلب  دندوب  هدیماشاین  ار  نآ  دننام  تقو  نآ  ات  هک  يراوگـشوخ  بآ 

. دنامن یقاب  نآ  زا  يرثا  تشذگ و  اجنآ  زا  درک و  بصن  دوخ  لحم  رد  ار  گنس  نآ 
«1  » هدوزفا زین  نومیم  نبا  ( 1)

______________________________

لقن يریمح  راعـشا  لیذ  رد  ار  همطاف  نبا  ینعا  تیب  یطخ  هخـسن  رد  يرآ  هدـماین  رگید  یخرب  یطخ و  هخـسن  رد  نومیم  نبا  راعـشا  ( 1)
. هدرک

ص:328  ، داشرإلا همجرت 
ایند و رد  دیشون و  تداهـش  تبرـش  یلع ع  يرای  هار  رد  وا  تسبانج  نآ  تیعقوم  زا  یکاح  تازجعم و  نیرتگرزب  زا  یلعب ع  بهار  نامیا 
. دیوگیمن غورد  دیوگب  وا  شیاتـس  هراب  رد  هچ  ره  سک  ره  هک  ربمغیپ  یـصو  دسا و  تنب  همطاف  دنزرف  ینعی  یلع ع  دـش  دنلبرـس  ترخآ 
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رد هک  دوب  یـسک  یلع ع  درادـن  وا  رگید  دـنزرف  ماـح  اـب  یتبـسن  دـسریم و  حون  دـنزرف  ماـسب  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  هک  تسیدرم  یلع ع 
. دوب هدولآ  نالی  نوخب  شریشمش  هکنآ  رگم  دیدیمن  گنج  زور  رد  ار  وا  یسک  درکیمن و  رارف  اهراکیپ 

ناینج اب  راکیپ   75 لصف -

یلع دوجو  تکربب  لاعتم  يادخ  داد  عالطا  نانآ  رکم  زا  ار  ادـخ  لوسر  لیئربج  هک  تسا  ناینج  اب  ندرک  راکیپ  وا  تازجعم  هلمج  زا  ( 1)
. تشاد ظوفحم  نانآ  بیسآ  زا  ار  ناناملسم  ربمغیپ و  ع 

هب کیدزن  هنابـش  دـش و  دراو  ههاریب  هب  درک و  تمیزع  قلطـصم  ینب  مدرم  یبوکرـس  يارب  ادـخ ص  لوسر  هک  یماگنه  هتفگ  ساـبع  نبا 
بیـسآ ددص  رد  هدمآ و  درگ  نابایب  نیا  رد  رفاک  ياهینج  زا  هدع  داد  ربخ  دمآ  لیئربج  بش  رخآ  دومرف  لزنم  يزارف  بیـشنرپ و  نابایب 

. دنزاسب دوبان  ار  ناناملسم  دنهاوخیم  دنبانج و  نآ 
اب وت  تفرگ و  دـنهاوخ  وت  رب  هار  رـس  دـنیادخ  نانمـشد  هک  ناینج  زا  هدـع  وش  نابایب  نیا  دراو  دومرف  هدـناوخ  ار  یلع ع  ادـخ ص  لوسر 

زا ار  اهنآ  رش  هتخومآ  هک  یمظعا  مسا  اب  نک و  دربن  نانآ  اب  یهلا  يورین 
ص:329  ، داشرإلا همجرت 

. دیئامنن فلخت  شنامرف  زا  دیشاب و  وا  اب  اج  همه  داد  روتسد  درک و  هارمه  وا  اب  ار  دارفا  زا  رفن  دص  زاسب و  رود  دوخ 
ات دـنیامن و  فقوت  یمارآ  لامک  اب  اج  نامه  داد  روتـسد  دوخ  نایهارمهب  دیـسر  يداو  نآ  يـالاب  هب  نوچ  هتفر  ناـبایب  نآ  رد  یلع ع  ( 1)

درک يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  هدـش و  هدـنهانپ  ادـخب  دیـسر  هک  يداو  بل  رد  تفر  شیپ  دوخ  دـنزادرپن  يراک  ماجنا  هب  يوناـث  روتـسد 
دیزو يداب  نانچ  هدشن  يداو  دراو  زونه  دندش  کیدزن  بانج  نآب  ندرک  باترپ  ریت  کی  ردقب  هدناوخ  کیدزن  ار  دوخ  نایهارمه  هاگنآ 

ار دوخ  ماگنه  نآ  رد  یلع ع  دندوب  هدـمآ  ناجب  نمـشد  سرت  زا  تشادـن و  یگداتـسیا  بات  ناشاهمدـق  دـنتفا و  رد  ورب  دوب  کیدزن  هک 
دیشاب رارقرب  دوخ  ياجب  دیهاوخیم  رگا  نونکا  ممرکا  ربمغیپ  مع  رـسپ  یـصو و  بلطملا و  دبع  رـسپ  بلاط  وبا  رـسپ  نم  هک  درک  یفرعم 

نینمؤملا ع ریما  دندیدرگ  رهاظ  يداو  رانک  هشوگ و  رد  نیـشتآ  ياهلعـشم  اب  هک  هدید  اقیرفآ  نادوس  مدرم  لکـشب  یتادوجوم  ناناملـسم 
رهب دروآیم و  دورف  پچ  تسار و  فرطب  ار  ریـشمش  دوب و  لوغـشم  ندناوخ  نآرقب  دوخ  نایرکـشل  زا  يرود  هلـصاف  اب  هدش  يداو  دراو 

زا هتفگ  ریبکت  دش  رطاخ  هدوسآ  نانآ  اب  راکیپ  زا  نوچ  تفریم  الاب  نامـسآب  یهایـس  دود  دـننام  درکیم  تباصا  یلع ع  ریـشمش  هک  یـسک 
. دیدرگ یلاخ  راخب  دود و  زا  نابایب  ات  دنام  ردقنآ  نایهارمه  رانک  رد  دمآ و  نوریب  هدش  يداو  دراو  هک  یلحم  نامه 

رتشیب دوخ  زا  وت  رب  میوش و  كاله  دایز ، سرت  زا  دوب  کیدزن  هک  ام  يدید  هچ  دندیسرپ  باحصا  ( 2)
ص:330  ، داشرإلا همجرت 

. میدوب فئاخ 
هراچیب اهمـسا  نآ  ندینـش  زا  اهنآ  مدرک  توالت  نانآ  هیلع  دنلب  يادـص  اب  ار  یهلا  ءامـسا  مدـش  وربور  نانآ  اب  هک  یماگنه  دومرف  یلع ع 
هچنانچ رگا  مدش و  راپسهر  اهنآ  فرطب  فوخ  نودب  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  مهنم  هتفرگارف  ار  نانآ  ياپارس  فوخ  هک  متسناد  دندش و 

یقاب هک  ياهدـع  اهنآ  زا  درک و  هاتوک  ناناملـسم  رـس  زا  ار  اهنآ  رـش  ادـخ  مدروآیم و  هدرک  ریـسا  ار  همه  دـندنامیم  یقاب  دوخ  تروصب 
. درک دنهاوخ  نامیا  ضرع  دمآ و  دنهاوخ  ادخ ص  لوسر  روضح  يدوزب  هدنام 

وا يارب  ریخ  ءاـعد  دـش و  لاحـشوخ  ربمغیپ ص  داد  شرازگ  ار  دـمآشیپ  هدرک و  هعجارم  مرکا ص  ربمغیپ  روضح  ناـیهارمه  اـب  یلع ع 
ناشمالسا دندرک و  رایتخا  مالسا  هدمآ و  روضحب  وت  دورو  زا  شیپ  تخاس  كانمیب  وت  هلیسوب  ار  اهنآ  ادخ  هک  نانآ  دومرف  هفاضا  دومن و 

. دش هتفریذپ 
. تشذگرد يداو  نآ  زا  نما  یتحار و  لامک  اب  ربمغیپ  هاگنآ 
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دننادیمن حیحـص  ار  نآ  دنراد  یلیامت  همهارب  نیئآ  هب  هکنیاب  رظن  هلزتعم  نکیل  هدومنن  راکنا  هدرک و  تیاور  هصاخ  هماع و  ار  ثیدح  نیا 
لوسر و ادـخب و  ناشنامیا  ناینج و  ياهربخ  نآرق و  راتفگب  قیدـنز  مدرم  دـننام  دـننکیم و  راکنا  ار  نآ  دـنرادن  رابخا  هب  یتفرعم  نوچ  و 

: هک ار  اهنآ  هتفگ  لقن 
نیمهب مه  ام  دناوخیم و  تیاده  قیرطب  ار  شناگدنونش  هک  میدینش  یبیجع  نآرق  ام  « 1  » ِِهب اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  ًابَجَع  ًانآُْرق  انْعِمَس  اَّنِإ 

. دنیامنیم دنسپان  راتفگ  رب  لمح  دننزیم و  هنعط  هدمآ  هروس  نیا  رد  هچنآ  یقب  ام  میدروآ و  نامیا  نادب  تبسانم 
- یم زیوجت  ار  نج  دوجو  لقع  هک  میدومن  تباث  میدرک و  لطاب  ار  هقدانز  ضارتعا  ام  هک  یماگنه  و  ( 1)

______________________________

نج هروس  هیآ 1 و 2  ( 1)
ص:331  ، داشرإلا همجرت 

ضارتعا هداد  یهاوگ  نآ  توبث  هب  تسا  ربمغیپ  دـیواج  هزجعم  هک  مه  نآرق  نآ  رب  هوـالع  درمـشیم  نکمم  ار  اـهنآ  ندوب  فلکم  دـنک و 
اجنآ زا  دشابیمن و  لاحم  لقع ، رظن  زا  يربخ  نینچ  نومـضم  اریز  تسا  لطاب  کش  الب  دـناهداد  رارق  راکنا  دروم  ار  روبزم  ربخ  هک  هلزتعم 

ضارتعا تسنآ و  تحص  رب  لیلد  دناهدرک  لقن  ار  نآ  دنانیابتم  هقرف  ود  هک  هعیش  ینس و  هدش و  لقن  فلتخم  قیرط  ودب  روکذم  ربخ  هک 
هچنانچ مینادیم  بجاو  نآ  قبط  ار  لمع  هک  هدوبن  ام  هتفگب  رـضم  دنیامنیمن  یهجوت  رابخا  هنوگ  نیاب  فاصنا  رظن  اب  هک  هربجم  هلزتعم و 

هزیرگنـس حیبست  تخرد و  هلان  رمقلا و  قش  لیبق  زا  ار  ربمغیپ  تازجعم  هک  اهیئباص  سوجم و  يراصن و  دوهی و  هقدانز و  هدحالم و  راکنا 
ترضح نآ  ناتشگنا  زا  بآ  ندش  جراخ  تخرد و  ندمآ  دنفسوگ و  هچاپ  نتفگ  نخـس  رتش و  تیاکـش  ترـضح و  نآ  تسد  فک  رد 
دننادیمن اهنآ  تیقح  يارب  لیلد  توبث  نایوار و  قدص  تاروکذم و  تحصب  رضم  كدنا  ياذغ  اب  ار  ياهدع  ندرک  ریـس  هناخوضو و  رد 

نینمؤملا ع ریما  هزجعم  نارکنم  ههبـش  زا  ياوقا  تسا  فیعـض  دـنچ  ره  هدومن  هروـبزم  تازجعم  توـبث  رد  ناـگدربمان  هک  ياههبـش  هکلب 
. میزاینیب نآ  هوجو  حرش  زا  ام  تسا  نشور  نایانیب  يارب  هکنیاب  رظن  نخسنیا  نیهارب  تسین و 

رد هک  مینک  نیقی  دیاب  تسا  هتسجرب  ملع  تفص و  تهج  زا  هدش و  هدیزگرب  دارفا  همه  نایم  زا  نینمؤملا  ریما  میدرک  تباث  هک  یماگنه  و 
هدرک هراشا  نآرق  رد  تولاط  هراب  رد  هک  هیآ  زا  ار  ینعم  نیا  ام  تسنارگید و  رب  مدـقم  تساـیر  یگتـسیاش  هقباـس و  تماـما و  صوصخ 
َتُْؤی َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو  مینکیم : تباـث 

ُهافَطْصا َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا  َنِم  ًۀَعَس 
ص:332  ، داشرإلا همجرت 

ار تولاط  لاعتم  يادخ  تفگ  نانآ  هب  ناشربمیپ  « 1  » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع 
یهت يدرم  وا  اریز  میتنطلس  هب  رتراوازس  ام  هکنآ  اب  دنک  یهاشداپ  ام  رب  دیاب  وا  هک  اجک  زا  دنتفگ  هتشاد  رارقرب  امـش  نایم  رد  یهاشداپ  هب 

تیانع دهاوخب  هک  یـسک  رهب  یهاشداپ  وا  هداد و  واب  شناد  یندب و  يورین  هدرک و  باختنا  ینعم  نیاب  ار  وا  ادـخ  داد  خـساپ  تسا  تسد 
. تساناد زیچ  همهب  دایز و  وا  تمحر  شیاشگ  دیامرفیم و 

رارق دوخ  نامز  مدرم  رب  یلع ع  مدقت  لیلد  اب  يواسم  رـصع  نآ  دارفا  رئاس  رب  ار  تولاط  مدقت  لیلد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  ( 1)
هدوـمرف نیعم  ریما  ترـضح  يارب  هک  راکـشآ  هزجعمب  ار  ینعم  نیا  هدرک و  تمارک  واـب  ملع  یندـب و  يورین  هدـیزگرب و  ار  وا  ینعی  هداد 

ٌۀَّیَِقب َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  دیامرف : یم - هچنانچ  هدرک  دیکأت  هتشاد و  ررقم  زین  وا  يارب 
وا تنطلـس  هناشن  تفگ  ناـنآ  ربمیپ  « 2  » َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ُۀَِـکئالَْملا  ُهـُلِمَْحت  َنوُراـه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم 

هکئالم ار  نآ  دوشیم و  تفای  نآ  رد  هدـنام  نوره  یـسوم و  ناسک  زا  هک  ياهیقب  تسنآ و  رد  راگدرورپ  هنیکـس  هک  یتوباـت  هک  تسنآ 
. دیاهدروآ ادخ  هب  نامیا  رگا  تسامش  يارب  هناشن  راک  نیا  رد  انامه  دروآ و  دهاوخ  امش  يارب  دننکیم  لمح 
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رما يواسم و  تولاط  توبات  اب  دوب  بیغ  هب  ملاع  ترـضح  نآ  میتفگ  میدرک و  تابثا  یلع ع  يارب  هک  ار  یتداـع  قرخ  ناـمه  هرخـالاب  و 
. تسا یققحم 

- یم هدرک و  بجعت  يربخ  نینچ  دوجو  زا  هک  مدیدیم  ار  نانمشد  لهاج و  ياهیبصان  هتسویپ  يراب  ( 2)
______________________________

هرقب هروس  هیآ 248  ( 1)
هرقب هروس  هیآ 249  ( 2)

ص:333  ، داشرإلا همجرت 
هتـسناد و تافارخ  زا  ار  نآ  دندنخیم و  ربخ  نیاب  هدرک و  رود  شنارای  ربمغیپ و  زا  ار  اهنآ  رـش  هدش و  ربارب  اهینج  اب  یلع  هنوگچ  دـنتفگ 
ار دوخ  یگدنز  هنیزه  هک  هدرک  لعج  نآ  يارب  ار  رابخا  نیا  دنیوگیم  دننادیم و  هعیش  تاعوضوم  زا  ار  بانج  نآ  رگید  تازجعم  رابخا 

. هتشاداو راک  نیا  يارب  ار  اهنآ  دیدش  بصعت  ای  دنیامن و  هرادا 
هـصق دـننکیم و  راکنا  ناشمالـسا  نج و  هراب  رد  ار  نآرق  تایآ  هک  تسنانمـشد  هقدانز و  دـئاقع  نامه  تایرظن  هنوگ  نیا  تسا  مولعم  و 

یماگنه هدرک و  بجعت  اهنآ  مامت  زا  دننادیمن و  حیحـص  ار  ربمغیپ  تازجعم  دنرادن و  لوبق  هدمآرد  اهینادوس  لکـشب  ناینج  هک  ار  روبزم 
شهوکن مالـسا  زا  دـنناوتیم  هک  ییاج  اـت  دـننکیمن و  قیدـصت  ار  اـهنآ  تحـص  دـندنخیم و  وا  هتفگب  دـیامن  لـقن  ار  اـهنآ  يربخم  هک 
ارــسهوای ناداـن و  هدـنامرد و  یمدرم  درخیب و  ار  مالــسا  نارواـی  دـننادیم و  قـمحا  ار  ناـنآ  دـنیوگیم و  دـب  ناناملــسمب  دـنیامنیم و 

. دنرامشیم
دیشروخ یشوماخ  يارب  دندروآ و  دراو  مالسا  نیبم  نیدب  یتایانج  هچ  ترـضح  نآ  اب  توادع  رثا  رب  دننادب  یلع ع  نانمـشد  دیاب  نونکا 

. دندومیپ ار  تلالض  هار  دندرک و  يوریپ  قیدنز  مدرم  زا  یلع ع  لئاضف  تازجعم و 

سمش در   76 لصف -

املع همه  هک  تسا  سمش  در  درک  رهاظ  یلع ع  تسدب  یلاعت  يراب  ترضح  سدقا  تاذ  هک  یتازجعم  زا  ( 1)
ص:334  ، داشرإلا همجرت 

سپ يرگید  ربمغیپ و  نامز  رد  یکی  داتفا  قافتا  یلع ع  يارب  هبترم  ود  دمآشیپ  نیا  هداد و  راشتنا  رثن  مظن و  هب  ناگدنیارس  ناخّروم و  و 
تسا نینچ  دناهدرک  تیاور  رگید  هدع  يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  رباج  هملس و  ما  ءامـسا و  هک  يروطب  لوا  هلهو  رد  سمـش  در  وا  زا 

كراـبم رـس  ادـخ  لوسر  دروآ  یهلا  یحو  هدـمآ  لـیئربج  مد  ناـمه  تشاد  روضح  مه  یلع ع  دوب و  دوخ  لزنم  رد  مرکا ص  ربمغیپ  هک 
هزادنایب دوب  هدرواین  اجب  ار  رـصع  زامن  هک  یلع ع  دومن  بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  ات  تشادنرب  رـس  دراذـگ و  یلع ع  ياپ  يور  ار  دوخ 

زج تشادن  هراچ  دروآ  اجب  لومعم  روطب  ار  زامن  تسناوتیمن  درادرب و  دوخ  يوناز  يور  زا  ار  ربمغیپ  رـس  تسناوتیمن  اریز  دـش ، ناشیرپ 
. دروآ لمعب  ار  دوجس  عوکر و  هراشا  اب  تسا  هتسشن  هک  نانچمه  هکنیا 

. دش اضق  ترصع  زامن  دومرف  یلع ع  هب  دمآ  دوخب  تلاح  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  ربمغیپ 
. تشادزاب هفیظو  ماجنا  زا  ارم  دوب  هدرک  دمآشیپ  امش  يارب  هک  ییحو  تلاح  اریز  متشادن  نیا  زج  هراچ  درکضرع 

ارت ياعد  ادخ  اریز  يروآ  اجب  شدوخ  تقوب  ار  تزامن  ات  دنادرگرب  لوا  ياجب  ار  دیشروخ  ات  هاوخب  ادخ  زا  کنیا  دومرف  ادخ ص  لوسر 
. يدرک تعاطا  وا  لوسر  ادخ و  زا  هکنیا  يارب  دنکیم  باجتسم 

یلع ع دناوخ  ار  رصع  زامن  ناوتیم  هک  دمآ  یلحمب  دیشروخ  دش و  باجتسم  وا  ياعد  درک  یتساوخرد  نانچ  ادخ  زا  رمالا  بسح  یلع ع 
. دومن بورغ  دیشروخ  هاگنآ  دروآ  اجب  دوخ  تقو  رد  ار  رصع  زامن 
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هدیشک بوچ  رب  هک  دننام  هرا  یئادص  دنک  بورغ  تساوخ  هک  یماگنه  ادخب  دنگوس  دیوگ  امسا 
ص:335  ، داشرإلا همجرت 

. دیسر ام  شوگب  نآ  زا  دوشیم 
تـشاد و فیرـشت  لـباب  رد  هـک  یتـقو  دوـب  نـیا  داـتفا  قاـفتا  سمـش  در  ترــضح  نآ  يارب  ربـمغیپ  تـلحر  زا  سپ  هـک  مود  هـبترم  ( 1)
اب ترـضح  نآ  دنتـشاد  لاغتـشا  تارف  بآ  زا  اههشوت  اهبکرم و  نداد  روبع  هب  شناراـی  زا  يرایـسب  هدـع  دـنک  روبع  تارف  زا  تساوخیم 

زامن هجیتن  رد  درک  بورغ  دیـشروخ  هک  دندوب  هدشن  غراف  تارف  زا  روبع  راک  زا  زونه  مدرم  دناوخ و  ار  رـصع  زامن  باحـصا  زا  یهورگ 
یلع ع دنتخادرپ . وگتفگب  بانج  نآ  اب  صوصخ  نیا  رد  دندنام و  مورحم  ترضح  نآ  اب  تعامج  زامن  زا  دش و  اضق  يرایسب  هدع  رـصع 

باحـصا همه  ات  دنادرگرب  دوخ  لوا  لحمب  ار  دیـشروخ  ات  درک  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  دـید  نارگن  هنوگ  نیا  ار  دوخ  باحـصا  هک 
مالـس زا  مدرم  نوچ  دش و  رهاظ  رـصع  تقو  قفا  رد  درک و  تباجا  ار  وا  ياعد  لاعتم  يادـخ  دـنناوخب  دوخ  تقو  رد  ار  ناشزامن  دـنناوتب 

رافغتـسا لیلهت و  حـیبست و  هب  دندیـسرت و  مدرم  هک  دیـسر  شوگب  یکاـنلوه  بیجع  يادـص  درک و  بورغ  دیـشروخ  دـندش  غراـف  زاـمن 
. تشاد ینازرا  اهنآ  هب  یتمعن  نینچ  هک  دندومن  يرازگساپس  ادخ  زا  دنتخادرپ و 

. دوب سلاجم  لقن  اج  همه  دش و  رشتنم  ملاع  رد  ربخنیا 
. هدورس نینچ  هراب  نیا  رد  يریمح  دیس 

نوچ سپـس  تخاس و  رادومن  ار  رـصع  ماگنه  وا  رون  تشگرب و  لوا  لاحب  هراـبود  درک  بورغ  باـتفآ  دـش و  اـضق  وا  رـصع  زاـمن  نوچ 
یحیصف هدنیوگ  چیه  يارب  يدمآشیپ  نینچ  هکنیا  اب  داتفا  قافتا  هیضق  نیمه  زین  لباب  رد  رگید  راب  دومن و  بورغ  دنک  طوقس  هک  هراتس 

نون و نب  عشوی  يارب  رگم  هدماین  شیپ 
ص:336  ، داشرإلا همجرت 

. دنکیم تیاکح  یبیجع  رما  زا  سمش  در  يرآ  یلع ع و  يارب  نآ  زا  سپ 

نایهام يوگتفگ   77 لصف -

. دراد ازسب  یترهش  هدرک و  لقن  نارگید  اهیفوک و  هک  تستارف  نایهام  يوگتفگ  ترضح  نآ  تاداع  قراوخ  هلمج  زا  ( 1)
زا دوش  مدهنم  بآ ، نایغط  رثا  رب  هفوک  ياهناخ  دوب  کیدزن  هک  دش  دایز  هزادناب  درک و  نایغط  تارف  بآ  یماگنه  هک  تسنآ  تیاکح  و 
زا دیـسر  تارف  رهن  رانکب  نوچ  دندمآ  وا  باکر  رد  مدرم  هدش و  راوس  ادخ ص  لوسر  رتسا  رب  یلع ع  دـندش  هدـنهانپ  یلع ع  هب  الب  نیا 

دومرف تئارق  دندینـشیم  مدرم  رتشیب  هک  یئاهاعد  دش و  زامن  لوغـشم  دـندیدیم  ار  وا  مدرم  هک  هشوگ  رد  هتفرگ  وضو  هدـمآ  ریزب  بکرم 
ناـیهام هک  تفرورف  ناـنچ  بآ  وش ، مک  ادـخ  تساوخب  دومرف  هدز  بآ  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  هدـش  هجوـتم  تارف  فرطب  سپس 

رامز یهامرام ، يرج ، لیبق  زا  اهنآ  زا  هدع  دندرک و  مالس  ینینمؤملا  ریما  ناونعب  یلع ع  ترضحب  اهنآ  زا  يرایـسب  دندش  هدید  ایرد  فک 
ار تشوگلالح  نایهام  لاعتم  يادخ  دومرف  دندنام  تکاس  یخرب  دـنتفگ و  نخـس  یـضعب  ارچ  هک  دـندش  بجعتم  مدرم  دـنتفگن  ینخس 

يوگتفگ هیاپب  ترهش  رد  تسیروهـشم و  ربخ  نیا  دومرف و  تعنامم  نم  اب  يوگتفگ  زا  ار  تشوگ  مارح  نایهام  درک و  رما  نم  رب  مالـسب 
كدنا ياذغ  اب  ار  يرایسب  هدع  ندرک  ریس  بانج و  نآب  تخرد  هلان  ترضح و  نآ  تسد  فک  رد  هزیرگنـس  حیبست  ربمغیپ و  اب  گرگ 

هک یسک  دشابیم و 
ص:337  ، داشرإلا همجرت 

. دیامن ضارتعا  هدومنن و  لوبق  ار  ربمغیپ  تازجعم  هک  تسنآ  اب  يواسم  دنزب  هنعط  هدرک و  ضارتعا  هزجعم  نینچب  دهاوخب 

اهدژا يوگتفگ   78 لصف -
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اهدژا يوگتفگ   78 لصف -

نینمؤملا ع ریما  هک  تسنیا  تیاکح  لصا  تسا و  تیمها  هجرد  رد  تارف  بآ  ندشمک  نایهام و  نتفگ  نخـس  دـننام  زین  هزجعم  نیا  ( 1)
نآ هب  ار  دوخ  ات  تفر  الاب  ربنم  ياههلپ  زا  یگرزب ) راـم   ) یئاـهدژا ناـهگان  دوب  قـالخا  ماـکحا و  رـشن  لوغـشم  هفوک  ربنم  زارف  رب  يزور 
دوخ اهدژا  دومرف  شمارآ  هب  رما  ار  اهنآ  ترضح  دننک  رود  یلع ع  یلوم  زا  ار  وا  دنتساوخ  هداتفا و  تشحوب  مدرم  درک  کیدزن  ترضح 

ناویح نآ  ناهد  هک  یئاجب  ات  درک  ینحنم  ار  دوخ  ترضح  دوب  لوغشم  مدرم  زردنا  دنپ و  هب  هداتـسیا و  اجنآ  یلع ع  هک  دیناسر  هلپ  هب  ار 
رد دیشک  دهاوخ  اجکب  راک  ماجنارس  هک  ریحتم  همه  هدش و  امرفمکح  دجسم  رد  یتوکـس  دمآشیپ  نیا  زا  دیـسر  یلع ع  شوگ  کیدزن 
رام دادیم و  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  یلع ع  دش  رود  دوخ  لحم  زا  دندینش و  نارضاح  زا  يرایـسب  هک  دروآرب  یئادص  ناویح  نآ  تقو  نآ 

وا نیمز  درک و  تکرح  ياج  زا  تعرسب  رام  دیـسر  نایاپب  یلع ع  تانایب  نوچ  دادیم  شوگ  دندینـشیمن  نارگید  هک  بانج  نآ  نانخـسب 
. دربورف دوخب  ار 

ربنم زا  دش و  رطاخ  هدوسآ  ندناوخ  هبطخ  زا  نوچ  دروآ  نایاپب  ار  هبطخ  درک و  ندناوخ  هبطخب  عورش  زاب  ناویح  نآ  نتفر  زا  سپ  یلع ع 
وا هکلب  دیتشادنپ  امـش  هک  دوبن  نانچ  رام  نیا  دومرف  ترـضح  دندرک  لاؤس  وا  بیجع  دمآشیپ  اهدژا و  زا  دندش  عمج  وا  درگ  دمآ  ریزب 

هلأسم دوب  نج  نایضاق  زا  یکی 
ص:338  ، داشرإلا همجرت 

باوج مهنم  دونـشب  ار  نآ  خساپ  ات  هدیناسر  ضرعب  ار  هلأسم  نآ  دمآ و  نم  دزن  دنام  زجاع  نآ  لح  زا  درک و  دـمآشیپ  وا  يارب  یلکـشم 
. تفر درک و  ریخ  ءاعد  مدرک  نایب  ار  شحیحص 

دنانج رکنم  هک  یناسک   79 لصف -

نینچ تثعب  زا  دعب  تثعب و  زا  لبق  هکنآ  اب  دیآرد  ایوگ  ریغ  ناویح  تروصب  نج  تسا  نکمم  هک  دـننکیمن  لوبق  نادان  مدرم  یهاگ  ( 1)
هلبق لها  همه  هک  تسین  نآ  زا  دـعبا  رام  تروصب  نج  ندـمآرد  هداد و  عالطا  نآ  دوجو  زا  مه  ناناملـسم  رابخا  هتـسویپ و  عوقوب  یقاـفتا 

يدـجن يدرمریپ  تروصب  دـندرکیم ) عاـمتجا  هَّللا  لوسر  هیلع  شیرق  هک  دوـب  یلحم   ) هودـنلا راد  رد  ناطیـش  هک  دـناهداد  عـالطا  اـقفتم 
يراکمه ناکرـشم  اب  دـمآرد و  یجلدـم  مشعج  نب  ۀقارـس  تروصب  ردـب  زور  رد  زین  درک و  يرکفمه  هَّللا  لوسر  هیلع  اهنآ  اـب  دـمآرد و 

زوریپ امـش  رب  یـسک  مدرم  نآ  زا  زورما  « 1  » ْمَُکل ٌراج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاـغ  ـال  تفگ : وا  دـیامرفیم  ادـخ  هچناـنچ  دومنیم 
. میامش هدنهد  هانپ  نم  دوشیمن و 

«2  » ِباقِْعلا ُدـیِدَش  ُهَّللا  َو  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َنْوََرت  ام ال  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاـق  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناـتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف  دـیامرفیم  و 
هک منیبیم  ار  یئاهزیچ  اریز  مرازیب  امـش  زا  نم  تفگ  دـش و  فرـصنم  نانآ  اب  يراکمه  زا  دـندش  رادومن  جوف  ود  نآ  هک  يدرجمب  سپ 

تروصب ار  ناطیـش  هک  روبزم  تایآ  هب  هک  یـسک  هرخالاب  دـنکیم و  باذـع  تخـس  وا  مسرتیم و  ادـخ  زا  نم  دـیربخیب و  اهنآ  زا  امش 
تازجعم هدرک و  يوریپ  دـنافلاخم  مالـسا  تلم  اب  هک  ینارفاک  نادـحلم و  زا  دریذـپ  هن  دـنزب و  هنعط  دـنکیم  دای  مسجم  ینیعم  صخش 

ار ربمغیپ 
______________________________

لافنا هروس  هیآ 50  ( 1)
لافنا هروس  هیآ 50  ( 2)

ص:339  ، داشرإلا همجرت 
هب هزجعم  کمکب  دیاب  ربمغیپ  توبن  کش  الب  هکنآ  اب  هدرک  راکنا  ار  ناربمغیپ  تازجعم  قیدـنز  مدرم  همهارب و  دـننام  دـنرادن و  لوبق  زین 
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. دسرب توبث 

رازیع ندشروک   80 لصف -

دومرف یلع ع  درک  راـکنا  ادـیدش  هدربماـن  دـهدیم  عـالطا  هیواـعمب  ار  وا  يرـس  ياـهربخ  هک  درک  مهتم  رازیع ، ماـنب  ار  يدرم  یلع ع  ( 1)
یلع ع ماهدادن  يربخ  هیواعمب  امش  زا  هک  درک  دای  دنگوس  اج  نامه  يرآ و  تفگ  هدزن !؟ رـس  وت  زا  یلمع  نینچ  هک  ینکیم  دای  دنگوس 

دهاوخ دوخ  لمع  يازـسب  يدوزب  درکیمن  لایخ  تفریذپ و  يو  درک  دهاوخ  روک  ارت  ياهمـشچ  لاعتم  يادـخ  یئوگب  غورد  رگا  دومرف 
هدش مورحم  مشچ  تمعن  زا  هک  یتلاح  رد  ار  وا  ياهتسد  دش و  التبم  دوخ  تشونرسب  تشذگن  هتفه  دش  جراخ  یلع ع  روضح  زا  دیسر و 

. دمآیم نوریب  دوخ  هناخ  زا  هتفرگ  دوب 
ددرگ ترخآ  ایند و  روکدزرو  ینمشد  هک  ره  یلع  اب 

سنا ندش  سیپ   81 لصف -

ار ربمغیپ ص  هدومرف  دوخ  قح  قاقحا  يارب  یلع ع  يزور  ( 2)
« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

قیدـصت ار  وا  هدومرف  راصنا  زا  رفن  هدزاود  دروآ و  لاقم  دـهاش  تسوا  يالوم  رای و  نم  مع  رـسپتسود  رای و  شنم  مشاب  هک  سکنآ  ره 
رد ینخس  نینچ  ربمغیپ ص  هک  دندرک 

ص:340  ، داشرإلا همجرت 
یلع هدومرف  تحص  دوب  راصنا  هدع  نیا  نایم  رد  مه  زور  نآ  اقافتا  هتشاد و  روضح  ریدغ  زور  رد  هک  مه  کلام  نب  سنا  دومرف  امش  هراب 

نارگید دننام  مه  وت  هکنیا  اب  يدرکن  قیدصت  ارم  هتفگ  يدادن و  تداهش  ارچ  وت  سنا  يا  دومرف  هدش  هجوتم  واب  یلع ع  دومنن  یهاوگ  ار 
یبلطیم یهاوگ  نم  زا  یئوگیم و  هک  ینخـس  نینچ  زا  ماهدش و  ریپ  نونکا  نم  یلع  ای  درکـضرع  يدوب  هدرک  عامتـسا  ار  ربمغیپ  هدومرف 

. ماهدرک رطاخ 
چیه هک  نک  التبم  یـسیپ  هب  اریو  دـیوگیم  غورد  هراچیب  نیا  رگا  اراگدرورپ  درک  نیرفن  ار  وا  هدـش  رثأتم  ریرـش  ریپ  نآ  نخـس  زا  یلع ع 
سپ تسهاوگ  ادخ  هتفگ  هحلط  امرفم ) راتفرگ  مالّسلا  مهیلع  یلع  دالوا  یلع و  نیرفن  هب  ار  ام  اراگدرورپ   ) دنکن روتسم  ار  نآ  همامع  هاگ 

. دوب هتفرگارف  یسیپ  هکل  هک  مدید  ار  وا  مشچ  ود  نایم  نیا ، زا 

مقرا نب  دیز  ندشروک   82 لصف -

دومرف ربمغیپ  هک  یماگنه  رد  امش  زا  يدرم  ایآ  هک  تساوخیم  یهاوگب  ار  مدرم  دجسم  رد  یلع ع  يزور  دیوگ  مقرا  نب  دیز  ( 1)
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

زا رفن  شـش  دنتـساخرب  یهاوگب  دندوب  هتفایرد  ار  ردب  راکیپ  هک  یناسک  زا  رفن  هدزاود  دـهد  یهاوگ  نآ  تحـص  رب  دـیایب  هتـشاد  روضح 
مشچ تمعن  زا  هدش و  روک  اج  نامه  مدرک  تداهش  نامتک  مدوب  ناگدنونش  هلمج  زا  هک  مهنم  پچ و  فرط  زا  رفن  شش  تسار و  فرط 

. مدیدرگ مورحم 
. درکیم ترفغم  بلط  ادخ  زا  هتسویپ  دوب و  نامیشپ  دمآشیپ  نیا  زا  هدربمان  دیوگ  يوار 

ص:341  ، داشرإلا همجرت 
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یسبع درم  ندش  هناوید   83 لصف -

ياهنز هدیـس  رـسمه  بانج و  نآ  ثراو  وا و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دومرفیم  ربنم  زارف  رب  یلع ع  يزور  دناهدرک  تیاور  هدـع  ( 1)
دنز اعدا  نیا  زا  مد  یـسک  رگا  دیامنب و  یئاعدا  نینچ  دناوتیمن  نم  زا  زجب  یـسک  چـیه  مناربمیپ  یـصو  نیرخآ  ایـصوا و  دیـس  تشهب و 

. دنکیم راتفرگ  یگراچیب  هب  ار  وا  ادخ 
ار یلع ع  نانخس  دروایب و  نابز  هب  یتفگ  وت  هک  ینانخس  دناوتیمن  یسک  هنوگچ  تفگ  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  سبع  مدرم  زا  يدرم 

هتفرگ ار  وا  ياهاپ  مدرم  هچنانچ  دیدرگ  التبم  عرـص  يرامیب  هب  هدـش  هناوید  هدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  زونه  درک  رارکت  رخـسمت  روطب 
. دندرک جراخ  دجسم  زا 

رد رابخا  هتفگ  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  هن ! دـنتفگ  هتـشاد  عرـص  نونج و  هقباس  نیا  زا  شیپ  ایآ  میدیـسرپ  وا  ناسک  زا  ام  دـنیوگ  نایوار 
هلـصوح زا  هدـش و  ینالوط  ام  مالک  مینک  رکذ  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  هاگ  ره  اـم  دنرایـسب و  یلع ع  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  صوصخ 
تیاده تسار  هارب  ار  ام  میدنموزرآ  هتـساوخ و  قیفوت  ادـخ  زا  میئامنیم و  افتکا  میدرک  رکذ  هک  رادـقم  نیمهب  تسا و  جراخ  باتک  نیا 

. دیامرف
ص:342  ، داشرإلا همجرت 

ناشددع یلع و  نادنزرف  مراهچ  باب 

يرغص بنیز  يربک 4  بنیز  نیسح 3  نسح 2  دنوشیم 1  هدربمان  الیذ  هک  دنرفن  تفه  تسیب و  رـسپ  رتخد و  زا  یلع ع  ياهراگدای  ( 1)
شاهینک هک  دمحم  تسا 5  مرکا ص  لوسر  ترـضح  یمارگ  رتخد  ارهز  همطاف  ناشردام  راوگرزب  راهچ  نیا  تسا  موثلک  ما  شاهینک  هک 

هعیبر رتخد  بیبح  ما  ناشردام  هدش و  دـلوتم  ناماوت  هک  هیقر  رمع و  تسا 6 و 7  هیفنح  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ  شردام  مساـقلا و  وبا 
تبرـش هتـشاد و  روضح  البرک  هعقاو  رد  ناشهمه  هک  هَّللا  دبع  نامثع 11  رفعج 10   9 ناگنـشت ) بل  روای  نازابناج و  هاش   ) سابع هدوب 8 

البرک رد  ود  ره  هَّللا  دیبع  هدوب 13  رکب  وبا  شاهینک  هک  رغصا  دمحم  هدوب 12  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  ناشردام  هدیـشون و  تداهش 
هلمر نـسحلا 16  ما  تسا 15  هـیمعثخ  سیمع  رتـخد  امـسا  شرداـم  ییحی  تسا 14  یمراد  دوعـسم  رتخد  یلیل  ناـشردام  هدـش و  دـیهش 

شاهینک هنامج  مارکلا 22  ما  یناه 21  ما  يرغص 20  هیقر  يرغص 19  بنیز  هسیفن 18  یفقث 17  دوعسم  نب  ةورع  رتخد  دیعس  ما  ناشردام 
. دنرگید ياهردام  زا  هدع  نیا  همطاف و  هجیدخ 27  هنومیم 26  هملس 25  ما  هماما 24  رفعج 23  ما 

ص:343  ، داشرإلا همجرت 
ادـخ ص لوسر  یگلماـح ، ماـگنه  رد  ار  وا  هک  تشاد  يرـسپ  دـنزرف  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  سپ  ارهز  همطاـف  دـیوگیم  هعیـش  ( 1)

. نیعمجا مهیلع  هَّللا  مالس  دنارفن  تشه  تسیب و  یلع ع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  نیا  رب  انب  دوب  هدیمان  نسحم 
رد ود  داتـشه و  دصیـس و  رازه و  لاس  یلوالا  يدامج  موس  تسیب و  هبنـش  هس  زور  رد  دـیفم  داشرا  همجرت  لوا  دـلجم  همجرت  اجنیدـب  اـت 

. یناسارخ يدعاس  رقاب  دمحم  ریقحلا  انا  تفای و  نایاپ  هیحتلا  ءانثلا و  فالآ  اهبحاص  یلع  هیوضر  هیضر  هضور  راوج 
ص:346  ، داشرإلا همجرت 

مود دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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نایعیش مود  ماما  لوا  باب 

هراشا

تماما و لئالد  دـلوت و  خـیرات  یلع ع و  نینمؤملا  ریما  زا  سپ  ياوشیپ  لاوحا  رکذ  رد  تسا  داشرا  باتک  مود  دـلجم  زاـغآ  هک  باـب  نیا 
. تسوا رابخا  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  ربق و  لحم  تشذگرد و  خیرات  تفالخ و  تدم 

رتخد همطاف  ملاع  نانز  هدیـس  دـنزرف  هک  تسا  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  شراوگرزب  دـنزرف  یلع ع  ریما  ترـضح  زا  سپ  ياوشیپ  ( 1)
. دشابیم مرکا ص  ربمغیپ 

. هدش دلوتم  هرونم  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر  همین  بش  رد  هک  تسا  دمحم  وبا  بانج  نآ  هینک 
ربمغیپ ص ترضح  سدقا  روضح  لیئربج  هک  یتشهب  ریرح  زا  هقرخ  رد  ار  شراوگرزب  دنزرف  مالس  اهیلع  ارهز  همطاف  شتدالو  متفه  زور 
هدـیمان و نسح  ار  وا  هـتفرگ  كراـبم  تسدـب  ار  دوـخ  ینویاـمه  راـگدای  ربـمغیپ  دروآ  شراوـگرزب  دـج  روـضح  هدـیچیپ  هتـشاد  میدـقت 

. درک هقیقع  وا  يارب  يدنفسوگ 
. دناهدرک تیاور  قداص ع  ماما  زا  یسیع  نب  هَّللا  دبع  زا  یمیمت  حلاص  نب  دمحا  لیبق  زا  ياهدع  ار  ربخنیا 

ص:347  ، داشرإلا همجرت 
. تشاد تهابش  ادخ  لوسرب  رتشیب  همه  زا  دارفا  يربهر  هیور و  قالخا و  تهج  زا  نسح ع  ( 1)

يرامیب رد  هدرک  تیاور  عفار  وبا  رتخد  بنیز  تشادن  ادـخ ص  لوسرب  تهابـش  نسح ع  ماما  هزادـناب  یـسک  چـیه  هتفگ  کلام  نب  سنا 
هک نونکا  دناوت و  دنزرف  ود  نانیا  درکـضرع  هدروآ  ادخ ص  لوسر  روضح  ار  نینـسح  دوخ  نادـنزرف  همطاف ع  ادـخ ص  لوسر  نیرخآ 

نـسحب ار  دوخ  يراد  نیئآ  یگرزب و  دومرف  امرف  تیانع  نانآب  يراگدای  ثرا و  هب  يزیچ  دوخ  هدیدنـسپ  لاـصخ  زا  تسا  لـیحر  ماـگنه 
. مدرک تمحرم  نیسحب  ار  دوخ  يروالد  ششخب و  مداد و 

بانج نآ  فرط  زا  تفرگ و  هدهعب  ار  شنارای  نادناخ و  نادنزرف و  روما  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  نسح 
. دشاب هتشاد  ار  ترضح  نآ  تاقدص  تافوقوم و  تراظن  دوب  رومأم 

نیئآ هچناـنچ  هماندـهع  نیا  رد  هتـشون و  دـنربخاب  نآ  زا  همه  هک  هماندـهع  دـشاب ، ملـسم  هراـب  نیا  رد  هدربماـن  تمـس  هکنآ  يارب  یلع ع 
. هدومرف نایب  ار  بادآ  تمکح و  ياهمشچ  نید و  ياههار  هدوب  یلع ع  یگشیمه 

ایند نید و  یئانیب  نآب ، هجوت  اب  هتـشاد  نشور  رکف  ینطاـب و  مشچ  هک  ناـنآ  دـناهدرک و  لـقن  ءاـملع  زا  يرایـسب  هدـع  ار  همانتیـصو  نیا 
. دناهتفای

نارای هجیتن  رد  دومن  قح  قاقحا  دناوخ و  هبطخ  هتفر  ربنمب  نسح ع  ماما  ترضح  تفگ  عادو  ار  یناف  راد  نیک  ریشمشب  یلع  هک  یماگنه 
. دنیامن حلص  دیامن  شزاس  هک  ره  اب  دننک و  راکیپ  دگنجب  هک  ره  اب  هک  دندرک  تعیب  وا  اب  شردپ 

ص:348  ، داشرإلا همجرت 
زا سپ  دناوخ  هبطخ  نسح  ماما  ترـضح  تفگ  یگدنز  دوردب  ریما ع  ترـضح  هک  یبش  نآ  يادرف  هدرک  تیاور  هدع  زا  فنخم  وبا  ( 1)
وا رب  هفیظو  ماجنا  رد  ناینیشیپ  زا  کی  چیه  هک  تسبرب  ناهج  زا  تخر  يدرم  هتشذگ  بش  رد  دومرف  ربمغیپ ص  رب  تاولص  انث و  دمح و 
زا وا  يرادهگن  هار  رد  درکیم و  راکیپ  ربمیپ  باکر  رد  وا  دنزادرپب  دوخ  ياهراکب  وا  ياپب  اپ  دنناوتن  مه  ناگدنیآ  دـنتفرگن و  یتسدـشیپ 
يو زا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لیئربج  دادیم و  رارق  دوخ  رادمچرپ  اریو  ادخ ص  لوسر  دادیم و  ناشن  یگتـشذگدوخ 

. تخاسیم زوریپ  ار  مالسا  رکشل  وا  کمکب  لاعتم  يادخ  ات  تشگیمن  زاب  نادیم  زا  وا  دندرکیم و  يرادهگن 
. تشذگرد یسوم  یصو  نون  نب  عشوی  درک و  دوعص  نامسآ  هب  یسیع ع  بش  نآ  رد  هک  تفر  ایند  زا  یبش  رد  یلع ع 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


تـساوخیم هک  هدنام  شیایاطع  زا  مهرد  دـصتفه  يرآ  دوب  هدراذـگن  یقاب  دوخ  زا  يرز  میـس و  هک  یلاح  رد  تفگ  عادو  ار  ناهج  يو 
. درخب دوخ  ناسک  يارب  يرازگتمدخ 

. دندش ادصمه  وا  اب  مه  مدرم  تسیرگ و  هدش  بانج  نآ  ریگولگ  هیرگ  ماگنه  نیا 
توعد وا  بناجب  ادـخ  نذاب  ار  مدرم  هک  متـسه  یـسک  هداز  نم  مریذـن  رـسپ  نم  مریـشب  رـسپ  نم  دومرف  هداد  همادا  دوخ  تاـنایب  هب  سپس 
هداوناخ زا  نم  هدومن  هزیکاپ  ار  نانآ  یبوخب  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ادخ  هک  متسه  ینادناخ  زا  نم  منابات  غارچ  رسپ  نم  هدرکیم 

َُهل ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هدومرف  بجاو  دوخ  باتک  رد  ار  نانآ  یتسود  ادخ  هک  متـسه 
«1  » ًانْسُح اهِیف 

______________________________

. يروش هروس  هیآ 23  ( 1)
ص:349  ، داشرإلا همجرت 

ارم ناکیدزن  هکنیاب  تسا  رـصحنم  نم  دزم  مهاوخیمن و  یـشاداپ  مدرک  لمحت  امـش  تیادـه  يارب  هک  یئاهجنر  ربارب  رد  ربمغیپ  يا  وگب 
. میئازفایم وا  شاداپ  هب  ام  دهد  ماجنا  هدیدنسپ  راک  هک  یسک  دیرادب و  تسود 

. هدومرف هراشا  ادخ  هک  تسیاهنسح  نامه  ام  یتسود  نیا  رب  انب  ( 1)
. تسشن دوخ  ياج  رد  درک  یفرعم  تیفیک  نیاب  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  نسح ع 

مدرم دینک  تعیب  وا  اب  تسامش  ماما  یصو  امـش و  ربمیپ  دنزرف  راوگرزب  نیا  مدرم  يا  تفگ  داتـسیا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  سابع  هَّللا  دبع 
رد دندرک و  تعیب  وا  اب  تفالخ  ناونعب  نیا  زا  سپ  تسا  بجاو  ام  رب  وا  قح  میرادیم و  تسود  ار  وا  ردقچ  دنتفگ  هتفریذپ  ار  وا  هتـساوخ 

. دش یلمع  عوضوم  نیا  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  هعمج  زور 
هلمج نآ  زا  درک  مولعم  ار  ءارما  دومرف و  نییعت  ار  دوخ  نارازگراک  دیدرگ  لئان  يرهاظ  تفالخ  ماقمب  هکنآ  زا  دـعب  نسح  ماما  ترـضح 

. دشاب هتشاد  روما  رد  تراظن  ات  داتسرف  هرصب  فرطب  ار  سابع  نب  هَّللا  دبع 
تعیب نسح ع  ماما  ترـضح  شراوگرزب  دـنزرف  اب  مدرم  هک  دـیمهف  دـش و  ربخاب  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  تلحر  زا  هیوعم  هک  یماـگنه 

وا يارب  ار  رهش  ود  نیا  يایاضق  ات  داتسرف  یـسوساج  ناونع  هب  هرـصب  هب  نیقلا  ینب  زا  ار  يرگید  هفوکب و  ریمح  هلیبق  زا  ار  يدرم  دناهدرک 
زا ار  يریمح  داد  روتسد  هتفای  عالطا  درم  ود  نیا  تیرومأم  زا  نسح  ماما  ترـضح  دنیامن  کیرحت  ترـضح  نآ  هیلع  ار  مدرم  دنـسیونب و 

سپس دنشکب  زین  هدش  دراو  میلـس  ینب  مدرم  رب  هرـصب و  هب  هک  رگید  نآ  دنربب و  رـس  دنروآ و  نوریب  هدش  دراو  وا  رب  هک  ماجح  درم  هناخ 
. تشون هیواعمب  نسح ع  ماما 

ص:350  ، داشرإلا همجرت 
هچنانچ يرادیم و  رومأم  ار  یناسوساج  یتسرفیم و  تنطیش  هلیح و  رکم و  شتآ  ندرک  نشور  يارب  یناهنپ  ار  یمدرم  انامه  دعب  اما  ( 1)

تفرگ و دـهاوخ  ارت  ناـبیرگ  يدوزب  هک  شاـب  رظتنم  تسا  زارد  وـت  يوـسب  گرم  تسد  ردـقچ  يرآ  يراد  گرم  يوزرآ  تسا  موـلعم 
وا تلحر  زا  يدنمدرخ  چیه  و  دروخ » تسیراک  هن  هجاوخ  نینچ  گرم   » هکنآ اب  هدـیدرگ  دنـسرخ  یلع ع  تلحر  زا  ماهدرک  ادـیپ  عالطا 

. هتفگ هدنیارس  درم  نیا  هک  تسنانچ  وت  راک  ماجنارس  انامه  دوشیمن و  لاحشوخ 
عقاو ای  هدش  دراو  هک  دـیامنب  نآ  دـننام  يارب  هدامآ  ار  دوخ  وگب  تسا  دوخ  هتـشذگ  راک  فلاخم  ندروآ  تسدـب  ددـص  رد  هک  یمدآ  هب 

. میرب رسب  یلزنم  رد  حبص  ات  ار  بش  هک  میتسه  يرفاسم  صخش  دننام  هتشذگرد  ام  زا  هک  یسک  ام و  اریز  دش  دهاوخ 
لدب در و  هیوعم  نسح و  ماما  نایم  یئاههمان  نیا  زا  سپ  میرادن  نآ  رکذب  يزاین  هَّللا  دمحب  ام  هک  هتشاگن  همان  بانج  نآ  خساپ  رد  هیوعم 
یهلا تفالخ  بصاغ  ار  شردپ  رب  نامدـقتم  درکیم و  تباث  ار  دوخ  قاقحتـسا  اهنآ  مامت  رد  دومرفیم و  بانج  نآ  یتاجاجتحا  دـشیم و 
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ماقم زا  ار  وا  دندرب و  نیب  زا  ار  ادخ  لوسر  مع  رسپ  قح  متس  هب  نانآ  هک  درکیم  حضاو  و  دوبن ) نیا  رد  یکش  هچنانچ   ) دومرفیم دادملق 
- راگزاس ام  باتک  یلعف  عضو  اب  مینک  نایب  ار  وا  ترـضح  تاجاجتحا  هیلک  میهاوخب  اـم  هاـگ  ره  هرخـالاب  دـندرک و  يریگولج  دوخ  قح 

. دشابیمن
یماگنه دومن  تکرح  يرکشل  اب  نیمزرس  نآب  يزوریپ  گنهآ  هب  درک و  قارع  تمیزع  ماش  زا  دوخ  موش  دصاقم  ندرب  شیپ  يارب  هیوعم 

ار مدرم  ریاس  نارازگراک و  ات  درک  رومأم  ار  يدع  نب  رجح  دش  ربخاب  وا  گنهآ  زا  نسح ع  ماما  ترضح  دیـسر  بلح  جبنم  رـسج  هب  هک 
مدرم ( 2  ) دیامن توعد  هیواعم  اب  داهجب 

ص:351  ، داشرإلا همجرت 
هدامآ ترـضح  نآ  باکر  رد  هک  نانآ  دـندش و  هدامآ  وا  اب  مزر  يارب  راچان  رمـالا  رخآ  دـندرک و  يراددوخ  هیوعم  اـب  راـکیپ  زا  تسخن 
کمک ناشرظن  هکنآ  هن  هدش  گنج  هدامآ  هیوعم  اب  هنیک  يارب  هک  دندوب  جراوخ  یضعب  هدوب و  شردپ  وا و  هعیش  یخرب  هدیدرگ  رازراک 
یمدرم یعمج  دنتشاد و  کش  ترضح  نآ  تماما  رد  یضعب  دندوب و  بلطتمینغ  وجهنتف و  یمدرم  مه  هدع  دشاب و  هدوب  ربمغیپ  دنزرفب 

. دندشیمن نارگید  نیئآ  عبات  دندوب و  دوخ  ياههلیبق  ياسؤر  وریپ  بصعتم و 
اجنآ زا  دیـسر  رمع  مامحب  ات  هدرک  تکرح  هیوعم  اـب  راـکیپ  يارب  هدـیقعلا  فلتخم  مدرم  هدـع  نیا  اـب  یبتجم ع  ماـما  ترـضح  لاـمجالاب 

نایرکـشل تساوخ  دادماب  يادرف  درک  رازگرب  اجنآ  ار  بش  دومرف و  لالجا  لوزن  لپ  کیدزن  طاباس  رد  هدش و  هجوتم  بعک  رید  بناجب 
زا تسود  انمـض  ریخ و  ای  دـنهد  ناشن  یگتـشذگدوخ  زا  وا  یلو  ادـخ و  هار  رد  دنرـضاح  یتسار  اـیآ  دـنیبهب  دـیامن و  شیاـمزآ  ار  دوخ 

نوچ دنیآ  درگ  مدرم  داد  روتسد  تبسانم  نیدب  دوش  هدامآ  اهیماش  هیوعم و  اب  ندش  وربور  يارب  یئانیب  لامک  اب  هدش و  هداد  زیمت  نمـشد 
. دومرف هدرک  ادا  يزرط  نیرتهب  اب  ار  ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  شیاتس  دمح و  تفر  ربنمب  دندرک  عامتجا  همه 

مهد و زردنا  دـنپ و  ار  مدرم  مناوتب  رتهب  همه  زا  موشیم  وربور  مدرم  اب  مرادـیمرب و  تحار  شلاب  زا  رـس  هک  یماگنه  مدـنموزرآ  ادـخ  زا 
هچنآ اسب  هچ  دینادب  مرب  راکب  وا  هراب  رد  هلیح  یئوس و  هدیقع  یتشز و  لمع  مریگب و  لد  رد  ار  یناملسم  هنیک  ماهتـشادن  رظن  رد  هاگ  چیه 
لاحب هتسیاش  رظن  رتهب  امـش  زا  نم  هک  دینادب  دینکیم  لایخ  یئاهنت  رد  هچنآ  زا  امـش  يارب  تسا  رتهب  دیرادیم  هورکم  یعمج  هتـسد  زا  ار 

تسود هک  یهارب  دزرمایب و  ار  امش  نم و  ادخ  ات  دیدرگنزاب  نم  يأر  زا  دینکن و  تفلاخم  نم  اب  نیا  رب  انب - مراد  امش 
ص:352  ، داشرإلا همجرت 

. دیامرف تیاده  تسا  دونشخ  دراد و 
هدافتسا وا  نایب  زا  دنتفگ  دینکیم  هدافتـسا  هچ  وا  شیامرف  زا  دنتفگ  هدرک  هجوت  نارگیدب  مدرم  زا  یخرب  دیـسر  اجنیدب  نخـس  نوچ  ( 1)

ار یبتجم  ماما  ترـضح  ریفکت  مکح  هلـصافالب  دـیامن  راذـگاو  وا  هدـهعب  ار  تفالخ  رما  دـنک و  شزاس  هیوعم  اـب  دـهاوخیم  هک  دوشیم 
دبع ناـشیا  زا  سپ  دندیـشک  ترـضح  نآ  ياـپ  ریز  زا  ار  زاـمناج  اـت  هدرب  اـمغی  هب  ار  شلاوـما  هتفرگ و  ار  وا  هـمیخ  فارطا  هدرک  رداـص 

تشاد لیامح  ریـشمش  هک  نانچمه  یبتجم  ماما  دیـشک و  ترـضح  هناش  زا  ار  شکرابم  يابع  هدرک و  موجه  يو  رب  يدزا  لاعج  نمحرلا 
هتفرگ و ار  وا  فارطا  ناصوصخم  نایعیش و  زا  هدع  هدش و  راوس  نآ  رب  هدیبلط  ار  دوخ  بسا  نآ  زا  دعب  دوب  هتـسشن  دوخ  ياجب  ابع  نودب 

. دندرکیم تعنامم  دنتشاد  واب  ءوس  دصق  هک  ار  یناسک 
رود وا  فارطا  زا  ار  مرزآیب  افویب و  نارای  هتفاـی و  روضح  ناـگدربمان  دـیناوخب  نم  يراـیب  ار  نادـمه  هعیبر و  مدرم  دومرف  یبتجم  ماـما 

نانـس نب  حارج  مانب  دسا  ینب  زا  يدرم  دیـسر  یکیرات  طاباسب  ات  درک  تکرح  رگید  مدرم  زا  یعمج  هدـع و  نیا  اب  ترـضح  دـنتخاسیم 
شتسد رد  هک  رادغیت  ياصع  اب  هاگنآ  يدش  كرشم  تردپ  دننام  مه  وت  ربکا  هَّللا  تفگ  هتفرگ  تسدب  ار  ترضح  رتسا  نانع  هدمآ  شیپ 

زا يدرم  دـنداتفا  نیمز  يورب  ود  ره  تخیوآرد و  واب  ترـضح  دیـسر ، ناوختـساب  هک  نانچ  تفاکـش  دز و  ترـضح  كراـبم  نار  رب  دوب 
وا رب  هرامع  نب  نایبظ  مانب  يرگید  درکورف و  شمکـشب  هتفرگ  وا  زا  ار  اـصع  هدـیناسر و  واـب  ار  دوخ  یئاـط  لـطخ  هَّللا  دـبع  ماـنب  ناـیعیش 
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نئادمب هدراذگ  يریرـس  يور  ار  یبتجم  ترـضح  نیا  زا  سپ  دندروآ  لتقب  زین  اریو  تسدمه  اج  نامه  دیرب و  ار  شغامد  هدروآ  تخات 
یلع ع فرط  زا  هک  یفقث  دوعسم  نب  دعس  لزنم  رد  هدرب و 

ص:353  ، داشرإلا همجرت 
. تخادرپ دوخ  مخز  هجلاعم  هب  هدربمان  لزنم  رد  ترضح  دنتخاس  دراو  هتشاد  رارقرب  تمس  نیدب  ار  وا  زین  یبتجم  ماما  دوب و  نئادم  لماع 

تموکح تحت  دندوبن  رـضاح  هتـشادرب و  تسد  تناید  نید و  زا  هک  لئابق  نارـس  داتفا  قافتا  راوگان  دمآشیپ  نیا  هک  ماگنه  نآ  رد  ( 1)
رتدوز هچ  ره  دـندرک  راداو  ار  وا  میـشاب و  نامرفب  شوگ  مینک و  تعاـطا  وت  زا  میرـضاح  اـم  هک  دنتـشون  یناـهنپ  هیواـعمب  دـنیآرد  یهلا 

رد ای  دننک و  وا  تسد  میلـست  ار  ارهز  دـنزرف  دـنیامن  تاقالم  هیوعم  رکـشل  اب  هک  يدرجمب  دـندومن  تنامـض  دـیامن و  چوک  نانآ  بناجب 
. دنناسر لتقب  ار  وا  تصرف  نیلوا 

. دیسر یبتجم  ماما  ترضحب  دعس  نب  سیق  زا  همان  زین  تقونامه  ربخاب و  هدع  نیا  یئافویب  اوران و  لمع  زا  یبتجم  ترضح 
تشاد تیرومأم  هداد و  رارق  يرکـشل  ریما  ار  سابع  نب  هَّللا  دیبع  دنک  هیوعم  راکیپ  هب  ور  هفوک  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  یبتجم ع  ماما 

يا هک   ) يدش راچد  يراوگان  دمآشیپ  هب  مزر  نیا  رد  وت  رگا  دومرف  درک و  هارمه  وا  اب  ار  هدربمان  سیق  دزاس و  رود  قارع  زا  ار  هیوعم  ات 
. هدب نامرف  وا  رظن  تحت  ار  مدرم  راد و  رارقرب  دوخ  زا  سپ  ار  سیق  دیدرگیم ) دوبان  ینامسآ  يالب  هب  شاک 

ربارب هیبوبح  رد  هیوعم  هک  دیـسر  سیق  هماـن  دوـب  هدرک  هطاـحا  ار  ارهز  دـنزرف  درگ  فاـنکا  فارطا و  زا  هک  يراـتفرگ  همه  نآ  اـب  يراـب 
دـهدب و واب  مهرد  رازه  هک  درک  تنامـض  دومن و  توعد  دوخ  بناجب  ار  وا  تشاد و  لاـسرا  ساـبع  نبا  يارب  هماـن  درک و  لوزن  نکـسم 

. تخادرپ مهاوخ  هفوکب  دورو  ماگنه  ار  شرگید  مین  متسرفیم و  يدوزب  ار  نآ  مین  دوب  هدرک  هفاضا 
وا دنواشیوخ  یبتجم و  ماما  يانشآ  سابع  نبا  هَّللا  دیبع 

درک  انشآ  نآ  درک  هچ  ره  نم  اب  هکملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم 
ص:354  ، داشرإلا همجرت 

ناکیدزن زا  هدـع  اب  هنابـش  ایحیب  يافویب  نآ  يراب  داب ) تمرـش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب   ) دوب یبتجم  ماما  موق  سابع  رـسپ  يرآ  ( 1)
ار اهنآ  روما  درازگ و  زامن  اهنآ  اب  سیق  دـندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ریما  یبتجم  ماما  نایرکـشل  حبـص  ادرف  تفر  هیوعم  هاگرکـشلب  دوخ 

. تفرگ رظن  تحت 
ریفکت دنیوگیم و  دـب  واب  هکنیا  زا  ناشروظنم  دـیمهف  دـش و  ربخاب  جراوخ  هدـساف  ياهتین  دوخ و  نایرکـشل  یگراچیب  زا  الماک  نسح ع 

وا و نایعیـش  ناصوصخم و  زا  هدـع  زج  ماگنه  نآ  رد  و  تسیچ . دـنربیم  اـمغی  هب  ار  شلاوما  دنرمـشیم و  لـالح  ار  شنوخ  دـننکیم و 
. دنتشادن ار  هیوعم  رکشل  اب  تمواقم  بات  دندوبن و  شیب  يدودعم  مه  اهنآ  دنامن و  یقاب  يرگید  سک  شردپ 

نسح ع ماما  ترـضحب  همان  دـیامن  بیقعت  یتحار  لامک  اب  ار  شیوخ  فدـه  دـسرب و  دوخ  دـصقمب  دـناوتب  یگداسب  هکنیا  رظن  زا  هیوعم 
تسد میلست  ای  دنشکب  ار  ماما  دندوب  هدرک  نیمضت  هک  ار  شباحصا  يرس  ياههمان  فرط  نآ  زا  درک و  شزاس  حلص و  ياضاقت  هتـشون و 

تحلـصم دیامن و  افو  اهنآب  هک  تفرگ  هدهعب  هیوعم  دوخ  ار  یطورـش  حلـص ، داقعنا  يارب  دومن و  میدـقت  شـسدقا  روضح  دـنیامنب  هیوعم 
. دریگب رظن  رد  ار  یمومع 

فرط نآ  زا  درادن و  يرگید  ضرغ  رکم  هلیح و  زا  ریغب  هتفگ  هچنآ  تسنادـیم  اریز  تشادـن  ینانیمطا  وا  تادـهعت  هب  نسح ع  ماما  نکیل 
نینچ میدرک  لقن  هک  يروطب  شباحـصا  تیعـضو  دـیامن  حلـص  وا  اب  درادرب و  گنج  زا  تسد  دـیاب  هک  دوب  شزاـسب  رـصحنم  مه  هراـچ 

دـندرکیم و داجیا  وا  يارب  ار  داسف  بابـسا  هنوگ  همه  دنتـشادن و  وا  قحب  یئانیب  یلک  روطب  ناـنآ  هکنیا  يارب  درکیم  باـجیا  ار  یئاـنعم 
زا رتالاب  دنیامن  نمشد  تسد  میلست  ار  وا  دنتشاد  هدیقع  دندرمـشیم و  لالح  اریو  نوخ  نانآ  زا  يرایـسب  دندومن و  یمن - افو  ناشهدعوب 

رکف رد  وا  نارای  رثکا  دح  هرخالاب  دش و  راگزاس  شنمـشد  اب  تفر و  هیوعم  بناجب  هک  سابع  نبا  شیافویب  مع  رـسپ  راکدـب و  موق  همه 
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. دندوب هدرک  رطاخ  یلکب  ترخآ  ملاع  زا  دندوب و  ولپ  شآ و 
ص:355  ، داشرإلا همجرت 

رد هیوعم  دوخ و  نایم  يرذـع  هنوگ  چـیه  درک و  مامت  هیوعم  رب  دـیکا  یتجح  داد و  هیوعم  اب  حلـص  راـب  ریز  نت  راـچان  نسح ع  ماـما  ( 1)
دوشن و یلع ع  نایعیش  ضرعتم  دیامنن و  بس  ار  نینمؤملا ع  ریما - اهزامن  تونق  رد  درک  طرش  انمض  دراذگن و  یقاب  مدرم  ادخ و  هاگشیپ 

. دنک ادا  ار  یقح  يذ  ره  قح 
. دیامن افو  اهنآ  هب  درک  دای  دنگوس  تفرگ و  هدهعب  ار  نآ  طئارش  درک و  اضما  ار  یبتجم ع  ماما  همانحلص  مه  هیوعم 

دـناوخ و مدرم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  دـش  هفوک  کـیدزن  هلیخن  دراو  هعمج  زور  درک و  تکرح  هیبوبح  زا  حلـص  دادرارق  ءاـضما  زا  سپ  هیوعم 
. دنک تباث  ار  نسح ع  ماما  نافلاخم  یتخبدب  هکنیا  يارب  هبطخ  نمض  رد  درک و  اشنا  هبطخ 

اریز دیزادرپب  ار  دوخ  لام  تاکز  دیورب و  هَّللا  تیب  جح  دیریگب و  هزور  دـیناوخب و  زامن  هک  مگنجیمن  امـش  اب  نم  ادـخب  دـنگوس  تفگ 
دیتساوخیمن امـش  هکنآ  اب  ار  نآ  مه  ادـخ  منک و  تراما  امـش  رب  ات  مدرک  راکیپ  امـش  اب  نم  هکلب  دـیهدیم  ماجنا  دوخ  ار  اهراک  نیا  همه 

همه نونکا  مه  هک  متفرگ  هدهعب  یطئارش  مداد و  یلع ع  نب  نسح  هب  یئاههدعو  حلـص  دقع  نمـض  طرـش  رد  دینادب  تشاد . ینازرا  نمب 
. درک مهاوخن  افو  کی  چیهب  هتخادنا و  اپ  ریز  ار 

هبطخ تفر  ربنمب  تعیب  مامتا  زا  سپ  تفرگ  تعیب  هفوک  مدرم  زا  دـنام و  اجنآ  رد  يدـنچ  دـش  هفوک  دراو  ات  درک  تکرح  هلیخن  زا  هاگنآ 
دلو نآ  خساپ  ات  تساخرب  اج  زا  هدرواین  تقاط  نیسح ع  ماما  تفگ  دنتشاد  روضح  هک  نینسح  یلعب ع و  تبـسن  ازـسان  نانخـس  دناوخ و 

. دومرف تساخرب و  اج  زا  دوخ  دیناشن  تفرگ و  ار  شترضح  تسد  نسح  ماما  دیوگب  ار  انزلا 
ص:356  ، داشرإلا همجرت 

نم ردام  تسا  رخـص  تردـپ  هیوعم و  وت  تسا و  یلع ع  مردـپ  منـسح و  نم  کنیا  يربیم  ازـسانب  ار  یلع  مان  هک  ياهدـیرب  نابز  يا  ( 1)
هک ام  زا  کی  ره  رب  ادخ  نیرفن  هلیتف  وت  هدج  هجیدخ و  نم  هدج  برح  وت  دج  تسا و  ادـخ  لوسر  نم  دـج  دـنه . وت  ردام  تسا و  همطاف 

دجـسم رد  هک  اـهنآ  زا  هدـع  تسا . رتداـیز  ناـمقافن  رفک و  فورعم و  ترارـش  هب  میدـق  زا  رتتسپ و  ناـمبسن  بـسح و  میرتماـنمگ و 
. دنتساوخ تباجتسا  لاعتم  يادخ  زا  دنتفگ و  نیمآ  دنتشاد  روضح 

اجنآ رد  دش و  راپـسهر  هنیدم  فرطب  یبتجم ع  ترـضح  دـش  رارقرب  هیوعم  نسح ع و  ماما  نایم  میتفگ  هچنانچ  شزاس  دـقع  هک  یماگنه 
لاعتم يادخ  نامرف  رظتنم  درک و  رایتخا  اوزنا  هشوگ  هیوعم  هیلع  ار  مدرم  ندیناروش  ای  ینارگن و  راهظا  هنوگ  چـیه  نودـب  دـیزگ و  تماقا 

. دوب
ار یـسک  دریگب  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  دوخ  دـنزرف  يارب  ات  درک  تمیزع  تقو  نیا  رد  تشذـگ  هیوعم  تراما  تفالخ و  تدـم  زا  لاـس  هد 

رگا هک  داد  هدعو  واب  دنک و  مومسم  ار  ارهز  هداز  هجیتن  رد  هدرک و  عیمطت  اریو  ات  داتـسرف  نسح ع  ماما  رـسمه  ثعـشا  رتخد  هدعج  شیپ 
. داتسرف وا  يارب  ۀمدقم  مه  مهرد  رازه  دص  زین  مروآرد و  دیزی  مدنزرف  يرسمهب  ارت  يداد  ماجنا  یلمع  نینچ 

. تخاس مومسم  ار  یبتجم ع  ماما  درک  هدهاشم  ار  هدروآداب  تورث  رادقم  نیا  هدروخ و  ار  دیزی  يرسمه  بیرف  هک  هدعج 
دومرف و تلحر  یگلاس  تشه  لهچ و  نس  رد  ترجه  مهاجنپ  لاس  رفص  هام  رد  دیدرگ و  رامیب  زور  هنابش  لهچ  سپ  نیا  زا  یبتجم  ماما 

. هیفلاخم یلع  هَّللا  ۀنعل  دش  هدوسآ  هناگیب  شیوخ و  رازآ  زا 
رد دـسا  تنب  همطاف  شاهدـج  رانک  رد  داد و  لسغ  اریو  نیـسح ع  ماما  ترـضح  شیـصو  ردارب و  درک و  تفـالخ  لاـس  هد  نسح ع  ماـما 

. تخاس نوفدم  عیقب  ناتسربق 
ص:357  ، داشرإلا همجرت 

تافو ببس   1 لصف -
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شنفد ماگنه  ياهدمآشیپ  هداتسرف و  ترضح  نآ  لتق  يارب  هیوعم  هک  یمس  نسح و  ماما  تافو  صوصخ  رد  يرابخا  لصف  نیا  رد  ( 1)
. مینکیم نایب  ار 

ماما هکنیاب  طورـشم  مروآرد  دـیزی  مدـنزرف  يرـسمهب  ارت  مهاوخیم  نم  هک  هداتـسرف  هدـعج  شیپ  یناـهنپ  ار  یـسک  هیوعم  تفگ : هریغم 
هیوعم نکیل  تخاس  مومـسم  ار  ارهز  دنزرف  مه  وا  داتـسرف  يو  يارب  راک  ماجنا  زا  شیپ  مه  مهرد  رازه  دـص  يزاسب و  مومـسم  ار  یبتجم 

. درواین رد  دیزی  يرسمهب  ار  وا  ینعی  درکن  افو  دوخ  دهعب  تسوا  هنیرید  تداع  هک  نانچ 
نادـنزرف نایم  هاگ  ره  دروآ  هچب  دـنچ  وا  زا  هدـعج  درک و  باختنا  دوخ  يرـسمهب  اریو  هحلط  لآ  زا  يدرم  یبتجم ع  ماـما  تلحر  زا  سپ 

. درک مومسم  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نادنزرف  يا  دنتفگیم  هدرک و  شنزرس  ار  نانآ  دمآیم  شیپ  یتفلاخم  شیرق ، زا  هدع  هدعج و 
نوچ هتفر  اضوتمب  یبتجم ع  ماما  مدوب  شراوگرزب  ردارب  ترضح و  نآ  روضح  یبتجم  ماما  ترـضح  لزنم  رد  نم  تفگ  قحـسا  نب  رمع 

اب ار  نآ  نم  داتفا و  نوریب  مرگج  زا  هراپ  راب  نیا  اریز  دوبن  هعفدنیا  دننام  هبترم  چـیه  دـندیناروخ و  رهز  ارم  هبترم  نیدـنچ  دومرف  تشگرب 
. مداد تکرح  بوچ 

لتقب ار  وا  یهاوخیم  ایآ  تسیچ  وا  ماـن  نتـسناد  زا  امـش  رظن  دومرف  دـیناروخ !؟ رهز  امـشب  یئاـفویب  هچ  راـب  نیا  دیـسرپ  نیـسح ع  ماـما 
وا رگا  دریگیم و  ماقتنا  وا  زا  رتهب  وت  زا  ادـخ  هدـیناشن  زور  نیاب  ارم  هک  دـشاب  نامه  منک  یفرعم  دـیاب  نم  هک  ار  یـسک  نآ  رگا  يرواـیب 

هدشن يراک  بکترم  هک  یسک  مهاوخیمن  نم  دشابن 
ص:358  ، داشرإلا همجرت 

. دتفیب یگراچیب  هب  مرج  نودب 
زا يدوز  نیمهب  ردارب  يا  دومرف  هدیبلط  ار  نیـسح ع  ماما  ترـضح  دـش  کیدزن  نسح ع  ماما  تافو  هک  یماگنه  هتفگ  یقراخم  دایز  ( 1)
هچ منادیم  مدید و  تشط  نایم  رد  ار  دوخ  رگج  هراپ  زورما  مدـش و  مومـسم  نم  مدرگیم ، لئان  دوخ  يادـخ  رادـیدب  موشیم و  ادـج  وت 
رب هک  یقحب  دنگوس  کنیا  درک  مهاوخ  ینمشد  يو  اب  ادخ  هاگـشیپ  رد  نم  هتفرگ و  همـشچرس  اجک  زا  هدرک و  نم  رب  ار  افج  نیا  یـسک 

. درک دهاوخ  هچ  نم  هراب  رد  ادخ  ات  شاب  رظتنم  نکم و  بیقعت  نآ ، بکترم  دمآشیپ و  نیا  زا  مراد  وت 
ات ربب  مدج ص  نویامه  دقرم  رانک  هدراذگ  ریرـس  رب  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  ناشوپب و  ارم  مشچ  مدرک  تلحر  ایند  زا  نم  هاگ  ره  کنیا 

یعمج هک  تسناد  یهاوـخ  يدوزب  راپـسب و  كاـخب  اـجنآ  رد  ربـب و  دـسا  تنب  همطاـف  ماهدـج  ربـق  يوـلهپ  ارم  سپـس  مـنک  هزاـت  يدـهع 
ادخ رطاخ  يارب  منکیم  شرافـس  وتب  نونکا  دنیآیم  درگ  يریگولج  يارب  يرادب و  نوفدم  مدج  ربق  رانک  رد  ارم  یهاوخیم  دنرادنپیم 

. دوشن هتخیر  یتماجح  هشیش  هزادناب  نوخ  نم ، هزانج  ياپ  رد  نک  یعس 
هیلا راشم  ترـضحب  هک  یلع ع  تیـصو  هب  هداد و  رارق  دوخ  رظن  تحت  ار  وا  ياههدـنامزاب  نادـنزرف و  ناسک و  درک  تیـصو  يوب  هاـگنآ 

ار مدرم  داد و  رارق  دوخ  نادناخ  تسرپرـس  ار  وا  شردپ  دیـسر و  تفالخب  هک  یماگنه  رد  یبتجم  ماما  دننام  هرخالاب  دـنک و  لمع  هدومن 
. دریگب هشیپ  ار  هیور  نامه  نیسح  ماما  ترضح  درک  یفرعم  ینیشناج  ناونعب  ار  وا  دوخ  زا  سپ  دومن و  تیاده  یبتجم  ماما  نیمارف  ماجناب 

يارب هیـصولا  بسح  هدراذـگ  ریرـس  يور  رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  ردارب  نیـسح ع  ماما  ترـضح  دومرف  تلحر  نسح ع  ماما  نوچ 
. دش وا  رهطم  دقرم  هدامآ  ربمغیپ ص  سدقم  ربق  اب  عادو  نیرخآ 

ص:359  ، داشرإلا همجرت 
رانک رد  ار  شراوگرزب  ردارب  كاپ  ندب  هیلا  راشم  ترـضح  هک  دنتـشاد  نامگ  دندوب  مدـقمه  يو  اب  هک  هیما  ینب  زا  نیریاس  ناورم و  ( 1)
عادو نیرخآ  يارب  ار  ردارب  هزانج  نیسح ع  ماما  نوچ  دندیـشوپ  گنج  سابل  هدمآ و  درگ  هدز  شیپ  تسد  اهنآ  درک  دهاوخ  نفد  ربمغیپ 

يریگولج یبتجم  ماما  هزانج  دورو  زا  ناگناگیب  دیامن  نسح ع  ماما  ترـضح  دجما  دـج  ینعی  ادـخ ص  لوسر  رهطم  مرح  دراو  تساوخ 
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نم زا  یتحاران  هچ  رگم  تفگ  هتخادـنا  غامد  رد  داب  دـش و  راوس  يرطاق  رب  تشاد  یلبق  داد  رارق  ناورم  اب  هک  مناخ  هشیاع  انمـض  هدرک و 
«. دیوگ نینچ  نیا  هک  یناهد  داب  هتسکش   » دینک نم  هناخ  دراو  ارم  نمشد  دیهاوخیم  هک  هدید 

نابیقر اب  راکیپ  تاقوا ، زا  يرایـسب  اریز  دـینک  عافد  دوخ  قح  زا  دـیوش و  هدامآ  مدرم  يا  تفگیم  دوخ  ناـیفارطا  عیجـشت  يارب  ناورم  و 
. تسنادناخ اب  شیاسآ  زا  رترب 

نم ددرگ !؟ نوفدـم  يو  رانک  رد  ربمغیپ ص  دوخ  هداز  نسح  دوش و  نفد  هنیدـم  لحم  نیرترود  رد  هناگیب  ناـمثع  هک  تسا  راوازـس  اـیآ 
تخبدب نآ  ياجبان  راتفگ  دیـشک . مهاوخ  ریـشمش  نونکا  مه  نم  دریگب  دوخب  یعقاو  تروص  يدمآشیپ  نینچ  تشاذگ  مهاوخن  زگره 

. دوش اپرب  هنتف  هیما ، ینب  مشاه و  ینب  نایم  دوب  کیدزن  دز و  نماد  ار  بوشآ  شتآ 
تسود و كاپ  ندـب  میهاوخیمن  ام  هک  درگرب  اجنامهب  هدـمآ  اجک  ره  زا  ناورم  يا  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  ناورم  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع 

تیـصو اب  قباطم  ار  وا  هاگنآ  دـنک  هزات  ادـخ ص  لوسر  اـب  يدـهع  میهاوخیم  هکلب  مینک  نفد  ادـخ ص  لوسر  راـنک  رد  ار  دوخ  ياـقآ 
شدـج ربق  رانک  ار  وا  هزانج  دوب  هدرک  تیـصو  وا  ترـضح  رگا  تخاس و  میهاوخ  نوفدـم  دـسا  تنب  همطاـف  شاهدـج  راـنک  رد  شدوخ 

دیاب هک  تسنادیم  یبوخب  یبتجم  ماما  يرآ  یئامن  يریگولج  ام  زا  یناوتب  هکنیا  زا  يرتهدنامرد  رتزجاع و  وت  هک  يدیدیم  میزاسب  نوفدم 
نارگید هچنانچ  دوش  يزیرنوخ  ادخ  لوسر  رهطم  مرح  رد  شنفد  يارب  دشن  رضاح  درک و  مارتحا  شدج  ربق  زا 

ص:360  ، داشرإلا همجرت 
. دندش وا  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  هدراذگن و  مارتحا  ادخ  لوسر  رهطم  دقرم  زا 

رون هلیسو  نیدب  یهاوخیم  یهجیم  رتش  رب  یماگنه  ینیـشنیم و  رطاق  رب  يزور  وت ...  رب  ياو  تفگ  هدرک  هجوت  مناخ  هشیاعب  سپـس  ( 1)
دـشاب هاگ  ره  ادخ  يدیـسر و  دوخ  فدهب  يدش و  تیافک  يدیـسرت  یم - هچنآ  زا  درگرب  یگنجب  وا  ناتـسود  اب  ینک و  شوماخ  ار  ادخ 

. تفرگ دهاوخ  ناشنانمشد  زا  ار  تمصع  تیب  لها  ماقتنا 
هتخیر نوخ  تماجح  هشیش  هزادناب  وا  هزانج  ياپ  رد  هک  دوب  هتسب  هن  نامیپ  نم  اب  مردارب  رگا  ادخب  دنگوس  دومرف  نیسح ع  ماما  ترـضح 

ناـگراچیب ناـمه  امـش  دـندروآیمرب . امـش  راـگزور  زا  راـمد  دـندمآ و  یم - نوریب  اـهماین  زا  یهلا  ياهریـشمش  هنوگچ  دـیدیدیم  دوشن 
ار یبتجم ع  ماما  مولظم  هزانج  هاگنآ  دـیتخاس  لطاب  ار  نیب  امیف  طئارـش  دیتسکـش و  ار  ناتدوخ - اـم و  ناـیم  دـهع  هک  دـیدوب  ناهایـسور 

هقح مولظملا و  مدب  كدشنا  مهللا  ریگب  ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  یهلا  دندرک  نفد  دسا  تنب  همطاف  شاهدج  ربق  رانک  رد  هدرب و  عیقب  فرطب 
. یضرت بحت و  امب  انیلا  هجوت 

نسح ماما  نادنزرف  مود  باب 

هراشا

ناشردام نیسحلا  ما  نسحلا و  ما  شرهاوخ  ود  نسحلا و  نب  دیز  هتشاد 1 و 2 و 3  رتخد  رسپ و  دنزرف  هدزناپ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ( 2)
تسا 5 و 6 و 7 هیرازف  روظنم  رتخد  هلوخ  شرداـم  نسح  نبا  نسح  تسا 4  یجرزخلا  ۀبلعث  نب  ورمع  نب  ۀبقع  دوعسم  وبا  رتخد  ریـشب  ما 

ناشردام هَّللا  دبع  مساق و  نسح و  نب  ورمع 
ص:361  ، داشرإلا همجرت 

شردارب و  دشاب ) هتسکش  شنادند  لصا  زا  هک  دنیوگیم  یسکب   ) مرثا نسح  دوب 9 و 10 و 11  دلو  ما  شردام  نمحرلا  دبع  دوب 8  دلو  ما 
زا هیقر  هملـس 15  ما  همطاف 14  هَّللا 13  دـبع  ما  هدوب 12  یمیت  هَّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  تنب  قحـسا  ما  اهنآ  ردام  همطاـف  ناـشرهاوخ  هحلط و 

. دناهدوب رگید  ناردام 
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نسحلا نب  دیز   1 لصف -

ادـخ لوسر  تاقدـص  یلوتم  تنیط و  كاپ - عبطلا و  میرک  راوگرزب و  هدازهاش  رتگرزب و  یبتجم ع  ماـما  نادـنزرف  همه  زا  هیلا  راـشم  ( 1)
. دندشیم هجوتم  ودب  فارطا  زا  مدرم  هدیئاتسیم و  رایسب  ار  وا  بانج  رصع  ناگدنیارس  دوب  ص 

هب دیـسر  تفالخب  کلملا  دبع  نبا  نامیلـس  نوچ  دوب و  ادخ ص  لوسر  تاقدص  یلوتم  میتفگ  هچنانچ  هدربمان  دنـسیونیم  ناسیون  خـیرات 
وا ناکیدزن  زا  هک  ار  سک  نالف  نک و  لزع  ادخ  لوسر  تاقدص  تیلوت  زا  ار  دیز  دسرب  وتب  نم  همان  هک  يدرجمب  تشون  شاهنیدم  لماع 

. مالسلا و  روآرب . دهاوخب  هچ  ره  زا  تاجایتحا  نک و  رومأم  تاقدص  تیلوتب  دوب 
دـسرب وتب  نم  همان  نوچ  تسا  مشاه  ینب - ياقآ  راوگرزب و  دـیز  تشون  هنیدـم  رازگراک  هب  دیـسر  تفـالخب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوچ  و 

. مالسلا نک و  عیرست  شیاهراک  ماجنا  رد  راذگاو و  واب  ار  تاقدص  تیلوت 
ص:362  ، داشرإلا همجرت 

: هتفگ دیز  شیاتس  رد  یجراخ  ریشب  نب  دمحم  ( 1)
ناراب ياههراتس  هک  یناتـسبات  ره  رد  دیز  دنوشیم  زبسرـس  نآ  کشخ  ياهبوچ  دسرب  یکـشخ  دنلب  نیمزرـسب  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگ  ره 

. تسنامدرم راهب  دننک  فلخت  دعر  راد و 
نسحلا نب  دیز   1 لصف -  داشرإلا 362  همجرت  تسا . رات  ياهبـش  نابات  غارچ  دریگیم و  هدـهعب  ار  اهتحارج  همه  هید  هک  تسا  یـسک  وا 

361 ص :  ..... 
نآ زا  دـندرکیم  دای  وا  لـئاضف  زا  هدورـس و  يراعـشا  وا  هیثرم  رد  ناگدنیارـس  زا  يرایـسب  تشذـگرد و  یگلاـس  دون  نس  رد  نسح  نب  د 

. هتفگ وا  كوس  رد  یحمج  یسوم  نب  ۀمادق  هلمج 
. تفای دوجو  اجنآ  رد  یفورعم  هک  دش  مولعم  تشاد  یفخم  ام  ناگدید  زا  دربورف و  دوخ  رد  یناهگان  ار  دیز  ندب  نیمز ، هچ  رگا 

. هدوب راتفر  کین  يدرم  نکیل  هدونغ  كاخ  لد  رد  هچ  رگا  وا 
دنکفایم وا  هناخ  رد  رفـس  راب  يدـنمزاین - هاگ  ره  ددرگیمرب  دـیآیم و  يدـنمزاین  يارب  وا  تسنادـیم  دادـیم و  شوگ  ناـگراچیب  نخـسب 

يو اب  دوخ  نادناخ  یگرزب  اب  وا  دنک  یهاتوک  وا  مارتحا  رد  یتسپ  راکدب و  صخش  هاگ  ره  تساجک و  وت  فده  دیـسرپیمن  وا  زا  هراومه 
. درذگیمرد شاهدرک  زا  راتفر و 

. دناتعاجش هشیب  ناریش  اهراکیپ  رد  دننکیم و  یئاریذپ  نانامهیم  زا  دنیاشخبیم و  ناگدنب  هب  هک  نانآ 
يرگید گرزب  دریمب  ناـنآ  زا  یگرزب  هاـگ  ره  تسا  یقاـب  ناشیگـشیمه  ثرا  یمیدـق و  تزع  دوش  بلـس  اـهنآ  زا  هزاـت  يوربآ  هاـگ  ره 

. درادب راوتسا  ار  وا  ياهانب  هک  دمآ  دهاوخ  يرگید  میرک  ددرگیم و  نانآ  نیشناج 
ص:363  ، داشرإلا همجرت 

. دش دهاوخ  ینالوط  ام  باتک  مینک  دای  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  رگا  هدش و  هتفگ  وا  يارب  رایسب  اههیثرم  لیبق  نیا  زا  هرخالاب  و  ( 1)
. دنتشادن یتماما  ياعدا  وا  هراب  رد  همه  مه  نایعیش  زا  کی  چیه  نینچمه  درکن و  تماما  ياعدا  هجو  چیهب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  دیز 

الب تسا و  صوصنم  تماما  هک  تسا  دقتعم  یماما  يدیز : یماما و  هدش  میـسقت  هتـسد  ودب  هعیـش  هک  دـش  هدروآ  تهج  نآ  زا  هلمج  نیا 
ههبش کشب و  ار  نایعیش  ات  هدومنن  دوخ  يارب  یئاعدا  نینچ  بانج  نآ  نادنزرف  زا  کی  چیه  هدوبن و  نسح  ماما  نادنزرف  رد  تماما  کش 

تخیواین هیما  ینب  اب  دیز  هک  یتروص  رد  دیگنج  نافلاخم  اب  درک و  مایق  دیاب  تسا  دقتعم  نینـسح  یلع و  زا  سپ  يدـیز : نکیل  دـنزادنیب 
هکنآ اب  دومن  ارادـم  نانمـشد  اب  درک و  رازگرب  هیقت  هب  ار  اهراک  دـیاب  تشاد  هدـیقع  دادـیم و  ماجنا  ار  هطوبرم  روما  ناشیا  هیحاـن  زا  هکلب 
هدیقع اب  دیز  مارم  میتفگ  هک  نانچ  دش و  هریچ  نانمـشد  رب  درک و  مایق  دیاب  دـنتفگیم  نانآ  دـندرکیم و  راتفر  مارم  نیا  فالخ  رب  هیدـیز 

. دشابیمن ماما  سپ  تسین  راگزاس  هیدیز 
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. دننادیمن تماما  ماقم  هتسیاش  ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  الوصا  دننادیم و  ماما  ار  هیما  ینب  هیوشح :
هدرک رایتخا  ار  وا  هلزتعم  ياروش  هک  تسا  یسک  ماما  هرخالاب  دنک و  يراکمه  لازتعا  هدیقع  رد  نانآ  اب  هک  دننادیم  ماما  ار  یسک  هلزتعم :

. هتشادن يراک  رس و  اههیور  هنوگ  نیا  اب  وا  دش  هراشا  دیز  لاوحا  رد  هچنانچ  دشاب و  هتخانش  تیمسرب  و 
. هدوب شدج  ردپ و  راتسود  فالخ  الب  دیز  هکنآ  اب  دنریذپیمن  درادیم  تسود  ار  نینمؤملا ع  ریما  هک  یسک  تماما  جراوخ :

ص:364  ، داشرإلا همجرت 

نسح نب  نسح   2 لصف -

. دوب یلع ع  نینمؤملا  ریما  شراوگرزب  دج  تاقدص  یلوتم  اسراپ و  لضاف و  سیئر و  راوگرزب و  يدرم  هیلا  راشم  ترضح  ( 1)
ریما تاقدـص  یلوتم  نسح  نب  نسح  هتفگ  هدربمان  هدرک : تیاور  نینچ  راکب  نب  ریبز  ار  نآ  هک  داتفا  فسوی  نب  جاجح  وا و  نایم  یقاـفتا 

نب رمع  ات  داد  داهن  شیپ  يوب  هداتفا  نسح  رب  شراذـگ  دوخ  بکوم  اـب  يزور  دوب  هنیدـم  ریما  جاـجح  هک  یماـگنه  دوب  یلع ع  نینمؤملا 
هک ار  یطرش  مناوتیمن  نم  تفگ  هدرکن  یئانتعا  جاجح  نخس  هب  يو  دهدب  تکرـش  دوخ  تیلوت  رد  هدوب  شنادناخ  زا  ومع و  هک  ار  یلع 

. داد مهاوخ  رارق  وت  تیلوت  کیرش  ار  وا  نم  کنیا  تفگ  جاجح  مهدب  تکرش  دوخ  اب  ار  وا  هداد و  رییغت  هدومن  یلع ع 
مکحلا ما  نب  ییحی  تساوخ  نذا  دیسر و  وا  هاگرابب  نوچ  دش  هناور  کلملا  دبع  بناجب  جاجح  زا  ربخیب  تفگن و  يرگید  نخس  نسح 

هدرک و تسرد  ار  تراک  يدوزب  نم  داد  خساپ  هدربمان  تفگ  ار  شندمآ  تلع  نسح  دیسرپ  وا  ندمآ  زا  دومن  مالس  هدرک  تاقالم  يو  اب 
. درک مهاوخ  ار  تشرافس  کلملا  دبع  روضح 

نآ تفگ  نخـس  يو  اب  ینابرهم  لاـمک  اـب  هتـشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  کـلملا  دـبع  دـش  دراو  کـلملا  دـبع  رب  ناذـیتسا  زا  سپ  نسح 
تفگ نسح  هب  کلملا  دبع  تشاد  روضح  مه  ییحی  هک  سلجم  نامه  رد  دوب  نایامن  يو  رد  يریپ  راثآ  هدش و  هتـسکش  نسح  راگزور ،

. يدش ریپ  دوز  دمحم  وبا  يا 
ص:365  ، داشرإلا همجرت 

وا دنوشیم و  دراو  وا  رب  جوف  جوف  زور  ره  هک  اهیقارع  ياههدعو  اهوزرآ و  يرآ  تسیچ ؟ وا  يریپ  عنام  تفگ  هدرک  یتسدـشیپ  ییحی  ( 1)
یتفگ و اجبان  سب  ینخس  دومرف  هدرک  باطخ  يوب  نسح  هدرک  دیپس  ار  وا  تروص  رـس و  يوم  دننکیمن  افو  دنهدیم و  تفالخ  هدعو  ار 

. میوشیم ریپ  يدوزب  هک  میتسه  هداوناخ  ام  يرادنپیم  هک  تسین  نینچ  يدومن  لباقان  رایسب  یئاطع 
هیضق نسح  يدمآ ، ام  بناجب  هنیدم  زا  هچ  يارب  کنیا  دیسرپ  هدرک  ضوع  ار  نخس  دادیم  شوگ  ناشنانخـسب  اجنیدب  ات  هک  کلملا  دبع 
تشاد دهاوخن  یقح  نینچ  هاگ  چیه  وا  تفگ  کلملا  دبع  دیناسر  عالطاب  دزاسب  کیرـش  يو  اب  ار  رمع  دهاوخیم  هدربمان  هکنیا  جاجح و 

. درک مارتحا  یبوخب  نسح  زا  تشون و  جاجح  هب  هراب  نیا  رد  همان  دیامنن و  زواجت  وت  قحب  ات  مسیونیم  واب  نم 
دوب هدش  تحاران  تخـس  يو  ياجبان  نانخـس  زا  هک  نسح  درک  تاقالم  يو  اب  ییحی  دش  جراخ  کلملا  دبع  شیپ  زا  نسح  هک  یماگنه 

. يدرک تیاعس  یئامن  تیامح  نم  زا  هکنآ  ياجب  يدوب  هداد  نمب  هک  یکمک  هدع  دوب و  نیمه  تفگ  هدرک  باتع  يوب 
ار تتجاح  تشادـیمن  وت  زا  یفوخ  رگا  دراد و  میب  وت  زا  هراومه  کـلملا  دـبع  اریز  وشم  تحاراـن  نیا  زا  شیب  شاـب و  مارآ  تفگ  ییحی 

. مدومنن یهاتوک  وتب  کمک  ناسحا و  رد  نم  دروآیمنرب و 
فیدر رد  زین  وا  دـنداتفا  تراسا  هب  يو  نادـناخ  دـش و  دیهـش  شراوگرزب  يومع  نوچ  تشاد و  روضح  ـالبرک  هیـضق  رد  نسح  دـنیوگ 

هاگ چیه  ادخب  دنگوس  تفگ  درک و  جراخ  ناریسا  نایم  زا  ار  وا  دمآ و  هجراخ  رسپ  ءامسا  داد  تلهم  يوب  راگزور  نکیل  دمآرد  ناریـسا 
. دیشخبهب شرهاوخ  رسپ  ناسح  وبا  هب  ار  وا  تفگ  مه  دعس  رمع  دسریمن  واب  یسک  تسد  دیآرد و  تراسا  دنب  هب  هلوخ  رسپ  دیابن 

ص:366  ، داشرإلا همجرت 
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. درک تسیز  يدنچ  تفای و  يدوبهب  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  ریسا  لاح  نامه  اب  هدش و  رادهحیرج  يو  دنیوگ  مه  و  ( 1)
هک ارم  نارتخد  زا  کی  ره  ردارب  راگدای  يا  دومرف  ترـضح  درک  يراگتـساوخ  ار  شنارتخد  زا  یکی  شراوگرزب  يومع  زا  نسح  دنیوگ 

همطاف مرتخد  کنیا  نم  دومرف  نیسح ع  ماما  ترضح  درکن  ضرع  یخساپ  هدیـشک  تلاجخ  نسح  امن . باختنا  دوخ  يرـسمهب  یهاوخیم 
. مروآیمرد وت  يرسمهب  دراد  تهابش  ارهز ع  همطاف  مراوگرزب  ردامب  رتشیب  نارگید  زا  هک  ار 

. درک تلحر  یگلاسجنپ  یس و  نس  رد  نسح  نب  نسح 
. داد رارق  دوخ  یصو  ار  شیردام  ردارب  دمحم  نب  میهاربا  لاح  نیع  رد  دوب  تایح  دیق  رد  دیز  شردارب  هکنآ  اب  نسح 

زا همطاف  دربیم  رسب  هزور  زامنب و  اجنآ  رد  ار  زور  بش و  دز و  همیخ  وا  ربق  رس  رب  نیسحلا  تنب  همطاف  شرسمه  درک ، تلحر  نسح  نوچ 
دینک عمج  ار  هاگرخ  نیا  دش  بش  نوچ  تفگ  دوخ  نازینکب  تشذگ  هیـضق  نیا  زا  لاس  کی  نوچ  دوب  یتشهب  هیروح  هباشم  یئابیز  رظن 

«. دنتشادرب تسد  هدش  دیماان  هکلب   » داد خساپ  يرگید  دنتفای » هداد  تسد  زا  ار  هچنآ  ایآ   » دیوگیم یسک  دینش  همطاف  هاگنابش 
ار عوضوم  نیمه  هچنانچ  دوبن  یعدم  وا  يارب  ار  تمس  نیا  مه  یسک  زین  درکن و  تماما  ياعدا  هجو  چیهب  تفر و  ایند  زا  نسح  نب  نسح 

. میداد رکذت  دیز  يارب 
مالسا فرط  زا  داب و  دونشخ  نانآ  زا  لاعتم  يادخ  دندش  دیهش  البرک  رد  هس  ره  هَّللا  دبع  مساق و  رمع و 

ص:367  ، داشرإلا همجرت 
. داهد کین  شاداپ  نانآ  هب  ناناملسم  و 

. تشذگرد دوب  مارحا  سابل  رد  هک  نانچمه  ءاوبا  رد  دش و  فرشم  هَّللا  تیب  جح  هب  شیومع  هارمه  نمحرلا  دبع 
. هدشن وا  لاوحا  ضرعتم  یسک  نکیل  دوب  لضاف  يدرم  مرثا  هب  فورعم  نسح  نب  نیسح 

. دوب داوج  درمناوج و  يدرم  نسح ، نب  ۀحلط 
ص:368  ، داشرإلا همجرت 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  موس  باب 

هراشا

تفالخ و رمع و  تدم  تماما و  لئالد  تدالو و  خیرات  نسح و  ماما  زا  سپ  ماما  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  لاوحا  رب  لمتـشم  باب  نیا  ( 1)
. وا رابخا  زا  يرصتخم  دالوا و  ددع  نفد و  لحم  تافو و  تلع  تشذگرد و  نامز 

تیـصو دج و  ردپ و  حیرـصت  هب  هک  تسا  ادـخ ص  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  یلع ع و  نب  نیـسح  شردارب  یبتجم  ترـضح  زا  سپ  ماما 
. هدیدرگ لئان  تفالخ  ماقمب  شراوگرزب  ردارب 

شراوگرزب ردپ  روضح  ار  وا  همطاف  شردام  دش  دلوتم  هنیدـم  رد  ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  رد  هَّللا و  دـبع  وبا  ترـضح  نآ  هینک 
ردارب نیسح ع و  ماما  درک  هقیقع  وا  يارب  يدنفسوگ  دیمان و  نیسح  ار  وا  ادخ ص  لوسر  داد  هدژم  يو  دالیم  زا  هدروآ  مرکا ص  ربمغیپ 

. دناتمحر ربمغیپ  هداون  ود  کش  نودب  ءاملع و  قافتاب  دناتشهب و  ناناوج  ياقآ  ود  ادخ ص  لوسر  یهاوگب  شراوگرزب 
رد رتبوبحم  شنادناخ  نادنزرف و  همه  نایم  زا  ود  ره  دنتشاد و  تهابـش  ادخ  لوسرب  اپب  ات  هنیـس  زا  نیـسح  هنیـس و  هب  ات  رـس  زا  نسح ع 

. دندوب ادخ ص  لوسر  دزن 
تـسود ار  اهنآ  مه  وت  مرادیم  تسود  ار  دنزرف  ود  نیا  نم  اراگدرورپ  دومرفیم  نیـسح  هراب  رد  مدینـش  ادـخ ص  لوسر  زا  تفگ  ناملس 

. ار ناشیا  ناتسود  رادب  تسود  رادب و 
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تسود ار  وا  نم  هک  یسک  مرادیم و  تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  نینسح  هک  یسک  هدومرف  زین  و  ( 2)
ص:369  ، داشرإلا همجرت 

نمشد ار  وا  نم  درادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  یـسک  دربیم و  تشهب  هب  درادب  بوبحم  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  درادیم و  تسود  ار  وا  ادخ  مرادب 
. دربیم منهجب  درادیم و  ضوغبم  ار  وا  ادخ  دشاب  نم  ضوغبم  هک  یسک  مرادیم و 

. دننم يایند  ناحیر  هخاش  ود  نینسح  دومرفیم  و 
تساوخیم ادخ ص  لوسر  نوچ  دنتفرگ  رارق  بانج  نآ  تشپ  رب  دندمآ و  نینسح  دوب  زامن  لوغـشم  ادخ ص  لوسر  تفگ  دوعـسم  نبا 

هرخالاب دنتفرگیم و  رارق  ترضح  تشپ  رب  اهنآ  زاب  تفریم  هدجـسب  نوچ  دراذگیم و  نیمز  رب  تفرگیم و  یمارآ  هب  ار  اهنآ  درادرب  رس 
دیاب درادـیم  تسود  ارم  هک  یـسک  دومرفیم  دـیناشنیم و  پچ  يوناز  رب  ار  يرگید  تسار و  يوناز  رب  ار  یکی  دـشیم  غراف  زاـمن  زا  نوچ 

. درادب تسود  زین  ارم  راگدای  ود  نیا 
نید و هک  هدوب  مدرم  رب  یهلا  تجح  ود  یلع ع  زا  سپ  زین  دندوب و  ربمیپ  راوتـسا  لیلد  تجح و  رفن  ود  هلهابم  هیـضق  رد  دنزرف  ود  نیا  و 

. دنیامن يرای  ار  مالسا  تلم 
هک دنربیم  رسب  یمدرم  اهنآ  رد  هدیرفآ و  برغم  قرشم و  رد  رهش  ود  ادخ  دومرفیم  شباحـصا  هب  نسح ع  ماما  دومرف  قداص ع  ترـضح 
. دشابیمن نیسح ع  مردارب  نم و  زج  یئادخ  تجح  اهنآ  دوخ  رد  اهنآ و  نایم  رد  ادخب  دنگوس  هدومنن و  ادخ  ینامرفانب  مامتها  هاگ  چیه 

دایز رسپ  باحصا  هب  البرک  هعقاو  رد  هک  هدش  لقن  هَّللا ع  دبع  ابا  ترضح  زا  تیاور  نیمه  دننام  و 
ص:370  ، داشرإلا همجرت 

دینادب دیاهتـشک و  ار  ادخ  تجح  دیـشکب  ارم  رگا  ادخب  دنگوس  ( 1 ( ؟ دیئامنیم يرای  ارم  نانمـشد  هدرک و  مایق  نم  هیلع  هدـش  هچ  دومرف 
هک تسیرهش  ود  نامه  اسرباج  اقلباج و  زا  روظنم  تسین  نم  زج  دشاب  شقلخ  رب  ادخ  تجح  هک  يربمغیپ  رـسپ  اسرباج  اقلباج و  نایم  رد 

. هدومرف یبتجم  ماما 
اب ربمغیپ ص  هک  تسنامه  هلهابم  هیـضق  رب  هوالع  دـنیادخ  هدـیزگرب  تجح و  راوگرزب  ود  نیا  هکنیا  نینـسح و  لاـمک  لـیلد  نیرتـالاب  و 

دوب و هدومرفن  تعیب  یلاسدروخ  هچب  چیه  اب  ارهاظ  هکنآ  اب  دروآ  اجب  ار  یمالـسا  تعیب  نانآ  اب  دـندوب  یلاس  دروخ  دـنزرف  ود  اهنآ  هکنآ 
كدوک راک  ربارب  رد  هکنآ  اب  هداد  رارق  ناشلمع  شاداپ  ار  تشهب  هتفریذـپ و  دـندوب  لاسدروخ  هکنآ  اـب  ار  اـهنآ  لـمع  نآرق  هکنآ  رگید 

ْمُکُمِعُْطن امَّنِإ  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دیامرفیم  یتا  له  هروس  رد  لاعتم  يادخ  هدیـسرن  یتیآ  نینچ  يرگید 
َو ًاروُرُـس  َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف  ًاریِرَطْمَق  ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ  ًاروُکُـش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول 

دینک نامگ  نانچ  و   ) دنهدیم راتفرگ  ردپیب و  هدنامرد و  هب  ار  ناشاذغ  دندنمزاین  دوخ  هک  یلاح  نیع  رد  ًاریِرَح  َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج 
يراتفرگ و زور  زا  دوخ  يادخ  زا  ام  میبلطیمن و  امـش  زا  يریدقت  شاداپ و  میدرک و  کمک  ادخ  يارب  امـشب  ام  دـنیوگیم ) نانآ  هب  هک 

ربارب رد  ار  شتمعن  تشهب و  دومن و  تاقالم  نانآ  اب  ینامداش  اـب  درک و  يرادـهگن  زور  نآ  زا  ار  ناـنآ  مه  ادـخ  میـسارهیم و  یگراـچیب 
. داد شاداپ  نانآ 

مه راوگرزب  ود  نیا  تین  هک  تسنآ  زا  یکاح  هداد  رارق  ناشردام  ردـپ و  ءاـطعا  فیدر  رد  ار  نینـسح  لـمع  هکراـبم  هیآ  نیا  هچناـنچ  و 
هچنانچ دـنراگدرورپ  ترـضح  يامظع  تجح  ادـخ و  راکـشآ  تیآ  راوگرزب  ود  ره  هک  میمهفیم  اـجنیا  زا  تساـهنآ و  تین  اـب  يواـسم 

یگدیزگرب توبن و  رب  لیلد  هراوهگ  رد  یسیع  نتفگ  نخس 
ص:371  ، داشرإلا همجرت 

. دوب وا  تیعقوم  زا  یکاح  ادخ و  بناج  زا  وا 
تموکح ینعی  دـنزیخرب  ای  دننیـشنب  دـنماما  ود  نینـسح  هک  هدومن  ناـشیا  تماـما  رب  حیرـصت  نیا  زا  شیپ  مه  ادـخ ص  لوسر  يراـب  ( 1)
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. دنوش رارقرب  ناشیاجب  نافلاخم  دنشاب و  هناخ  رد  ای  دنکن  عیاض  ار  اهنآ  قح  یسک  هک  دنشاب  هتشاد  يرهاظ 
درک و نییعت  دوخ  زا  سپ  یـصو  ار  نسح  ماـما  دوخ  دـنزرف  مه  یـضترم  یلع  هچناـنچ  داد  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  مه  یبـتجم  ماـما  زین  و 

. دومرف رختفم  تماما  تیاصوب  دوخ  زا  دعب  ار  یلع ع  ادخ ص  لوسر 

تماما رب  لیلد   1 لصف -

بانج و نآ  دوخ  تیـصوب  شراوگرزب  ردارب  تلحر  زا  سپ  هَّللا ع  دبع  ابا  ترـضح  یئاوشیپ  تمـس  میتشون  نیا  زا  شیپ  هک  يروطب  ( 2)
اب هک  یحلص  هیقت و  رثا  رب  بانج  نآ  دوخ  دنچ  ره  دننک  يوریپ  ترضح  نآ  زا  هک  هدوب  مزال  دارفا  همه  رب  تباث و  شردپ  دج و  حیرصت 

سپ شرهگالاو  ردپ  یئاوشیپ  هچنانچ  دومرفیم  يریگولج  دوخ  یئاوشیپ  هب  توعد  تماما و  زاربا  زا  دنک  افو  نادب  دـیاب  تشاد و  هیواعم 
ردارب یئاوشیپ  دـننام  دوـب و  ماـع  صاـخ و  ملـسم  درکیمن  يراـهظا  هنوـگ  چـیه  هکنآ  اـب  شتماـما  توـبث  مرکا و  ربـمغیپ  تشذـگرد  زا 

راوگرزب و ردپ  نیا  تقیقح  رد  دومن و  يراددوخ  روما  رد  فرـصت  زا  درک و  رازگرب  توکـسب  هیوعم  اب  شزاس  نامز  رد  هک  شدـنمجرا 
بناجب هنایفخم  هرخالاب  دوب و  روصحم  بلاـط ، وبا  بعـش  رد  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندرکیم  راـتفر  ربمغیپ ص  هیورب  شرادـمان  دـنزرف  ود 

. درک ترجاهم  هنیدم 
ص:372  ، داشرإلا همجرت 

درادرب دوخ  یتیالو  راک  يور  زا  هدرپ  دیامن و  تماما  راهظا  نیسح ع  ماما  دادیمن  هزاجا  هک  یشزاس  نامز  درم و  هیوعم  هکنآ  زا  سپ  ( 1)
هک اهنآ  يارب  ار  دوخ  یهلا  قح  دروآیم  تسدـب  تیعقوم  هک  یتقو  ره  درک و  توعد  راهظا  دوب  نکمم  هک  هزادـناب  نیـسح ع  دـمآ  رـسب 

يارب ار  دوخ  دومن و  توعد  ادخ  هار  رد  داهج  هب  ار  مدرم  نیا  زا  دـعب  درک  ادـیپ  ینارای  ارهاظ  هکنیا  ات  تخاسیم  راکـشآ  دـندوب  ربخیب 
شترضح هک  ار  دوخ  نایعیش  ات  دیدرگ  راپسهر  قارع  فرطب  لوسر  ادخ و  مرح  زا  دوخ  هداوناخ  اب  تخاس و  هدامآ  قح  نانمـشد  اب  لاتق 

. دیامرف يرای  دندوب  هدرک  توعد  نانمشد  ندرک  دوبان  يارب  ار 
ملسم تشاد ، رومأم  ادعا  اب  داهج  ادخ و  يوسب  توعد  يارب  ار  هنع  هَّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  دوخ ، زا  شیپ  نیـسح ع  ماما 

زا دننک و  يرای  اریو  هک  دندومن  تنامض  هتـسب و  نامیپ  وا  اب  هدرک و  تعیب  ناونع  نیمهب  وا  اب  هفوک  مدرم  دش و  دراو  هفوکب  رمالا  بسح 
. دندومن مکحم  تعیب  دقع  هتخاس و  نئمطم  اریو  هرخالاب  دنرادنرب و  تسد  تسوا  حالصب  هچنآ 

اهنامه نایم  رد  ملسم  دندرک  میلست  نانمشد  تسدب  ار  وا  هتخاس و  راوخ  ار  هیلا  راشم  ترضح  دنتسکش و  نامیپ  هک  دیـشکن  یلوط  نکیل 
. دومنن يرای  يو  زا  یسک  دیشون و  تداهش  تبرش  دندوب  هدرک  تعیب  يو  اب  هک 

دـندرک و تکرح  ارهز  دـنزرف  اب  راکیپ  يارب  هدومن  هایـس  ار  خـیرات  يور  ناشیئافویب  هقباـس  هک  هفوک  ناـیافویب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ 
دنتخاس مهارف  ار  وا  یگدنامرد  بابسا  نانچ  هرخالاب  دندومن و  تعنامم  رگید  ياهرهـشب  هجوت  زا  ار  وا  دندومن و  هرـصاحم  ار  وا  فارطا 

تسد يو  رب  ات  دنتـشاد  اور  وا  رب  ار  یگنـشت  دندش و  لئاح  تارف ، بآ  وا و  نایم  دنک و  رارف  یفرطب  دنتـسناوتیم  هن  تشاد و  يرای  هن  هک 
. دندرک دیهش  ار  وا  هتفای و 

دید و متس  نیـسح ع  دوب  اجرباپ  اهیتخـس  مامت  ربارب  رد  نیـسح ع  دوب  ادخ  هار  دهاجم  نیـسح ع  دش ، دیهـش  هنـشت  بل  اب  نیـسح ع  يرآ 
ار شمارتحا  هدرپ  دنتسکش و  ار  وا  تعیب  دیدرگ  دیهش  مولظم 

ص:373  ، داشرإلا همجرت 
دیـشون تداهـش  تبرـش  یهار  نامه  زا  وا  دندومنن  تاعارم  تشاد  نارگید  اب  وا  هک  يدهع  فده و  دندرکن و  افو  وا  نامیپ  هب  دندیرد و 

. دندوب هدیدرگ  نیریش  ماک  شردارب  ردپ و  وا  زا  شیپ  هک 

نسح ماما  تلحر  زا  سپ   2 لصف -
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نسح ماما  تلحر  زا  سپ   2 لصف -

نایعیـش درک  تلحر  نسح  ماما  نوچ  تسا - نیـسح ع  ماـما  تداهـش  جورخ و  تعیب و  توعد و  زا  یکاـح  هک  يراـبخا  زا  هصـالخ  ( 1)
یبتجم ترـضح  تبیـصم  يربک و  هعجاف  زا  سپ  اـم  هک  دنتـشون  نیـسح ع  ماـما  هب  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  هدـمآ و  شوج  بنجب و  قارع 

. میئامن تعیب  امش  اب  مینک و  علخ  تفالخ  زا  ار  هیوعم  میرضاح 
مناوتیمن دیاین  رس  نآ  تدم  ات  هک  ماهتسب  ینامیپ  نیا  زا  شیپ  هیوعم  اب  اریز  متسین  رـضاح  راک  نیا  يارب  نم  تشون  ناشیاب  نیـسح ع  ماما 

. مروآ لمعب  یتقد  هراب  نیا  رد  تسا  نکمم  دنک  تحار  ار  نارگید  دوخ و  هیوعم  نوچ  يرآ  منک . دهع  ضقن  منزب و  يراکب  تسد 
زا يدوزب  تشون  دوب  هنیدـم  رازگراـک  هیواـعم  فرط  زا  هک  هبتع  نب  دـیلو  هب  دـیزی  درم ، هیوـعم  هک  ترجه  تصـش  لاـس  بجر  همین  رد 

. هدم یتلهم  هنوگ  چیه  واب  ریگب و  تعیب  نیسح ع 
تـسیچ يارب  بش  زا  ماگنه  نیا  رد  وا  توعد  ببـس  هک  تفاـیرد  مه  ترـضح  دـناوخ و  دوخ  شیپ  هب  ار  نیـسح ع  ماـما  هاگنابـش  دـیلو 

ماگنه نیا  رد  داد  عالطا  نانآب  دنشاب و  هتشاد  هارمه  یگنج  هحلسا  همه  ات  داد  نامرف  دروآدرگ و  ار  دوخ  ناتسود  زا  هدع  تبسانم  نیمهب 
منکیمن لایخ  فصو  نیا  اب  درک و  مهاوخن  تباجا  ار  وا  نم  هک  دـناوخیم  يراک  ماـجنا  هب  ارم  ناـمگیب  هدـناوخ  روضحب  ارم  دـیلو  هک 

ردب وا  هناخ  زا  نایزیب 
ص:374  ، داشرإلا همجرت 

زا ارم  دیوش و  دراو  وا  رب  دیدینش  ارم  يادص  هاگ  ره  دیشاب  رظتنم  رد  مد  امش  موش  دراو  وا  رب  نوچ  دیئایب  نم  هارمه  امش  تسنآ  رتهب  میآ 
. دیناهرب وا  لاگنچ 

ماما تشاد  هضرع  ترضح  روضحب  ار  هیوعم  گرم  دیلو ، تشاد  روضح  مه  مکح  ناورم  دش  دراو  نوچ  تفر  دیلو  هناخب  نیـسح ع  ( 1)
. دیناسر ماما ع  ضرعب  دریگب  تعیب  دیزی  يارب  ترضح  نآ  زا  دیاب  هکنیا  صوصخ  رد  ار  دیزی  همان  سپس  دومرف  عاجرتسا  هملک  نیسح ع 

تعیب زا  مدرم  همه  ات  منک  تعیب  وا  اب  انلع  دـیاب  نم  هکلب  ینک  تعانق  دـیزی  يارب  نم  یناهن  تعیب  هب  منکیمن  لایخ  دومرف  نیـسح ع  ماما 
. دیئامرفیم هک  تسنانچ  يرآ  تفگ  دیلو  دنوش  ربخاب  نم 

. ریگب میمصت  نک و  هشیدنا  هراب  نیا  رد  ادرف  زادنیب و  ریخأتب  حبص  ادرف  ات  ار  تعیب  عوضوم  نیا  رب  انب  دومرف  نیسح  ماما 

. یئامن تعیب  دیلپ  دیزی  هیوعم  هداز  اب  هدرک و  ادیپ  روضح  یتعامج  اب  ادرف  ات  ورب  دوخ  هناخب  ادخ  مانب  کنیا  تفگ  دیلو 
هاگ چیه  دنکن  تعیب  وت  اب  دور و  نوریب  هناخ  نیا  زا  نونکا  مه  نیـسح ع  رگا  ادخب  دـنگوس  تفگ  هدـش  تحاران  دـیلو  روتـسد  زا  ناورم 

راشم هک  تسنآ  رتهب  نیا  رب  انب  دـنوش  هتـشک  نیفرط  زا  هدـع  هکنآ  رگم  يریگب  تعیب  يو  زا  هک  درک  یهاوخن  ادـیپ  تسد  یتصرف  نینچب 
. ینزب ار  وا  ندرگ  هکنآ  ای  دنک  تعیب  هکنآ  رگم  یهدن  جورخ  هزاجا  ار  هیلا 

دیلو شیپ  زا  هاگنآ  یئوگیم  غورد  ادخب  دـنگوس  دیـشکیم  ارم  صخـش  نیا  ای  وت  ءاقرز  رـسپ  يا  دومرف  هدـش  تحاران  تخـس  نیـسح ع 
. تشگرب شیوخ  لزنمب  دوخ  ناتسود  اب  هتفر  نوریب 

نینچ هشیمه  يارب  نیا  زا  سپ  يدرکن و  یئانتعا  نم  نخسب  تفگ  دیلوب  نیا  زا  دعب  ناورم  ( 2)
ص:375  ، داشرإلا همجرت 

كاله هک  يدرک  راـیتخا  نم  يارب  ار  یهار  وت ، تریغ  رب  فا  تفگ  دـیلو  يریگب ، تعیب  وا  زا  یناوتب  هک  دروآ  یهاوخن  تسدـب  یتصرف 
ربارب رد  دنکیم  بورغ  عولط و  نآ  رب  دیشروخ  هک  ار  ایند  تورث  مامت  متسین  رضاح  هاگ  چیه  ادخب  دنگوس  تسا  ملـسم  نآ  رد  نم  نید 

منادیم نیقی  ادخب  دنگوس  مشکب  منکیمن  تعیب  دـیزی  اب  هتفگ  هکنآ  يارب  ار  نیـسح  نم  تسا  بیجع  دـنرادب ، ینازرا  نمب  نیـسح  نوخ 
. تسا رابکبس  وا  هتسیاش  لامعا  نازیم  تفر و  دهاوخ  داب  رب  وا  تانسح  مامت  تمایق  يادرف  دشاب  نیسح  لتاق  هک  یسک 

هدـیقع دوخ  اریز  تفگ  یتیاضران  يور  زا  ناورم  ار  نخـسنیا  يرآ  هداد  ماجنا  ياهتـسیاش  لـمع  تسا  نینچ  وت  هدـیقع  رگا  تفگ  ناورم 
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. دشاب یهانگ  مزلتسم  نیسح ع  لتق  هک  تشادن 
. دروآ رسب  دوب  ترجه  تصش  لاس  بجر  متشه  تسیب و  هبنش  بش  هک  نیسح ع  ماما  ار  بش  نآ 

هنیدـم زا  هنابـش  هدرک و  يراددوخ  يو  اب  تعیب  زا  ریبز  روپ  درک  توعد  دـیزی  تعیب  هب  ار  وا  تشون و  ریبز  رـسپ  هب  همان  نیا  زا  سپ  دـیلو 
نانآ نکیل  داتـسرف  هدربمان  بیقعت  هب  ار  هیما  ینب  نارای  زا  رفن  داتـشه  دش  ربخاب  ریبز  رـسپ  رارف  زا  دیلو  هک  حبـص  ادرف  درک  تکرح  هکمب 

. دنتشگزاب هدرکن  ادیپ  تسد  يوب 
تلهم مه  ار  بشما  دومرف  نیـسح ع  دریگب  تعیب  دیزی  يارب  هدرک  رـضاح  ار  نیـسح ع  ات  تشاد  رومأم  ار  ياهدـع  دـیلو  هبنـش  زور  رخآ 

. دندرکن يرارصا  هداد و  تلهم  نیسح ع  ماما  هب  ار  بش  نآ  مینکب  يرکف  هراب  نیا  رد  امش  ام و  ادرف  ات  دیهدب 
دمحم يانثتسا  هب  دوخ  تیب  لها  زا  رتشیب  نارهاوخ و  ردارب و  نادنزرف  نادنزرف و  اب  هارمه  بجر  مهن  تسیب و  هبنـش  کی  بش  نیـسح ع 

. دش راپسهر  هکم  فرطب  هیفنح 
شسدقا روضح  دش  ربخاب  يو  تکرح  زا  تسا و  مزاع  اجکب  شردارب  تسنادیمن  هک  هیفنح  دمحم  ( 1)

ص:376  ، داشرإلا همجرت 
زا هاگ  چـیه  منک  يراددوخ  نارگید  تحیـصن  زا  هاـگ  ره  نم  يرتزیزع و  رتبوبحم و  نم  دزن  رد  همه  زا  وت  ردارب  يا  تشاد  هضرع  هدـمآ 

ریرـس رب  دیزی  هک  منکیم  داهنـشیپ  امـشب  هک  تسنیا  نآ  منادیم و  نادـب  هتـسیاش  تهج  ره  زا  ارت  مرادـیمنرب و  تسد  وت  ندرک  تحیـصن 
یتسرفب و فارطاب  ار  دوخ  نالوسر  هکلب  يورن  اجک  چـیهب  اجنیا  زا  ینکن و  تعیب  يو  اـب  هک  تسنآ  رتهب  دنیـشنب  دـهاوخیم  يرادنارود 

دمح نک و  يرازگـساپس  ادخ  زا  دنتفرگ  تعیب  نارگید  زا  وت  يارب  مهنانآ  دـندرک و  تعیب  وت  اب  مدرم  رگا  یناوخب  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم 
نیب زا  مه  وت  يرترب  يدرمناوج و  دریگیمن و  وت  زا  ادخ  هک  ارت  درخ  نید و  دندش  هجوتم  وت  ریغب  مدرم  رگا  روآياجب و  ار  وا  شیاتـس  و 
کی اب  وت  بانجب  هجوت  دوخ و  ناـیم  رد  مدرم  يوش  دراو  هتفرگ  رظن  رد  هک  یئاهرهـش  نیا  زا  یکی  رد  هک  تسنآ  زا  نم  میب  اریز  دوریمن 
نانآ فالتخا  ریت  فدـه  تصرف  نیلوا  رد  وت  دـنزادرپب و  راـکیپ  هب  دنـشاب و  وت  هیلع  هدـع  وت و  هل  یخرب  هچناـنچ  دـنیامن  فـالتخا  رگید 

. دندرگ دوبان  شناسک  دوش و  رده  شنوخ  ردام  ردپ و  تیصخش و  ثیح  زا  مدرم  همه  نیرتهب  هجیتن  رد  یشاب 
دیدرک و ادیپ  رطاخ  نانیمطا  رگا  دـیئامرف  لالجا  لوزن  همرکم  هکم  رد  درکـضرع  منک . لوزن  اجک  رد  یئوگیم  کنیا  دیـسرپ  نیـسح ع 
هدش و هدنهانپ  هوک  ياههلق  اهناتـسگیرب و  دوبن  راگزاس  امـش  اب  اجنآ  عضو  رگا  هدشلئان و  دوخ  دوصقمب  دندومن  لابقتـسا  امـش  زا  مدرم 
زا وت  يأر  یشاب  هتشاد  يراک  گنهآ  هک  یماگنه  اریز  دشکیم  اجکب  مدرم  راک  ینیبهب  ات  ینکیم  چوک  رگید  رهـشب  يرهـش  زا  هرخالاب 

. تسا رتکیدزن  باوصب  سک  همه 
قفوم هراومه  دـشاب و  راوتـسا  مکحم و  وت  يأر  مدـنموزرآ  يدومن و  ینابرهم  يدرک و  تحیـصن  شوخ  ردارب ، يا  دومرف  نیـسح ع  ماما 

. یشاب
ص:377  ، داشرإلا همجرت 

یسوم « 1  » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  راپـسهر  هکم  فرطب  نیـسح ع  ( 1)
هداج زا  نیـسح  ماما  ترـضح  درادب  هگن  نارگمتـس  رازآ  زا  ار  وا  ات  تساوخ  ادخ  زا  دوب و  هشیدنا  رد  هراومه  جراخ و  رـصم  زا  كانمیب 
امـش بیقعت  ددـص  رد  هاگ  ره  هک  دـینک  تکرح  ههاریب  زا  ریبز  رـسپ  دـننام  مه  امـش  دـندیناسر  ضرعب  نایهارمه  درک  تکرح  یلومعم 

. دننکن ادیپ  تسد  امش  بانجب  دنیآرب 
هار نیمه  زا  ناـنچمه  تفر و  مهاوخن  ههاریب  هب  یموـمع  هار  زا  هاـگ  چـیه  دـنگوس  ادـخب  داد  خـساپ  تسین  رکم  هلیح و  لـها  هک  ماـما ع 

. درک دهاوخ  تموکح  هنوگچ  نم  هراب  رد  ادخ  ياضق  منیبهب  ات  تفر  مهاوخ  شیپ  دوخ  فده  فرطب 
یِّبَر یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو  درک  توالت  ار  هیآ  نیا  دورو  ماگنه  دش و  همرکم  هکم  دراو  نابعش  موس  هعمج  بش  رد  نیسح ع 
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هارب ارم  لاعتم  يادخ  مدـنموزرآ  تفگ  دیـسر  اج  نادـب  درک و  هجوت  نیدـم  فرطب  یـسوم ع  هک  یماگنه  « 2  » ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدـْهَی  ْنَأ 
ترایزب دندوب  هدمآ  هرمع  دصقب  هک  اهنآ  نینکاس و  زا  هتسد  هتـسد  دندش  ربخاب  شترـضح  دورو  زا  هک  هکم  مدرم  دیامرف  تیاده  تسار 

. دندمآیم ترضح  نآ 
ربخاب نیسح ع  ماما  دورو  زا  یتقو  دوب  لوغـشم  زامنب  هتـسشن و  تسب  هب  هبعک  هناخ  زا  فرطکی  رد  دوب و  هکم  رد  تاقوا  نآ  مه  ریبز  نبا 

. تفاتشیم روضحب  نایم  رد  زور  یهاگ  مه و  رس  تشپ  زور  ود  یهاگ  دمآیم  بانج  نآ  ترایزب  نارگید  دننام  مه  وا  دش 
املسم درک و  دنهاوخن  تعیب  يو  اب  مدرم  نیسح ع  ندوب  اب  تسنادیم  اریز  دش  مامت  نارگ  ریبز  رـسپ  رب  رتشیب  همه  زا  نیـسح ع  ماما  دورو 

. درک دنهاوخ  شوگب  يو  زا  رتولج  ار  وا  تدارا  تعاطا و  هقلح 
______________________________

صصق هروس  هیآ 20  ( 1)
صصق هروس  هیآ 20  ( 2)

ص:378  ، داشرإلا همجرت 
هدـش رارقرب  تریـس  هاـبور  رگهلیح  نآ  ياـجب  دـیزی  دندینـش  یتـقو  فرط  نآ  زا  دـندیدرگ و  ربخاـب  هیوـعم  تکـاله  زا  هفوـک  مدرم  ( 1)

اب تعیب  زا  نیسح ع  دندرک  ادیپ  عالطا  زین  هداتفا و  دوخ  هایس  زور  یلع ع و  راتفگ  دایب  مک  مک  دنتفرورف و  هشیدنا  رد  هدیدرگ  برطـضم 
. دناهتفر هکمب  ود  ره  هک  دنتسناد  دندیدرگ و  ربخاب  مه  ریبز  رسپ  یچیپرس  جورخ و  زا  انمض  هدرک و  يراددوخ  دیزی 

يانث دمح و  دندرک و  یتقوشوخ  راهظا  هیوعم  تکاله  زا  دندمآ و  درگ  درص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هک  دش  نآ  تاعالطا  نیا  هجیتن  يراب 
. تشادرب ناناملسم  هار  رس  زا  ار  راخ  نیا  هک  دندروآ  اجب  ادخ 

هدومن و يراشفاپ  دنک و  تعیب  دیزی  اب  هدـشن  رـضاح  مه  نیـسح  دـش و  كاله  هیوعم  تفگ  هدرک  باطخ  نارـضاحب  نیا  زا  سپ  نامیلس 
اب دینک و  يرای  اریو  هک  دیهدیم  لوق  دینادیم و  رگا  کنیا  دیتسه  شردپ  وا و  هعیـش  مه  امـش  هدـش و  راپـسهر  هکم  فرطب  روظنم  نیمهب 
رد دیسرتیم  رگا  دیهد و  عالطا  دوخ  میمصت  زا  ار  وا  دیسیونب و  ترـضح  نآب  همان  دیئامن  یناشفناج  وا  هار  رد  دیئامن و  راکیپ  وا  نمـشد 

ار وا  دینادرگن و  جراخ  ادـخ  مرح  زا  هتخاسن و  رورغم  اریو  دـینکن  يرای  ار  وا  دـیاب  هچنانچ  دـیهد و  جرخب  یتسـس  فعـض و  وا  يرای  هار 
. دیراذگب دوخ  لاحب 

میروآرد زازتهاب  ار  وا  هناهاش  مچرپ  میرذگب و  دوخ  نوخ  زا  مینک و  یناشفناج  وا  هار  رد  میرـضاح  هکلب  تسین  نانچ  دـنتفگ  نارـضاح 
. دنتشاگن نومضم  نیاب  همان  نانآ  دیرادب  موقرم  ترضح  نآب  همان  کنیا  تفگ  درک  لایخ  مدق  خسار  ار  نانآ  هک  نامیلس 

یلجب و دادـش  نب  ۀـعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  نامیلـس  بناج  زا  یلع ع  نب  نیـسح  يوسب  تسیاهماـن  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. هفوک لها  ناملسم  نمؤم و  نایعیش  رهاظم و  نب  بیبح 

نمشد تشپ  هک  ار  یئادخ  شیاتس  دعب  اما  ( 2  ) مینکیم شیاتس  ار  زابنایب  ياتکی  يادخ  وت  رب  مالس 
ص:379  ، داشرإلا همجرت 

قوقح هیلام و  داد و  رارق  دوخ  رایتخا  تسد  رد  ار  تما  نیا  راک  اضر  فالخ  رب  روز و  اب  هک  ینمشد  نامه  تسکش  ارت  رگمتـس  شکرس 
ار یهلا  قوقح  دراذگ و  اجرب  ار  ناشنیرتدب  تشک و  ار  اهنآ  نیرتهب  سپـس  دش  ریما  نانآ  رب  یتیاضر  كدنا  نودب  درک و  بصغ  ار  هیهلا 

يا کنیا  دزاس  دیماان  دوخ  تمحر  زا  دومث  موق  دننام  ار  وا  ادخ  تشاد  مورحم  ار  ناناوتان  درک و  میسقت  نادنمتورث  نارگمتس و  نایم  رد 
يارب مه  ار  هتکن  نیا  دیامرف و  عمج  تقیقحب  ار  امش  ام و  نایم  ادخ  میدنموزرآ  دیئایب  ام  بناجب  امش  میرادن و  يریما  ام  هک  نادب  نیسح 

رد وا  اب  میرادن و  یهجوت  واب  لاح  نیع  رد  دراد  روضح  هرامالا  راد  رـصق  رد  ریـشب  نب  نامعن  هکنآ  اب  دـناسریم  ضرعب  دوخ  راتفگ  دـییأت 
ماشب هدرک  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دـینکیم  هجوت  ام  فرطب  امـش  هک  مینک  ادـیپ  عالطا  رگا  مینکیمن و  تکرـش  ینید  مسارم  زا  کی  چـیه 
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. میتسرفیم
هچ ره  تعرـس  اب  دندرک  شرافـس  هداد و  لاو  نب  هَّللا  دـبع  ینادـمه و  عمـسم  نب  هَّللا  دـبع  هب  ار  نآ  دـش  اضما  دیـسر و  مامتاب  همان  نوچ 

همان ناضمر  هام  مهد  هدش و  جراخ  هفوک  زا  مامت  تعرـس  اب  رمالا  بسح  مه  اهنآ  دنرادب  میدـقت  نیـسح ع  ماما  روضح  زعب  ار  نآ  رتمامت 
. دندیناسر ضرع  زعب  ار 

یبحرا دادش  نادنزرف  نمحرلا  دبع  هَّللا و  دبع  قافتاب  ار  يوادیص  رهسم  نب  سیق  ناگدربمان  تشذگ  همان  لاسرا  زا  زور  ود  هکنآ  زا  سپ 
هتـشون ناگدربمان  دـییأتب  هک  رفن  راهچ  رفن و  ود  رفنکی و  زا  رگید  همان  هاجنپ  دـص و  هتـشاد و  لیـسگ  نیـسح ع  بناجب  یلولـس  هراـمع  و 

. دنداتسرف نومضم  نیاب  همان  اب  ار  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دعب  دندرب و  هارمه  دندوب 
. وا نایعیش  ناناملسم و  بناج  زا  یلع  نب  نیسح  هب  تسیاهمان  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ص:380  ، داشرإلا همجرت 
هلمجنیاب ار  همان  دنرادن و  يرگید  يوزرآ  وت  رادید  زا  ریغب  و  دناوت » راظتنا  مشچ  همه   » هک نک  تکرح  ام  يوسب  يدوزب  تعرس و  اب  ( 1)

. مالسلا نک و  لیجعت  یناوتیم  هچ  ره  لجعلا  لجعلا  مث  لجعلا  لجعلاف  دنداد  همتاخ 
ورمع نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نب  ثراحلا  نب  دیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبش  نیا ، زا  سپ 

. دندیناسر ضرع  زعب  نومضم  نیاب  همان  یمیمت 
دوخ زوریپ  رکـشل  اب  تسا  نکمم  دشاب  هتفرگ  قلعت  وت  ینویامه  هدارا  هاگ  ره  هدیـسر  اههویم  هدیدرگ و  مرخ  زبس و  هفوک  ياهغاب  دعب  اما 

. مالسلا یئامرف و  تکرح  ام  يوسب 
مدرم لاوحا  دومرف و  تئارق  ار  اههمان  همه  ترضح  دندرک  تاقالم  رگید  کی  اب  اجنآ  رد  هدش و  بایفرش  ترضح  روضح  نارب  همان  همه 
هفوک راپاچ  نیرخآ  هک  هَّللا  دبع  نب  دیعس  یناه و  نب  یناه  هلیسوب  هتشون و  هدراو  ياههمان  خساپ  رد  ار  ریز  همان  سپس  دش  ایوج  ار  هفوک 

. دومرف تیانع  دندوب 
. هفوک ناناملسم  نانمؤم و  هورگب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  تسیاهمان  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

دنتفایرد ار  ام  ترایز  فرش  هک  دندوب  ینالوسر  نیرخآ  ناگدربمان  دندرک و  میدقت  ار  امش  همان  هدیسر و  روضح  دیعـس ، یناه و  دعب  اما 
زا يرایـسب  هصالخ  مدـیدرگ و  هجوتم  الماک  دـیدوب  هتـشون  هچنآ  هراب  رد  ار  امـش  دوصقم  فدـه و  هدـناوخ و  اـقیقد  ار  امـش  هماـن  نم  و 

قحب و وت  هلیـسوب  ار  ام  ادـخ  ات  ینک  لالجا  لوزن  ام  رب  یئایب و  ام  بناـجب  تسا  هتـسیاش  میرادـن  یئاوشیپ  اـم  هک  دوب  نآ  هدراو  ياـههمان 
. دیامرف يربهر  تیاده 

همه هک  تشون  همان  نمب  وا  هاگ  ره  متـسرفیم  امـش  يوسب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ماهداوناخ  دارفا  نیرتنئمطم  ومع و  رـسپ  ردارب و  نم  کنیا 
زا ار  اهنآ  کی  کی  نم  دننآ و  زا  یکاح  ناشاههمان  هک  دنراد  ار  هدیقع  نامه  امـش  نایاناد  نادنمدرخ و  دیتهج و  کی  يأر و  کی  امش 

. دمآ مهاوخ  امش  يوسب  ادخ  تساوخ  اب  يدوزب و  مدنارذگ ، دوخ  قیقد  رظن  شیپ 
ص:381  ، داشرإلا همجرت 

رب دنک و  راتفر  ادخ  باتک  روتسد  اب  قباطم  هک  تسا  یسک  اوشیپ  دنگوس  مدوخ  ناجب  داد  هجوت  هلمج  نیا  اب  ار  مدرم  همان  رخآ  رد  و  ( 1)
رادربنامرف عیطم و  ار  دوخ  دشاب و  دنباپ  نیدتم و  قح ، نیدب  مه  دوخ  دهد و  جاور  دارفا  نایم  رد  ار  داد  لدع و  دـیامن و  تموکح  مدرم 

. مالسلا دنادب و  ادخ 
نمحرلا دـبع  هَّللا و  دـبع  یلولـس و  هَّللا  دـبع  نب  ةرامع  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  اب  اریو  هدرک  راضحا  ار  لـیقع  نب  ملـسم  نیا ، زا  سپ 

رادب هدیـشوپ  ار  تدوخ  راک  زاس و  هشیپ  يوقت  نکم و  شومارف  ادخ  زا  راک  همه  رد  داد  نامرف  واب  هدرک و  هارمه  یبحرا  دادش  نادـنزرف 
هلصافالب تسه  اهنآب  یلماک  نانیمطا  دنتسه و  دوخ  راتفگ  رس  رب  یتسارب  مدرم  يدید  رگا  هجیتن  رد  هدم و  تسد  زا  ار  ینابرهم  فطل و  و 
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. نادرگ ربخاب  نانآ  هجوت  لابقا و  زا  ارم  هتشون و  همان 
اب دومن و  عیدوت  دوب  مزال  هک  اهنآ  اب  هدرازگ و  زامن  ادخ ص  لوسر  دجسم  رد  دش  دراو  هنیدمب  درک  تکرح  هکم  زا  رمالا  بسح  ملسم ،

هدرک و مگ  ار  هار  ناگدربمان  درک  تکرح  دوخ  دوصقم  بناجب  ههاریب  زا  دوب  هتفرگ  دوخ  یئامنهار  يارب  سیق  مدرم  زا  هک  یلیلد  رفن  ود 
یئامنهار ار  وا  دندرک  ساسحا  دوخ  رد  ار  یگراچیب  راثآ  نوچ  دندنام و  زاب  نتفر  هار  زا  هک  يروطب  دروآ  يور  اهنآب  هزادـنایب  یگنـشت 

تدش زا  اهنآ  نکیل  دومیپ  دندوب  هدرک  هراشا  نانآ  هک  يروطب  ار  دوصقم  هداج  ملـسم  دنک ، تکرح  دصقمب  یهار  هچ  زا  دنتفگ  هدرک و 
. دندمآرد ياپ  زا  شطع 

هدیناسر كرابم  ضرعب  نومضم  نیا  هب  همان  نمض  رد  ار  دمآشیپ  نیا  دیسر و  قیـضم )  ) هب موسوم  یلحمب  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  ملـسم 
. درادب میدقت  ترضح  روضح  ات  هداد  رهسم  نب  سیق  هب  و 

ص:382  ، داشرإلا همجرت 
نانآ رب  یگنـشت  هدرک و  مگ  ار  هار  نایامنهار  هتفر  ههاریب  زا  یتهجب  هدش  جراخ  هنیدـم  زا  امنهار  رفن  ود  قافتاب  رمالا  بسح  دـعب  اما  ( 1)

هک یناج  همین  اب  ات  هدرک  تکرح  دوصقم  فرطب  اهنآ  تشذگرد  زا  سپ  ام  دندرپس  ناج  هار  رد  دنیامن و  يراددوخ  دنتسناوتن  هدرک  هبلغ 
متفرگن کین  لافب  ار  دمآشیپ  نیا  نم  میدیـسر  دوب  تبخلا  نطب  زا  دـشیم و  هدـناوخ  قیـضم  مانب  هک  یبآ  رانکب  ار  دوخ  دوب  هدـنام  یقاب 

. مالسلا دیراد و  بوصنم  دوخ  هدارا  ماجنا  يارب  نم  ياجب  ار  يرگید  دیئامرف و  فاعم  تیرومأم  نیا  زا  ارم  دینادب  حالص  رگا  نونکا 
: تشون يو  خساپ  رد  هَّللا  دبع  ابا  ترضح 

نمـشد اـب  ندـش  لـباقم  گرم و  زا  هک  یـشاب  هدرک  لوـحم  يرگیدـب  ار  تتیرومأـم  هتـساوخ و  افعتـسا  رظن  نآ  زا  هک  تسنآ  زا  نم  مـیب 
. يروآ ماجناب  ماهداد  روتسد  هچنانچ  ار  تتیرومأم  ینک و  يوق  لد  دیاب  یسارهیم ،

بکرم رب  تباث  یمزع  اب  هاگنآ  هدوبن  گرم  زا  رارف  نمشد و  سرت  زا  نم  ءافعتـسا  تفگ  هدناوخ  ار  ترـضح  نآ  همان  هک  یماگنه  ملـسم 
زا یتحارتسا  كدنا  زا  سپ  هدرک  لالجا  لوزن  اجنآ  دیـسر  دوب  یط  مدرمب  قلعتم  هک  یبآ  هب  ات  درک  تکرح  قیـضم  زا  دش  راوس  دوصقم 

ياپ زا  ریت  مخزب  وهآ  دـش  مولعم  دیـسر  کیدزن  نوچ  درک  باترپ  يراکـشب  يریت  هک  داتفا  یچراکـش  هب  شمـشچ  درک  چوک  لـحم  نآ 
. میوش هریچ  نمشد  رب  ادخ  تساوخب  تسا  دیما  تفگ  هتفرگ  کین  لافب  ار  دمآشیپ  نیا  ملسم  هدمآرد 

ترهش بیسم  نب  ملسم  هناخ  مان  هب  اجنآ  زورما  هک  دیبع  یبا  نب  راتخم  هناخب  هدش و  هفوک  دراو  ات  دومیپ  دوب  هک  یمسق  رهب  ار  هار  ملـسم 
ملسم دنتفای  روضح  هدع  نوچ  دنتفاتش  بانج  نآ  رادیدب  هتسد  هتسد  دندش  ربخاب  هیلا  راشم  ترـضح  ندمآ  زا  هک  هعیـش  درک  لوزن  دراد 

اب یفوک  رفن  رازه  هدجیه  ات  دندرک  تعیب  يو  اب  دنتسیرگیم و  همان  تاملک  ندینش  زا  نانآ  درک  تئارق  مدرم  يارب  ار  نیـسح ع  ماما  همان 
. دندومن تعیب  يو 

ص:383  ، داشرإلا همجرت 
هفوکب يدوزب  هک  درک  هفاضا  تخاس و  ربخاب  هداد  واب  تعیب  تسد  هک  هدع  نیا  تعیب  زا  ار  وا  ترضح  هتشون و  نیسحب ع  همان  ملسم  ( 1)

. دیدرگ ناگمه  دوهشم  وا  هاگتماقا  ات  دنتفاتشیم  ملسم  يوسب  فرط  همه  زا  نایعیش  دیایب 
وا مه  دیزی  تشاد و  هفوک  تموکح  هیوعم  بناج  زا  تاقوا  نآ  رد  هدربمان  دش  رادربخ  وا  اب  مدرم  تعیب  ملسم و  دورو  زا  ریـشب  نب  نامعن 

. تشاد رارقرب  یقباس  تمسب  ار 
دیـسرتب و ادخ  ناگدنب  يا  تفگ  ادـخ  دـمح  زا  سپ  هتفر  ربنمب  دـنک  يریگولج  يرگبوشآ  زا  ار  مدرم  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  يارب  نامعن 

تورث لام و  لواپچ  بصغ و  يزیرنوخب و  دیزاسن و  مهارف  ار  مدرم  تکاله  بابسا  دیئامنن و  داجیا  مدرم  نایم  رد  هقرفت  دینکن و  بوشآ 
مایق نم  هیلع  هک  یسک  منکیمن و  هلتاقم  وا  اب  دشاب  هتشادن  نم  اب  لاتق  رـس  هک  یـسک  اب  نم  دینادب  مه  ار  هتکن  نیا  دیوشن و  رـضاح  دوخ 

تمهت هب  ار  یـسک  موشیمن و  امـش  ضرعتم  تهج  نودب  منکیمن و  رادیب  ار  امـش  هدوسآ  هدیباوخ و  منکیمن و  یمادـقا  وا  هیلع  دـیامنن 
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دنگوس دیئامن  تفلاخم  دوخ  ماما  اب  دینکـشب و  ارم  تعیب  دـینک و  ضارعا  نم  زا  رگا  امـش  نکیل  منادرگیمن و  مهتم  مزاسیمن و  راتفرگ 
زا تسد  مهزاب  دیامنن  مایق  نم  يرایب  مه  یسک  رگا  منزیم و  ار  امش  ندرگ  تسا  یقاب  دوخ  همئاق  رد  نم  ریشمش  هک  یتقو  ات  اتکی  يادخب 

ینب اب  مسقمه  هک  یمرضح  هَّللا  دبع  دنشاب  امش  سانشن  کمن  زا  رتشیب  امش  سانشقح  مدرم  مدنموزرآ  لاح  نیع  رد  مرادیمنرب  دوخ  راک 
اهنآ هراـچ  دـنرادیمنرب  دوخ  تفلاـخم  زا  تسد  ناـفلاخم  یتـفگ  وت  هک  ینخـس  هنوگ  نیا  اـب  ریما  يا  تفگ  تساـخرب  ياـج  زا  دوـب  هیما 

. تسناوتان مدرم  هیور  زیمآ  دیدهت  تانایب  هنوگ  نیا  اریز  تسا  گنجب  رصحنم 
ص:384  ، داشرإلا همجرت 

منک ینامرفان  ادخ  زا  هک  مرادیم  رتسود  مشاب  ناناوتان  نیفعضتسم و  فیدر  رد  ادخ  نامرف  زا  تعاطا  رد  نم  هاگ  ره  داد  خساپ  نامعن  ( 1)
. تفر هرامالا  رادب  هدمآ  ریزب  ربنم  زا  هاگنآ  مشاب  دنموربآ  ایند  مدرم  شیپ  و 

. تشون دیزی  هب  نومضم  نیاب  همان  دیسرن  دوصقم  فدهب  شنخس  ریت  دید  هک  هَّللا  دبع 
بوص نیاب  ار  روالد  يدرم  يراد  یجایتحا  هفوکب  وت  هاگ  ره  دندرک و  تعیب  يو  اب  نیـسح ع  نایعیـش  دش و  دراو  هفوکب  لیقع  نب  ملـسم 

ای ناوتان  يدرم  نامعن  اریز  دبای  تسد  وا  رب  يوشیم  هریچ  نمشد  رب  هک  وت  دننام  دهد و  ذوفن  ناتـسرهش  نیا  رد  ارت  رما  دناوتب  ات  تسرفب 
. دنکیم یناوتان  فعض و  هب  رهاظت 

. دنتشاد لاسرا  نومضم  نامهب  همان  زین  دعس  نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع  وا  زا  سپ 
هفوکب ار  ملسم  یلع ع  نب  نیسح  ماهدینـش  هک  يروطب  تفگ  هتـشاد  راضحا  ار  هیوعم  مالغ  نوجرـس ، دیـسر ، دیزی  تسدب  هک  اههمان  نیا 

ار یـسک  هچ  و  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  يأر  کنیا  هداد  ناـشن  یتسـس  فعـض و  مه  ناـمعن  دریگب و  تعیب  وا  يارب  اـهنآ  زا  اـت  هداتـسرف 
. ینادیم هفوک  يرادناتسآ  راوازس 

. دوب هتخاس  دوخ  ضوغبم  هداد و  رارق  باتع  دروم  ار  دایز  هَّللا  دیبع  تاقوا  نآ  دیزی 
يرادناتسآ غالبا  مد  نامه  نوجرـس  يرآ . تفگ  ینکیم ؟ لمع  وا  نامرف  قبط  دهدب  ینامرف  وتب  دوش و  هدنز  هیواعم  رگا  تفگ  نوجرس 

هدربمان گرم  زا  شیپ  هک  تسا  هیوعم  يأر  هیغالبا  نیا  کنیا  درک  هفاضا  دروآ و  نوریب  دوب  هتشون  هَّللا  دیبع  يارب  هیوعم  هک  ار  دایز  رسپ 
. هتشاد ضیوفت  واب  مه  ار  هرصب  يرادناتسآ  انمض  تسا و  هدرک  دزمان  هفوک  يرادناتسآ  هب  ار 

هیغالبا کنیا  تفگ  نوجرسب  هدومن  رارقرب  هیوعم  هک  دید  نانچ  ار  دوخ  راک  ماجنارس  هک  دیزی 
ص:385  ، داشرإلا همجرت 

. تشون هَّللا  دیبع  يارب  هیغالبا  همیمضب  همان  هدرک و  راضحا  ار  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  سپس  تسرفب  وا  يارب  ار  هَّللا  دیبع 
بوشآ و هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم - هدرک و  عمج  دوخ  درگ  ار  مدرم  هدـمآ و  هفوک  رد  لـیقع  رـسپ  دناهتـشون  هفوک  زا  نم  ياـیاعر  ( 1)
ار وا  نک  تکرح  هفوک  فرطب  یتفای  عالطا  نم  همان  نومـضم  زا  هک  يدرجمب  دزاسب  رارقرب  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  دـیامن و  یئوجهنتف 

. مالسلا امن و  دیعبت  ای  شکب و  ای  دنبهب و  مکحم  ای  هتفرگ 
. درک همیمض  همان  نیاب  مه  ار  هفوک  یتلایا  همان  دش  هراشا  هچنانچ 

ادرف هتخاس  مهارف  ار  هفوک  رفس  بابسا  هلصاف  الب  مه  هَّللا  دیبع  درک  میلست  هَّللا  دیبع  هب  ار  همان  هیغالبا و  هدمآ و  هرصب  هب  ورمع  نب  ملـسم 
. داد رارق  دوخ  نیشنياج  ار  نامثع  دوخ  ردارب  درک و  تکرح  هفوک  مزعب 

. دش هفوک  دراو  هدرک  تکرح  هرصب  زا  شنایرکشل  نادناخ و  روعا و  نب  کیرش  یلهاب و  ورمع  نب  ملسم  یهارمهب  هَّللا  دیبع 
لایخ دندوب  ربخاب  نیـسح ع  ندمآ  زا  هک  مدرم  هدنکفا  تروصب  يدـنبزوپ  هدراذـگ و  رـسب  یهایـس  همامع  هفوکب  دورو  ماگنه  دایز  رـسپ 

لوسر رسپ  يا  يدروآ  افص  يدمآ و  شوخ  دنتفگیم  هدرک و  یم - مالس  واب  دیسریم  هک  مدرم  زا  هتـسد  رهب  هدش  دراو  نیـسح ع  دندرک 
راهظا يوب  ینادان  هار  زا  هدز و  بآب  رادگیب  مدرم  دید  هک  یماگنه  ورمع  نب  ملسم  دش  تحاران  رایـسب  مدرم  هابتـشا  زا  هَّللا  دیبع  ادخ ص 
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. تسین نیسح  تسا و  دایز  رسپ  صخش  نیا  دیوش  رود  تفگ  دننکیم  تبحم 
ص:386  ، داشرإلا همجرت 

دراو هزات  صخش  دنتشاد  نیقی  هدمآ  درگ  وا  فارطا  هک  ياهراجل  دیسر و  هرامالا  راد  رـصق  رانکب  دوخ  نایهارمه  اب  هنابـش  دایز  رـسپ  ( 1)
. تسا نیسح ع 

يارب تیلوئـسم  بابـسا  هکنآ  يارب  تشاد  ار  نیـسح  ماما  ندمآ  هقباس  فرط  نآ  زا  دش و  ربخاب  يدراو  هزات  صخـش  دورو  زا  هک  نامعن 
دینک زاب  ار  هرامالا  راد  رد  دز  دایرف  یـسک  دنتـسب  وا  ناکیدزن  دایز و  رـسپ  يورب  ار  هرامالا  راد  رد  داد  روتـسد  دـشاب  هدرکن  تسرد  دوخ 

هب وش  رود  هرامالا  راد  رانک  زا  ادـخب  دـنگوس  تفگ  هداد  رارق  بطاخم  تسا  نیـسح ع  هکنآ  نامگب  ار  دایز  نبا  هرامالا  راد  ماب  زا  نامعن 
نکیل دینـشیم  ار  نامعن  نخـس  هَّللا  دیبع  مرادن  مه  وت  اب  راکیپ  هب  یتجاح  داد و  مهاوخن  وتب  هدـش  هدرپس  نم  تسدـب  هک  یتناما  ادـخ  قح 
ینالوط تتراما  بش  هک  شیاشگ  حتف و  اب  اشگب  ار  رد  تفگ  نامعن  هب  دمآ  رـصق  تشپ  ات  دادـیمن  واب  یخـساپ  دـنیبن  یبیـسآ  هکنآ  يارب 

هدمآ يو  هارمه  نیـسح  نامگب  هک  یتیعمج  فرطب  دینـش  ار  وا  يادص  دوب  هناجرم  رـسپ  رـس  تشپ  هک  یـصخش  دمآرـس - ترمع  دـش و 
هک نامعن  دشابیمن - نیـسح ع  ماما  تسا و  هناجرم  رـسپ  دراو  هزات  دوجوم  نیا  درادن  کیرـش  هک  یئادخ  قحب  تفگ  هدش  هجوتم  دـندوب 
زا هک  مدرم  دنتسب و  مدرم  يورب  مکحم  ار  رد  هدش و  دراو  شنایهارمه  وا و  درک  زاب  وا  يورب  ار  رد  يدوزب  دینـش  ار  هناجرم  رـسپ  يادص 

. دنتفر دوخ  ياهناخب  هدش  هدنکارپ  دندرک  هدهاشم  ار  راظتنا  فالخ  رب  رما  هدیدرگ و  مورحم  دوخ  ياقآ  ترایز 
همه هداد و  رارق  امش  رهـش  رادناتـسآ  ارم  دیزی  تفگ  انث  دمح و  زا  سپ  تفر  ربنمب  دروآدرگ  هفوک  دجـسم  نایم  رد  ار  مدرم  حبـص  ادرف 

میامن و کمک  ناتعاضبیب  نامورحم و  هب  منک و  تاعارم  ناگدیدمتس  اب  هداد  روتـسد  هدراذگ و  نم  رایتخا  تحت  رد  ار  تیالو  نیا  زیچ 
ار وا  دیامن  یچیپرس  تفلاخم و  یسک  ره  مشاب و  وا  يارب  ینابرهم  ردپ  دننام  منک و  ناسحا  واب  دنک  تعاطا  دونشب و  ارم  نخس  یسک  ره 

ریشمش و اب 
ص:387  ، داشرإلا همجرت 

ناما رد  تکاله  زا  ات  دیامن  هشیپ  یتسار  دـنک و  زارتحا  تفلاخم  زا  دـیاب  درادـیم  تسود  ار  دوخ  هک  یـسک  نیا  رب  انب  مروایب  هارب  هنایزات 
. دشاب

ار مدرم  هک  اـهنآ  هفوک و  ناسانـشرس  داد  روتـسد  درک و  راـتفر  یتخـس  یتشرد و  اـب  راـک  زاـغآ  زا  دـمآ و  نیئاـپ  ربنم  زا  نیا  زا  سپ  ( 1)
هک یناسک  تخاس  ناـشنرطاخ  دـنیامن و  یفرعم  ار  نارگبوشآ  ناـفلاخم و  دـیزی و  ناـهاوخاوه  ناـفورعم و  اـت  هدرک  رـضاح  دنـسانشیم 
دنک تنامـض  دیاب  دوشیمن  رـضاح  راک  نیا  يارب  هک  یـسک  دید و  دنهاوخن  ام  زا  یبیـسآ  دـنروآ  روضحب  دـننک و  یفرعم  ار  ناگدربمان 
هکنآ اـی  دوـشن  یـضار  مه  رما  نیاـب  هک  یـسک  دنـشابن و  اـم  هـیلع  يرگمتـس  تفلاـخم و  ددـص  رد  دنتـسه  وا  دزن  رد  فورعم  هـک  اـهنآ 

یـسانشرس ره  تسلالح و  ام  رب  وا  لام  تخیر و  میهاوخ  ار  وا  نوخ  هدوبن و  ام  ناما  رد  هک  دنادب  دیاب  دـیامنن  یفرعم  ار  موق  ناسانـشرس 
میزیوآیم رادب  شاهناخ  رانک  رد  ار  وا  نارگید  تربع  يارب  دشاب  هدرکن  یفرعم  ام  ماقمب  ار  وا  هدوب و  ربخاب  دیزی  نانمـشد  زا  یکی  زا  هک 

. تشاد میهاوخ  مورحم  هناکولم  هیطع  زا  و 
دـش هجوـتم  دوـمن و  لـصاح  عـالطا  وا  هنادرخیب  نانخـس  زا  دـش و  ربخاـب  هَّللا  دـیبع  ندـمآ  زا  لـیقع ع  نب  ملـسم  ترـضح  هک  یماـگنه 

نایعیش تفر  هورع  نب  یناه  لزنمب  هدش و  جراخ  راتخم  هناخ  زا  هدیبلط  روضحب  دیزی  نافلاخم  یلع و  نایعیـش  یفرعم  يارب  ار  ناسانـشرس 
. دوش ربخاب  ملسم  هاگیاج  زا  هَّللا  دیبع  ناسک  ادابم  دندرکیم  هیصوت  رگیدکیب  انمض  دندیسریم و  شترضح  روضح  هنایفخم 

ملـسم نارای  بلط  رد  تفگ  هداد  مهرد  رازه  هس  واب  لقعم  ماـنب  تشاد  یمـالغ  دـسرب  دوخ  دوصقمب  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  يارب  هَّللا  دـیبع 
نمشد يدوبان  فرص  دیریگب و  ار  هجو  رادقم  نیا  وگب  هدب و  ناشیاب  ار  هجو  نیا  يدرک  تاقالم  نانآ  زا  هدع  ای  یکی  اب  هاگ  ره  يآرب و 

هحلسا وا  ندروآرد  نب  خیب و  زا  يارب  دیئامنب و  دوخ 
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ص:388  ، داشرإلا همجرت 
ادیپ نانیمطا  وتب  ناشیا  یتخادرپ  اهنآب  ار  روبزم  هجو  هاگ  ره  تسا  تباث  اریز  یئاهنآ  زا  مه  وت  هک  نک  دومناو  نانچ  نانآ  هب  و  ( 1  ) دیرخب

ات نک  دـمآ  تفر و  اـهنآ  اـب  هتـسویپ  نیا  زا  سپ  دـنراد  یمن - هدیـشوپ  وـت  زا  ار  يربـخ  چـیه  هداد و  رارق  دوـخ  قوـثو  دروـم  ارت  هدرک و 
. ینک تاقالم  وا  اب  يوش و  ربخاب  ملسم  لحم  زا  ماجنارس 

هدع دینش  دوب  زامن  لوغشم  هجسوع  نب  ملسم  اجنآ  رد  هدش  هفوک  مظعا  دجسم  دراو  ات  هتخادرپ  وجتـسج  هب  هدرک و  راتفر  روتـسد  قبط  وا 
زا هدربمان  نوچ  تسشن  ملسم  يولهپ  هدرمش  منتغم  ار  عقوم  نخس  نیا  عامتسا  زا  لقعم  دریگیم  تعیب  نیـسح ع  يارب  درم  نیا  دنتفگیم 

ربمغیپ و تیب  لها  یتسود  تمعن  لاـعتم  يادـخ  مماـش  مدرم  زا  یکی  نم  ادـخ ، هدـنب  يا  تفگ  یبناـجب  قح  تروص  اـب  دـش  غراـف  زاـمن 
هفاضا نتسیرگب و  درک  عورـش  دنک  دادملق  وگتـسار  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  هکنآ  يارب  هلـصافالب  هتـشاد و  ینازرا  نم  هب  ار  ناشیا  ناتـسود 

رتخد دنزرف  يارب  دهاوخیم  هدش و  هفوک  دراو  يدنچ  ماهدینش  هک  يدرمب  ار  اهنآ  مهاوخیم  مراد  رایتخا  رد  مهرد  رازه  هس  نونکا  درک 
هنافسأتم دیامن  تلالد  وا  روضحب  ارم  ات  متسه  یسک  بیقعت  رد  هدش  هفوک  دراو  هک  یتعاس  زا  نم  میامن و  میلست  دریگب  تعیب  ربمغیپ ص 

نانمؤم زا  یکی  زا  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هک  کنیا  دهد و  عالطا  وا  لحم  زا  دنادرگ و  لئان  وا  ترایزب  ارم  هک  ماهدـیدن  ار  یـسک  زونه 
تـصرف زا  دوب  نیمه  میوزرآ  مامت  هک  نم  تسا  ربخاب  دوهعم  صخـش  لحم  زا  هک  تسا  یناسک  زا  امـش  ینعی  درم  نیا  تفگیم  مدـینش 

لحم ناردارب و  زا  یکی  مهنم  اریز  دـیئامن  يربـهر  دوخ  ياـقآ  روضح  هب  ارم  هتفرگ و  ار  هجو  نیا  اـت  مدـمآ  امـش  روـضح  هدرک  هدافتـسا 
. يریگب تعیب  وا  يارب  نم  زا  وا  روضحب  ندیسر  زا  لبق  تسا  نکمم  ینک  ادیپ  نانیمطا  نمب  رتشیب  یهاوخب  مه  رگا  میامش و  قوثو 

ص:389  ، داشرإلا همجرت 
ار ادخ  تفگ  هدروآ  اجب  ار  ادـخ  ساپـس  هدوب  افـص  قدـص و  يور  زا  هتفگ  هچنآ  راکدـب  راکم  نیا  درکیم  لایخ  هک  هجـسوع  رـسپ  ( 1)

شترایزب يرادیم  تسود  هک  ار  یـسک  يوش و  لئان  دوخ  بولطمب  يدوزب  مدنموزرآ  هدومرف و  دنـسرخ  وت  رادید  زا  ارم  هک  مرازگـساپس 
ناما رد  راکدب  نیا  سرت  زا  هکنآ  زا  شیپ  متـساوخیمن  نم  نکیل  دیامرف  يرای  ار  شربمغیپ  تیب  لها  وت  کمکب  لاعتم  يادـخ  یـسرب و 

. دنسانشب ربمغیپ  تیب  لها  تبحم  تمسب  ارم  مدرم  مشاب 
شتآ زاـس و  رختفم  وا  اـب  تعیب  هب  ارم  هکلب  دـش  دـهاوخ  ادـیوه  يدوزب  تسا  ریخ  هچنآ  یـشاب و  كانهودـنا  دـیابن  نونکا  تفگ  لـقعم 

. نک شوماخ  هدیدرگ  روهلعش  تسا  یتدم  هک  ارم  ینورد 
ار نانمـشد  ینک و  نایب  یـسک  اب  ار  هیـضق  نیا  ادابم  درک  طرـش  هدروآ و  ناـیم  رد  مکحم  ياـهنامیپ  هتفرگ و  تعیب  يو  زا  هجـسوع  رـسپ 

الماـک درکیم  وا  هـک  یطرــش  هنوـگ  ره  هدروآرد و  هجــسوع  دـنزرف  راـیتخا  تـحت  رد  ار  دوـخ  ینعم  ماـمتب  مـه  لـقعم  ینادرگ  ربخاـب 
. تفریذپیم

. مریگب ارت  روضح  هزاجا  وت  ياقآ  زا  نم  ات  ایب  نم  هناخب  يزور  دنچ  تفگ  تسنادیم  دوخ  زا  ار  وا  هک  ملسم 
. دیامن ذخا  روضح  هزاجا  وا  يارب  تسناوت  هجسوع  رسپ  هک  یماگنه  ات  تفریم  ملسم  هناخب  مدرم  هارمه  اهزور  رمالا  بسح  مه  وا 

ملسم ترضح  هتشاد  میدقت  ار  روبزم  هجو  دومن و  تعیب  شترـضح  اب  هدش  بایفرـش  روضحب  وا  داد  دورو  هزاجا  هدربمانب  لیقع  نب  ملـسم 
یلماک یئانیب  صوصخ  نیا  رد  دـیرخیم و  یگنج  هحلـسا  دـشیم و  هرادا  وا  رظن  تحت  اهراک  لاـملا و  تیب  سیئر  هک  يدـئاص  هماـمث  هب 

. دیامن ذخا  ار  روبزم  هجو  ات  داد  روتسد  دوب  هعیش  ناگرزب  زا  برع و  تسدربز  ناگراوس  زا  یکی  نیا  رب  هوالع  تشاد و 
دـشیم و دراو  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  درکیم و  دـمآ  تفر و  ملـسم  لزنمب  هتـسویپ  دـمآرد  اـهینامدوخ  فیدر  رد  هک  سپ  نیا  زا  لـقعم 

دیامن لیصحت  دوب  دایز  رـسپ  رظن  دروم  هچنآ  تسناوت  دمآ  تفر و  نیا  اب  هرخالاب  دیدرگیم و  صخرم  روضح  زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ 
. تخاسیم ربخاب  وا  مدرم  ملسم و  رارسا  زا  ار  وا  درکیم  تاقالم  دایز  رسپ  اب  تقو  ره  و 

ص:390  ، داشرإلا همجرت 
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ادـیپ روضح  وا  سلجم  هب  هدز و  يراـمیب  هب  ار  دوخ  دوب  كاـنمیب  يو  زا  هکنآ  هب  رظن  هدـش  هفوک  دراو  داـیز  رـسپ  هک  یتقو  زا  یناـه  ( 1)
. درکن

هاگ ره  تفگ  درک و  یعالطایب  راهظا  وا  يرامیب  زا  دایز  رـسپ  تسا  رامیب  وا  دنتفگ  دش  هدربمان  لاوحا  يایوج  دوخ  نایفارطا  زا  دایز  نبا 
هحیور شرتخد  یناه  هک  جاجح  نب  ورمع  هجراخ و  ءامسا  ثعـشا و  نب  دمحم  زا  نیا  زا  سپ  متفریم  وا  تدایعب  تسا  رامیب  وا  متـسنادیم 

وا ندماین  زا  ام  دنتفگ  دماین  ام  رادیدب  یناه  تدم  نیا  رد  ارچ  دیسرپ : هدیبلط  روضحب  دوب  هدرک  رایتخا  يرـسمهب  ار  یناه  نب  ییحی  ردام 
. تسا رامیب  میاهدینش  هک  يروطب  تفگ  اهنآ  زا  یکی  اج  نامه  میرادن و  یعالطا 

لاماپ ار  ام  قح  دیایب و  ام  رادیدب  دـیئوگب  دـینک و  تاقالم  يو  اب  دنیـشنیم  دوخ  يارـس  رد  رب  هتفای و  يدوبهب  ماهدینـش  تفگ  دایز  رـسپ 
. دوش راد  هکل  نم  رظن  رد  تسا  برع  ناگرزب  زا  هک  یصخش  یناه  دننام  مرادیمن  تسود  نم  اریز  دنکن 

دایز رسپ  اب  وت  تاقالم  مدع  تلع  دنتفگ  دندرک و  تاقالم  دوب  هتـسشن  شاهناخ  برد  مد  هک  یناه  اب  یبش  لوا  روتـسد  بسح  ناگدربمان 
. مدرکیم تدایع  يو  زا  تسا  رامیب  وا  متسنادیم  رگا  دوب  هتفگ  هدش و  وت  لاوحا  يایوج  زورما  وا  اریز  تسیچ 

. درک تعنامم  روضح  زا  ارم  یضیرم  مدوب و  رامیب  هدیسر  ضرعب  هک  نانچمه  تفگ  یناه 
يراددوخ دایز  رـسپ  دزن  روضح  زا  ینیـشنیم و  تلزنم  مد  اهبـش  ياهتفای و  يدوبهب  هک  هتفای  عالطا  دایز  رـسپ  نکیل  تسا  تسار  دـنتفگ 

رـضاح اهافج  هنوگ  نیاب  هاش  صخـش  هدوب و  سانـشرس  صاخـشا  تداع  فالخ  رب  ناطلـسب  ندرک  یئانتعایب  هک  ینادب  دـیاب  ینکیم و 
. یئایب دایز  رسپ  روضحب  هدش  راوس  ام  اب  میهدیم  دنگوس  ادخب  ارت  ترودک  عفر  يارب  کنیا  دوشیمن 

رصق کیدزن  دش  راوس  دندرک  رضاح  ار  شبکرم  سابل و  داد  روتسد  هتفریذپ  ار  نانآ  هتفگ  یناه  ( 2)
ص:391  ، داشرإلا همجرت 

مکانمیب دایز  رـسپ  زا  نم  دـنگوس  ادـخب  هدازردارب  يا  تفگ  هدرک  هجوت  امـسا  نب  ناسح  هب  هدرک  رطخ  ساـسحا  دیـسر  هک  هراـمالا  راد 
دوخ رب  یمیب  چیه  منکیمن و  ساسحا  وتب  تبـسن  وا  زا  یفوخ  هنوگ  چیه  نم  مسق  ادخب  ومع  يا  تفگ  وا  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  هدیقع 

. هدرک راضحا  ار  هدربمان  يرما  هچ  يارب  دایز  رـسپ  تسنادـیمن  هک  دوب  نآ  يارب  درک  هدـیقع  راـهظا  هنوگ  نیا  هک  ناـسح  يرآ  هدـم . هار 
مـشچ هک  يدرجمب  دنتـشاد  روضح  ناکیدزن  زا  هدع  مه  تقونامه  دش و  دراو  هَّللا  دـیبع  رب  دوب  هدرک  ادـیپ  بلق  توق  هزادـنا  ات  هک  یناه 
رـضاح مه  یـضاق  حیرـش  هک  دایز  رـسپ  کیدزن  یناه  هک  یماگنه  دش » دراو  تکاله  هناخب  دوخ  ياپب  یقمحا   » تفگ داتفا  واب  هَّللا  دیبع 

. تفگ هدرک  هجوت  حیرش  هب  دایز  رسپ  دیسر  دوب 
ارم هک  تسا  دنموزرآ  وا  دیاسایب و  یتحار  لامک  اب  دنامب و  هدنز  وا  مهاوخیم  نم  دارم  نم  کلیلخ  نم  كریذعیلتق  دیری  هتایح و  دیرا 
نیا هک  یتقو  « 1  » دـهاوخب ار  دوخ  ياطخ  رذـع  هک  دروایب  ار  یـسک  وگب  تسین  دنـسپ  دروم  نم  هیرظن  نیا  هاگ  ره  دزاس  دوبان  دـشکب و 

ار یناه  دش  هفوک  دراو  دایز  رسپ  هک  یلوا  زور  اریز  دراد  وا  هراب  رد  یئوس  رظن  هک  تسناد  هتفرورف و  هشیدنا  رد  دینش  وا  زا  یناه  ار  رعش 
یناه تبـسانم  نیمهب  تشاد  مه  ار  وا  لـتق  هدارا  هدرکن  هک  مارتحا  دـش  دراو  وا  رب  هک  راـب  نیا  تشاد و  یمارگ  هدرمـش و  مرتحم  ـالماک 

نم زا  هنوگچ  شاب  مارآ  تفگ  دایز  رسپ  ( 1 ! ) یئوگیم نخـس  نم  اب  نحل  نیا  اب  هتـشگرب و  نم  زا  وت  يأر  هعفد  نیا  هدش  هنوگچ  تفگ 
ار یتامدقم  دوخ  هناخ  رد  هکنآ  اب  يراد  مارتحا  عقوت 

______________________________

یلع ع يرآ  متشاد  ار  شتایح  هدارا  نم  دومرف  دناوخ و  مجلم  رسپ  يارب  ریما ع  ترضح  زین  ار  رعش  نیمه  دیشاب  هتشاد  هجوت  هاگ  ره  ( 1)
درکیم بلقت  دـیلقت و  يور  زا  راک  هراومه  هک  دایز  رـسپ  نکیل  دوب  یلع ع  تیالوب  هتـسب  مجلم  رـسپ  ترخآ  ایند و  تایح  دومرف  تسار 

. نآ تایح  هن  تسترخآ  ایند و  گرم  ثعاب  وا  اب  یهارمه  هک  تشاد  ای  تشادن  نیقی 
ص:392  ، داشرإلا همجرت 
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لزنم رد  مزر  بابـسا  نازرابم و  هداد و  ياج  دوخ  هناخب  ار  لیقع  نب  ملـسم  تسا . روآناـیز  ناـنمؤم  همه  دـیزی و  يارب  هک  هدروآ  مهارف 
. مرادن اهنآ  زا  يربخ  دنام و  یم - هدیشوپ  نم  رب  هداد  ماجنا  هک  یئاهراک  هنوگ  نیا  ینکیم  لایخ  هدرک و  درگ  دوخ 

ار هچنآ  يرآ  تفگ . داـیز  رـسپ  دـشابیمن . نم  هناـخ  رد  مه  ملـسم  ماهدادـن و  ماـجنا  نم  یئوگیم  هک  یئاـهراک  هنوـگ  نیا  تفگ  یناـه 
. تست هناخب  مه  ملسم  هداد و  ماجنا  میوگیم 

درادـیمنرب و شراکنا  زا  تسد  یناه  دـید  هک  دایز  نبا  درکیم . راکنا  ادـیدش  یناه  دـش و  لدـب  در و  اهنآ  نایم  راـب  نیدـنچ  نخـس  نیا 
. دناوخ ار  لقعم  دوخ  سوساج  دناشوپب  دوخ  هدرک  يور  رب  هدرپ  دهاوخیم 

. يرآ داد  باوج  یسانشیم  ار  درم  نیا  ایآ  دیسرپ  داتسیا  دایز  رسپ  ربارب  رد  لقعم 
یتـسود راـهظا  هدرکیم و  دـمآ  تفر و  وا  هناـخب  هک  یتدـم  نیا  هدوب و  داـیز  رـسپ  سوساـج  لـقعم  هک  دـیمهف  يو  دورو  زا  سپ  یناـه 

سپ هداتـسیا  ریحت  لامک  اب  یتعاس  کی  هاگنآ  دهد  ربخ  دایز  رـسپ  هب  هدرک و  بسک  ار  مزال  تاعالطا  دـناوتب  هک  هدوب  نآ  يارب  هدومنیم 
هدرکن و توعد  دوخ  لزنمب  ار  وا  نم  ادخب  دنگوس  میوگیمن  غورد  هک  امن  قیدصت  ارم  هتفگ  ونشب و  ارم  نخس  تفگ  دایز  رسپ  هب  نآ  زا 

هکنیا زج  مدیدن  هراچ  مه  نم  مریذپ  هب  دوخ  لزنمب  ار  وا  درک  تساوخرد  دمآ و  نم  هناخب  هکنآ  ات  متشادن  یعالطا  هجو  چیهب  وا  راک  زا 
هصالخ دوب  نیا  مزاس  یلمع  ار  وا  ياههتـساوخ  مشاب و  هدوب  وا  يزاوننامهیم  دهعتم  یتسیاب  هجیتن  رد  منک و  یئاریذپ  دوخ  هناخ  رد  وا  زا 
میاینرب وت  رازآ  ددـص  رد  هک  میامن  دـهعت  وت  اب  ینعم  مامتب  مناوتیم  نونکا  یهاوخب  مه  رگا  هدرک و  نایب  وت  يارب  تیافویب  سوساج  هچنآ 

زا ار  هدربمان  هتفر و  هک  مهدـب  وتب  يورگ  تسا  نکمم  یهاوخب  مه  رگا  مشاب و  وت  اب  تعیب  هدامآ  مزاـسن و  مهارف  ارت  یتحاراـن  بابـسا  و 
. مرادرب دوخ  ندرگ  زا  ار  وا  يزاوننامهیم  دهعت  هلیسو  نیدب  مزاسب و  جراخ  دوخ  هناخ 

یئامن نم  تسد  میلست  ار  وا  هکنیا  ات  مرادیمنرب  تسد  وت  زا  هاگ  چیه  ادخب  دنگوس  تفگ  دایز  رسپ 
ص:393  ، داشرإلا همجرت 

میامن میلست  وت  هدیرب  تسدب  ار  مزیزع  نامهیم  تسا  نکمم  هنوگچ  درک و  مهاوخن  يراک  نینچ  هاگ  چیه  ادخب  دنگوس  تفگ  یناه  ( 1)
مهاوخن وت  میلـست  هاگ  چیه  ار  وا  ادخب  مسق  تفگ  یناه  تسین . نم  هتـساوخ  ماجنا  زج  هراچ  تفگ  دایز  رـسپ  يزیرب . ار  وا  كاپ  نوخ  ات 

ياج زا  دوبن  وا  زا  ریغ  يرصب  یماش و  هفوک ، رد  هک  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  دش  لدب  در و  ناشیا  نایم  هبترم  نیدنچ  نخس  نیا  نوچ  درک .
رصق زا  هشوگ  هب  ار  وا  هتساخرب  اج  زا  ملسم  مزاس . عناق  ار  وا  مناوتب  دیاش  میوگب  نخـس  وا  اب  هملک  دنچ  نم  ات  هدب  هزاجا  تفگ  هتـساخرب 

دنگوس ار  وا  نداد و  زردنا  هب  درک  عورـش  هدرب  دینـشیم  دندرکیم  دنلب  رگا  هک  ار  ناشادـص  هدـیدیم و  ار  اهنآ  دایز  نبا  هک  ةرامالا  راد 
درک هفاضا  مرثأتم و  تخس  ندش  هتـشک  زا  نم  هک  درک  دومناو  دیاشگن و  دوخ  ناسک  يورب  ار  الب  رد  دهدن و  نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  داد 

وا نیا  رب  انب  دنروآیمن  دراو  واب  ینایز  دنشکیمن و  ار  دوخ  يومع  رسپ  هاگ  چیه  نانیا  تسوا و  ناسک  دیزی و  يومع  رسپ  لیقع  نب  ملسم 
تـسد میلـست  ار  دارفا  زا  یکی  هکلب  دوب  دـهاوخن  وت  هجوـتم  هصیقن  يراوـخ و  رذـگهر  نیا  زا  هک  شاـب  نئمطم  نک و  میلـست  ناـشیاب  ار 

. هدومن تقو  ناطلس 
تـسدب ار  ماهدـنهانپ  نامهیم و  نم  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  گـنن  راـع و  مادـک  تسین ؟ نم  رب  یگنن  راـع و  یئوگیم  هک  داد  خـساپ  یناـه 

زا همه  هاگ  ره  ادخب  دنگوس  دنرایسب و  منارای  يوق و  مناوزاب  مونشیم و  منیبیم و  متسه  اناوت  هدنز و  نم  هکنآ  اب  میامن  میلست  يرگمتس 
. مراپس ناج  وا  هار  رد  دوخ  ات  مرادنرب  وا  يرای  زا  تسد  دنراذگ  روای  نودب  ارم  دنرادرب و  تسد  نم  يرای 

يریثأت يو  مرگ  نهآ  رد  وا  درس  مد  نکیل  دنک  یضار  اریو  دناوتب  هلیسو  نیدب  دیاش  دوب  نآ  شضرغ  داد و  دنگوس  ار  وا  ورمع  نب  ملسم 
ار وا  داد  روتـسد  دینـش  ار  وا  نخـس  دایز  رـسپ  درک . مهاوخن  میلـست  دایز  رـسپ  تسدـب  ار  وا  هاگ  چـیه  مسق  ادـخب  تفگیم  یناـه  درکن و 

یئامن يراددوخ  هک  یتروص  رد  یئامن و  نم  تسد  میلـست  اریو  دیاب  ادخب  دـنگوس  تفگ  دیـسر  يو  کیدزن  نوچ  دـیروایب  نم  کیدزن 
. دز مهاوخ  ار  تندرگ 
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ص:394  ، داشرإلا همجرت 
هک يدرجمب  هکلب  دـنکیمن  تساوخزاب  وت  زا  یـسک  يدز  ارم  ندرگ  هاگ  ره  يدرک  لایخ  هدرک  یئاجبان  هشیدـنا  بجع  تفگ  یناـه  ( 1)

نخس نیا  ندینش  زا  دایز  نبا  دننک  هطاحا  ارت  هناخ  درگادرگ  هدیشک و  ماین  زا  نارب  ياهریـشمش  دسر  روهظب  وت  زا  يدنـسپان  هدرک  نینچ 
لاحب ادب  وت و  رب  ياو  تفگ  دش  دهاوخ  هدیشک  اجکب  يو  راک  دننیبهب  ات  دنرظتنم  هدمآ و  يو  يرایب  یناه  ناسک  نونکا  مه  هک  تشادنپ 

دوب شتسد  رد  هک  یتسد  بوچ  گنرد  الب  دندروآ  وا  تخت  کیدزن  اریو  ات  داد  نامرف  هاگنآ  یناسرت  یم - هدیشک  ياهریشمش  زا  ارم  وت 
رد دش و  هدنک  شتروص  تسوپ  درک و  دولآنوخ  ار  شنساحم  ور و  تسکش و  ار  شغامد  ات  دز  یناه  تروص  رـسب و  ردقنآ  هدرب و  الاب 

ریشمش تساوخ  درک و  زارد  تسد  دید  دایز  رسپ  زا  ار  هنادرمناوجان  هنایشحو و  لمع  نیا  هک  یناه  تسکش  دایز  رسپ  یتسدبوچ  هجیتن 
. درک تعنامم  يو  دزاس  قحلم  دوخ  ناینیشیپ  هب  ار  دایز  هداز  دریگب و  دوب  شرانک  رد  هک  يرومأم 

ناشک ناشک  ار  وا  تسا  لالح  ام  رب  وا  نوخ  تسا و  جراوخ  زا  درم  نیا  تشاد  راهظا  یناه  هب  نتفگ  ازـسان  ندرک و  اوسر  يارب  دایز  نبا 
هتخاس و سوبحم  هناخ  رد  هدرب و  دایز  رـسپ  شیپ  زا  دوب  هتفگ  هک  نانچ  ار  یناه  كاپان ، نآ  هتفگب  نامالغ  دـینک . جراخ  ام  روضح  زا  و 

يوب دوب  تحاران  دایز  رسپ  دنسپان  لمع  زا  هک  ءامسا  نب  ناسح  دنتـشاد  لکوم  اجنآ  رب  یئاهنابـساپ  يو  روتـسدب  دنتـسب و  وا  يورب  ار  رد 
ماکحتـسا يارب  یتفگ  امب  وت  يدرک  رازآ  يدـناوخ و  یجراخ  ار  وا  ینعی  يدروآ  یبساـنمان  رکم  بجع  داـیز  رـسپ  تفگ  هدرک  باـطخ 

نوخ ار  شتروص  یتسکـش و  ار  شغامد  یئامن  راتفر  یکین  هب  يو  اـب  هکنآ  ياـجب  وت  میدروآ و  روضحب  اریو  وت  اـب  يراـکمه  طاـبترا و 
زا دـش  تحاران  تخـس  هدربمان  راهظا  زا  هک  دایز  رـسپ  يروآرد  ياپ  زا  ار  وا  يدرک  هدارا  يدومن و  نینوخ  ار  شنـساحم  یتخاس و  دولآ 

ناسح ماجنارـس  زا  هک  ثعـشا  دـمحم  دـندیناشن  هشوگب  هدز  تشم  اـب  داد  روتـسد  مه  ار  وا  هاـگنآ  یتسه ! اـجنیا  وت  تفگ  رخـسمت  يور 
دـصاقم نداد  ماجنا  اب  دهاوخیم  ریما  اریز  میدونـشوخ  دنک  ام  نایز  ای  دوس  هب  ریما  هچنآ  زا  ام  تفگ  هداشگ  یـسولپاچ  ناهد  دش  كانمیب 

. دیامن بیدأت  ار  ام  دوخ 
ص:395  ، داشرإلا همجرت 

يرایـسب هدع  اب  هدش و  راپـسهر  جحذم  مدرم  بناجب  يو  هدش  هتـشک  یناه  هک  دیـسر  جاجح  نب  ورمع  هب  ربخ  دمآشیپ  نیا  زا  سپ  ( 1)
زا تسد  دناجحذم  ناگرزب  ناگراوس و  نانیا  مجاجح و  رـسپ  نم  ناه  هدرک . دنلب  ادص  هدربمان  دندرک  هطاحا  ار  دایز  رـسپ  رـصق  فارطا 

يارب نونکا  هدش و  هتشک  ناشگرزب  هک  دناهدینـش  نانیا  اریز  دناهداتـسیا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دنوشن و  هدنکارپ  دنرادنرب و  دوخ  دوصقم 
. دناهدمآ یهاوخنوخ 

. دنداد عالطا  ناگدربمان  ندمآ  زا  دایز  رسپ  هب 
اهنآ هب  ار  تتاعلاطم  هجیتن  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  کیدزن  زا  ار  یناه  عضو  هتفر و  سبح  هب  کنیا  تفگ  یـضاق  حیرـش  هب  داـیز  رـسپ 

. هدشن هتشک  تسا و  هدنز  يو  هک  زاس  مولعم  نک و  مالعا 
هداد و میب  ادخ  زا  ار  وا  هدمآ  اجبان  تداهش  يارب  ماقم  لام و  عمط  هب  هک  تسناد  دید  اریو  هک  یناه  دش  یناه  رب  دراو  رمالا  بسح  حیرش 

تفگیم یماگنه  رد  ار  نانخـس  نیا  رـصم و  لها  دنیاجک  نارادنید و  دنیاجک  نم ، مدرم  دندش  دوبان  تفگ  هدش  هدـنهانپ  وا  یهلا  بانجب 
تفگ درک  عامتسا  دندوب  هدمآ  رـصق  رانک  هک  ار  دوخ  مدرم  ياغوغ  همهمه و  يادص  ماگنه  نیا  رد  دشیم  يراج  شراسخر  رب  نوخ  هک 

نیا زا  ارم  دنوش  دراو  نم  رب  دـنناوتب  اهنآ  زا  رفن  هد  هاگ  ره  مراد  نیقی  تسنم و  ناملـسم  ناوریپ  جـحذم و  مدرم  همهمه  نیا  منکیم  لایخ 
. داد دنهاوخ  یئاهر  یگراچیب 

یناه هب  تبسن  امش  هقالع  یگتسب و  امش و  تیعقوم  زا  دایز  رسپ  تشاد  راهظا  هتفر  جحذم  مدرم  بناجب  دینـش  ار  یناه  يادص  هک  حیرش 
مهد عالطا  امشب  ار  وا  یتمالس  ربخ  هدرک و  تاقالم  یناه  اب  کیدزن  زا  ات  داد  روتـسد  نمب  دید  تحاران  ار  امـش  نوچ  درک و  ادیپ  عالطا 

. تسا هتفگ  غورد  هداد  امشب  ار  وا  لتق  ربخ  هک  یسک  هدنز و  هیلا  راشم  میوگیم  کنیا  هدرک و  تاقالم  يو  اب  رمالا  بسح  مهنم 
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ایحیب نایضاق  نیا  رب  ياو   ) دیوگیم تسار  رهش  یضاق  دندرک  لایخ  هک  وا  نارای  جاجح و  نب  ورمع 
ص:396  ، داشرإلا همجرت 

. دندومن تعجارم  هدرک  يرازگساپس  ار  ادخ  ( 
دجسمب دوخ  نایرکشل  ناگرزب و  زا  هدع  اب  هدش  جراخ  هرامالا  راد  رـصق  زا  تفای  هدوسآ  اهیجحذم  بیـسآ  زا  ار  دوخ  هک  دایز  رـسپ  ( 1)

رب تسا  نکمم  اریز  دیئامنن  داجیا  هقرفت  دوخ  نایم  رد  دـینک و  يوریپ  دوخ  نایاوشیپ  ادـخ و  زا  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربنمب  دـش و  دراو 
تسا یسک  امش  ردارب  هک  دینادب  دوش و  رجنم  رازراکب  ماجنارس  دینیب و  رازآ  دیوش و  هتشک  دیدرگ و  راوخ  دیسرب و  تکالهب  تیئود  رثا 

. تسین وا  يارب  یضارتعا  ياج  تسا و  روذعم  دناسرتب  تسیاشان  هار  زا  ار  امش  هک  یسک  دیوگب و  تسار  امشب  هک 
نب ملـسم  دنتفگیم  مامت  دیکأت  اب  هدش  دراو  نیرامت  باب  زا  ناشتفم  نانابهدـید و  دوب  هدـماین  دورف  ربنم  زا  زونه  دـیناسر  اجنیدـب  ار  نخس 

. دنتسب مکحم  ار  برد  هدش  رصق  دراو  دش و  جراخ  دجسم  زا  تعرسب  دوشن  ریگ  لفاغ  هکنآ  يارب  دایز  رسپ  دمآ . لیقع 
هک یماگنه  دیسر  دهاوخ  اجکب  یناه  راک  ماجنارس  منیبهب  ات  مدوب  رومأم  لیقع  نب  ملسم  فرط  زا  نم  دنگوس  ادخب  دیوگ  مزاح  هَّللا  دبع 

دمآشیپ زا  ار  هدربمان  متساوخ  مدش و  دراو  ملسم  رب  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  هدش و  راوس  بسا  رب  دیدرگ  سوبحم  بورضم و  هیلا  راشم 
روتـسد درک  ادیپ  عالطا  موش  ربخ  نیا  زا  هک  ملـسم  دندرکیم  سوسفا  غیرد و  راهظا  هک  مدید  ار  دارم  ینب  نانز  زا  هدـع  مزاس  ربخاب  یناه 

ای  ) میامن توعد  راعـش  نیاب  ار  نانآ  مناوخب و  دنتـشاد  تنوکـس  وا  لزنم  فارطا  رد  همه  دـندوب و  رفن  رازه  راهچ  هک  وا  باحـصا  ات  داد 
يارب ار  گنج  ياول  ملـسم  ترـضح  هدش  رـضاح  یتقو  كدـنا  رد  ملـسم  باحـصا  هدـناوخ  راعـش  نیمه  اب  ار  اهنآ  مه  نم  تما ) روصنم 

مدرم داد و  بیترت  نادمه  رضم و  دسا و  میمت و  جحذم و  هدنک و  نارادرس 
ص:397  ، داشرإلا همجرت 

ات تسویپیم  ملسم  دارفا  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  بش  ات  دش و  رپ  مدرم  تیعمج  زا  دجسم  رازاب و  دشن  هلـصاف  ( 1  ) دومرف رازراک  هدامآ  ار 
تسیب رکون و  رفن  یس  زا  ریغب  رـصق  رد  درکیم و  تبظاوم  هرامالا  راد  رد  زا  تسناوتیم  ات  وا  دش و  تخـس  دایز  رـسپ  رب  راک  فرط  همه  زا 

هب دندش  ربخاب  ملـسم  دمآشیپ  زا  یتقو  دنتـشادن  روضح  هک  مدرم  فارـشا  زا  هدع  تشادن و  دوجو  يرگید  شـصاوخ  فارـشا و  زا  رفن 
نارای هدهاشمب  ماب  تشپ  زا  دندوب  دایز  رسپ  اب  هک  اهنآ  دندشیم و  دراو  وا  رب  دوب  نییمور  راد  رانک  هک  يرد  زا  هدرک و  تکرح  وا  گنهآ 

. دنتفگیم دب  شردپ  هَّللا و  دیبع  اهنآ و  هب  دندزیم و  گنس  اب  ملسم  باحصا  ار  نانآ  دندوب و  هدمآ  ملسم 
هک ار  اهنآ  هدش و  دراو  جحذم  هلیبق  هب  تفگ  واب  هدناوخ و  ار  باهـش  نب  ریثک  دوش  لئان  دوخ  روظنمب  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  يارب  دایز  نبا 
نب دمحم  هب  دناسرتب و  ناطلـس  اب  تفلاخم  زا  دهد و  میب  رازراک  زا  دزاسب و  فرـصنم  ملـسم  يرای  زا  دنیآرد  وا  تعاطا  رد  تسا  نکمم 

ار روتسد  نیمه  دهد و  رارق  دوخ  ناما  ياول  تحت  رد  دنیامن  يوریپ  وا  زا  هک  اهنآ  هدش و  دراو  تومرـضح  هدنک و  هلیبق  هب  تفگ  ثعـشا 
هرامالا راد  رد  ات  درک  رما  ار  یقب  اـم  هداد و  يرماـع  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یلجع و  رجبا  نب  راـجح  یعبر و  نب  ثبـش  یلهذ و  عاـقعق  هب 

. دنام دنهاوخن  يو  اب  يدودعم  زج  دتسرفب  یتیرومأمب  ار  اهنآ  هاگ  ره  دیسرتیم  اریز  دننامب 
رانک ات  هدـمآ  دوخ  تیرومأم  ماجنا  يارب  ثعـشا  نب  دـمحم  تخاسیم و  فرـصنم  ملـسم  يراـی  زا  ار  مدرم  رمـالا  بسح  باهـش  نب  ریثک 

تیعمج هک  مه  وا  دیامن  ریگتـسد  اریو  ات  هداتـسرف  ار  یمابـش  نمحرلا  دبع  هدـش  ربخاب  وا  راک  زا  ملـسم  ( 2 ، ) دیـسر هرامع  ینب  ياههناخ 
قافتا هب  درک و  یلاخ  اج  هدید  اریو  نایهارمه 

ص:398  ، داشرإلا همجرت 
مدرم زا  يرایسب  هدع  هجیتن  رد  ات  دندادیم  میب  ناطلـس  اب  تفلاخم  زا  دنتـشادیمزاب و  ملـسم  اب  یهارمه  زا  ار  مدرم  ثبـش  عاقعق و  ریثک و 

دنک حالصا  ارت  راک  ادخ  تفگ  دایز  رسپ  هب  ریثک  دندش  رـصق  دراو  نییمورلا  راد  بناج  زا  نانآ  قافتا  هب  هدروآدرگ و  ار  نارگید  دوخ و 
جورخ هدع  نیا  کمکب  تسا  بسانم  نیا  رب  انب  دنراد  روضح  رـصق  رد  ام  ناتـسود  نایرکـشل و  مدرم و  فارـشا  زا  يرایـسب  هدـع  کنیا 
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نوریب ار  وا  داد و  بیترت  یعبر  نب  ثبـش  يارب  یئاول  درکن و  یئاـنتعا  وا  نخـسب  داـیز  رـسپ  نکیل  میئاـمن  هلمح  دوخ  نانمـشد  رب  هدرک و 
ار مدرم  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  يارب  دایز  رسپ  دندومنیم  ینابیتشپ  راهظا  ادیدش  دندوب و  ملسم  هارمه  ماگنه  بش  ات  نانچمه  مدرم  داتسرف و 

تعاطا هک  نانآ  هب  دنیامن و  وگتفگ  مدرم  اب  هرامالا  راد  ماب  تشپ  زا  داد  روتـسد  هدروآدرگ و  ار  فارـشا  دزاس  هدنکارپ  ملـسم  فارطا  زا 
تفلاخم هک  اهنآ  دنروآ و  تسدب  ریما  دزن  يرتشیب  تیعقوم  رذـگهر  نیا  زا  دـنناوتیم  هک  دـننک  تباث  هداد و  يرتدایز  هلـص  هدـعو  دـننک 

هفوک دراو  ماش  زا  رکـشل  یکیدزن  نیدـب  هک  دـنزاس  ناشن  رطاخ  انمـض  دـنوش و  راـتفرگ  تبوقع  هب  مورحم و  هزئاـج  هنوگ  همه  زا  دـننک 
. دش دهاوخ 

مدرم يا  درک  هفاضا  هاگنآ  دنک  بورغ  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  یتقو  ات  تفگ  نانخس  لیبق  نیمه  زا  مدرم  اب  روتسد  قبط  باهـش  نب  ریثک 
دیزی رکشل  يدوز  نیمهب  اریز  دیهدن  نتشکب  ار  دوخ  دیرادرب و  بوشآ  زا  تسد  دیدرگرب و  دوخ  ياهناخب  هک  تسنآ  رتهب  دیسررد  بش 

ار بشما  دیزادرپب و  رازراکب  دیـشاب و  رارقرب  دیراد  هک  میمـصت  نیمهب  هاگ  ره  هتـسب  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  ریما  دش و  دـهاوخ  هفوک  دراو 
دیامن و نادرگرـس  ماش  ياهچوک  رد  ار  امـش  نایوجگنج  دزاسب و  مورحم  هناکولم  هیطع  زا  ار  امـش  ناگدنامزاب  دیدرگنرب  دوخ  ياهناخب 

زا کی  کی  هب  ماجنارس  ات  دنک  هذخاؤم  نابئاغ  هانگب  ار  امش  رضاح  تسردنتان و  مرجب  ار  امش  تسردنت 
ص:399  ، داشرإلا همجرت 

. دناسرب دوخ  يازجب  دناماشایب و  ار  راوگان  بارش  نیمه  نانامرفان 
. دنتخاس كانمیب  ار  مدرم  نایب  نیمه  اب  مه  هفوک  فارشا  زین  و  ( 1)

دـنزرف و شیپ  ردام  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  دـندش  قرفتم  كدـنا  كدـنا  هتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  مدرم 
تشادـیم و زاـب  هدرک  هـک  هدارا  زا  ار  وا  دـمآیم و  شردارب  دـنزرف و  دزن  ردـپ  تخاـسیم و  فرـصنم  ملـسم  زا  ار  وا  دـمآیم و  شردارب 

هدشن رید  تقو  ات  نونکا  یناهرب  نانآ  هنتف  ماد  زا  ار  دوخ  ینک و  دربن  نانآ  اب  یناوت  یم - هنوگچ  وت  دمآ  دهاوخ  ماش  رکشل  ادرف  تفگیم 
یتقو ات  دـندش  هدـنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  مدرم  تیفیک  نیمهب  رادرب و  تسد  دوخ  میمـصت  زا  درگزاب و  دوخ  هناخب 
نیمه زا  ریغب  دید  هک  ملـسم  دـندنامن  یقاب  رفن  رازه  راهچ  زا  رفن  یـس  زج  ماگنه  نآ  تخادرپ و  برغم  زامنب  دجـسم  نایم  رد  ملـسم  هک 

هدع نآ  زا  مه  رگید  رفن  تسیب  هدیسرن  باوبا  هب  زونه  دش  هجوتم  هدنک  باوبا  فرطب  دجسم  زا  « 1  » هدنامن یقاب  وا  اب  يرگید  سک  هدع 
درک هجوت  ملسم  دنک  تلالد  یفرطب  اریو  هک  دوبن  یسک  دنتشادرب و  وا  يرای  زا  تسد  مه  رفن  هد  نامه  دش  جراخ  هک  باب  زا  دندش  ادج 

دنک و یماگمه  يراکمه و  وا  اب  دیامن و  نامهیم  شلزنمب  ای  دـنک و  یئامنهار  بش  تقو  نیا  رد  ار  وا  هک  هدـنامن  یـسک  افویب  نارای  زا 
. دیامن يرای  يوب  دوش  فداصم  ینمشد  اب  رگا 

همادا دوخ  هارب  نانچمه  دوریم و  اجک  هب  تسنادیمن  تفریم و  فرط  نآب  فرط  نیا  زا  نادرگرس  ریحتم و  هفوک  ياههچوک  نایم  رد  ملسم 
هناخ ردب  ات  دمآ  دیسر و  هدنک  مدرم  زا  هلبج  ینب  ياهناخب  ات  دادیم 

______________________________

(1)
اپرب دوب  تعامج  درک و  ادااجنآ  برغم  رصع و  رهظ و  هضیرف 

درک افق  ردنا  ور  مامتا  زا  سپدرک  ادا  ار  نتفخ  ضرف  ملسم  وچ 
راداد درف  زا  ریغب  سک  هدنامنراکددم  کی  تعیب  لها  زا  دیدن 

ملسن  دشاب ال  هچ  ملسم  دش  هچملسم  دیلانیم  تفگیم و  دوخب 
ص:400  ، داشرإلا همجرت 

. دش کیدزن  مان  هعوط  ینز 
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دومن و باختنا  دوخ  يرسمهب  ار  وا  یمرضح  دیـسا  درک و  دازآ  اریو  ثعـشا  تشاد  يدنزرف  وا  زا  دوب و  سیق  نب  ثعـشا  زینک  هعوط  ( 1)
دوب هتفر  دجـسمب  ناـنآ  قاـفتاب  مه  وا  دـندوب  هدرک  تکرح  ملـسم  يراـیب  مدرم  هک  زور  نآ  رد  هدربماـن  لـالب  ماـنب  دروآ  يدـنزرف  وا  زا 

. دوب شدنزرف  ندمآ  رظتنم  هداتسیا و  هناخ  رد  مد  دوب  رادربخ  هزادنا  ات  زور  دمآشیپ  زا  هک  شردام 
وا زا  هدرک و  یگنـشت  راـهظا  ملـسم  هداد  مالـس  باوـج  هعوـط  درک  مالـس  وا  رب  داـتفا  یمدآ  هـب  شمـشچ  راـظتنا  فـالخ  رب  هـک  ملــسم 
ماج هعوط  تسشن  اج  نامه  دیماشآ و  بآ  ملـسم  دومن  كرابم  روضح  میدقت  بآ  یماج  هتفر  هناخ  نوردنا  هب  نز  درک  بآ  تساوخرد 
ارچ سپ  تفگ  يرآ  داد  باوج  يدـیماشاین  بآ  رگم  ادـخ  هدـنب  يا  تفگ  تسا  رظتنم  ملـسم  زونه  دـید  تشگزاـب  درب و  هناـخب  ار  بآ 

ناحبـس تفگ  هدش  تحاران  هعوط  موس  راب  دینـشن  یباوج  درک  هداعا  ار  نخـس  نیمه  رگید  راب  دادن  یخـساپ  ملـسم  يوریمن . دوخ  هناخب 
رانک بش  تقو  نیا  رد  مرادـن  اور  نم  ینیـشنب و  نم  هناخ  رد  رب  تسین  بسانم  اریز  ورب  دوخ  هناـخب  زیخرب و  اـجنیا  زا  ادـخ  هدـنب  يا  هَّللا 

. یمارایب نم  هناخ 
دنتـسجیم و یتسدـشیپ  رگید  کی  رب  وا  ینامهیم  يارب  شباحـصا  تشاد و  اج  افویب  مدرم  ناگدـید  يور  رب  لـبق  تعاـس  دـنچ  هک  ملـسم 

تسا نکمم  « 1  » مرادن يرای  هناخ و  مبیرغ و  رهـش  نیا  رد  نم  نز  يا  تفگ  هدش  رثأتم  تخـس  دنکیم - هلماعم  نینچ  يو  اب  ینز  نونکا 
سپ هک  یتسیک  وت  ادـخ  هدـنب  يا  دیـسرپ  میامنب  ارت  ناسحا  شاداپ  نیا  زا  سپ  هداد و  ياج  دوخ  لزنم  رد  هدومن و  ناسحا  نمب  ار  بشما 

ارم تمدخ  نیا  زا 
______________________________

(1)
ردام هدنخرف  ياک  تفگ  نز  نادبرتخارپ  مشچ  اب  هفوک  بیرغ 
بآ هرطق  مکشخ  ماک  رب  ناسربات  زا  هدوبرب  شطع  زوس  ارم 

انمت يور  زا  هعوط  شدادباراوگ  بآ  حدق  نیبوچ  یکی 
یناد هک  نانوچ  نانز  نیئآ  هبینابرهم  دص  اب  تفگ  هکنآ  سپ 

شیوخ هگشیاسآ  يوس  وش  ناورشیوشت  بوشآ و  رپ  هفوک  تسا و  بش 
لزنم هفوک  رد  متسین  شتفگبلد  زا  شیوخ  زار  تخادنا  نورب 

اپرب  خرچ  هدومن  نم  يارباغوغ  ریگاریگ و  بوشآ و  نیا  رم 
ص:401  ، داشرإلا همجرت 

اهنت ارم  ماجنارـس  دـندمآرد و  يرگهلیح  هار  زا  دـنتفگ و  غورد  نمب  مدرم  نیا  هک  ملیقع  نب  ملـسم  نم  دومرف  ( 1  ) یئامرف ینازرا  شاداپ 
دیسرپ بجعت  يور  زا  دومن  عامتسا  هزات  نخـس  انمـض  تشادن و  ار  یـسک  نینچ  راظتنا  هک  هعوط  دندومن . رود  راک  سک و  زا  هدراذگ و 

. تفگ يرآ  دومرف  یلیقع ؟ نب  ملسم  وت  یتسارب 
هک يرگید  قاطا  رد  ار  ملـسم  هاگنآ  تسامـش  رایتخا  رد  نم  رقحم  هناخ  کنیا  مناشن  تنـشور  هدـید  ربکـیرات  تسا و  رقحم  هناـخ  رگ 

تسد زا  هک  اجنآ  زا  ملسم  نکیل  درک  رضاح  اذغ  هتخاس  مهارف  ار  ترضح  نآ  تحارتسا  مزاول  هدرک و  یئامنهار  تشادن  تنوکـس  دوخ 
رد لومعم  فالخ  رب  شردام  دید  دمآ  هناخب  لالب  شدـنزرف  دـشن  هلـصاف  دومرفن  لیم  اذـغ  دوب  هدـش  تحاران  تخـس  تریـسدب  نایفوک 

فالخ رب  هک  يدایز  دمآ  تفر و  زا  مسق  ادخب  ردام  يا  تفگ  هداتفا  کشب  شردام  لمع  نیا  زا  دـنکیم  دـمآ  تفر و  دایز  يرگید  قاطا 
شـسرپ نیا  زا  تسد  داد  خـساپ  هدرک . ادـیپ  يرـس  رـس و  اجنآ  رد  منکیم  لایخ  هتخاس و  كوکـشم  ارم  یئامنیم  قاـطا  نیا  رد  لومعم 

ات يراذگب  هتـشادرب و  راک  نیا  زا  تسد  تسنآ  رتهب  تفگ  ینک  ربخاب  رـس  نیا  زا  ارم  دـیاب  دـنگوس  ادـخب  هکلب  تسین  نینچ  تفگ  رادرب 
هدیدن هراچ  دشاب  هتـشادن  یبوخ  ماجنارـس  تسا  نکمم  درادن و  هدئاف  وا  راکنا  دید  هک  ردام  درک  دایز  رارـصا  رـسپ  دـنامب  ناهنپ  رما  نیا 
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باوج يزاسن  ربخ  اب  ار  یـسک  يرواین و  نایمب  ار  زار  نیا  یـسک  اب  هک  داد  یهاوخ  لوق  يوش  ربخاب  هیـضق  نیا  تقیقح  زا  هاگ  ره  تفگ 
ندـمآ زا  هک  رـسپ  داد  عالطا  يوب  تسا  یهلا  تاکرب  بجوم  هک  دراو  هزاـت  ناـمهیم  لـالجا  لوزن  داد و  دـنگوس  ار  وا  رداـم ، يرآ . داد 

. دیباوخ دراذگ و  رس  هشوگ  تفگن و  ینخس  دش  ربخاب  هیلا  راشم 
هکنآ اب  دیسرن  دایز  رسپ  شوگب  ملـسم  نایفارطا  يادص  رـس و  هک  دش  يدایز  هلـصاف  دندش  هدنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  مدرم  هکنآ  زا  سپ 

هرامالا راد  ماب  تشپ  زا  داد  روتـسد  دوخ  ناسک  هب  يو  درکیم ، رک  ار  شوهیب  نآ  شوگ  ناگدربمان  داـیرف  نانخـس و  هتـسویپ  نیا  زا  شیپ 
نایهارمه زا  ایآ  هک  دنشاب  نارگن  جراخب 

ص:402  ، داشرإلا همجرت 
بوخ تفگ  دایز  رـسپ  تسین . یقاب  نانآ  زا  یـسک  هک  دـنداد  ربخ  يوب  عـالطا  ذـخا  زا  سپ  ناـنآ  ( 1 ( ؟ ریخ ای  هدنام  یقاب  یـسک  ملـسم 

فارطا زا  هتفرگ و  تسدب  اهلعـشم  هدیـشک و  ار  دجـسم  ياهتخت  زین  اهنآ  دنـشاب  امـش  نیمک  رد  هاگیفخم  رد  تسا  نکمم  دینک  وجتـسج 
هتخورفا و ار  اهلیدنق  دنروآ  لمعب  یـسررب  الماک  دنتـسناوتیمن  دیاش  دیاب و  هک  يروطب  نوچ  دندرکیم و  نازیوآ  نآ  ياههفـص  دجـسم و 

زین ار  ربنم  فارطا  یتح  اهیکیرات و  همه  کیدزن و  رود و  هلیـسو  نیدب  دندومن و  نشور  دندوب  هتـسب  ار  اهنآ  ياهرـس  هچراپ  اب  هک  یئاهین 
زان باوخ  رد  نونکا  مه  دندزیم  هنیسب  ار  وا  بئان  نیسح و  يرای  گنس  هک  اهنآ  دش  مولعم  دنتفاین  یسک  زا  يرثا  هداد  رارق  یـسررب  دروم 

نارای يراکادف  زا  ار  دایز  نبا  هدنامن  یقاب  ملـسم  نارای  زا  یـسک  دندرک  ادیپ  عالطا  الماک  هک  یماگنه  دناهدیمرآ  ناشنانینزان  رتسب  رد  و 
زاب دجسمب  هک  ار  هرامالا  راد  هاگـشیپ  رد  داد  روتـسد  یتحار  لامک  اب  مه  وا  دنداد  ربخ  هدوتـسان  نآب  ار  وا  ترـضح  زا  ینابیتشپ  ملـسم و 

زامن عقوم  زونه  دنریگب  رارق  ربنم  درگادرگ  وا  ناسک  همه  درک  رما  تفر و  ربنمب  هدش  دجسم  دراو  شنارای  دوخ و  هاگنآ  دنیاشگب  هدشیم 
نایوجگنج ناسانـشرس و  نارکون و  زا  هک  یـسک  ره  دیوگب  هدرک  ادن  ار  مدرم  هفوک  نایم  رد  عفان  نب  ورمع  دادـنامرف  دوب  هدیـسرن  نتفخ 
ناگراچیب نآ  ياهلد  رد  بقاث  باهـش  دننام  ادن  نیا  تشذگن  یتعاس  دوب . دهاوخن  ریما  ناما  رد  درواین  اجب  دجـسم  رد  ار  نتفخ  زامن  هک 

نانابـساپ و داد  روتـسد  دایز  رـسپ  درک  مالعا  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  يدانم  دـش  تیعمج  زا  رپ  دجـسم  یتقو  كدـنا  رد  درک و  ریثأت 
لها نانآ  رگا  هکنآ  زا  ربخیب  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  دـیامن و  هلمح  يوب  ملـسم  نارای  زا  یکی  اداـبم  هدرک  تبظاوم  ار  وا  فارطا  ناـنابهگن 
اجب ار  نتفخ  زامن  یمارآ  لامک  اب  المجم  دـنوش  هدـنکارپ  نیـسح ع  صاخ  بئان  فارطا  زا  يداب  کی  اب  دـیابن  دـندوب  یگنادرم  تریغ و 

هک دیرد  یقافن  هدرپ  دز و  یتفلاخمب  تسد  لیقع  هیفـس  نادان و  دـنزرف  انامه  ( 2 : ) تفگ ادخ  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  تفر  ربنمب  هدروآ 
- نآ زا  امش  همه 

ص:403  ، داشرإلا همجرت 
میلست دروایب و  ار  وا  هک  یسک  دیامن و  یئاریذپ  يرادهگن و  دوخ  هناخ  رد  ار  لیقع  دنزرف  هک  یسک  دوب  دهاوخن  ادخ  ناما  رد  دیربخاب و 

دیرادمرب و دوخ  تعاطا  تعیب و  زا  تسد  دیـسارهب و  ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  يا  نونکا  مه  تخادرپ  میهاوخ  يوب  ار  وا  هید  دـنک  ام  تسد 
. دیزاسم مهارف  دوخ  يدوبان  يارب  هلیسو 

يروـط اـی  ینک  رطاـخ  ار  هفوـک  ياـههچوک  زا  یکی  هاـگ  ره  دنیـشنب  تیازعب  ترداـم  تـفگ  هدرک  باـطخ  ریمن  نـب  نیـصح  هـب  هاـگنآ 
ار هفوک  ياهناخ  مامت  رایتخا  ام  کنیا  يروایب ، ام  روضحب  ار  وا  یناوتن  دنک و  رارف  وت  تسد  زا  لیقع  دنزرف  هک  یهدـب  جرخب  یطایتحایب 
ار اههناخ  همه  اصخـش  دوخ  دادـماب  هداد و  رارق  ناـشتفم  ناـنابهگن و  هفوک  ياـههچوک  ماـمت  رد  هک  تسمزـال  وت  رب  میداد و  وت  تسدـب 

. دوب دایز  رسپ  نابساپرس  میمت و  ینب  مدرم  زا  ریمن  نب  نیصح  ینک  ام  میلست  ار  ملسم  ات  درک  یهاوخ  یسراو 
مدرم ریما  ار  وا  داد و  بیترت  ثیرح  نب  ورمع  يارب  یتیار  تقونامه  دـش و  هراـمالا  راد  رـصق  دراو  داـیز  رـسپ  روتـسد  ناـیب و  نیا  زا  سپ 

نب دمحم  نیدراو  هلمج  زا  دـندمآ  دایز  رـسپ  مالـسب  هتـسد  هتـسد  مدرم  داد  ماع  نذا  درک و  سولج  تراما  دنـسم  رب  هاگحبـص  تخاس و 
دیامنن و يرگهلیح  دوخ  ریما  اب  هک  یسکب  نیرفآ  تفگ  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  هدراذگ و  مارتحا  الماک  وا  زا  دایز  رـسپ  دوب  ثعـشا 
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. دشاب نامرفب  رس 
رد هدربمان  ار  بشید  درک  ناشنرطاخ  تخاس و  ربخاب  ملـسم  لحم  زا  ار  وا  هدمآ  ثعـشا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  يولهپ  لالب  حبـص ، ادرف 

یشوگرس اب  ار  وا  دمآ و  دوب  دایز  رسپ  شیپ  هک  شردپ  دزن  گنرد  الب  دش  ربخاب  هدژم  نینچ  زا  هک  نمحرلا  دبع  هدرب  رـسب  وا  ردام  لزنم 
ياج زا  نونکا  مه  تفگ  دمحم  هب  دشاب  هدروآ  ملسم  زا  يربخ  تسا  نکمم  درک  ساسحا  هک  مه  دایز  نبا  تخاس  ربخاب  ملـسم  لحم  زا 

رومأم دـمحم  يرایب  ار  نارگید  هاگ  ره  تسنادـیم  دایز  نبا  دـش  هفیظو  ماجنا  هداـمآ  دـمحم  رواـیب  اـم  شیپ  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  زیخرب و 
و ( 1  ) تشاد رومأم  دمحم  یهارمهب  ار  وا  مدرم  مرج  دنهدن ال  ناشن  یگدامآ  تسا  نکمم  درادب 

ص:404  ، داشرإلا همجرت 
رس و نابسا و  ياپ  يادص  ملسم  دندرک  تکرح  هعوط  هناخ  گنهآ  هب  ات  درک  دمحم  هارمه  سیق  مدرم  زا  رفن  داتفه  اب  ار  یملس  هَّللا  دیبع 
ار اهنآ  درک و  هلمح  نانآ  رب  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  هدرک  یتسدشیپ  مه  وا  دنیآیم  وا  يریگتسد  يارب  تسناد  دینـش  ار  ناگراوس  يادص 

يو اـب  نارمح  نب  رکب  راـب  نیا  درک  هلمح  ناـهبور  نآ  رب  تعاجـش  هشیب  ریـش  نآ  زاـب  دـندش  هناـخ  دراو  رگید  راـب  دومن  نوریب  هناـخ  زا 
تسکـش و ار  وا  نادند  ود  هدیـسر و  نیئاپ  بل  رب  دیرب و  ار  ترـضح  نآ  نیئالاب  بل  دروآ  دورف  ملـسم  ناهد  رب  يریـشمش  تخیوآرد و 

دروآ نوریب  رس  وا  مکش  زا  دوب  کیدزن  هک  دز  وا  ندرگ  تشپ  رب  يرگید  تبرض  دروآ و  دراو  وا  رـس  رب  یتبرـض  لاح  نامه  اب  ملـسم ع 
ار اهین  هداد و  رارق  اهگنس  فده  ار  وا  ار  وا  هتفر  ماب  تشپ  هب  دنروآرد  ياپ  زا  ار  ملسم  تسین  نکمم  یگداس  نیاب  دندید  مدرم  هک  یتقو 
دش جراخ  هعوط  هناخ  زا  هدیشک  ریشمش  اب  درک  هدهاشم  نانآ  زا  ار  يدرمان  هنوگ  نیا  هک  ملـسم ع  دنتخیریم  وا  رـس  يور  دندزیم و  شتآ 

ملسم ترضح  نکیل  رادرب  گنج  زا  تسد  هدم و  نتشکب  ار  دوخ  تشاد  راهظا  هدرک و  ناما  ضرع  واب  ثعـشا  دمحم  تخادرپ  هلتاقمب  و 
مهاوخیم هکلب  موش  هتـشک  موش و  امـش  هدرب  متـسین  رـضاح  نم  دوـمرفیم  دـناوخیم و  زجر  درکیم  گـنج  ناـنچمه  هدرکن  اـنتعا  وا  هتفگب 

ره دیاهتفرگ  ارم  فارطا  نادرمان  امش  هک  لاح  نیا  اب  منادیم  تسا و  راوگان  نم  رب  تخس و  گرم  هکنیا  اب  مور  نوریب  ایند  زا  هنادرمناوج 
رد یسک  ره  هک  مراد  ربخ  دزاسیم و  راوشد  نم  رب  ار  راک  دنکیم و  خلت  مرگ و  ار  درس  بآ  دباتیم و  دیـشروخ  عاعـش  درذگب  یکدنا  هاگ 

ناوتان وا  دنیوگب  دنرادنپ و  هب  وگغورد  ارم  نارگید  مهد  رد  نت  امش  ناما  هب  هاگ  ره  مسرتیم  نم  دراد و  شیپ  رد  ار  یتخـس  زور  یگدنز 
يوشیمن ریگتـسد  هلیحب  دشابیمن و  وت  يروالد  رکنم  یـسک  تسین  نینچ  تفگ  ثعـشا  دـمحم  میتفرگ  هلیحب  ار  وا  ای  دـش  ریگتـسد  دوب و 

. دنروآیمن دراو  وتب  ینایز  دنشکیمن و  ارت  وت  ياهومع  رسپ  اریز  نکم  یباتیب  ببس  نودب  هکلب 
ص:405  ، داشرإلا همجرت 

هناخ راویدب  تشپ  هداتفا و  راک  زا  هدش و  هدنامرد  گنج  زا  دوب  هدمآ  دراو  شندب  رب  هک  يرایسب  ياهگنس  رازراک و  يدایز  زا  ملسم  ( 1)
رسپ داد  دندروآرد - ياپ  زا  يدرمانب  ار  وا  نادرم  لکـشب  ینانز  زورما  درک و  یئاریذپ  وا  زا  یگنادرم  لامک  اب  ینزریپ  بشید  هک  هعوط -
تفگ مناما ! رد  یئوگیم  هک  نانچ  ایآ  دیـسرپ  راکنا  يور  زا  دـنیوگیم  غورد  نانآ  تشاد  نیقی  هک  ملـسم  داد . ناـما  اریو  هراـبود  ثعـشا 
هدادن ناما  اریو  هک  یملـس  هَّللا  دیبع  رگم  دنداد  ناما  اریو  زین  نانآ  هدرک  ار  لاؤس  نیمه  زین  دنتـشاد  روضح  هک  یمدرم  زا  یناما  رد  يرآ 

ار نخـس  نیا  یتسین  ناما  رد  نم  فرط  زا  هصالخ  مرادـن و  هدام  رن و  رتش  وت  ناما  هراب  رد  نم  لمج » ـال  اذـه و  یف  یل  ۀـقان  ـال   » تفگ و 
حالـص هک  نانآ  نکیل  مراذگ  امـش  تسد  رد  تسد  متـسین  رـضاح  نم  دیاهدادن  ناما  ارم  رگا  دومرف  ملـسم  تخاس  رود  ار  دوخ  تفگ و 

وا زا  ریـشمش  دندمآ و  درگ  وا  فارطا  دندرک و  راوس  نآ  رب  اریو  هدروآ  يرتسا  هدرک و  فارتعا  وا  ناما  هب  دندید  ملـسم  ناما  رد  ار  دوخ 
باتفآ هک  شکرابم  راسخر  رب  مشچ  دـیراورم  تارطق  هدـش  ناـیرگ  شناگدـید  دـش و  دـیماان  دوخ  زا  ملـسم ع  هک  دوب  اـجنیا  دـنتفرگرب 

. دوب امش  هلیح  نیتسخن  لمع  نیا  دومرف  اج  نامه  دش و  يراج  دوب  یهلا  لالج  نامسآ 
هملک هاگنآ  تساجک  امش  ناما  نکیل  دوب  وزرآ  نیمهب  دیاب  يرآ  دومرف  دسرن  وتب  يرازآ  دمآشیپ  نیا  زا  مدنموزرآ  تفگ  ثعـشا  رـسپ 

تـسدب ددـص  رد  هک  یـسک  تفگ  رخـسمت  يور  زا  یملـس  هَّللا  دـیبع  تسیرگ  هدرک  يراج  نابزب  ار  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  عاـجرتسا 
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. دنکیمن هیرگ  رگید  هدمآرب  نآ  بلطب  وت  هک  تسا  يراک  ندروآ 
يارب رـضاح  ندزمهب  مشچ  کی  هزادنا  هب  هکنآ  اب  مرادن و  یکاب  ندش  هتـشک  زا  میرگیمن و  دوخ  يارب  نم  ادـخب  دـنگوس  دومرف  ملـسم 

امش بیرفب  هک  تسنم  ناسک  يارب  نم  هیرگ  لاح  نیع  رد  مشابیمن  گرم 
ص:406  ، داشرإلا همجرت 

. تسوا نارای  نیسح و  يارب  نم  هیرگ  دننک  تمیزع  بوص  نیدب  ات  متشاگن  نانآ  هب  ناتفص  هبور 
نم يارب  يریخ  مدق  یناوتب  رگا  نکیل  درب  مهاوخن  هجیتن  هداد  نمب  هک  یناما  نیا  زا  منادـیم  دومرف  هدرک  هجوت  ثعـشا  رـسپ  هب  هاگنآ  ( 1)

دهاوخ امش  فرطب  يدوزب  تسا و  هار  رد  نونکا  مه  هک  ینک  هناور  نیـسح ع  ماما  فرطب  ار  یـسک  نم  بناج  زا  هک  تسنیا  نآ  رادرب و 
هتشاد لیسگ  امش  فرطب  ارم  دوشیم  هتشک  يدوزب  تسا و  نانمشد  يافج  راتفرگ  هک  لیقع  رـسپ   » درادب هضرع  نینچ  ترـضح  نآب  دمآ 

نانیمطا نایفوک  هتـساوخ  هتفگب و  ادابم  ایم  هفوک  فرطب  درگزاب و  دوخ  نایهارمه  اب  داب  تنادـناخ  وت و  يادـف  مردام  ردـپ و  دـیوگیم  و 
. دزاس ادـج  نانآ  زا  ار  وا  لتق  ای  گرم  درکیم  تساوخرد  هراومه  تراوگرزب  ردـپ  هک  دنتـسه  یمدرم  نامه  نایفوک  اریز  یـشاب  هتـشاد 

«. درادن یحیحص  يأر  وگغورد  مدآ  دندرک و  تعیب  یغورد  وت  اب  مدرم 
عالطا دایز  رـسپ  هب  منکیم و  یلمع  ارت  هدومرف  دـنگوس  ادـخب  هکلب  دوشن  لصاح  هجیتن  نم  ناـما  زا  هک  تسین  نینچ  تفگ  ثعـشا  رـسپ 

. ماهداد ناما  ارت  هک  مهدیم 
روضحب نوچ  دنداد  لوخد  نذا  اریو  هتساوخ  هزاجا  هدروآ  رصق  رد  هب  يراوگان  عضو  نانچ  اب  ار  ملـسم ع  ترـضح  ثعـشا  رـسپ  هرخالاب 

يوب هدرک  میدقت  هیلا  راشم  ترـضحب  هک  همان  ناما  هدروآ و  دراو  شکرابم  ناهد  رب  رکب  هک  هبرـض  ملـسم و  دـمآ  شیپ  دیـسر  رونیب  نآ 
وا بیقعت  هب  ارت  ام  یتشادـنپ  وت  يداد  ناما  يوب  اجک  زا  لیلد و  هچب  تفگ  تفـشآرب و  يو  راظتنا  فالخ  رب  راک  زا  هَّللا  دـیبع  داد  عالطا 
دش تکاس  تفای  هدروخ  اطخب  ار  شریت  هک  ثعشا  رسپ  یئامن  ریگتسد  اریو  ات  میداد  تیرومأم  ارت  ام  هکلب  یهدب  ناما  اریو  هک  میداتـسرف 

. دزن یفرح  و 
یئافویب نمشد و  اب  يربارب  يراتفرگ و  اوه و  یمرگ  زا  دیسر  رصق  رد  هب  ملسم ع  هک  یماگنه  ( 2)

ص:407  ، داشرإلا همجرت 
باهـش نب  ریثک  ورمع و  نب  ملـسم  ثیرح و  نب  ورمع  هبقع و  نب  ةرامع  هلمج  زا  مدرم  زا  هدـع  رـصق  رانک  رد  دـش و  هنـشت  یتخـسب  نانآ 

نمب بآ  نیا  زا  هعرج  دومرف  دناهدراذگ  يرانک  رد  هک  داتفا  يراوگشوخ  بآ  هزوکب  شمـشچ  ملـسم  دندوب  لوخد  نذا  رظتنم  هتـسشن و 
. دوشب مشطع  عفر  هدرک  ادیپ  یتحار  یکدنا  ات  دیهدب 

بآ ردـقچ  ینیبیم  ملـسم  يا  تفگ  دـهدب  واـب  یبآ  ماـج  هدرک  یئاریذـپ  ادـخ  لوسر  نادـناخ  راـگدای  زا  هکنآ  ياـجب  ورمع  نب  ملـسم 
. یماشایب نآ  میمح  زا  دراو و  منهجب  هکنیا  رگم  دیماشآ  یهاوخن  نآ  زا  هرطق  ادخب  دنگوس  تسیدرس  راوگشوخ و 

متسه یسک  نامه  نم  داد  خساپ  یئوگیم  نخـس  نینچ  تیالو  هشیب  ریـش  اب  هک  تفـص  هبور  يایحیب  يا  یتسیک  وت  دیـسرپ  لیقع  راگدای 
هتسیاش وحنب  دوخ  ياوشیپ  اب  یتخادنا و  اپ  ریز  ار  نآ  وت  متخانش و  ار  نآ  دش  هتشادرب  دایز  رـسپ  ینعی  قح  هرهچ  زا  هدرپ  هک  یماگنه  هک 
تردام دومرف  ملـسم  میلهاـب . ورمع  نب  ملـسم  نم  يدومن  یچیپرـس  وت  مدرک و  يوریپ  وا  زا  نم  يدـش و  دراو  هلیح  اـب  وت  مدرک و  راـتفر 

دراو نآ  رد  یشونب و  منهج  راوگان  بآ  میمح و  زا  هک  يرتراوازس  نم  زا  وت  هلهاب  رسپ  يا  یتخسلد  راکافج و  ردقچ  دنیـشن  هب  تیازعب 
. يوش

. دهد راوید  رب  هیکت  دنیشنهب و  هکنیا  زج  دیدن  هراچ  داد و  تسد  ملسمب ع  یبیجع  فعض  هاگنآ 
یماج مالغ  دربب  هیلا  راشم  روضح  فرظ  اب  یبآ  هزوک  داد  روتسد  شمالغب  دوب  یلهاب  رـسپ  ملـسم و  دمآشیپ  دهاش  هک  ثیرح  نب  ورمع 

دـش و یلتمم  شکرابم  ناهد  نوخ  زا  دروآ  ناهد  کـیدزن  هک  يدرجمب  تفرگ  ار  ماـج  ملـسم  تشاد ، روضح  میدـقت  هدرک  رپ  هزوک  زا 
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دروآ ناهد  کیدزن  درک و  رپ  بآ  زا  ار  ماج  هک  موس  هبترم  تخیریم  ار  بآ  هعفد  ره  دـش و  رارکت  لمع  نیمه  رگید  راب  ود  ای  راب  کـی 
موسقم قزر  بآ ، نیا  رگا  دومرف  هدرک  يرازگساپس  ار  ادخ  نیا  زا  سپ  ملسم  تخیر  ماج  نایم  رد  شناهد  شیب  هدید  بیـسآ  ياهنادند 

. مرادن هرهب  نآ  زا  دوشیم  مولعم  نکیل  منک  هدافتسا  نآ  زا  دوب  نکمم  دوب  نم 
رسپ هداددابرب  هداز  رب  هک  یماگنه  ملسم  داد  لوخد  نذا  ار  وا  دمآ و  دایز  رسپ  هداتسرف  تقو  نیا  رد  ( 1)

ص:408  ، داشرإلا همجرت 
خـساپ يدرکن  مالـس  وا  رب  ارچ  ناه  دندرک  ضارتعا  دندوب  هتفرگ  ار  لثم  هابور  نآ  فارطا  هک  یناتـسرپمکش  درکن  مالـس  دـش  دراو  دایز 

. درک مهاوخ  مالس  وا  رب  رایسب  تسین  نم  نتشک  دصقب  رگا  دابم و  وا  رب  مالس  هاگ  چیه  دراد  ارم  نتشک  گنهآ  وا  رگا  دومرف 
هک کـنیا  دومرف  يرآ . تفگ  ینم ! لـتق  مزاـع  یتـسارب  تسا و  نینچ  دومرف  دـش  یهاوخ  هتـشک  دـنگوس  مدوخ  ناـجب  تفگ  داـیز  رـسپ 

. منک یتیصو  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  اب  ات  هدب  هزاجا  نمب  تسا  یقاب  تصرف 
. مداد هزاجا  تفگ  دایز  رسپ 

نونکا مدنواشیوخ  وت  اب  نم  دعس  هداز  يا  دومرف  داتفا  دعس  رمع  هب  شمشچ  اهنآ  همه  نایم  زا  هدرک  دایز  رسپ  نایفارطاب  یهجوت  ملـسم ع 
. يرادب هدیشوپ  نارگید  زا  ار  نآ  يروآ و  رب - ارم  زاین  تسا  مزال  وت  رب  مراد و  وتب  يزاین  متس ، هناخ  نیا  رد 

يدنواشیوخ نیئآ  هب  هدربمان  هکنیا  زا  دایز  رسپ  دروآرب  ار  شتجاح  هدرک و  یهجوت  ملسم  ترـضح  نخـسب  دشن  رـضاح  ادتبا  دعـس  رـسپ 
ره دیدن ، هراچ  دعس  رمع  ینکیمن !؟ مایق  وا  تجاح  ماجنا  هب  يروآیمنرب و  ار  تمع  رسپ  زاین  ارچ  دیسرپ  هدمآ  تفگـشب  هدرکن  یئانتعا 

. دنتفر دیدیم  ار  اهنآ  مه  دایز  رسپ  هک  رصق  زا  هشوگب  ود 
شورفب و ارم  هرز  ریـشمش و  نم  زا  سپ  متفرگ  ماو  مهرد  دصتفه  مدـش  دراو  هفوکب  هک  يزاغآ  زا  دعـس  رـسپ  يا  دومرف  ملـسم  ترـضح 
ریگب و كافـس  كاپان  نآ  زا  ارم  كاـپ  ندـب  مدـیمارخ  ناوضر  ضاـیرب  مدـش و  هتـشک  داـیز  رـسپ  نیک  غیت  هب  نوچ  نک و  ادا  ارم  ضرق 

مدوب هتشون  نیسحب ع  نم  اریز  دزاسب  فرصنم  هفوکب  ندمآ  زا  دنکیم  تاقالم  هار  رد  هک  ار  نیسح ع  ات  نک  رما  ار  یسک  راپس و  كاخب 
. تسا هار  رد  نونکا  مه  انیقی  دیامرف و  چوک  هفوک  بناجب  يدوزب  هک 

تفگ يو  دنیآشوخ  يارب  دش  ناور  دایز  رسپ  تخت  فرطب  هک  يدرجمب  مه  وا  دومن  دعس  كاپان  هدازب  ار  شیاهتیصو  ملسم ع  ترضح 
واب ار  اهنآ  همه  هاگنآ  درک  نمب  یئاهتیصو  هچ  ملسم  يدش  هجوتم  اریما 

ص:409  ، داشرإلا همجرت 
نکیل یتشادیم  هتفهن  ار  وا  رارـسا  دیاب  وت  دـنکیمن و  تنایخ  دریگیم  رارق  يراد  تناما  دنـسمب  هک  یـسک  تفگ  دایز  رـسپ  ( 1  ) داد ربخ 

. تخاس دوخ  نیما  ار  ینئاخ  ملسم 
وت زا  ام  یهدـب  ار  وا  ماو  یناسر و  شورفب  ات  دراذـگ  وت  رایتخا  رد  ملـسم  ار  هچنآ  تفگ  هدرک  باطخ  دعـس  هدازب  نیا  زا  سپ  داـیز  رـسپ 

یئاورپ میدرک  ادـج  شندـب  زا  رـس  ام  نوچ  ار  وا  ندـب  اما  دروآ و  یهاوخ  ماجناب  یهاوخیم  دوخ  هک  يراک  ره  درک و  میهاوخن  تعناـمم 
وا گنهآ  ام  دزیخنرب  ام  گنهآ  هب  وا  رگا  نیـسح ع  صوصخ  رد  اما  دنامب و  كاخ  رب  ای  دوش  هدرپس  كاخب  دـش  دـهاوخ  اجره  میرادـن 

. درک میهاوخن 
ار مدرم  تیعمج  يدمآ و  لیقع  رـسپ  يا  شاب  مارآ  تفگ  دش  روهلعـش  هروک  نوچ  هدرک  کیرحت  ار  دایز  رـسپ  ملـسم  ياهتیـصو  هاگنآ 

. يدومن کیرحت  رگید  کی  رب  ینمشدب  ار  اهنآ  یتخاس و  قرفتم 
وت ردـپ  هک  دـنادقتعم  رهـش  نیا  مدرم  هکلب  مدـماین  مدرم  ناـیم  فـالتخا  يارب  نم  يرادـنپیم  هک  تسین  ناـنچ  دومرف  ملـسم ع  ترـضح 
ام داد  جاور  ناـشنایم  رد  ار  رـصیق  يرـسک و  نیئآ  تخیر و  ار  ناـشاهنوخ  تشک و  ار  ناـشناکین  درکیم  تموـکح  اـهنآ  رب  هک  یماـگنه 

. میئامرف رما  ینامسآ  باتک  روتسد  هب  ار  مدرم  میزاس و  رارقرب  ار  يرگداد  مسر  هک  میدمآ 
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یتشادن هدارا  نینچ  يدوب  هنیدم  رد  هک  زور  نآ  ارچ  اهفرح  نیا  اب  هچ  ارت  تفگ  دش  هدنامرد  یئازـسب  باوج  نینچ  خساپ  زا  هک  دایز  نبا 
. يدرکیم یتسم  يدروخیم و  بارش  داد  نید و  ماکحا  جیورت  ياجب  اجنآ  رد  هکلب 

نمب ار  یتبسن  نینچ  یعالطایب  لامک  توادع و  يور  زا  وت  ماهدروخن  بارـش  هاگ  چیه  نم  یئوگیم  غورد  دنگوس  ادخب  دومرف  ملـسم ع 
نوخب ار  دوخ  زوپ  لاگنچ و  هناوید  گس  دننام  هک  تسا  یسک  راسگهداب  يرتهتـسیاش و  نم  زا  يراسگهدابب  وت  هک  تسا  تباث  یهدیم و 

دـشاب و نامگدـب  صاخـشا  دارفا و  هب  دـیامن و  ینمـشد  ناناملـسم  اب  دزیرب و  قحان  نوخ  دـیامن و  یـشک  مدآ  دزاـسب و  هدولآ  ناناملـسم 
بعل وهل و  هب  راگزور 

ص:410  ، داشرإلا همجرت 
. هدزن رس  وا  زا  یئاطخ  هدرکن و  یبسانمان  راک  دنکیم  لایخ  دوشیم  بکترم  ار  دنسپان  لامعا  نیا  همه  هکنیا  اب  دنارذگب و 

هتـسیاش ارت  ادخ  درک و  راداو  تفالخ  يادوسب  ارت  وت  سفن  هکنآ  اب  ینکیم  دادـملق  مدرم  زوسلد  اسراپ و  ار  دوخ  وت  تفگ  دایز  رـسپ  ( 1)
. یسرب دوخ  يوزرآ  هب  دراذگیمن  دنادیمن و  راک  نیا  يارب 

. دوب دهاوخ  ماقم  نآ  راوازس  ام  زا  ریغب  یسک  هچ  میشابن  تفالخ  ماقم  هتسیاش  ام  هاگ  ره  دومرف  ملسم 
. تسا ماقم  بصنم و  نیا  هتسیاش  وا  هدنکفا و  هیاس  دیزی  رس  رب  تفالخ  زاب  زورما  تفگ  دایز  رسپ 

. میدنسرخ دیامرف  تموکح  امش  ام و  نایم  وا  هچ  نادب  میرازگساپس و  لاح  همه  رد  ار  ادخ  دومرف  ملسم ع 
رد یـسک  چیه  هک  مشکن  یعـضوب  ارت  هاگ  ره  دـشکب  ارم  ادـخ  تفگ  تسنادـن  وگتفگ  يارب  یـضتقم  ار  عقوم  نیا  زا  شیب  هک  دایز  رـسپ 

. دشاب هدشن  یلتق  نانچ  بکترم  مالسا 
ینطابدب ندرک و  هلثم  تخـس و  ياهنتـشک  زا  وت  يرادب و  اپرب  یتعدب  مالـسا  رد  هک  يراوازـس  وت  یئوگیم  هک  نانچ  يرآ  دومرف  ملـسم 

. یشابیمن نادرگ  ور  تسیاشان  لامعا  ندومن و 
. تفگ ازسان  بسانمان و  ياهفرح  مالّسلا  مهیلع  لیقع  یلع و  نیسح و  واب و  هدش و  باتیب  دایز  نبا 

چیهب دیاشگب  ازسانب  هدوب  منرتم  ادخ  رکذ  هب  هراومه  هک  ار  شناهد  دیامن و  لثمب  هلماعم  يو  اب  دادیمن  هزاجا  دوخب  هک  ملسم ع  ترـضح 
. دنامب تکاس  هدادن و  ار  وا  خساپ  هجو 

زا ار  شدسج  دـننزب و  ار  شندرگ  هدرب و  هرامالا  راد  رـصق  يالاب  هب  اریو  داد  روتـسد  هتفای  بولغم  ار  ملـسم  زوریپ و  ار  دوخ  هک  دایز  نبا 
. دننکفیب ریزب  رصق  ماب  تشپ  يور 

دایز رسپ  يدادیمن  نامرف  نم  لتقب  یتشادیم  يدنواشیوخ  نم  اب  رگا  ادخب  دنگوس  دومرف  ملسم  ( 2)
ص:411  ، داشرإلا همجرت 

دش رضاح  دوب  هدید  بیسآ  ملسم  ریـشمش  زا  هعوط  لزنم  رد  هک  نارمح  نب  رکب  دز . وا  رـسب  ریـشمش  اب  ملـسم  هک  یـسک  تساجک  تفگ 
. يزاس ادج  شندب  زا  ار  ملسم  رس  هتفر و  هرامالا  راد  ماب  رب  دیاب  وت  داد  روتسد  دایز  نبا 

داتسرفیم تاولص  دومنیم و  شزرمآ  بلط  لاعتم  يادخ  زا  تفگیم و  ریبکت  نانچمه  ملسم  تفر  الاب  هرامالا  راد  ماب  رب  ملسم  قافتاب  رکب 
وا هاگنآ  دـنتخاس  راوخ  هدرک و  بیذـکت  هداد و  بیرف  ار  ام  دـندوب  یمدرم  نانیا  امرف ، تموکح  موق  نیا  ام و  نایم  اراگدرورپ  تفگیم  و 

ریزب رـصق  ماب  زا  ار  شدـسج  دز و  ندرگ  هدرب و  دوشیم  هدـناوخ  نازود ) قراچ   ) نافافخ مانب  زورما  هک  وس  نآ  زا  هراـمالا  راد  يـالاب  ار 
«1 . » تخادنا

زا وت  هک  دش  یهتنم  اجنیاب  شنانخس  هجیتن  درک و  وگتفگ  دایز  رسپ  اب  یناه  هراب  رد  ثعشا  نب  دمحم  ملـسم ع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
نمب ار  وا  مدـنموزرآ  میدروآ  وت  روضحب  ار  وا  هجراخ  ءامـسا  نم و  هک  دـننادیم  وا  ناسک  يربخاـب و  وا  مدرم  هفوک و  رد  یناـه  تیعقوم 

مه دایز  رسپ  درک  دنهاوخ  ینمشد  نم  اب  وا  ناسک  هفوک و  مدرم  دوش  هتشک  وت  تسدب  وا  هاگ  ره  اریز  يرذگرد  شنتـشک  زا  یـشخبهب و 
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هدرب رازاب  هب  ار  یناه  داد  روتسد  دش  نامیشپ  هداد  هک  ياهدعو  زا  دشن  هلصاف  نکیل  دنک  راتفر  یناه  اب  شهاوخلد  قباطم  ات  داد  هدعو  واب 
. دندمآرد دنتخورفیم  ار  نادنفسوگ  هک  یلحم  رد  هدرب و  رازابب  هتسب  تسد  رمالا  بسح  ار  یناه  دننزب  ار  شندرگ  و 

______________________________

(1)
هآ هلان و  رپ  لد  نوخرپ و  ناهدهاش  هدازمع  دش  رصق  مابب 
یئادخ کیپ  يا  تفگ  ار  ابصیئافویب  یناگدنز  زا  دید  وچ 
ار نیتسار  ماما  قح  هفیلخار  نید  ناطلس  وگب  نم  زا  ورب 

تسا ریفص  رد  شحور  غرم  نز  سفنتسا  ریسا  نمشد  فک  رد  تریفس 
رجنخ ریشمش و  زا  مکاچ  اپارسربمیپ  طبس  يا  تقشع  مرجب 

درک اون  زا  لابلا  غراف  ار  شرسدرک  ایحیب  نآ  دوخ  غیت  هنهرب 
نکسم درک  نادرم  هاش  تسدبنمیشن  زا  تسج  وا  حور  زاب  وچ 

ار  شرس  يدروآ  نمشد  شیپ  هبار  شرکیپ  وکین  دنکفا  نوگن 
ص:412  ، داشرإلا همجرت 

جحذم جحذم  هچ  ره  دیبلط و  دوخ  يرایب  دندرکیم  راختفا  يوب  هراومه  هک  ار  جحذم  مدرم  دـیدیم  ربارب  گرم  اب  ار  دوخ  هک  یناه  ( 1)
دروآ و نوریب  نامـسیر  زا  تسد  درک و  کیرحت  اریو  یگنادرم  تریغ  تقو  نیا  رد  دیـسرن  شداـیرفب  دادـن و  ار  شخـساپ  یـسک  تفگ 
هتفرگ و ار  وا  فارطا  گنرد  الب  نارومأم  دیامن  عافد  دوخ  زا  يدرم  هک  دسر  یم - مهب  یناوختـسا  ای  گنـس و  ای  دراک  ای  اصع  ایآ  تفگ 

رـضاح منکیمن و  یتواخـس  نینچ  نیا  نم  داد  خساپ  زاس  نیک  غیت  هدامآ  ار  تندرگ  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دنتـسب و  راوتـسا  ار  وا  ياهتـسد 
. دشن رگراک  نکیل  دروآ  دورف  یناهرب  دیشک و  ریشمش  دایز  رسپ  یکرت  مالغ  دیشر  میامن  يرای  دوخ  هیلع  ار  امش  متسین 

يرگید ریـشمش  هاگنآ  ممارخیم  وت  ناوضر  شـشخب و  بناجب  اراگدرورپ  تسادخ  يوسب  نم  تشگزاب  تفگ  هدرک  ادـخب  یهجوت  یناه 
. دندروآرد ياپ  زا  ار  وا  هدروآ و  دورف  يو  رب 

. هدورس یناه  ملسم و  هیثرم  رد  يدسا  ریبز  هَّللا  دبع 
ریشمش هک  نیبهب  ار  يروالد  ینعی  هدب  رارق  تقد  دروم  ار  لیقع  رسپ  یناه و  دمآشیپ  ورب و  رازاب  رد  يربخیب  گرم  ماجنارس  زا  هاگ  ره 

دـنکفا و زور  نیدـب  ار  نانآ  یکاـپان  ناـمرف  يرآ  دـنتخادنا  ریزب  رـصق  يـالاب  زا  هک  ار  یعاجـش  هتـسکش و  مهرد  ار  شتروص  ناوختـسا 
. هتفرگارف ار  اههار  مامت  وا  بیط  نوخ  هداد و  رییغت  ار  نآ  گـنر  گرم  هک  ینیبیم  ار  یکاـپ  مادـنا  دـش . لـفاحم  نخـس  اـهنآ  دـمآشیپ 

. دوب رتزیت  نارب  ریشمش  ره  زا  رتنمادکاپ و  ناناوج  همه  زا  هک  یناوج 
هکنآ اب  دوش  راوس  بسا  رب  شیاسآ  لامک  اب  دناوتیم  نیا  زا  سپ  دنکیم  لایخ  هجراخ  ءامسا 

ص:413  ، داشرإلا همجرت 
دننزیم اهندرگ  هدیشک  ياهریـشمش  اب  دنریگیمارف و  ار  وا  فارطا  درک و  دنهاوخ  مایق  يو  یهاوخنوخب  جحذم  مدرم  يدوزب  تسین  نینچ 
دیشاب یناراکدب  امش  دیاب  دیزیخنرب  دوخ  ردارب  یهاوخنوخب  امش  رگا  اهیجحذم  يا  دنزاسیم . باریـس  اهندرگ  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  مد  و 

. دیوشیم دونشوخ  یکدناب  هک 
ورمع هب  داتسرف و  ماشب  یمیمت  ریبز  هیح و  یبا  نب  یناه  یهارمهب  ار  نانآ  رهطم  رس  دایز  رسپ  دندش  هتشک  یناه  ملسم و  هک  یماگنه  ( 1)

رد ینالوط  همان  مه  وا  دسیونب  هداتفا  قافتا  هک  یئایاضق  یناه و  ملـسم و  دمآشیپ  صوصخ  رد  همان  داد  روتـسد  دوب  شبتاک  هک  عفان  نب 
. سیونب نینچ  داد  روتسد  دوخ  هاگنآ  هچ  يارب  یئوگزارد  همه  نیا  تفگ  هدیدنسپ و  هن  ار  وا  لیذلا  لیوط  همان  دایز  نبا  هتشون  هراب  نیا 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش دراو  هفوکب  هک  یماگنه  ملـسم  دنادب  دیزی  داد . يزوریپ  شنمـشد  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  نانمؤم  ریما  قح  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دـعب  اما 
تسد اهنآ  رب  ات  مدرب  راکب  اهلیح  هنوگ  همه  مداتـسرف و  هدربمان  هناخب  یئاهـسوساج  وا  لاح  زا  عالطا  يارب  نم  دوب و  هدنهانپ  یناه  هناخب 

ریبز هیح و  یبا  نب  یناه  هارمه  ار  ناشاهرـس  مدز و  ار  ناشندرگ  هدرک  ریگتـسد  ار  اـهنآ  تخاـس و  هریچ  ناـنآ  رب  ارم  ادـخ  مدرک و  ادـیپ 
اناد و اهنآ  هک  دنک  یئوجزاب  نانآ  زا  ار  اهدمآشیپ  مامت  دناوتیم  دیزی  مداتسرف و  دناتحیصن  لها  رادربنامرف و  اونش و  یمدرم  هک  یمیمت 

. مالسلا دنراگزیهرپ و  وگتسار و 
. تشون يو  همان  خساپ  رد  دیزی 

ارم هتساوخ  طایتحا  لامک  اب  يدومنن و  يراذگورف  هجو  چیهب  متساوخیم  هچنآ  هراب  رد  دعب  اما 
ص:414  ، داشرإلا همجرت 

یتخاس و تسرد  تسار و  دوخب  ارم  نامگ  يدومن و  تیافک  ارم  مهم  يدرب و  هلمح  دوخ  نمـشد  رب  یلدرپ  روـالد  دـننام  يداد و  ماـجنا 
زا دیاب ، هک  يرارـسا  هدومن و  نانآ  زا  دیاب  هک  یتالاؤس  مدـناوخ و  روضحب  ارت  نالوسر  مهنم  يدرک  راوتـسا  تدوخ  هراب  رد  ار  ماهدـیقع 

الیذ یئامنن و  يراددوخ  ناشهراب  رد  یکمک  هنوگ  چـیه  زا  منکیم  هیـصوت  متفای و  هتـشون  هک  هبترمب  ار  ناشلـضف  يأر و  مدینـش و  نانآ 
ره نک و  راوتـسا  تخـس و  ار  اههناهد  رامگرب و  اهـسوساج  اههار  رـس  رد  هدـش  هجوتم  قارع  فرطب  نیـسح  هک  مزاسب  ناشن  رطاخ  دـیاب 

دمآشیپ زا  ارم  راک  تامدقم  ماجنا  نم و  همان  ندیـسر  زا  سپ  نک ، سوبحم  يرب  دب  نامگ  هک  رهب  شکب و  ینادـب  ماهتا  دروم  هک  سک 
. زاس ربخاب  دوخ  تامادقا  و 

نیسح ع تکرح  زاغآ   3 لصف -

هام نامه  مهن  هبنشراهچ  زور  رد  درک و  جورخ  هفوک  رهش  رد  ترجه  متصش  لاس  هجح  يذ  متشه  هبنشهس  زور  رد  ملسم ع  ترضح  ( 1)
فرطب هکم  زا  دوب  هیورت  زور  اب  فداصم  هک  ملسم  جورخ  زور  رد  نیسح ع  ماما  ترضح  تفای و  تداهـش  دوب  هفرع  زور  اب  فداصم  هک 

. دش راپسهر  قارع 
یقب ام  هار و  رد  ار  نابعش  هام  زا  یتمسق  دومرف و  تمیزع  هکم  فرطب  بجر  مهن  تسیب و  رد  میتشون  هک  يروطب  ءادهشلا  دیـس  ترـضح 

متـصش لاس  هجحیذ  هام  متـشه  دـینارذگ و  همرکم  هکم  رد  ار  هجحیذ  هام  زا  زور  هنابـش  تشه  هدـعق و  يذ  لاوش و  ناضمر و  هاـم  نآ و 
شترـضح اب  هرـصب  مدرم  زا  یعمج  اـهیزاجح و  زا  هدـع  درب  رـسب  هکم  رد  هک  تدـم  نیا  رد  دـش و  هجوتم  قارع  بناـجب  هکم  زا  ترجه 

. دنتسویپ وا  تیب  لها  نارایب و  تاقالم و 
زا هدومن و  هورم  افص و  نیب  یعس  هدرک و  فاوط  دومرف  قارع  تمیزع  نیسح ع  ماما  هک  یماگنه 

ص:415  ، داشرإلا همجرت 
دیزی بناج  زا  ار  وا  تسا  نکمم  دـناسرب  مامتاب  ار  جـح  ات  دـنامب  هاـگ  ره  تشاد  میب  اریز  درک  هرمعب  لدـب  ار  جـح  هدـمآ و  نوریب  مارحا 

تمیزع هکنیاب  رظن  دش و  قارع  مزاع  دندوب  هتسویپ  وا  هب  هک  ینایعیش  نادناخ و  اب  نیسح ع  ماما  ترضح  تبسانم  نیمهب  دنیامن  ریگتـسد 
. تشادن یعالطا  ملسم  دمآشیپ  زا  دوب  ملسم  جورخ  اب  فداصم  ماما ع 

مرح دراو  هک  مدیـشکیم  ار  مردام  رتش  راهم  هک  یتقو  رد  مدش  هکم  مزاع  مردام  قافتاب  ترجه  متـصش  لاس  دـناهدرک  تیاور  قدزرف  زا 
زا دـنتفگ  تسیک ؟ زا  ناوراک  نیا  مدیـسرپ  دوشیم  جراخ  هکم  زا  اهرپس  اهریـشمش و  اب  هک  مدرک  تاقالم  نیـسح ع  ماـما  هلفاـق  اـب  موش 
هب ار  امـش  ادـخ  مدیـسرپ  هدرک  مالـس  ضرع  هدـمآ  شـسدقا  روـضح  مدـش  لاحـشوخ  مدینـش  ار  شکراـبم  ماـن  نوـچ  تـسا  نیــسح ع 
زا هلجع  نیا  اب  هچ  يارب  تسا  جح  کسانم  زاغآ  هک  زونه  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  دیـشاب  مارملا  یـضقم  دـنادرگ و  لئان  ناتیاهوزرآ 

. درک دنهاوخ  ریگتسد  ارم  مورن  نوریب  هکم  زا  هلجع  نیا  اب  هاگ  ره  دومرف  دیوش  یم - جراخ  هکم 
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هفوک مدرم  دیـسرپ  درکن و  یـشسرپ  نم  لاوحا  زا  نیا  زا  شیب  ادـخب  دـنگوس  مبرع و  زا  يدرم  متفگ  یتـسیک ؟ وـت  دیـسرپ  نم  زا  هاـگنآ 
دش و دهاوخ  لزان  دیاب  هچنانچ  یهلا  ءاضق  تست و  هیلع  ناشاهریشمش  وت و  اب  ناشاهلد  مداد  خساپ  دندرکیم  زاربا  هدیقع  هچ  نمب  تبسن 

. دهدیم ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ 
اب قفاوم  یهلا  ءاضق  رگا  تسا  لوغـشم  دوخ  یهلا  راـک  رد  تقو  همه  ادـخ و  تسدـب  اـهراک  همه  هتـشررس  یئوگیم  تسار  يرآ  دومرف 

دوش يراج  ام  راظتنا  فالخ  رب  یهلا  ءاضق  رگا  مینادب و  دوخ  رای  ار  وا  میئامن و  يرازگساپس  ادخ  زا  دیاب  دوش  لزان  میاهتـساوخ  ام  هچنآ 
ادخ یئامرفیم  هک  تسنانچ  يرآ  مدرکـضرع  درک  دهاوخن  رود  دوخ  زا  هدـش  وشتـسش  يوقت  بآ  اب  شنطاب  تسا و  قح  شتین  ار  هک  ره 

تیوزرآ هب  ارت 
ص:416  ، داشرإلا همجرت 

. دیامرف يرادهگن  يراد  میب  هچ  ره  زا  دنادرگ و  لئان 
. میدش ادج  مه  زا  درک و  مالس  نم  رب  درک  تکرح  شناوراک  داد ، خساپ  مدرک  لاؤس  جح  کسانم  صوصخ  رد  یلئاسم  نیا  زا  سپ  ( 1)

نآ رب  هار  رـس  دیعـس  نب  ورمع  هیحان  زا  یهورگ  اب  صاع  نب  دیعـس  نب  ییحی  دـش  جراخ  هکم  زا  نیـسح ع  ماما  ترـضح  هک  یماـگنه  و 
ییحی ناسک  هرخالاب  داد و  همادا  دوخ  هارب  هدرکن و  یهجوت  وا  نخسب  ترـضح  دومن  تشگزاب  هب  رما  ار  ترـضح  نآ  تفرگ و  ترـضح 

اهنآ زا  شباحـصا  دوخ و  ياهراب  يارب  رتش  دـنچ  دومن  تاقالم  نمی  زا  یناوراک  اـب  دـمآ و  میعنت  هب  اـجنآ  زا  ترـضح  دـندرک  تعجارم 
ار امـش  هیارک  هک  میوشیم  مزتلم  ام  دـیئایب و  قارعب  ام  اب  دـیناوتیم  دـیهاوخب  هک  امـش  زا  کی  ره  دومرف  داهن  شیپ  نالامجب  درک و  هیارک 
ام اب  هک  ياهزادـنا  هب  ددرگرب و  هار  طسو  زا  دـناوتیم  تساوخ  هک  مه  یـسک  ره  میئامن و  یهارمه  امـش  اـب  یهجو  نیرتهب  هب  میزادرپب و 

. داد میهاوخ  ار  وا  هیارک  هدرک  یهارمه 
زا دـندومن و  يراددوخ  وا  بانج  اب  یهارمه  زا  یخرب  دـندش و  هناور  ترـضح  هارمه  نارادرتش  زا  یـضعب  هک  دـش  ببـس  داهن  شیپ  نیا 

هتشون و ترـضح  نآب  همان  نیا  زا  شیپ  دندوب و  دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  رفعج و  نب  هَّللا  دبع  دندش  قحلم  ترـضح  نآ  هب  هک  یناسک 
. دسیونیم نآ  رد  دومن و  كرابم  روضح  میدقت  شنادنزرف  هلیسوب 

هار زا  ار  ضرع  نیا  نم  يوش و  فرصنم  يراد  هک  یمیمصت  زا  يدومرف  تئارق  ارم  همان  هک  يدرجمب  مهدیم  رارق  هطـساو  ار  ادخ  دعب  اما 
ینک و چوک  ایند  زا  امـش  زورما  رگا  تست و  نادـناخ  وت و  كاله  بجوم  رفـس  نیا  هک  مدـقتعم  میامنیم و  تترـضح  روضحب  یناـبرهم 

دوشیم شوماخ  نیمز  رون  یبای  تداهش 
ص:417  ، داشرإلا همجرت 

زا سپ  مهنم  هک  یئامرفم  لیجعت  رفس  نیا  رد  مدنمشهاوخ  ینانمؤم و  يوزرآ  ناگدنب و  ای  تیاده  گرزب  هناشن  امش  صخش  هکنیا  يارب 
. مالسلا دیسر و  مهاوخ  تسدقا  روضحب  همان  نیا  لوصو 

همان ناما  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  هتفر  دیعس  نب  ورمع  شیپ  دوخ  داتسرف  كرابم  روضحب  دوخ  نادنزرف  هلیسوب  ار  همان  هکنآ  زا  سپ  ( 1)
هَّللا دبع  ابا  ترضحب  هزئاج  هدعو  نآ  رد  هتشون و  همان  مه  وا  دوش  فرصنم  رفـس  نیا  زا  دنک  شهاوخ  وا  زا  هتـشون و  نیـسح ع  ماما  يارب 

ترضح نآ  يارب  دیعس  نب  ییحی  شردارب  هلیـسوب  ار  همان  نیا  دشاب و  ناما  رد  تهج  ره  زا  دیامرف  هعجارم  هاگ  ره  هک  درک  هفاضا  هداد و 
رارصا هدرک و  میدقت  ار  ورمع  همان  دش و  بایفرش  ترضح  روضحب  دوب  هداتـسرف  ار  شنادنزرف  هکنآ  زا  سپ  هَّللا  دبع  ییحی و  درک  هناور 

. دیامرف تعجارم  دوش و  فرصنم  رفس  نیا  زا  هک  درک  يدایز 
امتح درک  رما  نمب  مدرک  ترایز  باوخ  رد  ار  مرکا ص  ربمغیپ  اریز  درک  مهاوخن  تعجارم  رفس  نیا  زا  نم  دومرف  نیسح ع  ماما  ترضح 

مهاوخن لقن  یسک  يارب  ار  مباوخ  دومرف  دیئوگب  ام  يارب  تسیچ ؟ دیاهدید  هک  یباوخ  دندیسرپ  موشن . فرصنم  منک و  تمیزع  رفس  نیاب 
دیـسرن فدـهب  شریت  دـش و  سویأـم  هک  هَّللا  دـبع  دینـش  دـهاوخن  نم  زا  ار  باوـخ  نـیا  یـسک  میاـمن  تاـقالم  دوـخ  يادـخ  اـب  اـت  درک 
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قافتا هب  وا  دوخ  دـنیامن و  داهج  نانمـشد  اب  ترـضح  ربارب  رد  هدوب و  ترـضح  نآ  باستنا  رفظ  باکر  مزـالم  درک  هیـصوت  شنادـنزرفب 
. دندرک تعجارم  هکمب  ییحی 

هک قرعلا  تاذب  ات  درکیمن  هجوت  یعنام  هنوگ  چیهب  دومرفیم و  تمیزع  قارع  بناجب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  نیـسح ع  ماما  ترـضح 
. دومرف لالجا  لوزن  تساهیقارع  تاقیم 

اجنآ رد  هتفر و  هیسداقب  ات  داد  نامرف  ار  دوخ  رکشلرس  ریمن  نب  نیصح  دش  ربخاب  هفوکب  نیـسح ع  ماما  تکرح  زا  دایز  رـسپ  هک  یماگنه 
نب نامعن  نادنز  هک  هناطقطق  هب  اجنآ  زا  نافخ و  ات  هیسداق  زا  ار  دوخ  نایرکشل  هدرک و  لوزن  اج  نادب  رمالا  بسح  وا  دشاب  رازراک  هدامآ 

هب درک و  هتسارآ  هدوب  لحم  نآ  رد  رذنم 
ص:418  ، داشرإلا همجرت 

. دیامنیم تمیزع  قارع  بناجب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  دینک  رازراک  هدامآ  رظن  ره  زا  ار  دوخ  نونکا  تفگ  دوخ  ناسک 
رهسم نب  سیق  دشاب  ربخاب  ملـسم  راوگان  دمآشیپ  زا  هکنآ  نودب  دیـسر  دیآیم  رامـشب  همرلا  نطب  زا  هک  زجاح  هب  نیـسح ع  نوچ  و  ( 1)
تسا همان  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب  تشون  نایفوکب  وا  هلیسوب  همان  داتسرف و  هفوکب  ار  وا  یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هَّللا  دبع  ای  يوادیص 
لوزن فرش  ملسم  همان  دعب  اما  ار  زابنایب  ياتکی  يادخ  منکیم  شیاتس  امش  رب  مالس  دوخ  نمؤم  ناملسم و  ناردارب  هب  یلع  نب  نیسح  زا 

ادخ زا  دش  لصاح  عالطا  لامک  تفرگ  دیهاوخ  ام  نانمشد  زا  ار  ام  قح  دیتسه و  ام  يرای  هدامآ  همه  هکنیا  امش و  يأر  نسح  زا  دیـشخب 
همان نیا  بیقعت  هب  مه  نم  دیامرف و  تمارک  گرزب  شاداپ  هنادنـسپادخ  مادقا  نینچ  ربارب  رد  امـشب  دنادرگ و  وکین  ار  ام  روما  مدـنموزرآ 

اب دوش  دراو  امـش  رب  نم  لوسر  هک  يدرجمب  مدومن و  تمیزع  قارع  بناجب  هکم  زا  هیورت  زور  اـب  فداـصم  هجحیذ  متـشه  هبنـشهس  زور 
دـش مهاوخ  دراو  امـش  رب  يدوز  نیمهب  مهنم  دـیئامن و  ّتیّدـج  رتشیب  هچ  ره  هتخاس و  هدامآ  دوصقم  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  یماـمت  تعرس 

. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
رازه دص  هک  دندرک  ضرع  همان  دییأت  يارب  ضحم  زین  اهیفوک  هتشون و  ترضح  يارب  همان  شتداهش  زا  شیپ  بش  تفه  تسیب و  ملسم ع 

. دیئامرفن ریخأت  دوخ  تمیزع  رد  دیناوتیم  ات  امش  دننانمشد و  ندرک  دوبان  هدامآ  ریشمش 
هدرک و ریگتسد  ار  وا  نیصح  دش  هیسداق  دراو  هک  يدرجمب  هتفرگ  ار  همان  رمالا  بسح  رهسم  نب  سیق  ( 2)

ص:419  ، داشرإلا همجرت 
هدمآ ربنم  زارف  رب  مه  وا  دیوگب  ازسان  نیسحب ع  هتفر و  ربنمب  داد  روتسد  هدرک  هدافتسا  عقوم  زا  دایز  رسپ  داتسرف  دایز  رـسپ  دزن  گنرد  الب 

نآ هداتـسرف  مهنم  تسادخ و  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  ادخ و  هدیرفآ  نیرتهب  یلع  دنزرف  نیـسح  انامه  تفگ  ادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ 
. داتسرف دورد  هتساوخ و  شزرمآ  یلع  يارب  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایز و  رسپ  هاگنآ  دیئامن  تباجا  ار  وا  هتساوخ  نونکا  مترضح 

ياپ زا  تیفیک  نیا  اب  هرخالاب  دـنزادنیب و  ریزب  اجنآ  زا  هدرب  رـصق  مابب  ار  وا  داد  روتـسد  دـید  هدامآ  ار  دوخ  حاضتفا  بابـسا  هک  دایز  رـسپ 
. دمآرد

یمخل کلملا  دبع  مانب  يدرم  دوب  یقاب  یقمر  زونه  تسکش و  شیاهناوختـسا  دندنکفا  ریزب  هک  یماگنه  هتـسب  تسد  ار  هدربمان  دنیوگ  و 
. مزاسب هدوسآ  درد  جنر  زا  ار  وا  متساوخ  تفگ  يو  دندرک  یئوجبیع  وا  تسیاشان  لمع  نینچ  زا  یخرب  تشک . ار  وا  هتفر  وا  دزن 

دیـسر اهلزنم  زا  یکیب  نوچ  دومرف و  تمیزع  هفوک  بناجب  زجاح  زا  ترـضح  نآ  دوخ  دش  صخرم  ماما ع  روضح  زا  سیق  هکنآ  زا  سپ 
زا درک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ینویامه  بکوم  هک  يدرجمب  هدربمان  دومرف  تاقالم  هدرک  لوزن  اجنآ  رد  هک  يودع  عیطم  نب  هَّللا  دبع  اب 

؟ دیاهدومن راومه  دوخ  رب  رفـس  جنر  هدروآ و  فیرـشت  بوص  نیاب  يرما  هچ  يارب  داب  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  درکـضرع  تساخرب  اج 
. دندومن توعد  دوخ  یتسرپرس  ینید و  روما  ماجنا  يارب  ارم  هتشون و  نمب  یپ  رد  یپ  ياههمان  اهیقارع  هیوعم  گرم  زا  سپ  دومرف 

ار مالـسا  هدرپ  لهاان  مدرم  دـینک  يراک  هدومرف و  تاعارم  ار  مالـسا  مارتحا  مدـنموزرآ  هنازجاع  امـش  بانج  زا  دـیناسر  ضرعب  هَّللا  دـبع 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


دنگوس و  ( 1  ) تفر دهاوخ  نیب  زا  برع  شیرق و  مارتحا  هجیتن  رد  هک  دنناردن 
ص:420  ، داشرإلا همجرت 

نوخ رگا  تشک و  دنهاوخ  ارت  یئآرب  دناهتفرگ  امش  زا  متس  هب  ار  نآ  هیما  ینب  مدرم  هک  دوخ  ماقم  ندروآ  تسدب  ددص  رد  هاگ  ره  ادخب 
زا برع  شیرق و  مالـسا و  تمرح  دیـسر  ضرعب  هچنانچ  تخاس و  دـنهاوخ  دوبان  ار  صاخـشا  مارتحا  هشیمه  يارب  وت  زا  سپ  دـنزیرب  ارت 

تیرومأم هک  نیـسح ع  ماما  نکیل  دـیزاسم . التبم  هیما  ینب  لاگنچب  ار  دوخ  هدـش و  فرـصنم  هفوکب  نتفر  زا  هرخالاب  تفر و  دـهاوخ  نیب 
. دومن تکرح  هفوک  فرطب  هدرکن  یهجوت  هَّللا  دبع  نخسب  تشاد  ینطاب 

نودب نیسح ع  ماما  دوش . جراخ  لخاد و  یسک  دنراذگن  دوب  هداد  روتسد  هدرامگرب و  هرصب  ماش و  هار  هصقاو و  نایم  ینارومأم  دایز  رسپ 
درک اهـشسرپ  اهدمآشیپ  زا  درک  تاقالم  اهبرع  زا  هدع  اب  قیرط  رد  دادیم و  همادا  دوخ  هارب  دـشاب  هتـشاد  یعالطا  دـمآشیپ  نیا  زا  هکنآ 

یهجوت اهنآ  هتفگب  مه  زاب  ترضح  تسعونمم  یلک  روطب  لوخد  جورخ و  مینادیم  ردق  نیمه  میرادن  یعالطا  هنوگ  چیه  ام  دنداد  خساپ 
. داد همادا  دوخ  هار  هب  هدرکن 

تکرح ینیـسح  ناوراـک  اـب  اـفداصت  مـیدرکیم  تـعجارم  هـکم  زا  یلجب  نـیق  نـب  ریهز  هارمه  اـم  دـناهدرک  لـقن  هـلیجب  هرازف و  زا  هدـع 
میتشادـن هراچ  اریز  میدوب  لیمیب  تحاران و  الماک  مینک  لزنم  مه  ام  دـیامرفیم  لالجا  لوزن  وا  هک  یلزنم  رد  دـیاب  هکنیا  زا  میدرکیم و 

درکیم اپارـس  ار  تماما  هاگرخ  رگید  فرط  رد  وا  یبناج و  رد  ام  هک  توافت  نیا  اب  میئآ  دورف  مه  اـم  دـنکیم  لوزن  وا  هک  یلزنم  ره  رد 
روضحب ارت  هَّللا  دـبع  وبا  ریهز  يا  تفگ  درک و  مالـس  دـش  دراو  نیـسح ع  هداتـسرف  میدوـب  ندروـخ  اذـغ  لوغـشم  هک  لزاـنم  زا  یکی  رد 

باقع ایوگ  هک  درک  یبیجع  دمآشیپ  دـنکفا و  رایتخایب  تشاد  تسد  رد  هچ  ره  سک  ره  هک  درک  ریثأت  ام  رد  نانچ  ماغیپ  نیا  دـبلطیم 
. تسشن ام  رس  رب  گرم 

ادخ ص لوسر  دنزرف  هک  تسا  تفگش  تفگ  شرسمه  دیامنن  یهجوت  هداتسرف  نخسب  تساوخ  ریهز  ( 1)
ص:421  ، داشرإلا همجرت 

اج زا  ریهز  يدرگزاب ، يونشب و  ار  وا  رماوا  هدش و  بایفرش  تیالو  ماقمب  تسا  هتـسیاش  يزرویم  عانتما  نتفر  زا  وت  دبلطیم و  روضحب  ارت 
وا هشوت  داز و  هاگرخ و  داد  روتسد  هدش  دراو  نادنخ  مرخ و  یناشخرد  تروص  اب  دشن  هلـصاف  دش . بایفرـش  ینویامه  روضحب  هتـساخرب 

. دنیامن اپارس  ینیسح  هاگهمیخ  بناجب  دندوب  هدرک  اپارس  هک  یلحم  زا  ار 
نم یلـصا  فدـه  اریز  وش  راپـسهر  دوخ  ناسک  بناجب  کنیا  مداد  قالط  هدرک و  جراخ  دوخ  یئوشانز  هلاـبح  زا  ارت  تفگ  شرـسمهب  و 
امش زا  مادک  ره  تفگ  هدرک  هجوت  دوخ  نایهارمهب  سپس  يرب  رسب  نم  اب  یـشوخ  ریخ و  اب  دسرن و  وتب  یبیـسآ  نم  هیحان  زا  هک  هدوب  نیا 

. منکیم یظفاحادخ  امش  زا  نونکا  مه  الا  دیوش و  بایفرش  ینیسح  هاگرابب  هدرک و  يوریپ  نم  زا  دیناوتیم  دیلیام 
یئاهتمینغ هداد و  يزوریپ  نامنانمـشد  رب  ار  ام  لاعتم  يادـخ  هتخادرپ  یئایرد  رازراـک  هب  یلاـس  مزاـسیم  امـش  ناـشنرطاخ  یبلطم  اـنمض 

. يرآ میداد  خساپ  دیدونـشخ ؟ هتـشاد  ینازرا  امـشب  لاعتم  يادخ  هک  مئانغ  همه  نیا  حـتف و  نیا  زا  ایآ  تفگ  امب  ناملـس  دـش  ام  بیـصن 
زورما هک  تسا  یمئانغ  نیا  زا  رتشیب  امـش  رورـس  دیئامن  هزرابم  نانمـشد  اب  وا  هار  رد  دیبایرد و  ار  دـمحم  لآ  ناناوج  دیـس  هاگ  ره  تفگ 
نارای اب  ار  نخس  نیا  منیزگیمرب . دوخ  يارب  ار  يدبا  کین  مان  یگشیمه و  رورـس  منکیم و  عادو  امـش  زا  زورما  نم  هدش و  امـش  بیـصن 

تداهـش تبرـش  ترـضح ، نآ  يرای  رد  ات  دوب  نامرفب  شوگ  هتـسویپ  دش و  ینیـسح  باستنا  رفظ  باکر  مزالم  هدرک و  عادو  هتفگ  دوخ 
. دیشون

میـسرب و نیـسح ع  ماما  هب  هار  رد  رتدوز  هچ  ره  دوب  نیا  ام  یلـصا  فده  جح ، کسانم  ماجنا  زا  سپ  دـناهتفگ  يدـسا  رذـنم  هَّللا و  دـبع 
هک کیدزن  هدیسر  ترضح  نآ  هب  دورز  لزنم  رد  ات  میدنار  یم - تعرسب  ار  دوخ  ياههقان  تبسانم  نیمهب  میـشاب  وا  ياهدمآشیپ  دهاش 

هک يدرجمب  میدید  ار  هفوک  لها  زا  يدرم  ( 1  ) میدش
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ص:422  ، داشرإلا همجرت 
دومناو نانچ  دومرف و  فقوت  یکدنا  درک  هدهاشم  وا  زا  ار  لاح  نیا  هک  نیسح ع  تخاس  فرحنم  هار  زا  ار  دوخ  داتفا  نیسحب ع  شمشچ 

رتهب میتفگ  رگیدکیب  ام  داد  همادا  دوخ  هارب  دش و  فرصنم  يو  رادید  زا  هدومنن و  یگنرد  نکیل  دیامن  تاقالم  يو  اب  دهاوخیم  هک  درک 
منتغم ار  تصرف  مه  ام  میئامن  هدافتـسا  يو  زا  نآ  ياهدـمآشیپ  هفوک و  زا  هزات  تاعالطا  تسا  نکمم  میئامن  تاقالم  يو  اـب  هک  تسنآ 

وت مان  میدیسرپ  میمدرم  نآ  زا  مه  ام  میتفگ  مدسا  ینب  مدرم  زا  داد  خساپ  یتسه ؟ یمدرم  هچ  زا  میدیسرپ  هدرک  مالـس  هتفر  وا  دزن  هدرمش 
میدومن عـالطا  بسک  اـهنآ  هزاـت  دـمآشیپ  هفوک و  مدرم  زا  هاـگنآ  میدرک  یفرعم  وا  يارب  ار  دوـخ  مه  اـم  نـالف  نب  رکب  تفگ  تسیچ ؟

ار نانآ  ياهاپ  هدنکفا و  نیمز  يور  ار  اهنآ  دـسج  هک  مدـید  هتفایرد و  ار  یناه  ملـسم و  تداهـش  هکنیا  زج  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  تفگ 
. دندیشکیم رازاب  رد  هتفرگ 

بایفرش روضحب  مه  ام  دش  هدایپ  بکرم  زا  نوچ  میدیسر  هیبلعث  لزنم  هب  هاگنابش  هدرک  تکرح  نیـسح ع  ماما  هارمه  هتـشذگرد  وا  زا  ام 
ادیپ عالطا  یگزاتب  يربخ  دشخب  یئاهر  اهیراوگان  زا  دوخ  تمحر  فنک  رد  ار  امـش  ادخ  میدرکـضرع  دومرف  باوج  میدرک  مالـس  هدش 

یهاگن ترـضح  نآ  میرادب . كرابم  روضح  میدقت  یناهنپ  رد  یئامرفیم  رما  رگا  میناسر و  ضرع  هب  اراکـشآ  یئامرف  روتـسد  رگا  هدرک 
. مرادیمن هتفهن  ار  يرما  دوخ  نارای  زا  نم  دومرف  دومن ، دوخ  نارای  هب  یهجوت  امب و 

. منک بسک  وا  زا  یتاعالطا  متساوخیم  مدید  ار  وا  يرآ  دومرف  دیراد  دایب  دمآیم  هفوک  فرط  زا  زورید  هک  هراوس  زا  ایآ  میدرکضرع 
تفگیم وا  دوب  وگتسار  دنمدرخ و  یمدآ  دسا و  ینب  مدرم  زا  وا  میدیسرپ و  وا  زا  ار  مزال  ياهربخ  میدرک و  تاقالم  وا  اب  ام  میدرکضرع 

تداهش تبرش  یناه  ملسم و  هک  مدش  جراخ  هفوک  زا  یماگنه 
ص:423  ، داشرإلا همجرت 

. دندیشکیم هفوک  رازاب  رد  هتفرگ و  ار  نانآ  ياهاپ  هک  مدید  دندیشون و 
. دومرف یم - رارکت  ار  هلمج  نیا  هتسویپ  دزرمایب و  ار  اهنآ  ادخ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دومرف  ترضح  ( 1)

رد اریز  دیوش  فرـصنم  دیراد  هک  یمیمـصت  نیا  زا  دینک و  محر  ناتنادناخ  دوخب و  میهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  میدـیناسر  ضرعب  ام 
. دوش مامت  امش  هیلع  هفوکب  دورو  میسرتیم  دیرادن و  هعیش  روای و  هفوک 

رد امـش  هدـیقع  دنتـشک  ار  ملـسم  دومرف  هدرک  یهجوت  ملـسم  نادـنزرفب  تفوطع  رهم و  رظن  اـب  راوگاـن  ربـخنیا  عامتـسا  زا  سپ  ترـضح 
ام هکنآ  ای  میئامن و  هن  یهاوخنوخ  دوخ  ردپ  زا  ات  میدرگیمنرب  رفـس  نیا  زا  ادـخب  دـنگوس  دندرکـضرع  تسیچ ؟ هفوکب  هجوت  صوصخ 

. میشونب تداهش  تبرش  وا  دننام  مه 
. درادن یئافص  ایند  یگدنز  ناشیا  زا  سپ  دومرف  هداد  رارق  بطاخم  ار  ام  تقو  نیا  رد  نیسح ع 

ام يارب  ترـضح  دـیامرف  ردـقم  امـش  يارب  ادـخ  تسا  ریخ  هچ  ره  میدرکـضرع  هتفرگ  میمـصت  هفوکب  نتفر  يارب  ادـج  وا  هک  میتسناد  ام 
. درک محرت 

دیوش هفوک  دراو  امـش  هاگ  ره  املـسم  تسا و  رتشیب  ملـسم  زا  تاجردب  امـش  تلزنم  ادخب  دـنگوس  دـندیناسر  ضرعب  نارای  تقو  نیا  رد 
. درک دنهاوخ  عیرست  امش  روضحب  رتشیب  هچ  ره  مدرم 

بآ دومرف  دوخ  نانکراک  ناناوجب و  سپس  دیسر  رحس  ماگنه  ات  دنامب  لزنم  نآ  رد  نانچمه  دادن و  یخساپ  هدرک  توکس  نیسح ع  ماما 
زا دنتـشادرب و  مه  يرایـسب  بآ  دـندرک  باریـس  ار  ناشاهبکرم  دوخ و  هکنآ  زا  سپ  رمالا  بسح  مه  اهنآ  دـیئامن  لـمح  دوخ  اـب  يداـیز 

نومـضم نیاب  همان  ماما ع  دیـسر  ترـضح  نآ  ضرعب  رطقی  هَّللا  دبع  دمآشیپ  عقوم  نیا  رد  دـندش  دراو  هلابز  لزنمب  هدرک  تکرح  هیبلعث 
. دومرف تئارق  دوخ  نارای  يارب 

دیسر و ام  عمسب  هَّللا  دبع  یناه و  ملسم و  تداهش  شارخلد  ربخ  دعب  اما  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 2)
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ص:424  ، داشرإلا همجرت 
تبغر لیم و  لامک  اب  دـهاوخیم  هک  امـش  زا  کی  ره  کنیا  دـنتخاس  لیلذ  ار  ام  دـندش و  دراو  يراـکم  قیرط  زا  اـم  نایعیـش  دـش  مولعم 

. دشاب هتشادن  ینارگن  هنوگ  چیه  ام  فرط  زا  ددرگرب ،
دندنام یقاب  هک  اهنآ  دندش و  قرفتم  هدرک و  تکرح  پچ  تسار و  فرطب  هتـسد  هتـسد  دـندش  عالطا  اب  رثاتشحو  ربخ  نیا  زا  هک  مدرم 

. دندوب هتفایرد  روضح  فرش  هار  رد  هک  اهنآ  زا  یمک  هدش و  باکر  مزتلم  هنیدم  زا  هک  دندوب  بانج  نآ  باحصا 
وا ياپب  اپ  رظن  نآ  زا  تیعمج  نیا  تسنادیم  هک  دوب  نآ  يارب  تخاس ؟ ربخاب  نادرمدار  نیا  تداهـش  زا  ار  دوخ  نارای  نیـسح ع  هچ  يارب 

دورف ترضح  نآ  ربارب  رد  تعاطا  رس  رهـش  مدرم  همه  دنیآرد  يرهـشب  نوچ  دننکیم  لایخ  هک  دنراد  يوریپ  گنهآ  دننکیم و  تکرح 
. دروآ دنهاوخ  نوریب  ازع  زا  اهمکش  هرخالاب  دنرماوا و  عیطم  دنروآیم و 

نایفوک یئافویب  زا  ار  نانآ  تهج  نیمهب  دزادنیب  نمشد  لاگنچب  يدمآشیپ  نینچ  زا  عالطا  نودب  ار  شباحصا  دیدیمن  بسانم  نیـسح ع 
. دوش هناور  دوخ  دصقمب  دهاوخ  هک  ره  ات  تخاس  ربخاب 

دراو هبقعلا  نطب  هب  هدرک  چوک  هلابز  زا  هدرک  بآ  زا  رپ  ار  اهکشم  هدیماشآ و  بآ  ناشاهبکرم  دوخ و  داد  روتسد  دوخ  نارای  هب  هاگرحس 
؟ دـیراد اجک  تمیزع  دیـسرپ  درک  تاقالم  ترـضح  نآ  اب  ناذول  نب  ورمع  مانب  همرکع  هلیبق  مدرم  زا  يدرمریپ  دـندرک  لزنم  اجنآ  دـندش 

اهریـشمش اههزین و  بناجب  ادخب  دـنگوس  درک  هفاضا  درگزاب و  رفـس  نیا  زا  هک  داد  دـنگوس  درک و  شهاوخ  درمریپ  ماهفوک . مزاع  دومرف 
نانمـشد رب  یناوتب  تسا  نکمم  دنـشاب  وت  نابیتشپ  یتسارب  رگا  دناهداتـسرف  وت  يارب  یپ  رد  یپ  ياـههمان  هک  یمدرم  اریز  یئاـمرفیم  چوک 

دوخ زا  وت  هار  رد  دنتـسین  رـضاح  هجو  چیهب  دـنراکم و  یمدرم  تسمولعم  یئوگیم  نخـس  نانآ  یئافویب  زا  هک  يروطب  نکیل  يوش  هریچ 
. دیوش فرصنم  میمصت  نیا  زا  هک  تسنآ  رد  حالص  نیا  رب  انب  دنهد  ناشن  یگتشذگ 

ص:425  ، داشرإلا همجرت 
یـسک مراپـسهر و  نآ  فرطب  نونکا  مه  نم  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  رما  هک  مراد  نیقی  مربخاب و  وت  دیدحالـص  زا  مهنم  دومرف  ماـما ع  ( 1)
يادخ دندیـشک  ماین  زا  نم  هیلع  ار  نیک  ياهریـشمش  دندروآرد و  ياپ  زا  ارم  هاگ  ره  دنگوس  ادخب  دوش و  هریچ  ادخ  ریدـقت  رب  دـناوتیمن 

. دنوش رتلیلذ  یتما  ره  زا  هک  دزاس  هراچیب  نانچ  ار  نانآ  هک  دیامرفیم  طلسم  اهنآ  رب  ار  یسک  لاعتم 
لزنم زا  تقونامه  دنتـشادرب و  يرایـسب  بآ  داد  روتـسد  یلبق  تداعب  هاگرحـس  دـش  دراو  فارـش  لزنمب  هدرک  چوک  هبقعلا  نطب  زا  هاگنآ 

هب نیـسح ع  تفگ  ریبـکت  راـیتخایب  شناراـی  زا  یکی  درکیم  لزاـنم  یط  نیـسح  هودـنا  ناوراـک  هک  يرهظ  لوا  دوـمرف  تمیزع  فارش 
متفگ ریبکت  تبـسانم  نیمهب  دـمآ  مرظنب  یناتـسلخن  رود  زا  درک  ضرع  دوب ؟ هچ  تنتفگ  ریبکت  تلع  دیـسرپ  هدرک  فارتـعا  ادـخ  یگرزب 
تسا نایامن  رود  زا  هچنآ  سپ  دیـسرپ  نیـسح ع  میدوب . هدیدن  یناتـسلخن  ناکم  نیا  رد  تقو  چیه  ام  دندیناسر  ضرعب  باحـصا  زا  هدع 

نینچ ماهدیقع  مهنم  دومرف  نیـسح ع  دنیآیم  رظنب  ناتـسلخن  لکـشب  رود  زا  هک  دننابـسا  ياهـشوگ  دنگوس  ادـخب  دندرکـضرع  تسیچ ؟
. تسا

اب ولج  زا  هتخاـس و  دوخ  ناـبیتشپ  ار  اـجنآ  هدرک و  هجوت  یهاـگهانپ  هب  ناـبایب  نیا  رد  تسا  نکمم  اـیآ  دیـسرپ  دوـخ  ناراـی  زا  نیـسح ع 
اهنادب رتدوز  هاگ  ره  هک  دـیآیم  رظنب  امـش  پچ  فرط  رد  يدـنچ  ياههوک  نابایب  نیا  رد  يرآ  میدرکـضرع  مینک ؟ دربن  دوخ  نانمـشد 

. میشاب هدش  لئان  دوخ  دوصقمب  تسا  نکمم  مینک  ادیپ  تسد 
ياهندرگ دـشن  هلـصاف  میتشگرب  پچ  فرطب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  مه  ام  هدومرف  هجوت  دوخ  پچ  بناجب  تبـسانم  نیمهب  نیـسح ع 
دندیمهف ناگدربمان  نوچ  میدمآرد  ههاریب  هب  هلصافالب  مه  ام  دیدرگ و  ملسم  ام  يارب  نانمشد  دوجو  هک  دوب  اجنیا  دیدرگ  رادومن  نابـسا 

میقتسم تسار و  امرخ  ياههدیرج  دننام  دنتشاد  تسد  رد  هک  یئاههزین  دنتفای و  فارحنا  هار  زا  الباقتم  زین  نانآ  میدش  فرحنم  هار  زا  هک 
ناشاهمچرپ و 
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ص:426  ، داشرإلا همجرت 
. میدیسر اههوک  هنمادب  اهنآ  زا  رتدوز  دوب  هدش  ینیب  شیپ  البق  هچنانچ  ام  دوب  زازتها  رد  ناگدنرپ  دننام 

ربارب رد  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  یتسرپرـس  هب  هراوـس  رفن  رازه  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک  اپارـس  ار  هاـگرخ  همیخ و  داد  روتـسد  نیـسح ع  ( 1)
. دندرک ییارآفص  نیسح ع  ماما  ترضح 

ماما ترـضح  دـندوب  نامرف  هدامآ  هتـسب  رمک  رب  ریـشمش  هداهن و  رـس  رب  همامع  یگمه  هَّللا  دـبع  ابا  نارای  دوب  مرگ  هزادـنایب  اوه  زور  نآ 
رد هدرکیم و  رپ  بآ  زا  ار  اهـساط  اهـساک و  رمالا  بسح  رادافو  نارای  دیهدب  بآ  ار  رح  نابـسا  نایرکـشل و  دومرف  دوخ  نارایب  نیـسح ع 
ات دـندروآیم  ماجناب  يرگید  اـب  ار  لـمع  نیمه  دـشیم  باریـس  ناویح  نآ  نوچ  دـندناروخ و  یم - ار  نآ  ماـمت  دـندربیم و  نابـسا  ربارب 

. دندش باریس  نابسا  همه  هرخالاب 
رترخآ همه  زا  نم  دـندش  باریـس  همه  نایرکـشل  هکنآ  زا  سپ  مدوب  رح  باـکر  مزـالم  مه  نم  زور  نآ  دـیوگ  یبراـحم  ناـعط  نب  یلع 

لایخ نم  هیوارلا ) خـنأ   ) ناباوخب ار  رتش  دومرف  تفاـی  هنـشت  ار  مبکرم  ارم و  ترـضح  نآ  نوچ  هدـش و  بایفرـش  ینیـسح  سدـقا  روضحب 
روتسد هاگنآ  مدرک  نانچ  مهنم  تسا  رتش  هیوار  زا  روظنم  ینعی  لمجلا ) خنأ   ) دومرف ترضح  هرابود  تسبآ  کشم  هیوار  زا  روظنم  مدرک 

ار کشم  هناهد  دومرف  ترـضح  تخیریم  کـشم  بآ  مریگب و  راـیتخا  رد  ار  کـشم  هناـهد  یبوخب  متـسناوتیمن  نم  داد  ندـیماشآ  بآ 
. دومرف باریس  ار  مبسا  دوخ و  درک و  کمک  ارم  هتساخرب و  دوخ  نیسح ع  هرخالاب  دیوگیم ،؟؟؟ هچ  متسنادن  نم  چیپهب ،

هب دسرب  دوصقمب  رتهب  رتدوز و  هچ  ره  هکنآ  يارب  دایز  رسپ  دوب و  هدمآ  هیسداق  زا  دوب  هتفرگ  نیسح ع  رب  هار  رس  هک  زور  نآ  رد  رح  ( 2)
رفن رازه  اب  ار  دیزی  نب  رح  هتفر و  هیسداقب  داد  روتسد  ریمن  نب  نیصح 

ص:427  ، داشرإلا همجرت 
داتسرف و راوس  رازه  اب  ار  وا  هدنام و  یقاب  رح  ياجب  دوخ  تیرومأم  قبط  مه  وا  دنک  هناور  نیـسح ع  لابقتـسا  هب  هدربمان  یتسرپرـس  تحت 

ترضح تقو  نآ  رد  دیـسررد  رهظ  زامن  ماگنه  ات  دوب  هدامآ  هدرک و  یئارآفص  هَّللا  دبع  ابا  ربارب  رد  نانچمه  دوخ  ناهارمه  هدع  اب  رح 
. دناوخب ینید  فیلکت  يادا  رب  ار  نیسح ع  ماما  نارای  هتفگ  ناذا  قورسم  نب  جاجح  داد  روتسد  نیسح ع  ماما 

دومرف انث  دمح و  زا  سپ  هدمآ  مدرم  ربارب  رد  هدیـشوپ  نیلعن  ءادر و  رازا و  ترـضح  دندش  زامن  هدامآ  ترـضح  نآ  ناوریپ  هکنآ  زا  سپ 
يرگید زا  دعب  یکی  هک  دوب  امش  نالوسر  یپ و  رد  یپ  ياههمان  نم  هجوت  یلـصا  تلع  مدماین و  هفوک  بناجب  ببـس  نودب  نم  مدرم ، يا 

هب ادخ  تسا  دیما  دـیئامرف  هجوت  ام  بناجب  امـش  میرادـن  یئاوشیپ  ام  دنتـشادیم  راهظا  دـندومن و  یم - صیرحت  بوص  نیاب  ندـمآ  هب  ارم 
یقاب دیاهتـشاد  راهظا  دوخ  ياههمان  رد  هک  ینامیپ  يأر و  نامهب  امـش  هاگ  ره  کنیا  دیامرف . تلالد  تیاده  قح و  هارب  ار  ام  امـش  تکرب 
رـضاح رگا  موش و  هجوتم  دوخ  فدـهب  یگدوسآ  لامک  اب  دوش و  مهارف  نم  نانیمطا  تابجوم  اـت  دـیزاس  راوتـسا  قاـثیم  دـهع و  دـیتسه 

. مدرگیمرب دوخ  لحمب  دیراد  تهارک  نم  ندمآ  زا  دینک و  افو  دوخ  دهع  هب  دیتسین 
رح هب  هاگنآ  دیوگب  زامن  هماقا  دومرف  نذؤمب  ترـضح  دندوب  تکاس  الماک  هدادـن و  خـساپ  رح ، نایرکـشل  زا  کی  چـیه  نایب  نیا  زا  سپ 

منکیم ادـتقا  امـش  زامنب  هدرک و  هدافتـسا  امـش  رـضحم  زا  هکلب  ریخ  درک  ضرع  ناوخب ، زامن  دوخ  نارای  اب  یهاوخیم  رگا  مه  وت  دومرف 
راپسهر دوخ  همیخب  هَّللا  دبع  ابا  ترـضح  یهلا  فیلکت  يادا  زا  سپ  دروآ  اجب  رکـشل  ود  ره  قافتا  هب  ار  زامن  هَّللا  دبع  ابا  ترـضح  هاگنآ 

صوصخم همیخ  رد  هتـشگزاب و  دوخ  ناکمب  زین  رح  دندمآ و  درگ  وا  تماما  نابات  دیـشروخ  فارطا  اههناورپ  نوچ  ینیـسح  نارای  دش و 
تـسدب ار  بسا  نانع  کی  ره  دنتـشگ و  رب - دوخ  فص  هب  یقب  ام  هدمآ و  درگ  وا  فارطا  شـصوصخم  نارای  زا  هدع  هدـش و  دراو  دوخ 

. دنتسشن ناویح  نآ  هیاس  ریز  رد  هتفرگ و 
ص:428  ، داشرإلا همجرت 

فیلکت يادا  يارب  ار  مدرم  داد  روتـسد  يدانمب  دـنوش و  ندرک  چوک  هدامآ  دومرف  دوخ  نارای  هب  هَّللا  دـبع  اـبا  ترـضح  رـصع ، تقو  ( 1)
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. دومرف هدرک  هجوت  مدرمب  نآ  زا  سپ  هدروآ  نایاپب  ار  رصع  زامن  بانج  نآ  اب  مه  مدرم  هداتسیا و  شیپ  دوخ  هاگنآ  دناوخب  رصع  زامن 
تسدب ار  ادخ  يدونشخ  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  هک  دینک  يراک  دینادیم  قح  بحاص  يارب  ار  قح  دیـسارهیم و  ادخ  زا  رگا  مدرم  يا  دعب  اما 

اریز دـنیامنیم  امـش  رب  تیالو  تماما و  ياعدا  هک  ياهدـع  نیا  زا  میریگب  هدـهعب  ار  تیالو  رما  هک  میرتهتـسیاش  دـمحم  لآ  ام  دـیروآ و 
رب ناتیأر  نونکا  هتخانشن و  ار  ام  قح  دیراد و  تهارک  دوخ  رب  ار  ام  تراما  رگا  دننکیمن و  امش  اب  يرگید  راک  ینمشد  متـس و  زج  نانآ 

. دش مهاوخ  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  نم  دشابیم  ناتنالوسر  اههمان و  راهظا  فالخ 
. مرادن یعالطا  یئامرفیم  هک  ینالوسر  اههمان و  زا  نم  ادخب  دنگوس  تفگ  رح 

سدقا روضح  هلسرم  ياههمان  زا  ولمم  ینیجرخ  مه  وا  روایب  تسنآ  رد  نایفوک  ياههمان  هک  ینیجرخ  دومرف  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  نیـسح ع 
دناهتشاد لاسرا  ناتروضح  همان  هک  میتسین  هدع  نآ  ام  تشاد  ضورعم  رح ، تخیر  نیمز  يور  ترضح  ربارب  رد  تشاد و  میدقت  ینیـسح 

. میربب دایز  رسپ  شیپ  هتخاس و  دراو  هفوکب  ار  امش  ات  میوشن  ادج  امش  زا  میدرک  تاقالم  امش  اب  هک  يدرجمب  میرومأم  ام  هکلب 
هدامآ دـیوش و  راوس  داد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  هاگنآ  يوش  لـئان  دوصقم  نیاـب  یناوتب  هکنآ  زا  تسا  وتب  رتکیدزن  گرم  دومرف  ترـضح 

زا رح  رکـشل  تقو  نیا  رد  دـیدرگزاب  دومرف  دوخ  ناراـیب  ترـضح  دـندوب  ناـنز  ندـش  راوس  رظتنم  هدـش و  راوس  ناراـی  دـیدرگ  تکرح 
. دندرک تعنامم  نانآ  تشگزاب 

هلمج نیا  زا  رح  يراد » يراک  هچ  گنهآ  دنیشنب  تیازعب  تردام   » دومرف رح ، هب  هَّللا  دبع  ابا  ترضح  ( 2)
ص:429  ، داشرإلا همجرت 

نیمه اب  الباقتم  مهنم  دـناریم  ناـبز  رب  ار  هلمج  نیا  هتفرگ  رارق  يدـمآشیپ  نینچ  رد  هک  يرگید  هاـگ  ره  تشاد  ضورعم  هدـش  مشخ  رد 
. مربب مان  یکین  هب  وت  ردام  زا  هکنیا  زج  مرادن  هراچ  نم  دنگوس  ادخب  نکیل  مدادیم  ار  وا  خساپ  هلمج 

وت هیرظن  زا  دنگوس  ادخب  دومرف  مربب  دایز  رسپ  شیپ  ارت  هک  تسنآ  نم  رظن  درکضرع  يراد ؟ يراک  هچ  گنهآ  هرخالاب  دومرف  نیـسح ع 
نم دیناسر  ضرعب  نیا  زا  سپ  دش  لدـب  در و  ناشنایم  رد  هبترم  هس  وگتفگ  نیا  موشیمن و  ادـج  امـش  زا  مهنم  داد  خـساپ  منکیمن  يوریپ 

دیئامرف تمیزع  یهارب  دینارگن  ینعم  نیا  زا  رگا  دیوش و  هفوک  دراو  ات  موشن  ادج  امش  زا  مرومأم  هکلب  منک  رازراک  امـش  اب  متـسین  رومأم 
زا نم  هک  دهدب  يروط  ار  خساپ  مدنموزرآ  متـشون  دایز  رـسپ  هب  همان  میـشاب  هدروآ  تسدب  فاصنا  هار  ات  هنیدمب  هن  دـشاب و  هفوکب  هن  هک 

. امرف تمیزع  هیسداق  بیذع و  هار  پچ  بناجب  کنیا  مشاب  ناما  رد  راوگان  ياهدمآشیپ 
يا تشاد  هضرع  تحیصن  هار  زا  نیـسح ع  ماما  هب  وا  دندرکیم  تکرح  رگید  فرط  زا  مه  دیزی  نب  رح  یفرط و  زا  نیـسح ع  ماما  هاگنآ 

رح يا  دومرف  دش . یهاوخ  هتشک  یگنجب  دایز  رـسپ  اب  هاگ  ره  مناد  یم - نیقی  اریز  نکم  رازراک  گنهآ  درگرب و  میمـصت  نیا  زا  نیـسح 
ار ینخـس  نامه  زورما  نم  درب و  دیهاوخ  رـسب  شیاسآ  هب  راگزور  دیـشکب  ارم  هاگ  ره  دـینک  یم - لایخ  یناسرتیم و  ندـش  هتـشک  زا  ارم 

نیاب هاگ  ره  تشادیم  راهظا  دـیناسرتیم و  ار  وا  شمع  رـسپ  دورب و  ادـخ ص  لوسر  يرایب  تساوخیم  هک  یـسوا - درم  نآ  هک  میوگیم 
. تفگ شمع  رسپ  هب  دش - یهاوخ  هتشک  یئامن  مادقا  راک 

يارب گرم  اریز  مدرگرب  دوخ  میمصت  زا  مریگب و  رارق  ریثأت  تحت  وت  هتفگ  زا  هک  تسین  نانچ  ( 1)
ص:430  ، داشرإلا همجرت 

گنن درادرب  مدق  ناراکهنگ  فالخ  رب  دوش و  هتـشک  قح  هار  رد  دـیامن و  يرای  مالـسا  نید  زا  دـنک و  قح  قاقحا  دـهاوخیم  هک  یناوج 
تسد قح  نید  يرای  زا  هک  وت  نکیل  درک  دهاوخن  شنزرس  ارم  یسک  مریمب  رگا  متـسین و  نامیـشپ  منامب  هدنز  رگا  لاح  نیع  رد  تسین و 

. دننک یم - شنزرس  ارت  همه  دش و  یهاوخ  لیلذ  يرادیمرب 
نآ زا  دـنکیمن  ریثأت  باـنج  نآ  مرگ  نهآ  رد  وا  درـس  مد  هک  تسناد  دـش و  ربخاـب  نیـسح ع  ماـما  ترـضح  یقیقح  میمـصت  زا  هک  رح 

یماگنه ات  دنتشذگرد  اجنآ  زا  دندیـسر و  تاناجهلا  بیذع  هب  ات  درکیم  تکرح  رگید  بناج  زا  دوخ  باحـصا  اب  هدش و  رود  ترـضح 
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دنتفگ تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دیسرپ  دید  اپارس  همیخ  دومرف ، لالجا  لوزن  اجنآ  رد  دیسر و  لتاقم  ینب  رصق  هب  نیسح ع  ماما  ترـضح  هک 
ارت هدـمآ و  دورف  لزنم  نیا  رد  نیـسح ع  کـنیا  تفگ  هتفر  يو  شیپ  ترـضح  لوسر  دـیناوخب  روضحب  ار  وا  دوـمرف  یفعج  هَّللا  دـیبع  زا 

متـشاد و تیهارک  ترـضح  نآ  دورو  زا  هکنیا  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  ادخب  دنگوس  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ  دبلطیم  روضحب 
ياههتفگ تشگرب و  هداتـسرف  دنیبهب . ارم  وا  هن  منیبهب و  ار  وا  مهاوخیمن  ادخب  دنگوس  مشاب و  هفوک  رد  وا  دورو  ماگنه  رد  متـساوخیمن 

رارکت ار  نانخس  نامه  هَّللا  دیبع  دناوخ  دوخ  يرایب  ار  وا  تسشن و  درک و  مالـس  هدش  دراو  وا  همیخب  دوخ  ترـضح  دیناسر . ضرعب  ار  وا 
دنگوس نکم  رازراک  ام  اب  سرتب و  ادـخ  زا  ینکیمن  مادـقا  اـم  يراـیب  هک  کـنیا  دومرف  ترـضح  دراذـگاو  ار  وا  تشاد  شهاوخ  درک و 

. درک مهاوخن  مایق  امش  هیلع  هاگ  چیه  داد  خساپ  هَّللا  دیبع  دوشیم  كاله  دنکن  يرای  ام  زا  دونشب و  ار  ام  يادن  سک  ره  ادخب 
. دش دراو  دوخ  هاگرخب  هدمآ  نوریب  وا  همیخ  زا  تجح  مامتا  زا  سپ  نیسح ع 

. دنوش جراخ  لتاقم  ینب  رصق  زا  دننک و  لیحر  مزع  هتشادرب و  بآ  دومرف  دوخ  نارای  هب  بش  رخآ  رد 
ص:431  ، داشرإلا همجرت 

زا هدـیباوخ  یکدـنا  تشاد  رارق  نیز  تشپ  رب  هک  نانچمه  میتفر  هار  تعاس  کی  هزادـنا  هب  هکنآ  زا  سپ  دـیوگیم  ناعمـس  نب  هبقع  ( 1)
یلع شدنزرف  دومرف  ررکم  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ای  راب  ود  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دومرف  دـش و  رادـیب  باوخ 

مه دـنزرف  يا  دومرف  دـیدنار  نابزب  عاـجرتسا  هملک  هدروآ و  اـجب  ادـخ  دـمح  یعوضوم  هچ  يارب  تشاد  هضرع  هدـمآ  شیپ  نیـسحلا  نب 
مدـش رادـیب  باوخ  زا  دراد  ار  اـهنآ  گـنهآ  مه  گرم  دـننکیم و  تکرح  موق  نیا  تفگیم  مدـید  ار  هراوس  مدوب  هتفر  باوـخب  نوـنکا 

. دشابیم ام  بیقعت  رد  گرم  تسا و  امب  هجوتم  وا  هتفگ  هک  متسناد 
تـشگزاب هک  یـسکب  دـنگوس  يرآ  دومرف  میتـسین ؟ قحرب  اـم  رگم  یـشاب ، ناـما  رد  راـگزور  دـنزگ  زا  هراومه  تشاد  هضرع  ربـکا  یلع 

. میقحرب ام  تسواب  ناگمه 
میقحرب ام  هکنیا  زا  دـعب  تشاد  ضورعم  « 1  » ینارمع یلع  يامن  اپارـس  هنیئآ  نآ  يوبن و  راگدای  نآ  ینیـسح و  ناتـسوب  هدرورپتسد  نآ 

هک یشاداپ  نیرتهب  دهد  شاداپ  وتب  ادخ  دومرف  هدش  دنسرخ  رایسب  شزیزع  دنزرف  هتسیاش  نخـسنیا  زا  نیـسح ع  میراد  گرم  زا  یمیب  هچ 
. دیامرفیم تیانع  شردپ  زا  ار  دنزرف 

فرطب هدومن  يریگهرانک  رح  رکـشل  زا  تساوخ  هدـش و  راوس  گنرد  الب  نآ  زا  سپ  درک  لالجا  لوزن  یهلا  فیلکت  ماجنا  يارب  دادـماب 
دوخ نارای  اب  دش  ربخاب  ترضح  نآ  میمصت  زا  رح  دیامن  تمیزع  پچ 

______________________________

(1)
روشک همه  رد  ناهج  نیطالس  دنبوکشنسح  یئاراد  هراقن  هک  تسیک  نیا 

رثوک یقاس  مع  نبا  نیا  رگم  دشابتسا  ناهج  ناعاجش  مان  نک  خوسنم 
ربمیپ يوسیگ  هب  تسا  هیبش  شوسیگدمحم  يورباب  تسا  بیرق  شوربا 

رذآ رگج  رب  دنزیم و  ررش  هنیس  ربشنسح  هلعش  فت  هک  یناث  فسوی  نیا 
رجاه هدود  دوب و  یملس  هبعش  زاارهز  هبخن  دوب و  الیل  لد  رون 

( ینورزاک اونیب  رقاب  الم   ) ربکا یلع  شمان  دشاب و  نیسح  دنزرفتسا  لوسر  طبس  همطاف و  لد  مارآ 
ص:432  ، داشرإلا همجرت 

دومرفیم و عانتما  ادج  مه  ترـضح  دومنیم  تیاده  هفوک  فرطب  ار  بانج  نآ  درک و  تعنامم  ادیدش  تفرگ و  ترـضح  نآ  رب  هار  رس 
. درک لالجا  لوزن  هدیسر  اونین  هب  ات  درکیم  تکرح  هار  راسی  فرطب  نانچمه 
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هدـش و فقوتم  یگمه  دوب  ناور  هفوک  بناج  زا  دوب  هتخادـنا  تشپ  هب  یناـمک  هدیـشوپ و  یگنج  حالـس  هک  يراوس  ماـگنه  نیا  رد  ( 1)
رح هب  دایز  رسپ  زا  همان  دومنن و  یئانتعا  وا  باحصا  نیسح و  هب  هدرک و  مالـس  وا  نارای  رحب و  دمآ  کیدزن  نوچ  دندوب  وا  ندیـسر  رظتنم 

. دوب هتشاگن  نآ  رد  درک ، میلست  دیزی  نب 
بآ و هک  روآدورف  ینیمزرـس  رد  ار  وا  زاس و  راوشد  نیـسح ع  رب  ار  راک  درک  میلـست  ارم  هماـن  دـش و  دراو  وت  رب  نم  لوسر  هک  يدرجمب 

هدوب وت  لامعا  دهاش  کیدزن  زا  ات  دوشن  رود  وت  زا  دشاب و  وت  اب  هراومه  هداد  روتـسد  دوخ  هداتـسرفب  شاب  هجوتم  دشابن و  نآ  رد  یهایگ 
. دهد عالطا  نمب  تشگزاب  رد  ار  وت  راتفر  هوحن  و 

هتشاگن و نمب  دایز  رـسپ  هک  تسیاهمان  نیا  تفگ  هدرک  باطخ  وا  نارای  نیـسح ع و  هب  درک  هظحالم  ار  دایز  رـسپ  همان  رح ، هک  یماگنه 
ات دوشن  ادج  نم  زا  هداد  روتسد  تسوا  هداتسرف  هک  صخش  نیاب  مزاسب و  راوشد  امش  رب  ار  راک  دیسر  نمب  وا  همان  اجک  ره  دهدیم  روتسد 

. میامن ارجا  مداد  روتسد  هچنانچ  ار ، وا  رما 
هچ يارب  دنیـشنب  تیازعب  تردام  تفگ  واب  تخانـش  ار  دایز  رـسپ  لوسر  دوب  نیـسح ع  ماما  باکر  نیمزتلم  زا  هک  يدنک  رجاهم  نب  دیزی 

تفگ رجاهم  رـسپ  مدومن . اـفو  دوخ  تعیب  هب  هدرک و  يوریپ  دوخ  ياوشیپ  زا  داد  خـساپ  يدومن  مادـقا  يراـک  نینچب  ارچ  يدـمآ و  يرما 
يویند و گنن  يداتفا و  تکالهب  يداد  ماجنا  ار  دوخ  ياوشیپ  هتـساوخ  نوچ  يدومن و  ادـخ  تیـصعم  تلمع  نیا  اـب  هکلب  يدرک  هابتـشا 

يارب ار  يورخا  باذع 
ص:433  ، داشرإلا همجرت 

َنوُرَْـصُنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  دیامرفیم  ادخ  ( 1  ) يدیزگرب دوخ  يارب  یماما  دب  يدرک و  يرادـیرخ  دوخ 
زا وت  ياوشیپ  املسم  دنکیمن و  يرای  اهنآ  زا  یـسک  تمایق  يادرف  دنناوخیم و  شتآ  يوسب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  ام 

. تساهنآ لاوحا  زا  یکاح  هفیرش  هیآ  هک  تسیاهدع  نامه 
بآ و زا  یلاخ  ینابایب  رد  ار  ع )  ) نیـسح دـشاب  هداد  ماجنا  تساک  مکیب و  ار  شتیرومأم  هکنآ  يارب  همان ، هظحالم  زا  سپ  دـیزی  نب  رح 
رد ای  اونین و  رد  ای  تسا  لحم  نیاب  کیدزن  هک  ياهیرق  نیا  رد  اـت  راذـگب  وت  رب  ياو  دومرف  نیـسح ع  دروآ ، دورف  يداـبآ  زا  رود  هاـیگ و 

، دایز رـسپ  ار  درم  نیا  دینیبیم  هچنانچ  اریز  مهدب  امـشب  هزاجا  نینچ  مناوتیمن  مسق  ادـخب  داد  خـساپ  میئامن . لوزن  هیفـش  رد  ای  هیرـضاغ و 
. منک اطخ  اپ  زا  تسد  مناوتیمن  هداد و  رارق  نم  ياهراک  يارب  سوساج 

مینک دربن  نانآ  اب  میناوتیم  دناكدنا  ام  نانمشد  هک  نونکا  مه  دش و  دهاوخ  رتراوشد  ام  راک  نیا ، زا  سپ  تشاد  ضورعم  نیق  نب  ریهز 
. میوشب نانآ  رازراک  دهعتم  میناوتیمن  ام  هک  دوب  دنهاوخ  هزادناب  نایرکشل  هدع  نیا  زا  سپ  تسا  ملسم  هک  يروطب  اریز 

زا هاگنآ  دشاب  نم  هیحان  زا  راک  نیا  زاغآ  متسین  لیام  مزادرپب و  نانآ  اب  دربن  هب  تسخن  مهاوخیمن  نم  دومرف  هدربمان  خساپ  رد  نیـسح ع 
. دومرف لالجا  لوزن  هدمآ  دورف  بکرم 

«1  » هداتفا قافتا  ترجه  مکی  تصش و  لاس  مرحم  مود  هبنشجنپ  زور  رد  دمآشیپ  نیا  المجم 
______________________________

(1)
هاگرخ تشارفا  البرک  تشدبهاگان  دینشب  نوچ  لصو  ياون 

نیا تسا  لزنم  رخآ  تفگ  نارایبنید  رورس  نآ  دورف  دمآ  بسا  ز 
تسا قشع  دحرس  دوخ  قشع  دس  هنتسا  قشع  دس  ار  امش  يداو  نیا  رم 

رتنوزف اجنیا  زا  تسین  یماقمرواد  برق  ماقم  دشاب  نوزف 
ناسآ  قشع  راب  دندنکفیبنازابکاپ  نآ  قشع  زادنارابب 
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ص:434  ، داشرإلا همجرت 
نب ةورع  هب  دورو  درجمب  دـش  دراو  اونین  رد  درک و  تکرح  هفوک  زا  هراوس  رازه  راـهچ  یتسرپرـس  هب  دعـس  نب  رمع  مرحم  موـس  زور  ( 1)

نامه زا  هورع  تسیچ ؟ امش  فده  يدش و  دراو  نیمزرس  نیا  هب  يدوصقم  هچ  يارب  دنک  لاؤس  هتفر  نیـسح ع  روضح  داد  روتـسد  سیق 
زا کی  رهب  هرخـالاب  هدرک و  يراددوخ  دعـس  رـسپ  هیرما  ماـجنا  زا  تبـسانم  نیمهب  دوب  هتـشون  نیـسح ع  يارب  هماـن  توعد  هک  دوب  هدـع 

يارب هک  یسک  اهنت  دشن و  یلمع  شضرغ  هدروخ و  اطخب  شریت  نکیل  دومن . ار  هیرما  نیمه  دندوب  هتـشون  همان  ترـضح  نآب  هک  یئاسؤر 
سدقا روضح  یبایفرـش  يارب  دوبن  نادرگ  ور  يزیچ  چـیه  زا  روالد و  يراوس  هک  تسا  یبعـش  هَّللا  دـبع  نب  ریثک  دـش  مدـق  شیپ  راک  نیا 

. مناسرب لتقب  ناهگان  ار  وا  مناوتیم  دشاب  روتسد  هاگ  ره  تفر و  مهاوخ  نیسح  بناجب  نم  تفگ  هداد و  داهنشیپ 
. هدمآ بوص  نیدب  یفده  هچ  يارب  یسرپب  هتفر و  يو  شیپ  هک  تسنآ  وت  تیرومأم  هکلب  يروآ  لتقب  ار  وا  مهاوخیمن  تفگ  رمع 
تـشاد هضرع  هَّللا  دـبع  ابا  ترـضح  هب  دـید  ار  وا  هک  يدرجمب  يدـئاص  همامث  وبا  دـش  ناور  تارهاط  مایخ  بناـجب  تیرومأـم  قبط  ریثک 

دیـسر تارهاط  مایخ  کیدزن  نوچ  هدرک  هجوت  وا  فرط  هب  هاگنآ  دـیآیم  امـش  بناجب  نیمز  يور  مدرم  نیرتزیرنوخ  نیرتدـب و  کـنیا 
درک و مهاوخن  يراک  نینچ  ادخب  دنگوس  تفگ  هدب  نمب  ار  تریشمش  يوش  بایفرـش  ینیـسح  سدقا  روضحب  یهاوخیم  هاگ  ره  تفگ 

وبا مدرگیمزاب  هن  رگ  مهدیم و  ماجنا  ار  متیرومأم  دیریذپ  هب  ارم  نخس  دیدش  رضاح  رگا  متسین  شیب  هداتـسرف  نم  منادیمن و  مه  بسانم 
تـسدب ارت  ریـشمش  همئاق  نم  یتیرومأم  زاربا  لوغـشم  یتقو  ات  هدب  هزاجا  یهدب  نمب  ار  تریـشمش  يوشیمن  رـضاح  هاگ  ره  تفگ  همامث 

. درک یهاوخن  ادیپ  تسد  نادب  هاگ  چیه  تفگ  مریگب 
يارب ارت  نم  مرادب و  ضورعم  كرابم  روضحب  ات  وگب  نمب  ار  تتیرومأم  نونکا  تفگ  همامث  وبا  ( 2)

ص:435  ، داشرإلا همجرت 
دنتفگ و ازـسان  رگیدکیب  هدش و  ریغتم  ریثک  يوش ، بایفرـش  كرابم  روضحب  لاح  نیا  اب  مهدـیمن  هزاجا  يزیرنوخ  راکدـب و  یمدآ  هکنآ 
نوچ و نودب  وت  رب  ياو  تفگ  هدناوخ و  روضحب  ار  یلظنح  سیق  نب  ةرق  هدربمان  دیناسر  دعـس  رـسپ  عالطاب  ار  دمآشیپ  درک و  تعجارم 

. وش ایوج  نیمزرس  نیاب  ار  وا  ندمآ  ببس  هدش  بایفرش  ینیسح  كرابم  روضحب  ارچ 
ار درم  نـیا  اـیآ  دیــسرپ  دوـخ  ناراـی  زا  درک  رادـید  ار  وا  نیــسح ع  هـک  يدرجمب  دــش  ناور  تارهاـط  ماـیخ  بناـجب  رمـالا  بـسح  هرق 

؟ دیسانشیم
یمدآ ار  وا  مراد و  یئانـشآ  وا  اب  الماک  نم  تسا و  میمت  هلظنح  مدرم  زا  ام و  رهاوخ  رـسپ  درم  نیا  يرآ  دیناسر  ضرعب  رهاظم  نب  بیبح 

ضرعب ار  دعـس  رـسپ  هتـساوخ  درک و  مالـس  دـش و  دراو  هدربمان  المجم  دـشاب  دایز  رـسپ  نارای  ءزج  مدرکیمن  لاـیخ  منادـیم و  وگتـسار 
. دیناسر كرابم 

کنیا دندرک  توعد  نیمزرس  نیاب  ارم  دنتشون و  نم  يارب  اههمان  توعد  امش  ياهیرهـشمه  هک  هدوب  نآ  نم  لوزن  ببـس  دومرف  ترـضح 
. میامنیم تعجارم  دیراد  هارکا  نم  ندمآ  زا  هاگ  ره 

شناردپ دوجو  تکربب  ارت  لاعتم  يادـخ  هک  درم  نیا  يرای  زا  هنوگچ  وت  رب  ياو  تفگ  درک و  تاقالم  يو  اب  هدربمان  تعجارم  رد  بیبح 
کنیا نم  داد  خـساپ  يدرگیمزاب  رگمتـس  مدرم  بناـجب  يرادـیم و  رب - تسد  هدـیناشوپ  وت  مادـنا  رب  يراوگرزب  ساـبل  هدرک و  تیادـه 

. درک مهاوخ  هشیدنا  دوخ  راک  رد  هاگنآ  مرادب  ضورعم  ار  متیرومأم  هجیتن  مورب  دیاب  مرومأم 
همان هاگنآ  دیامرفن  راچد  وا  اب  دربن  هب  ارم  لاعتم  يادخ  تسا  دیما  تشاد  راهظا  دعـس  رـسپ  تفگزاب  ار  هجیتن  هدـمآ  دعـس  رـسپ  شیپ  هرق 

. تشون دایز  رسپ  هب  ار  لیذ 
لصاح عالطا  وا  فده  زا  ات  مداتسرف  یلوسر  مدمآ  دورف  نیسح  ربارب  رد  هک  يدرجمب  ادخ  مانب  ( 1)

ص:436  ، داشرإلا همجرت 
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تـساوخرد قـبط  وا  هدرک و  توـعد  بوـص  نیاـب  ار  وا  قارع  مدرم  دـش  موـلعم  هجیتـن  رد  هدـمآ  قارع  بوـصب  هـچ  يارب  منادـب  هدرک و 
. درک مهاوخ  تدوع  دوخ  لحمب  هتشگرب  ناتیأر  دیتحاران و  نم  ندمآ  زا  هاگ  ره  درک : هفاضا  هدش و  دراو  قارع  نیمزرسب  ناگدربمان 

وا همان  هعلاطم  زا  سپ  يو  دیسر  دعس  رسپ  همان  مدوب  دایز  رسپ  روضح  رد  نم  دیوگیم  یسبع  ناسح  داتسرف . دایز  رـسپ  يارب  ار  همان  نیا 
« درادـن يرارف  هار  تسا و  یئاجبان  لایخ  دـنک  ادـیپ  یئاهر  هک  تسا  دـنموزرآ  هتفرورف  وا  ندرگ  رب  اـم  هنیک  ياـهلاگنچ  هک  نـالا   » تفگ

. تشون دعس  رسپ  هب  ار  همان  نیا  هاگنآ 
دننک و تعیب  دیزی  اب  شنارای  وا و  نک  داهنشیپ  نیسحب  همان  نیا  دیسر  زا  سپ  کنیا  میدرک  هظحالم  ار  نآ  نومـضم  دیـسر و  امب  وت  همان 

. درک میهاوخ  هشیدنا  اهنآ  هراب  رد  نیا  زا  سپ  ام  دندمآرد  دیزی  تعیب  هب  دندرک و  مادقا  هتساوخ  نیا  ماجنا  يارب  رگا 
هب يرگید  همان  هلصافالب  دنک و  یلمع  ار  دوخ  موش  ضرغ  مه  رمالا  رخآ  دایز  رـسپ  مسرتیم  تفگ  دناوخ  ار  دایز  رـسپ  همان  هک  یماگنه 
بآ زا  هرطق  راذگم  وش و  لئاح  وا  نارای  نیـسح و  بآ و  نایم  يدرک  تئارق  ارم  همان  هک  يدرجمب  دوب  هداد  روتـسد  دیـسر و  دعـس  رـسپ 

: دنداد ماجنا  نامثع  اب  ار  لمع  نیمه  نانآ  هچنانچ  دنماشایب 
بآ زا  هرطق  دـنراذگن  دـنیامن و  هطاحا  ار  تارف  هعیرـش  فارطا  تخاس  رومأم  راوس  دـصناپ  اب  ار  جاـجح  نب  ورمع  تقوناـمه  دعـس  رـسپ 

. داتفا قافتا  نیسح ع  تداهش  زا  لبق  زور  هس  دمآشیپ  نیا  دنماشایب 
يا دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  دوخ  ریما  دنیآ  شوخ  يارب  دوب  هلیجب  مدرم  فیدر  رد  هک  يدزا  هَّللا  دبع  ( 1)

ص:437  ، داشرإلا همجرت 
یگنـشت زا  هک  یماگنه  ات  دیماشآ  یهاوخن  نآ  زا  هرطق  مسق  ادخب  تسنامـسآ  طسو  دـننام  یئاراوگ  افـص و  رد  بآ  نیا  ینیبیم  نیـسح 

. ینک میلست  ناج 
هشیمه يارب  ار  وا  ناهانگ  روایب و  لتقب  هنشت  ار  وا  اراگدرورپ  دومرف  هدرک  نیرفن  دوب  هدش  رثأتم  تخس  راکبان  نیا  هتفگ  زا  هک  نیـسح ع 

. زرمایم
یلاح رد  ار  وا  تسین  يرگید  يادـخ  وا  زج  هک  یئادـخب  متفر  وا  تداـیعب  دوب  هدـش  راـمیب  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  دـیوگ  ملـسم  نب  دـیمح 

یگنـشت راهظا  هتـسویپ  درکیم و  یق  دادیم و  نوریب  ار  اهنآ  همه  نآ  زا  سپ  دشیم  باریـس  ات  دیماشآیم  بآ  ردـقنآ  هک  مدرک  هدـهاشم 
ات دوب  التبم  الب  نیمهب  هرخالاب  دزیم و  دایرف  ترارح  یگنشت و  زا  دادیم و  نوریب  ار  همه  لوا  هعفد  دننام  دندناماشآیم  واب  هک  زاب  درکیم 

. هیلع هَّللا  ۀنعل  دش  كاله 
راهظا داتسرف و  دعس  رسپ  شیپ  ار  یسک  دنرازراک  هدامآ  دیآیم و  دعـس  رـسپ  يارب  کمک  یپ  رد  یپ  دش  هجوتم  هک  یماگنه  نیـسح ع 
هرکاذم رگید  کی  اب  ینالوط  یتدم  رکشل  ود  نایم  رد  هرخالاب  دنتشاد و  ررقم  تاقالم  يارب  ار  بش  منک  تاقالم  وت  اب  مهاوخیم  تشاد 

. تشون دایز  رسپ  هب  نومضم  نیاب  همان  هتفر و  دوخ  نایرکشل  فرطب  دعس  رسپ  نآ  زا  سپ  دندرک 
دوشیم دهعتم  نیـسح ع  کنیا  دیناشک  شزاسب  ار  تما  راک  درک و  یکی  ار  نخـس  درک و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  لاعتم  يادخ  دعب  اما 

ماجناب فظوم  دـیامن و  تسیز  ناناملـسم  زا  یکی  دـننام  دوش و  هدـنهانپ  تادحرـس  زا  یکیب  ای  دـیامن و  تعجارم  هدوب  هک  ییاج  ناـمهب 
دروم نیـسح  دـهعت  منکیم  لایخ  نم  دریگب و  میمـصت  دوخ  وا  ات  دراذـگب  وا  تسد  رد  تسد  هتفر  دـیزی  شیپ  ای  دـشاب و  هلومعم  نیناوق 

. دوشیم مامت  تما  حالصب  وت و  يدنسرخ 
ص:438  ، داشرإلا همجرت 

اب قباطم  تسا  هتسیاش  تسام و  يارب  زردنا  هناقفـشم و  همان  نیا  يرآ  تفگ  هدرک  قیدصت  دناوخ  ار  همان  نیا  دایز  رـسپ  هک  یماگنه  ( 1)
. درک راتفر  نآ  نومضم 

هتفگ زا  دعس  رسپ  هک  ینخس  ایآ  تفگ  هدش  عقاو  نآ  نیماضم  ریثأت  تحت  دایز  رسپ  درک  ساسحا  تشاد و  روضح  هک  نشوجلا  يذ  رمش 

ناشیا یناگدنز  مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


بوص نیا  زا  رگا  ادـخب  دـنگوس  هدـش  عقاو  وت  يولهپ  هدـمآ و  دورف  وت  نیمزرـسب  نونکا  وا  هکنآ  اب  يریذـپیم  هدرک  يروآداـی  نیـسح 
يراذگناو و دوخب  ار  وا  هجو  چیهب  دیاب  نونکا  يرتراوازـس  یناوتانب  وت  رتکیدزن و  ورین  هب  وا  دراذـگن  وت  تسد  رد  تسد  دـنک و  تمیزع 

رگا ینآ و  هتــسیاش  یئاـمن  تبوـقع  ار  وا  هاـگ  ره  يروآرد و  دوـخ  مـیژر  تـحت  ار  شناراـی  وا و  دـیاب  یهدـن و  ناـشن  دوـخ  زا  یتـسس 
. یشاب هداهن  وا  رب  یتنم  يرذگرد 

هک هدب  داهنشیپ  نیـسحب ع  نک و  میلـست  دعـس  رـسپ  هب  ارم  همان  تفگ  هاگنآ  يداد  باوصب  يأر  يدرک و  هشیدنا  بوخ  تفگ  دایز  رـسپ 
يراددوخ نم  نامرف  زا  رگا  نک و  هناور  نم  بناجب  یبیـسآ  هنوگ  چیه  نودب  ار  نانآ  دنتفریذپ  رگا  دـنیآرد  نامرف  تحت  شنارای  دوخ و 

دگنجب اهنآ  اب  تفلاخم  تروص  رد  دیاب  هک  هتخاس  ناشن  رطاخ  يوب  امنب و  وگتفگ  دعس  رسپ  اب  ار  ینعم  نیمه  نک و  دربن  نانآ  اب  دندومن 
هتـساخ و رب - رکـشل  يرادهپـس  هب  درک  تفلاـخم  رگا  نک و  تعاـطا  يو  زا  زین  وت  دـش  نم  ناـمرف  ماـجنا  يارب  رـضاح  دعـس  رـسپ  رگا  و 

. تشون دعس  رسپ  يارب  نومضم  نیاب  همان  و  تسرفب . نم  يارب  ار  وا  رس  نزب و  ار  شندرگ 
هاگ ره  شاب  هجوتم  ینک ، تعافـش  نم  دزن  رد  وا  زا  هداد و  یتحار  تمالـس و  هدـعو  واب  هدرک و  ینابیتشپ  نیـسح  زا  ات  مداتـسرفن  ارت  نم 

دندرک يراددوخ  ینعم  نیا  زا  رگا  نک و  هناور  ام  بناجب  دنزگیب  ار  نانآ  دندش  میلـست  دـندمآرد و  نم  نامرف  تحت  شنارای  نیـسح و 
ار ناشیا  ماجنارس  ات  روایب  هلمح  اهنآ  هب 

ص:439  ، داشرإلا همجرت 
تشپ و رب  ار  اهبسا  دمآرد  ياپ  زا  نیسح  هاگ  ره  دناتبوقع و  نیمه  راوازس  نانآ  اریز  نک  ادج  ار  ناشغامد  شوگ و  و  ( 1  ) هدروآ لتقب 
وا هاگ  ره  نم  دوخ  اریز  درادن  ینایز  وا  لاحب  گرم  زا  سپ  یلمع  نینچ  مدقتعم  نم  تسا و  راکمتـس  هدش و  نیرفن  وا  هک  نازاتب  وا  هنیس 

. مدادیم ماجنا  يو  اب  ار  لمع  نیمه  متشکیم  ار 
هدروآ اجب  الماک  ار  دوخ  ياقآ  نامرف  هک  یسک  دننام  ارت  ام  يداد  ماجنا  میاهتساوخ  هک  يروطب  ار  ام  روتسد  هاگ  ره  داد : رکذت  نایاپ  رد 

ریگب و هرانک  ام  نایرکشل  زا  هداد و  افعتسا  مدرک  ضیوفت  وتب  هک  یتمـس  زا  یئآرد  ام  نامرف  راب  ریز  يدشن  رـضاح  رگا  میهدیم و  شاداپ 
. میاهتشاد رومأم  یتاروتسدب  ار  وا  ام  اریز  امن  راذگاو  نشوجلا  يذ  رمشب  ار  رکشل  روما 

تسا راوگان  ردقچ  دیامرف  نامناخیب  ارت  ادخ  وت  رب  ياو  تفگ  يوب  همان  تئارق  زا  سپ  درک  میلـست  دعـس  رـسپ  هب  ار  دایز  رـسپ  همان  رمش 
دنموزرآ هک  يراک  یتشادزاب و  نم  همان  نومـضم  اب  قباـطم  ندرک  لـمع  زا  ار  وا  وت  منادـیم  ادـخب  دـنگوس  يدروآ  نم  يارب  هک  یتبرش 

ردپ وا  دوش  دایز  رـسپ  تسد  میلـست  یگداس  نیاب  هک  تسین  يدارفا  زا  نیـسح  ادخب  دنگوس  يدرک  کیدزن  داسفب  دـیارگ  حالـصب  مدوب 
(. دنیبیم هدهاشملاب  تفریمن  نانود  راب  ریز  هاگ  چیه  هک   ) ار شراوگرزب 

یچیپرـس وا  نامرف  زا  هکنآ  ای  ینک  یم - دربن  وا  نمـشد  اب  یهدـیم و  ماجنا  ار  تریما  هتـساوخ  ایآ  تسیچ ؟ یلعف  فدـه  وگب  تفگ  رمش 
. راذگب نم  یتسرپرس  تحت  ار  نانآ  رادرب و  تسد  رکشل  تراما  بصنم  زا  يدنب  راکب  ار  وا  روتسد  یتسین  رضاح  هاگ  ره  یئامنیم ؟

ماقم نیا  قیال  ارت  مراذگیمناو و  وت  هدهعب  ار  رکشل  يرالاسهپـس  تقو  چیه  تفگ  تفای  هراچیب  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  هک  دعـس  رـسپ 
. شاب هتشاد  هدهعب  ار  ناگدایپ  تسایر  نانچمه  وت  منکیم و  تکرح  دوخ  ماقم  تابجومب  دوخ  نم  منادیمن و 

دندمآ ینیسح  هاگرخ  رانک  رمش  دعس و  رسپ  دوب  مرحم  مهن  بش  اب  فداصم  هک  هبنشجنپ  زور  رصع  ( 2)
ص:440  ، داشرإلا همجرت 

تـسیچ وت  ضرغ  دنتفگ  هدمآ  نوریب  همیخ  زا  یلع ع  نادنزرف  نامثع  هَّللا و  دبع  رفعج و  سابع و  دنیاجک ، ام  رهاوخ  نارـسپ  تفگ  رمش 
. دیناما رد  ارحص  نیا  رد  کنیا  دیتسه و  نم  رهاوخ  نادنزرف  امش  داد  خساپ  یناوخیم ؟ ار  ام  هچ  يارب  و 

لوسر دنزرف  نکیل  میاوت  رهاوخ  نادنزرف  هک  یهدیم  ناما  ار  ام  وت  تخبدـب  يا  دـنک  تنعل  ار  تناما  وت و  ادـخ  دـندومرف  ناراوگرزب  نآ 
هدژم ار  امش  کنیا  هک  دیـشوکب  دیوش و  راوس  ادخ  رکـشل  يا  تفگ  هدرک  هجوتم  ار  رکـشل  دعـس  رمع  نیا  زا  سپ  دشابیمن  ناما  رد  ادخ 
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. دندروآ هلمح  ینیسح ع  هاگرخ  بناجب  دوب  يرصع  فرط  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  رمع  نارای  نخسنیا ، مهدیم  تشهب 
بنیز ع دوب  هتفر  باوخب  هداد  رارق  وناز  يور  رب  كرابم  رس  هداد و  ریشمشب  هیکت  هتـسشن و  دوخ  همیخ  شیپ  رد  ماگنه  نآ  رد  نیـسح ع 
هک يونـشیمن  ار  نافلاخم  ياهادـص  ایآ  ردارب  يا  تشاد  هضرع  هدـمآ  شردارب  کیدزن  دینـش  ار  نایرکـشل  نابـسا و  همهمه  يادـص  هک 

. دنوش یم - کیدزن  تارهاط  مایخ  فرطب  کنیا 
. دش یهاوخ  دراو  ام  رب  يدوز  نیدب  ناج  نیسح  دومرف  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ ص  لوسر  نونکا  مه  دومرف  تشادرب  رس  نیسح ع 

هداد و يرادلد  ار  وا  ترـضح  دومن  یگراچیب  يدنمدرد و  راهظا  دز و  تروصب  یلیـس  دینـش  ار  شارخلد  نخـس  نیا  هک  يدرجمب  بنیز 
ضرعب ار  رکشل  ندمآ  لضفلا  وبا  ترضح  هاگنآ  ( 1 « ) 1  » دومرف شمارآب  رما 

______________________________

(1)
یمطاف تانب  رب  نک  يردامیمطلت  كدخ ال  هیخا  ای 

يردام ياج  وت  منامیتی  ربيرواد  یح  سومان  ارهاوخ 
ارم ناریح  لافطا  نک  عمجاهمیخ  نوچ  دوش  تراغ  ابنیز 

نهریپ يزاس  كاچ  ادابم  نیهندز  شتآ  مسوم  امغی  دعب 
نورب تقاط  هطقن  زا  هنم  اپنوخ  كاخ و  ردنا  وچ  ینیب  مرکیپ 

نکم  ناشفا  ممغ  ردنا  رس  يومنکم  ناغفا  ممتام  رد  ارهاوخ 
ص:441  ، داشرإلا همجرت 

مایخ و فرطب  ندروآ  هلمح  تلع  نک و  تاقالم  رکـشل  اب  وش و  راوس  بکرم  رب  کـنیا  اردارب  دومرف  هتـساخرب  اـج  زا  نیـسح ع  دـیناسر 
ماجنا يارب  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  لیبق  زا  هراوس  رفن  تسیب  قافتاب  لضفلا  وبا  ترـضح  اـمرف  یئوجزاـب  ار  ناـنآ  یلـصا  فدـه 

. دیاهدروآ شروی  ام  فرطب  هچ  يارب  دیراد و  اجک  تمیزع  دومرف  هتفرگ  رکشل  رب  هار  رس  تیرومأم 
دربن امش  اب  ای  دیروآ و  دورف  میلست  رس  دیئآرد و  وا  نامرف  تحت  ای  مینک  داهنشیپ  امـشب  هداد  روتـسد  هدیـسر و  دایز  رـسپ  هیرما  داد  خساپ 

. مینک
. مریگب خساپ  هتشاد  هضرع  نیسح  سدقا  روضحب  ار  امش  هتساوخ  نم  ات  دیشاب  مارآ  دینکم و  لیجعت  دومرف  لضفلا  وبا 

. امرف نایب  ام  يارب  ار  هجیتن  زاس و  علطم  ام  فده  شروی و  زا  ار  وا  نک و  تاقالم  يو  اب  دنتفگ  درک و  فقوت  رمالا  بسح  رکشل 
هتخادرپ و رکـشل  زردنا  دنپ و  هب  ماگنه  نیا  رد  لضفلا  وبا  نارای  دزاس و  ربخاب  رکـشل  ندمآ  تلع  زا  ار  نیـسح ع  ات  هتـشگزاب  لضفلا  وبا 

ضرعب ار  بتارم  هدش  بایفرـش  سدقا  روضح  لضفلا  وبا  دنتـشاد  یم - زاب  تسا  ادخ ص  لوسر  راگدای  هک  نیـسح  اب  رازراک  زا  ار  نانآ 
. دیناسر

ار بشما  میناوتب  ام  هک  روظنم  نیاب  يزادـنیب  ادرفب  ار  دربن  يریگب و  تلهم  ام  يارب  ار  بشما  یناوتب  رگا  نک و  تعجارم  دومرف  نیـسح ع 
اعدـب و هراومه  میامن و  توالت  ار  دـیجم  نآرق  مناوخب و  زاـمن  مرادـیم  تسود  نم  دـنادیم  ادـخ  اریز  میرب  رـسب  رافغتـسا  اـعد و  زاـمنب و 

نایب نایرکشل  يارب  دوب  هدینش  هچنانچ  ار  ترضح  نآ  هتساوخ  ماما ع و  هدومرف  هدرک و  تعجارم  رمالا  بسح  لضفلا  وبا  مزادرپب  رافغتسا 
. درک

دوب هداد  روتـسد  واب  هدومن و  ماما ع  تمدخ  هناور  لضفلا  وبا  هارمه  یلوسر  دعـس  رـسپ  هدرک  لصاح  عالطا  ترـضح  هتـساوخ  زا  رکـشل 
رد میهدیم  تلهم  امشب  حبص  ادرف  ات  ام  ( » 1  ) دناسرب ضرعب  یبایفرش  ماگنه 

ص:442  ، داشرإلا همجرت 
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نیا میرادیمنرب » تسد  امش  زا  ام  دیدماینرد  ام  میلـست  راب  ریز  هاگ  ره  درب و  میهاوخ  دایز  رـسپ  شیپ  ار  امـش  دیدش  میلـست  هاگ  ره  هجیتن 
. درک تعجارم  هدیناسر  ضرعب  ار  داهنشیپ 

نآ رد  نم  دیامرفیم  داجـس ع  ترـضح  دروآدرگ ، ار  دوخ  نارای  نیـسح ع  باتفآ  بورغ  کیدزن  دایز ، رـسپ  هداتـسرف  تشگزاب  زا  سپ 
ردـپ هدـمآ  ترـضح  نآ  هاگرخ  کیدزن  لـیلد  نیمهب  دراد  یم - راـهظا  ناـنآ  اـب  یتاـنایب  هچ  مردـپ  منادـب  متـساوخ  مدوب  راـمیب  ماـگنه 

تشاد و یمارگ  توبن  تمعنب  ار  ام  هک  ار  یئادخ  شیاتـس  تشاد  راهظا  هتخادرپ و  ادخ  شیاتـس  دمحب و  یگتـسیاش  لامک  اب  مراوگرزب 
زا رتافواب  رتهب و  ینارای  نم  دـعب  اما  داد  رارق  نارازگرکـش  زا  اونـش و  انیب و  ار  ام  داد و  دای  امب  ار  نید  نیئآ  تخومآ و  امب  ار  دوخ  باتک 

شاداپ نم  زا  ار  امش  ادخ  مسانـشیمن  دوخ  نادنواشیوخ  زا  رتکیدزن  تقیقحب  رتراکوکین و  ینادنواشیوخ  مرادن و  غارـس  دوخ  باحـصا 
. دهد کین 

هزاجا امشب  نم  دوب ، میهاوخن  تمالسب  مدرم  نیا  تسد  زا  ادرف  ام  میربیمن و  رسب  ملاع  نیا  رد  شیب  بشما  کی  دیـشاب  هجوتم  نم  نارای 
دیناوتیم تسا  کیرات  بش و  کنیا  متشادرب و  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیوش و  جراخ  نیمزرس  نیا  زا  یعمجهتسد  ناتهمه  هک  مهدیم 

«1 . » دیناهرب نانمشد  لاگنچ  زا  ار  دوخ  یگدوسآ  لامک  اب 
دنتشاد راهظا  رفعج  هَّللا  دبع  نادنزرف  ناگدازردارب و  نادنزرف و  ناردارب و  نایب ، نیا  زا  سپ  ( 1)

______________________________

(1)
روصنم دیشاب  ات  هک  مد  نیا  دیوررود  هر  راتس و  قح  رات  تسا و  بش 

ار هر  دیئامیپ  هقان  ناسنیدبار  هیس  ماش  نیا  رتشا  دینیزگ 
دنهاکن سک  مسج  یئوم ز  رسدنهاوخن  سک  رگید  دنهاوخ و  ارم 

مقشمد رد  رس  هیرام  ردنا  نتمقشع  رهش  هاش  هک  منیب  یمه 
يدوب تسود  ایند  هک  سک  نآ  تفربيدوب  تسوپ  نوچمه  هک  ره  دش  نورب 

تقیقح  يور  زا  هدنب  ار  ادختدحو  رس  نامرحم  يدنامب 
ص:443  ، داشرإلا همجرت 

. دنیبن یتیفیک  نینچب  ار  ام  ادخ  هاگ  چیه  مینامب و  اجب  امش  زا  سپ  میهاوخیمن  مینکیمن و  يراک  نینچ  ام 
. دندیناسر ضرعب  ار  لاقم  نیا  ریظن  هدرک و  يوریپ  يو  زا  نارگید  وا  زا  سپ  دوب و  لضفلا ع  وبا  ترضح  هیراهظا  نیا  رد  همه  رب  مدقم 

دینوذأم و امش  تسا  یفاک  امش  يارب  ملسم  تداهش  دومرف  هتخاس  بطاخم  ار  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  نیـسح  ماما  ترـضح  نیا  زا  سپ 
. دیوش راپسهر  دیناوتیم  دیهاوخب  اجک  ره 

تفگ دنهاوخ  مدرم  يرآ  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  مدرم  مینک  تقرافم  امـش  روضح  زا  ام  هاگ  ره  دـندیناسر  ضرعب  هدرک  بجعت  ناگدربمان 
هچ مینادـیمن  هرخالاب  میدربن و  راـکب  ریـشمش  هزین و  ریت و  وا  باـکر  رد  میتشادرب و  تسد  ناـمناگدازومع  نیرتهب  اـقآ و  گرزب و  زا  اـم 

امـش يادف  ار  همه  تسام  رایتخا  رد  هک  یناسک  هیلام و  دوخ و  میوشیمن و  ادـج  امـش  زا  هاگ  چـیه  دـنگوس  ادـخب  میهدـب  اهنآب  یخـساپ 
میرادـیمن تسود  میدرگ و  لئان  تداهـش  ضیفب  وت  باکر  رد  میزاس و  دنـسرخ  شیوخ  زا  ارت  ات  میگنجیم  امـش  ياپباپ  درک و  میهاوخ 

. ار امش  زا  سپ  یگدنز  دزاس  تشز  ادخ  مینامب ، امش  زا  سپ 
لاعتم يادـخ  هنوگچ  تماـیق  يادرف  میرادرب  تسد  امـش  زا  اـم  هاـگ  ره  تشاد  ضورعم  تساـخرب  اـج  زا  نیا  زا  سپ  هجـسوع  نب  ملـسم 

مربورف و نانمشد  هنیک  زا  رپ  هنیسب  ار  ماهزین  ات  مرادیمنرب  تسد  امش  زا  دنگوس  ادخب  تفریذپ  دهاوخ  میدرکن  ادا  ارت  قح  هک  ار  ام  شزوپ 
دنگوس مزاس و  دوبان  ار  اهنآ  گنس  اب  مشاب  هتـشادن  رـضاح  هحلـسا  هاگ  ره  منک و  دربن  نانآ  اب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  همئاق  یتقو  ات 
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منادب رگا  ادخب  دنگوس  میدرب و  راکب  امـش  هراب  رد  ار  وا  لوسر  تیـصو  ام  هک  دیامرف  اضما  دنادب و  ادخ  ات  مرادیمنرب  وت  زا  تسد  ادـخب 
تسد دوشیم  ررکم  نم  اب  هبترم  داتفه  لمع  نیمه  هرخالاب  مدرگیم و  هدنز  زاب  موشیم  هتخوس  زاب  مدرگیم  هدنز  سپس  موشیم  هتشک 

مماشایب ار  گرم  تبرش  امش  ربارب  رد  ات  مرادیمنرب  وت  زا 
ص:444  ، داشرإلا همجرت 

. مرادروخرب تمارک  نیا  زا  هدنز و  هشیمه  يارب  هک  مدقتعم  تسین و  شیب  نتشک  کی  هکنیا  اب  مرادرب  وت  يرای  زا  تسد  هنوگچ  کنیا  و 
هبترم رازه  تیفیک  نیمهب  مدرگ و  هدـنز  هراـبود  موـش  هتـشک  متـشادیم  تسود  ادـخب  دـنگوس  تشاد  هضرع  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ  ( 1)

. دیامرف يرادهگن  نانمشد  بیسآ  زا  ار  تتیب  لها  ناناوج  وت و  هلیسو  نیدب  لاعتم  يادخ  مدرگ و  هدنز  موش و  هتشک 
. تشگزاب دوخ  همیخب  هدرک و  ریدقت  همه  زا  ترضح  دیناسر ، ضرعب  لیبق  نیمه  زا  ینانخس  ترضح  نآ  نارای  زا  کی  ره  هرخالاب  و 

لوغشم نم  يراتسرپ  هب  بنیز  ماهمع  مدوب و  هتسشن  همیخ  رد  دش  دیهش  نآ  يادرف  مراوگرزب  ردپ  هک  یبش  رد  دیامرف  نیسحلا ع  نب  یلع 
. دومرفیم مردپ  درکیم و  حالصا  ار  ترضح  نآ  ریشمش  رذ ، وبا  مالغ  نیوج  هتفر  دوخ  همیخ  هب  مردپ  دوب 

افتکا مه  ضوع  هب  يزاـسیم و  دوباـن  ار  ناتـسود  ناراـی و  زا  يرایـسب  یهاگنابـش  دادـماب و  ره  رد  راـگزور  يا  وت  رب  وـفت  وـت و  رب  ياو 
. موریم نم  هک  تفر  دهاوخ  یهارب  یتایح  يذ  ره  تسادخ و  تسد  رد  همه  هتشر  رس  يرآ  ینکیمن 

تفرگارف ارم  يولگ  هیرگ  هدرک  هجوت  ترـضح  نآ  فدـه  هب  نیماضم  نیا  ندینـش  زا  نم  دومرف  ررکم  راب  هس  ای  ود  ار  نیماضم  نیمه  و 
اما و  ( 2  ) هدش لزان  الب  هک  متسناد  متفرگ و  مارآ  هدرک و  يراددوخ  نکیل 

ص:445  ، داشرإلا همجرت 
ناشک نماد  دیامرف  يراد  دوخ - تسناوتن  تسنانز  هژیو  هک  یبلق  تقر  رثا  رب  دومرف  عامتسا  ار  راعـشا  نیماضم  هک  يدرجمب  بنیز  ماهمع 
هتفرگ ارم  نابیرگ  گرم  شاک  يا  تشاد  ضورعم  هدرک  يدوخیب  راهظا  دیدرگ  ناور  ترـضح  نآ  بناجب  هدش  جراخ  همیخ  زا  ریحتم  و 

. ناگدنامزاب تسرپرس  ناگتشذگ و  راگدای  يا  دنتفای  تافو  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  زورما  دادیم  نایاپ  نم  یگدنزب  و 
هدرپ دنکن و  ادیپ  تسد  وتب  ناطیش  نک  يراک  ارهاوخ  دومرف  رابکـشا  هدید  اب  هدرک  یهجوت  شراوگرزب  رهاوخب  نیـسح ع  ماما  ترـضح 

. دیباوخیم هدوسآ  دندراذگیم  دوخ  لاحب  ار  اطق  غرم  رگا  دومرف  دنکن و  هراپ  ار  تملح 
الب دومن و  قاط  ار  متقاط  تخاس و  حورجم  ارم  بلق  امـش  یگدامآ  نیا  هتخاس  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  اردارب  دـیناسر  ضرعب  بنیز ع 

. داتفا نیمزب  هدش  ضراع  وا  رب  هوشغ  دومن و  كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  تروصب  یلیس  گنرد 
دونشوخ وا  تساوخب  زیهرپب و  ادخ  زا  شاب و  مارآ  ارهاوخ  دومرف  هدروآ  لاحب  ار  وا  تخیر و  شتروصب  بآ  هدمآ  رهاوخ  رانک  نیسح ع 

مدرم هدیرفآ و  ار  تادوجوم  هک  وا  زج  دنوشیم و  دوبان  ادخ  ياوس  ام  دننامیمن و  یقاب  اهینامـسآ  دنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  وش و 
ره نـم و  و  « 1  » دـندوب رتهب  نم  زا  مردارب  ردام و  ردـپ و  دـج و  دـنام . دـهاوخن  رارقرب  يرگید  تساتمهیب  ياـتکی  دزاـسیم و  ثوعبم  ار 

مدق دیاب  یناملسم 
______________________________

(1)
نینچ افو  رهم و  هر  زا  رهاوخب  اتفگنید  رایرهش  لد  مغ  اب  هک  یمد  زا  هآ 

موش الب  تشدب  هقرغ  شیوخ  نوخ  ردموش  ادج  ادرفب  وچ  ترب  زا  رهاوخ  يا 
موش ابص  داب  وچ  هناور  ترب  زا  نوچنهاریپ  كاچ  نم  يرود  نکم ز  لگ  نوچ 
موش ایربک  هگراب  شیپ  هدنمرشنم  هک  دوخ  يوم  نکم  شیوخ و  يور  شارخم 

موش  افق  زا  ناشترایز  یپ  مه  نمشیپ  نم ز  دج  ردپ و  ردام و  دنتفر 
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ص:446  ، داشرإلا همجرت 
دنگوس ارت  ارهاوخ  دومرف  هفاـضا  داد و  يرادـلد  نانخـس  نیا  لاـثما  اـب  ار  شرهاوخ  هرخـالاب  و  ( 1  ) میراذگب ادـخ ص  لوسر  مدـق  ياج 
یباتیب یـشارخن و  ار  تتروص  يردن و  ار  تنابیرگ  متفای  تداهـش  نم  نوچ  یـشاب  هجوتم  يریذپ و  هب  ارم  دـنگوس  مدـنموزرآ  مهدـیم و 

. دش راپسهر  نارای  بناجب  دوخ  دروآ و  نم  همیخب  ار  بنیز  هاگنآ  یئامنن 
زا دربن  ماگنه  رد  هدوب و  هدامآ  اههمیخ  رد  هدومن و  مهرد  اهبانط  هدرک و  اپارـس  رگید  کی  کـیدزن  ار  اـههمیخ  دومرف  دوخ  باحـصا  هب 
هک بناجکی  زا  زج  هرخالاب  دنهد و  رارق  دوخ  پچ  تسار و  فرط  رـس و  تشپ  ار  اههمیخ  لاح  نآ  رد  دنروآ و  هلمح  نمـشدب  فرطکی 

. دشاب هدرک  هطاحا  ار  فارطا  اههمیخ  رگید  تاهج  زا  دنگنجب  نمشد  اب  دیاب 
. دندروآ نایاپب  يراز  رافغتسا و  اعدب و  شباحصا  وا و  ار  بش  مامت  هتفر و  دوخ  هاگرخب  هاگنآ 

هب نیسح ع  ماما  ترضح  هک  ماگنه  نآ  رد  دیوگ  هَّللا  دبع  نب  كاحض  مکحم  دنتسب  رمک  ار  تدابعمهاب  هلمج  رکشل  هاش و  بش  نآ  رد 
دندمآ تارهاط  مایخ  کیدزن  وا  ناروای  نیسح ع و  ماما  لاوحا  زا  عالطا  يارب  دعس  رسپ  نایرکـشل  زا  یهورگ  دوب  لوغـشم  نآرق  توالت 

ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال   » درک توالت  ار  هیآ  نیا  نیـسح ع 
تلهم ار  ناشیا  اهنآب  هقالع  رثا  رب  ام  دـننکن  لایخ  رفاک  مدرم  ِبِّیَّطلا » َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  اـم 

ناگدنب لاعتم  يادخ  دـنوش  التبم  كاندرد  باذـعب  دوش و  رتدایز  ناشهانگ  ات  هدوب  نیا  رظن  هطقن  زا  ناشیاب  ام  نداد  تلهم  هکلب  میاهداد 
. دوش رادومن  بوخ  زا  دب  هکنیا  يارب  رگم  دراذگیمناو  دیتسه  امش  هک  یعضو  هب  ار  نمؤم 

- هب دوب  لدرپ  زیرنوخ و  هراوس و  روالد و  هرخسم و  يدرم  هک  ریمس  نب  هَّللا  دبع  مانب  اهنآ  زا  یکی 
ص:447  ، داشرإلا همجرت 

. میاهدرک ادیپ  زایتما  امش  زا  هک  مینابوخ  نامه  ام  دنگوس  هبعک  يادخب  تفگ  دینش  ار  هفیرش  هیآ  هک  يدرجم 
نم داد  باوج  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  هَّللا  دـبع  یـشاب ، نانآ  هنومن  نابوخ و  هلمج  زا  وت  دـننام  هک  تسا  تفگـش  راکدـب  يا  تفگ  ریرب  ( 1)

. دنتفگ ازسان  رگیدکیب  هاگنآ  مریرب 
رفن لهچ  هراوس و  رفن  ود  یـس و  هک  اهنآ  هب  یهلا  فیلکت  ماجنا  زا  سپ  تخاس  هدامآ  حبـص  زامن  يارب  ار  دوخ  ناراـی  نیـسح ع  دادـماب :
وبا شراوگرزب  ردارب  تسدـب  ار  ترـصن  مچرپ  داد و  رارق  هرـسیم  رد  ار  بیبح  هنمیم و  رد  ار  ریهز  داد ، ییارآفص  روتـسد  دـندوب  هدایپ 

یقدنخ رد  دوب  اههمیخ  تشپ  هک  یئاهین  اهمزیه و  دومرف  دنداد و  رارق  رس  تشپ  ار  اههمیخ  دوب  هدومرف  هچنانچ  دومرف و  تمحرم  لضفلا 
ماگنه ادابم  دوب  نمـشد  زا  يریگولج  يارب  ینیب  شیپ  راک  نیا  تلع  هتبلا  دنتخورفا  ار  اهنآ  هتخیر و  دوب  هدش  ثادحا  اههمیخ  فارطا  هک 

. دنزب يدربتسد  اههمیخ  تشپ  زا  رکشل  دروخ  دز و 
يذ رمش  هب  ار  هرسیم  جاجح و  نب  ورمع  هب  ار  هنمیم  هتخاس  ایهم  ار  دوخ  نایرکشل  دعس  رسپ  دوب  هبنش  ای  هعمج  زور  هک  بش  نآ  يادرف  و 
دوخ يالومب  ار  يرگدادیب  مچرپ  دومن و  راذگاو  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  هدایپ  سیق و  نب  ةورع  هدـهعب  ار  هراوس  یتسرپرـس  داد و  نشوجلا 

. داد دیرد 
هتـشادرب زاس  هراچ  هاگردـب  زاین  تسد  شترـضح  دـندرک  تمیزع  مراوگرزب  ردـپ  بناجب  رکـشل  هک  یماـگنه  دومرف  داجـس ع  ترـضح 

نم يارب  هک  يدـمآشیپ  ره  رد  وت  مدـنموزرآ و  وتب  یتخـس  ره  رد  ینم و  نابیتشپ  راوگان  ياهدـمآشیپ  مامت  رد  اراـگدرورپ  درکـضرع 
هب نم  نانیمطا  ینم و  روای  رای و  دتفایم  قافتا 

ص:448  ، داشرإلا همجرت 
راوخ و ار  تسود  دزاسیم و  دودسم  ار  هراچ  هار  دنکیم و  ناوتان  ار  بلق  دروآیم و  ور  نمب  هک  هک  ییاههودـنا  زا  يرایـسب  ( 1  ) تست

يرگیدب وت  ترضحب  لوصو  زجب  مداهنن و  نایمب  يرگید  اب  وت  زجب  متخاس و  راومه  دوخ  رب  وت  هجوت  هب  ار  همه  دیامنیم  تتامش  نمشد 
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وت ترـضحب  اهیئوکین  همه  تست و  تسدـب  اهتمعن  همه  دـیلک  هک  مراد  نیقی  يدوشگ و  نم  يورب  ار  شیاشگ  برد  وت  مدومنن و  یئانتعا 
. دشابیم وت  بناجب  نارگن  اهوزرآ  مامت  هجوتم و 

زا هتخورفا  شتآ  هدش و  ثادحا  یقدنخ  مایخ  تشپ  رد  هدرک  نالوج  تارهاط  مایخ  فارطا  یکدنا  دش  رازراک  هدامآ  رکـشل  هک  یئادتبا 
دوـخ يارب  شتآ  تماـیق  ندیـسر  زا  شیپ  انیـسح  تفگ  هدز  سراـپ  دـنلب  داـیرف  اـب  رمـش  هدوـمن  ار  ناـنآ  هجوـت  بلج  نآ  رد  ین  مزیه و 

يا دومرف  يرآ  دندرکضرع  دشاب ؟ نشوجلا  يذ  رمش  هدننز  سراپ  نیا  منکیم  لایخ  دومرف  هدینش  ار  سراپ  نیا  هک  نیـسح ع  یتخورفا ،
. یخزود شتآ  هب  رتراوازس  وت  نارچزب  نز  رسپ 

درکضرع هدرک  تعنامم  وا  زا  نیسح ع  دهد  رارق  ریت  فده  ار  وا  تساوخ  دوب  هدش  تحاران  تخس  نیهوت  نیا  زا  هک  هجـسوع  نب  ملـسم 
تسا و ناراکمتس  ناگرزب  زا  ادخ و  نانمشد  زا  یکی  راکدب  نیا  اریز  مروآرد  ياپ  زا  ریت  برضب  ار  وا  ات  دیئامرف  هزاجا  هَّللا  لوسر  نبا  ای 

فرط زا  گنج  زاغآ  مرادیمن  تسود  نم  اریز  نکم  يراک  نینچ  زگره  داد  خساپ  نیـسح ع  هدومرف  کمک  وا  يدوبان  رد  ارم  ادخ  زورما 
. دشاب ام 

تداعـسب دـیئآرد  فاصنا  رد  زا  رگا  اهیقارع  يا  دومرف  دندینـشیم  همه  هک  دـنلب  يادـص  اب  دـش و  راوس  هدروآ  ار  شبکرم  دومرف  هاگنآ 
نمب دعب  دینکن  هبتـشم  دوخ  رب  ار  راک  دینک و  یکی  ار  دوخ  ياههشیدنا  دیتسین  فصنم  دـیرادن و  ونـش  تقیقح  شوگ  رگا  دـیرتکیدزن و 

تسود هک  اریز  دیهدن  تلهم  نمب  دیوش و  هجوتم 
ص:449  ، داشرإلا همجرت 

نیرتهب هب  ادخ  يانث  دمح و  همدقم  نیا  زا  سپ  ( 1  ) تسناراکوکین نابیتشپ  وا  هدروآ و  دورف  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نامه  نم  نابیتشپ  و 
هک درک  داریا  نخـس  نانچ  داتـسرف و  دورد  ناربمیپ  ناگتـشرف و  ادـخ و  لوسر  رب  هدروآ و  ياجب  دوب  ترـضح  نآ  ماـقم  هژیو  هک  يزرط 

«. لئاق رد  هَّلل  اتفگ  دینش  وک  ره   » هدوشگن ناهد  زا  لفق  تغالب  نادب  یماقم  نینچ  رد  وا  زا  سپ  وا و  زا  شیپ  یسک  چیه 
دیاهدومن و هابتشا  تخـس  هک  دیمهف  دیهاوخ  هتـشگزاب  دوخب  هاگنآ  متـسیک  نم  دینیبهب  دینک و  هجوت  نم  بسن  بسح و  هب  دعب  اما  دومرف 

ربمغیپ رتخد  رسپ  نم  ایآ  تسامش  لاح  اب  بسانم  نم  مارتحا  هدرپ  ندیرد  نتشک و  ایآ  دیشاب  هجوتم  دیئامن  تمالم  ار  دوخ  تسا  هتـسیاش 
هدروآ ادخ  فرط  زا  هک  ینیئآ  هب  هدـننکقیدصت  ادـخب و  نانمؤم  نیتسخن  امـش و  ربمغیپ  مع  رـسپ  یـصو و  دـنزرف  نم  ایآ  مشابیمن  امش 

رگم دـشابیمن  نم  يومع  دـنکیم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  راـیط  رفعج  اـیآ  تسین  نم  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  اـیآ  مشاـبیمن 
. دناتشهب ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  دومرف  هک  دیاهدینشن  مردارب  نم و  هراب  رد  ار  ادخ ص  لوسر  هدومرف 

ادخ مدینـش  هک  رمع  زاغآ  زا  نم  اریز  دیاهدوشگ  دوخ  يورب  ار  تقیقح  برد  هدیـسر و  قحب  دیدرک  قیدصت  مرادیم  راهظا  ار  هچنآ  رگا 
رگا هک  دنتسه  يدارفا  امش  نایم  رد  دینکیم  بیذکت  دیریذپ و  یمن - ارم  نخس  رگا  ماهتفگن و  غورد  دیامرفیم  شنزرس  ار  نایوگغورد 
دیز يدعاس و  لهـس  يردخ و  دیعـس  ابا  يراصنا و  رباج  زا  کنیا  داد  دنهاوخ  ار  امـش  خساپ  یتسارب  دیوش  ایوج  نانآ  زا  ار  تقیقح  نیا 

زا تسد  هک  تسین  یفاک  هدومرف  نیمه  ایآ  دـیئامن  یـسرپ  زاب  دناهدینـش  ادـخ ص  لوسر  زا  ار  هینایب  نیمه  هک  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب 
!؟ دیرادرب نم  نتشک 

ص:450  ، داشرإلا همجرت 
ادخب تفگ  وا  خساپب  رهاظم  نبا  بیبح  یئوگیم ، هچ  وت  هک  منادب  رگا  مشاب  هدرک  تدابع  دیدرت  کش و  اب  ار  ادـخ  نم  تفگ  رمـش  ( 1)
نیمه قح  دیوگیم  هچ  منادـیمن  یئوگیم  هکنیا  مهاوگ  نم  ینکیم و  تدابع  ار  ادـخ  دـیدرت  کش و  داتفه  اب  وت  هک  منیبیم  نانچ  نم 

رب نم  هک  دیرادن  نامگ  دیکش و  رد  رگا  دومرف  هتشادرب  یشومخ  لفق  زاب  نیا  زا  سپ  نیسح ع  تسا  هدش  رهم  هایـس و  وت  بلق  اریز  تسا 
رتخد دنزرف  ملاع  برغ  قرـش و  رد  ادخب  دنگوس  اریز  تسین  راکنا  کش و  يارب  لباق  هک  مربمغیپ  رتخد  دـنزرف  هکنیا  رد  نکیل  مشاب  قح 

گنهآ ای  ماهدرک  دوبان  ار  امـش  لام  ای  هتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  رگم  امـش  رب  ياو  دشابیمن  نیریاس  امـش و  نایم  رد  نم  زا  ریغب  يربمغیپ 
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. دادن خساپ  سک  چیه  دیاهدش  نم  لتق  هدامآ  هنوگ  نیا  هک  دیراد  صاصق 
دیتشونن همان  امـش  رگم  دومرف  هتخاس  بطاخم  ار  ثراح  نب  دیزی  ثعـشا و  نب  سیق  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  نیـسح ع  هاگنآ 

میرادن و یعالطا  اهفرح  نیا  زا  ام  داد  خساپ  سیق  نک  تمیزع  ام  بوصب  دوخ  نارای  اب  هدیـسر  اههویم  هدـش و  مرخ  زبس و  ام  ياهغاب  هک 
. دنکیم راتفر  يرادیم  تسود  هک  يوحنب  وت  اب  امتح  وا  یئآرد و  دوخ  مع  رسپ  مکح  راب  ریز  دیاب  مینادیم  ردق  نیمه 

يادخب ادخ  ناگدنب  يا  درک  هفاضا  هاگنآ  منکیمن  رارف  ناگدنب  دننام  مهدیمن و  امـشب  يراوخ  تسد  نم  دنگوس  ادخب  دومرف  نیـسح ع 
زورب هک  یهاوخدوخ  ره  زا  مربیم  هانپ  امـش  دوخ و  يادـخب  نم  دـیوش  هدـنار  ادـخ  ضیف  رابرد  زا  دـینکن  يراک  ماهدـنهانپ  امـش  دوخ و 
تسنآ زا  یکاح  لمع  نیا   ) دز دنباپ  ار  شاهقان  داد  روتسد  ناعمـس  نب  ۀبقع  هب  هدیناباوخ و  ار  دوخ  بکرم  هاگنآ  دروآیمن  نامیا  تمایق 

(. میرادن امش  اب  عازن  رس  ام  هک 
فارطا زا  دراذگن و  يرثا  هنوگ  چیه  اهلد  رد  وا  یهلا  راتفگ  دیسر  نایاپب  اقآ  نخس  هک  يدرجمب 

ص:451  ، داشرإلا همجرت 
. دندش وا  اب  دربن  هدامآ 

؟ درک یهاوخ  دربن  درم  نیا  اب  ایآ  دیـسرپ  دعـس  رمع  زا  دـنراد  ار  ترـضح  نآ  اب  لادـج  تمیزع  اهیفوک  دـش  هجوتم  هک  یحاـیر  رح  ( 1)
تربع دومرف  نایب  هک  هچنآ  زا  ایآ  دیـسرپ  دشاب  اهرـس  تسد و  ندیرپ  نآ  هجرد  نیرتمک  هک  منک  یتخـس  دربن  دنگوس  ادخب  يرآ  تفگ 

هتـساوخ دراذگیمن  دایز  رـسپ  نکیل  ياهتفرگ  رظن  رد  وت  هک  تسنانچ  دوب  نم  تسدب  راک  رگا  داد  خساپ  دیدربن  وا  ماقمب  یپ  دـیتفرگن و 
. دوش یلمع  نم 

ایآ دیسرپ  وا  زا  یحایر  رح  دوب  وا  اب  سیق  نب  ةرق  مانب  شناکیدزن  زا  يدرم  تفرگ  مارآ  دوخ  هژیو  لحم  رد  هتفر و  دعس  رسپ  شیپ  زا  رح 
. ینک باریس  ار  وا  یهاوخیمن  دیسرپ  هن  تفگ  هداد ؟ بآ  ار  تبسا  زورما 

لاح نیاب  ار  وا  تساوخیمن  دنکن و  تکرـش  لاتق  هکرعم  رد  دهاوخیم  هک  تسنیا  وا  فده  مدرکیم  لایخ  دنگوس  ادخب  دـیوگیم  هرق 
دنگوس دـش و  فرحنم  دوخ  ياـج  زا  زین  رح  متفاتـش و  نآ  نداد  بآ  تمیزعب  ماهدادـن  بآ  ار  مبـسا  یئوگیم  هچناـنچ  متفگ  نم  منیبهب 

. مدرکیم يوریپ  وا  زا  مهنم  دوب  هتخاس  ربخاب  دوخ  گنهآ  زا  ارم  رگا  ادخب 
. دشیم کیدزن  نیسحب ع  مک  مک  یحایر ، رسپ 

هدادـن و یخـساپ  رح ، ینک ؟ هلمح  ناینیـسح  رب  یهاوخیم  ایآ  يراد  اجک  هدارا  دیـسرپ  هدـید  يداـع  ریغ  عضو  اـب  ار  وا  سوا  نب  رجاـهم 
کشب ارم  وت  زورما  لمع  تشاد  راهظا  درکیم  هدهاشم  ار  وا  يداع  ریغ  عضو  هک  رجاهم  دوب . هتفرگارف  ار  شمادنا  یتخس  هزرل  تقونامه 

وت زا  دنـسرپب  نم  زا  هفوک  لها  نیرتروالد  زا  هاگ  ره  مدوب و  هدیدن  كانمیب  زورما  دننام  ارت  يرازراک  چیه  رد  ادـخب  دـنگوس  دزادـنایم 
؟ منیبیم راظتنا  فالخ  رب  ارت  هک  هدمآ  شیپ  هچ  زورما  منک و  یمن - زواجت 

ص:452  ، داشرإلا همجرت 
ماقم چیه  موش  هتخوس  هکیت و  هکیت  رگا  دنگوس  ادخب  مباییم و  خزود  تشهب و  نایم  ریخم  ار  دوخ  مسق  ادخب  زورما  داد  خـساپ  رح ، ( 1)

«. 1  » دش قحلم  نیسح ع  ماما  هب  هدنار  ار  بسا  تفگ و  ار  نخس  نیا  منیزگیمنرب  تشهب  رب  ار  یتیعقوم  و 
مدـق اج  همه  هار  رد  مدرک و  يریگولج  تنطوب  تشگزاب  زا  ارت  هک  متـسه  هدـنامرد  نامه  نم  دـنادرگ  وت  يادـف  ارم  ادـخ  تشاد  هضرع 
مدرم نیا  مدرکیمن  لایخ  مدروآ و  دورف  راوخنوخ  كانتـشحو و  ناکم  نیا  رد  ارت  يوش و  فرحنم  هار  زا  مدراذگن  مدـمآ و  وت  اب  مدـقب 
ماجنا وت  اب  يراتفر  نانچ  هاگ  چیه  مدوب  ربخاب  اهنآ  فده  زا  رگا  دنگوس  ادخب  دنزاس و  راتفرگ  لاحنیاب  ارت  دننکن و  تیاعر  ارت  دـج  قح 

هـشیدنا هچ  نم  هراب  رد  دیمیرک  يدیـس  هک  امـش  درذـگرد  نم  هدرک  زا  مهاوخیم  ادـخ  زا  هدـمآرد و  هبانا  هبوت و  رد  زا  کنیا  مدادـیمن 
؟ دیریذپیم ارم  هبوت  ایآ  دیراد 
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. يآ دورف  کنیا  دریذپیم  ارت  هبوت  ادخ  يرآ  دومرف  نیسح ع 
، مزادرپب افویب  مدرم  نیا  اب  راکیپ  هب  نونکا  مه  یئامرف  هزاجا  نمب  مدـنموزرآ  موش  هدایپ  هک  منآ  زا  رتهب  مشاب  هراوس  هاگ  ره  درک  ضرع 

. دش مهاوخ  هدایپ  هک  رمالا  رخآ 
______________________________

(1)
هنایزات تمه  شخر  رب  دزبهنایم  نآ  زا  ناهگان  شدوبر 

قحلم تشگ  قح  اب  تسویپ و  قحبقح  تمحر  شیج  يوس  دشناور 
هارکا هب  تهار  رس  متفرگب  هکهارمگ  دبع  نآ  منم  هش  يا  تفگب 

نایغط ینادانب و  نم  متسکشنادزی  قشع  ناگدادلد  لد 
راداد راکیپ  ناشدوصقم  دوبراکمتس  موق  نیا  هک  متسنادن 
دنوادخ زا  وفع  هدنب و  زا  هنگدنبودع  هاش  يا  شخب  میاطخ 
مگ رومان  نآ  زا  دیدرگ  هنگمطالت  رد  دش  لزا  وفع  می 

تسود  ینابرق  لباق  متشگ  هکتسوپ  رد  دیجنگیمن  يدونشخ  ز 
ص:453  ، داشرإلا همجرت 

. درادب رادیاپ  شدوخ  تمحر  فنک  رد  ارت  ادخ  هدب  ماجنا  ياهتفرگ  رظن  رد  هک  يراک  ره  دومرف  نیسح ع  ( 1)
رد ترـسح  کشا  دنیـشنب و  ناتیازعب  ناتردام  نایفوک  يا  تشاد  راهظا  هدمآ  نایفوک  ربارب  ینیـسح ع  ماقم  زا  روتـسد  ذخا  اب  یحایر  رح 
وا هار  رد  دیوش و  میلست  يوب  دوش  دراو  امـش  رب  هک  يدرجمب  دیدرک  دهعت  دیدرک و  توعد  ار  ادخ  راکوکین  هدنب  نیا  دزیرب  امـش  گرم 
وا هنیک  دیزرویم و  یهاتوک  وا  اب  يرای  زا  دیـشکب و  ار  وا  دیهاوخیم  دیاهدیروش و  وا  هیلع  دوخ  هدعو  فالخ  رب  کنیا  دیئامن  یناشفناج 

ار وا  يریـسا  دـننام  دـیامن و  تسیز  ادـخ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دـیراذگیمن  دـینکیم و  هلمح  واـب  فرط  همه  زا  دـیاهتفرگ و  لد  رد  ار 
دوهی و هک  یبآ  دیاهدومن و  هراوآ  نطو  زا  ار  شنادنزرف  نانز و  وا و  درادن و  ار  دوخ  ررـض  عفن و  رایتخا  هچنانچ  دـیاهتخاس  دوخ  راتفرگ 

دب دنسر  تکالهب  یگنشت  زا  وا  ناسک  تسا  کیدزن  هچنانچ  دیرادیم  غیرد  يو  زا  دنماشآیم  نآ  زا  كوخ  گس و  سوجم و  يراصن و 
. دزاسن باریس  ار  امش  یگنشت  زور  رد  ادخ  دمحم ص  ياهراگدای  اب  دیدرک  هلماعم 

. دیدرگزاب نیسح ع  ماما  بناجب  يو  دنتخاس  ریت  فده  ار  وا  فرط  ره  زا  رکشل  دیسر  نایاپب  هک  یحایر  رسپ  نانخس 
رکشل درک و  اهر  هدراذگ  نامکب  يریت  تفرگ  رارق  مچرپ  هیاس  رد  دوخ  دروایب و  کیدزن  ار  مچرپ  داد  روتسد  دیرد  شمالغب  دعـس  رـسپ 
رکـشل وا  زا  سپ  مدوب  نم  داد  رارق  متـس  ریت  فده  ار  ینیـسح  تارهاط  مایخ  هک  یـسک  نیتسخن  دـیهد  یهاوگ  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار 

. دندیبلط زرابم  هتخاس و  اهریت  فده  ار  ینیسح  مایخ  دعس  رسپ  دعسان 
وت دیسرپ  وا  زا  راسی  دمآ  هزرابمب  ریمع  نب  هَّللا  دبع  ینیسح  هاگرخ  زا  دش و  مدق  شیپ  نایفس  یبا  نب  دایز  مالغ  راسی  دعس  رسپ  رکـشل  زا 

نأش مسانشیمن و  ارت  نم  تفگ  راسی  ( 2 . ) درک یفرعم  ار  دوخ  يو  یتسیک ؟
ص:454  ، داشرإلا همجرت 

اهفرح نیاب  ارت  هدازهشحاف  يا  تفگ  هَّللا  دـبع  دـنیآ ، نم  رازراکب  رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  ات  درگزاب  منک  راکیپ  وت  اـب  تسین  نم 
يالوم ملاس  هک  دوب  لوغشم  واب  زونه  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  هبرض  اب  هاگنآ  ینادیم  نادرم  اب  هزرابم  لباق  ار  دوخ  هک  هدیسر  یئاجب  راکچ ،
ریشمش ملاس ، هکنآ  ات  درکن  یهجوت  يو  نکیل  دندرک  ربخاب  وا  ندمآ  زا  ار  هَّللا  دبع  نیسح  نارای  دیشک  ریـشمش  هدمآ  نادیمب  دایز  رـسپ 

اب هدرک  یتسدشیپ  هَّللا  دبع  درک ، ادـج  ار  شناتـشگنا  ریـشمش  هدروآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  هدرک  هجوت  اجنیا  رد  يو  درک  زارد  وا  بناجب 
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. دناوخیم زجر  هدش  هناور  ینیسح  هاگرخ  بناجب  ود  نیا  نتشک  زا  سپ  تخاس  ار  وا  راک  هبرض 
. میامنیمن یناوتان  راهظا  يراوگان  دمآشیپ  چیه  زا  مزیرنوخ و  نیگمشخ و  يدرم  بلک و  رسپ  هَّللا  دبع  نم  دیسانشیمن  ارم  رگا 

هتـسج اج  زا  باحـصا  دندیـسر  کیدزن  نوچ  دروآ ، هلمح  نیـسح ع  ماما  هنمیم  هب  دوخ  ناسک  زا  هدـع  اب  جاـجح  نب  ورمع  نیا ، زا  سپ 
فده ار  نانآ  هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  باحـصا  دنتـشادرب  بقعب  رـس  هدنام  يورـشیپ  زا  ناشنابـسا  دندرک  تسار  نانآ  فرطب  ار  اههزین 
هاگرخ فرطب  هزوح  نب  هَّللا  دـبع  مانب  میمت  ینب  زا  يدرم  نیا  زا  دـعب  دـندومن  حورجم  ار  ياهدـع  دنتـشک و  ار  یعمج  دـنداد  رارق  اـهریت 

عیفش نابرهم و  راگدرورپ  هب  ات  منک  يراک  مهاوخیم  تفگ  دنیـشنب  تیازعب  تردام  یئآیم  اجک  دندیـسرپ  باحـصا  دش  ناور  ینیـسح 
نکفیب شتآ  هب  ار  وا  اراگدرورپ  دومرف  نیسح ع  ( 1  ) دندرک یفرعم  ار  وا  تسیک ؟ درم  نیا  دیسرپ  نیسح ع  موش  کیدزن  عاطم 

ص:455  ، داشرإلا همجرت 
الاب شرگید  ياپ  تفرگ و  باکرب  شپچ  ياپ  هتخادـنا  یکچوک  رهن  رد  ار  وا  هدرک  مر  شبـسا  هلـصافالب  نورقم  تباجا  فدـهب  اـعد  ریت 

گنـس و رهب  ار  شرـس  دربیم و  فرط  نآ  فرط و  نیاـب  ار  وا  ناـنچمه  بسا  دـیرب  ار  نآ  دز و  نآ  رب  یتبرـض  هجـسوع  نب  ملـسم  دـنام 
. دش لصاو  منهجب  ات  دزیم  یخولک 

. دندش هتشک  یعمج  دش و  روهلعش  گنج  شتآ 
نوخ زا  ینهاریپ  ات  مدز  ریت  اب  ار  وا  هنیـس  هاـگولگ و  هراومه  دـناوخیم  ار  هرتنع  رعـش  دروآ و  هلمح  دعـس  رـسپ  نایرکـشلب  یحاـیر  رـسپ 

. دیشوپ
. دروآرد ياپ  زا  هدادن  تلهم  ار  وا  رح  دمآ  وا  ربارب  نایفس  نب  دیزی  مانب  ثراح  هلیبق  زا  يدرم 

، دعس رسپ  بناج  زا  مّیلع و  نید  رب  یلجب و  لاله  رسپ  نم  تفگیم  دناوخیم و  زجر  هدمآ  نوریب  نیـسح ع  ماما  رکـشل  زا  لاله  نب  عفان 
ار وا  هدروآ  هلمح  وا  رب  یناطیـش و  نید  رب  وت  هکلب  تسین  نینچ  تفگ  عفان  منامثع  نیدـب  نم  تفگیم  دـمآ و  هزرابمب  ثیرح  نب  محازم 

. تشک
بطاخم ار  دوخ  نارای  دوش  نانآ  هجوتم  تسکش  دنیآرد و  ياپ  زا  هلیسو  نیمهب  شنایرکـشل  مامت  تسا  نکمم  دید  هک  جاجح  نب  ورمع 

؟ دینکیم دربن  یناسک  هچ  اب  دینادیم  قمحا  مدرم  يا  تفگ  هتخاس 
دیگنجیم دـنرادن  یـساره  گرم  زا  هدرک و  ایهم  دـمآشیپ  هنوگ  ره  يارب  ار  دوخ  هک  اهنآ  رهـش و  ریهـش  نادرگ  ینعی  رـصم  ناروالد  اب 

فده ار  اهنآ  رگا  ادخب  دنگوس  داتفا و  دنهاوخ  ياپ  زا  يدوزب  تسکدنا و  اهنآ  هدع  اریز  دیئآرب  نانآ  اب  هزرابمب  دیابن  امـش  زا  کی  چیه 
. دیروایب هلمح  نیسح ع  نارایب  مه  اب  همه  هک  دوب  نآ  هب  شرظن  هرخالاب  دیسر و  دنهاوخ  لتقب  امش  تسدب  دیهدن  رارق  اهگنس 

هزرابم نادیمب  کی  کی  دنک  راطخا  نایرکشلب  ات  داد  روتسد  يرومأمب  دیدنسپ  ار  وا  يأر  دعس  رسپ  ( 1)
ص:456  ، داشرإلا همجرت 

تعاس کی  هدروآ و  هلمح  نیسح ع  باحصاب  تارف  رانک  زا  شنارای  وا و  جاجح  نب  ورمع  هدیقعب  هجوت  روتـسد و  نیا  بیقعت  رد  دنورن 
دنتـشگزاب دوخ  لحمب  ورمع  نارای  دـمآرد و  ياپ  زا  نیـسح ع  ماما  راکادـف  رای  هجـسوع  نب  ملـسم  هجیتن  رد  تشاد  همادا  نتب  نت  گنج 

. هداتفا نیمزب  هدید و  بیسآ  ملسم ، دش  مولعم  تسشنورف  رابغ  درگ و  هکنآ  زا  سپ 
ْمُْهنِم َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  تساوخ و  شزرمآ  يو  يارب  هدمآ  وا  نیلابب  تشاد  یقمر  زونه  هک  یلاح  رد  نیـسح ع 

راک رد  یلیدبت  رییغت و  دنگرم و  راظتنا  رد  زونه  یـضعب  دنتـشذگرد و  ناشیخرب  رادافو  وگتـسار و  نادرم  زا  اًلیِْدبَت » اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم 
. دندادن

ملـسم داب ، تشهب  هدژم  ارت  کنیا  دـش  مامت  نارگ  نم  يارب  رایـسب  وت  گرم  املـسم  تفگ  هدـمآ  وا  نیلابب  رهاـظم  نب  بیبح  نیا ، زا  سپ 
هنوگ ره  مدوب  رـضاح  الا  موشیم و  قحلم  وتب  مهنم  هک  دش  دـهاوخن  هلـصاف  منادـیم  تشاد  راهظا  بیبح  داهد ، ریخ  هدژم  ارت  ادـخ  تفگ 
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. مهد ماجنا  الماک  ار  نآ  یشاب  هتشاد  هک  یتیصو 
هرـسیم یتسرپرـس  هک  نشوجلا  يذ  رمـش  هعفد  نیا  هدروآ  هلمح  هرابود  نیـسح ع  ماـما  فرطب  دعـس  هدازآاـن  هداز  رکـشل  تقو  نیمه  رد 

ره زا  دندش و  نمشد  اب  دربن  هدامآ  هدرک و  راوتسا  يدرم  ياپ  ینیـسح  ناروالد  دروآ  هلمح  نیـسح ع  هرـسیم  رب  دوب  اراد  ار  هفوک  رکـشل 
اب تخـس  دـندوبن  شیب  هراوس  رفن  ود  یـس و  هکنآ  اب  هرخـالاب  دـنتخادرپیم و  هزراـبمب  ناـنآ  دـندرکیم  هلمح  مدرم  اـیحیب  نآ  هک  فرط 
ار یسک  دوب  دعس  رسپ  نارای  زا  هک  سیق  نب  ةورع  دنتخاسیم  دوبان  دنتفاکـشیم و  رایخ  نوچ  ار  هفوک  رکـشل  دندیگنج و  ادخ  نانمـشد 

رگا نونکا  دناهدرک  دوبان  ار  ام  نادرم  ردقچ  مدید و  هودنا  رایـسب  هچ  كدنا  هورگ  نیا  زا  زورما  ینیبیم  تشاد  راهظا  داتـسرف و  وا  شیپ 
. یتسرفب ام  کمکب  ار  نازادناریت  ناگدایپ و  دیاب  میوش  هریچ  ناشیا  رب  یهاوخب 

ص:457  ، داشرإلا همجرت 
یپ ارم  بسا  رگا  دناوخیم  زجر  هدـش و  رازراک  هدامآ  هدایپ  هدـمآ  ریزب  بکرم  زا  يو  دـش  یپ  دـیزی ، نب  رح  بسا  رادوریگ  نیا  رد  ( 1)

ار وا  درگادرگ  رکشل  هرخالاب  دیگنجیم و  مدرم  ایحیب  نآ  اب  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  هاگنآ  منایژ  ریش  زا  رتروالد  رح و  نم  دینادب  دیدرک 
ادـخ نانمـشد  اب  رهظ  ات  نیـسح ع  نارای  و  « 1  » دـندروآرد ياـپ  زا  ار  وا  هفوک  مدرم  زا  يرگید  روـالد  قاـفتاب  حرـسم  نب  بوـیا  هتفرگ و 

. دندرک رازراک  ادیدش 
ماما باحصا  راب  کی  هب  همه  ات  داد  روتـسد  دید  ار  نیـسح ع  نارای  يراشفاپ  هک  یماگنه  دوب  نازادناریت  تسرپرـس  هک  ریمن  نب  نیـصح 

ناشنابسا یتقو  كدنا  رد  دنداد  رارق  اهریت  فده  ار  نیـسح ع  يافو  اب  نارای  ماجنا و  ار  دوخ  تیرومأم  زین  نانآ  دننک  نارابریت  ار  نیـسح 
. دوب رارقرب  ناشنایم  رد  لادج  گنج و  تعاس  کی  دندومن و  ناشهدایپ  هتخاس و  رادمخز  ار  اهنآ  دوخ  هدرک و  یپ  ار 

هدروآ و يور  اهنآب  نیسح ع  نارای  زا  رفن  هد  اب  نیق  نب  ریهز  هدروآ  هلمح  ینیسح  هاگرخب  دوخ  نارای  اب  نشوجلا  يذ  رمـش  تقو  نیا  رد 
دوخ لحمب  یقب  اـم  هتـشک و  ریهز  تسدـب  هدـع  هجیتن  رد  هدرک  هجوت  ناـشیا  فرطب  رمـش  دـندرک  رود  نیـسح ع  ياـههمیخ  زا  ار  ناـنآ 

. دنتشگزاب
. دیناسر ضرعب  ار  نومضم  نیا  ریهز  ]

زاورپ لاـب  ود  اـب  هک  روـالد  ناوج  تیومع  یـضترم و  یلع  تردـپ  نسح و  تردارب  ربـمغیپ و  وت  دـج  وت  هار  رد  یناـشفناج  رثا  رب  زورما 
[. مدید دوخ  نینوخ  هدیدب  ار  رایط  رفعج  ینعی  دنکیم 

______________________________

(1)
گنج هنهپ  ردنا  نمشد  غیت  هبکنچ  نینهآ  درم  داتفا  اپ  ز 

شنامهیم ون  زا  تشگ  اریذپشنامز  رخآ  هش  دش  نیلابب 
كاخ نآ  ياج  نم  یمدوب  را  دوب  هچكالول  تسد  شتفر  هرهچ  زا  رابغ 

کما  کتمس  امک  رحلا  تنا  وكرمعل  ناطلس  دومرف  یمه 
ص:458  ، داشرإلا همجرت 

راثآ هرخالاب  رتخـس و  نیـسح  رب  ار  راک  دشیم  هک  راوگان  ياهدمآشیپ  هنوگ  نیا  دـندوب و  دودـعم  نیـسح ع  نارای  مینادـیم  هچنانچ  ( 1)
دیدرگیمن و رهاظ  اهنآ  رد  تسکـش  زا  يرثا  دندوب  دایز  هک  دعـس  رـسپ  نارای  نکیل  دشیم  ادـیوه  نیـسح ع  نارای  رد  يرهاظ  تسکش 

ماش هفوک و  ناناملسمان  تسد  زا  رهظ  ماگنه  ات  نیسح ع و  نارای  هژیو  دایز  راتشک  روهلعـش و  فرط  ود  ره  زا  گنج  شتآ  بیترت  نیمهب 
. دندید يرایسب  ياهبیسآ 

. دروآ ياجب  تسا  راکیپ  زور  فیلکت  هک  فوخ  زامن  دوخ  نارای  اب  نیسح ع  ماما  رهظ ، ماگنه 

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
ناشیا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 353ناهفصا   هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


التبم بیـسآ  هب  بازحا  زور  دننام  هک  دـینک  يراک  مه  زورما  مراد  میب  مدرم  يا  تفگ  هدـمآ  نایفوک  ربارب  رد  یمابـش  هلظنح  نیا  زا  سپ 
هجیتن رد  ات  دیزیرم  نیـسح ع  نوخ  مدرم  يا  دیوشن  بذعم  ادخ  باذعب  تمایق  يادرف  ات  دیرادرب  تسد  دوخ  موش  هدارا  زا  زورما  دـیدرگ 
راـکیپ گـنهآ  هب  نیا  زا  سپ  تسا  راـکنایز  وگغورد  مدآ  تسا  تباـث  اریز  میوـگیمن  غورد  دـینادب  دیـشاب و  هدوـسآ  ادـخ  هجنکـش  زا 

. دش دیهش  هدمآرب 
هتخادرپ و هزرابمب  تفر و  نادیمب  هدومن  عیدوت  هدرک  مالـس  ضرع  هدش  بایفرـش  نیـسح ع  سدقا  روضح  رکاش  مالغ  بذوش  وا  زا  دـعب 

. دیشون تداهش  تبرش 
تفر نادیمب  هدرک  عادو  وا  ترضح  اب  درک و  مالـس  ضرع  هدمآ  سدقا  روضح  يرکاش  سباع  ناگدربمان ، يراپـسناج  دمآشیپ  زا  سپ 

. دش هتشک  ات  دیگنج  و 
. دنامن یقاب  يرگید  شنادناخ  زا  ریغب  ات  دیشونیم  تداهش  ماج  تفریم و  نادیمب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیسح ع  نارای  نانچمه  و 

ریظنیب و تقو  نآ  رد  هک  امیـس  شوخ  یناوج  یفقث و  هرق  وبا  رتخد  یلیل  شردام  هک  نیـسحلا ع  نب  یلع  شراوگرزب  دـنزرف  ماـگنه  نیا 
ار دوخ  هداهن  نادیم  رد  يدرم  ياپ  هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  هدزون 

ص:459  ، داشرإلا همجرت 
، ادخب دنگوس  میرت  هتـسیاش - ادخ  ربمغیپ  هب  نارگید  زا  دـنگوس  ادـخ  هناخب  ام  متـسه و  نیـسحلا ع  نب  یلع  نم  دومرف  ( 1  ) هدرک یفرعم 

. منکیم يرای  مردپ  زا  مشکیم و  ار  امش  یمشاه  ریشمش  برض  اب  زورما  نم  دیامن و  تموکح  ام  نایم  رد  دناوتیمن  راکدب  نز  رسپ 
. دنتشادن ار  وا  نتشک  بات  نایفوک  تفرگ و  تخس  دعس  رسپ  رکشل  رب  ار  راک  هبترم  دنچ 

ناوـج نیا  هاـگ  ره  رگا  هک  دـشاب  نم  ندرگب  برع  ناـهانگ  تفگ  دـننکیم  يراددوـخ  يو  نتـشک  زا  رکـشل  دـید  هـک  یتـقو  سیق  هرم 
. مناشنن شیازعب  ار  شردپ  مراینرد و  ياپ  زا  ار  وا  داتفا  نمب  شراذگ 

داتفا نیمز  هب  نیز  زا  یلع  دز  ترضح  نآ  هب  هزین  تفرگ و  وا  رب  هار  رس  هرم  دروآیم  هلمح  رکشلب  شیپ  هعفد  دننام  مه  راب  نیا  ربکا  یلع 
. دندومن هعطق  هعطق  دوخ  ياهریشمش  اب  ار  وا  ندب  هدرک و  هرصاحم  ار  وا  فارطا  رکشل 

هودـنا کـشا  تسیرگیم و  هک  ناـنچمه  تفرگ و  رارق  ناوج  نیلاـبب  هدـمآ  نوریب  همیخ  زا  دـش  ربخاـب  یلع ع  تداهـش  زا  هک  نیـسح ع 
ار ادخ  لوسر  مارتحا  هدرپ  هنوگچ  دندش و  يرج  ادـخ  رب  مدرم  ایحیب  نیا  ردـقچ  ارت  ناگدنـشک  دـشکب  ادـخ  نم  ناوج  دومرف  دـیرابیم 

«1 . » نآ یناگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  تداهش  زا  سپ  درک  هفاضا  نیا  زا  سپ  دندیرد 
اب هدمآ  نوریب  همیخ  زا  تعرسب  دش  ربخاب  شردارب  راگدای  تداهش  زا  هک  مالس  اهیلع  بنیز  ( 2)

______________________________

(1)
دنزرف هتشگمگ  یپ  زا  دش  ناوردنبلد  قشع ، هاش  تسد  زا  تفر  وچ 

هتسسگ مه  زا  نیز  هداتفا  یلعهتسکش  رپ  هگان  دید  یباقع 
هدیرب دوخ  زو  ناج  هتسب  ناناجبهدیرد  یقرف  رسفایب و  يرس 

شوغآ رد  نینوخ  رکیپ  نآ  تفرگشوه  رس  نت ز  زا  شدش  یئاناوت 
دمرس قشع  ناج  ناج  هدیکچدمحم  هبش  ياک  دومرف  شهش 

ششیط  نیک و  اب  هم  رهم و  دزرینششیع  ایند و  رب  كاخ  وت  زا  سپ 
ص:460  ، داشرإلا همجرت 

تخـس ار  رهاوخ  هک  نیـسح ع  دـنکفا  وا  كاپ  مادـنا  رب  ار  دوخ  هدـش  باتیب  هرخالاب  دادـیم و  ادـن  ار  هدازردارب  ردارب و  یکانهودـنا  هلاـن 
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کنیا دومرف  داد و  روتسد  ناناوجب  درک و  هناور  اههمیخب  ار  وا  تشادرب و  شراوگرزب  دنزرف  شعن  يور  زا  ار  وا  هدمآ  شیپ  دید  تحاران 
رازراک نآ  ربارب  هک  ياهمیخ  شیپ  رد  ار  رارک  ردـیح  راـگدای  هزیکاـپ  شعن  هدـمآ  رمـالا  بسح  اـهنآ  دـیرادرب  ار  ناـتردارب  شعن  دـیئایب 

. دندراذگ دندرکیم 
هرخالاب هدرک و  اهر  لیقع  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  فرطب  يریت  دوب  دعس  رسپ  نایرکـشل  زا  هک  حیبص  نب  ورمع  زادگناج ، هعقاو  نیا  زا  سپ 

هدـمآ يرگید  ماگنه  نیمه  رد  دـهد  تکرح  ار  نآ  تسناوتن  هچنانچ  تخود  رگیدـکیب  دوب  هداهن  نآ  رب  تسد  هک  ار  وا  یناشیپ  تسد و 
. دروآرد ياپ  زا  ار  راوگرزب  نآ  دروآ و  دراو  وا  بلقب  هزین 

. درک دیهش  ار  وا  دروآ و  هلمح  رایط  رفعج  راگدای  هَّللا  دبع  نب  نوع  رب  یئاط  هَّللا  دبع  زین  و 
. درک دیهش  ار  لیقع  دنزرف  نمحرلا  دبع  دلاخ ، نب  نامثع  و  دومن . دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  هَّللا  دبع  نب  دمحم  شردارب  رب  یمیمت  رماع  و 
اپب ینیلعن  هدیـشوپ و  ینهاریپ  تشاد و  لیامح  يریـشمش  دوب و  رمق  صرق  شتروص  هک  یناوج  رادوریگ  نیا  رد  دـیوگ  ملـسم  نب  دـیمح 

ناوج نیا  رب  نونکا  مه  ادخب  دنگوس  تفگ  نمب  يدزا  دعـس  نب  رمع  دـش  رازراک  هکرعم  دراو  دوب  هتخیـسگ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  هدرک 
نارگید راذگب  رادرب و  راک  نیا  زا  تسد  هدرک  هک  هدارا  نیا  زا  منکیم  بجعت  هَّللا  ناحبـس  متفگ  مروآیمرد  اپ  زا  ار  وا  منکیم و  هلمح 

رب هار  رس  مسق  ادخب  ( 1  ) تسین نینچ  داد  خساپ  دنزاس  قحلم  شرادمان  ناردپ  هب  ار  وا  دننکیمن  محر  نیسح ع  گرزب  کچوک و  رب  هک 
وا مریگیم و  وا 

ص:461  ، داشرإلا همجرت 
شیومع داتفا  نیمز  يورب  مساق  تفاکش  شرس  دز  شکرابم  رس  رب  يریـشمش  هدرک  هلمح  مساقب ع  تفگ و  ار  نخـسنیا  منکیم  دوبان  ار 

. درک توعد  یهاوخ  دادب  ار  نیسح ع 
يو لتاقب  هدیـشک  ریـشمش  ینایژ  ریـش  نوچ  هدیناسر و  يو  نیلابب  ار  دوخ  يراکـش  زاب  دـننام  دینـش  ار  شاهدازردارب  دایرف  هک  نیـسح ع 
درم نآ  يادص  نایرکشل  همه  هک  دز  يدایرف  نانچ  راکبان  نآ  تخیوآ  تسوپب  ار  نآ  دمآ و  دورف  يدزا  رسپ  تسدب  ریـشمش  درک  هلمح 

«. 1  » دش ناروتس  مس  لاماپ  وا  ندب  هجیتن  رد  دنناهرب  نیسح ع  تسد  زا  ار  وا  دنناوتب  هک  يروظنمب  هدرک  شروی  رکشل  دندینش ، ار 
رخآ دـلامیم و  نیمزب  اپ  هنـشاپ  وا  هتـسشن و  ناوج  نآ  نیلابب  نیـسح ع  مدـید  تسـشنورف  نادـیم  رابغ  درگ و  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ  دـیمح 

يادرف دنتـشک و  ارت  هک  یموق  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دومرف  دوب  رثأتم  تخـس  دمآشیپ  نیا  زا  هک  نیـسح ع  دـیامیپیم  ار  رمع  تاظحل 
یباوج رگا  دـهدن و  خـساپ  یناوخب و  دوخ  يراـیب  ار  وا  هک  وت  يومع  رب  تسا  نارگ  دومرف  دوب و  دـهاوخ  ناـنآ  نمـشد  وـت  دـج  تماـیق 
نابـسا مس  زا  هک  ار  مساق  هدرـشف  ندب  هاگنآ  دنکدنا  وا  ناروای  رایـسب و  وا  نانمـشد  ادخب  دنگوس  دـشاب  هتـشادن  وت  لاحب  يدوس  دـیامرف 

ریاس یلع و  شدنزرف  رانک  ار  وا  هدرب و  تارهاط  مایخ  فرطب  دشیم  هدیشک  نیمزب  وا  ياهاپ  هک  نانچمه  دینابسچ و  هنیـس  هب  هدش  هدیبوک 
. داهن نیمز  رب  دندوب  هدمآرد  ياپ  زا  دادیب  غیت  هب  هک  شتیب  لها 

______________________________

(1)
رادیدپ دش  رکشل  یمان ز  رمعراکیپ  ياغوغ  هماگنه و  نآ  رد 

ار یلع  طبس  رمع  رخآ  تشکبار  عمجنم  هام  دروآ  فسخب 
دایرف تخس  لد  هدرپ  زا  دزبدازیمشاه  ریما  نیز  زا  داتف 

سر نم  داد  مد  نیا  مدرگ  تیادفسر  نم  دایرف  سردایرف  يا  هک 
نت زا  تسد  ار  ریسدب  نآ  دیربنملا  وذ  هاش  نآ  دیرد  نمشد  فص 

هراچ دنتسج  وا  صالختسابهرانک  ره  زا  رمشیب  یهورگ 
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نابسا  مس  ریزب  مساق  نتناسکی  كاخ  اب  دش  هماگنه  نآ  رد 
ص:462  ، داشرإلا همجرت 

ار وا  لاوـحا  یـسک  زا  متخانـشیمن  درک  رادهحیرج  ار  شنادـناخ  همه  نیـسح و  بلق  هک  ار  ناوـج  نآ  نم  دـیوگ  ملـسم  نب  دـیمح  ( 1)
414 ص :  نیسح ع .....  تکرح  زاغآ   3 لصف -  داشرإلا 462  همجرت  تسا . یبتجم ع  نسح  ماما  ترضح  رسپ  مساق  وا  تفگ  مدیسرپ 

رد هدروآ و  ار  هَّللا  دبع  مانب  شلاسدروخ  دنزرف  دوب  هتسشن  دوخ  ینویامه  هاگرخ  ربارب  نیسح ع  ماما  ترضح  مساق ، ترضح  تداهش  زا 
رهاظب لفط  نآ  دـسا  ینب  زا  يدرم  « 1  » دـندراذگ هدرکیم  شزاون  نماد  ناـمه  رد  ار  ربکا ع  یلع  شراوگرزب  دـنزرف  يزور  هک  وا  نماد 

نآ يولگ  ریز  ار  شکرابم  تسد  نیـسح ع  تخاس ، قحلم  شرادمان  ناردپ  هب  ار  وا  داد و  رارق  متـس  ریت  فده  ار  ریبک  ینعم  رد  ریغص و 
. دیشاپیم نامسآ  فرطب  دشیم  رپ  یضترم  یلع  هوابون  نآ  كاپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  یم - لفط 

يرای ترـصن و  برد  رگا  اراگدرورپ  دومرفیم  کحم و  گنـس  نیا  وت  قوشعم  نم و  قشاع  ینعیدیـشاپیم  امـسب  رغـصا  یلع  نوخ  هاش 
. ریگب رگمتس  هورگ  نیا  زا  ار  ام  داد  ریذپب و  ام  زا  اهیمیدقت  نیرتهب  ياجب  ار  ینابرق  نیا  هتسب  ام  يوسب  ار  ینامسآ 

. دراذگ رگید  ناگتشک  رانک  هدروآ و  هدروخ  ریت  يولگ  اب  ار  وا  هدرزآ  مادنا  هاگنآ 
لضفلا وبا  ترضح  هک  یماگنه  ( 2  ) درک دیهش  هداد  رارق  ریت  فده  ار  نسح ع  نب  رکب  وبا  يونغ ، هَّللا  دبع  و 

______________________________

(1)
مرک رد  دب  ردپ  ار  شنیرفاکمرح  ردنا  راوخریش  یلفط  دوب 

رشبلا وب  ناج  لفط  تمحر  ریشرسپ  نآ  لضف  ناتسپ  زا  هدروخ 
همه مدکی  شرورپ  ناج  مد  زاهمه  مدآ  ملاع و  زا  تانکمم 

شربکا یلو  زج  منادن  نمشرغصا  ملاع  لها  دنناوخ  هچرگ 
ناما دهم  زا  دنکفا  ار  شیوخنامز  نآ  يراثن  ناج  دیما  رب 

ایب وس  نیا  زونه  سکیب  یتسیناونین  بیرغ  ياک  دزرب  کناب 
مرح رد  یناج  هتسخ  راوخریشمرک  باحصا  نیب ز  یقاب  هدنام 

مقلبا دردب  ناریش  هرهزمقح  ریش  نم  هچرگ  مراوخریش 
نتخاب مناوت  ناج  نادیم  يوسنتخات  نادیمب  مناوتن  هک  رگ 

ولگ  مزاس  رپس  ار  تقشع  ریتوج  ریشمش  ندرگ  مرادن  رگ 
ص:463  ، داشرإلا همجرت 

نادیم رد  کنیا  هدرک  داهنـشیپ  نامثع  رفعج و  هَّللا و  دبع  دوخ  يردام  ناردارب  هب  دنتفای  تداهـش  يدایز  هدع  نیـسح ع  تیب  لها  زا  دید 
قح نخس  دید  دیهاوخن  ینایز  لمع ، نیا  زا  منادیم  نیقی  اریز  دینک  دربن  وا  نانمـشد  اب  ادخ  نید  يرای  هار  رد  هناصلخم  دیئآرد و  رازراک 
ود اب  تخادرپ و  هزرابمب  بیبش  نب  یناه  اب  هرخالاب  درک و  یتخـس  دربن  هتفر و  نادیمب  هَّللا  دبع  هدش  عقاو  رثؤم  ناردارب  لد  رد  لضفلا  وبا 

. درک دیهش  یناه  زین  ار  وا  داهن و  نادیم  رد  مدق  رفعج  وا  زا  سپ  تفای . تداهش  یناه ، تسدب  دش  لدب  در و  ناشنایم  رد  هک  تبرض 
وا بناجب  مراد  ینب  زا  يدرم  تخادنا و  ریزب  بکرم  زا  ار  وا  داد  رارق  ریت  فده  دوب  رارقرب  ناردارب  ياجب  هک  ار  نامثع  یحبصا ، یلوخ  و 

. دیرب ار  شرس  هدمآ 
وا بانجب  یبیجع  یگنـشت  هجیتن  رد  درک  دربن  ناـنآ  اـب  نیـسح ع  دـندروآ  هلمح  تارهاـط  ماـیخ  بناـجب  دعـس  رـسپ  رکـشل  تقو  نیا  رد 

درکیم و تکرح  لـضفلا  وبا  شراوگرزب  ردارب  ترـضح  نآ  شیپاـشیپ  هدـش و  راوـس  دوـخ  شک  بآ  رتـش  رب  نیـسح ع  دـش  روآيور 
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هتخاس بطاخم  ار  رکـشل  دوب  مراد  ینب  زا  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دنتفرگ و  اهنآ  رب  هار  رـس  دعـس  رـسپ  رکـشل  دـندش  راپـسهر  تارف  بناجب 
. دنک ادیپ  بآب  یسرتسد  دیراذگن  دیوش و  لئاح  تارف ، بآ  نیسح و  نایم  امش  رب  ياو  تفگ 

فده ار  ینیـسح ع  صخـش  هدش  رثأتم  يو  رادب  هنـشت  ار  وا  اراگدرورپ  دومرف  هدش  تحاران  یمراد  گس  نیا  ندرک  سراپ  زا  نیـسح ع 
فرطب دشیم  نوخ  زا  رپ  نوچ  هتفرگ  مخز  هناهد  ریز  ار  شتسد  هدیشک و  نوریب  ار  ریت  نیـسح ع  دز  شکرابم  ناهدب  يریت  داد و  رارق  ریت 

هک یلاح  رد  هاگنآ  ملانیم  وت  هاگردب  دنهدیم  ماجنا  تربمایپ  رتخد  دنزرف  اب  هک  يدنسپان  راک  زا  اراگدرورپ  تفگیم  دیـشاپیم و  نامـسآ 
. تشگزاب دوخ  لحمب  دوب  هتفای  تسد  يو  رب  تدشب  یگنشت 

دندیدرگ لئاح  شماقمیلاع  ردارب  وا و  نایم  هدرک و  هطاحا  ار  لضفلا ع  وبا  فارطا  رکشل  تقونامه  ( 1)
ص:464  ، داشرإلا همجرت 

نب دیز  تسدـب  دوب  هدـش  ضراع  وا  بانجب  هک  یبیجع  فعـض  رایـسب و  ياهتحارج  زا  سپ  هرخالاب  درکیم و  دربن  نانآ  اب  یئاهنت  هب  وا  و 
تارهاط مایخب  دیدش  یگنشت  یناوتان و  اب  نیسح ع  « 1  » هیلع هَّللا  تاولص  دیشون  تداهش  تبرش  ینـسنس  لیفط  نب  میکح  یفنح و  ءاقرو 

رسی نب  کلام  مانب  اهنآ  زا  يدرمان  دندرک  هطاحا  ار  نیسح  ماما  فارطا  دوخ  مدرم  زا  هدع  اب  نشوجلا  يذ  رمش  دشن  هلصاف  درک  تعجارم 
رسب دیرد و  دوب  ناهج  ناهاشداپ  رسفا  هک  ار  شنویامه  هالک  هچنانچ  دروآ  دورف  ترضح  نآ  رـس  رب  يریـشمش  هتفگ و  ازـسان  بانج  نآب 

يروخن تتسار  تسد  اب  هاگ  چیه  دومرف  هدرک  نیرفن  ار  وا  ترـضح  تخاس  دولآ  نوخ  ار  هالک  نآ  تفاکـش و  درک و  تباصا  شکرابم 
رب همامع  درک و  راوتـسا  ار  شکرابم  رـس  هچراپ  اب  هتـساوخ و  يرگید  هالک  هاگنآ  دیامرف  روشحم  راکمتـس  مدرم  اب  ارت  ادخ  یماشاین و  و 

تفای زوریپ  شیوخ  نامگب  ار  دوخ  هک  رمش  تسب ، رس 
______________________________

(1)
ردارب يا  بایرد  شیوخ  مالغرواد  ریش  لبش  تفگ  ناشورخ 

رالاس زاوآ  نیک  تشد  زا  دینشراداد  دوبعم  تمحر  لیلس 
سابع نیلاب  رب  هاگنآ  دیسرسابرک  وچمه  يدیرد  نمشد  فص 
ار شرکیپ  نوخ  دیئوب  یمهار  شرس  هگنآ  تفرگرب  نامادب 

یهامب ات  هم  زا  دینازوس  هکیهآ  هدیتفت  لد  زا  دروآرب 
هلیح تشگ  مک  ارمرم  تگرم  زهلیبق  رادهپس  ياک  شتفگب 

تمایق ات  یتسرد  دباییمنتماق  داشمش  يا  متشپ  یتسکش 
تیاشگربیخ هجنپ  زا  غیردتیامزآروز  يوزاب  زا  غیرد 

مهاپس ریم  روای و  زا  غیردمهانپیب  تیب  لها  زا  غیرد 
دیحوت غاب  رایبآ  زا  غیرددیما  لخن  نابغاب  زا  غیرد 

رواد درف  يادخ  لاثمت  هبردیح  دنزرف  نوچ  دوشگب  رظن 
درک ومب  وم  هش  اب  قشع  ثیدحدرک  وگتفگ  یتخل  دوشگب و  نابز 

مهرد  هدرک  مقشع  هک  نم  مناد  هچمه  اب  قوشعم  قشاع و  نابز 
ص:465  ، داشرإلا همجرت 

هرابود یکدـنا  زا  سپ  تشگزاب و  دوخ  نایرکـشل  اب  دوب  هداد  رارق  دوخ  ياهدـنخریت  فدـه  ار  ایلوا  ایبنا و  همه  لد  هک  ناداش  نادـنخ و 
. دندرک هطاحا  ار  شفارطا  هدروآ و  هلمح  وا  ترضحب 
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رانکب ار  دوخ  تساوخیم  هدمآ و  نوریب  اههمیخ  نایم  زا  تعرـس  اب  هدیـسرن  غولب  دحب  زونه  هک  نسح ع  نب  هَّللا  دـبع  ماگنه  نیا  رد  ( 1)
شمع رانک  ندمآ  زا  ار  وا  داد  روتسد  شرهاوخب  مه  نیـسح ع  دنک و  تعنامم  نتفر  زا  ار  وا  تساوخ  بنیز ع  دناسر  شراوگرزب  يومع 

. دش مهاوخن  ادج  میومع  زا  ادخب  دنگوس  تفگیم  دیزرویم و  عانتما  اههمیخ  هب  نتفر  زا  ادیدش  رهگ  كاپ  نآ  نکیل  دیامن  يریگولج 
دیهـش ار  میومع  یهاوخیم  هدازانز  يا  وت  رب  ياو  دومرف  هَّللا  دـبع  هدروآ  هلمح  نیـسح ع  بناـجب  يریـشمش  اـب  بعک  نب  رجبا  تقو  نیا 

تخیوآ تسوپ  هب  دوب  نیـسح ع  یئادف  هک  ار  لفط  نآ  تسد  دروآ و  دورف  غیت  هدرکن  یئانتعا  وا  نخـسب  رجبا  يزاس  رادـغاد  ارم  ینک و 
شاب و ابیکـش  ریگب و  مارآ  ردارب  دنزرف  يا  دومرف  هدینابـسچ  هنیـس  هب  ار  ردارب  راگدای  نیـسح ع  دناوخ  دایرفب  ار  دوخ  ردام  هَّللا  دـبع  « 1»

. تخاس دهاوخ  قحلم  تراکوکین  ناردپ  هب  ارت  لاعتم  يادخ  يدوز  نیمهب  اریز  روآرامشب  دوخ  ریخ  هب  ار  دمآشیپ  نیا 
رادروخرب ایند  زا  ینیعم  تدـم  ات  ار  ناـیفوک  هتـشذگ  تیمتح  هدارا  رد  هاـگ  ره  اراـگدرورپ  تشاد  هضرع  هتـشادرب  تسد  نیـسح  هاـگنآ 

دندرک توعد  ار  ام  نانیا  اریز  زاسم  دنسرخ  نانآ  زا  ار  نایلاو  هاگ  چیه  هدب و  رارق  ددعتم  تاجهتـسد  فلتخم و  ياههقرفب  ار  نانآ  يزاس 
ینمشد ام  اب  راظتنا  فالخ  رب  دننک و  يرای  ات 

______________________________

(1)
هاش رس  رب  یغیت  درک  تلاوحهارمگ  موقناز  يرفاک  هگانب 

درک رپس  دوخ  تسد  غیت  نآ  ربدرک  رذح  كدوک  هش  ظفح  رهب  ز 
نم اب  درک  نوچ  نیبهب  اتفگ  هشبنت  زا  كدوک  تسد  دیدرگ  ادج 

مغ تنحمیب و  ردپ  دزن  يوشمد  نیا  ردنا  ومع  ناج  شتفگب 
تخس نانچ  يریت  شاهنیس  رب  دزبتخل  کی  رفک  نآ  هلمرح  شدید  وچ 

اباب  دزن  ات  هش  تسد  زا  دیرپاباحمیب  دادب و  ناج  كدوک  هک 
ص:466  ، داشرإلا همجرت 

. دنتشک ار  ام  دندرک و 
زا ریغب  هجیتن  رد  دندروآرد و  ياپ  زا  ار  همه  هدروآ و  هلمح  دندوب  هدـنام  یقاب  هک  وا  نارای  زا  هدـع  نیـسح و  رب  ناگدایپ  نیا  زا  سپ  ( 1)

. دندنامن ياجب  نیسح ع  نادرم  زا  راهچ  ای  رفن  هس 
ار نآ  ياج  دـنچ  هتـساوخ و  درکیم  هریخ  ار  مشچ  هک  ینمی  هماج  ریز  درک  هدـهاشم  لاح  نیدـب  ار  شناراـی  دوخ و  عضو  هک  نیـسح ع 

نوریب ترـضح  ندـب  زا  تداهـش  زا  سپ  ار  هماج  نآ  بعک  نب  رجبا  نکیل  درک  هراپ  دـنرواین  نوریب  شندـب  زا  لتق  زا  سپ  هکنیا  روظنمب 
رب يداع  لاحب  ناتـسمز  رد  داتفایم و  راـک  زا  کـشخ  بوچ  دـننام  وا  تسد  ود  ناتـسبات  رد  هک  دوب  نآ  شتـشز  راـک  نیا  هجیتن  دروآ و 

. تسویپ نایدیزی  دیزی و  هب  ات  دوب  لاح  نیمهب  دمآیم و  نآ  زا  تفاثک  كرچ و  تشگیم و 
رکشل اب  نیسح ع  لاح  نیع  رد  دندیـشون  تداهـش  تبرـش  نیـسح ع  نارای  زا  یقب  ام  رفن  راهچ  ای  رفن  هس  زا  ریغب  ریخا  هلمح  رثا  رب  میتفگ 

تحارج زا  رپ  هدرزآ و  ندـب  اب  بانج  نآ  دـندش و  دیهـش  زین  اهنآ  ات  دـندومنیم  یناـبیتشپ  يو  زا  رفن  هس  نآ  درکیم و  دربن  هفوک  رارج 
. تخاسیم قرفتم  پچ  تسار و  فرط  زا  ار  نانآ  تشادیمنرب و  راکیپ  زا  تسد  لاح  نیا  اب  دنام و  اهنت  هکی و 

رتاجرباپ و دنـشاب  هدرک  دیهـش  ار  شتیب  لها  نارای و  نادنزرف و  هک  نیـسح  دننام  ار  یبولغم  چـیه  ادـخب  دـنگوس  هتفگ  ملـسم  نب  دـیمح 
ریشمش دندروآیم  هلمح  يوب  دعس  رسپ  هلاجر  هاگ  ره  مه  زاب  دوب  هدید  هک  يراتفرگ  همه  نیا  اب  ترـضح  نآ  اریز  مدوب  هدیدن  رتلدیوق 

. تخاسیم قرفتم  پچ  تسار و  زا  دشاب  هداتفا  ناشنایم  رد  هزرش  ریش  هک  ناهابور  دننام  ار  اهنآ  دیشکیم و 
ار اهنآ  هدناوخ و  کمکب  ار  اههراوس  دنک  ادیپ  تسد  نیسح ع  رب  دناوتیمن  یگداسب  دید  هک  رمش 
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ص:467  ، داشرإلا همجرت 
نآ ندب  رب  ریت  ردقنآ  هرخالاب  دنتخاس و  اهریت  فدـه  ار  وا  فیرـش  ندـب  ات  داد  روتـسد  نازادـناریت  هب  و  ( 1  ) هداد رارق  اههدایپ  رـس  تشپ 

. دوب هدروآرب  رپ  ریت  زا  ایئوگ  هک  دش  دراو  ترضح 
زا تسد  دـنام و  راک  زا  دادـیب  ياهناکیپ  كون  یگتـسخ و  يدایز  زا  نیـسح ع  رپرپ  تشگ  ناکیپ  اسآباقعربمیپ ز  ارهز و  ناـج  ياـمه 

بطاخم ار  دعـس  رمع  هدمآ  اهمیخ  شیپ  دید  روای  راییب و  تهج  ره  زا  ار  ردارب  هک  بنیز  دنداتـسیا  وا  ربارب  رد  مه  رکـشل  تشادرب  دربن 
زا ور  دادن و  یخساپ  دعس  رسپ  « 1  » ینک یم - اشامت  هداتسیا و  نانچمه  وت  دنشکیم و  ار  ارهز  هداز  ینیبیم  دعـس  رـسپ  يا  دومرف  هتخاس 

. دینادرگرب بانج  نآ 
هدایپ هراوس و  نشوجلا  يذ  رمش  تقو  نیا  رد  دینشن  یخساپ  مهزاب  تسین ؟ یناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  تفگ  هدرک  هجوت  رکشلب  بنیز ع 

ار دوخ  هک  رکـشل  دیناسریمن  نایاپب  ار  وا  راک  ارچ  دنیـشنب  ناتیازع  هب  ناتردام  دیتسه  هچ  راظتنا  رد  امـش  رب  ياو  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار 
: دندروآ هلمح  واب  فرط  ره  زا  تبسانم  نیمهب  دنهدن  مه  ار  وا  خساپ  تسا  رود  بدا  زا  دندید  دنتسنادیم  دایز  رسپ  راوخ  هریج 

ورب ار  بانج  نآ  دز و  ترـضح  ندرگب  ریـشمش  يرگید  دومن و  ادـج  ار  نآ  دز و  ترـضح  نآ  پچ  هناشب  يریـشمش  کیرـش  نب  ۀـعرز 
شیپ یحبصا  یلوخ  نیا  زا  سپ  تفاکـش  ار  ارهز ع  بلق  دز و  بانج  نآب  هزین  هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  سنا  نب  نانـس  تخادنا و  نیمزب 
هتفای هراچیب  ار  وا  هک  رمـش  دیامن  مادقا  ریطخ  راک  نیاب  تسناوتن  هداتفا  شمادنا  رب  هزرل  نکیل  دزاس  ادـج  شکرابم  ندـب  زا  رـس  ات  هدـمآ 

. درک ادج  ندب  زا  ار  شکرابم  رس  هدمآ و  شیپ  راکبان  نآ  دوخ  هاگنآ  يزرلیم  ردق  نیا  ارچ  دزادنیب  راک  زا  ارت  يوزاب  ادخ  تفگ 
______________________________

(1)
شیک دب  رادرس  رب  دنکفا  رظنشیرلد  راکفا  هنوزحم  نآ  سپ 

ربمیپ دنزرف  تسین  نیا  رگمرفاک  دعس  نب  يا  هک  شدومرفب 
تمحز جنر و  نارازه  اب  شدنشکتمحر  دودرم  يا  تمشچ  شیپ  هک 
رواد  قالخ  رب  زا  سیلبا  وچرگمتس  نآ  دنادرگ  يور  شیور  ز 

ار نآ  تفگ  هداد و  یلوخ  هب  ار  نیسح ع  هدیرب  رـس  ( 1  ) هَّللا هَّللا  مسب  دم  زا  دیربهارمگ  رمش  تواقش  ریـشمشب  ص:468   ، داشرإلا همجرت 
. نک میلست  دعس  رسپ  هب 

قحسا ار  شنهاریپ  دنتخادرپ  دوب  نانآ  یگشیمه  راک  هک  نیسح ع  ندرک  تراغب  هتفای  زوریپ  ار  دوخ  دعس  رسپ  دعسان  رکـشل  هکنآ  زا  دعب 
ینب زا  يدرمان  ار  شریـشمش  دیدزد و  دثرم  نب  سنخا  ار  شاهمامع  درب و  امغی  هب  بعک  نب  رجبا  ار  شاهماجریز  درک و  تراغ  یمرـضح 

«. 1  » دندرب امغی  هب  ار  شنانز  دوخ و  ساسا  سابل و  يراوس و  بکرم  زا  تشاد  رایتخا  رد  هچنآ  هرخالاب  دوبر و  مراد 
دندرکیم و يراشفاپ  تخـس  دوخ  ياهـشوپور  ندادن  رد  نیـسح ع  نارتخد  نانز و  مدـیدیم  اههمیخ  تراغ  رد  دـیوگ  ملـسم  نب  دـیمح 

تسد بولغم  ار  نانآ  هرخالاب  يریسا  يرادغاد و  یناوتان و  نکیل  دنیابرب  ناشرـس  زا  ار  ناشرجعم  رداچ و  یگداسب  رکـشل  دندراذگیمن 
. تفریم تراغب  ناشرجعم  رداچ و  درکیم و  متس 

تکرح بات  هداتفا و  دوخ  شارف  رب  يرامیب  تدش  زا  ترضح  نآ  میدید  میدیسر و  داجـس  ماما  همیخب  هلاجر  زا  هدع  رمـش و  قافتاب  ام  و 
داهنشیپ نیا  زا  نم  مینک  دیهش  ار  رامیب  ناوج  نیا  تسبوخ  دنتفگ  هدومن و  ار  اقآ  نآ  لتق  داهنشیپ  دندوب  نوعلم  رمش  اب  هک  ياهدع  درادن 

تسوا و لاحب  یفاک  یناوتان  يرامیب و  نیا  دنوش  هتـشک  مه  نادـنزرف  هک  هدـش  ررقم  نینچ  رما  رگم  تسا  بیجع  متفگ  هدـمآ  تفگـشب 
هنوگ نیا  زا  هرخالاب 

______________________________
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(1)
دمآ رگتراغ  هپس  هگرخ  يوسدمآ  رس  رب  رکشل  هاش و  راک  وچ 

توبن ثاریم  تفر  امغی  هبتورمیب  هورگ  نآ  تسدب 
رگید بابسا  زا  تاسوبلم و  زرجعم  لاخلخ و  هرای و  قوط و  ز 

هارمگ موق  نآ  فک  ردنا  داتفهاش  هگرخ  رد  دب  هک  يزیچ  نآ  ره 
ندیود زا  نینوخ  تشگ و  هنهربدندیشک  رجعم  زا  رس  اپ و  یسب 
رورپ هنیک  موق  تسد  زا  دیردرهوگ  جارات  یپ  زا  شوگ  یسب 

یلیس  برض  زا  نامسآ  نیا  دومنیلین  گنرلگ  هراسخر  یسب 
ص:469  ، داشرإلا همجرت 

. مدرک تعنامم  وا  نتشک  زا  ار  اهنآ  ات  متفگ  رایسب  نانخس 
دعـس رـسپ  يرهمیب  هب  رمـش  يافج  زا  هلان  هآ و  اـب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  « 1  » نیسح ع نارتخد  نانز و  دیـسر  دعـس  رـسپ  تقو  نیا  رد  ( 1)

يو زا  دندرک  یتحار  ساسحا  هزادنا  ات  هک  نانز  ددرگن و  رامیب  لاح  ضرعتم  دوشن و  نانز  همیخ  دراو  یسک  داد  روتـسد  وا  دش ، هدنهانپ 
زا ار  دوخ  تروص  رـس و  دـنناوتب  ات  دـنرادب  درتسم  اهنآ  هب  هتفر  تراغ  هب  ناـنآ  زا  هک  یئاهـشوپور  رداـچ و  دـنک  رما  دـندرک  تساوخرد 
هب اههمیخ  زا  هچ  ره  سک  ره  داد  روتـسد  دوخ  نارایب  درک و  تباجا  ار  ادخ ص  لوسر  نایگدرپ  هتـساوخ  دعـس  رـسپ  دنناشوپب  نامرحمان 
وا ناـمرفب  یئاـنتعا  نیرتـکچوک  درکن  رداـص  هیرما  نینچ  یعقاو  ناـمیا  دـج و  يور  زا  نوـچ  مـسق  ادـخب  نـکیل  دـنادرگ  زاـب  هدرب  اـمغی 

. دندراذگن
ات هدرک  تبظاوم  اهنآ  زا  الماک  هداد  روتسد  هداد و  رارق  نیـسحلا ع  نب  یلع  نانز و  هدش و  تراغ  ياههمیخ  رومأم  ار  ياهدع  نیا  زا  سپ 

هاگنآ ( 2 « ) 2  » دنرواین دراو  ناشیاب  همدص  دنوشن و  جراخ  اههمیخ  زا  نانز 
______________________________

(1)
راوخنوخ رادغ  رفاک  نآ  رمعراثآ  رفک  هاپس  رادهپس 

دوجیذ هاش  همیخ  يوس  دش  ناوردود  نآ  ردنا  شتآ  وچ  دش  نایامن 
نیدیب راوخنوخ  يا  هک  شدنتفگبسی  لآ  میرح  شدندید  وچ 

يدرک گنت  نامناهج  ياخارفيدرک  گنرلگ  نامنوخ  زا  نیمز 
رشحم زور  رد  ادخ  زا  یسرتنربمیپ  نوخ  زا  يریس  يرادن 

ار نامناخ  نیا  رگد  شتآ  نزمار  ناوتان  ناوجون  نیا  شکم 
رفاک رتدب ز  دحلم  نآ  رمشبرگمتس  نیئآ  رفک  نآ  تفگب 
راذگب هدوسآ  مرح  نیا  ياربرایسب  جنر  اب  ار  روجنر  نیا  هک 

ماش  ات  دوب  اجنآ  زک  متفگ  طلغماش  ات  زور  نآ  متس  روج و  نآ  دب 
(2)

بحاص رالاسیب و  دید  ار  دوخ  وچبئاصملا  ما  نیمود  لوتب 
درک يروآعمج  ار  شعنلا  تانبدرک  يردام  ردارب  ماتیا  رب 

راتسرپ شدوب  ردپ  لتق  مغرامیب  هاش  ناضیرم  شخب  افش 
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رگخا هدیزوس ز  همیخ  نوردربمیپ  نارادغاد  يدندش 
تمایق ناعیفش  رب  تمایقتما  روج  افج و  زا  دشاپب 

ردکم تنج  رد  دوب  ارهز  هکربمیپ  لآ  رب  تشذگب  یبش 
ناریح  تسا  لقع  نآ  ریوصت  زا  هکنالوسر  متخ  رب  تشذگب  یبش 

ص:470  ، داشرإلا همجرت 
زا رفن  هد  دینازاتب  نیسح ع  ندب  رب  ار  اهبسا  دیناوتیم  امـش  زا  کیمادک  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  نارای  هدش  راپـسهر  دوخ  هاگیاجب 

دندنار نیـسح ع  تحارج  زا  رپ  هدرزآ و  ندب  رب  اهبـسا  هداد و  داهنـشیپ  موش  راک  نیا  يارب  دثرم  نب  سنخا  هویح و  نب  قحـسا  هلمج  نآ 
. دنتسکش مهرد  ار  شکرابم  تشپ  هچنانچ 

هدازانز هیاپ  هچ  ات  دنک  تباث  دشاب و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  يارب  دعس  رسپ  دوب  اروشاع  زور  هک  زور  نامه  رد 
ياهرس داد  روتسد  داتسرف و  دایز  رسپ  يارب  دیزی  نب  یلوخ  ملـسم و  نب  دیمح  قافتاب  ار  هَّللا ع  دبع  ابا  ترـضح  هدیرب  رـس  هدوب  نیدیب  و 

. داتسرف هفوکب  جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  رمش و  هارمه  ار  اهنآ  هدومن و  ادج  اهندب  زا  زین  هدوب  رفن  ود  داتفه و  هک  ار  ادهش  ریاس 
هفوک فرطب  ندرک  چوک  هدامآ  دوخ  نارایب  داد  روتسد  هاگنآ  دوب  البرک  رد  رهظ  لوا  ات  ار  مهدزای  زور  اروشاع و  زور  رـصع  دعـس  رـسپ 

تومب فرشم  رامیب و  هک  ار  نیسحلا ع  نب  یلع  ترـضح  ناکدوک و  نانز و  ریاس  نارهاوخ و  نارتخد و  ات  درک  رداص  نامرف  زین  دنوش و 
«1 . » دنربب هفوک  هب  دوخ  هارمه  هدرک  راوس  يریسا  بکرم  رب  دوب 

نادیهش هاگلتقب  دندوب  هدرک  لزنم  هیرضاغ  رد  هک  دسا  ینب  زا  یهورگ  دندرک  چوک  هفوک  فرطب  ناریـسا  قافتاب  دعـس  رـسپ  هک  یماگنه 
یلع دندرک و  نفد  تسا  ترـضح  نآ  فیرـش  دقرم  نونکا  هک  یلحم  رد  ار  نیـسح ع  ماما  هدرازگ و  زامن  نانآ  تارهاط  داسجا  رب  هدمآ 

رد زین  و  ( 1  ) دنتخاس نوفدم  كرابم  ياپ  نیئاپ  رد  ار  ربکا 
______________________________

(1)
نایرع ياهرتشا  دندروایبنایغط  رفک و  نابراس  دز  يدح 

راوهش ياهرد  دش  راب  یضعب  هبراب  دش  هتسکشب  لمحم  یضعب  هب 
یفیحن يراوخ  ياهداتفا  هر  زیفیعض  يراز  يرتشا  ریپ  یکی 

رامیب هاش  دنیشن  وا  رب  ات  هکراکمتس  موق  نآ  دندروایب 
مکحم  دنتسب  رب  قشع  دقع  وچمرکم  نآ  ياپ  هقان  ریزب 

ص:471  ، داشرإلا همجرت 
جامآ ار  نانآ  ادج و  ناشندب  زا  رس  دادیب  غیت  زا  نیسح ع  يرای  هار  رد  هک  ار  نادیهـش  كاپ  داسجا  هدرک و  رفح  يربق  كرابم  ياپ  نیئاپ 

لـضفلا وبا  الب  تشد  ياقـس  افو و  لها  ياوشیپ  مشاه  ینب - رمق  ترـضح  كاپ  ندـب  دـندرک و  نفد  نآ  رد  دـندوب  هتخاس  اههزین  اهریت و 
نونکا مه  هتفرگ و  رارق  هیرضاغ  هار  رـس  رد  هتخاس و  رادغاد  ار  ادخ ص  لوسر  لد  هتـسکش و  ار  نیـسح ع  رمک  هک  یلحم  رد  ار  سابع 

. دنتخاس نوفدم  تسالعا  ءالم  ناگتشرف  فاطم 
نذا هدرک و  سولج  هرامالا  راد  رصق  رد  دایز  رسپ  دندش  هفوک  دراو  لوسر  لآ  ناریـسا  هک  نآ  يادرف  نیـسح ع و  هدیرب  رـس  هک  یماگنه 

كاپان نآ  يور  شیپ  یقبط  نایم  رد  ار  نیـسح ع  كرابم  رـس  ات  داد  روتـسد  دـننک و  ادـیپ  روضح  اجنآ  رد  هقبط  ره  زا  مدرم  ات  هداد  ماع 
نیـسح ع ياهنادند  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یتسد  بوچ  اب  دزیم و  دنخبل  تسیرگنیم و  نیـسح ع  هدیرب  رـس  هب  دایز  رـسپ  دـنیامن  رـضاح 

. تخاونیم
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دوب هتـسشن  دایز  رـسپ  رانک  تشاد و  روضح  دایز  رـسپ  سلجم  رد  زور  نآ  دوب و  يریپ  درم  ادخ ع و  لوسر  باحـصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز 
نزم نیـسح ع  نادـند  بلب و  بوچ  نیا  اب  هناجرم  رـسپ  يا  تفگ  درواین  بات  هدرک  هدـهاشم  داـیز  رـسپ  زا  ار  یئاـیحیب  نیا  هک  یماـگنه 
درک عورش  سپس  « 1  » دراذـگیم وا  بل  رب  بل  دیـسوبیم و  ار  اهبل  نیمه  ادـخ ص  لوسر  مدـیدیم  ررکم  رد  ررکم  اتکی  يادـخب  دـنگوس 

تفگ تفشآرب و  دایز  رسپ  ( 1 ، ) نتسیرگب
______________________________

(1)
تشه تسد  زا  بیکش  تفشآرب و  لدتشز  رادرک  نآ  زا  ار  مقرا  روپ 

یفطصم هاگهسوب  زا  ریگزابافج  بوچ  نیعل  يا  تفگ  نازگ  بل 
ناهد رب  ندرب  تسد  ار  رن  ریشناهبور  رب  دوب  ینادان  نیع 

یبن لعل  اهراب  يو  رب  هدوسیبغ  يا  بوچ  ینزیم  شک  یبل  نیا 
نیا تسارهز  ردیح و  داژن  زکنیا  تسازرهوگ  نیرحب  ؤلؤل 
فرش رحب  رد  هدرورپ  نایسدقفدص  یتوهال  ّرد  نیا  اهلاس 

رطخ دوبن  وا  دزن  ار  رهگ  نیاکرهگ  دب  زا  تفگش  ین  يرآ  يرآ 
( مالسالا ۀجح   ) گنسب ار  وا  دنکشب  تلاهج  زاگنچب  يرد  دتف  ار  یئادگ  نوچ 

ص:472  ، داشرإلا همجرت 
هدـیدرگ مورحم  درخ  زا  درمریپ و  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ییرگیم و  هدـش  اـم  بیـصن  يزوریپ  حـتف و  هکنیا  يارب  دـنایرگب  ارت  نامـشچ  ادـخ 

. دش راپسهر  دوخ  لزنمب  تساخرب و  اج  زا  هدش  تحاران  تخس  هک  دیز  مدزیم  ار  تندرگ 
ینمادـکاپ و تفع و  هنیئآ  اـی  يربک  بنیز  ناریـسا  ناـیم  رد  دـندرک  دراو  داـیز  رـسپ  سلجمب  ار  مرکا ص  ربمغیپ  لآ  ناریـسا  تقوناـمه 

نازینک تفرگ و  رارق  سلجم  فرطکی  رد  سانشان  روطب  دوب  هدیشوپ  ار  اههماج  نیرتهنهک  دوب و  كانهودنا  تخـس  هک  یلع ع  تحاصف 
. دندرک هطاحا  ار  شفارطا 

وا خساپ  بنیز ع  تسیک ؟ دنتفرگ  ار  وا  فارطا  نانز  تفرگ و  رارق  سلجم  فرطکی  رد  تشذگ و  ام  ربارب  زا  هک  نز  نیا  دیسرپ  دایز  نبا 
لوـسر رتـخد  ارهز  راـگدای  نز  نـیا  تـفگ  هدرک  یفرعم  ار  وا  نازینک  زا  یکی  درک  ررکم  ار  لاؤـس  ناـمه  رگید  راـب  داـیز  رـسپ  دادـن  ار 

ار امـش  غورد  دینارذگ و  غیت  مد  زا  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادخ  شیاتـس  تفگ  هتخاس  بطاخم  هتخانـش  ار  وا  هک  دایز  نبا  تسادـخ 
. دومن راکشآ 

هزیکاپ كاپ و  يدـیلپ  زا  هتـشاد و  یمارگ  شراوگرزب  ربمیپ  تکرب  هب  ار  ام  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  دومرف  هدرواین  تقاـط  اـجنیا  رد  بنیز ع 
. تسام زا  ریغ  مه  وا  دیوگیم و  غورد  دوشیم و  اوسر  راک  دب  مدآ  انامه  هدومن و 

ردقم نانآ  يارب  ار  شدوخ  هار  رد  نتشک  لاعتم  يادخ  دومرف  دروآ ؟ ماجناب  وت  نادناخ  اب  ادخ  هک  يراک  یتفای  هنوگچ  دیسرپ  دایز  رـسپ 
نایم ادخ  يدوزب  دندش و  راپسهر  دوخ  یگشیمه  ياههاگمارآ  هب  دندش و  هتشک  دوب  هدرک  هدارا  یلاعت  وا  هک  يروطب  اهنآ  دوب و  هدومرف 

. دومن دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  درک و  دنهاوخ  تجح  وا  داد  هاگشیپ  رد  دروآ و  دهاوخ  درگ  ناشیا  وت و 
روهلعش شمشخ  شتآ  دوش  وربور  نانخس  هنوگ  نیا  اب  یلفحم  نانچ  رد  تساوخیمن  دوب و  دایز  رسپ  راظتنا  فالخ  رب  هک  نانخـس  نیا  زا 

ار نز  تسا و  نز  نانخس  نیا  هدنیوگ  دایز ، رسپ  يا  تشاد  راهظا  هتساخرب  تعافـشب  ثیرح  نب  ورمع  دنک  تسایـس  ار  وا  تساوخ  دش و 
. دومن يریگهدروخ  وا  زا  درک و  هذخاؤم  شیاههتفگ  ربارب  رد  ناوتیمن 

سحن ناهد  تشادن  یحیحص  خساپ  هک  دایز  رسپ  ( 1  ) نتفنشدب يازج  نتفگ  دببنتفگ  تخس  ار  نانز  دیاشیمن  ص:473   ، داشرإلا همجرت 
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تحاران تخس  هتفگ  نیا  ندینـش  زا  بنیز  داد  افـش  وت  نادناخ  نایـصاع  ناشکرـس و  نتـشک  زا  ارم  لد  لاعتم  يادخ  تفگ  هدوشگ  دوخ 
تزع هدرپ  يدرک و  دیهش  ارم  گرزب  دنگوس  مدوخ  ناجب  ایحیب  يا  دومرف  نتسیرگب و  درک  عورش  دز و  شتآ  ار  وا  ياپارـس  هچنانچ  دش 

نامـسآ و ساسا  هک  يریطخ  رما  نینچ  زا  هاگ  ره  یتخادـنارب و  نب  زا  ارم  لصا  يدومن و  ادـج  ارم  روراـب  هخاـش  يدـیرد و  ارم  يوربآ  و 
. هتفای افش  یئوگیم  هک  تسنانچ  يدرک  ادیپ  افش  دروآرد  هزرلب  ار  نیمز 

هدنیارـس مه  وا  ردپ  تسا و  زادرپ  نخـس  نز  نیا  تفگ  دش  وربور  روآهودنا  لاح  نیع  رد  تشرد و  نانخـس  اب  مه  راب  نیا  هک  دایز  رـسپ 
. دوب يزادرپنخس 

: مزادرپب نآ  ماجناب  دیاب  هک  مراد  يرگید  راک  تیرومأم و  نیا  رب  هوالع  نم  تبسانم  هچ  يزادرپنخس  اب  ار  نز  دومرف  بنیز 
دیاب هک  دـیناسر  یئاجب  ارم  راک  وت  يزیرنوخ  یئایحیب و  نکیل  تسا  راعـش  نتفگ  نخـس  ناسنیا  ارمتسا  راـکچ  یجنـسنخس  اـب  ار  ناـنز 

. مزاسب شوماخ  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  ینورد  شتآ 
نیسحلا نب  یلع  تفگ  منیسحلا  نبا  یلع  نم  دومرف  یتسیک !؟ وت  دیسرپ  هدروآ  كافـس  نآ  ربارب  رد  ار  نیـسحلا ع  نب  یلع  ماگنه  نآ  رد 

دوب یلع ع  نم  ردارب  دیشون  تداهش  تبرش  هک  تعاجش  هشیب  ریـش  نآ  دومرف  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  ادخ  دش و  هتـشک  ام  اب  راکیپ  رد  هک 
داجس ترضح  تشک  ار  وا  ادخ  هکلب  یئوگیم  هک  تسین  نانچ  تفگ  دایز  رسپ  ادخ . هن  دندرک  دیهـش  مدرم  وت  راظتنا  فالخ  رب  ار  وا  هک 

. دناریمیم ناشگرم  ندیسرارف  ماگنه  رد  ار  نامدرم  هک  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  ع 
يزادـنیب اپ  ریز  ارم  هتفگ  یهدـب و  ارم  خـساپ  هک  هدـنام  یقاب  وت  رد  یئاناوت  تأرج و  نآ  زونه  اتفگـش  تفگ  هدـش  نیگمـشخ  دایز  رـسپ 

. دینزب ندرگ  هدرب و  ار  وا  دیئایب  کنیا 
ص:474  ، داشرإلا همجرت 

یتخیر ام  زا  هک  اهنوخ  همه  نآ  دومرف  هداد  رارق  بطاخم  ار  هناجرم  رـسپ  هتخادـنا  داجـس  دیـس  نمادـب  ار  دوخ  هدـش  باـتیب  بنیز ع  ( 1)
داجـس دیـس  ندرگب  تسد  هاـگنآ  یماـشایب  ار  اـم  نوخ  راوگرگ  یهاوخیم  مه  زاـب  هک  هتفرگن  مارآ  هدرکن و  زیربل  ارت  ماـقتنا  هساـک  زونه 

وا اـب  مه  ارم  يروآ  لـتقب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  موشیمن و  ادـج  وا  زا  مرادـیمنرب و  ردارب  راـگدای  زا  تسد  ادـخب  دـنگوس  دوـمرف  هدروآرد 
. شکب

زا تفگـش  تفگ  هدوـمن  هداز  ردارب  همعب و  یبـیجع  هاـگن  داـیز  رـسپ  مغ  تنحم و  نـیا  زا  هدوـسآ  میوشمهاـب  ود  ره  اـت  شکب  وا  اـب  ارم 
يو اب  مه  ار  وا  مشکب  ار  وا  هدازردارب  دوش  رارق  هاگ  ره  درادـیم  تسود  بنیز  منکیم  لایخ  ادـخب  دـنگوس  يدـنویپ  رهم  يدـنواشیوخ و 

. تسا یفاک  وا  یگراچیب  يارب  یناوتان  يرامیب و  دیرادب و  وا  زا  تسد  داد  روتسد  هاگنآ  مناسرب  لتقب 
ار قح  هک  ار  ادخ  شیاتس  تفگ  درک و  دوعـص  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  هدش  جراخ  رـصق  زا  هتـساخرب و  اج  زا  هناجرم  رـسپ  نیا  زا  دعب 

نایم زا  تخاس و  دوبان  ار  وا  نارای  هدازوگغورد و  درک و  يرای  ار  شنایرکـشل  دـیزی و  تخاس و  دـیپسور  ار  قح  لـها  دومرف و  راکـشآ 
. درب

يا تفگ  هدـش  تقاـطیب  دینـش  راـکبان  نآ  زا  ار  یئاوراـن  نینچ  هک  يدرجمب  دوب  یلع ع  نینمؤـملا  ریما  نایعیـش  زا  هک  فـیفع  هَّللا  دـبع 
ار ناربمیپ  نادنزرف  ینکیمن  ایح  هناجرم  رسپ  يا  هتشامگرب . هفوک  تیالوب  ارت  هک  تسوا  ردپ  دیزی و  تردپ و  وت و  وگغورد  ادخ  نمـشد 

. ینیشنیم هام  ياجب  يروک  برقع  نوچ  ینکیم و  دوعص  نایوگتسار  ربنم  رب  یشکیم و 
وا داد  روتسد  هدش  سبح  تمصع  تیب  لها  ناتسود  ياههنیس  رد  سفن  درکیم  لایخ  تشادن و  ار  يدمآشیپ  نینچ  راظتنا  هک  دایز  رـسپ 

هلـصافالب هدرک  دـنلب  ادـص  دزا ، هلیبق  موسرم  راعـشب  هَّللا  دـبع  دـندرک  ریگتـسد  ار  وا  هتخیر  فارطا  زا  نیرومأـم  دـیروایب  نم  کـیدزن  ار 
. دندرک اهر  هناجرم  رسپ  نارومأم  تسد  زا  ار  وا  هتخیر و  دجسم  رد  يدزا  درم  رفن  دصتفه 

ص:475  ، داشرإلا همجرت 
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وا هتفر  هَّللا  دبع  هناخب  يرومأم  داد  روتسد  هاگنابـش  نکیل  تفگن  ینخـس  دزاس  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  هکنآ  يارب  ار  زور  نآ  دایز  نبا  ( 1)
. دنزیوایب رادب  هفوک ] ینادهلابز   ] هخبس رد  ار  وا  مادنا  نارگید  تربع  يارب  دنزب و  ندرگ  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار 

دننادرگب هفوک  ياههلیبق  اههچوک و  مامت  نایم  رد  ار  نیسح ع  ماما  ترضح  رونرپ  رس  داد  روتـسد  تشادرب  متـس  شلاب  زا  رـس  هک  دادماب 
تشذگ مربارب  زا  تشاد  اج  هزین  زارف  رب  هک  نیسح ع  هدیرب  رـس  هک  یماگنه  مدوب  هتـسشن  هفرغ  نایم  رد  نم  زور  نآ  رد  دیوگ  مقرا  دیز 

«1  » تسا رتروآتفگـش  ام  تاشرازگ  زا  میقر  فهک و  نارای  دـمآشیپ  هک  هدرک  لاـیخ  اـیآ  دومرفیم  تئارق  ار  فهک  هروس  هیآ  مدـینش 
هدیرب رس  دنگوس  ادخب  مدرک  ضرع  دش و  تسار  ممادنا  رب  يوم  مدینـش  ینارون  هدیرب  رـس  نآ  زا  ار  هیآ  نیا  هک  يدرجمب  دنگوس  ادخب 
روتسد هچنانچ  ار  هدیرب  رس  دنداد و  تیرومأم  ماجنا  نوچ  و  تسا . فهک  باحصا  دمآشیپ  زا  رتروآتفگش  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  امش 

نیـسح ع و ماما  ترـضح  كرابم  رـس  دایز  رـسپ  دـنداد  تدوع  هرامالا  راد  هب  ار  رـس  دـندنادرگ  هفوک  ياـههلیبق  اـههچوک و  رد  دنتـشاد 
ماشب اهیفوک  زا  هدـع  نایبظ و  یبا  نب  قراط  يدزا و  هدرب  وبا  یهارمهب  ار  وا  هدرک و  میلـست  سیق  نب  رحز  هب  ار  بانج  نآ  ناراـی  ياـهرس 

میدومنن و يراددوخ  يراکادف  هنوگ  چیه  زا  هک  دننک  تباث  دنیامن و  میلست  هیوعم  نب  دیزی  هب  ار  ارهز ع  راگدای  هدیرب  رس  ات  داد  تمیزع 
______________________________

(1)
دوجو هنامیپ  وت  غاد  نوخ ز  زیربلدوبک  مراط  نیا  وت  يازع  هگرخ  يا 

دورف ناگدید  زا  هتخیر  وت  متام  ردنایولع  هک  ینوخ  هرطق  هراتس  رپ  يو 
دورس ار  هدنیارس  هچ  ره  وتیب  تسا  هلاناون  ار  هدنزاون  هچ  ره  وت  رب  تسا  هیرگ 

دوهش ات  بیغ  زا  وت  رهب  تسارس  متامزیر  کشا  وت  يازعب  نایکاخ  هن  اهنت 
دوسکشم يوسیگ  همه  شلبنس  یغابهیرام و  يارحص  وت  ناگتشک  نوخ  زا 

دوقر  نارگید  یئوت  کلم  فهک  رادیبيرس  دنک  نآرق  توالت  نانس  رب  یک 
ص:476  ، داشرإلا همجرت 

. میتفرگ اهنآ  زا  ینکیم  هظحالم  هچنانچ  ار  دوخ  نیرید  هنیک  میدروآ و  دردب  تخس  ار  وا  نادناخ  ربمغیپ و  لد 
زا هک  يو  هدـش  دـیزی  هاـگراب  دراو  سیق  نب  رحز  تقو  ناـمه  مدوـب  هیواـعم  نـب  دـیزی  شیپ  ماـش ، رد  نـم  دـیوگ  يریمح  هَّللا  دـبع  ( 1)

. داد دهاوخ  خر  هعقاو  هچ  وت  زا  سپ  هدروآ و  ربخ  هچ  وت  رب  ياو  دیسرپ  هدید  ار  هدربمان  هک  يدرجمب  تشاد  هقباس  البرک  دمآشیپ 
رفن هدجیه  قافتاب  نیـسح ع  هک  تسنآ  دمآشیپ  هصالخ  درک و  يرای  تنافلاخم  رب  ارت  ادخ  هک  ماهدروآ  يزوریپ  حتف و  هدژم  داد  خـساپ 

داهنشیپ میدومن و  چوک  وا  بناجب  هدرک  لصاح  عالطا  وا  دورو  زا  هک  يدرجمب  ام  دش و  دراو  ام  رب  شنارای  زا  رفن  تصش  تیب و  لها  زا 
هک دادماب  مه  ام  دندیزگرب  ام  تسد  میلـست  رب  ار  رازراک  نانآ  دننک  دربن  ای  دنیآرد و  دایز  رـسپ  نامرف  تحت  ای  دنوش و  میلـست  ای  میدرک 

زارف رب  ار  دوخ  ياهریشمش  میدروآرد و  دوخ  هرـصاحم  رد  ار  نانآ  فرط  ره  زا  میتخات و  اهنآ  رب  دروآرب  باجح  باقن  زا  رـس  دیـشروخ 
هتشاد رظن  رد  یهاگهانپ  هکنآ  نودب  دندرکیم و  ایهم  دوخ  يارب  زیرگ  هار  هدید  ام  لاگنچ  ریسا  ار  دوخ  هک  اهنآ  میداد  رارق  نانآ  ياهرس 
ریشمش غیت و  برـض  زا  دننکیم  زاورپ  وس  نآ  وس و  نیاب  زاب  نینوخ  لاگنچ  زا  هک  اونیب  نارتوبک  دننام  دندرکیم و  رارف  ام  تسد  زا  دنـشاب 

ام هجیتن  رد  هدرواین  تمواقم  بات  هلولیق  باوخ  رادـقم  ای  رتش  رحن  زا  رتداـیز  ادـخب  دـنگوس  دـندشیم و  هدـنهانپ  اـهرازین  اـهلادوگب و  اـم 
ار ناشاههماج  هدنکفا و  كاخ  يور  رد  هنهرب  ار  ناشاهندب  میدرک و  ادج  ناشاهنت  زا  رس  میدروآرد و  ياپ  زا  ار  اهنآ  گرزب  کچوک و 

ناشاهندـب رب  داـب  دـیباتیم و  اـهنآ  رب  دیـشروخ  هک  دیـسر  اـجنآب  ناشماجنارـس  میدرک و  هدولآ  كاـخب  ناـشاهتروص  هتـشغآ و  ناـشنوخب 
. دندوب سکرک  باقع و  ناشناگدننکترایز  دیزویم و 

ماقم خـیرات  هتفگ و  دـیزی  لد  دـنیآ  شوخ  يارب  اهنت  درخیب  رومأم  نیا  ار  لـصایب  یهاو و  نانخـس  نیا  همه  دـینکیم  هظحـالم  هچناـنچ 
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اهخاروسب دـننک و  رارف  دربن  زا  دـندوبن  یمدرم  نانآ  دـنکیم  مولعم  هدرک و  تباث  الماک  ار  شنارای  وا و  يراشفاپ  قح و  قاقحا  ینیـسح و 
درک و افو  دوخ  دهعب  وا  تسایر  هار  هتشک  هن  هدوب  قشع  لیتق  نیسح ع  هتـشادن و  دوجو  ادخ  ریغ  زا  سرت  اهنآ  هریمخ  رد  دنوش و  هدنهانپ 

. دهد همتاخ  شیناگدنزب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  تسناوتیمن  یئورین  چیه  هن  رگ 
دوب  گنت  رادناهج  هاش  يارب  اینددوب  گندخ  راک  هن  قشع  دیهش  لتق 

دوب گنن  روفصع  هجنپ  ار ز  زابهشتسین  زاب  دروامه  داب  هچ  ره  روفصع  ص:477   ، داشرإلا همجرت 
دوب گنرش  فلاخم  ماکب  اقب  دهشوا  نانع  یتفرگن  رگ  تسلا  دهع 

یکدنا دینش  ار  راظتنا  فالخ  رب  دمآشیپ  نبا  هک  دیزی  ( 1  ) دوب گنل  هصرع  نیا  رد  لقع  قارب  ياپنیسح  يزابناج  تلاح  سرپ  قشع  زا 
ره متسنادیم و  رادربنامرف  عیطم و  یمدرم  ار  امش  نم  دیتشکیمن  مه  ار  نیـسح  هاگ  ره  تفگ  تشادرب و  رـس  هاگنآ  هتخادنا  ریزب  ار  شرس 

. متشذگیمرد نیسح ع  هدرک  زا  مدوب  دایز  رسپ  ياجب  نم  هاگ 
لغ داد  نامرف  دنیامن و  ماش  تمیزع  هدامآ  زین  ار  ریسا  نادنزرف  نانز و  داد  روتسد  داتسرف  ماشب  ار  ادهـش  ياهرـس  دایز  رـسپ  هکنآ  زا  سپ 

تشاد لیسگ  ماشب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هبلعث و  نب  رفحم  هارمهب  ار  ارـسا  هدومن و  لولغم  ار  داجـس ع  ماما  ندرگ  تسد و  هدروآ  هعماج 
. دندش قحلم  دندوب  كرابم  رس  رومأم  هک  شنایهارمه  سیق و  نب  رحز  هب  هار  رد  ات  هدرک  قیرط  یط  نانآ  و 

هاگراب برد  هب  نوچ  تفگن و  نخـس  دوب  كرابم  رـس  لماح  هک  اهنآ  زا  یکی  اب  نیـسحلا ع  نب  یلع  ترـضح  ماشب  دورو  ات  هار  مامت  رد 
. تسا هدروآ  دیزی  روضحب  ار  ناریسا  ناراکدب و  نونکا  مه  هک  رفحم  تسنیا  تفگ  هدرک  ادص  نانکسراپ  هبلعث  نب  رفحم  دندیسر ، دیزی 

دومرف هدرک و  نایب  دوبن  نآ  رد  یـسوه  اوه و  هنوگ  چـیه  هبئاش  هک  یتسرد  تسار و  نخـس  هدرواین و  بات  اـجنیا  رد  نیـسحلا ع  نب  یلع 
. تسا هدیئازن  يو  زا  رتراکبان  رتریرش و  رفحم ، ردام 

: تفگ درک  هریخ  ار  وا  يانیبان  ناگدید  نیسح ع  ینارون  رس  دنداد و  رارق  دیزی  ربارب  رد  ار  ادهش  ياهرس  هک  یماگنه 
. دندوب متس  نایاش  هدش و  نیرفن  نانآ  هک  دیشخرد  ام  هاگراب  رد  يزیزع  مدرم  ياهرس 

ص:478  ، داشرإلا همجرت 
دایز رسپ  تسدب  فط  نیمزرس  رد  هک  دنتسه  یئاهرـس  نامه  اهنیا  يرآ  تفگ  تشاد  روضح  هک  مکح  ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی  ( 1)

ادـخ ص لوسر  رتخد  يارب  هدرک و  رپ  ار  اـیند  اـهگیر  هزادـناب  هیما  لـسن  يرآ  دـندمآرد ، ياـپ  زا  تسا  یتسپ  بسن  بسح و  ياراد  هک 
. دنامن یقاب  یلسن 

. دوش تکاس  داد  روتسد  دز و  شاهنیس  هب  هدیرب و  ار  وا  نخس  دیزی 
اب دراذگ و  اپ  ریز  ارم  قح  دیرب و  ارم  يدنواشیوخ  تردپ  نیسح ، رسپ  يا  تفگ  هتـشاد  فوطعم  داجـس  دیـس  بناجب  نخـس  يور  هاگنآ 

. یئامنیم هدهاشم  نونکا  هک  درک  هلماعم  نینچ  وا  اب  ادخ  هجیتن  رد  تخادرپ  عازنب  تنطلس  هراب  رد  نم 
دنکیمن ادیپ  روهظ  امش  رد  دیآیمن و  دوجوب  یتبیصم  يراوگان و  چیه  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  داینبدب  نآ  خساپ  رد  داجـس ع  ترـضح 

. تسناسآ ادخ  يارب  راک  نیا  انامه  میاهدرک و  تبث  تاردقم  باتک  رد  ار  نآ  ام  نیا  زا  شیپ  هکنیا  زج 
یخـساپ تسناوتن  دلاخ  هدب  ار  وا  خساپ  تفگ  دنک  تکرح  نیـسح ع  رادغاد  دنزرف  ياپباپ  دناوتیم  دلاخ  شدنزرف  درکیم  لایخ  هک  دـیزی 
دمآشیپ ره  رادب  میدقت  كرابم  ضرعب  ار  هیآ  نیا  نومضم  تفگ  دیزی  دوخ  درادب  هضرع  نیـسحلا ع  نب  یلع  ترـضح  ینویامه  ماقمب 

. درذگیمرد اهنآ  زا  يرایسب  زا  ادخ  تسامش و  دوخ  بسانمان  ياهراک  رثا  رب  دسریم  امشب  هک  يراوگان 
ار ربمغیپ ص  نادنزرف  دـیزی  نوچ  دـندیناشن و  يو  ربارب  رد  ار  نانآ  هدرک  دراو  ار  نیـسح ع  نادـنزرف  نانز و  داد  روتـسد  وگتفگ  زا  سپ 

نینچ تشادـیم  يدـنواشیوخ  امـش  اب  وا  رگا  داـنک  تشز  ار  هناـجرم  رـسپ  يور  ادـخ  تفگ  هدـش  تحاراـن  دـید  یبساـنمان  رایـسب  عضوب 
. داتسرفیمن ماشب  عضو  نیا  اب  ار  امش  درکیمن و  داجیا  امش  يارب  ار  يدمآشیپ 
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ص:479  ، داشرإلا همجرت 
دـش رثأتم  ام  لاح  هدهاشم  زا  دیزی  دـندومن  دـیزی  سلجم  دراو  راب  تقر  عضو  نآ  اب  ار  ام  هک  یماگنه  هدومرف  نیـسح ع  رتخد  همطاف  ( 1)
نیا تسا  بسانم  ردقچ  تفگ  دیزی  هب  داتفا  مدوب  هرهچابیز  يرتخد  هک  نمب  شمشچ  دوب  نوگخرس  یمدآ  هک  اهیماش  زا  یکی  تقونامه 

دتفیب قافتا  دـیاب  مه  هعقاو  نینچ  مدرک  لاـیخ  تفرگارف و  ارم  ياپارـس  هزرل  دـش و  تسار  نم  مادـنا  رب  يوم  یئاـشخبهب  نمب  ار  كزینک 
. مدش هدنهانپ  وا  نمادب  هتفرگ و  تسدب  ار  ماهمع  هماج  هناباتیب 

تفگ شاهمع  اب  یگتفشآ  نآ  ردتفشآرب  كدوک  نآ  یماش  فرح  ز 
دریگیمن دوخب  دوصقم  تروص  قافتا  نینچ  هاگ  چیه  تسنادیم  هک  ماهمع  ار  ناسخ  نیا  مشاب  راکتمدخ  هکار  ناوتان  نیا  دوبن  سب  یمیتی 

هک تسین  ناـنچ  دوب  یهاوخ  راـبت  شیوخ و  شنزرـس  دروم  هشیمه  يارب  یئوگیم و  غورد  ادـخب  تفگ  هدرک  باـطخ  یماـش  درم  نآ  هب 
. ددرگ لئان  وزرآ  نیا  هب  دناوتیم  دیزی  هن  یسرب و  دوصقم  نیاب  یناوتیم  وت  هن  ياهتشادنپ 

. مناشوپیم لمع  تروص  ار  دوخ  هدارا  مهاوخب  رگا  منک و  ادیپ  تسد  واب  مناوتیم  نم  یئوگیم  غورد  تفگ  هدش  مشخ  رد  دیزی 
نیا ماـجنا  رد  نیا  زا  شیب  یهاوخب  هاـگ  ره  داد و  دـهاوخن  يروظنم  نینچ  ناوت  ارت  ادـخ  یـسریمن و  دوخ  دارمب  هاـگ  چـیه  دوـمرف  بنیز 
نینچ ینم  لثم  اب  تفگ  هدش  ناشیرپ  مشخ  يدایز  زا  دیزی  یئآرد  نارگید  نیدب  يرادرب و  تسد  ام  نیئآ  زا  دیاب  یئامنب  يراشفاپ  روظنم 

. دندش جراخ  نید  زا  وت  ردپ  ردارب و  انامه  یهدیم  تبسن  ینیدیب  هب  ارم  یئوگیم و  نخس 
. هدوب نم  ردارب  ردپ و  ياهیئامنهار  تکرب  زا  دیاهتشاد  تردپ  دج و  وت و  ینید  كدنا  مه  رگا  دیزی  يا  دومرف  بنیز 

متس دیاب  هتسشن  تنطلس  هکیرا  رب  هدش و  راوس  دوصقم  رامح  رب  زورما  وت  يرآ  دومرف  بنیز  ادخ ! نمـشد  يا  یئوگیم  غورد  تفگ  دیزی 
ینک

ص:480  ، داشرإلا همجرت 
. یهد رارق  ازسان  شحف و  فده  ار  تلاسر  ترضح  نادناخ  يرادناهج  يورین  هب  و 

دوصقمب تسا  نکمم  هرخالاب  درک  لایخ  هک  یماش  درم  نآ  دش  تکاس  دیشک و  تلاجخ  هدمآ  دوخب  نخـس  نیا  زا  هکنآ  دننام  دیزی  ( 1)
هدرسفا تخـس  هک  دیزی  درک  هداعا  ار  دوخ  شهاوخ  هرابود  دشاب  هدرب  یمهـس  مه  وا  هدش  هدرتسگ  هک  یملظ  هرفـس  نیا  زا  دسرب و  دوخ 

. دشکب ارت  ادخ  وش  رود  تفگ  دوب  هدش  هداد  تبسن  ینیدیب  يدرخیب و  هب  هدش و 
ياهراگدای دنداد ، اج  دوب  دوخ  هناخ  هب  لصتم  هک  هدحیلع  هناخ  رد  داجـس  ترـضح  قافتاب  ار  تمـصع  هداوناخ  داد  روتـسد  نیا  زا  دـعب 

. دنتسیز اجنآ  رد  زور  دنچ  ربمغیپ ص 
. ینادرگرب هنیدمب  ار  ریسا  ياهنز  دیاب  وت  هک  ینک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  تفگ  هتشاد  راضحا  ار  ریشب  نب  نامعن  نیا  زا  سپ 

ره دنک  تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  ادخ  تشاد  راهظا  هدرک و  تولخ  نیـسحلا ع  نب  یلع  اب  دزاس  مهارف  ار  نانآ  رفـس  بابـسا  هکنآ  زا  شیپ  و 
نانچ نکیل  مدیناهریم  نتـشک  زا  ار  وا  متـسناوتیم  هک  ییاج  ات  مدادیم و  ماجنا  درکیم  بلط  نم  زا  هچ  ره  مدشیم  وربور  وت  ردپ  اب  نم  هاگ 

تاجایتحا نک و  هبتاکم  نم  اب  دورو  زا  سپ  یئامن  هنیدـم  تمیزع  دـیاب  هک  نونکا  دـش و  يراج  تیفیک  نیمهب  یهلا  ياـضق  ینیبیم  هک 
. دندرک میدقت  وا  ترضحب  ار  شناسک  وا و  هماج  داد  روتسد  هاگنآ  هاوخب  نم  زا  ار  دوخ 

هد و تکرح  ار  ناوراک  هنابش  داد ، روتسد  واب  داتـسرف و  نامعن  دزن  ار  یلوسر  دیزی  درک  تکرح  هنیدم  بناجب  نامعن  قافتاب  مغ  ناوراک 
دورف اهنآ  زا  يرترود  ياج  رد  دـندرک  لوزن  یلحم  رد  نوچ  دـنتفین و  وت  مشچ  زا  هک  شاب  رود  اهنآ  زا  ردـقنآ  ورب و  اـهنآ  بقع  زا  دوخ 
ءاضق دنهاوخب  رگا  هک  وش  رود  تلاسر  نادناخ  زا  ردـقنآ  هلفاق  لوزن  تقو  رد  هرخالاب  شاب و  اهنآ  تسارح  هجوتم  تنارای  دوخ و  يآ و 

. دنشکن تلاجخ  دنریگب  وضو  ای  دننک  تجاح 
ص:481  ، داشرإلا همجرت 
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اجب تنس  هدرک و  بجاو  كرت   ) هکنآ زا  ربخیب  دوب  دایز  رسپ  زا  رترادنید  رتافواب و  دیزی  دنیوگب  مدرم  ات  داد  نآ  يارب  ار  تاروتـسد  نیا 
(. دروآیم

یتمدخ چیه  زا  درکیم و  تیاعر  ار  تبحم  لامک  هار  رد  هراومه  دادیم و  تکرح  هنیدم  فرطب  ار  هودـنا  مغ و  هلفاق  رمالا ، بسح  نامعن 
«. 1  » دندش هنیدم  دراو  ات  دومنیمن  يراذگورف 

[ رورس نآ  تداهش  زا  هنیدم  مدرم  عالطا   ] 4 لصف -

هتفر و هنیدمب  تفگ  هدرک  راضحا  ار  یملس  کلملا  دبع  داتسرف  ماشب  ار  نیسح ع  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  دایز  رـسپ  هکنآ  زا  سپ  ( 1)
. نک ربخاب  نیسح ع  نتشک  زا  ار  صاع  دیعس  نب  ورمع 

اب شیرق  زا  يدرم  مدیـسر  هنیدم  کیدزن  نوچ  مدیدرگ  راپـسهر  هنیدم  بناج  هدـش و  راوس  دوخ  هلحارب  رمالا  بسح  هتفگ  کلملا  دـبع 
دنگوس ادخب  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ  دینـش  یهاوخ  ریما  زا  دشاب  يربخ  ره  متفگ  هدروآ  هزات  ربخ  هچ  دیـسرپ  درک و  تاقالم  نم 

. هدش دیهش  نیسح ع 
! درک دهاوخ  نادنخ  داش و  ار  ریما  هک  يربخ  متفگ  هدروآ  ربخ  هچ  دیسرپ  مدش  دراو  ورمع  رب  نوچ 

______________________________

(1)
هاگیب هاگ و  ار  هر  دندومیپ  هبهآ  رکشل  نآ  زاجح  کلم  يوس 

روش رگد  رس  رب  نایع  دش  ار  مرحرود  زا  برثی  هار  تشگ  ادیپ  وچ 
لکشم تخس  ار  مرح  لها  يدبلزنم  هاگنب و  نآ  رهش و  دورو 

درمناوج يا  برثی  يوس  وش  ناوردرد  زا  رپ  لد  هاش  تفگ  هگنآ  سپ 
ام رس  رب  دمآ  هک  اغوغ  نآ  زاامیپهار  لیلد  يا  هد  ربخ 

دوز نتشیوخ  بسا  دیزیگناربدوجیذ  ناطلس  نآ  رما  زا  ریشب 
دایرف تخس  لد  هدرپ  زا  دزبداشنا  رعش  نیا  درک  رهش و  ردنا  دش 

دمرس هاش  دش  نیک  غیت  دیهشدمحا  نید  ناوریپ  يا  تفگب 
یناگدنز وا  زا  سپ  دمآ  خلت  هکیناف  راد  نیا  زا  تشذگب  یهش 

كالول هاش  شود  دوب  شیاج  هکكاخ  رب  هراب  زا  نوگن  دش  يویدخ 
داد  رس  شیوخ  دج  نید  هاربداد  هش  نآ  یماک  هنشت  نآ  ابا 

ص:482  ، داشرإلا همجرت 
زا ار  هنیدـم  مدرم  هک  يدرجمب  نک  ربخاـب  وا  تداهـش  زا  ار  مدرم  نونکا  مه  داد  روتـسد  ورمع  دـش  هتـشک  نیـسح ع  هک  دـنادب  ریما  ( 1)

كانزوس و هلان  نانچ  زور  نآ  ات  هک  دیـسر  شوگب  مشاه  ینب  ياهناخ  زا  يدایرف  هلان و  ناـنچ  مداد  عـالطا  هیلا  راـشم  ترـضح  تداـهش 
رعـش نومـضم  دمآشیپ  نیا  طاشنب  هدز و  يدنخبل  دـید  ارم  نوچ  متفر  ورمع  شیپ  یمومع  مالعا  زا  سپ  تشادـن  هقباس  شارخلد  دایرف 

. دناوخ نم  يارب  ار  برکیدعم  ورمع 
. دندمآ دایرفب  بنرا  گنج  زور  يادرف  رد  ام  ياهنز  هک  دننزیم  دایرف  هلان و  نانچ  زورما  دایز  ینب  ياهنز 

. درک دمآشیپ  نامثع  نتشک  زا  سپ  هک  يدایرف  هلان و  ربارب  رد  دایرف  هلان و  نیا  دومن  هفاضا  و 
. دمآ دورف  ربنم  زا  هدومن  ینادردق  راهظا  دیزی  دنسپان  راک  زا  تخاس و  ربخاب  نیسح  ندش  هتشک  زا  ار  مدرم  هتفر و  ربنمب  هاگنآ 
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هک لسالسلا  وبا  تفگ  عاجرتسا  هملک  هداد و  تیلـست  شنادنزرف  نتـشک  زا  ار  وا  دش و  دراو  وا  رب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نارازگراک  زا  یکی 
شفک اب  هدش  رثأتم  هَّللا  دـبع  دیـسر ! امب  نیـسح ع  هیحان  زا  هک  یتحاران  مه  نیا  تفگ  هدرک  یئامندوخ  راهظا  دوب  يو  نارازگراک  زا  زین 
مدوب وا  هارمه  رگا  ادخب  دنگوس  یهدب  نیـسحب ع  یئاوران  تبـسن  نینچ  دح  هچ  ارت  هدرکن  هنتخ  ردام  رـسپ  يا  تفگ  هدـیبوک  وا  ناهدـب 

رب ارم  نادنزرف  هودنا  دنکیم و  رورسم  ارم  هک  یلمع  ادخب  دنگوس  موش و  دیهـش  وا  باکر  رد  ات  مرادنرب  تسد  يو  زا  متـشادیم  تسود 
متـس هب  هدرک و  تکرح  وا  ياپب  اـپ  هدـش و  دیهـش  نم  يومع  رـسپ  ردارب و  باـکر  رد  نم  ياـهراگدای  هک  تسناـمه  دزاـسیم  راومه  نم 

هاگ ره  تخاس و  گرزب  نیسح ع  تداهشب  ارم  هودنا  هک  ار  ادخ  ساپس  تفگ  هدرک  نارضاحب  ور  هاگنآ  دناهدیزرو  یئابیکـش  نارگمتس 
هار رد  نم  نادنزرف  میامن  تاساوم  وا  ترضح  اب  متسناوتن  نم 

ص:483  ، داشرإلا همجرت 
. دنتخاس دیپسور  ارم  دندراپس و  ناج  يو 

ءامـسا و یناه و  ما  شنارهاوخ  قافتاب  دش  ربخاب  نیـسح ع  تداهـش  زا  هک  يدرجمب  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  نامقل  ما  زور  نآ  رد  ( 1)
. دناوخیم البرک  نادیهش  يراوگوس  رد  ار  نومضم  نیا  دش و  جراخ  دوخ  لزنم  زا  نانک  هیرگ  هنهرب  رس  اب  بنیز  هلمر و 

زا سپ  هک  دیدرک  هلماعم  نینچ  منادنزرف  اب  ارچ  دینامزلا  رخآ  تما  هک  امـش  دسرپب  امـش  زا  هاگ  ره  داد  یهاوخ  ار  ادخ  ربمغیپ  باوج  هچ 
اب دوبن  بسانم  مدومن  تیاده  تسار  هارب  ار  امـش  هکنآ  ياجب  دـیدومن  هتـشغآ  دوخ  نوخب  ار  یعمج  ریـسا و  ار  ناشیخرب  نم  تشذـگرد 

. دیهد ماجنا  یتشز  راتفر  نینچ  نم  ناشیوخ 
نکیل دسریم  شوگب  یئادـص  دندینـش  مدرم  بش  همین  دـیناشوپ ، هایـس  سابل  رد  ار  ملاع  رات  هریت و  نامـسآ  دیـسر و  نایاپب  زور  نآ  نوچ 

. دیوگیم دننیبیمن و  ار  وا  هدنیوگ 
زا اهینامسآ  مامت  دش  دیهاوخ  التبم  یهلا  يراتفرگ  باذعب و  يدوز  نیمهب  دینادب  دیدرک  دیهش  ار  نیـسح ع  ینادان  يور  زا  هکیمدرم  يا 

تنعل ار  امـش  مه  یـسیع  یـسوم و  دننکیم ، تنعل  امـش  رب  نامـسآ  مدرم  اهنت  هن  دـننکیم  نیرفن  امـش  رب  اههلیبق  هیلک  هتـشرف و  ربمغیپ و 
. دننکیم

[ تیب لها  ءادهش  مان   ] 5 لصف -

دیس دوخ  قافتاب  دناهدش  دیهش  نیسح ع  ماما  ترضح  باکر  رد  البرک  دمآشیپ  رد  هک  هدع  یماسا  ( 2)
ص:484  ، داشرإلا همجرت 

نینبلا ما  ناشردام  نینمؤملا ع و  ریما - نادنزرف  رفن  راهچ  نیا  نامثع  رفعج 4  هَّللا 3  دبع  سابع 2  یماسا 1  نیاب  هدوب  رفن  هدجیه  ءادهشلا 
ماما دوخ  نادنزرف  هَّللا  دبع  یلع 8  تسا 7  یفقث  دوعـسم  رتخد  یلیل  ناشردام  هک  نینمؤملا  ریما  نادـنزرف  رکب  وبا  هَّللا 6  دبع   5 « 1  » هدوب

بلاط 14 یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نادـنزرف  نوع  دمحم 13  یبتجم 12  نسح  ماما  نادنزرف  هَّللا  دـبع  رکب 11  وبا  مساق 10  نیسح ع 9 
. نیعمجا مهیلع  هَّللا  ۀمحر  بلاط  یبا  نب  لیقع  هداون  دیعس  وبا  نب  دمحم  لیقع 17  نادنزرف  نمحرلا  دبع  رفعج 16  هَّللا 15  دبع 

نآ ياپ  نیئاپ  رد  همه  هک  دنا  نیـسح ع  ماما  ترـضح  ياهومع  رـسپ  ناگدازردارب و  ردارب و  دـندوب  مشاه  نادـناخ  زا  هک  رفن  هدـفه  نیا 
هک دنتخاس  نوفدم  هدش  دیهش  هک  یلحم  رد  ار  بانج  نآ  هک  تسا  ینثتسم  لضفلا  وبا  ترـضح  هدع  نیا  زا  اهنت  هدش و  نوفدم  ترـضح 

هریخ ار  باتملاع  دیشروخ  مشچ  ترضح  نآ  رهطم  دقرم  نونکا  مه 
______________________________

. هدورس نینچ  جورم  ياقآ  ار  نینبلا  ما  لاح  نابز  ( 1)
منیرق ایند  تنحم  اب  نم  هکمنینبلا  ما  رگد  اناج  ناوخم 
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منینمؤملا ریما  هیاس  رسبيدوب  هک  يزور  نینبلا  ما  مدب 
منید هاش  ناز  متشاد  اهرسپنم  نوچ  دنتفگ  نینبلا  ما  ارم 
منیمی زا  راسی و  زا  يدندبنابات  هام  نوچ  یکی  ره  ناناوج 

منیمث رد  نآ  سابع  رگدرفعج  نامثع و  هَّللا و  دبع  مانب 
منیبم ناطلس  هن  نادنزرف  هنلاب  رپیب و  متسه  زورما  یلو 

منینزان نینب  زا  دای  منکدناوخ  هک  سک  ره  نینبلا  ما  ارم 
منیبج  راسخرب و  یلیس  منزنانیبج  هم  ناز  مروآ  رطاخب 

ص:485  ، داشرإلا همجرت 
تمـسقب هراشا  ترایز  ماگنه  رد  نیرئاز  دنرادن و  یـصخشم  ياهربق  میدرب  مان  هک  يرگید  هدع  ناردارب و  مینادیم  هچنانچ  و  ( 1  ) هتخاس

تسنوفدـم و نادیهـش  نامه  اب  زین  ع  ربکا ) یلع -  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  دـنیامنیم و  دـننوفدم  ناگدربمان  هک  ترـضح  ياپ  نیئاـپ 
. تسا هدش  نوفدم  نیسحب ع  رتکیدزن  نیریاس  زا  دنیوگیم  هچنانچ 

يرآ میرادن  غارس  نانآ  يارب  ینیعم  دقرم  ام  دناهدیدرگ و  نوفدم  ترضح  نآ  فارطا  هدش  دیهش  وا  باکر  رد  هک  نیـسح ع  نارای  اما  و 
نوفدـم رئاح  زا  جراخ  ناگدربمان  دراد و  هطاـحا  اـهنآ  رب  ینیـسح  كراـبم  رئاـح  هک  تسناـمه  تسکیدزن  تقیقح  هب  ملـسم و  هک  هچنآ 

. دهد رارق  نانآ  نکسم  ار  نادیواج  تشهب  دنادرگ و  دونشخ  ار  همه  دشاب و  دونشخ  اهنآ  همه  زا  لاعتم  يادخ  دنتسین 

. دوشیم هراشا  وا  تبیصم  رکذ  ترایز و  نیسح و  لئاضف  زا  یخرب  هب  باب  نیا  رد  مراهچ  باب 

هراشا

نیـسح ع درادـب . تسود  ار  نیـسح ع  هک  یـسک  ادـخ  درادـب  تسود  منیـسح  زا  نـم  تـسنم و  زا  نیـسح  هدوـمرف  ادـخ ص  لوـسر  ( 2)
. ناگهداون زا  تسیاهداون 

نایاونیب ناگراچیب و  هاگیاج  ارم  اراگدرورپ  دیلان  لاعتم  يادـخب  تشهب  یماگنه  دـنیادخ ، شرع  هراوشوگ  ود  نیـسح  نسح و  هدومرف  و 
. ماهداد تنیز  نیسح ع  نسح و  دوجوب  ارت  یتسه  ناکرا  هک  یتسین  لاحشوخ  هدرکن و  افتکا  هزادنا  نیاب  دومرف  ادخ  يداد ، رارق 

ص:486  ، داشرإلا همجرت 
. دیلاب دوخب  یسورع  دننام  تشهب  ماگنه  نیا  دومرف  ادخ ص  لوسر 

ار نسح ع  ماما  ادخ ص  لوسر  دنتفرگیم  یتشک  رگید  کی  اب  ادخ ص  لوسر  ربارب  رد  نینسح ع  يزور  هدومرف  قداص ع  ترضح  ( 1)
رب ار  گرزب  تسین  بساـنم  دـیناسر  ضرعب  تـشاد  روـضح  هـک  همطاـف ع  نزب ، نـیمز  رب  ار  وا  ریگب و  ار  نیـسح  کـنیا  درکیم  عیجـشت 

. دنکیم عیجشت  ار  نیسح ع  تسا و  رضاح  مه  لیئربج  هکلب  متسین  اهنت  نم  دومرف  ادخ ص  لوسر  یئامرف  عیجشت  کچوک 
دش و ام  بیـصن  نینـسح  تبحـص  فرـش  لاس  نآ  مدشیم  فرـشم  ادخ  هناخ  جح  هب  هک  یلاس  هدرک  تیاور  شدج  زا  یعفار  میهاربا  ( 2)
هب دـمآیم و  ریزب  بکرم  زا  ناشمارتحا  يارب  دیـسر ، یم - هک  هراوس  ره  دـنتفریم و  جـح  هب  هداـیپ  دوجو  ملاـع  گرزب  ود  نآ  ماـگنه  نآ 

لمع زا  هدـمآ  صاقو  دعـس  شیپ  دـمآ  نارگ  نارفاسم  زا  یخرب  هب  يور  هدایپ  هنوگ  نیا  هرخالاب  ات  درکیم  تکرح  هدایپ  ناـنآ  زا  يوریپ 
میناوتیمن ناشمارتحا  رظن  زا  ام  دـننک  تکرح  هدایپ  ماقمیلاع  دیـس  ود  نیا  هک  یتروص  رد  دـندومن  هفاـضا  هدرک و  یتحاراـن  راـهظا  دوخ 

امـش نایهارمه  زا  هدـعب  يور  هدایپ  تشاد  هضرع  نسح ع  ماما  ترـضحب  صاقو  دعـس  یئامنب  ار  راک  نیا  هراـچ  تسا  بوخ  میوش  راوس 
امش هاگ  ره  نیا  رب  انب  دنوش  راوس  دنهدیمن  هزاجا  دوخب  دینکیم  تکرح  هدایپ  امش  تارضح  دننیبیم  هک  یتروص  رد  اهنآ  هدمآ و  نارگ 
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. دیناهریم یگتسخ  رازآ  زا  ار  هتسخ  نارفاسم  دیوش  راوس  بکرمب  مه 
هدایپ زا  هدع  دوشیم  مولعم  هک  کنیا  میئامیپهب و  هدایپ  ياپ  اب  ار  رفـس  نیا  میاهدـشدهعتم  ام  اریز  میوشیمن  راوس  ام  دومرف  نسح ع  ماما 

. مینک تکرح  ههاریب  زا  هدرک  ار  اهنآ  لاح  تاعارم  میرادن  هراچ  دناهدمآ  هوتسب  يور 
ص:487  ، داشرإلا همجرت 

مرکا ص ربمغیپ  مدید  یکانتشحو  باوخ  بشید  تشاد  هضرع  هدش  بایفرـش  ادخ ص  لوسر  روضح  يزور  ثراح  رتخد  لضفلا  ما  ( 1)
ار تباوخ  مه  زاـب  لاـح  نیع  رد  دومرف  منکیم  يراددوخ  نآ  راـهظا  زا  هک  تسا  یبیجع  باوخ  درک  هضرع  وگب  ار  دوخ  باوخ  دیـسرپ 

یبوخ رایسب  باوخ  دومرف  ادخ  لوسر  داتفا . نم  نماد  رد  دش و  ادج  امـش  ندب  زا  هعطق  هکنآ  دننام  مدید  باوخ  رد  درک  ضرع  نک  لقن 
رد ترـضح  نآ  دش  دلوتم  نیـسح ع  نوچ  دوب و  دهاوخ  وت  نماد  رد  دنزرف  نآ  دروآ و  دـهاوخ  يدـنزرف  همطاف ع  يدوز  نیدـب  يدـید 

یهاـگن مرکا ص  لوسر  ترـضح  مدـش  دراو  ادـخ ص  لوسر  رب  دوـب  نم  نماد  رد  نیـسح ع  هک  ناـنچمه  يزور  تفرگ  رارق  نم  نماد 
نم رب  لیئربج  نونکا  مه  دومرف  دیتسیرگ ؟ ارچ  داب  امـش  يادف  مردام  ردپ و  متـشاد  هضرع  دش  دولآ  کشا  شناگدـید  هدومن  نیـسحب ع 

. دروآ نم  يارب  وا  گنر  خرس  كاخ  زا  یکاخ  دننکیم و  دیهش  ارم  دنزرف  نیمه  يدوزب  نم  تما  داد  ربخ  دش و  لزان 
مدرکضرع دیرگیم  ترضح  نآ  مدرک  هجوت  دوب  بانج  نآ  نماد  رد  نیسح ع  دوب و  هتسشن  ادخ ص  لوسر  يزور  دیوگ  هملـس  ما  ( 2)

تیلست نیسح ع  مدنزرف  تداهـش  تشذگردب و  ارم  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  نونکا  مه  دومرف  دینکیم  هیرگ  ارچ  داب  امـش  يادف  مردپ 
. درک دنهاوخ  دیهش  ار  وا  هتخاس  مورحم  نم  تعافش  زا  ار  اهنآ  ادخ  هک  نم  ناتما  زا  هدع  تشاد  راهظا  داد و 

رـس و راـبغ  درگ و  مدـید  تعجارم  رد  دـش  هلـصاف  یتدـم  تفر و  نوریب  نم  هناـخ  زا  مرکا ص  لوـسر  ترـضح  یبـش  هتفگ  وـمه  و  ( 3)
نآ زا  هک  ار  هقباسیب  لاـح  نیا  هتـسب  مکحم  هتـشاد  یفخم  نآ  رد  يزیچ  هکنیا  دـننام  ار  دوخ  تشم  هتفرگارف و  ار  ترـضح  نآ  تروص 

ارم تعاس  نیا  رد  دومرف  مدیسرپ  ار  شتلع  مدرک  هدهاشم  ترضح 
ص:488  ، داشرإلا همجرت 

اجنآ رد  ات  مدومن و  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  دوخ  تیب  لها  نادنزرف و  زا  هدع  نیـسح و  مدنزرف  هاگلتق  دندرب و  البرک  مانب  قارع  زا  یلحمب 
. یئامن يرادـهگن  الماک  ار  اهنآ  دـیاب  مراپـسیم  وت  هب  ماهدروآ و  ار  اهنآ  زا  هنومن  کنیا  مدرکیم و  عمج  ار  اهنآ  ياـهنوخ  هراومه  مدوب 

. مدومن يرادهگن  هتسب و  مکحم  ار  نآ  رس  هتخیر و  هشیش  رد  هتفرگ و  دوب  یگنر  زمرق  كاخ  دننام  هک  ار  ادخ  لوسر  تناما  نم 
يارب مدرکیم و  هاگن  مدیئوب و  یم - متشادیم و  رب  ار  هشیـش  نآ  بش  زور و  درک  تمیزع  قارع  بناجب  هکم  زا  نیـسح ع  هک  یماگنه  و 
يداع لاحب  ار  هشیش  نآ  زور  لوا  دیسر  دوب  ترضح  نآ  تداهش  زور  هک  مرحم  مهد  زور  نوچ  متـسیرگیم و  ترـضح  نآ  ياهتبیـصم 

هدومرف هتفای و  تداهـش  نیـسح ع  متـسناد  متفای و  هزات  نوخ  ار  نآ  تایوتحم  هداتفا  هشیـش  نآب  ممـشچ  زور  رخآ  مدـید  دوخ  یگـشیمه 
راک نیا  يور  زا  هدرپ  لاح  نیع  رد  متـسیرگیم و  هتخادرپ و  هلان  هجـض و  هب  دوخ  هناخ  رد  هدرک  ادیپ  یجراخ  قادصم  ادـخ ص  لوسر 
ندش لیدبت  خـیرات  هرخالاب  دـنیامن و  شنزرـس  هدرک و  رخـسمت  ارم  دـناهنیدم  رد  هک  تیب  لها  نانمـشد  ادابم  متـشاد  میب  متـشادیمنرب و 

هک دوب  زور  نامه  اب  يواسم  درک و  ادیپ  راشتنا  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  ات  متـشاد  رظن  رد  هزات  نوخب  ار  كاخ 
. مدوب هدید  نوخ  تروصب  ار  كاخ  نآ  نم 

دهاوخ امـش  رب  هچ  دومرف  ربـمغیپ  دنتـشاد  روـضح  زین  نینـسح  همطاـف و  یلع و  دوـب و  هتـسشن  مرکا ص  ربـمغیپ  يزور  هدـش  تیاور  ( 1)
. دشاب رود  رگید  کی  زا  امش  ياهدقرم  دیورب و  ایند  زا  هک  یماگنه  تشذگ 

؟ دنشکیم ار  ام  ای  میریمیم  ایآ  دیسرپ  نیسح ع 
- یم هراوآ  هدنکارپ و  نیمز  يور  رد  امش  نادنزرف  دنشکیم و  متس  هب  ار  تردارب  وت و  دومرف 

ص:489  ، داشرإلا همجرت 
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؟ دشکیم ار  ام  یسک  هچ  دیسرپ  نیسح ع  دنوش .
. مدرم نیرتدب  دومرف 

؟ درک دهاوخ  ترایز  ار  ام  یسک  ام  تداهش  زا  سپ  ایآ  دیسرپ 
هک تمایق  يادرف  هجیتن  رد  دنیآیم  امـش  ترایزب  دنیامن  ناسحا  نمب  دـننک و  ادا  ارم  قح  دـنهاوخیم  هک  نم  ناوریپ  زا  هدـع  يرآ  دومرف 

. مهدیم تاجن  تمایق  ياهیراتفرگ  اهیتخس و  زا  هتفرگ  ار  نانآ  ياهتسد  دمآ و  مهاوخ  تمایق  فقوم  رد  مهنم  دوش 
هدنـشک صخـش  نیا  دنتفگیم  مدینـشیم  دـشیم  دجـسم  دراو  دعـس  رمع  هک  یماگنه  رد  یلع ع  باحـصا  زا  هتفگ  يرماع  هَّللا  دـبع  ( 1)

. دوب ترضح  نآ  تداهش  زا  لبق  لاس  اهتدم  دمآشیپ  نیا  هتبلا  تسا و  نیسح ع 
. دننادیم وت  هدنشک  ارم  هک  ماهدینش  ررکم  ینادان  مدرم  زا  تشادیم  هضرع  نیسح ع  هب  دعس  رمع  هتفگ  هصفح  یبا  نب  ملاس  ( 2)

نم دـندرخاب و  یمدرم  اـهنآ  نکیل  دـنیوگیم  تـسار  دنـشابیمن و  هیفـس  ناداـن و  یمدرم  دـنیوگیم  نـینچ  هـک  اـهنآ  دوـمرف  نیـسح ع 
. يوشن دنمهرهب  قارع  مدنگ  زا  شیب  یکدنا  یتخاس  رادغاد  ارم  نادنواشیوخ  لد  يدولآ و  نم  نوخب  تسد  هکنآ  زا  سپ  ملاحشوخ 

. هتشادن هقباس  نامسآ  يزمرق  نیسح ع  تداهش  زا  شیپ  ات  هتفگیم  نیریس  نب  دمحم  ( 3)
. هدوب ناشیا  تداهش  يارب  نامسآ  يزمرق  دندوب و  هدازانز  نیسح ع  ایرکز و  نب  ییحی  هدنشک  هدومرف  رقاب ع  ترضح  ( 4)

ص:490  ، داشرإلا همجرت 
ییحی و ترضح  زا  مرهگالاو  ردپ  میدمآیم  دورف  نیسح ع  سدقا  روضح  هک  یلزنم  ره  رد  دومرف  هدش  تیاور  داجس ع  ترضح  زا  ( 1)

ناگدازانز زا  هدازانز  يارب  ار  ییحی ع  كاپ  رـس  هکنآ  ایند  يراوخ  یتسپ و  ياهناشن  هلمج  زا  دومرف  يزور  ات  دومرفیم  دای  وا  لتق  تیفیک 
. دندرب فراعت  هب  لیئارسا  ینب 

اوسر گرم  زا  شیپ  هدـیدرگ و  التبم  هیلب  هب  ای  دـندش و  هتـشک  ای  وا  ناراـی  نیـسح و  ناگدنـشک  دوشیم  هدافتـسا  يرامـشیب  راـبخا  زا  و 
. دندش

[ رورس نآ  ترایز  باوث   ] 1 لصف -

میداد حرش  هچنانچ  دیشون و  تداهش  تبرش  رهظ  هضیرف  ءادا  زا  سپ  ترجه  مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  نیـسح ع  ( 2)
. دندرک دیهش  تشادیم  بوسحم  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  همه  هک  اهتبیصم  اهغاد و  عاونا  رد  رباص  هدیکشخ و  بل  اب  متس و  هب  ار  بانج  نآ 

اب ار  لاس  تفه  یـس و  ادـخ ص و  لوسر  شدـج  تمدـخ  رد  ار  نآ  لاس  تفه  هک  دوب  هلاس  تشه  هاـجنپ و  تداهـش  زور  رد  نیـسح ع 
. درک تفالخ  لاس  هدزای  شردارب  تداهش  زا  سپ  درب و  رسب  نسح ع  شردارب  اب  ار  لاس  تفه  لهچ و  یلع ع و  شردپ 

ادیوه شنساحم  رد  باضخ  رثا  تداهش  زور  رد  درکیم و  باضخ  انح ، گنر و  اب  ار  شفیرش  نساحم  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  تداع  و 
. دوب

. هدیسر نآ  بوجو  هکلب  ترضح  نآ  ترایز  لضف  رد  يرایسب  تایاور 
ادخ هیحان  زا  ار  وا  هک  یسک  ره  رب  نیسح ع  ماما  سدقم  دقرم  ترایز  هدومرف  قداص ع  ترضح  ( 3)

ص:491  ، داشرإلا همجرت 
. دشابیم بجاو  تسفرتعم  نادب  دنادیم و  ماما 

. تسا هلوبقم  هرمع  دص  جح و  دص  اب  لداعم  نیسح ع  ماما  ترایز  هدومرف  و  ( 1)
. تسوا يارب  زا  تشهب  دنک  ترایز  تداهش  زا  سپ  ار  نیسح ع  هک  یسک  هدومرف  ادخ ص  لوسر  ( 2)

. میاهدرک لقن  دوخ  رازملا ) کسانم   ) باتک رد  ار  اهنآ  زا  يدایز  تمسق  ام  تسا و  رایسب  وا  ترایز  صوصخ  رد  رابخا  میتفگ  هچنانچ  و 
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. تسا نیسح ع  نادنزرف  مانب  قلعتم  باب  نیا  مجنپ  باب 

تسا 2 ناریا  هاش  درگدزی  رتخد  نانز  هاـش  شرداـم  دـمحم و  وبا  شاهینک  هک  ربکا  نیـسحلا  نب  یلع  تشاد 1  دنزرف  شش  نیـسح ع  ( 3)
یلیل شردام  میدرک و  دای  نیا  زا  شیپ  ار  وا  تداهـش  ام  دـش و  دیهـش  شراوگرزب  ردـپ  باکر  رد  البرک  رد  هک  رغـصا  نیـسحلا  نب  یلع 

هَّللا دـبع  ابا  دوخ  نامز  رد  دوب و  هعاضق  ینب  هلیبق  زا  شردام  دـنامن و  یقاـب  يو  زا  یلـسن  نیـسحلا  نب  رفعج  تسا 3  یفقث  هرم  وبا  رتـخد 
دای ار  وا  تداهش  نیا  زا  شیپ  ام  درک و  میلست  ناج  دادیب  ریت  هب  دوب  شردپ  نماد  رد  هک  نانچمه  البرک  هیضق  رد  هَّللا  دبع  تفای 4  تافو 

هحلط رتخد  قحـسا  ما  شردام  همطاف  هدوب 6  مه  هدربمان  هَّللا  دـبع  ردام  هللجم  نیا  سیقلا و  ءرما  رتخد  باـبر  شرداـم  هنیکـس  میدرک 5 
. تسا هیمیت 

ص:492  ، داشرإلا همجرت 

تداهش ببس  تافو و  نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  تدالو و  خیرات  هک  تسا  نیسح ع  زا  سپ  ماما  هب  قلعتم  باب  نیا  مشش  باب 
رکذ ار  وا  رابخا  زا  یلمجم  نادنزرف و  نفد و  لحم  و 

. مینکیم
. دشابیم زین  نسحلا  وبا  وا  هینک  هک  تسا  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  دمحم  وبا  شدنزرف  نیسح ع  ماما  ترضح  زا  سپ  ماما  ( 1)

. دناهتفگیم مه  ونابرهش  ار  وا  هک  تسناریا  هاشنهاش  درگدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام 
ود دوخ  تموکح  ناـمز  رد  وا  دراـمگ و  رب - قرـشم  یحاون  زا  یکی  تموکحب  ار  یفنح  رباـج  نب  ثیرح  یلع ع  نینمؤملا  ریما  دـناهتفگ 

دلوتم داجس ع  ترضح  هردخم  نآ  زا  دیشخب  نیسح ع  شدنزرفب  ار  نانزهاش  مه  ترضح  نآ  هداتـسرف  یلع ع  روضحب  ار  درگدزی  رتخد 
. دناهدازهلاخ مساق  داجس و  ترضح  نیا  رب  انب  دمآ  دوجوب  وا  زا  دمحم  نب  مساق  دیشخب و  رکب  وبا  نب  دمحمب  ار  يرگید  دش و 

نسح ع و ماما  شیومع  اب  لاس  هدزاود  یلع ع و  شدج  اب  لاس  ود  دش و  دلوتم  ترجه  متشه  یـس و  لاس  هنیدم  رد  نیـسحلا ع  نب  یلع 
مجنپ دون و  لاس  درک و  یگدـنز  لاس  راهچ  یـس و  شرادـجات  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  درب و  رـسب  نیـسح ع  شردـپ  اـب  لاـس  هس  تسیب و 
يومع دـقرم  راوج  عیقب  رد  دوب و  ترـضح  نآ  تماما  تدـم  لاس  راهچ  یـس و  تفای و  تداهـش  یگلاس  تفه  هاـجنپ و  نس  رد  ترجه 

نوفدم یبتجم ع  نسح  ماما  شراوگرزب 
ص:493  ، داشرإلا همجرت 
. هیلع هَّللا  تاولص  دیدرگ 

. درک تابثا  ناوتیم  یهوجو  زا  ار  ترضح ع  نآ  تماما  ( 1)
هیاپ نیرخآ  مه  دوب و  ملع  ماـقم  ياراد  مه  اریز  دوب  رتـالاب  رترب و  مدرم  همه  زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  نیـسحلا ع  نب  یلع  هکنآ  یکی 

. تشاد دهاوخن  هرهب  لوضفم  دشاب و  لضفا  هصاخ  دیاب  تماما  تسا  یکاح  یلقع  هلدا  هچنانچ  هدیدرگ و  زئاح  ار  لمع 
نآب رتکیدزن  بسن  ثیح  زا  مه  هدوب و  تلیـضف  ياراد  مه  اریز  هدوب  وا  ماـقمب  قحا  شردـپ و  هب  رتهتـسیاش  نیـسحلا  نب  یلع  هکنآ  رگید 

هک یسک  ات  تسوا  ماقمب  رتهتسیاش  دشاب  هتشاد  یضام  ماما  هب  تیولوا  هک  یسک  ایرکز  هصق  ماحرالا و  يوذ  هیآ  تلالد  هب  هدوب و  بانج 
. تسین نینچ 

ترـضح رـصع  رد  مینادیم  هچنانچ  دیامن و  هرادا  یلک  روطب  ار  مدرم  روما  ات  دـشاب  یماما  تسمزال  لقع  مکحب  ینامز  ره  رد  رگید  لیلد 
چیه میتفگ  هک  يروطب  دوب و  لطاب  دـیایب  نوریب  هدـهع  زا  تسناوت  یمن - نوچ  درکیم  تماما  ياـعدا  هک  یـسک  ره  نیـسحلا ع  نب  یلع 

. تسا تباث  ترضح  نآ  تماما  هدوبن  ماما  زا  یلاخ  ینامز 
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يارب ار  تماما  یـسک  هاگ  ره  تسا و  مرکا  لوسر  نادـناخ  هب  رـصحنم  تماما  هک  هدـش  تباث  قیقد  حیحـص  رظن  ربخ و  هار  زا  رگید  هجو 
نب یلع  صوصخم  تماما  هک  دوشیم  تباث  نیا  رب  انب  هدیسرن  هدربمان  تماما  رب  یصن  اریز  تسا  لطاب  دساف و  دنک  اعدا  هیفنح  نب  دمحم 

تماما عوضوم  زا  هدشن  شتماما  رب  یحیرصت  هکنیا  هب  رظن  مه  وا  هدوبن و  دمحم  زا  ریغب  یعدم  ربمغیپ ص  ترتع  زا  اریز  دشاب  نیسحلا ع 
. تسا جراخ 

. تسترضح نآ  هژیو  تماما  حول ، ثیدح  رد  ادخ ص  لوسر  حیرصت  هب  رگید  هجو 
ص:494  ، داشرإلا همجرت 

. هدرک تیاور  ارهز ع  ترضح  زا  شدج  زا  شردپ  زا  رقاب  ماما  مرکا و  ربمغیپ  زا  رباج  ار  روبزم  ثیدح 
ما هب  داد و  رارق  دوخ  یصو  ار  وا  نیسح ع  شردپ  زین  هدرک و  حیرصت  وا  تماما  هب  نیـسح ع  شردپ  تایح  نامز  رد  یلع ع  شدج  زین  و 
نآ تداهش  زا  دعب  تسنم  زا  سپ  ماما  وا  هک  نادب  دمآرب  تناما  نیا  نتفرگ  ددص  رد  هک  یسک  ره  دوب  هدومرف  دوب و  هدرپس  یتناما  هملس 

. درک تساوخرد  هملس  ما  زا  ار  روبزم  تناما  نیسحلا ع  نب  یلع  ترضح 
دسرب نآ  تقیقحب  یگداسب  دناوت  یم - دیآرب  نآ  يوجتسج  ددص  رد  یـسک  هاگ  ره  هک  تسیباب  هروکذم  هوجو  لاثما  هب  تماما  تابثا  و 

. میدومن افتکا  رادقم  نیدب  تبسانم  نیمهب  میئامن  اصقتسا  ار  هطوبرم  هوجو  مامت  الماک  میتساوخن  باتک  نیا  رد  ام  و 

ترضح نآ  لئاضف  رابخا و  زا  یشخب  نایب  رد  متفه  باب 

بایفرش مراوگرزب  یئاد  روضح  درکیم  تیصو  ارم  هراومه  نیسحلا ع  تنب  همطاف  مردام  هدرک  تیاور  شدج  زا  یـسوم  هَّللا  دبع  - 1 ( 1)
نم بیصن  یلماک  ریخ  متفرگیم  یـصخرم  هزاجا  مدرکیم و  تکرح  اج  زا  نوچ  مدشیم  فرـشم  بانج  نآ  تمدخ  رد  هاگ  ره  نم  موش و 

ای دشیم و  فئاخ  ادخ  زا  مه  نم  لد  هجیتن  رد  متفاییم  ادخ  زا  كانمیب  ار  ترـضح  نآ  ای  اریز  مدرکیمن  تعجارم  یلاخ  تسد  دوب و  هدش 
. دیدرکیم هفاضا  متامولعم  رب  دومرفیم  یملع  نایب 

ص:495  ، داشرإلا همجرت 
ار ام  دومرفیم  میدوب  هتفایرد  ار  شکرابم  رـضحم  ام  هک  دوب  یئاهیمـشاه  نیرترب  هک  نیـسحلا ع  نب  یلع  هتفگ  يرهز  باهـش  نبا  - 2 ( 1)

. دوش ام  گنن  راع و  بجوم  امب  تبسن  امش  هقالع  راهظا  هک  نانچنآ  هن  هداد  روتسد  مالسا  سدقم  نید  هک  دیرادب  تسود  نانچ 
ار ام  گنن  تابجوم  هدرک و  رخسمت  ار  ام  نانمـشد ، هتبلا  دیئامنب  ام  هراب  رد  تیهولا  ياعدا  دیرادب و  تسود  ولغ  دحب  ار  ام  هاگ  ره  ینعی 
. مدیدن نیسحلا ع  نب  یلع  زا  رتالاب  رترب و  ار  اهیمشاه  زا  کی  چیه  تفگیم  مردپ  هتفگ  مزاح  وبا  نب  زیزعلا  دبع  - 3 ( 2  ) دیزاسیم مهارف 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  نایقتم  يالوم  لامهیب  تاذ  زا  بانج  نآ  مدوب  بایفرش  قداص ع  ترـضح  روضح  هتفگ  موثلک  نب  دیعـس  - 4 ( 3)
درک هفاضا  نیا  زا  سپ  دوتـس  دوب  وا  بآمتیالو  ترـضح  دوخ و  تماما  ماـقم  اـب  بساـنم  هک  يروطب  ار  ترـضح  نآ  درک و  داـی  مالّـسلا 
يوب دوب  اهنآ  رد  ادـخ  يدونـشخ  هک  يرما  ود  هاگ  ره  درکن و  هدافتـسا  یمارح  چـیه  زا  تشاد  تایح  یلع ع  هک  یتقو  ات  ادـخب  دـنگوس 
يارب يدمآشیپ  هاگ  ره  درکیم و  باختنا  ار  نامه  تشاد  یگتـسب  شنیدب  رتهب  رتشیب و  رتراوشد و  هک  ار  کی  ره  شبانج  دـشیم  هضرع 

چیه درکیم و  توعد  دوخ  تجاح  ماجنا  يارب  ار  ترـضح  نآ  تشاد  یـضترم  یلعب  هک  ینانیمطا  رثا  رب  داـتفایم  قاـفتا  ادـخ ص  لوسر 
هک دوب  یـسک  دننام  دـشیم  يراک  ماجنا  لوغـشم  هاگ  ره  دـشن و  مرکا  لوسر  ترـضح  ياهیراوشد  لمحتم  ترـضح  نآ  هزادـناب  یـسک 

جنر زا  ار  هدـنب  رازه  دـشاب و  ناـساره  خزود  باذـع  زا  دـنموزرآ و  تشهب  باوث  هب  هک  دـنیبیم  دوـخ  مشچ  ربارب  رد  ار  خزود  تشهب و 
دروآ و تسدب  ار  ادخ  يدونـشخ  ات  دوب  نآ  شفدـه  درک و  دازآ  ادـخ  هار  رد  دوب  هداد  ماجنا  نارگید  يارب  هک  یلمع  دزم  دوخ و  يوزاب 

وا كاروخ  دنامب ، ناما  رد  وا  هجنکش  زا 
ص:496  ، داشرإلا همجرت 
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زواجت شتـسد  زا  نآ  نیتسآ  هاگ  ره  دوب و  سابرکب  رـصحنم  شاهماج  دوب و  امرخ ) زا  یعون   ) هوجع هکرـس و  تیز و  نغور  شنادناخ  و 
. دیچیم ضارقم  اب  ار  نآ  داز  ام  درکیم 

يزور هچنانچ  دندوبن . نیـسحلا ع  نب  یلع  هزادناب  یئاناد  سابل و  رظن  زا  کی  چیه  ترـضح  نآ  تیب  لها  نادـنزرف و  نایم  رد  هرخالاب  و 
ماقم نادب  یئاسراپ  چیه  هک  دید  هیاپب  یگدنب  تدابع و  زا  ار  ترـضح  نآ  دش و  دراو  وا  رب  رقاب ع  رفعج  وبا  ترـضح  شراوگرزب  دـنزرف 

شیناشیپ غامد و  هدومن و  مرو  هیرگ  يدایز  زا  شناگدید  هدش و  درز  یباوخرادـیب  زا  شکرابم  تروص  گنر  هک  درک  هظحالم  هدیـسرن 
. هدش مروتم  زامن  يارب  مایق  زا  شیاهاپ  هتسب و  هنیپ 

كدـنا زا  سپ  میامن . يراددوخ  هیرگ  زا  متـسناوتن  مدرک  هدـهاشم  مراوگرزب  ردـپ  رد  ار  لاـح  نیا  هک  یماـگنه  دومرف  رقاـب ع  ترـضح 
رونا روضحب  ار  اهنآ  نوچ  روایب  هدـش  هتـشون  نآ  رد  یلع ع  تاداـبع  هک  یئاههفیحـص  زا  یـشخب  دومرف  هدرک  هجوت  نم  بناـجب  هشیدـنا 

هدراذگ نیمزب  ار  هفیحـص  هدش  گنتلد  دـید  زیچان  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  تادابع  درک و  تئارق  ار  نآ  زا  هراپ  هکنآ  زا  سپ  مدرک  میدـقت 
. دنک تدابع  یلع ع  ياپب  اپ  دناوتیم  یسک  هچ  دومرف 

لاح نیا  هک  شناسک  دشیم ، درز  شتروص  گنر  تفرگیم  وضو  هاگ  ره  دوب  نآ  نیسحلا ع  نب  یلع  تداع  هتفگ  یشرق  هَّللا  دبع  - 5 ( 1)
. ددرگیم درز  امش  گنر  هنوگ  نیا  هک  دتفایم  قافتا  امش  يارب  يرما  هچ  تقو  نیا  رد  دندیسرپیم  دندرکیم  هدهاشم  يو  رد  ار 

. مزاسیم هدامآ  یصخش  هچ  ربارب  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  مریگیم  وضو  هک  یماگنه  دینادیمن  رگم  دومرف 
ص:497  ، داشرإلا همجرت 

هبترمب دایز  يرغال  زا  دناوخ و  یم - زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  ره  رد  نیـسحلا ع  نب  یلع  ترـضح  هدومرف  رقاب ع  ترـضح  - 6 ( 1)
. دادیم تکرح  یمدنگ  هشوخ  دننام  ار  وا  دیزویم  يداب  هاگ  ره  هک  دوب 

سب نیمه  هیلا  راشم  ترضح  هراب  رد  داد  خساپ  دمآ و  نایمب  نخس  نیسحلا ع  نب  یلع  لئاضف  زا  بهوم  هَّللا  دیبع  روضح  يزور  - 7 ( 2)
. تسام نادنواشیوخ  ناراکوکین  زا  هک 

ادـخ هک  هزادـناب  دوب و  زاـمن  لوغـشم  مدـید  ار  نیـسحلا ع  نب  یلع  هدـش  لیعامـسا  رجح  دراو  یهاگنابـش  هتفگ  یناـمی  سواـط  - 8 ( 3)
وا نخـسب  تسا  بسانم  تسا  هتـسجرب  هداوناخ  زا  يراکوکین  درم  متفگ  دوخ  اب  دراذگ  هدجـس  هب  رـس  نآ  زا  دعب  دـناوخ  زامن  تسنادـیم 

تـست هاگـشیپ  رد  وت  ریقح  هدنب  دناوخیم  هدجـس  رد  ار  اعد  نیا  دنک  یم - دوخ  يادخ  اب  يزاین  زار و  هچ  دـیوگیم و  هچ  ات  مهدـب  شوگ 
. هدمآ وت  هناخ  ردب  یئادگ  تست  هاگراب  رد  یناوتان  تست  هاگردب  هراچیب 

. دشیم هدوشگ  نم  يارب  یجرف  برد  مدناوخیم و  ار  اعد  نیا  لصا  يراوگان  دمآشیپ  ره  رد  دیوگ  سواط 
نتفر هار  زا  ترضح  نآ  هقان  هار  رد  مدشیم  فرشم  ادخ  هناخ  جح  هب  داجس  ترضح  هارمه  یلاس  هدرک  تیاور  شردپ  زا  میهاربا  - 9 ( 4)

نیا ربارب  رد  رگا  نم  رب  ياو  دومرف  هدش  رثأتم  هلـصافالب  دز  ناویح  نآ  رب  هتـسهآ  تشاد  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  ترـضح  درک  يدـنک 
. دنیامن تساوخ  زاب  نم  زا  لمع 

هکم ات  هنیدم  زا  وا  رفس  تدم  دشیم و  فرشم  هکمب  هدایپ  یلاس  نیسحلا ع  نب  یلع  دناهتفگ  و  - 10 ( 5)
ص:498  ، داشرإلا همجرت 

. دیشک لوط  زور  تسیب 
؟ دناهدروآ يور  ترخآ  هب  هدرک و  ضارعا  ایند  زا  هک  اهنآ  دنیاجک  دیوگیم  یسک  دینش  يدرم  دوب  یبش  همین  هتفگ  نیعا  هرارز  - 11 ( 1)

. تسا نیسحلا ع  نب  یلع  صخش ، نیا  دیسر  شوگب  دوبن  مولعم  نآ  هدنیوگ  هک  يزاوآ  عیقب  هشوگ  زا  تقونامه 
. متفاین نیسحلا ع  نب  یلع  زا  رترب  ار  یسک  ربمغیپ ص  تیب  لها  زا  دیوگ  يرهز  - 12 ( 2)

درم نیا  دیسرپ  دیعس  زا  ناوج  نآ  دش  دراو  داجس ع  ترضح  دوب  هتسشن  بیسم  نب  دیعس  يولهپ  شیرق  مدرم  زا  یناوج  دنیوگ  - 13 ( 3)
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. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  هداون  نیسحلا  نب  یلع  ناگدننکتدابع  دیس  وا  تفگ  نک ؟ یفرعم  نمب  ار  وا  تسیک 
بانج نآ  روضح  زا  نوچ  دادن  يوب  یخساپ  ترضح  تفگ  ازسان  هدش  دراو  وا  رب  ترـضح  نآ  نادنواشیوخ  زا  يدرم  دناهتفگ  - 14 ( 4)

؟ دیدینش ار  درم  نیا  ياههتفگ  دومرف  هدرک  هجوت  نارضاحب  داجس  ترضح  دش  جراخ 
امش يوگتفگ  میرادیم  تسود  دمآ و  میهاوخ  امش  هارمه  هتبلا  دندرکـضرع  تفگ  مهاوخ  هچ  واب  دینیبهب  ات  دیئایب  نم  اب  مهاوخیم  مهنم 

مشخ هک  اهنآ  دناوخیم  ار  هیآ  نیا  هتساخرب و  اج  زا  ترضح  میونشب  وا  اب  ار 
ص:499  ، داشرإلا همجرت 

. درادیم تسود  ار  راکوکین  مدرم  ادخ  دنرذگیمرد و  مدرم  هدرک  زا  دنناشنیمورف و  ار  دوخ 
دومرف هداد و  زاوآ  اریو  میدیـسر  درم  نآ  هناخ  رد  نوچ  تفگ  دـهاوخن  ینخـس  واب  شترـضح  هک  میدرک  هدافتـسا  هیآ  نیا  توالت  زا  اـم 

یتحاران هنوگ  ره  يارب  ار  دوخ  دینـش  ار  ترـضح  نآ  مان  هک  يدرجمب  هدربمان  هدـمآ  وت  هناـخ  برد  نیـسحلا ع  نب  یلع  کـنیا  دـیئوگب 
دـش ترـضح  نآ  اب  ربارب  هک  یماگنه  دیامنب  ار  وا  هدرک  تافاکم  ات  هدمآ  يو  هناخ  برد  نآ  يارب  شترـضح  تشاد  نیقی  درک و  هدامآ 
اجب تسار و  ياهداد  نمب  هک  ار  یئاهتبـسن  رگا  یتفگ  نانچ  نینچ و  يدمآ و  نم  هناخب  نیا  زا  شیپ  یکدنا  ردارب  يا  دومرف  واب  ترـضح 

. درذگرد وت  هانگ  زا  ادخ  هتشادن  دوجو  نم  رد  يداد  تبسن  نمب  ار  هچنآ  رگا  درذگرد و  نم  ياههدرک  زا  مهاوخیم  ادخ  زا  هدوب 
امش هراب  رد  مداد و  تبسن  امشب  هچنآ  يرآ  درکضرع  يراسمرـش  لامک  اب  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  مشچ  ود  نایم  هدش و  رثأتم  درم  نآ 

. منآ هب  رتراوازس  دوخ  نم  درادن و  دوجو  امش  صخش  رد  متفگ 
. هدوب نسح  نب  نسح  روبزم ، صخش  هتفگ  ثیدح  نیا  يوار 

قازرلا دـبع  زا  هدرک  تیاور  دـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  ماـنب  يدرم  زا  هلاـس  دـنچ  دون و  ینمی  درمریپ  زا  شدـج  زا  دـمحم  نب  نسح  - 15 ( 1)
ار ترضح  تسد  داتفا و  شتسد  زا  قیربا  هدز  ترچ  افداصت  تخیریم  ماما ع  تسدب  بآ  داجس  ترـضح  نازینک  زا  یکی  تفگیم  مدینش 

َنیِمِظاْکلا َو  دیامرفیم  ادخ  درکـضرع  دیـسر  دوخ  ياطخب  دش و  ربخاب  دوخ  یطایتحایب  زا  هک  كزینک  تشادرب  رـس  ترـضح  دیـشارخ 
ُّبُِحی ُهَّللا  َو  درکـضرع  تشذـگرد  وت  زا  ادـخ  دومرف  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  درکـضرع  متخاـس  شوماـخ  ار  دوخ  مشخ  شتآ  دومرف  َظـْیَْغلا 

. مدومن دازآ  ادخ  هار  رد  ارت  هدرک و  ناسحا  وتب  مهنم  دومرف  َنِینِسْحُْملا 
ص:500  ، داشرإلا همجرت 

رازآ وا  زا  نیـسحلا  نب  یلع  زین  دادـیم و  ماجنا  ار  يراتفر  دـب  لامک  ام  اـب  لیعامـسا  نب  ماـشه  هتفگ  یلع ع  نب  رمع  نب  دـمحم  - 16 ( 1)
مدرم ات  دـنرادهگن  ناورم  هناخ  رانک  رد  ار  وا  داد  روتـسد  دـش  رارقرب  وا  ياجب  دـیلو  دـش و  لوزعم  تموکح  زا  نوچ  دوب  هدـید  يرایـسب 

تشذگ و وا  رانک  زا  نیسحلا ع  نب  یلع  هلمج  زا  دنناسرب  مکاح  ضرعب  هدید  وا  زا  هک  يرازآ  تایاکش و  هتشذگ و  وا  رانک  زا  هدیدمتس 
ضرعتم ترضح  تساوخ  شزوپ  ایوگ  درک و  مالس  ترـضح  رب  يو  دیئامنن  یتیاکـش  زاربا  وحن  چیهب  يو  زا  دوب  هتفگ  دوخ  ناسکب  البق 

. درکن یتیاکش  دشن و  وا 
ترضح درکـضرع  خساپ  دز  ادص  هک  موس  هبترم  دادن  باوج  وا  دز و  ادص  ار  شنامالغ  زا  یکی  هبترم  ود  ترـضح  نآ  دنیوگ  - 17 ( 2)

رش زا  نمیا  هکنیا  يارب  درکضرع  يدادن ؟ ارم  باوج  ارچ  سپ  دومرف  يرآ  درکـضرع  يدینـشن ؟ ارم  يادص  لوا  هبترم  ود  رد  رگم  دومرف 
. هداد رارق  نم  زا  نمیا  ارم  مالغ  هک  ار  ادخ  ساپس  دومرف  مدوب  امش 

. مداد هیکت  نآ  رب  مدیسر و  راوید  نیا  هب  ات  مدمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  هدومرف  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  - 18 ( 3)
يارب نیسحلا  نب  یلع  يا  تفگ  هاگنآ  تسیرگنیم  نم  تروصب  دمآ و  نم  ربارب  رد  دوب  هدیشوپ  دیفـس  هماج  ود  هک  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
يارب ادـخ  ار  يزور  اریز  درادـن  یمغ  هودـنا و  اـیند  هکنآ  لاـح  هدـشكانهودنا و  اـیند  يارب  اـیآ  منیبیم ؟ كانهودـنا  نوزحم و  ارت  هچ 

هودنا دومرف  هدومرف  ررقم  راکوکین  راکدب و 
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ص:501  ، داشرإلا همجرت 
تسا یقح  ملاع  اریز  درادن  یهودنا  مهنآ  هدشمومغم  نوزحم و  ترخآ  يارب  تفگ  یئوگیم  هک  تسنانچ  ایند  اریز  تسین  ایند  يارب  نم 

نیا رب  انب  دیـسرپ  یئوگیم  هک  تسنانچ  مه  ملاـع  نآ  متـسین و  نوزحم  مه  نیا  يارب  دومرف  دـنکیم  تموکح  نآ  رد  یئاـناوت  هاـشداپ  هک 
. مکانمیب ریبز  رسپ  یئوجهنتف  زا  دومرف  تسیچ ؟ زا  امش  نزح  سپ 

وا روما  ادخ  دشاب و  هدرک  لکوت  ادخب  هک  هدید  ار  یسک  لاحب  ات  ایآ  نیسحلا  نب  یلع  يا  تفگ  دیدنخ ! دینش ، نم  زا  ار  نخس  نیا  نوچ 
ایآ تفگ  هن . متفگ  دهدن  تاجن  يراتفرگ  زا  ار  وا  ادخ  دشاب و  كانمیب  ادخ  زا  هک  هدید  ار  یـسک  ایآ  تفگ  هن . متفگ  دـیامنن  تیافک  ار 
دوخ ربارب  رد  مداد  ار  شخساپ  هک  يدرجمب  هن . متفگ  دیامنن ؟ تباجا  ار  وا  هتـساوخ  ادخ  دیامنب و  یتساوخرد  ادخ  زا  هک  هدید  ار  یـسک 

. مدیدن ار  یصخش 
هلیـسوب اجک و  زا  دنتـسنادیمن  دشیم و  هرادا  ناشجایتحا  روخ  رد  ناشروما  هک  دندوب  يدنچ  هداوناخ  هنیدم  رد  هتفگ  قحـسا  نبا  - 19 ( 1)

نیسحلا ع نب  یلع  هدشیم  اهنآ  روما  لفکتم  هک  یصخش  دنتسناد  دش  دیهش  داجس ع  ترـضح  نوچ  دوشیم و  کمک  اهنآب  یـصخش  هچ 
. هدوب

يارب دیسرپ  يو  زا  داجـس  ترـضح  تسیرگیم  لاح  نآ  رد  وا  متـشاد و  روضح  هماسا  نب  دیز  راضتحا  رد  هتفگ  رانید  نب  ورمع  - 20 ( 2)
دزادرپـب ارم  ضرق  دـناوتب  هک  مرادـن  یکرت  اـم  مضورقم و  راـنید  رازه  هدزناـپ  هک  تسنآ  يارب  نـم  هـیرگ  درکـضرع  ینکیم  هـیرگ  هـچ 
. داد ار  شضرق  دوب  هدومرف  هچنانچ  وا  زا  سپ  منکیم و  ادا  ار  نآ  نم  تسنم و  هدهعب  وت  ضرق  نکن  هیرگ  دومرف  داجس  ترضح 

ص:502  ، داشرإلا همجرت 
نیعم و ود  ره  هک  مالّـسلا  امهیلع  یـضترم  یلع  ادخ و  لوسر  تاقدـص  روما  تسـشن  تفالخب  ناورم  کلملا  دـبع  هک  یماگنه  - 21 ( 1)

. دومن راذگاو  نیسحلا ع  نب  یلع  هب  دشاب  یلوتم  رفنکی  هدهعب  دیاب 
رد مه  کلملا  دبع  درک . تیاکش  هتفر  کلملا  دبع  شیپ  داجس  ترضح  زا  یهاوخداد  ناونعب  هدمآرب و  یشکقح  ددص  رد  یلع  نب  رمع 

. دادباوج نومضم  نیاب  ار  قیقحلا  یبا  نبا  راعشا  يو  خساپ 
اپ زا  ار  يرگید  دوخ  رکف  اب  یـسک  ره  دـهدب و  شوگ  هدـنیوگ  نخـسب  هدنونـش  دـننک و  ادـیپ  لـیامت  سوه  اوه و  ناگدـنهاوخ  هاـگ  ره 

قح و تروصب  ار  لطاب  میئامنیم و  تموصخ  لصف  دیاش  دـیاب و  هک  يروطب  درک و  میهاوخ  هنالداع  تموکح  ماگنه  نآ  رد  ام  دروآرد 
. دوش دوبان  راگزور  هحفص  زا  ام  کین  مان  دنهد و  تبسن  یگناوید  تهافسب و  ار  ام  ادابم  میسرتیم  میهدیمن ، هولج  لطاب  تروصب  ار  قح 

شلاـمک اـب  لاـمج  هدرک  تراـیز  ار  وا  ترـضح  هـک  مدرم  دـش  فرـشم  هَّللا  تـیب  جـح  هـب  نیـسحلا  نـب  یلع  ترـضح  یلاـس  - 22 ( 2)
هاج و نیا  ياراد  هک  تیصخش  نیا  تسیک و  ینارون  درم  نیا  دندیسرپیم  رگید  کی  زا  هتخود و  واب  اهمشچ  هدرک ، ناریح  ار  ناشناگدید 

؟ تسا هداوناخ  مادک  زا  تسلالج 
. درک یفرعم  نینچ  ار  ترضح  نآ  رعش  نابز  اب  تشاد  روضح  اج  نامه  لاس و  نامه  هک  قدزرف 

اب بسانم  هک  ياهزادنا  ات  ار  اهنآ  ام  هدروآرد و  یسراپ  مظن  سابل  رد  هدیدنسپ  رایسب  زرطب  ار  هدربمان  ياههدورس  یماج  نمحرلا  دبع  الم 
. مینکیم دای  الیذ  تسباتک  نیا 

انم فیخ و  سیبق و  وب  مزمزاحطب و  هکم و  هکنیا  تسا  سک  نآ 
میهاربا  ماقم  نادوانمیطح و  نکر و  تیب و  لح و  مرح و 

فقاو وا  ماقم  ولع  ربفراع  وا  ردقب  دمآ  کی  ره  ص:503   ، داشرإلا همجرت 
تسارهز هحود  خاش  هرهزتسادهشلا  دیس  نیعلا  ةرق 

رارک ردیح  غار  هلالراتخم  دمحا  غاب  هویم 

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
www.Ghaemiyeh.comناشیا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراب تبهوم  ربا  وا  تسدناراکدب  ناتریسوکن و  رب 
مک ددرگن  یمن ، دزیرب  رگملاع  همه  رب  ربا  نآ  ضیف 

هدید سک  يورب  دیاشگ  هکهدیدنسپ  شدیان  ایح  ز 
دنناوتن هاگن  تباهم  زکدنناباوخ  هدید  زین  وا  زا  قلخ 
وا ملکت  تقاط  ار  قلخوا  مسبت  تقبسیب  تسین 
انرب مه  ریپ و  شناگدنباپ ز  رب  شتدارا  دنب  همه 

افو میمش  وا  يوخ  زا  حیافيده  غورف  وا  يور  زا  حیال 
شیرق نابز  رب  رخف  زا  دورشیرق  نایم  رد  ياج  دنک  نوچ 

تعرس رد  ار  يراک  چیه  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دیز  نب  نیـسح  - 23 ( 1  ) مرک لضف و  هدیسر  تیاهنبمیش  هدوتس  رورـس  نیدب  هک 
تسد دیاب  لاح  نیع  رد  دسرب  دوصقمب  هدنب  تساوخرد  ریت  تاقوا  هشیمه  هک  تسین  نانچ  اریز  متفاین  اعد  دننام  فدهب  لوصو  تباجا و 

لتق و يدایز  زا  ملسم و  شمان  هک   ) هبقع نب  فرـسم  هجوت  ماگنه  هک  دوب  یئاعد  ترـضح  نآ  هیعدا  هلمج  زا  - 24 ( 2  ) تشادنرب اعد  زا 
. هدنام راگدایب  هنیدم  بناجب  دنتفگ ) فرسم  ار  وا  يریسا 

يرایـسب ياهدـمآشیپ  هب  متخادرپ و  وـت  يرازگـساپس  هب  رتـمک  اـهنآ  ربارب  رد  نم  یتـشاد و  ینازرا  نمب  يرایـسب  ياـهتمعن  اراـگدرورپ 
ربارب رد  هک  یئادخ  يا  سپ  مدرواین  بات  اهنآ  ربارب  رد  يدومن و  مراتفرگ 

ص:504  ، داشرإلا همجرت 
ياراد هکیئادـخ  يا  دـیامرف و  یمن - راوخ  ارم  زیچان و  مناوت  وا  ءالب  ربارب  رد  دزاـسیمن و  دـیماان  ارم  كدـنا و  نم  يرازگـساپس  وا  تمعن 

تسرفب دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  يرامشیب  ياهتمعن  ياراد  هکیئادخ  يا  يرادیمن و  رود  تناسحا  زا  ارم  یتسه و  شـشخب  هنوگ  همه 
. مربیم هانپ  وتب  وا  رازآ  زا  نم  ناهرب و  نمشد  نیا  رش  زا  ارم  و 

رب دناسر ، دهاوخن  یبیسآ  يرگیدب  تسا و  نیسحلا  نب  یلع  هدربمان  فده  اهنت  دنتفگیم  اقفتم  همه  مدرم  دش  دراو  هک  یماگنه  فرـسم 
. دش عقاو  وا  ناسحا  مارکا و  دروم  دنام و  تحار  وا  جنر  زا  هیلا  راشم  ترضح  راظتنا  فالخ 

دراو وا  رب  ترـضح  نوچ  درک  راضحا  ار  نیـسحلا ع  نب  یلع  دش  هنیدـم  دراو  هدربمان  هک  یماگنه  هدـش  تیاور  رگید  قیرطب  و  - 25 ( 1)
مارکا ار  ترـضح  نآ  دوب  رومأم  هچنانچ  موش و  لئاق  یـصاخ  زایتما  وت  يارب  منک و  ناـسحا  وتب  اـت  هداد  روتـسد  نمب  ریما  درکـضرع  دـش 

ددرگزاب و دوخ  لزنمب  دوش و  راوس  نآ  رب  ات  درک  تساوخرد  دندرک و  نیز  ار  شصوصخم  رتسا  داد  روتـسد  دوخ  نایفارطاب  هاگنآ  درک .
ردـقنآ ام  هاگ  ره  میدروآرد و  جـنرب  ام  روضحب  تندـمآ  زا  زین  ارت  میتخاس و  كانمیب  وت  راضحا  زا  ارت  نادـناخ  هک  منیبیم  دومن  هفاـضا 

. میدرکیم اطعا  وت  ترضحب  میتشادیم  رایتخا  رد  دشاب  وت  ماقم  راوازس  هک  هزیاج  هلص و 
دوخ نایفارطاب  يو  دش  جراخ  فرـسم  رابرد  زا  بانج  نآ  نوچ  تشگزاب  دوخ  لزنمب  هدـیبلط  شزوپ  هدرک و  ینادردـق  يو  زا  ترـضح 

. دشابیمن يرش  وا  رد  هک  تسا  يریخ  دراد  ادخ ص  لوسرب  تبسن  هک  یناکم  تلزنم و  نآ  اب  درم  نیا  تفگ 
درگ هدع  مه  تقونامه  دوب  هتسشن  ادخ ص  لوسر  دجسم  رد  داجس ع  ترضح  يزور  دناهدرک  تیاور  - 26 ( 2)

ص:505  ، داشرإلا همجرت 
يو ترضح  ياههدیرفآ  دننام  ار  وا  هدرکیم و  قلخب  هیبشت  ار  لاعتم  يادخ  هک  دش  یهتنم  اجنیاب  ناشنانخس  هرخالاب  هتسشن و  رگید  کی 

هدمآ مرکا ص  لوسر  رهطم  دقرم  رانک  تساخرب و  اج  زا  هدش  كانمیب  زیمآ  رفک  اجبان و  هیبشت  نیا  ندینش  زا  داجس  ترضح  دنتـسنادیم 
. تشادیم ضورعم  یئایربک  ماقمب  درکیم و  تاجانم  دنلب  يادص  اب 

فالخ رب  ارت  دنتفرورف و  ینادان  هاچ  هب  وت  هراب  رد  مدرم  دومنن  روهظ  وت  تمظع  لالج و  تئیه  نکیل  دش  اراکـشآ  وت  یئاناوت  اراگدرورپ 
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يدننام منادیم  اریز  مرازیب  دنتـسه  يرادنپ  نینچ  ياراد  هک  اهنآ  زا  نم  دندرک و  دننامه  تدوخ  ياههدـیرفآ  هب  دنتـشادنپ و  ینآرب  هچنآ 
یپ وتب  یتسارب  دـنناوتب  هک  دـننآ  زا  رتکچوک  مدرم  تست و  یئاسانـش  يارب  یفاـک  هداد  ناـنآ  هب  هک  يراکـشآ  ياـهیزور  تسین ، وت  يارب 

دندنامرد وت  تخانش  زا  دندادن  رارق  شیوخ  هجوت  دروم  دیاب  هچنانچ  ارت  ياههداد  نوچ  دنناد و  وت  مدرم  دننامه  ارت  هک  دسر  هچ  ات  دنربب 
هتـشادنپ و نانیا  هچنآ  زا  يرترب  وت  سپ  دندوتـس  نادـب  دندرمـش و  نآ  اب  هیاـپمه  ارت  دنتـسناد و  دوخ  يادـخ  ارت  ياـهراگدای  زا  یخرب  و 

. دناهدوتس
. دندوب داجس ع  ترضح  تیعقوم  تلیضف و  زا  یکاح  همه  هک  دش  هدروآ  یقرفتم  ثیداحا  اجنیدب  ات 

. دناهدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  يرامشیب  مولع  ینس  ءاهقف 
نایم رد  هدـش و  لقن  بانج  نآ  زا  برع  ياهزور  تاقافتا  اهدـمآشیپ و  لالح و  مارح و  نآرق و  لئاضف  اـهاعد و  اهزردـنا و  اهدـنپ و  و 

راصتخا دـح  زا  ام  باتک  میروایب  اجنیا  رد  هتفای  ترهـش  ناگدربمان  دزن  هک  هچنآ  همه  میهاوخب  هاگ  ره  ام  دراد و  یئازـسب  ترهـش  ءاملع 
تیاور بانج  نآ  زا  يرایـسب  تازجعم  هعیـش  ناگدنـسیون  نیا  رب  هوالع  دراذگ و  دهاوخن  یقاب  هعلاطم  تقو  درک و  دـهاوخ  زواجت  دوخ 

نامهب زاب  هک  دناهدرک 
ص:506  ، داشرإلا همجرت 

باـتک نیا  رد  اـم  هک  تسا  ناـنچ  دـناهدرک  داریا  دوخ  ياـهباتک  رد  ناـگدربمان  هک  ار  هچناـمه  دـنوشیمن و  هدروآ  باـتک  نیا  رد  تهج 
. میروایب

داجس ع. ترضح  نادنزرف  ددع  یماسا و  متشه  باب 

رتخد هَّللا  دـبع  ما  شردام  رقاـب و  شبقل  رفعج و  وبا  شترـضح  هینک  هک  دـمحم  تشاد 1  دنزرف  هدزناپ  نیـسحلا ع  نب  یلع  ترـضح  ( 1)
رغصا 8 نیسح  دوب 7  دلو  ما  ناشردام  رمع  دیز 6  دوب 5  دلو  ما  ناشردام  نیسح  نسح 4  هَّللا 3  دبع  دوب 2  یبتجم ع  نسح  ماما  ترضح 

دوب دلو  ما  ناشردام  هجیدخ  دوب 11  بانج  نآ  نادنزرف  نیرتکچوک  هدازهش  نیا  یلع و  دوب 10  دلو  ما  ناشردام  نامیلس  نمحرلا 9  دبع 
. دوب دلو  ما  ناشردام  موثلک  ما  هیلع 15  همطاف 14  دوب 13  دلو  ما  شردام  رغصا  دمحم   12

ص:507  ، داشرإلا همجرت 

تداهش و ببـس  تافو و  ماگنه  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  تدالو و  خیرات  نیـسحلا و  نب  یلع  زا  سپ  ماما  لاوحا  نایب  مهن  باب 
. وا رابخا  لئاضف و  زا  یکدنا  نادنزرف و  ددع  ربق و  لحم 

شرهگالاو ردپ  زا  سپ  یهلا  تفالخ  بصنمب  ناردارب  همه  نایم  زا  تسا  دمحم  دش  رکذ  هچنانچ  شفیرش  مان  هک  رقاب  ماما  ترـضح  ( 1)
رتشیب و شیراوگرزب  دهز و  ملع و  تلیـضف و  ناشهمه  زا  درکیم و  هرادا  يو  تداهـش  زا  سپ  ار  تماما  روما  دـش و  وا  یـصو  دیـسر و 

چیه زا  دوب و  رتشیب  نارگید  زا  شتلزنم  ردـق و  دـندرکیم و  مارتـحا  ار  وا  صاوخ  ماوع و  دوتـسیم و  تمظعب  ار  وا  سک  همه  دوب و  رترب 
قالخا نونف  یهلا و  تریس  ینآرق و  قئاقح  يوبن و  تنس  راثآ و  رشن  نید و  ملع  صوصخ  رد  وا  هزادناب  نیسح  نسح و  نادنزرف  زا  کی 

. هدنامن یقاب  هدلاخ  راثآ  اهبنارگ و  ياهراگدای  بادآ ، و 
دـندرکیم و تیاور  يو  زا  ار  یمالـسا  نیئآ  ینید و  روـما  هدوـمن  ار  باـنج  نآ  رـضحم  كرد  هدـنام و  هـک  اـهنامه  ربـمغیپ  ناراـی  زا  و 

. دندربیم يرایسب  ياههرهب  وا  ترضح  زا  نیملسم  ءاهقف  نارادمامز  نیعبات و  ناگرزب  نینچمه 
راعشا ناگدنیارس ، دوب و  لثملا  برـض  لامک  ملع و  لها  نایم  رد  هک  دوب  هدیـسر  یئاجب  ترـضح  نآ  يراوگرزب  لضف و  هیاپ  هرخالاب  و 

. دیوگیم بانج  نآ  شیاتس  رد  یظرق  هلمج  زا  هتشادیم  نیزم  وا  مانب  ار  دوخ  راثآ  هدورسیم و  وا  شیاتس  رد  يرایسب 
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ار دوخ  يادـخ  دـیحوت  ملع و  ملاع  ياههوک  هلق  رد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  یناراگزیهرپ و  تاـهابم  هیاـم  ملع و  هدنفاکـش  هک  یگرزب  يا 
. يونشیم خساپ  یناوخیم و 
ص:508  ، داشرإلا همجرت 

. دیارسیم وا  شیاتس  رد  ینهج  کلام  و  ( 1)
نآرق و لها  هکنآ  اب  شیرق  هک  دنریگب  تسدب  ار  یگرزب  هناخ  رد  هقلح  دیاب  دنوش  فقاو  ینآرق  قیاقح  زا  الماک  دـنهاوخب  مدرم  هاگ  ره 

ادخ ربمغیپ  رتخد  رـسپ  یتفگ  يدمآرب و  یگرزب  نینچ  زا  هدافتـسا  ددص  رد  هاگ  ره  دـنیوا و  تالامک  ناوخ  راوخهزیر  دـنلامکاب  یمدرم 
دننام دـننارفاسم و  رات  ياهبـش  یکیراـت  غارچ  هک  تسا  یکاـنبات  يهراتـس  دـننام  وا  هدرب  یپ  ینآرق  تـالامک  عورف  لوصا و  هب  تساـجک 

. تسا لامک  ملع و  زا  ولمم  هک  تسا  یمیظع  ياههوک 
تلحر اج  نامه  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و  رد  هدراـهچ  دـص و  لاس 114  دـش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  ترجه  متفه  هاجنپ و  لاس  رقاب ع  ماما 

. دومرف
زا بسن   ) هدمآ ایندب  يولع  ود  زا  هک  تسا  يولع  يرـصنع  هدمآ و  دوجوب  یمـشاه  ردام  ردپ و  زا  هک  تسا  یمـشاه  نیتسخن  رقاب ع  ماما 

. تسا هرونم  هنیدم  كربتم  لاحم  زا  یکی  عیقب  رد  وا  نویامه  دقرم  و  یپ ) کین  نیا  دراد  وس  ود 
مدرک مالـس  وا  رب  مدـش و  دراو  دوب  هدـش  انیبان  هک  یماگنه  يراصنا  رباج  رب  دومرف  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  قداص ع  ترـضح 

دیـسوب و ارم  تسد  متفر  وا  کیدزن  نوچ  ایب  نم  کیدزن  نم  دـنزرف  درکـضرع  مدرک  یفرعم  ار  دوخ  دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ  هداد  خـساپ 
. مدرک يراددوخ  وا  يدرم  ریپ - مارتحا  رظن  زا  دسوبب  ارم  ياپ  تساوخ 

هچ مدیسرپ  هاگنآ  داب  وا  لوسر  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  مالـس و  متفگ  دیناسر  مالـس  وتب  نم  طسوتب  ادخ ص  لوسر  تشاد  هضرع  رباج 
تفگ دوب ؟ هچ  شتلع  دیناسر و  مالس  نم  رب  ادخ ص  لوسر  هک  درک  يدمآشیپ 

ص:509  ، داشرإلا همجرت 
یلع نب  دمحم  مانب  ارم  نادـنزرف  زا  یکی  ات  ینامیم  یقاب  وت  منیبیم  رباج  يا  دومرف  مدوب  بایفرـش  وا  ینویامه  سدـقا  روضح  يزور  ( 1)
. نک غالبا  واب  ارم  مالس  درک  یهاوخ  تاقالم  هدومرف  ناشخرد  وا  بلق  روانهپ  نامسآ  رد  ار  تمکح  ملع و  دیشروخ  لاعتم  يادخ  هک 

. هدرمش دوخ  یصو  ار  وا  هدرب و  مان  وا  ترضح  زا  هدومن  دوخ  نادنزرفب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  هک  یتیصو  رد  زین  و 
. هدومرف یفرعم  مولعلا  رقاب  بلقب  ار  وا  هدرب و  مان  يو  زا  ادخ ص  لوسر  دناهدرک  لقن  اهیوار  هچنانچ  و 

یهاوخ تاقالم  دـمحم  مانب  نیـسح ع  تشپ  زا  ارم  نادـنزرف  زا  یکی  ینامیم و  یقاب  وت  دومرف  نمب  يزور  ادـخ ص  لوسر  دـیوگ  رباـج 
. نک غالبا  واب  ارم  مالس  یتفایرد  ار  وا  نوچ  دفاکشیم  ار  ملع  روانهپ  نیمزرس  هک  تسا  یگرزب  وا  درک 

هویم هناـگی  هب  متاـخ  ربـمغیپ  ار  حول  نآ  دروآ و  مرکا ص  ربـمغیپ  يارب  تشهب  زا  یحول  دوخ  طوـبه  رد  لـیئربج  دـناهدرک  تیاور  هعیش 
یلع اهیلع و  همطاف »  » ءاضیبلا ةرد  ءارهزلا و  ةرهز  همالا  ثوغ  همئالا و  ما  ناکم  نوک و  شنیرفآ  هطـساو  ناـیملاع و  هدیـس  شتوبن  ناتـسب 
دنسم تیاده و  بصنمب  وا  تلحر  زا  سپ  هک  نیرهاط  همئا  یماسا  حول  نآ  رد  دومرف  تیانع  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  اهتایرذ  اهلعب و  اهیبا و 
تیالو تفالخ و  ماقم  شرادجات  ردپ  تلحر  زا  سپ  هک  یلع  نب  دمحم  ترضح  سدقم  مان  هلمج  زا  هدش  رکذ  دننیـشنیم  یهلا  تفالخ 

. هدش هدروآ  دوشیم  زئاح  ار  وا 
ریما هب  ار  نآ  اـت  داد  روتـسد  دومرف و  لزاـن  مرکا  ربـمغیپ  يارب  دوـب  رهم  هدزاود  رب  لمتـشم  هک  یباـتک  لاـعتم  يادـخ  هدـش  تیاور  و  ( 2)

هب طوبرم  هک  يرهم  نم  تلحر  زا  سپ  دیوگب  واب  دیامرف و  تیانع  یلع ع  نینمؤملا 
ص:510  ، داشرإلا همجرت 

هدب روتسد  زین  واب  نک و  تمحرم  نسح ع  تدنزرفب  تافو  ماگنه  رد  نک و  لمع  هدش  هداد  روتـسد  هچ  نادب  رادرب و  باتک  نآ  زا  تست 
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راتفر روتـسد  نیمهب  زین  وا  دـیامن  میلـست  نیـسح ع  شردارب  هب  تافو  تقو  رد  دـیامن و  راتفر  یهلا  روتـسد  قبط  هتفرگ و  ار  دوخ  متاخ  ات 
دمحم شدنزرفب  تشذگرد  تقو  رد  هدرک و  لمع  یلبق  روتـسد  هب  انب  زین  وا  هداد  نیـسحلا  نب  یلع  شدـنزرفب  تلحر  ماگنه  رد  هدرک و 

. وت نادناخ  زا  ياوشیپ  نیرخآ  هب  دسرب  ات  دنک  لمع  هیور  نیمهب  زین  وا  هدومن  میلست 
نیسحلا ع نب  یلع  نینـسح و  نینمؤملا و  ریما  ربمغیپ و  زا  ترـضح  نآ  تماما  صوصخ  رد  يرایـسب  صوصن  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  و 

. دناهدرک تیاور 
اب بسانم  مینک  دای  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  هاگ  ره  هک  دناهدرک  داریا  يرایسب  تانایب  بانج  نآ  بقانم  لئاضف و  هراب  رد  زین  هماع  مدرم  و 

. دشابیم ام  دوصقم  هب  یفاک  میدرک  لقن  هک  يردق  نامه  هدوبن و  رضاح  باتک  راصتخا  عضو 
ندیشک سفن  قح  هچنانچ  مدیدیم  کچوک  ریقح و  دمحم ، رفعج  وبا  ربارب  رد  ار  نادنمـشناد  املع و  هراومه  هتفگ  یکم  هَّللا  دبع  - 1 ( 1)

. مدرکیمن هدهاشم  ناوتان  هراچیب و  هنوگ  نیا  نارگید  ربارب  رد  ار  اهنآ  هکنآ  اب  دندادیمن  دوخب 
ملعم لباقم  رد  یلاسدرخ  كدوک  دـننام  ترـضح  نآ  ربارب  رد  تشاد  دوخ  دزن  رد  هک  یماـقم  تلـالج  نآ  اـب  هبیتع  نب  مکح  مدـیدیم  و 

. دوب
ءایصوالا یصو  ینثدح  تفگیم  درکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  ینخس  هاگ  ره  دوب  نآ  یفعج  رباج  تداع 

ص:511  ، داشرإلا همجرت 
. یلع نب  دمحم  ءایبنألا  مولع  ثراو  و 

مدیدیم ار  ياهدع  داد  خساپ  مدرک  لاؤس  یعیبس ، قحسا  وبا  زا  نآ  مکح  شفکب و  ندرک  حسم  صوصخ  رد  هتفگ  عیبر  نب  سیق  - 2 ( 1)
مدوب هدیدن  هدیمح  لاصخ  لضف و  ملع و  رد  ار  وا  دـننام  هک  مشاه  ینب  زا  يدرم  هک  یماگنه  ات  دـندرکیم  حـسم  دوخ  شفک  رب  هراومه 
شفک رب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  دومرف  هفاضا  درک و  یهن  راک  نیا  زا  ارم  مدرک  شـسرپ  يو  زا  هراب  نیا  رد  متفایرد و  یلع  نب  دـمحم  مانب 

مکح املـسم  دومنن و  زیوجت  ار  نآ  رب  حسم  ادخ  باتک  دوب  هدرکن  ادیپ  عویـش  شفک  رب  حسم  هک  زونه  دومرفیم  درکیمن و  حـسم  دوخ 
لاـحب اـت  دومرف  یهن  نآ  رب  حـسم  زا  ارم  لوسر  لآ  رقاـب  هک  تقو  نآ  زا  هتفگ  قحـسا  وـبا  تسا  مدرم  هدـیقع  رب  مدـقم  وا  باـتک  ادـخ و 

. ماهدشن بکترم 
. مدومنن حسم  دوخ  شفک  رب  مهنم  مدرک  عامتسا  هدربمان  زا  ار  ینخس  نینچ  هک  يزاغآ  زا  هتفگ  مه  عیبر  نب  سیق  و 

وا نادـناخ  زا  یـسک  نیـسحلا ع  نب  یلع  تلحر  زا  سپ  مدرکیمن  لایخ  تفگیم  ردـکنم  نب  دـمحم  هدومرف  قداـص ع  ترـضح  - 3 ( 2)
ارم وا  مهد  دـنپ  ار  وا  متـساوخ  متفایرد  ار  یلع ع  نب  دـمحم  وا  دـنزرف  نوچ  دـشاب و  هدوب  وا  لامک  لضف و  دنـسم  زئاح  دـناوتب  هک  دـشاب 
هک یلع ع  نب  دمحم  اب  هنیدـم  یحاون  زا  یکی  رد  مرگ  ياهزور  زا  یکی  داد  خـساپ  داد ؟ وتب  يدـنپ  هچ  دندیـسرپ  يو  نارای  درک  هظعوم 

نینچ رد  وا  راتفر  زرط  زا  نم  مدرک  دروخرب  دوب  هتخادرپ  راکب  هداد و  هیکت  دوخ  یلاوم  زا  نت  ود  ای  هایـس  مالغ  رفن  ودب  دوب و  یهبرف  درم 
زور نینچ  رد  دراد  هک  یلاح  نیا  اـب  تسبرع و  ناـگرزب  زا  یکی  درم  نیا  تسادـیوه  هچناـنچ  متفگ  دوخ  اـب  هدـمآ  تفگـشب  مرگ  ياوه 

یمرگ
ص:512  ، داشرإلا همجرت 

. درادرب تسد  راک  نیا  زا  دیاش  مهد  دنپ  ار  وا  تسا  تبسانم  هدمآ  ایند  لام  ندرک  درگ  يارب 
داد و ارم  خساپ  تخیریم  شکرابم  ياههنوگ  زا  دیراورم  ياههناد  نوچ  قرع  هک  یگتسخ  لامک  اب  رقاب  ترـضح  مدرک  مالـس  هتفر  شیپ 

تسین هتـسیاش  یتسه و  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  وت  دنک  حالـصا  ارت  راک  ادخ  متفگ  هدش  راودیما  دوخب  رتشیب  مدید  هک  مه  ار  لاح  نیا 
!؟ تشذـگ دـهاوخ  وت  رب  هنوگچ  دـسر  رد  وت  گرم  لاـح  نیمه  رد  رگا  دزادرپب  اـیند  لاـم  ندرک  درگب  عقوم  نینچ  رد  یگرزب  وت  دـننام 

لاح نیمه  رد  رگا  ادـخب  دـنگوس  دومرف  هداتـسیا  يداع  روطب  هدرک و  رانکرب  نامالغ  زا  ار  دوخ  دینـش  نم  زا  ار  نخـس  نیا  هک  يدرجمب 
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دنمزاین مدرم  ریاس  وت و  تنمب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  میادخ  تاعاط  زا  یتعاطب  لوغـشم  مراد  نیقی  اریز  مرادن  یمیب  چیه  دسرارف  نم  گرم 
باـکترا لوغـشم  هک  مسا  رهب  گرم  زا  دـیاب  ماـگنه  نآ  يرآ  « 1  » مشکیمن ناـنود  زا  تنم  مروخیم و  شیوخ  لـمع  زا  ناـن  مزاـسن و 

امش منک و  تحیصن  ارت  دوب  نآ  نم  رظن  دانک  تمحر  ارت  ادخ  متشاد  ضورعم  نکش  نادند  خساپ  نیا  ندینـش  زا  نم  مشاب  ادخ  تیـصعم 
. دیداد دنپ  ارم 

ینهد هیوعم  زا  ینامح  دیمحلا  دـبع  نب  ییحی  درک  تیاکح  ير  مدرم  زا  ینـسم  درمریپ  زا  نم  دـج  تفگیم  دـمحم  وبا  فیرـش  - 4 ( 1)
لها دومرف  دیسرپب  رکذ  لها  زا  دیتسنادن  ار  هچ  ره  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  هفیرش  هیآ  لیذ  رقاب ع  ترضح  درکیم  تیاور 

. میاهداوناخ ام  رکذ 
یـصوصخب دارفا  رکذ  لها  تفگ  هداد و  خساپ  دوخ  يأر  اب  قباطم  وا  مدیـسرپ  لتاقم  نب  دمحم  زا  ار  هیآ  نیمه  ینعم  دیوگ  يزار  خـیش 

. دننادنمشناد همه  هیآ  نیا  قادصم  هکلب  هدوبن 
______________________________

(1)
لاح رخآ  رد  رگد  راهچب  نآ  دزرینلانم  تستغارف و  لصا  هک  زیچ  راهچ 

لاؤس  لذ  هب  عمط  گرم و  یخلت  هب  اقبلزع  تلجخب  لمع  تمالم  مرشب  هنگ 
ص:513  ، داشرإلا همجرت 

هکنآ زا  سپ  دمآ  تفگشب  دوب  هدرک  لتاقم  رسپ  هک  ییأرب  ریـسفت  زا  مدرک  لقن  هعرز  وبا  يارب  هدربمان  زا  هک  یماگنه  ار  ینعم  نیمه  نم 
زا رفعج  وبا  دنگوس  مدوخ  ناجب  دنرکذ  لها  نانآ  هتفگ  تسار  یلع  نب  دمحم  تفگ  هدرک  قیدصت  مدرک  لقن  وا  يارب  ار  ینامح  تیاور 

. تسنادنمشناد نیرتگرزب 
نینچمه هتشون و  ینانخـس  يو  زا  اهگنج  اهدربن و  هراب  رد  شنارـصاعم  هدومرف و  تیاور  رایـسب  ار  ایبنا  ناینیـشیپ و  رابخا  رقاب ع  ترـضح 

دامتعا دروم  هدومرف  تیاور  مرکا ص  لوسر  زا  ار  هچنآ  جـح  کسانم  صوصخ  رد  دـناهدراذگ و  یقاب  راگدایب  يو  زا  يرایـسب  ياهتنس 
دناهدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  يرایسب  رابخا  هعیش  ینس و  و  « 1  » دناهدروآ درگ  یئاهتشون  نآرق  ریسفت  رد  وا  تاریرقت  زا  دناهداد و  رارق 

نانآ يارب  نابات  دیـشروخ  نوچ  ار  یهلا  قئاقح  درکیم و  هرظانم  دـندشیم  بایفرـش  شـسدقا  روضح  هک  ءارآ  لها  اـب  باـنج  نآ  دوخ  و 
. دناهدرک تیاور  وا  ترضح  زا  مالک  ملع  صوصخ  رد  يرایسب  لئاسم  مدرم ، تخاسیم و  اراکشآ 

دوب ملاس  شمالغ  رب  یکتم  هک  نانچمه  دـش و  فرـشم  هَّللا  تیب  جـح  هب  کلملا  دـبع  نب  ماشه  یلاس  هتفگ  يرهز  نمحرلا  دـبع  - 5 ( 1)
. دوب هتسشن  دجسم  رد  فرشم و  رقاب ع  ماما  مه  لاس  نامه  دش  دجسم  دراو 

. يرآ تفگ  دنیوا ؟ شناد  ملع و  هلاو  اهیقارع  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تفگ  ماشه  درک ، یفرعم  ماشه  هب  ار  ماما ع  ملاس ،
دناهدشن و غراف  ناشباسح  زا  هک  زونه  دناهتفرگ  رارق  شسرپ  هنحص  رد  مدرم  هک  تمایق  يادرف  دیوگیم  ریما  وگب  هتفر  وا  دزن  تفگ  ماشه 

؟ دنماشآیم هچ  دنروخیم و  هچ  هدیسرن  دوخ  لامعا  يازسب 
______________________________

نآ زا  دوراجلا  وبا  ار  باتک  نآ  دسیونیم  هدرک و  لقن  رقاب ع  ترضح  زا  یباتک  نآرق ، يارب  هفنصم  بتک  لیذ  تسرهفلا  رد  میدن  نبا  ( 1)
. هدومن تیاور  ترضح 

ص:514  ، داشرإلا همجرت 
تـسا يراج  یئاهرهن  نآ  يور  رد  دنوشیم و  روشحم  تسیاهزیکاپ  نان  هدرگ  دننام  هک  ینیمز  رد  تمایق  يادرف  مدرم  داد  خساپ  ترـضح 

. دنماشآیم دنروخیم و  نآ  زا  جاتحی  ام  ردقب  دناهدشن  غراف  دوخ  باسح  زا  ات 
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وگب هتفر  وا  شیپ  تسا  یخـساپ  بجع  ربکا  هَّللا  تفگ  هدمآ  تفگـشب  هدش  هریچ  ماما ع  رب  هدیـسر و  فدـهب  شریت  درک  لایخ  هک  ماشه 
!. دنتفایم ندیماشآ  ندروخ و  دایب  هنوگچ  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  فرط  همه  زا  هک  يراتفرگ  همه  نآ  اب  زور  نآ  دیوگیم  ریما 

تساوخرد دننکیمن و  شومارف  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دنزوسیم  شتآ  ياههلعـش  نایم  رد  هکنآ  اب  اهیمنهج  وگب  يوب  داد  خساپ  ترـضح 
مدرم دـنکیم  لقن  اهیمنهج  هتفگ  زا  ادـخ  هک  هدروآ  لیلد  فارعا  هروس  زا  ار  هیآ  نیا  دـنیامنیم و  هدومرف  ینازرا  ادـخ  هک  یقزر  بآ و 

ینازرا امـشب  ادـخ  هچنآ  زا  رگید  يزیچ  ای  یبآ  تبرـش  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  دـنیامنیم  تساوخرد  اهیتشهب  زا  منهج 
. دینک مرک  امب  هتشاد 

. درادن يرگید  داریا  هدش و  بولغم  هک  دیمهف  ماشه  اجنیا 
ياهخساپ یط  رد  ترضح  دیسرپ  مارح  لالح و  زا  يدنچ  لئاسم  هدش  بایفرش  مولعلا ع  رقاب  سدقا  روضح  قرزا  نب  عفان  دنیوگ  - 6 ( 1)

هکنآ اـب  دـیتخاس  مورحم  وا  دوجو  تمعن  زا  ار  مدرم  دـیدش و  رـضاح  یلع ع  نتـشکب  هچ  يارب  نک  لاؤس  زیرنوخ  جراوخ  زا  دومرف  دوخ 
دیدومن يرای  وا  زا  هاگ  ره  دیدوب  دقتعم  دیتسنادیم و  عیطم  ار  دوخ  دیتخیریم و  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  ياهنوخ  هک  دیدوب  یمدرم  نامه  امش 

. دینک ادیپ  ادخب  برقت  دیناوتیم  رتهب 
هدب خساپ  دوب  هداد  رارق  مکح  ادخ  نید  رد  وا  هک  دوب  نیا  یلع ع  زا  ام  تشگرب  تلع  دنیوگیم  دـنیآیم و  شیپ  هار  نیا  زا  ریزگان  اهنآ 
مکح حلصم و  ار  صخش  رفن  ود  فالتخا ، عفر  يارب  هداد  روتسد  یمالسا  تعیرـش  رد  لاعتم  يادخ  هدشن  بکترم  هقباسیب  لمع  یلع ع 

دیامرفیم ءاسن  هروس  رد  هچنانچ  دیهد  رارق 
ص:515  ، داشرإلا همجرت 

حلـصم رهوش و  فرط  زا  یحلـصم  دـیهد  شزاس  رگید  کی  اب  ار  اهنآ  دـیتساوخ  دـیتشاد و  میب  رهوش  نز و  نیب  امیف  فالتخا  زا  هاـگ  ره 
ار ذاعم  نب  دعس  ادخ ص  لوسر  زین  و  دزاس . رارقرب  ناشنایم  شزاس  هدومن  یهارمه  امش  اب  مه  ادخ  ات  دینک  باختنا  نز  فرط  زا  يرگید 

. دیامن تموکح  ناشنایم  رد  یهلا  روتسد  قبط  دوب  هدومرف  واب  هداد و  رارق  مکح  هظیرق ، ینب  نایم  رد 
تموکح یتروص  رد  داد  روتـسد  اهنآب  درک  اضما  ار  ناشیأر  تفریذپ و  ار  نیمکح  نینمؤملا ع  ریما  هک  يزور  نآ  دـیاهدرک  شومارف  ایآ 

دوش مولعم  هاگ  ره  دوب  هدرک  طرـش  انمـض  دیهد و  يأر  هدرک  نایب  نآرق  هچ  نادب  دییامنن و  زواجت  نآرق  نوناق  زا  هک  تسا  هتفریذپ  امش 
. تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  شتموکح  دشاب  هداد  يأر  نآرق  فالخ  رب  اهنآ  زا  یکی 

ار یقولخم  نم  دومرف  داد ، يأر  يرگید  هل  هب  درک و  تموکح  وت  هیلع  هک  یتشاداو  تیمکح  هب  ار  یـسک  دنتفگ  هک  اهنآ  خساپ  رد  مه  و 
. متشاداو تموکحب  ار  ادخ  باتک  هکلب  متخاسن  رارقرب  تموکح  هب 

هکنیا اب  هدومیپ  ار  یهارمگ  هار  صوصخ  نیا  رد  دنیوگیم  دـننکیم و  تباث  ار  یلع ع  یهارمگ  هنوگچ  جراوخ  دوش  مولعم  دـیاب  نونکا 
هجرد زا  نآرق  فلاخم  تموکح  دـنهد و  يأر  نآرق  روتـسد  قبط  دـیاب  درک  رما  هچنانچ  دوب  بظاوم  الماک  ار  راـک  بناوج  ماـمت  یلع ع 
ناتهب مه  یـصخش  نانچب  دـنراذگیم  ادـخ  نید  رد  تعدـب  هکنآ  اب  دـنرادن و  ینعم  نیا  تابثا  يارب  یهار  نانآ  يرآ  تسا  طقاس  رابتعا 

. دننزیم
نیمه قح  هدومنن و  روطخ  مه  مبلق  هب  هدینـشن و  یـسک  زا  ینخـس  نینچ  لاحب  ات  ادـخب  دـنگوس  تفگ  رقاب ع  ماما  راـتفگ  ناـیاپ  رد  عفاـن 

. تسا
درک حرط  یلاؤس  بانج  نآ  شیامزآ  يارب  هدش  بایفرش  رفعج  وبا  ترضح  سدقا  روضح  دیبع ، نب  ورمع  دناهدرک  تیاور  املع  - 7 ( 1)

دناهدـیدن ایآ   ) امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اـتَناک  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  دـیامرفیم  هک  هیآ  نیا  رد  قتف  قتر و  ینعم  دیـسرپ  و 
ار اهنآ  ام  دندوب  هتسب  نیمز  اهنامسآ و  هک  نارفاک 

ص:516  ، داشرإلا همجرت 
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زا هایگ  ینعی  دوب  هتسب  نیمز  دیرابیمن و  نآ  زا  ناراب  ینعی  دوب  هتسب  نامسآ  هک  تسنیا  دارم  دومرف  رفعج  وبا  ترـضح  تسیچ ؟ میداشگ )
. دیئوریمن نآ 

هدش بایفرـش  هرابود  دش  جراخ  ترـضح  روضح  زا  تفگن و  ینخـس  دـید  هتـسب  دوخ  يورب  ار  ضارتعا  ياهرد  فرط  همه  زا  هک  ورمع 
هب هک  یـسک  و   ) يوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  َو  دیامرفیم  هک  هیآ  نیا  رد  ادخ  بضغ  زا  روظنم  دنادرگ  وت  يادـف  ارم  ادـخ  درکـضرع 

؟ تسیچ ددرگیم ) كاله  دوش  التبم  نم  هجنکش 
يداـع عضو  زا  ار  وا  هجیتـن  رد  هک  دـیآیم  شیپ  ادـخ  يارب  مدرم  دـننام  یتلاـح  هکنآ  هن  تسا  راـگدرورپ  باـقع  بضغ ، زا  دارم  دومرف 

. تسا رفاک  املسم  دشاب  هتشاد  ادخ  هراب  رد  ار  ياهدیقع  نینچ  یسک  رگا  اریز  دزاسیم  جراخ 
ار همه  دومرفیم و  مارکا  ماع ، صاخب و  هناگیب  يدوخب و  تشاد  هک  یتماما  تسایر و  يراوگرزب و  شناد و  تلیـضف و  ماقم  نآ  اب  يراـب 

. تشاد ترهش  نارگیدب  ناسحا  لضفب و  تشاد  يرایسب  روخ  نان  وا  ترضح  هکنآ  اب  تخاسیم و  روهرهب  شدوخ  ناسحا  هرفس  زا 
نآ تسا  يردارب  دـب   » دومرف مدرک  تیاکـش  ناردارب  رازآ  يراـتفرگ و  زا  هدـش  بایفرـش  رفعج  وبا  روضح  هتفگ  ریثـک  نب  نسح  - 8 ( 1)
داد روتـسد  دوخ  مالغب  هاگنآ  دیامن » يرود  دوخ  ردارب  زا  یتسدـگنت  تقو  رد  دـشاب و  سینا  رای و  هراومه  یئاراد  ماگنه  رد  هک  يردارب 
دنب راکب  دوخ  تجاح  عفر  رد  ار  رادقم  نیا  دومرف  هدرک  تیانع  نمب  ار  هسیک  نآ  تخاس  رـضاح  تشاد  مهرد  دصتفه  نآ  رد  هک  هسیک 

. نک ربخ  اب - ارم  يدش  دنمزاین  هاگ  ره  زاب  و 
لوپ میتفاییم  قیفوت  رفعج  وبا  ترضح  تاقالمب  هاگ  ره  دنتفگیم  ریمع  نب  هَّللا  دبع  رانید و  نب  ورمع  - 9 ( 2)

ص:517  ، داشرإلا همجرت 
. هدیدرگ هدامآ  امش  يارب  دیوش  لئان  ام  تاقالمب  هکنآ  زا  شیپ  اهنیا  دومرفیم  تشادیم و  ینازرا  امب  سابل  هزئاج و  و 

مهرد و دصشش  ات  مهرد  دص  زا  دادیم و  رارق  دوخ  ترضح  تایطع  لومشم  ار  ام  رفعج  وبا  ترضح  هراومه  دیوگ  مرق  نامیلس  - 10 ( 1)
بایفرـش شرونا  روضح  يدـیما  هب  هدرکیم و  وا  گنهآ  هک  اهنآ  ناردارب و  هب  تدـعاسم  زا  تقو  چـیه  دومرفیم و  تیاـنع  مهرد  رازه  اـت 

. دشیمن تحاران  دندشیم 
تورث لام و  رد  ناردارب  اب  تسا  رما  هس  اهراک  نیرتمکحم  نیرترب و  هدومرف  هک  درکیم  تیاور  مرکا ص  لوسر  زا  ترضح  نآ  - 11 ( 2)

. ندوب ادخ  دایب  لاح  همه  رد  ندرک و  راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  و  ندومن ، تاساوم 
. تسا رتهب  دنوش  طولخم  رگید  کی  اب  هک  يزیچ  ود  ره  زا  شناد  اب  مأوت  يرابدرب  دومرفیم  ترضح  نآ  دیوگ  حلاص  نب  نسح  - 12 ( 3)

ثیدح هکنیا  تلع  دندرک  لاؤس  درکیمن  رکذ  ار  شدنس  دومرفیم و  لقن  لاسرا  روطب  ار  ثیداحا  ترـضح  نآ  تاقوا  زا  یهاگ  - 13 ( 4)
هدـج نع  هیبأ  نع  يدـج  نع  یبا  تسنیا  نآ  رد  نم  دنـس  مدرک  لقن  لسرم  ار  یثیدـح  هاگ  ره  دومرف  تسیچ ؟ دـیئامرفیم  لقن  لسرم  ار 
يادخ زا  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  شدج  زا  یلع  شردپ  زا  نیـسح  مدج  زا  یلع  مردـپ  ینعی  لج  زع و  هَّللا  نع  لیئربج  نع  هَّللا ص  لوسر 

. هدرک تیاور  لاعتم 
رگا اریز  تسا  رتراوشد  رتگرزب و  يزیچ  ره  زا  ام  يارب  مدرم  يراتفرگ  دومرفیم  ترضح  نآ  - 14 ( 5)

ص:518  ، داشرإلا همجرت 
هدرک تیاده  ار  اهنآ  دنناوتیمن  نارگید  میراذـگب  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  رگا  دـنریذپیمن و  ار  ام  توعد  میناوخب  تقیقح  قح و  هارب  ار  نانآ 

. دنیامن یئامنهر  تسار  هارب 
روراب تخرد  میتمحر و  تیب  لها  ام  هکنآ  اب  دنرادیم  هورکم  ار  ام  رادـید  دـنیآیمرب و  ام  رازآ  ددـص  رد  مدرم  ارچ  دومرفیم  و  - 15 ( 1)

لزان ام  هناخ  رد  یهلا  یحو  دـننکیم و  دـمآ  تفر و  اـم  ياـهناخ  رد  ناگتـشرف  میـشناد و  تمکح و  ندـعم  اـم  تساـم و  هناـخ  رد  توبن 
. دوشیم
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. دندنام راگدایب  يو  زا  دنزرف  رفن  تفه  تفاتش  دیواج  يارسب  دومرف و  تلحر  ایند  زا  هک  یماگنه  رفعج  وبا  ترضح 
ترـضح تفالخ  تیالو و  هبتر  تماما و  ماقمب  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  نکیل  دـندوب  راوگرزب  لـضاف و  یمدرم  همه  ترـضح  نآ  ناردارب  و 

. دندوب هدیسرن  دوشیم  مولعم  ادخ  هیحان  زا  هک  ءایبنا  متاخ 
دومرفیم تیاده  تداعـس  هارهاشب  ار  ادخ  ناگدـنب  دوب و  هدـش  رارقرب  شرهگالاو  ردـپ  ياجب  هک  ینینـس  ترـضح و  نآ  تماما  تدـم  و 

. هدوب لاس  هدزون 

. مینکیم رکذ  ار  ناشیاب  طوبرم  رابخا  ترضح و  نآ  ناردارب  لاوحا  زا  یلمجم  باب  نیا  رد  مهد  باب 

دشیم و هرادا  وا  تسد  رد  یلع ع  نینمؤملا  ریما  مرکا و  لوسر  تاقدـص  هب  طوبرم  روما  هیقف و  لضاف و  يدرم  یلع : نب  هَّللا  دـبع  - 1 ( 2)
. دوب وا  هدهعب  اهنآ  تیلوت 

هدرک لقن  يو  زا  یثیداحا  زین  مدرم  هدرک و  تیاور  يرایسب  رابخا  ادخ ص  لوسر  زا  شناردپ  زا  وا  و 
ص:519  ، داشرإلا همجرت 

. دناهدراذگ راگدایب  وا  زا  يراثآ  و 
رد ارم  ماـن  هاـگ  ره  هک  تسا  یـسک  ینعم  ماـمتب  لـیخب  دوـمرف  ادـخ ص  لوـسر  هدرک  تیاور  هیلا  راـشم  زا  هیزغ  نب  ةراـمع  هلمج  نآ  زا 

. دتسرفن تاولص  هدرکن و  مارتحا  نم  زا  دنربب  وا  روضح 
نآ هک  درکیم  تیاور  نینمؤملا  ریما - زا  شناردپ  زا  یثیدح  مدرک  تاقالم  نیـسحلا ع  نب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  اب  هتفگ  ناعمـس  نب  هَّللا  دـبع 

، دومن يدزد  موس  هبترم  رگا  دـنربیم و  ار  شپچ  ياـپ  درک  يدزد  مهزاـب  رگا  دـننکیم و  عـطق  راـبلوا  رد  ار  دزد  تسد  هدوـمرف  ترـضح 
. دننکیم شدبا  سبح 

يدرم تشاد و  فرـصت  تسد  رد  ار  نینمؤملا ع  ریما  ادخ و  لوسر  تاقدص  تیلوت  دوب و  راوگرزب  لضاف و  يدرم  یلع : نب  رمع  - 2 ( 1)
یلع ع تاقدص  يارب  يرادیرخ  هاگ  ره  دوب  نآ  شتداع  یلع ، نب  رمع  نم  يومع  دـیوگیم  دـیز  نب  نیـسح  دوب  راکزیهرپ  دـنمتواخس و 
زا دهاوخب  یـسک  رگا  ات  دراذگب  زاب  يدنچ  ياهخاروس  هدرک  يرادیرخ  ار  نآ  يامرخ  هک  یغاب  راوید  رد  درکیم  طرـش  وا  اب  دشیم  ادـیپ 

. دشابن یعنام  دناوتب و  دنک  هدافتسا  نآ  ياههویم 
طیرفت ام  ینمـشد  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنکیم  طارفا  ام  یتسود  رد  هک  یـسک  دومرفیم  یلع  نب  رمع  تفگیم  ناـطق  ریرج  هَّللا  دـبع 
هدومرف ررقم  ام  يارب  ادخ  هک  یقح  رگید  ادخ ص و  لوسر  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  قح  یکی  هدش  مولعم  قح  ود  ام  يارب  اریز  دیامنیم 

یگرزب رما  دراذگب  اپ  ریز  ار  ام  قح  هک  یسک  و 
ص:520  ، داشرإلا همجرت 

دوجوم ام  رد  میرادن و  ام  هک  ار  هچنآ  هدومرف و  تیانع  امب  لاعتم  يادخ  هک  دیـشاب  لئاق  ام  يارب  ار  یتلزنم  نامه  کنیا  هتخاس ، عیاض  ار 
ار ام  رگا  میاهدشبکترم و  هک  هدوب  یناهانگ  رثا  رب  دیامرف  هجنکـش  ار  ام  ادخ  هاگ  ره  دـینادب  دـینیبن و  ام  رد  دـیهدن و  تبـسن  امب  تسین 

. هدوب وا  ترضح  يراوگرزب  تمحر و  رثا  رب  دهد  رارق  دوخ  ششخب  لومشم 
اـسراپ و يدرم  رتدنمـشناد و  رتراوگرزب و  ناردارب  ریاـس  زا  رفعج  وبا  شراوگرزب  ردارب  زا  سپ  هل  مظعم  ترـضح  یلع : نب  دـیز  - 3 ( 1)

. دوب روالد  دنمتواخس و  هیقف و  راکزیهرپ و 
نیـسح ع ناگدنـشک  زا  دومرف و  یم - رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  شدوخب  صوصخم  يروالد  اب  هتفرگ و  تسدب  يدرم  ریـشمش  دـیز ،

. دومرف یهاوخنوخ 
. تسنآرق دنگوسمه  وا  دنتفگیم  مدشیم  ایوج  ار  دیز  لاوحا  هک  یسک  ره  زا  مدش  هنیدم  دراو  هک  یماگنه  دیوگ  دوراجلا  وبا 
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رد تفگ  يدرک ؟ تاقالم  اجک  رد  ار  دـیز  مدیـسرپ  درکیم  لقن  ام  يارب  ار  دـیز  لاوحا  هک  ناوفـص  نب  دـلاخ  زا  دـیوگ  ماـشه  نب  ماـشه 
بآ تسیرگیم  ادخ  فوخ  زا  هاگ  ره  هک  دوب  يراوگرزب  ینادیم ، هک  روط  نامه  تفگ  دوب ؟ يدرم  هنوگچ  دیز  مدیـسرپ  هفوک ، هفاصر 

. دشیم طولخم  وا  ینیب  مشچ و 
ضرغ درک و  جورخ  هیلا  راشم  ترـضح  هک  تسنیا  دننادیم  ماما  ار  هدربمان  هکنیا  تلع  دننادیم و  ماما  ار  وا  نابهذم  هعیـش  زا  يدایز  هدـع 

هدرک و بلج  ار  دمحم  لآ  تیاضر  دناوتب  هک  دوب  نآ  شجورخ  زا 
ص:521  ، داشرإلا همجرت 

چیه هیلا  راشم  هکنآ  اب  دناوخیم  شیوخ  تماماب  ار  دارفا  هدرک و  جورخ  دوخ  عفنب  وا  دـندرک  لایخ  مدرم  دزاسب  نوگنرـس  ار  ناشنانمـشد 
وبا شرهگالاو  دـنزرف  مه  تلحر  ماگنه  هدوب و  ماقم  نیا  قحتـسم  وا  زا  شیپ  شرادـجات  ردارب  تسنادـیم  اریز  تشادـن  يرظن  نینچ  هاگ 

. درک دهاوخ  یئاعدا  نینچ  هنوگچ  نیا  رب  انب - هدومرف  دزمان  بصنم  نیاب  ار  قداص ع  هَّللا  دبع 
دیـس ترـضح  زا  یهاوخنوخ  يارب  يو  جورخ  هک  میدرک  دای  هچنآ  رب  هوالع  درک  جورخ  یلع ع  نب  دـیز  نیـسحلا  وبا  هکنیا  تلع  و  ( 1)
هدـمآ درگ  کلملا  دـبع  رـسپ  هاگراب  رد  ماش  مدرم  زور  نآ  دـش و  دراو  ماـشه  رب  يزور  هیلا  راـشم  ترـضح  هک  تسنآ  هدوب  ءادهـشلا ع 

. دناسرب يو  کیدزن  ار  دوخ  دناوتن  دسرن و  ماشهب  دیز  تسد  هک  دننک  گنت  ار  اج  يروط  نایسلجم  داد  روتسد  يو  دندوب 
ادـخ زا  میب  يوقت و  هب  ار  وا  نارگید  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب  هدـنب  چـیه  ماقم  دومرف  درک  هدـهاشم  ار  راظتنا  فالخ  رب  لـمع  نیا  هک  دـیز 

. منکیم هیصوت  ادخ  زا  ياوقتب  ارت  نم  کنیا  دنک  راداو  يوقت  هب  ار  نارگید  هک  تسین  نآ  زا  رتورف  هدنب  چیه  ماقم  دنیامنن و  تیصو 
تفالخ يارب  هتـسیاش  ار  دوخ  وت  دیز  يا  تفگ  دزاسب  هدنمرـش  رتشیب  اریو  تساوخ  دوش  وربور  ینخـس  نینچ  اب  درکیمن  لایخ  هک  ماشه 

. هداززینک وت  اریز  یشابیمن  ماقم  نیا  قیال  وت  تسین و  نینچ  يریگ  مارآ  تفالخ  ریرس  رب  يزور  يدنموزرآ  ینادیم و 
ره دوب و  هداز  زینک  هک  دشابیمن  يربمغیپ  نآ  ماقم  تلزنم و  اب  يواسم  ادخ  هاگـشیپ  رد  دارفا  زا  يدرف  چیه  تیعقوم  ماشه  يا  دومرف  دـیز 

دیابن تسا  هداززینک  هک  لیلخ  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  دنشاب  هتشادن  یماقم  تیعقوم و  زینک  نادنزرف  هک  درکیم  باجیا  یگداززینک  هاگ 
رب هوالع  يرادـناهج  تفالخ و  ای  تسا  رتیلاـع  ادـخ  هاگـشیپ  رد  توبن  ماـقم  مسرپیم  وت  زا  ماـشه  يا  نونکا  دوش  رارق  رب - توبن  بصنمب 

زا تسین و  یگنن  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ  دوخ  ادخ و  لوسر  شردپ  هک  یسک  يارب  یگداززینک  اهنیا 
ص:522  ، داشرإلا همجرت 

. دهاکیمن وا  ماقم 
نیا دیاب  تفگ  هدیبلط  ار  دوخ  رادهپس  دیرپ و  اج  زا  یهابور  نوچ  تشادن  یخـساپ  هدش و  تحاران  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  هک  ماشه  ( 1)

. دناسرن زورب  اجنیا  رد  ار  بش  هچنانچ  ینک  جراخ  زکرم  زا  ار  درم 
. دندیدرگ نوبز  راوخ و  هکنیا  زج  دندیسارهن  ریشمش  يزیت  زا  یموق  چیه  دوب  نآ  شراعش  هدش و  جراخ  ماش  زا  مد  نامه  دیز 

کی لد و  کی  دنتـسنادیم  هتـسیاش  يروالد  اریو  هک  مه  اهنآ  دینادرگ و  فقاو  دوخ  هیرظن  زا  ار  مدرم  دش  هفوک  دراو  هک  يدرجمب  دـیز 
ات دندومن  میلـست  متـس  تسدـب  ار  ترـضح  نآ  دنتـسکش و  ار  ناشتعیب  تسنادرمان  نیا  يوخ  هک  نانچ  نکیل  دـندرک  تعیب  يو  اب  تهج 

نوریب قحان  راب  ریز  زا  ار  مدرم  دنیوگب و  قح  نخس  ادابم  هک  نارگید  تربع  يارب  لاس  راهچ  تدم  ارهز  راگدای  كاپ  مادنا  دش و  دیهش 
هدیدن اوران  ار  دمآشیپ  نیا  دندوب  هدرک  دادملق  وا  یئادف  ار  دوخ  هک  هفوک  ناتفصكوخ  زا  کی  چیه  دنتـشاد و  هگن  راد  زارف  رب  دنروآ 

. دندومنن ینابیتشپ  يو  زا  دوخ  نابز  تسدب و  و 
دنداد عالطا  بانج  نآب  دـیاب  هچنانچ  ار  وا  راوگان  دـمآشیپ  دیـسر و  قداـص ع  ترـضح  عمـسب  وا  تداهـش  ربخ  دـش  دیهـش  دـیز  نوچ 

زا رانید  رازه  وا  تافص  یتوکلم  تاذ  تقو  نامه  دوب  ادیوه  شنویامه  تانجو  زا  هودنا  راثآ  هچنانچ  دش  كانهودنا  تخـس  شترـضح 
. دومرف تیانع  دندوب  هدش  هتشک  دیز  باکر  رد  هک  یئاهنآ  ناگدنامزابب  دوخ  هیلام 
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هک یناسک  ناگدنامزاب  نایم  رد  ار  اهنآ  دومرف  دراذگ و  نم  رایتخا  رد  لوپ  رانید  رازه  قداص ع  ترضح  دیوگ  یطساو  دلاخ  وبا  هچنانچ 
هَّللا دبع  ناگدنامزابب  هلمج  نآ  زا  هداد  نالوتقم  ياههداوناخب  ار  روبزم  هجو  روتسد  قبط  مهنم  میامن  میسقت  دناهدش  هتشک  دیز  باکر  رد 

. دیسر رانید  راهچ  ناسر  لیضف  ردارب  ریبز 
. تفای تداهش  یگلاس  ود  لهچ و  نس  رد  ترجه  متسیب  دص و  لاس  رفص  مود  هبنشود  زور  دیز ع  ترضح  المجم 

ص:523  ، داشرإلا همجرت 
تنب همطاف  شاهمع  داجـس ع و  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  زا  يرایـسب  ثیداحا  دوب و  راکزیهرپ  لضاف و  يدرم  یلع : نب  نیـسح  - 4 ( 1)

. درکیم تیاور  رقاب ع  ترضح  شراوگرزب  ردارب  نیسحلا ع و 
همه هراب  رد  رگا  مدوب  دقتعم  هک  متفای  یتیفیکب  اعد  ماگنه  رد  ار  داجـس  یلع  نب  نیـسح  تفگیم  مردـپ  هدرک  تیاور  یـسیع  نب  دـمحا 

. ددرگیمن دودرم  دسریم و  تباجا  فدهب  وا  ياعد  ریت  دنک  اعد  مدرم 
هدیدن حلاص  نب  نسح  دننام  ادـخ  زا  رتفئاخ  رتكانمیب و  ار  سک  چـیه  نایاسراپ  نایم  رد  دـیوگیم  حـلاص  نب  نسح  بحاصم  دـیعس ،

میب نانچ  تسا و  فئاخ  ادخ  زا  رتشیب  همه  زا  وا  مدید  مدرک  تاقالم  داجـس  یلع  نب  نیـسح  اب  مدـش و  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  ات  مدوب 
. دناهدروآ نوریب  هدرب و  شتآ  رد  ار  وا  ایوگ  هک  تشاد 

ربنم کیدزن  دروآیم و  درگ  ار  ام  هعمج  زور  ره  دوب  هنیدـم  مکاـح  یموزخم ، میهاربا  هک  یتاـقوا  دومرف  دـناهدرک  تیاور  باـنج  نآ  زا 
مدرم زور  نآ  مدش و  دجـسم  دراو  هشیمه  تداعب  نم  يزور  تفگیم  ازـسان  درکیم و  بس  ار  یلع ع  هتفر  ربنم  زارف  رب  دوخ  دیناشنیم و 

نآ زا  یشوپدیفس  درم  دش و  هتفاکش  يوبن  سدقم  ربق  ایئوگ  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ  هتسشن  ربنم  کیدزن  نم  دندوب  هتفای  روضح  يدایز 
؟ یتسین كانهودنا  تخبدب  نیا  ياهیئوگازسان  زا  ایآ  هَّللا  دبع  وبا  يا  تفگ  نمب  دمآ  نوریب 

مشچ درک  دهاوخ  هلماعم  هچ  وا  اب  لاعتم  يادخ  نیبهب  اشگب و  ار  دوخ  ياهمـشچ  نونکا  تفگ  مکانهودنا  تخـس  مسق  ادخب  يرآ  متفگ 
. یلاعت هَّللا  هنعل  درم  داتفا و  ریزب  ربنم  يور  زا  ماگنه  نیمه  تسا  یلع ع  نتفگ  ازسان  لوغشم  وا  مدید  مدوشگ 

ص:524  ، داشرإلا همجرت 

مینکیم رکذ  ار  اهنآ  ددع  یماسا و  رقاب و  ترضح  نادنزرف  باب  نیا  رد  مهدزای  باب 

نب مساق  رتخد  هورف  ما  ود  نیا  ردام  هَّللا  دـبع  رفعج 2  هَّللا  دبع  وبا  هدوب 1  رفن  تفه  هیلا  راشم  ترـضح  نادـنزرف  میتفگ  نیا  زا  شیپ  ( 1)
یلع 6 دنتشذگرد 5  یلاسدروخ  رد  ود  نیا  تسا و  یفقث  دیـسا  رتخد  میکح  ما  ناشردام  هَّللا  دیبع  میهاربا 4  تسا 3  رکب  یبا  نب  دمحم 

. هدوب دلو  ما  زین  هردخم  نیا  ردام  هملس  ما  دوب 7  دلو  ما  شردام  بنیز 
داشرا هب  رومأم  ترضح  نآ  اهنت  دندوبن و  تماما  ماقم  هتسیاش  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  ترـضح  ءانثتـساب  کی  چیه  رفعج  وبا  نادنزرف  نایم  رد 

. دوب ناناملسم  یئاوشیپ  و 
. دنتخانشیم ناونع  نیمهب  ار  وا  همه  دوب و  يراکوکین  لضاف و  درم  هَّللا  دبع  شردارب  و 

. دمآرب هیلا  راشم  لتق  ددص  رد  وا  دش ، دراو  هیما  ینب  زا  یکی  هاگرابب  هدربمان  دناهدرک  تیاور 
. میامن یهارمه  وت  اب  وا  سدقم  هاگـشیپ  رد  زین  منک و  يرای  وا  نید  داشرا  رد  ار  ادخ  ات  رذـگرد  نم  نتـشک  زا  درک  تساوخرد  هَّللا  دـبع 
وا روضحب  وت  زا  اـت  نک  رظن  فرـص  نم  نتـشک  زا  ماتیعقوم  ماـقم و  ياراد  راـگدرک  ترـضح  رد  نم  هک  دوب  نآ  راوـگرزب  نآ  روـظنم 

. میامن تعافش 
. دروآ لتقب  هدرک  مومسم  ار  وا  هاگنآ  یئامن  تعافش  ام  زا  هک  يرادن  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  هیاپ  نآ  وت  تفگ  درخیب  نمشد  نآ 

ص:525  ، داشرإلا همجرت 
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نفد و لحم  تافو و  ماگنه  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  دلوت و  خـیرات  رفعج و  وبا  ترـضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  رد  مهدزاود  باب 
. وا رابخا  لئاضف و  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع 

وا یـصو  هدـش و  رارقرب  شراوگرزب  ردـپ  تفالخ  بصنمب  شناردارب  همه  نایم  زا  هدوب  رفعج  شنویامه  ماـن  هک  قداـص ع  ترـضح  ( 1)
دای تمظعب  يو  زا  اج  همه  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  شناد  لضف و  رظن  زا  هدرک و  مایق  تماما  مزاول  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچ  هدوب و 

زا يرایـسب  تاعالطا  مولع و  تنـس ، لها  هدوب و  فورعم  ردق  تلالجب  هصاخ  هماع و  نایم  رد  رتیلاع و  همه  زا  شماقم  تلزنم و  هدشیم و 
اهرهش رد  وا  هزاوآ  دندنکفایم و  راب  وا  يارس  رد  رب  وا  تالامک  ضیف  يارب  فانکا  فارطا و  زا  شناد  ملع و  نابلاط  دناهدرک و  لقن  يو 

نینچمه دناهدشن و  دنمهرهب  دناهدرک  هدافتـسا  وا  لئاضف  نمرخ  زا  نادنمـشناد  هک  ياهزادـناب  وا  تیب  لها  زا  کی  چـیه  زا  دوب و  هدـیچیپ 
تـسنآ عوضوم  نیا  رب  لیلد  دناهدومنن  عالطا  بسک  يرگید  زا  دناهدرک  لقن  وا  رابخا  راثآ و  زا  هک  يردـقب  رابخا  ناعلطم  راثآ و  نالقان 

هدروآدرگ دنتـسه  یـصاخ  راتفگ  يأر و  بحاص  کی  ره  هدوب و  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  ار  وا  ناـیوار  یماـسا  ثیدـح  باحـصا  هک 
. دناهدوب رفن  رازه  راهچ 

تاهبـش و داریا  زا  ار  نافلاخم  نابز  دـنهدیم و  یهاوگ  نآ  تحـص  رب  اهلد  همه  هک  تسیاهیاپب  توبث  حوضو و  رظن  زا  وا  تماما  لـئالد  و 
. دزاسیم لال  اهنآ  رب  ضارتعا 

تشه لهچ و  دص و  لاس  لاوش  هام  رد  هدوب و  هرونم  هنیدم  رد  ترجه  موس  داتشه و  لاس  ترضح  نآ  دالیم 
ص:526  ، داشرإلا همجرت 

. دیمرآ نسح  شیومع  ردپ و  دج و  رانک  عیقب  رد  دومرف و  تلحر  یگلاسجنپ  تصش و  نس  رد 
. دوب لاس  راهچ  یس و  شتماما  تدم  دمحم و  نب  مساق  رتخد  هورف  ما  شردام  و 

. درک اضما  ار  وا  تماما  ماقم  انلع  داد و  رارق  دوخ  یصو  هحارصلاب  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  و 
تیـصو وتب  رفعج  يا  دومرف  دیـسررد  مراوگرزب  ردـپ  تلحر  هک  یماـگنه  هدرک  تیاور  قداـص ع  ترـضح  زا  ملاـس  نب  ماـشه  - 1 ( 1)

ملع و يردقب  راگدرک  ترـضحب  دـنگوس  دانادرگ  امـش  يادـف  ارم  ادـخ  مدرکـضرع  یئامن ، هلماعم  یکین  هب  نم  نارای  هب  تبـسن  منکیم 
. دنوشن دنمزاین  يدنمشناد  لضاف و  چیه  هب  هک  مزاسب  هدنکارپ  باحصا  نارای و  نایم  رد  شناد 

دنزرف نیا  دومرف  نمب  هدرک  شدنمجرا  دنزرفب  يرظن  ترضح  مدوب  بایفرش  رفعج  وبا  ترـضح  روضح  دیوگ  ینانک  حابـص  وبا  - 2 ( 2)
َو ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  دـیامرفیم : ادـخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  ینیبیم  هک  ارم 

نایاوشیپ ار  اهنآ  ات  دناهدمآ  رامـشب  ناوتان  فیعـض و  نیمز ، يور  رد  ارهاظ  هک  اهنآ  رب  میراذـگ  تنم  میاهدرک  هدارا  ام  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن 
. میهد رارق  دوخ  لامک  ملع و  ناثراو  مدرم و 

دنگوس دومرف  هدز  قداص ع  ماما  كرابم  تشپ  رب  تسد  ترضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  دندرک  لاؤس  رفعج  وبا  ترـضح  زا  - 3 ( 3)
. دنک ایحا  ار  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نیئآ  دیاب  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ادخب 

ترضح دش  دراو  رفعج ع  مدوب ، بایفرش  شترضح  روضح  تفگ  رفعج ع  وبا  ماما  بحاصم  رهاط ، - 4 ( 4)
ص:527  ، داشرإلا همجرت 

. تسادخ ناگدیرفآ  نیرتهب  اقآ ، نیا  دومرف  رقاب ع 
دیسررد شتلحر  ماگنه  نوچ  هدراذگ و  هعیدوب  يرایـسب  تالامک  مولع و  نم  هنیـس  رد  مراوگرزب  ردپ  دومرف  قداص ع  ترـضح  - 5 ( 1)

مدرک رـضاح  رمع  نب  هَّللا  دـبع  يالوم  عفان  دوب  اهنآ  زا  هک  شیرق  مدرم  زا  هاوگ  رفن  راهچ  رمالا  بسح  نم  نک ، رـضاح  یناـهاوگ  دومرف 
تسرد تسار و  نیئآ  امش  يارب  لاعتم  يادخ  انامه  نم  نادنزرف  يا   » درک تیـصو  شنادنزرف  هب  بوقعی ع  هک  سیونب  ار  یتیـصو  دومرف 
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«. دیورب ایند  زا  ناملسم  هک  دینک  يراک  دیاب  هدیزگرب و  ار  دوخ 
نآ اب  هک  يدرب  رد  اریو  ات  هدرک  تیـصو  واب  هداد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  دمحم  نب  رفعج  شدنزرف  یلع  نب  دمحم  درک  هفاضا  نیا  زا  سپ 

دزاسنارف تشگنا  راهچ  زا  شیب  هتخاس و  هشوگراهچ  ار  وا  دقرم  دچیپهب و  شرسب  ار  وا  دوخ  همامع  دیامن و  نفک  هدرازگیم  هعمج  زامن 
. درک اعد  اهنآب  دومرف و  صخرم  ار  ناهاوگ  تفای  نایاپ  شتیصو  نوچ  دیاشگب ، نفد  ماگنه  رد  ار  شنفک  ياهدنب  و 

. دوبن هاوگب  دنمزاین  تیصو  هنوگ  نیا  متشاد  ضورعم  نانآ  نتفر  زا  سپ  هدومرف  قداص ع  ترضح 
هدرک یتسدشیپ  نم  هدادن و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  هدرکن و  یتیـصو  واب  شردپ  دـنیوگب  دـنوش و  هریچ  وت  رب  نافلاخم  متـشاد  میب  دومرف 

. مشاب هدرک  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  متساوخ 
. تسا رایسب  دشاب  ینعم  نیمه  مزلتسم  هک  ثیدح  لیبق  نیا  زا  و 

ترـضح بناـج  زا  هیلا  راـشم  ترـضح  روبزم  ثیدـح  مکحب  میدرک  مولعم  میدرک  هراـشا  نادـب  نیا  زا  شیپ  هک  حوـل  ثیدـح  رد  اـم  و 
. هدش هدیزگرب  قلخ  یئاوشیپ  تماما و  هب  راگدرورپ 

قداص ع ترـضح  تماما  هراب  رد  هلدا  نامه  دـشاب و  نارگید  زا  لضفا  دـیاب  امتح  ماما  هک  دـننآ  زا  یکاح  هیلقع  هلدا  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
يرترب و یئاسراپ و  رظن  زا  وا  ترضح  اریز  دننکیم  تموکح  زین 

ص:528  ، داشرإلا همجرت 
. دوب رتالاب  رترب و  شنامز  مدرم  همه  زا  ناگدازومع و  ناردارب و  همه  زا  یهلا  نیئآ  نتسب  راکب  شناد و 

هدیـسر لامک  دحرـسب  شناد  ملع و  رد  دوشن و  یئاطخ  هنوگ  چیه  بکترم  هک  دـشاب  موصعم  ناربمیپ ، دـننام  دـیاب  ماما  هکنآ  رگید  لیلد 
ره رد  دیاب  هک  اجنآ  زا  دندوب و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دندوب  صقان  راکاطخ و  هک  ترـضح  نآ  رـصع  رد  تماما  نایعدم  نیا  رب  انب  دـشاب 
واب دوخ  روما  هیلک  رد  مدرم  دشاب و  نامز  ماما  دـیاب  دوب  لماک  موصعم و  بانج  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یلماک  موصعم و  ماما  يرـصع 

. دنیامن هعجارم 
نارگید دـننکیم  تباث  تسوا و  تیناقح  تماما و  رب  لیلد  اهنآ  همه  دـناهدرک و  لقن  ترـضح  نآ  زا  يدایز  تاـمارک  تازجعم و  مدرم ،

. دنتشادن يرگید  تلیضف  اعدا ، زا  ریغب 
نادب روصنم  مشچ  تفای و  روضح  نوچ  دـنک  رـضاح  ار  قداص ع  ماما  داد  روتـسد  عیبر  هب  روصنم  دـننکیم  تیاور  هلمج  نآ  زا  - 1 ( 1)

بابـسا فرط  همه  زا  ینکیم و  يزاب  نم  تنطلـس  اب  هک  هدیـسر  یئاجب  وت  راک  زورما  مشکن  ارت  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  تفگ  داتفا  بانج 
!. يزاسیم مهارف  شروش 

نیا رد  يربخ  هاگ  ره  ماهتشادن و  مه  ار  اهنآ  گنهآ  هدادن و  ماجنا  نم  يداد  تبسن  نمب  ار  هچنآ  ادخب  دنگوس  دومرف  قداص ع  ترضح 
بویا دیشخب و  دید و  متس  فسوی  ترضح  اریز  رذگرد  هدوب  اجب  تسار و  یئوگیم  هچنآ  هک  یضرف  رب  هدوب و  غورد  هدینـش  صوصخ 

ناشیدب هک  مه  وت  بسن  ادخ و  ناربمیپ  همه  نانیا  دومن  يرازگـساپس  دیدرگ  اطعا  هقباسیب  تمعن  نامیلـسب  درک و  ربص  دـش  التبم  الب  هب 
!. ددنویپیم

زارف رب  یکابیب  بصاغ  زور  نآ  دوب و  بانج  نآ  یهلا  ماقم  هک  دوخ  تخت  يور  ار  ترـضح  نآ  درک و  قیدـصت  هدـش  هدنمرـش  روصنم 
هضرع تروضحب  هک  ار  هچنآ  نالف  انامه  تشاد  ضورعم  دناوخارف و  هتسشن  نآ 

ص:529  ، داشرإلا همجرت 
. داد عالطا  نمب  متشاد 

. ماهتفگ نانچ  نینچ و  نم  هک  دیامن  تباث  دنک و  رارقا  نم  ربارب  رد  دننک و  راضحا  ار  وا  ات  هدب  روتسد  نونکا  دومرف  ترضح  ( 1)
؟ يدینش وا  دوخ  زا  يدرک  لقن  نم  يارب  رفعج  هراب  رد  ار  هچنآ  تفگ  هدرک  راضحا  اریو  روصنم 
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دوخ ياعدا  تاـبثا  يارب  يرـضاح  اـیآ  دیـسرپ  وا  زا  روصنم  هدـب  دـنگوس  شیاههدینـش  تحـص  يارب  ار  وا  دومرف  ترـضح  يرآ ، تفگ 
. ندرک دای  دنگوس  هب  درک  عورش  يرآ و  تفگ  ینک ؟ دای  دنگوس 

قداص ترضح  داد  هزاجا  روصنم  دنک ، دای  دنگوس  میوگیم  نم  هچنانچ  هداد و  واب  ار  دنگوس  روتسد  ات  هدب  هزاجا  نمب  دومرف  ترـضح 
تردقب و هدش و  رازیب  ادخ  يورین ) یئاناوت و   ) توق لوح و  زا  نک  دای  دنگوس  نینچ  دومرف  دوب  هدرک  تیاعس  روصنم  شیپ  رد  هک  واب  ع 

. درک تفگ و  نانچ  نینچ و  رفعج  هک  ماهدرک  دنویپ  دوخ  یئاناوت 
ناج اج  نامه  هک  دشن  هلـصاف  درک  دای  دنگوس  دوب  هداد  روتـسد  ترـضح  هک  روط  نامه  لمأت  یکدـنا  زا  سپ  درک و  عانتما  تسخن  يو 

. دنتخاس جراخ  وا  يارس  زا  هدیشک  ار  وا  ياپ  داد  روتسد  روصنم  درپس  خزود  کلامب 
وا بانج  ياهبل  هک  هعفد  ره  دادـیم و  تکرح  ار  شکرابم  ياهبل  دـش  روصنم  رب  دراو  قداـص ع  ترـضح  هک  یماـگنه  مدـید  هتفگ  عیبر 

. تشذگرد يو  زا  دناوخ و  شیپ  ار  ترضح  هرخالاب  ات  دشیم  هتساک  شیدنادب  نآ  بضغ  زا  دمآیم  تکرحب 
نآ رد  دوب و  كانمشخ  امشب  تبـسن  تخـس  روصنم  متـشاد  هضرع  هتفر  بانج  نآ  هارمه  نم  تفر  نوریب  روصنم  شیپ  زا  ترـضح  نوچ 
ره دیدادیم و  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  دیدش  دراو  هک  یماگنه  مدوب  هجوتم  نم  دوبن و  نیگمـشخ  امـشب  تبـسن  وا  ردقب  هدیرفآ  چیه  تقو 

هتساک وا  مشخ  زا  درکیم  تکرح  امش  ياهبل  هک  راب 
ص:530  ، داشرإلا همجرت 

مدـناوخ یم - ار  نیــسح ع  مدـج  ءاـعد  تـقو  نآ  رد  دوـمرف  ( 1  ) يزوماـیب نـمب  يدوـمرفیم  تـقو  نآ  رد  ار  هـچنآ  مدـنموزرآ  دـشیم 
نم روای  اهیراتفرگ  رد  هکیئادخ  يا  ینکیم و  یهارمه  نمب  اهیتخس  رد  هکیئادخ  يا  مدرکیم  هضرع  ادخب  دومرف  یئاعد  هچ  مدرکضرع 

مهانپ ددرگیمن  دـیدپان  هاگ  چـیه  هک  تتیانع  لظ  رد  نک و  يرادهگن  ارم  دوشیمن  ضراع  اهنآ  رب  باوخ  هک  تدوخ  ناگدـیدب  یتسه 
. هد

يورب شیاشگ  برد  مدـناوخیم و  ار  اعد  نیمه  درکیم  دـمآشیپ  نم  يارب  زا  يراتفرگ  هاگ  ره  متخومآ و  ار  روبزم  ءاـعد  دـیوگ  عیبر 
. دشیم زاب  نم 

تینادـحوب و ار  ادـخ  متـساوخن  هکنآ  يارب  دومرف  دـنک  دای  دـنگوس  ادـخب  درم  نآ  يدادـن  هزاـجا  ارچ  مدیـسرپ  ترـضح  زا  دـیوگ  عیبر 
تیفیک نادب  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دزادـنیب  ریخأت  هب  ار  وا  هجنکـش  هدومرف  يرابدرب  لاعتم  يادـخ  هجیتن  رد  دـشاب و  هدرک  دای  يراوگرزب 

. دیناسر شیازس  هب  ار  وا  يدوزب  مه  ادخ  مداد و  دنگوس  يدینش  هک 
تدـش زا  ترـضح  تفرگ  ار  شلاـم  تشک و  ار  ترـضح  نآ  مـالغ  سینخلا  نب  یلعم  یلع ، نب  دواد  هک  یماـگنه  هدـش  تیاور  - 2 ( 2)

هک هتـسنادن  رگم  یتفرگ  ارم  لام  یتشک و  ارم  مالغ  دومرف  هدـش  دراو  دواد  رب  روط  نامه  دیـشکیم و  نیمز  رب  ار  شکرابم  ياـبع  هودـنا 
تاذ ادـخب  دـنگوس  دریگیمن ؟ مارآ  دـننک  لاـماپ  ار  وا  قـح  رگا  یلو  دـباوخب  مارآ  دوـخ  هناـخ  رد  تـسا  نـکمم  هدـید  تبیـصم  صخش 

. منکیم نیرفن  وت  رب  مناوخیم و  وت  هیلع  ار  راگدرورپ 
تشگزاب دوخ  لزنمب  هتفگن  ینخس  قداص ع  ترضح  ینکیم ! دیدهت  یناسرتیم و  تدوخ  نیرفن  زا  ار  ام  تفگ  رخـسمت  لامک  اب  دواد 

دناوخیم دوخ  تاجانم  رد  ار  اعد  نیا  هاگرحس  دروآ  رسب  دوجس  عوکرب و  هراومه  ار  بش  نآ  و 
ةزعلا اذ  ای  دیدشلا و  لاحملا  اذ  ای  ۀیوقلا و  ةوقلا  اذ  ای 

ص:531  ، داشرإلا همجرت 
هنم یل  مقتنا  ۀیغاطلا و  هذه  ینفکا  لیلذ  اهل  کقلخ  لک  یتلا 

نآ ربارب  رد  تناگدـیرفآ  همه  هک  یتسه  یتزع  بحاص  ینکیم و  رکم  ناـفلاخم  اـب  یتخـسب  اـهورین و  نیرتـالاب  وت  يورین  هکیئادـخ  يا 
دنلب دواد  هناخ  زا  دایرف  هلان و  يادص  هک  دوب  هدشن  هلـصاف  یتعاس  زونه  ریگب  وا  زا  ارم  ماقتنا  نک و  تیافک  ار  شکرـس  نیا  رـش  دـنراوخ 
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. درم نونکا  مه  دنتفگ  دش و 
باحصا مدید  مورب  مامح  هب  متساوخ  متفرگ  وا  زا  یلد  ماک  دوب  نم  هارمه  یکزینک  تقونامه  مدش و  هنیدم  دراو  دیوگ  ریصب  وبا  - 3 ( 1)

زا تسا  نکمم  مدرگزاب  مورب و  مامحب  هاگ  ره - مدیـسرت  نم  دـناهجوتم  ترـضح  نآ  ندـیدب  دـندوب  قداص ع  ترـضح  نایعیـش  هک  اـم 
ترـضح لزنم  دراو  نانآ  هارمه  هدـش و  فرـصنم  مامحب  نتفر  زا  تبـسانم  نیمهب  منامب  مورحم  شتمدـخب  فرـشت  بانج و  نآ  تراـیز 

تبانج لاح  هب  درادن  قح  بنج  مدآ  ینادـیمن  رگم  ریـصب  وبا  يا  دومرف  هدرک  یهجوت  نمب  مدیـسر  بانج  نآ  ربارب  نوچ  مدـش  قداص ع 
هک یماـگنه  نکیل  دـیئامرفیم  هـک  تسناـنچ  مدرکـضرع  هدـش  هدنمرـش  هدوـمرف  نـیا  زا  نـم  دوـش ! دراو  ناـنآ  نادـنزرف  ءاـیبنا و  هناـخب 

هتفر و مامحب  هاگ  ره  مدیـسرت  دـنراد  ار  امـش  ترـضح  روضح  گنهآ  هک  مدرک  تاقالم  هار  رد  ار  دوخ  نارای  مورب  ماـمحب  متـساوخیم 
صخرم موشن و  بایفرـش  تترـضح  روضح  لاـح  نیا  اـب  رگید  راـب  موشیم  دـهعتم  نونکا  موش و  مورحم  امـش  تراـیز  زا  منک  تعجارم 

. مدش
ام مالک  مینک  رکذ  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  هاگ  ره  هک  هدیـسر  بانج  نآ  زا  يرایـسب  ثیداحا  رد  یبیغ  راـبخا  تازجعم و  لـیبق  نیا  زا  و 

. دش دهاوخ  ینالوط 
رمحا رفج  تساهشوگ و  رد  رقن  اهلد و  رد  تکن  روبزم و  رباغ و  ام  ملع  دومرفیم  قداص ع  ترضح  ( 2)

ص:532  ، داشرإلا همجرت 
. دشابیم ام  دزن  تسا  مدرم  ياهیدنمزاین  مامت  رب  لمتشم  هک  هعماج  همطاف و  فحصم  ضیبا و  و 

، رباغ دومرف  ترضح  دیامرف  ریسفت  ار  دوخ  نایب  وا  ترـضح  ات  دندرک  تساوخرد  هدربن  هدومرف  نیا  تقیقحب  یپ  دنتـشاد  روضح  هک  اهنآ 
هک تسناگتـشرف  ياهربخ  عامـسا ، رد  رقن  تسا  هداوناخ  ام  هژیو  هک  تسا  یماهلا  اهلد  رد  تکن  هتـشذگب  ملع  روبزم  تسا  هدـنیآ  هب  ملع 

ظوفحم نآ  رد  ربمغیپ ص  هحلـسا  هک  تسا  یفرظ  رمحا ، رفج  مینیبیمن ، ار  اهنآ  دوخ  میونـشیم و  ار  اهنآ  يادص  دننکیم  نایب  ام  يارب 
. دنک روهظ  ام  مئاق  هک  ماگنه  نآ  رگم  دیآیمن  نوریب  تسا و 

همطاف فحصم  تسا و  ظوفحم  نآ  رد  ایبنا  زا  ناینیـشیپ  بتک  دواد و  روبز  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  ۀیروت  هک  تسا  یفرظ  ضیبا ، رفج 
، هعماج هدـش و  هدروآ  نآ  رد  نیمز  يور  ناهاشداپ  مامت  ياهمان  تمایق  يادرف  ات  هدـش و  نایب  ملاع  ثداوح  مامت  نآ  رد  هک  تسا  یباتک 
نینمؤملا ع ریما  ترـضح  هدرک و  ـالما  شکراـبم  بل  ود  زا  مرکا ص  لوسر  ار  باـتک  نیا  تسنآ و  لوـط  عارذ  داـتفه  هک  تسا  یباـتک 

. هدومن رکذ  ار  ندب  شارخ  شرا  یتح  هتخاس  بوتکم  نآ  رد  تمایق  يادرف  ات  ار  مدرم  ياهیدنمزاین  هیلک  هتشون و  نآ  رد  دوخ  طخب 
ریما بلاط  یبا  نب  یلع  ثیدح  مدج  ثیدح  مدج و  ثیدـح  مردـپ  ثیدـح  مردـپ و  ثیدـح  نم ، ثیدـح  دومرفیم  قداص ع  ترـضح 

. تسادخ هدومرف  ادخ  لوسر  ثیدح  ادخ و  لوسر  ثیدح  یلع  ثیدح  نینمؤملا و 
. میناربمیپ ناثراو  ام  تسام و  دزن  وا  ياصع  یسوم و  حاولا  دومرفیم  قداص ع  ماما  تفگیم  یلامث  هزمح  وبا 

ص:533  ، داشرإلا همجرت 
یماما امش  نایم  رد  ایآ  دندیـسرپ  هدش  دراو  بهذم  يدیز  درم  رفن  ود  مدوب  بایفرـش  قداص ع  ترـضح  روضح  هتفگ  نامـس  دیعـس  ( 1)

ماما ار  دوخ  وت  هک  دـناهداد  عالطا  امب  ناـنیمطا  دروم  یمدرم  دـنتفگ  هن ، دومرف  هیقت  يارب  ترـضح  دـشاب ؟ بجاو  وا  زا  يوریپ  هک  تسه 
. دنیوگیمن غورد  دنعالطا و  لها  راگزیهرپ و  یمدرم  نانیا  دنتفگ  هدرب  مان  ار  ياهدع  ینادیم و  هعاطلا  ضرتفم 

ار ترضح  اهنآ  نوچ  دینک و  مالعا  هعاطلا  ضرتفم  ماما  ارم  مدوب  هتفگ  هن  دیدرب  مان  هک  اهنآ  هب  هاگ  چیه  دومرف  هدش  كانمشخ  ترضح 
. دنتفر نوریب  هناخ  زا  دنتفای  كانمشخ 

ود نآ  دناهیدیز  زا  ام و  ياهیرازاب  زا  اهنیا  يرآ  مدرکـضرع  یـسانشیم ؟ ار  ود  نیا  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  ترـضح  اهنآ  ندش  جراخ  زا  سپ 
دنگوس ادـخب  دـنک  تنعل  ار  اـهنآ  ادـخ  دـنیوگیم  غورد  دومرف  تسا  نسح  نب  هَّللا  دـبع  شیپ  ادـخ ص  لوسر  ریـشمش  دـننکیم  لاـیخ 
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دزن ار  نآ  میئوگب  رگم  هدیدن  ار  روبزم  ریـشمش  مه  وا  ردپ  هکلب  هدـیدن  مه  مشچ  کیب  هکلب  دوخ  مشچ  ودـب  هَّللا  دـبع  ار  روبزم  ریـشمش 
هکلب دناهتشادنپ  نانآ  هک  تسین  نانچ  ریخ  هتشاد ؟ یناشن  هچ  نآ  هبل  رد  دنیوگیم ، تسار  اهنآ  هاگ  ره  دشاب و  هدید  نیـسحلا ع  نب  یلع 

؟ تسیچ ادخ  لوسر  هرز  ناشن  دنیوگیم  تسار  رگا  تسنم و  دزن  ادخ ص  لوسر  دوخ  هالک  هرز و  مچرپ و  ریشمش و 
یتشط نامیلـس و  يرتشگنا  وا و  ياصع  یـسوم و  حاولا  تسادـیوه و  نآ  زا  يزوریپ  راثآ  هک  ادـخ  لوسر  تیآ  رفظ  مچرپ  تسنم  دزن  و 

ناکرـشم زا  دراذـگیم  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  رد  ار  نآ  هاـگ  ره  ادـخ ص  لوسر  هک  یمـسا  هدرکیم و  یناـبرق  نآ  رد  یـسوم  هک 
. تسنم دزن  دناهدروآ  هکئالم  ار  هچنآ  لثم  دیسریمن و  ناناملسمب  یبیسآ 

ص:534  ، داشرإلا همجرت 
نینچمه دوب  توبن  هناخ  اجنآ  دشیم  تفای  توبات  نآ  هک  ياهناخ  ره  رد  هک  تسا  لیئارسا  ینب  توبات  لثم  ام  هداوناخ  رد  حالـس  لثم  ( 1)

هرز مردـپ  هدومن  عولط  اجنآ  زا  تیالو  دیـشروخ  هدـنکفا و  هیاس  اجنآ  رد  تماما  يامه  دوش  تفای  هک  ياهناخ  ره  رد  ربمغیپ ص  هحلـسا 
ام مئاق  دوب و  رتگرزب  نم  مادنا  زا  مه  زاب  مدیشوپ  زین  نم  دوب و  رتزارد  بانج  نآ  مادنا  زا  دشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  دیـشوپ  ار  ربمغیپ ص 

. دیآ تسار  شمادنا  رب  دشوپب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یسک 
عازن هب  هدرب و  ثرا  قاقحتسالاب  ار  نآ  نم  تسنم و  دزن  مرکا ص  ربمغیپ  هحلسا  دومرفیم  مدینش  قداص ع  ترـضح  زا  هتفگ  یلعالا  دبع 

دومرف هاگنآ  دوش . اهنآ  نیرتهب  زا  دنراذگ  ادخ  قلخ  نیرتدب  شیپ  ار  نآ  رگا  هک  تسنآ  شرثا  تسین  نآ  رد  يرـش  ماهتفرگن و  یـسک  زا 
درک دهاوخ  جورخ  دریگ  قلعت  ادخ  هدارا  نوچ  هدینادرگرب و  ور  وا  تعاط  زا  مدرم  هک  دش  دهاوخ  لقتنم  یسکب  تفالخ  سابل  ماجنارس ،
نوچ هرخالاب  هدرک و  جورخ  یـصخش  نینچ  هک  هدش  هچ  دـنیوگیم  دـننکیم و  بجعت  دـنباییم  راظتنا  فالخ  رب  ار  وا  جورخ  هک  مدرم 

. دزاسیم رارقرب  شتیعر  رس  رب  ار  وا  توتف  تسد  لاعتم  يادخ  دیسر  واب  تبون 
هدـش هدرپس  هعیدو  هملـس  ما  هب  تسیاهدـشرهم  هفیحـص  زا  نخـس  مدرم  نایم  رد  مدیـسرپ  قداص ع  ترـضح  زا  يزور  هتفگ  نابا  نب  رمع 

راـیتخا تسد  رد  نونکا  مه  هچنآ  وا و  یگنج  حالـس  ملع و  دوـمرف  تلحر  هک  یماـگنه  ادـخ ص  لوـسر  دوـمرف  تسیچ ؟ نآ  تیاـکح 
. تفای لاقتنا  نیسح ع  ماما  هب  بانج  نآ  زا  نسح و  ماما  هب  ترضح  نآ  زا  دیسر و  یلع ع  هب  ثرا  هب  تسام 

ص:535  ، داشرإلا همجرت 
. يرآ دومرف  تفای ؟ لاقتنا  امش  صخشب  ترضح  نآ  زا  شدنزرفب و  هاگنآ  نیسحلا و  نب  یلع  هب  وا  زا  سپ  نیا  رب  انب  مدرکضرع  نم 

. دنکیم یلمع  ار  ام  روظنم  میدروآ  باتک  نیا  رد  ام  هک  ياهزادنا  نامه  رایسب و  صوصخ  نیا  رد  رابخا  و 

قداص ع ترضح  راتفگ  رابخا و  زا  یشخب  نایب  رد  مهدزیس  باب 

هراشا

حلاص روصنم و  رفعج  وبا  دـمحم و  نب  میهاربا  لیبق  زا  مشاه  ینب  زا  یهورگ  دـسیونیم  نیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  ( 1)
زور و لئاسم  هراب  رد  دندوب و  درک  عامتجا  « 1  » ءاوبا رد  هَّللا  دبع  نب  دمحم  میهاربا و  دمحم و  شنادنزرف  نسح و  نب  هَّللا  دـبع  یلع و  نب 

یناسک تیعمج ، امش  دینادیم  تشاد  راهظا  دوش  هتفرگ  هجیتن  عامتجا  نیا  زا  هکنیا  يارب  یلع  نب  حلاص  دندرکیم  تبحص  تفالخ  عضو 
لاعتم يادخ  دینیبیم  هک  نانچ  زورما  دننکیم و  يوریپ  امش  ياهراک  زا  هجوتم و  امشب  دارفا  همه  دیناناملـسم و  غارچ  مشچ و  هک  دیتسه 

هک ار  نارـضاح  زا  یکی  تسا  بسانم  دوش  ناناملـسم  دـیاع  هجیتن  هقباسیب  عامتجا  نیا  زا  هکنیا  يارب  هدروآ  درگ  عضوم  نیا  رد  ار  امش 
روما هیلک  رد  هدومن و  تعیب  وا  اب  هدرک و  باختنا  دشابیم  امش  همه  هجوت  دروم 

______________________________
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مرکا لوسر  ترـضح  ردام  دناهدش و  دلوتم  اجنآ  رد  رفعج ع  نب  یـسوم  رقاب ع و  ترـضح  هک  هنیدـم  هکم و  نیب  ام  تسا  یلحم  مان  ( 1)
. تسا نوفدم  اجنآ  رد  ص 
ص:536  ، داشرإلا همجرت 

. دنک امش  بیصن  یشیاشگ  حتف و  تسناگدنیاشگ  نیرتهب  هک  لاعتم  يادخ  ات  دیهد  رارق  دوخ  قوثو  نانیمطا و  لحم  ار  وا 
نیا رب  انب  تسا  يدهم  نم ، رسپ  نیا  دینادیم  تفگ  هدروآ  ياجب  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  هدرک  هدافتـسا  تیعقوم  زا  نسح  نب  هَّللا  دبع  ( 1)

. مینک تعیب  وا  اب  میئایب و  نامهمه 
هک دینادیم  ادـخب  دـنگوس  دـیزادرپب و  يرگهلیحب  دوخ  اب  تسین  بسانم  مه  امـش  دـشابیمن و  يرگهلیح  زور  هک  زورما  تفگ  رفعج  وبا 
يو اب  تسنآ  رتهتـسیاش  نیا  رب  انب  دـنناشوپیم  لمع  ساـبل  ار  وا  هدارا  رتدوز  دـناهجوتم و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هب  رتهب  رتشیب و  مدرم  همه 

هاگنآ میدقتعم  نادب  مه  ام  اجب و  رایـسب  داهنـشیپ  نیا  ادخب  دنگوس  دنتـشاد  راهظا  هدومن  قیدـصت  ار  روصنم  هتفگ  نارگید  دـیئامن  تعیب 
. دندومن تعیب  يو  اب  هتساخرب و  اج  زا  همه 

بسانم میاهدرک  عامتجا  تفالخ  رما  يارب  نونکا  مه  ام  هک  داتسرف  مردپ  شیپ  ار  یسک  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم  هَّللا  دبع  نب  یـسیع 
نیا رد  روضح  يارب  زین  ار  دمحم  نب  رفعج  ات  دینک  هناور  ار  یـسک  انمـض  دیئامن و  یعاسم  کیرـشت  ام  اب  نمجنا  نیا  رد  مه  امـش  تسا .

. دنک توعد  عامتجا 
اریز دینک  رظن  فرص  يو  روضح  زا  تفگ  نارضاحب  هَّللا  دبع  داد  يرگید  ار  قداص ع  ترضح  روضح  داهنشیپ  هدرک  لقن  يرگید  يوار 

. دنک داجیا  ام  نایم  رد  هدسفم  هتخاس و  نوگرگد  ار  ام  عضو  دنک  ادیپ  روضح  هیلا  راشم  هاگ  ره  میسرتیم 
روضح ناگدربمان  نمجنا  رد  ات  هداد  روتسد  نمب  مردپ  درک  نایب  ار  شتیرومأم  دمآ و  مردپ  دزن  هَّللا  دبع  لوسر  هک  یماگنه  هتفگ  یسیع 

نمجنا هب  رمالا  بسح  نم  ( 2 ، ) دسریم اجکب  ناشوگتفگ  هجیتن  منیبهب  هتفای و 
ص:537  ، داشرإلا همجرت 

مردپ متفگ  دورولا  يدل  نم  تسا  لوغـشم  زامنب  هدرتسگ و  هدرک  ات  هداجـس  نیا ، زا  دعب  هفیلخ  ای  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  مدـید  هتفای  روضح 
ام ضرغ  داد  خـساپ  هَّللا  دـبع  تسیچ ؟ عامتجا  نیا  زا  امـش  ضرغ  منادـب  هدرک و  هظحالم  کیدزن  زا  ار  امـش  عامتجا  ات  هدرک  رومأـم  ارم 

. میئامن تعیب  تسا  تما  يدهم  هک  هَّللا  دبع  نب  دمحم  اب  لحم  نیا  رد  هک  تسنآ 
نآ هدراذـگ و  مارتحا  وا  ترـضح  زا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  دـش  دراو  نانآ  عامتجا  رد  زین  قداص ع  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ  یـسیع 

. دیناسر ضرع  زعب  ار  ناشعامتجا  تلع  دادیاج و  دوخ  يولهپ  رد  ار  بانج 
ینادیم تما  يدهم  ار  دمحم  ترـسپ  وت  رگا  اریز  دیناشوپم  لمع  سابل  دنکیمن  ادیپ  عوقو  هک  ار  هشیدنا  نینچ  هاگ  چیه  دومرف  ترـضح 

فورعمب و رما  ات  ینک  جورخب  رما  اریو  هک  تسنیاـب  وت  رظن  رگا  تسین و  وا  روهظ  ماـگنه  مه  نونکا  دـشابیمن و  تما  يدـهم  وا  املـسم 
. مینک تعیب  تناوج  رسپ  اب  هک  میهدیمن  تسد  زا  یتسه  ام  درمریپ  هک  ارت  هاگ  چیه  ام  دیامن  رکنم  زا  یهن 

زا يرادیم  هک  يراهظا  نیا  ینکن  لایخ  ادخب  دنگوس  تسا و  تباث  نم  يارب  یئوگیم  هچنآ  فالخ  درکـضرع  هدش  كانمـشخ  هَّللا  دبع 
. یئامن تفلاخم  نم  رسپ  اب  هک  هتشاد  نآ  رب  ارت  تداسح  هکلب  هدینادرگ  علطم  نآ  زا  ارت  لاعتم  يادخ  هک  تسیرارسا  هلمج 

صخش نیا  دومرف  هدز  حافس  سابعلا  وبا - تشپ  هب  تسد  تقونامه  مدرکن و  يراهظا  نینچ  تداسح  هار  زا  ادخب  دنگوس  دومرف  ترضح 
تفالخ زاب  هک  وشن  رثأتم  شاب  مارآ  دومرف  هدز  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  تشپ  رب  یتسد  زین  دـناتفالخ و  يارب  دزمان  ناشنادـنزرف  ناردارب و  و 

. دش دنهاوخ  هتشک  وت  نادنزرف  هک  نادب  متفگ و  هک  تساهنامه  زا  تفالخ  تسشن و  دهاوخن  تنادنزرف  وت و  رس  رب 
درز يابع  هک  يدرم  نآ  ینیبیم  دومرف  هدز  هیکت  يرهز  زیزعلا  دبع  تسدب  هتساخرب و  اج  زا  هاگنآ 

ص:538  ، داشرإلا همجرت 
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. دشکیم ار  هَّللا  دبع  نادنزرف  درم  نیمه  مینیبیم  ادخب  دنگوس  دومرف  يرآ  متفگ  ار ؟ روصنم  رفعج  وبا  ینعی  هدیشوپ 
بحاص قحب  متفگ  مدوخ  اب  يرآ ، دومرف  تشک ؟ دـهاوخ  ار  دـمحم  رفعج ، وبا  اـیآ  مدرکـضرع  هدـمآ  تفگـش  هب  نخـس  نیا  زا  نم  ( 1)

ماما نخـس  تقیقح  اـت  متفرن  اـیند  زا  ادـخب  دـنگوس  هتفگ  زیزعلا  دـبع  دوخ  نکیل  دـیوگیم . تداـسح  يور  زا  ار  نانخـس  نیا  همه  هبعک 
. تشک ار  ود  ره  رفعج  وبا  هک  مدید  دش و  مولعم  نم  يارب  قداص ع 

. دندش قرفتم  هتساخرب  اج  زا  نمجنا  لها  دناشاپ و  مه  زا  ار  روبزم  عامتجا  هک  درک  يراک  قداص ع  ترضح  نخس  يراب 
ای دش  دهاوخ  عقاو  دراد و  تحـص  يدومرف  هک  يراهظا  نیا  ایآ  دندرکـضرع  هدـش  هارمه  قداص ع  ترـضح  اب  رفعج  وبا  دمـصلا و  دـبع 

(. نورب هدهع  زا  شمیآیم  میوگیم و   ) متفگ تسار  ادخب  دنگوس  دومرف  يدرک  نایب  عامتجا  هقرفت  يارب  هکنآ 
دشیم و دولآ  کشا  شکرابم  ناگدـید  دـیدیم  ار  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هاگ  ره  قداص ع  ترـضح  هدرک  تیاور  دـباع  هسبنع  زا  جرفلا  وبا 

مورحم ماقم  نیا  زا  دوشیم و  هتـشک  هکنآ  اب  دـیآیم  لئان  تفالخ  ماـقمب  دـندقتعم  مدرم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  وا  يادـف  دومرفیم 
. هدشن دای  تما  نیا  ءافلخ  ناونعب  وا  زا  یلع ع  باتک  رد  اریز  ددرگیم 

[ ظعاوم دیحوت و  رد  ترضح  نآ  نایب   ] لصف 1

دنرادن و یفالتخا  ناشتحـص  هراب  رد  ثیدح  ربخ و  لها  ناعلطم  تسا و  روهـشم  ترـضح  نآ  زا  شیپ  ثیدح  دننام  مه  ثیدح  نیا  ( 2)
تاداع قراوخ  تازجعم و  هک  دننکیم  تباث  دنراد و  بانج  نآ  تماما  رب  تلالد  ود  نآ  انمض 

ص:539  ، داشرإلا همجرت 
ناتما هب  زین  نانآ  هک  هدرک  یم - ناربمیپ  راک  هدادیم و  ربخ  هدـنیآ  زا  هیلا  راشم  ترـضح  اریز  هدرکیم  ادـیپ  روهظ  بانج  نآ  تسدـب  زین 

. دوب نانآ  یتسار  توبن و  ياهناشن  زا  هدنیآ  زا  رابخا  نیمه  دندادیم و  عالطا  هدنیآ  زا  دوخ 
مالک نیئآ  زا  متسه  يدرم  نم  درک  ضرع  دش  دراو  ماش  لها  زا  يدرم  مدوب  بایفرش  قداص ع  ترضح  روضح  دیوگ  بوقعی  نب  سنوی 

. میامن وگتفگ  وت  نارای  اب  ات  ماهدمآ  معلطم ، تابجاو ، هقف و  و 
ادخ لوسر  مالک  زا  ار  نآ  زا  یخرب  تفگ  تدوخ  زا  ای  هدرک  هدافتسا  ادخ ص  لوسر  مالک  زا  ینکیم  اعدا  هک  یمالک  دومرف  ترـضح 

هک تسین  نینچ  درکضرع  یئادخ  لوسر  ياتمه  وت  نیا  رب  انب  دومرف  ماهدومن ، جاتنتسا  دوخ  رکف  زا  ار  نآ  زا  یضعب  هدرک و  هدافتـسا  ص 
تـسا موـلعم  هچناـنچ  دوـمرف  ریخ ، درکـضرع  ینکیم ، هدافتـسا  یحو  زا  هک  تسنآ  وـت  ناـمگ  دوـمرف  مشاـب  ترـضح  نآ  کیرـش  نـم 

. هن داد  باوج  تسا ، بجاو  ادخ  لوسر  دننام  وت  زا  يرادربنامرف 
هفاـضا درک و  تموصخ  دوخ  اـب  دزادرپب  هرظاـنمب  هکنآ  زا  شیپ  درم  نیا  دومرف  هدرک  هجوت  سنوی  هب  ماـگنه  نیا  رد  قداـص ع  ترـضح 

. نک هرظانم  يو  اب  یئآرب  درم  نیا  هدهع  زا  یناوتیم  الماک  رگا  سنوی  يا  دومرف 
زاب نآ  نیئآ  مالک و  زا  ار  دوخ  باحـصا  مدوب  هدینـش  امـش  بانج  زا  هچنانچ  درکـضرع  هدرک و  هودـنا  راـهظا  هدیـشک  يدرـس  هآ  سنوی 

هدش و هدروآ  مولعم  شورب  عوضوم  نیا  تسین  رگید  نآ  تسا و  داقنم  زیچ  نیا  دنیوگیم  هک  مالک  لها  رب  ياو  يدومرفیم  یتشادـیم و 
. میمهفیمن ار  نآ  میمهفیم و  ار  عوضوم  نیا  تسین  نینچ  کی  نآ 

هجوت دوخ  تالئاطالب  هتشادرب و  نم  نخس  زا  تسد  هک  دوب  یناسکب  نم  رظن  دومرف  ترضح 
ص:540  ، داشرإلا همجرت 

. دناهدرک
. روایب روضحب  ار  وا  يدرک  تاقالم  هک  نیملکتم  زا  کی  ره  اب  هدش و  جراخ  روضح  زا  درک  رما  هاگنآ 

سیق ملاس و  نب  ماشه  لوحا و  نامعن  نب  دـمحم  نیعا و  نب  نارمح  اب  هدـش  جراخ  كرابم  روضح  زا  رمـالا  بسح  دـیوگیم  سنوی  ( 1)

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
ناشیا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 353ناهفصا   هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


. مدرب قداص ع  ترضح  روضح  ار  همه  هدرک  تاقالم  دندوب  تسدربز  ناملکتم  زا  همه  هک  رصام 
نآ روضح  مه  ام  هدرک و  اپارـس  مرح  کیدزن  هوک  رانک  رد  همیخ  قداـص ع  ترـضح  دوب و  هدـنام  جـح  ماـیا  هب  یحابـص  دـنچ  زور  نآ 

هدرک هدهاشم  دـمآیم  تعرـس  اب  هک  ار  يراوس  رتش  هدرک  نوریب  همیخ  زا  رـس  ناهگان  ترـضح  میدوب ، بایفرـش  همیخ  نامه  رد  بانج 
تبسن هزادنایب  هک  لیقع  نادنزرف  زا  تسا  یمان  ماشه  ترـضح ، نآ  روظنم  میدرک  لایخ  ام  تسا  ماشه  هراوس ، نیا  هبعک  يادخب  دومرف 

. تسا مکح  نب  ماشه  میدید  دمآ  کیدزن  نوچ  درکیم  هقالع  راهظا  وا  بانجب 
. دوبن وا  زا  رتلاسدرخ  قداص  ترضح  باحصا  نایم  رد  هدروآ و  رتزبس  طخ  شتروص  ناتسب  هزات  زور  نآ  رد  ماشه 

يراـی تسد  بلق و  ناـبزب و  ار  اـم  هک  يدرم  تسنیا  دومرف  هدرک و  نیعم  یلحم  وا  مارتـحا  ضحم  دـید ، ار  وا  قداـص ع  ترـضح  نوـچ 
يو اب  داد  روتـسد  نامعن  نب  دمحم  هب  وا  زا  سپ  دش  هریچ  وا  رب  نارمح  دـنک  وگتفگ  یماش  درم  اب  ات  درک  رما  ناهارمه  هب  هاگنآ  دـنکیم 

سیق هب  وا  زا  دعب  دـش  زوریپ  یماش  رب  زین  وا  دـیامن  وگتفگ  يو  اب  دومرف  ملاس  نب  ماشه  هب  دـمآ و  بلاغ  یماش  درم  رب  زین  وا  دـنک  هرظانم 
. درک هبلغ  يو  رب  زین  وا  نزب  فرح  يو  اب  دومرف  رصام 

ماشه اب  دومرف  واب  و  ( 2  ) درک مسبت  دوب  هدش  بوکنم  سیق  تسدب  هک  یماش  سیق و  نانخس  زا  ترضح 
ص:541  ، داشرإلا همجرت 

نک لاؤس  نم  زا  قداص ع  ماما  ینعی  صخش  نیا  تماما  هراب  رد  مالغ  يا  تفگ  تفریذپ  یماش  نک ، تبحـص  تسا  یلاس  هزات  ناوج  هک 
رتاناد اهنآ  ای  تسا  دوخ  ناگدیرفآ  هب  رتانیب  وت  راگدرورپ  ایآ  درم  يا  دیـسرپ  وا  زا  دمآرد و  هزرلب  هک  ياهزادـناب  هدـش  كانمـشخ  ماشه 

. تسا مدرم  حلاصمب  رتاناد  وت  راگدرورپ  هکلب  داد  خساپ  یماش  دنادوخ ، حلاصمب 
تیناقح رب  ناهرب  لیلد و  درک و  نیعم  نانآ  يارب  یفیلاکت  تفگ  داد ؟ ماجنا  نانآ  اـب  هلماـعم  هچ  لاـعتم  يادـخ  نیا  رب  اـنب  دیـسرپ  ماـشه 

دومرف نییعت  نافلکم  يارب  ادخ  هک  یلیلد  دیسرپ  ماشه  تخاس  فرطرب  نانآ  زا  ار  فیلکت  جنر  هلیـسو  نیدب  دومرف و  هماقا  دوخ  فیلاکت 
نیـشناج و یـسک  هچ  ادخ ص  لوسر  زا  سپ  دیـسرپ  ماشه  تسا ، راگدرورپ  ترـضح  لیلد  نیرتهب  ادخ ص  لوسر  داد ، خساپ  تسیچ ؟

اقترا هیاپب  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  زورما  ایآ  دیـسرپ  ماشه  دنمدرم ، فیلاکت  لیلد  ربمغیپ ص  تنـس  ادـخ و  باتک  تفگ  تسا ؟ لیلد 
. دنزاس رارقرب  ام  نایم  رد  ار  قافتا  دنربب و  نیب  زا  ار  تافالتخا  دنناوتب  هک  دناهتفای 

فالتخا عفار  دـنناوتیم  تنـس  باتک و  ینعی  يدـقتعم  وت  هک  دـشاب  نانچ  هاگ  ره  تفگ  ماشه  یئوگیم ، هک  تسنانچ  يرآ  تفگ  یماـش 
نیا ام  اب  تموصخ  و  تفلاخم ، ناونعب  ماش  زا  وت  میراد و  فالتخا  رگید  کی  اب  میهجوتم  تنـس  باتکب و  هک  امـش  ام و  ارچ  سپ  دنـشاب 
هاـگ چـیه  یـصخش  يأر  هک  یفرتـعم  هکنآ  اـب  دوـمیپ  یـصخش  يأر  اـب  ار  نید  هار  تسا  نکمم  ینکیم  لاـیخ  یئاـمیپیم و  ار  هار  همه 

. دهد ناشهجوت  يأرکیب  دنتسه  یفلتخم  لاوقا  ياراد  هک  یمدرم  دناوتیمن 
. دادن یخساپ  دنام و  تکاس  نانچمه  دنکیم  هشیدنا  يرما  تقیقح  رد  هک  یمدآ  دننام  یماش  درم 

؟ یهدیمن ار  وا  خساپ  ارچ  دیسرپ  قداص ع  ترضح  ( 1)
عقاو فالخ  رب  ياعدا  میرادن  یفالتخا  امش  ام و  میوگب  رگا  هک  تسنآ  رد  نم  هشیدنا  تفگ  یماش 

ص:542  ، داشرإلا همجرت 
تایآ منادـیم  اریز  ماهتفگ  یئاجبان  نخـس  مه  زاب  دـنزاسب  فرطرب  ار  نیب  امیف  تافالتخا  دـنناوتیم  تنـس  باـتک و  میوگب  رگا  ماهدومن و 

نم زا  ماشه  هک  یئاهـشسرپ  نامه  مهنم  تسنآ  رد  حالـص  نیا  رب  انب  دنـشابیم  یفلتخم  هوجو  ياراد  کـی  ره  تنـس  تاروتـسد  باـتک و 
ملع و زا  ولمم  وا  هک  سرپب  وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  تسیاهداس  رایـسب  تساوخرد  دومرف  ترـضح  میاـمنب  وا  زا  داـیز  مک و  نودـب  هدومن 

. تسا لامک 
ربخاب مدرم  حلاصم  زا  رتهب  راگدیرفآ  ایآ  دیـسرپ  یماش  دـنادب  تمکح  ملع و  زا  ولمم  اروقداص  صخـش  نوچ  هک  سک  نآ  لاح  اشوخ 

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
ناشیا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 353ناهفصا   هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنیانشآ دوخ  حلاصمب  رتهب  نانآ  ای  تسا 
رب دوخ  فرط  زا  ار  یـسک  لاعتم  يادـخ  ایآ  دیـسرپ  یماش  دراد . عالطا  نانآ  حـلاصم  زا  رتشیب  رتهب و  ادـخ  هک  تسا  ملـسم  تفگ  ماـشه 

، يرآ تفگ  ماشه  دیامن ؟ ادـج  لطاب  زا  ار  قح  دـنک و  فرطرب  ناشنایم  زا  ار  تافالتخا  دزاسب و  هجوتم  ءدـبم  کیب  ار  همه  هک  هتـشامگ 
زاغآ رد  داد  خـساپ  تسیک ؟ دزاسیم  دوبان  ار  لطاب  ياهناشن  رهاظ و  ار  قح  راثآ  دـنکیم و  فالتخا  عفر  هک  هتخیگنارب  نآ  دیـسرپ  یماـش 

وا هیور  زا  يرگید  وا  تلحر  زا  سپ  دوب و  ادـخ ص  لوسر  يدومن  نایب  ار  شتیرومأـم  هدرک و  یفرعم  اریو  هک  یـصخش  ناـنچ  تعیرش ،
رب تجح  ربمغیپ و  نیـشناج  هک  رگید  نآ  دیـسرپ  یماش  دومرف  حیرـشت  تقیقح  قح و  ناگدنهوژپ  يارب  ار  وا  هدـلاخ  راثآ  درک و  بیقعت 

؟ تسیک هدوب  بانج  نآ  زا  سپ  قح 
دنلب هیاس  میئوا و  ناسحا  ناوخ  راوخهزیر  زورما  ام  هک  دشاب  یتجح  نامه  منک  یفرعم  وت  يارب  یهاوخیم  هک  ار  یصخش  نآ  تفگ  ماشه 

. هتخاس باریس  دوخ  نارکیب  يایرد  زا  ار  تقیقح  قح و  ناگنشت  وا  زا  شیپ  هک  سک  نآ  ای  تسا  زارف  ام  يانرب  ریپ و  رس  رب  شاهیاپ 
. ددرگب نشور  رونم و  شلامک  اب  لامجب  ام  ناگدید  زورما  هک  نک  یفرعم  ار  یتجح  نآ  هکلب  تفگ  یماش 

: تفگ ماشه  ( 1)
ملاع ءایصوا  دیس  نآقافآ  سمش  ادخ و  رون  نآ 

متاخ رصعب  ات  مدآ  زااتکی  تستقادصب  وکنآ 
مدآ  رخف  هتشرف  دوجسمقداص  ماما  نید  هش  ینعی 

ص:543  ، داشرإلا همجرت 
دننیشنیم و وزرآ  هیطم  رب  فرط  همه  زا  لامک  ملع و  تقیقح و  قح و  ناگدنهوژپ  هدز و  هیکت  تماما  ریرـس  رب  نونکا  هک  یگرزب  نیمه 

ماما دـنوش  انف  دـنناسرب و  وا  يانف  رب  وا  یهلا  فراعم  بسک  يارب  ار  دوخ  ات  دـنروآیم  زورب  اهبـش  دـنیامیپیم و  اـهنابایب  وا  رادـید  قوشب 
. دهدیم عالطا  امب  یتسارب  ینامسآ  ياهربخ  زا  شرومان  ناگتشذگ  نوچ  هدرب و  ثرا  قاقحتسالاب  دوخ  ردپ  دج و  زا  قداص ع 

هداس رایـسب  تسیرما  دـشاب ) نیتسآ  رد  قداص  دـهاش  هاوگ   ) تفگ دـش  دـهاوخ  رادومن  نم  يارب  وت  راتفگ  یتسار  اـجک  زا  تفگ  یماـش 
. یئامن هدافتسا  شبانج  زا  یتحار  لامک  اب  یناوتیم  يراد  هک  یشسرپ  هنوگ  ره  رضاح و  وا  ترضح  کنیا 

. مرادیم میدقت  شکرابم  ضرعب  ار  دوخ  ياهشسرپ  نونکا  نم  يدراذگن و  یقاب  نم  يارب  يرارف  هار  هنوگ  چیه  تفگ  یماش 
هدمآ بوص  نیدب  ماش  زا  هک  یماگنه  زا  یماش  يا  مزاسیم  هدوسآ  لاؤس  جنر  زا  ارت  میوگیم و ، ینخـس  نونکا  دومرف  قداص ع  ترـضح 
نالف زا  يدـش و  جراخ  ماش  زا  زور  نالف  میوگیم  منکیم و  نایب  وت  يارب  يرگید  زا  دـعب  یکی  هدـش  وت  يارب  هار  رد  هک  یئاهدـمآشیپ  و 

هک ار  وا  تاقافتا  زا  کی  ره  هرخالاب  درک و  تاقالم  وت  اب  یـسک  نالف  يدرک و  رذـگ  سک  نالف  ای  زیچ  نـالف  رب  يدرکیم و  تکرح  هار 
اریز يدروآ  نامیا  نونکا  هکلب  تسین  نینچ  دومرف  ترـضح  مدروآ ، مالـسا  نونکا  درک  ضرع  نایاپ  رد  درکیم  قیدـصت  یماش  دومرفیم ،
ثرا وا  زا  دشاب  نآ  ياراد  یسک  ره  هک  تسا  ینیئآ  نامه  مالسا  دنتخانـشیم  ناملـسم  یمدآ  ارت  يدوب و  مالـسا  ياراد  نامیا  زا  شیپ  وت 

ار وا  ادخ  دـشاب  اراد  سک  ره  هک  تسا  یتبهوم  نامیا  دریگب و  نز  ناناملـسم  زا  دـناوتیم  دربیم و  ثرا  رگید  ناملـسم  زا  مه  وا  دـنربیم و 
. تسا روجأم  دهدیم و  باوث 

یـصو وت  وا و  هداتـسرف  دـمحم  دـشابیمن و  اـتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  نوـنکا  نم  تفگ  هدرک و  قیدـصت  یماـش  درم 
. یئایصوا

هدرک وا  زا  يریدقت  ماشه و  زا  يدیجمت  هکنیا  يارب  قداص ع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ  سنوی  ( 1)
ص:544  ، داشرإلا همجرت 

هرظانم تقو  رد  وت  نارمح  يا  دومرف  هدرک  هجوت  نارمح  هب  دزومایب  نارـضاحب  ار  مالک  ملع  حیحـص  هار  هرظاـنم و  هقیرط  انمـض  دـشاب و 
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لئان دوخ  بولطمب  مه  ماجنارـس  هدـش و  هدافتـسا  تیالو  توبن و  ءدـبم  زا  هک  دـشاب  یحیحـص  رثا  اب  قباطم  تراتفگ  ماـمت  اـت  یـشوکیم 
قفاوم ار  تاهرظانم  هدرک و  يوریپ  حیحـص  رثا  زا  دوخ  هرظانم  لوصا  رد  نارمح  دننام  یهاوخیم  مه  وت  دومرف  ملاس  نب  ماشهب  يدرگیم و 
ماگنه رد  هک  یتسه  یمدآ  وت  دومرف  هدـش  هجوتم  لوحا  دـمحم  هب  سپـس  يرادـن  یلماک  عالطا  حیحـص  رثا  زا  نکیل  يروآ  نایاپب  نآ  اب 
هچنانچ ینکفایم و  نب  زا  یلطاـب  هشیت  هب  ار  یلطاـب  هرخـالاب  يدـنویپیم و  ساـیق  نیئآ  هب  ار  دوخ  نانخـس  ینکیم و  هلیح  رایـسب  هرظاـنم 

نانچ هرظانم  ماگنه  رد  مهوت  دومرف  هدرک  هجوت  رصام  سیق  هب  وا  زا  دعب  تسا و  قح  زا  رهظا  دشاب  سایق  هک  وت  لطاب  هیور  هدش  هدافتـسا 
قح زا  رترود  وت  راـتفگ  هکنآ  اـب  هدیـسر  ادـخ ص  لوسر  زا  هک  تسیربخ  قحب و  رتکیدزن  یئوگیم  هچنآ  يرادـنپیم  هک  ینکیم  وگتفگ 

رایـسب مالک  ملع  رد  لوحا  وت و  هرخالاب  تسا و  رایـسب  لطاب  زا  رترب  كدنا ، قح  هک  ینادـب  دـیاب  هدرک و  جوزمم  لطاب  اب  ار  قح  تسا و 
. دیتسدهریچ رهام و 

ماگنه رد  وت  ماشه  يا  دومرف  هیلا  راشمب  نکیل  دیوگب  مه  ماشه  هب  دومرف  ناگدربمانب  هک  ینانخـس  نیمه  ریظن  مدرکیم  لایخ  هتفگ  سنوی 
بوکخیم هرظانم  نیمز  رب  تخـس  یناچیپیم و  ار  دوخ  ياـهاپ  يروخب  نیمزب  يوش و  بولغم  تسا  کـیدزن  هک  ینادـب  هاـگ  ره  هرظاـنم 

انب يرپیم  رگید  هخاشب  تسین  هجوتم  مه  وت  لباقم  فرط  هک  یصوصخب  یتسد  رب  زاب  يراد و  نادیم  نیا  رد  هک  يروالد  لاب  اب  يزاسیم و 
هک یئوگب  نخـس  يروط  ادابم  سرتب  ادـخ  زا  کنیا  دزادرپب  وگتفگب  مدرم  اب  دنیـشنب و  هرظاـنم  ریرـس  رب  دـیاب  يدـنمرنه  وت  دـننام  نیا  رب 

. تست نابیتشپ  مه  ام  تعافش  يدادن  تسد  زا  ار  طایتحا  نینچ  نیا  هاگ  ره  دهدب و  تسد  وت  يارب  یشزغل 

[ ترضح نآ  لئاضف  نایب  رد   ] لصف 2

زا شیپ  ربخ  ود  دننام  مه  ياهزجعم  نمضتم  دنکیم  تابثا  ار  قداص ع  ترـضح  تجح  تماما و  ناهرب ، هار  زا  هکنآ  رب  هوالع  روبزم  ربخ 
. تسا هداد  عالطا  بئاغ  زا  ترضح  ربخ  نیا  رد  اریز  دشابیم  نیا 

ص:545  ، داشرإلا همجرت 
نامز نآ  ياهقیدـنز  زا  یهورگ  اب  عّفقم  نبا  یمعا و  نبا  تولاط و  نبا  ءاجوعلا و  یبا  نبا  جـح ، مسوم  رد  یلاس  هتفگ  یمیقف  ساـبع  ( 1)

هتفرگ و ار  وا  دوـجو  عمـش  فارطا  هـناورپ  نوـچ  مدرم  دوـب  فرـشم  قداـص ع  ترـضح  مـه  لاـس  نآ  دـندوب و  هدرک  عاـمتجا  مـه  درگ 
نایب يراوتسا  نیهارب  هنیب و  اب  نآ  لاثما  ینید و  لئاسم  نآرق و  ریسفت  صوصخ  رد  ار  اهنآ  ياهخـساپ  مه  ترـضح  هدرکیم و  یئاهـشسرپ 

. دومرفیم
قداص ع ماما  ینعی  سلاج  صخش  نیا  هک  ینک  يراک  یناوتیم  دندرک  داهنـشیپ  يوب  دندوب  هتفرگ  ار  ءاجوعلا  یبأ  نبا  فارطا  هک  ياهدع 

تصرف زا  مه  مدرم  تسا و  راگزور  ياناد  درم  نیا  اریز  یئامن  اوسر  دننکیم  یئاهشسرپ  وا  زا  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  هک  يدارفا  دزن  رد  ار 
. دناهدرک عامتجا  وا  درگ  هدرک  هدافتسا 

. يرآ تفگ  دنک  يربارب  قداص ع  ماما  اب  دناوتیم  یتسارب  درکیم  لایخ  دوب و  رورغم  يدرم  هک  ءاجوعلا  یبا  نبا 
قداص ع ماما  فرطب  لایخ  نامهب  ءاجوعلا  یبا  نبا  يرادـیم  ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرعتست  هگنـالوج  هن  غرمیـس  هصرع  سگم  يا 
ره ریزگان  هدـش و  رارقرب  يراد  تناما  نیئآ  هب  سلاـجم  عضو  هک  دـینادیم  تشاد  هضرع  ترـضحب  هتخاـس  قرفتم  ار  مدرم  هدرک  تکرح 

. میامن یشسرپ  امش  زا  یهدیم  هزاجا  نمب  نیا  رب  انب  دنک  حرطم  ار  شلاؤس  دیاب  دراد  یشسرپ  هک  یسک 
؟ سرپب یهاوخیم  هچ  ره  دومرف  ترضح 

هک یگنـس  نیاب  ار  دوخ  دـیبوکیم و  ار  هاگنمرخ  نیا  یلایخ  مدـنگ  هتفرگ و  تسدـب  ار  یبوکنمرخ  خرچ  یک  ات  دیـسرپ  ءاجوعلا  یبا  نبا 
دیتسرپیم و هدروآرب  نامسآ  رب  رس  هدش و  هتخادرپ  لگ  تشخ و  زا  هک  ياهناخ  نیا  هتخاس و  هدنهانپ  دوشیمن  ادیوه  نآ  زا  يرثا  هاگ  چیه 

هنوگ نیا  رد  یکدـنا  هک  يرکف  نشور  مدآ  يرآ  دـیهجیم  وـس  نآ  وـس و  نیاـب  هدرک  رارف  نارتـش  راـطق  زا  هک  يرتـش  دـننام  نآ  فارطا 
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دیامن هشیدنا  امش  ياهراک 
ص:546  ، داشرإلا همجرت 

. دشابیمن اناد  رظن  بحاص  نامرف  هنامیکح و  روتسد  نیا  هک  دمهفیم  دجنسب  دوخ  قیقد  رظن  اب  ار  نآ  نیئاپ  الاب و  و 
ارم خساپ  دوب  هدولاش  نیا  مکحتسم  نوتس  نیئآ و  نیا  ساسا  تردپ  زین  ینید و  نیا  راوتـسا  هیاپ  هورگ و  نیا  تسرپرـس  هک  وت  کنیا  ( 1)

. امرف نایب  ینادیم  ازس  هچنانچ 
زا دراـگنایم و  زیچاـن  ار  قح  هدوـمن  اـنیبان  ار  وا  لد  مشچ  هدرک و  هارمگ  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  یـسک  اـنامه  دوـمرف  قداـص ع  ترـضح 

راگدرورپ دنکیم و  يراکمه  یهارمه و  يو  اب  همه  درادیم و  تسود  ار  وا  ناطیش  هجیتن  رد  دوشیمن  هدنهانپ  وا  ترضحب  دوخ  ياهـشزغل 
. دنکیم دوبان  دزادنایم و  درادن  تشگزاب  يور  رگید  هک  یتسین  ياههاگترپ  هب  هدراذگاو و  دوخب  ار  وا  گرزب 

اب يرگنیم  تراقح  رظن  هب  نآب  يرادن و  مرتحم  هناخ  نیاب  یهجوت  یتسه  مورحم  یگدـنب  تمعن  زا  كدـنا و  تتاعالطا  هک  اجنآ  زا  وت  و 
تبـسانم نیمهب  دیامن  شیامزآ  هلیـسو  نیدب  ار  دوخ  ناگدـنب  ات  هداد  رارق  دوخ  یگدـنب  تدابع و  هلیـسو  ار  هناخ  نیا  نانم  يادـخ  هکنیا 

زا دشاب و  دنـسرخ  وا  زا  ادخ  دهاوخیم  یـسک  رگا  نیا  رب  انب  هداد  رارق  نارازگزامن  هلبق  ار  نآ  هتـشاداو و  نآ  ترایز  مارتحا و  هب  ار  مدرم 
، درادربرد ار  ادـخ  یگرزب  تمظع و  هدـش و  ناینب  لامک  هدولاش  رب  هناـخ  نیا  اریز  دـیامن  مارتحا  هناـخ  نیا  زا  دـیاب  درذـگرد  شناـهانگ 
هک تسا  یگدنب  راوازس  رظن  ره  زا  هک  يدوجوم  نآ  نیا  رب  انب  هدیرفآ  « 1  » ضرالا وحد  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  هناخ  نیا  لاعتم  يادـخ 

. هدیرفآ ار  اوس  ام  ياهتروص  تادوجوم و  حاورا  هک  تسا  لاعتم  يادخ  دومن ، بانتجا  وا  یهاون  زا  درک و  تعاطا  وا  رماوا  زا  دیاب 
. يدرک بیاغب  هلاوح  ماجنارس  يداد و  یخساپ  يدومرف  هک  نایب  نیا  اب  تفگ  ءاجوعلا  یبا  نبا 

اب اج  همه  وا  هکنآ  اب  مینادب  بئاغ  ار  ادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ  مدومن و  بیاغب  هلاحا  هک  يدرک  تباث  اجک  زا  دومرف  قداص ع  ترـضح 
ار ناشراتفگ  هچناـنچ  تسا  رتکیدزن  اهنادـب  ندرگ  نامـسیر  زا  اـهنآ و  ياـهراک  دـهاش  هجوتم و  ناـشلامعا  هب  هارمه و  دوخ  ناگدـیرفآ 

یناکم چیه  تسا و  ربخ  اب  ناشاهزار  زا  دونشیم و 
______________________________

. درک رهاظ  هبعک  هناخ  تحت  زا  ار  نیمز  لاعتم  يادخ  زور  نآ  رد  هک  تسا  یکاح  رابخا  دنیوگ و  ضرالا  وحد  ار  هدعق  يذ  زور 25  ( 1)
ص:547  ، داشرإلا همجرت 

تیلها و ترـضح  راثآ  نایب  نیا  رب  دهاش  ( 1  ) دـشابیمن رگید  ناکم  زا  رتکیدزن  یناکم  درادـن و  ینیعم  لحم  تسین و  یلاخ  وا  باـنج  زا 
تسادیوه اج  همه  رد  وا  راکشآ  نیهارب  رهاظ و  اج  همه  رد  وا  راوتـسا  ياهناشن  هک  یـسک  نآب  دنگوس  تسوا و  يراگدرک  بانج  لاعفا 

ترضح بناج  زا  ناربمیپ و  همه  متاخ  هک  دمحم  هکلب  هدرکن  تسرد  دوخ  شیپ  زا  ام  هدینش  هدید و  هک  ار  نآ  لاثما  تدابع و  هنوگ  نیا 
نک شسرپ  نیا  زا  شیب  هدنام  كوکـشم  هدشن و  مولعم  وت  يارب  تقیقح  همه  زاب  رگا  کنیا  هتـشاد  رومأم  نادب  ار  ام  هدیدرگ  ثوعبم  وا 

. دنامن یقاب  وت  يارب  ههبش  کش و  هنوگ  چیه  ياج  هک  مهد  حیضوت  وت  يارب  نانچ  ار  تانایب  ات 
یـشسرپ هچ  تسنادن  هدنام و  تکاس  دناسرب  دوصقم  فدـهب  ار  شینادان  ریت  هتـسناوتن  هک  يدـیماان  لامک  اب  نیا  زا  سپ  ءاجوعلا  یبا  نبا 

. درک تعجارم  ماما ع  روضح  زا  راچان  دیامنب 
دارفا زا  یکی  هب  ارم  ات  متـساوخ  امـش  زا  تفگ  اهنآ  هب  يراسمرـش  لامک  اب  درک  تاقالم  دوخ  نارای  اـب  هک  تعجارم  رد  ءاـجوعلا  یبا  نبا 

ارم سکع  رب  امـش  مدرگ  هتخورفارب  نادنخ و  داش و  یتسم  مدآ  دننام  وا  رب  هبلغ  زا  هجیتن  رد  موش و  هریچ  وا  رب  هک  دـینک  یفرعم  ناملـسم 
نم ياپارس  هداتفا و  یـشتآ  رونت  نایم  رد  ایئوگ  دوخ  یگراچیب  وا و  یگریچ  رثا  رب  هک  دیداتـسرف  یئاناوت  دنمـشناد  اناد و  روالد  راکیپ  هب 

. هتخوس
يدرک و اوسر  ار  ام  هداد  تسد  وتب  زورما  هک  یگراچیب  ریحت و  رثا  رب  دنگوس  ادخب  شاب  تکاس  دـنتفگ  يوب  یئانتعایب  لامک  اب  شنارای 
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. دوش هراچیب  وا  سلجم  رد  وت  دننام  هک  میاهدیدن  ار  یسک  زورما  ات 
نیا هکنیا  اب  دیرادنپیم  نم  هیحان  زا  ار  ناتدوخ  تسکش  هتـسناد و  هراچیب  ناوتان و  ارم  دیئوگیم و  نم  يارب  ار  نانخـس  نیا  ایآ  داد  خساپ 

هدیشارت دناهداتفا  رود  دوخ  راید  رای و  زا  هدمآ و  درگ  نازوس  يارحص  نیا  رد  هک  ار  مدرم  نیا  همه  ياهرـس  هک  تسا  یـسک  دنزرف  درم 
. تسا

ملع و نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  وت  تشاد  هضرع  هتفای  روضح  قداص ع  ترـضح  سلجم  رد  يزور  یناصید  رکاش  وبا  دنیوگ 
دنویپ هدوب و  لامک  لامج و  لها  نایاناد و  همه  تناردام  دندوب و  لامک  تفرعم و  نامـسآ  ناشخرد  مامت  ياههام  زین  تناردپ  یـشناد و 

مان یسلجم  رد  نوچ  و  ( 2  ) تساهدنویپ نیرترب  زا  وت 
ص:548  ، داشرإلا همجرت 

روانهپ يایرد  يا  کنیا  دنوشیم  هجوتم  وت  بناجب  اهتشگنا  همه  دننکیم و  هراشا  وت  لامک  تمظعب و  قافتالاب  همه  دیآ  نایمب  نادنمـشناد 
. تسین میدق  ملاع  مینادب  اجک  زا  و  تسیچ ؟ ملاع  ثودح  رب  لیلد  امرفب  شناد  ملع و  زا  لامالام  و 

ناـشن وتب  ـالمع  هک  تسناـمه  منک  تاـبثا  وت  يارب  ار  ملاـع  ثودـح  نآ  هلیـسوب  مناوتیم  هک  یلیلد  نیرتکیدزن  دومرف  قداـص ع  ترـضح 
. مهدیم

همه زا  نآ  فارطا  هک  تسیژد  هعلق و  نیا  دوـمرف  هدراذـگ  دوـخ  تسد  فـک  ناـیم  رد  ار  نآ  هدرک و  رـضاح  یغرم  مخت  دوـمرف  هاـگنآ 
هدیفـس و دراذـگیمن  ینعی  تسا  هدـش  بآ  يالط  ناور و  هرقن  لئاح  هک  هدـش  هیبعت  یکزاـن  تسویپ  نآ  ناـیم  رد  تسا و  دودـسم  تهج 

دیدومرف هچنآ  رد  درکـضرع  رکاش  وبا  يراد ؟ ههبـش  کش و  هدش  هیبعت  نآ  رد  هچنآ  ژد و  نیا  رد  ایآ  دـنوش  طولخم  رگید  کی  اب  هدرز 
. تسین ههبش  کش و 

نآ نوردـنا  هب  ژد  نوریب  زا  یـسک  ایآ  دـیآیمرد ، یئابیز  سواط  تروصب  ژد  لخاد  عیاـم  ناـمه  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  دومرف  ترـضح 
رب لیلد  نآ ، ماجنارـس  غرم و  مخت  نیمه  دومرف  ترـضح  هن  تفگ  هدـمآرد !؟ تروص  نیاـب  هک  هدرک  دراو  يزیچ  متفگ  هچنآ  رب  هوـالع 

. تسا ملاع  ثودح 
نایب ار  بلاـطم  نیرتگرزب  يرـصتخم  راـتفگ  اـب  یتخاـس و  نشور  ارم  کـیرات  بلق  يدروآ و  لـیلد  درکـضرع  هدرک  قیدـصت  رکاـش  وبا 

میونشن و نامشوگب  ار  ینخس  مینیبن و  ناممشچب  ار  يزیچ  یتقو  ات  تسنآ  رب  ام  تداع  دیتسنادیم  هتشاد و  ار  ام  هقباس  امـش  اریز  يدومرف 
. میریذپیمن میئامنن  سمل  نامتسد  اب  مینکن و  وب  نامغامد  اب  میشچن و  نامناهد  اب  ار  يزیچ 

میریذپب ار  يروما  دیاب  هک  تسنیا  رب  هراومه  تداع  يدش  رکذـتم  يدرک  قیدـصت  ارم  هدومرف  هکنیا  نمـض  رد  دومرف  قداص ع  ترـضح 
طابنتسا يارب  تسا  نکمم  یتروص  رد  روبزم  ساوح  هکنآ  اب  دوش  كرد  سمل ) قوذ ، ینیب ، شوگ ، مشچ ،  ) هناگجنپ ساوح  هلیسوب  هک 

. دشاب اهنآ  نابیتشپ  مه  یلیلد  هک  دشاب  عفان 
رگید ياضعا  ریاس  اپ و  زا  دیامن و  تمیزع  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  بش  یکیرات  رد  یمدآ  تسا  نکمم  هچنانچ 

ص:549  ، داشرإلا همجرت 
. دشاب هتشاد  دوخ  اب  یغارچ  امتح  دیاب  دشاب  ناما  رد  تمحز  جنر و  ياهلاچ  اهلادوگ و  زا  دهاوخب  رگا  نکیل  دیامن  هدافتسا  زین 

روبزم ساوح  هلیـسوب  دیاب  هچنآ  اب  ار  ناسنا  دنناوتیمن  دنک  ینابیتشپ  اهنآ  زا  لقع  هکنآ  نودـب  هناگجنپ  ساوح  هک  دوب  نآ  ماما ع  دوصقم 
. هدش ناینب  نآ  رب  سوسحمب  ملع  هیاپ  هک  دوب  یلوقعم  رما  مدنایامن  وتب  هک  ار  یتروص  نآ  دنیامن و  انشآ  دوش  كرد 

وا نیئآ  یسانشادخ و  بوجو  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  لصف 3 

. متفاین مسق  راهچ  نیا  زا  نوریب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  یسررب  دروم  دیاب  هچنانچ  ار  مدرم  تاعالطا  دندومرف : ( 1)
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نوریب تنید  زا  ارت  یئاهراک  هچ  ینادـب  دهاوخیم 4 - هچ  وت  زا  ینادـب  هدرک 3 - هچ  وت  اب  ادخ  ینادـب  یـسانشب 2 - ار  تدوخ  يادخ  - 1
. دزاسیم

تسا و یسانشادخ  تسا  مزال  هدنب  رب  هک  يرما  نیتسخن  اریز  دهدیم  دای  امب  میشاب  اهنآ  ياراد  دیاب  ام  هک  یفراعم  هروبزم ، ماسقا  املسم  و 
یپ وا  تمعن  هب  درک  لصاح  عالطا  دوخ  اب  ادخ  هلماعم  زا  نوچ  هدرک و  هچ  وا  اب  ادـخ  دـنادب  هک  تسا  بجاو  دراد  یئادـخ  تسناد  نوچ 

دیامن و يرازگـساپس  وا  تیهلا  ياهتمعن  ادخ و  زا  هک  تسمزال  وا  رب  هتـشاد  ینازرا  واب  ادخ  یتمعن  نانچ  نینچ و  هک  دیمهف  نوچ  هدرب و 
نوچ دشاب و  هدرک  يراد  ربنامرف  وا  روتسد  هتـساوخ و  اب  قباطم  ات  دنک  لصاح  عالطا  وا  دوصقم  زا  دیاب  دومن  يرازگـساپس  تمیزع  نوچ 

اب دیامن و  يرود  هجیتن  رد  ات  دزاسیم  جراخ  وا  يراگدرورپ  ترـضح  نید  زا  ار  وا  یئاهراک  هچ  دنادب  دیاب  دید  مزال  دوخ  رب  ار  وا  نامرف 
. دنک يرازگساپس  وا  ياههداد  زا  هدرک و  يرادربنامرف  يو  زا  صالخا  لامک 

ص:550  ، داشرإلا همجرت 
ادخ يزابنایب  یئاتکی و  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  لصف 4 

لایخ ادخ  ار  نآ  دیآ و  وت  مهوب  هچ  ره  دشابیمن و  وا  دـننام  مه  يزیچ  تسین و  يزیچ  دـننام  لاعتم  يادـخ  دومرف  مکح  نب  ماشه  هب  ( 1)
. تسا عقاو  فالخ  رب  ینک 

ادخ لدع  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  لصف 5 

تمایق زور  نوچ  دومرف  يرآ . درکـضرع  میوگب ؟ وت  اب  ردـق  اضق و  هراب  رد  يرـصتخم  نخـس  یهاوخیم  دومرفیم  نیعا  نب  ةرارز  هب  ( 2 . )
ءاضق هچنآ  زا  نکیل  دـسرپیم  هتـشاد  اهنآ  دوخ و  نیب  اـمیف  هک  يدـهع  زا  دروآیم و  درگ  تماـیق  هنحـص  رد  ار  مدرم  لاـعتم  يادـخ  دوش 

. دنکیمن لاؤس  هتفرگ  رارق  نآ  رب  شیراگدرک 

ترضح نآ  هنامیکح  نانخس  ظعاوم و  زا  لصف 6 

نآ ماجنا  يارب  درک  ادیپ  يراک  رب  یئاناوت  هک  سک  ره  دنک و  ادیپ  یسرتسد  نادب  دناوتیمن  دشاب  هتشاد  يراک  ره  گنهآ  یسک  ره  ( 3 . )
يارب فدهب  لوصو  یئاناوت ، تین ، هاگ  ره  يرآ  دشابیمن  کیدزن  باوصب  درک  لصاح  قیفوت  هک  مه  سک  ره  دیامنیمن و  لصاح  قیفوت 

. تسا دنمتداعس  هدیسر و  لامک  دح  رسب  وا  یتخبکین  ماگنه  نآ  دنادب  داد  تسد  یصخش 
ص:551  ، داشرإلا همجرت 

: دیامرفیم راداو  ادخ  ءایلوا  تخانش  نید و  روما  هب  ار  مدرم  هک  ترضح  نآ  نانخس  زا  لصف 7 

يراک ندروآ  تسدب  يارب  ار  دوخ  دیـشاب و  دوخ  بظاوم  دیـشاب و  لهاج  نآ  زا  دیابن  هک  يرما  صوصخ  رد  دینک  تقد  دـیناوتیم  ات  ( 1)
نآ رهاظ  هب  یـسک  رگا  هک  دراد  یناکرا  ادخ  نید  اریز  دیزاس  راداو  هدوبن  روذعم  دیرادرب  ینادان  لهج و  مدـق  نآ  هب  لوصو  رد  رگا  هک 
نآ زا  یسک  هاگ  ره  هچنانچ  تشاد  دهاوخن  هجیتن  وا  لاحب  دنک  هدافتـسا  نید  رهاظ  زا  هنالهاج  هدرکن و  یهجوت  نآ  ناکرا  هب  هتخادرپ و 

داصتقا و نسح  زا  اهنآ  ندروآ  تسدب  يارب  کنیا  تسوا  يارب  عفان  هکلب  تشاد  دهاوخن  وا  لاحب  ینایز  دنک  ادیپ  عالطا  ناکرا  قیاقح و 
. دوب دهاوخن  رسیم  فده  نیاب  لوصو  يارب  يرگید  هلیسو  وا  کمکب  زج  هک  هاوخب  کمک  ادخ  زا  هدرک و  هدافتسا  يور  هنایم 

نآب نتشاداو  هبوت و  هراب  رد  وا  راتفگ  لصف 8 

رد تسا و  ینادرگرـس  هناشن  ندرک  لوحم  هدنیآب  ار  يراک  هراومه  تسا و  يرورغم  مدآ  دزادنیب  ریخأتب  ار  هانگ  زا  هبوت  هک  یـسک  ( 2 . )
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مدرم زا  زجب  تسادـخ و  رکم  زا  ینمیا  ثعاب  نآ  رب  رارـصا  هانگ و  ماـجنا  تسا و  یگراـچیب  تکـاله و  بجوم  ندرک  لـلعت  ادـخ  راـک 
. دننادیمن ناما  رد  ار  دوخ  وا  رکم  زا  نارگید  راکنایز 

یئاسراپ راوتسا و  هلدا  یهلا و  قیاقح  نایب  تمکح و  ملع و  صوصخ  رد  تسا  ترضح  نآ  زیمآ  تمکح  تاملک  رب  لمتشم  هک  يرابخا 
یبوخب میدروآ  اجنیا  رد  هک  يرادقم  نامه  ام  تشاگن و  باتک  رد  ای  دروآ  نابزب  ناوتب  هک  تسنآ  زا  رتشیب  هیملع  نونف  زردنا و  دـنپ و  و 

. تسباوص قح و  هدنهد  قیفوت  ادخ  دنک و  نیمأت  ار  ام  رظن  دناوتیم 
ص:552  ، داشرإلا همجرت 

[ ار قداص ع  ماما  يریمح  دیس  شیاتس  رد   ] لصف 9

دش هجوتم  هک  یماگنه  تشاد و  ار  هیناسیک  مارم  تسخن  دوب  قداص ع  ترضح  رصع  یمان  ناگدنیارس  زا  هک  يریمح  لیعامسا  دیس  ( 1)
رد نومـضم  نیدب  يراعـشا  هدیئارگ و  يرفعج  نیئآ  هب  هتـشادرب و  دوخ  بهذم  زا  تسد  دیوجیم  يرازیب  وا  مارم  زا  ع )  ) قداص ترـضح 

. دورس دوخ  یمیدق  بهذم  زا  تشگزاب  ترضح و  نآ  شیاتس 
رادیدب يدش و  هنیدم  دراو  ادخ  تیادهب  نوچ  ینکیم  تکرح  هنیدم  بناجب  یئامیپیم و  ار  اهنابایب  وردـنت  يوق و  هقان  اب  هک  يرفاسم  يا 

رد مهاوخیم  وت  زا  متشگزاب و  ادخ  يوسب  تسا  هدیدنـسپ  قالخا  ياراد  هک  یـسک  رـسپ  يا  ادخ و  تسود  نیا  وگب  يدمآ  لئان  رفعج ع 
عجار نم  راتفگ  دینادیم  هک  نانچ  دیاشخبب و  مدیشوکیم  نآ  هراب  رد  هراومه  هک  ماگنه  نیدنچ  هانگ  ات  ینک  تعافش  نم  زا  ادخ  هاگـشیپ 
نایلاس رما  یلو  هک  میاهدینش  هتفگیمن  غوردب  هاگ  چیه  هک  دمحم  یصو  زا  نکیل  هدوبن  امش  اب  ینمـشد  واب و  تناید  رظن  زا  هلوخ  رـسپ  هب 

هدش یفخم  عفترم  ياهنامسآ  رد  ایوگ  هک  دننک  میـسقت  ار  وا  تاقلعتم  دیاب  هک  دسریم  یئاجب  دوشیم و  ناهنپ  كانمیب  مدآ  دننام  يدنچ 
رب وت  نامرف  تسا  هاوگ  ملاع  راگدرورپ  تسارجا و  لباق  یبصعت  هنوگ  چـیه  نودـب  وت  نامرف  قح و  وت  راتفگ  ناـنچ  یئاـمرفب  رگا  کـنیا 

یـسک میدنـسرخ  وا  ءاقل  زا  هجوتم و  ودب  هک  دـمحم  لآ  مئاق  رما و  یلو  یئامرفب  هک  تسا  تجح  راک  باوث  راکهنگ و  زا  ناگدـنب  مامت 
552 ص :  ار .....  قداص ع  ماما  يریمح  دیس  شیاتس  رد  لصف 9  داشرإلا 553  همجرت  رهاظ  نوچ  تسا و  ینالوط  وا  تبیغ  هک  تسا 

ص:553  ، داشرإلا همجرت 
. درک دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  دوش ،

هب توعد  هک  هدرک  تباث  هدش و  قداص ع  ترضح  تماما  هب  لئاق  هتشادرب و  تسد  یناسیک  مارم  زا  دیس ، دوشیم  هدافتسا  هدورس  نیا  زا 
هیماما هک  تسوا  ياهناشن  زا  یکی  مه  تبیغ  نامز ع و  ماما  تبیغ  هب  لئاق  وا  هدوب و  ینلع  هعیش  فرط  زا  ترضح  نآ  راگزور  رد  تماما 

. دنافرتعم نادب 

ناشرابخا زا  یشخب  یماسا و  اهنآ و  ددع  قداص ع و  ترضح  نادنزرف  نایب  رد  مهدراهچ  باب 

هراشا

یسوم هدوب 4 - داجسلا  یلع  نب  نیسحلا  تنب  همطاف  ناشردام  هک  هورف  ما  هَّللا 3 - دبع  لیعامسا 2 - هتشاد 1 - دنزرف  هد  ترضح  نآ  ( 1)
نایم رد  لیعامـسا  دناهدوب  قرفتم  ناشناردام  همطاف  ءامسا 10 - یلع 9 - سابع 8 - هدوب 7 - دلو  ما  ناشردام  هک  دـمحم  قاحسا 6 - - 5

زا هدع  درکیم و  ینابرهم  واب  همه  زا  رتهب  تشادیم و  رتسود  نادنزرف  ریاس  زا  ار  وا  قداص ع  ترـضح  دوب و  رتگرزب  همه  زا  ناردارب  مامت 
وا مه  شردپ  رتگرزب و  ناردارب  همه  زا  اریز  ددرگیم  لئان  تفالخ  بصنمب  دنیـشنیم و  وا  ياجب  شردـپ  زا  سپ  وا  دـندرکیم  لایخ  هعیش 

قداص ع ترـضح  نادنمتدارا  تفای  تافو  ضیرع  رد  شراوگرزب  ردپ  راگزور  رد  لیعامـسا  دـنکیم  مارتحا  درادـیم و  تسود  رایـسب  ار 
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. دنتخاس نوفدم  عیقب  رد  هدروآ و  شرهگالاو  ردپ  روضح  هنیدم  رد  هدراذگ  شودب  ار  وا  هزانج 
شفک و نودب  درکیم و  يرایسب  یباتیب  دوب و  رثأتم  تخس  وا  تافو  رد  قداص ع  ترضح  دنیوگ 

ص:554  ، داشرإلا همجرت 
ترـضح دنتـشادرب و  وا  يور  زا  نفک  دـندراذگ و  نیمزب  ار  وا  هزاـنج  داد  روتـسد  هبترم  دـنچ  نفد  زا  شیپ  اـت  دـمآ و  وا  هزاـنج  ریز  اـبع 

هک دـننک  نیقی  دنتـشاد  شترـضح  زا  سپ  ار  وا  تفـالخ  ناـمگ  هک  اـهنآ  اـت  دوـب  نآ  لـمع  نـیا  زا  شـضرغ  تـسیرگنیم و  وا  تروـصب 
. هتفر ایند  زا  هتشذگرد و 

رگید یـضعب  و  دنتـشگزاب . وا  تماما  زا  تسا  قداص ع  ترـضح  زا  سپ  ماما  وا  دنتفگیم  هک  اهنآ  زا  یخرب  تشذگرد  لیعامـسا  نوچ  و 
. دندش وا  تایحب  دنمهدیقع  دنتفاییم  راب  ترضح  نآ  سلجمب  رتمک  هکلب  هدوبن  بانج  نآ  زا  نایوار  ترضح و  صاوخ  زا  هک 

میسقت هتـسد  ودب  نارگید  دندش و  دقتعم  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  تماما  هب  ترـضح  نآ  زا  هدع  درک  تلحر  قداص ع  ماما  نوچ  و 
. تسا ردپ  ماقمب  رتهتسیاش  ردارب  زا  رسپ  دنتفگ  هدرک و  لایخ  وا  نیشناج  ار  دمحم  شدنزرف  هتسناد و  هدرم  ار  لیعامسا  هتسد  دندش 

. دنیوگیم هیلیعامسا  ار  هتسد  ود  نیا  هدنامن و  یقاب  اهنآ  زا  شیب  يدودعم  زورما  هک  دنتسنادیم  هدنز  ار  لیعامسا  دوخ  نارگید 
. دننادیم وا  نادنزرف  هب  رصحنم  نامزلا  رخآ  ات  لیعامسا  زا  سپ  ار  تماما  ناگدربمان  هک  تسنیا  اهنآ  فورعم  هدیقع  و 

قداص ع] ماما  نادنزرف  لاح  حرش   ] لصف 1

ردـپ اب  درکیمن و  مارتحا  وا  زا  شردـپ  دـیاب  هچنانچ  نکیل  دوب  قداـص ع  ترـضح  نادـنزرف  نیرتگرزب  زا  لیعامـسا  زا  سپ  هَّللا  دـبع  ( 1)
دمآ تفر و  هیوشحاب  تشاد و  تفلاخم  مارم  هدیقع و  رظن  زا  شراوگرزب 

ص:555  ، داشرإلا همجرت 
تسنم و قح  تماـما  مدـالوا  ربکا  نم  نوچ  تفگیم  درک و  تماـما  ياـعدا  شردـپ  زا  سپ  دـیزرویم و  لـیامت  هئجرم  بهذـمب  درکیم و 

تماما هب  هتشگرب و  يو  زا  اهنآ  زا  يدایز  هدع  دیشکن  یلوط  هناتخبشوخ  دندیورگ و  واب  قداص ع  ترضح  نارای  زا  هدع  تبسانم  نیمهب 
نکیل تسناوتان  یمدآ  درادـن و  يرگید  بلطم  اـعدا ، زا  ریغب  هَّللا  دـبع  هک  دنتـسناد  اریز  دـندرک  ادـیپ  داـقتعا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

لاح نیع  رد  تسا  راکشآ  حیال و  ناگمه  رب  وا  تماما  نیهارب  تیناقح و  رادقمیلاع و  یماما  راوگرزب و  يدیس  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
دوب اپ  لیف  يدرم  هَّللا  دبع  اریز  دندرک  ترهـش  هیحطف  ناونعب  نانآ  هدیزگرب و  یئاوشیپ  هب  ار  هَّللا  دبع  هدنامیقاب و  دوخ  هدیقعب  یمک  هدـع 

. دنمانیم حطفا  ار  وا  دشاب  نینچ  هک  یمدآ  و 
درکیم یفرعم  تماما  ناونعب  ار  هَّللا  دبع  هک  یـصخش  نانآ و  غلبم  هک  تسنیا  يارب  دناهتفگ  یحطف  ار  ناگدربمان  هک  یتلع  دـناهتفگ  مه  و 

. حطفا نب  هَّللا  دبع  مانب  دوب  يدرم 
. دناهدرک تیاور  وا  زا  يراثآ  ثیداحا و  مدرم  دوب و  دهتجم  یقتم و  راکوکین و  دنمشناد و  يدرم  رفعج : نب  قحسا  - 3 ( 1)

. رفعج نب  قاحسا  یضرلا  ۀقثلا  ینثدح  تفگیم  درکیم  لقن  وا  زا  یتیاور  هاگ  ره  بساک  نبا 
ار هیلا  راشم  ترضح  تماما  رب  حیرصت  شرادجات  ردپ  زا  تخانشیم و  تماماب  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شرهگالاو  ردارب  قاحـسا ،

. هدرکیم تیاور 
دوب و هیدـیز  اب  هدـیقعمه  درکیم و  راطفا  ار  يزور  تفرگیم و  هزور  ار  يزور  دوب  تواخـس  اب  روـالد و  يدرم  رفعج : نب  دـمحم  - 4 ( 2)

. درک جورخ  نید  نانمشد  يدوبان  يارب  دیاب  دوب  دقتعم 
ص:556  ، داشرإلا همجرت 

اب دور و  نوریب  هناخ  زا  دشوپب و  هماج  دمحم  داتفین  قافتا  هاگ  چیه  تفگیم  هدش  لقن  نیـسحلا ع  نب  هَّللا  دبع  رتخد  هجیدخ  شرـسمه  زا 
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. درکیم حبذ  دوخ  نانامهیم  يارب  دنفسوگ  کی  زور  ره  دوب  نآ  شتداع  ددرگزاب و  سابل  نامه 
يارب نومأم  بناج  زا  يدولج  یسیع  دندش  ناتسادمه  يو  اب  هیدوراج  هیدیز  درک و  مایق  نومأم  هیلع  هکم  رد  هن  دون و  دص و  لاس  دمحم 

. داتسرف نومأم  شیپ  هدرک  ریسا  ار  دمحم  تخاس و  قرفتم  ار  نانآ  تیعمج  هرخالاب  تفای و  تیرومأم  نانآ  یبوکرس 
نومأم اب  داد و  واب  یبسانم  هزیاج  هلـص و  دـیناشن و  دوخ  کیدزن  ار  وا  هتـشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  نومأم ، تفایراب  نومأم  روضح  نوچ 

ار اهنآ  ریظن  دوخ  تیعر  زا  یناطلـس  چـیه  هک  دـشیم  لمحتم  وا  زا  یئاهراک  نومأم  دـشیم و  راوس  شمع  ینب  اب  دربیم و  رـسب  ناسارخ  رد 
. درکیمن لمحت 

یعیقوت تهج  نیمهب  دـنوش  راوس  هدرک  جورخ  يو  رب  تسیود  لاس  هک  اهیبلاط  زا  هدـع  اب  دـمحم  دـنیب  هب  دـشیمن  رـضاح  نومأم  دـنیوگ 
عانتما ناگدربمان  دیوش » راوس  نیـسحلا  هَّللا  دبع  اب  هکلب  هدشن  راوس  دمحم  اب  هارمه  دعب  هب  خـیرات  نیا  زا   » درک رداص  ناگدربمانب  باطخ 
دمحم هارمه  شیپ  دـننام  همه  اهنآ  دـیوش  راوس  دـیهاوخیم  هک  ره  اب  تفگ  هدرک  رداص  یعیقوت  رگید  راب  نومأم  دنتـسشن ، هناخب  هدرک و 

. دندیدرگیم زاب  يو  اب  زین  اهنآ  تشگیمزاب  وا  نوچ  دنتفریم و  نومأم  رابرد  هب  دندشیم و  راوس 
. هدیرخ وت  نامالغ  هک  یئاهمزیه  نیتسایرلا  وذ  نامالغ  دنداد  ربخ  دمحم  هب  هتفگ  هملس  نب  یسوم 

زا گرم  هک  دـناوخیم  زجر  هتـشادرب  دوخ  اب  گرزب  تسد  بوچ  دـنچ  هدیـشوپ و  درب  ات  ود  هدـش  رثأتم  دـمحم  دـندز ، ار  اهنآ  دـنتفرگ و 
نامالغ زا  ار  اهمزیه  دمحم  دندوب  هارمه  يو  اب  یهورگ  تسا و  رتهب  تلذ  اب  یناگدنز 

ص:557  ، داشرإلا همجرت 
. دز ار  اهنآ  هتفرگ و  نیتسایرلا  وذ 

دوخ نامالغ  هدـعاق  فالخ  رب  راک  زا  هاوخب و  شزوپ  نک و  تاقالم  دـمحم  اب  درک  غالبا  نیتساـیرلا  وذ  هب  هدیـسر  نومأـمب  ربخ  نیا  ( 1)
وذ داد  روتسد  دمحم  دیآیم  امش  لزنمب  نیتسایرلا  وذ  دنداد  عالطا  واب  مدوب  هتسشن  دمحم  روضح  نم  دیوگ  هملس  نب  یسوم  وجب  راذتعا 

نیتسایرلا وذ  نوچ  دندرک  عمج  دوب  هتسشن  دمحم  دوخ  هک  یلحم  زا  ریغب  ار  قاطا  ياهشرف  مامت  هاگنآ  دنیـشنب  نیمز  يور  دیاب  نیتسایرلا 
دمحمب ار  قح  تساوخ و  شزوپ  دوخ  نامالغ  راک  زا  تسـشن و  نیمز  يور  نیتسایرلا  وذ  هرخـالاب  درکن  یمارتحا  وا  زا  دـمحم  دـش  دراو 

. داد
باحـصا دید  دوش  رـضاح  وا  هزانج  عییـشتب  ات  دش  راوس  دش  ربخاب  وا  تشذگرد  زا  نومأم  هک  یماگنه  تفای و  تافو  ناسارخ  رد  دمحم 

بوچ ود  ریز  دمآ  دـش و  هدایپ  بکرم  زا  دـید  ار  وا  توبات  هک  يدرجمب  نومأم  دـنربب  هاگمارآ  هب  دـنهاوخیم  هداد  لسغ  ار  وا  هزانج  يو 
دوخ دندرک  ربق  دراو  ار  هزانج  نوچ  دراذگ  زامن  نآ  رب  هدمآ و  شیپ  دوخ  هاگنآ  دیسر  ربق  کیدزن  هزانج  ات  دشن  جراخ  هتفرگ  ار  توبات 

. دندرک هتشابنا  كاخ  زا  ار  ربق  ات  داتسیا  ربق  رانک  هدمآ  نوریب  هاگنآ  هتخاس  ار  ربق  بادرس  ات  دوب  اج  نامه  هتفر و  ربق  نوردنا  هب  زین 
. تسا رتراگزاس  وا  لاحب  دیامرف  تعجارم  هدش  راوس  هاگ  ره  دید  ناوارف  جنر  زورما  ریما  تفگ  هدرک  باطخ  يوب  نیسحلا  نب  هَّللا  دیبع 

. دوب هدش  عطق  شتبارق  دنویپ و  قح  شیپ  لاس  تسیود  زا  هک  تسا  یسک  نامه  صخش  نیا  تفگ  نومأم 
ص:558  ، داشرإلا همجرت 

مردارب هب  دوب  ربق  رانک  نومأم  هداتـسیا و  مردارب  راـنک  نم  دـندرکیم  نفد  ار  مردـپ  هزاـنج  هک  زور  نآ  رد  هتفگ  دـمحم  نب  لیعامـسا  ( 1)
تصرف تسا  نکمم  اریز  تسا  عقومب  رایسب  دنک  هشیدنا  نامردپ  ضورق  صوصخ  رد  ات  میهاوخب  نومأم  زا  زورما  هاگ  ره  مدرک  داهنـشیپ 

تسیب و میتفگ  تشاد  ضرق  رادقم  هچ  امش  ردپ  دیـسرپ  هدش  مدقـشیپ  نومأم  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  میرواین  تسدب  زورما  دننام  يرگید 
ار وا  ییحی  مانب  تشاد  هنیدم  رد  يدـنزرف  میتفگ  تسیک ؟ امـش  ردـپ  یـصو  دیـسرپ  دومرف و  ادا  ار  وا  ضرق  ادـخ  تفگ  رانید  رازه  جـنپ 
دراد و تنوکـس  رـصم  رد  وا  میتسنادـیم  مه  ام  تسا  رـصم  رد  هکلب  هدوبن  هنیدـم  رد  دـنزرف  نآ  تفگ  نومأم  دوب ، هداد  رارق  دوخ  یـصو 

. دزاس مهارف  ار  شتمحز  بابسا  تسا  نکمم  هدرک  ترجه  رصمب  هنیدم  زا  وا  میئوگب  هاگ  ره  میتسنادیم  اریز  دوش  ربخاب  وا  میتساوخیمن 
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هشیمه دوب و  دنمشناد  راکزیهرپ و  یگرزب  تشاد و  راک  رس و  طایتحا  اب  هراومه  هدرک و  تیاور  يرایسب  ثیداحا  رفعج : نب  یلع  - 5 ( 2)
. هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  يرایسب  رابخا  دوب و  مزالم  رفعج ع  نب  یسوم  ترضح  شرادجات  ردارب  اب 

. دوب يراوگرزب  لضاف و  درم  رفعج : نب  سابع  - 6 ( 3)
رد تشاد و  یمومع  ترهـش  رتشیب و  همه  زا  شتمظع  ردق و  دوب و  قداص ع  ترـضح  نادـنزرف  نیرتراوگرزب  رفعج : نب  یـسوم  - 7 ( 4)

. دوب رتاناد  رتراوگرزب و  رتراگزیهرپ و  رتاسراپ و  مدرم  همه  زا  دوبن و  وا  تمارک  تواخسب و  یسک  ترضح  نآ  رصع 
زا دنمیلست و  وا  رماوا  ربارب  رد  دننادیم و  ماما  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  نادنمتدارا  زا  يرایسب  هدع 

ص:559  ، داشرإلا همجرت 
تازجعم دندرکیم و  ذخا  وا  زا  ار  دوخ  ینید  روما  دننادیم و  شردپ  هفیلخ  ار  وا  دناهدرک و  تیاور  وا  تماما  رد  يرایـسب  صوصن  وا  ردپ 

. دناهدرک لقن  يو  زا  تسوا  تیالو  هبترم  زا  یکاح  همه  هک  يرایسب 

تافو و نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  هلدا  دلوت و  خیرات  نادنزرف و  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  مهدزناپ  باب 
وا لئاضف  رابخا و  زا  يرصتخم  دقرم و  تداهش و  ببس 

هراشا

تافص همه  اریز  هدوب  حلاص  دبع  هب  روهـشم  یـسوم  نسحلا  وبا  شدنزرف  قداص ع  ترـضح  زا  سپ  ماما  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  ( 1)
. هدومرف حیرصت  هیلا  راشم  تفالخ  تیالو و  ماقمب  هدیزگرب و  دوخ  زا  سپ  تماما  ناونعب  ار  وا  شردپ  هتشاد و  ار  لامک  لضف و 

جنپ هاجنپ و  نس  رد  هس  داتـشه و  دص و  لاس  بجر  مشـش  دادغب ، رد  هدش و  دلوتم  ءاوبا  رد  تشه  تسیب و  دص و  لاس  رفعج  نب  یـسوم 
. هیربرب هدیمح  مانب  هدوب  يدلو  ما  شردام  هدومرف و  تلحر  کهاش  نب  يدنس  نادنز  رد  یگلاس 

یلع و وبا  نسحلا و  وبا  میهاربا و  وبا  ترـضح  نآ  هینک  هدرک  تماـما  شراوگرزب  ردـپ  تشذـگ  رد  زا  سپ  لاـس  جـنپ  یـس و  نیا  رب  اـنب 
. هدوب مظاک  هب  فورعم  حلاص و  دبع  شترهش 

ص:560  ، داشرإلا همجرت 

[ رورس نآ  تماما  صوصن   ] لصف 1

هدربمان تماما  رب  لیلد  هک  يرابخا  لصف ، نیا  رد  کنیا  هدرک  حیرـصت  وا  تماما  هب  شراوگرزب  ردـپ  ررکم  رد  ررکم  میتفگ  هچنانچ  ( 1)
. منکیم نایب  تسا 

لاثما لامج و  ناوفص  دلاخ و  نب  نامیلـس  جارـس و  بوقعی  راتخم و  نب  ضیف  جاجح و  نب  نمحرلا  دبع  ریثک و  نب  ذاعم  ورمع  نب  لضفم 
زا دـناهدوب  ترـضح  نآ  رابرد  ناراکوکین  ءاهقف و  زا  ناقثوم  ناصوصخم و  قداص ع و  ترـضح  باحـصا  نادرم  ریپ  زا  همه  هک  ناـشیا 

ياوـشیپ زا  هک  هدرک  نیعم  دوـخ  زا  سپ  تماـما  ناوـنعب  ار  رفعج ع  نبا  یـسوم  هحارـصلاب  باـنج  نآ  هک  دـناهدرک  تـیاور  وا  ترـضح 
. تسنایعیش

يراکزیهرپ لضفب و  فالخ  الب  ناـگمه  ار  ناـنآ  هدوب و  راـکزیهرپ  لـضاف و  یمدرم  هک  یلع  قحـسا و  شردارب  ود  زا  زین  ینعم  نیمه  و 
. هدش تیاور  دناهتخانش 

نمب قداص ع  ترضح  دش  دراو  دوب  لاس  هزات  یناوج  هک  یـسوم  میهاربا  وبا  مدوب  فرـشم  قداص ع  ترـضح  روضح  دیوگ  لضفم  ( 2)
هک تناتـسود  زا  یکی  هاـگ  ره  دـنکیم و  تاـهابم  وا  دوجوب  یهلا  تفـالخ  دنـسم  نم  تلحر  زا  سپ  تسا و  نم  یـصو  ناوج  نیا  دومرف 
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. ینک یفرعم  تمس  نیمهب  ار  وا  یناوتیم  دوب  نانیمطا  دروم 
تراوگرزب ردـپب  ارت  دوجو  تمعن  لاعتم  يادـخ  هک  روط  نامه  مدـنموزرآ  متـشاد  هضرع  قداص ع  ترـضحب  دـیوگ  ریثک  نب  ذاـعم  ( 3)

لاعتم يادخ  دومرف  دیامرف ، تیانع  ماقم  تلزنم و  نادب  يدـنزرف  ناتتلحر  زا  شیپ  مه  امـشب  دومن  اطعا  وتب  ار  تلزنم  نیا  دومرف و  يزور 
دیاب هک  گرزب  نآ  مدیسرپ  درک ، لئان  تیوزرآب  ارت 

ص:561  ، داشرإلا همجرت 
نیا دومرف  هدومن و  دوب  هدـیباوخ  لاس و  هزات  يدـنزرف  زور  نآ  هک  حـلاص  دـبع  هب  هراـشا  تسیک ؟ دوش  تیـالو  ماـقم  زئاـح  امـش  زا  سپ 

. تسنم زا  سپ  ماما  دنزرف ،
رارق دوخ  يارب  دجسم  ار  اجنآ  هک  ینیعم  قاطا  رد  ترضح  نآ  هدش و  بایفرـش  قداص ع  ترـضح  هناخب  دیوگ  جاجح  نمحرلا  دبع  ( 1)

دینادیم مدرک  ضرع  نم  تفگیم : نیمآ  هتسشن و  بانج  نآ  تسار  فرط  مه  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  دوب و  لوغـشم  اعدب  دوب  هداد 
دبع يا  دومرف  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  رما  یلو  منادب  متـساوخیم  کنیا  مزادرپیم  تمدخب  منکیم و  دـمآ  تفر و  امـش  روضح  تسا  اهتدـم 
نیا زا  سپ  مدرکـضرع  نم  تسنم ، زا  سپ  ماما  وا  دمآ و  تسار  وا  مادنا  رب  دیـشوپ و  ار  ادخ  لوسر  هرز  یـسوم ، مدـنزرف  انامه  نمحرلا 

. مهاوخیمن امش  زا  سپ  ماما  نییعت  يارب  یتجح  رگید 
تقونامه تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  دیناهرب  منهج  شتآ  زا  دیریگب و  ارم  تسد  مدرکـضرع  قداص ع  ترـضحب  دـیوگ  راتخم  ضیف  ( 2)

تسد دیاب  ینک  ادیپ  یئاهر  منهج  شتآ  زا  یهاوخیم  رگا  تسناوج  نیمه  امـش  ماما  دومرف  دش  دراو  دوب  یلاس  هزات  ناوج  هک  میهاربا  وبا 
. يرادنرب ناوج  نیا  نماد  زا 

هاگ ره  تسین و  ههبـش  کش و  دنوریم  ایند  زا  دـنریمیم و  مدرم  هکنیا  رد  متـشاد  هضرع  قداص ع  ترـضحب  دـیوگ  مزاح  نب  روصنم  ( 3)
؟ تسامش زا  سپ  تجح  یسک  هچ  درک  دمآشیپ  امش  يارب  مه  راوگان  رما  نیمه 

تـسد قداص ع  ترـضح  دوب  هتـسشن  زین  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  تشاد و  روضح  لاح  نآ  رد  دوب  هلاسجنپ  هک  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح 
. تساقآ نیا  امش  ياوشیپ  نم و  زا  سپ  ماما  دومرف  هدز  یسوم ع  تسار  هناشب 

هاگ ره  درکضرع  قداص ع  ترضحب  دوب  نینمؤملا ع  ریما  ترضح  ياههداون  زا  هک  هَّللا  دبع  نب  یسیع  ( 4)
ص:562  ، داشرإلا همجرت 

میئاـمن ذـخا  وا  زا  ار  دوـخ  ینید  تاـمهم  مینک و  ادـتقا  یـسک  هچب  درک  دـمآشیپ  منیبـن  ار  زور  نآ  مدـنموزرآ  هک  امـش  تلحر  هحناـس 
دومرف داتفا  قافتا  یـسوم ع  يارب  دـمآ  شیپ  نیمه  هدرکن  يادـخ  رگا  مدرکـضرع  درک  هراـشا  یـسوم ع  شدـنزرفب  قداـص ع  ترـضح 

خر هعقاو  نیمه  مه  وا  يارب  رگا  مدرکضرع  شدنزرف  دنزرفب  دومرف  داتفا  قافتا  هعقاو  نیمه  زین  شدنزرف  يارب  رگا  مدرکضرع  شدنزرفب 
هتـشاد رظن  رد  هشیمه  يارب  ار  ینعم  نیمه  شدنزرف و  دومرف  مینیزگرب  یئاوشیپ  يارب  ار  کیمادک  تشاد  يدـنزرف  گرزب و  ردارب  داد و 

. دیشاب
هچ یتسین و  تردارب  دننام  ارچ  دومرفیم  درکیم و  شنزرـس  ار  هَّللا  دبع  شدـنزرف  قداص ع  ترـضح  يزور  تفگیم  دـمحم  نب  رهاط  ( 1)

نخـس نیا  زا  هَّللا  دبع  منیبیمن ، نآ  زا  يرثا  وت  رد  هک  منکیم  هدهاشم  وا  رد  يرون  ادخب  دنگوس  يوش ! اراد  ار  وا  هیور  دراذگیمن  يرما 
. ینم رسپ  وت  تسنم و  زا  وا  نکیل  يرآ  دومرف  تسین !؟ یکی  وا  نم و  لصا  وا و  نم و  ردپ  رگم  درکضرع : هدمآ  تفگش  هب 

هداتسیا یسوم ع  نسحلا  وبا  ترضح  هراوهگ  رانک  ترضح  نآ  مدید  هدش  بایفرش  قداص ع  ترـضح  روضح  تفگ  جارـس  بوقعی  ( 2)
اج زا  ترـضح  مارتحاب  هاگنآ  هدـش  غراـف  یناـهن  زار  زا  وا  ترـضح  اـت  متـسشن  نم  تفگیم  یئاـهزار  دوخ  هراوهگ  كدوک  اـب  یتدـم  و 
هک هراوهگ  كدوک  مدرک  مالس  ضرع  هتفر  کیدزن  رمالا  بسح  نم  نک  مالـس  وا  رب  ایب و  تدوخ  يالوم  کیدزن  دومرف  نمب  متـساخرب 

يراذگمان زورید  هک  ار  ترتخد  مان  ورب و  هناخب  نونکا  مه  دومرف  داد و  خساپ  یحیـصف  نابزب  ارم  مالـس  دوب  اناوت  يداتـسا  ملاع  ناریپ  رب 
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. درادیمن تسود  ادخ  هک  تسا  یمان  نآ  اریز  هدب  رییغت  هدرک 

. مدوب هدیمان  ءاریمح  ار  وا  متشاد و  يرتخد  يدوب  نانچ  يرآ 
. تسنآ رد  تاجن  هک  دنب  راکب  ار  مدنزرف  نامرف  دومرف  قداص ع  ترضح 

ص:563  ، داشرإلا همجرت 
روضحب ار  نسحلا  وبا  شراوگرزب  دـنزرف  قداص ع  ترـضح  میدوب  بایفرـش  قداص ع  ترـضح  روضح  يزور  هتفگ  دـلاخ  نامیلـس  ( 1)

. دیئامنن يراددوخ  وا  نامرف  زا  تسا  مزال  امش  رب  تسا و  دنزرف  نیا  نم  زا  سپ  ماما  دومرف  امب  هدیبلط 
هک تسا  یسک  مدرم  ماما  اوشیپ و  دومرف  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  هفیلخ و  مدیـسرپ  قداص ع  ترـضح  زا  دیوگیم  لامج  ناوفـص  ( 2)

يارب دومرفیم  هرب  نآـب  دـش و  دراو  تشاد  هارمه  هرب  دوب و  لاـس  دروخ  هک  نسحلا  وـبا  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد  دزادرپیمن  بعل  وـهلب و 
. نک هدجس  تراگدرورپ 

. ینارذگیمن ار  تتاقوا  بعل  وهلب و  هک  دنزرف  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  دومرف  هدینابسچ  هنیسب  ار  شراوگرزب  دنزرف  قداص ع  ترضح 
ار ام  امش  تلحر  راوگان  دمآ  شیپ - هاگ  ره  تشاد  ضورعم  رمع  نب  یلع  مدوب  مراوگرزب  ردپ  روضح  يزور  هتفگ  رفعج  نب  قحسا  ( 3)
ود هک  تسا  یگرزب  امـش  ماما  دومرف  دنهد ؟ ماجنا  دـیاب  هچ  مدرم  مینک و  عوجر  دـیاب  یـسک  هچب  دوخ  ینید  روما  رد  دزاسب  كانهودـنا 

رهاظ كرابم  تسد  ود  دشن  هلصاف  دش  دهاوخ  علاط  رد  زا  وا  لامج  دیشروخ  نونکا  مه  تسا و  ناوسیگ  ود  ياراد  هدیـشوپ و  درز  هماج 
. دیدرگ دراو  هدیشوپ  درز  هماج  ود  هک  میهاربا  وبا  ترضح  هدوشگ  ار  قاطا  برد  دش و 

مدـنزرفب یکین  زا  تسد  دـیناوتیم  اـت  دومرفیم  هیـصوت  دوخ  ناـکیدزن  صاوـخ و  زا  یهورگب  مراوـگرزب  ردـپ  تفگیم  رفعج  نب  یلع  ( 4)
وا تسا و  رتالاب  رترب و  نم  نادنزرف  همه  زا  وا  اریز  دیرادم  رب  یسوم ع 

ص:564  ، داشرإلا همجرت 
. ادخ ناگدیرفآ  همه  رب  تسادخ  تجح  نم و  نیشناج  نم و  زا  سپ  هفیلخ 

دوخ ینید  روما  هک  تشاد  يرایسب  شـشوک  دوب و  بانج  نآ  مزالم  هراومه  تشاد و  یـسوم  شردارب  هب  یبیجع  دامتعا  رفعج  نب  یلع  و 
. هدینش بانج  نآ  زا  یئاهخساپ  هدرک و  لاؤس  شراوگرزب  ردارب  زا  هک  دراد  يروهشم  لئاسم  دیامن و  ذخا  وا  زا  ار 

. میدومن فیصوت  هدروآ و  اجنیا  رد  ام  هک  تسنآ  زا  رتشیب  ترضح  نآ  تماما  هلدا  هراب  رد  رابخا  و 

. تاداع قراوخ  تازجعم و  مهدزناش  باب 

میدـید میدوب  هنیدـم  رد  قاطلا  بحاص  هب  فورعم  نامعن  نب  دـمحم  نم و  قداـص ع  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هتفگ  ملاـس  نب  ماـشه  ( 1)
یلاح رد  ام  دننک  تعیب  تیالو  ناونعب  وا  اب  دنهاوخ  یم - دننادیم و  ماما  شردپ  تشذـگرد  زا  سپ  ار  وا  هدـمآرد و  هَّللا  دـبع  درگ  مدرم 
مهرد جـنپ  یمهرد ، تسیود  ره  رد  تفگ  تـسا ؟ ردـقچ  ةاـکز  باـصن  میدیـسرپ  هدـش  دراو  وا  رب  دـندوب  هـتفرگ  ار  شفارطا  مدرم  هـک 

؟ رادقم هچ  مهرد  دص  رد  میدیسرپ 
ادخب تفگ  هَّللا  دـبع  تشاد ، دـنهاوخن  هدـیقع  نینچمه  هئجرم  دـنگوس ، ادـخب  میتفگ  هدرک  بجعت  خـساپ  نیا  زا  مین ! مهرد و  ود  تفگ 

درک و دیاب  هچ  میتسنادیمن  هک  هارمگ  هکلب  یلاخ و  تسد  ام  دیوگ  ماشه  دـنراد ! هدـیقع  هچ  صوصخ  نیا  رد  هئجرم  منادـیمن  مهنم  مسق 
میتسیرگیم و هدش و  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  دراو  لوحا  رفعج  وبا  قافتاب  هدمآ و  نوریب  هَّللا  دبع  هناخ  زا  دش  دیاب  هدنهانپ  یسک  هچب 

ص:565  ، داشرإلا همجرت 
هیردـق بناجب  ای  میوش  هجوتم  هئجرم  فرطب  هدرک  تلحر  قداص ع  ماما  هک  نونکا  میتفگیم  دوخ  اـب  ( 1 : ) مینک هجوت  اجکب  میتسنادیمن 

تـسد اب  دش  ادیپ  یـسانشان  درمریپ  ناهگان  میدوب  دربن  رد  نانخـس  نیا  اههشیدنا و  نیا  لاثما  اب  نانچمه  میئامن  گنهآ  هیدیز  هلزتعم و  و 
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هنیدـم رد  وا  اریز  تسا  روصنم  رفعج  وبا  ناهاگآراک  زا  یکی  مدرک  لاـیخ  تسا  یـسانشان  مدآ  يو  هکنیا  زا  نم  درک ، هراـشا  نم  فرطب 
ندرگ هتفرگ  ار  وا  ات  دـنوشیم  هجوتم  یـسک  هچ  هب  هعیـش  مدرم  قداص ع  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دـننیبهب  ات  دوب  هدرک  ررقم  یناسوساج 

مکانمیب وت  دوخ و  رب  نم  هک  وش  رود  متفگ  لوحا  هب  تسوا  ناسوساج  زا  یکی  هدربمان  مدرک  نامگ  متـشاد  هک  هقباس  نیا  اب  مهنم  دـننزب 
تکالهب ریگب و  هلصاف  نم  زا  نیا  رب  انب  درادن  يراک  وتب  متسه و  وا  هجوت  دروم  نم  صخش  املسم  دنکیم  هراشا  نمب  هک  يدرم  نیا  اریز 

. دش رود  نم  زا  مدوب  هداد  روتسد  نم  هک  يروطب  مه  وا  نکن  تناعا  تدوخ 
متفریم يو  اب  هراومه  درک و  مهاوخن  ادیپ  یئاهر  وا  تسد  زا  یهجو  چیهب  متـشاد  نیقی  مداتفا و  هار  سانـشان  درمریپ  نآ  هارمهب  نم  هاگنآ 

یـسوم ع نسحلا  وبا  ترـضح  هناخ  رانکب  هک  یماگنه  ات  منک  میلـست  ناـج  دوب  کـیدزن  هک  مدوب  هدـش  هراـچیب  يردـقب  هار  ریـسم  رد  و 
هدوسآ سفن  هدوب  اجبان  مراکفا  همه  هک  متسناد  مدش و  تحار  هزادنا  ات  هک  نم  تشگزاب  دوخ  هدرک و  اهر  اجنآ  رد  ارم  درمریپ  مدیـسر ،

ار یـسوم ع  نسحلا  وبا  ترـضح  سدقا  تاذ  مدـش  دراو  نوچ  داد ، لوخد  نذا  ارم  هداتـسیا  لزنم  رانک  هک  داتفا  یمالغب  ممـشچ  مدیـشک 
هیدیز هلزتعم و  هیردق و  يوس  هب  هن  ورب و  جراوخ )  ) هئجرم بناجب  هن  ایب  نم  شیپ  ایب  نم  شیپ  دومرف  هلـصافالب  شترـضح  مدومن  ترایز 

. نک هجوت 
دیاب یصخش  هچ  هب  وا  زا  سپ  مدرک  ضرع  يرآ  دومرف  درک  تافو  مدرکضرع  يرآ  دومرف  درک  تلحر  امش  ردپ  امش  يادف  مدرکـضرع 

فرشم وا  يرازگتمدخ  هب  يدوزب  ارت  لاعتم  يادخ  هَّللا  ءاش  نا  دومرف  مینک  عوجر 
ص:566  ، داشرإلا همجرت 

، دشابن ادـخ  هدـنب  دـهاوخیم  هَّللا  دـبع  دومرف  تسامـش  ردـپ  زا  سپ  ماما  وا  دـنکیم  لایخ  هَّللا  دـبع  امـش  ردارب  مدرکـضرع  ( 1  ) دزاسیم
؟ تسیک ام  ماما  سپ  مدرکضرع 

نینچ دومرف  دـیتسه ؟ ناتردـپ  زا  سپ  ماما  امـش  اـیآ  مدرکـضرع  درک  دـهاوخ  فرـشم  وا  نمادـب  ارت  تسد  لاـعتم  يادـخ  يدوزب  دومرف 
. هن دومرف  دشاب ؟ مزال  امش  رب  وا  يوریپ  هک  دیراد  یماما  امش  ایآ  مدرکضرع  مدومیپ  یهابتشا  ار  لاؤس  هار  متفگ  مدوخ  اب  نم  میوگیمن 

دیهدیم هزاجا  مدرکـضرع  تشادن . عالطا  يرگید  ادخ  زج  هک  دـش  داجیا  نم  لد  رد  راوگرزب  نآ  زا  یتمظع  تبیه و  نانچ  لاح  نیا  رد 
سرپب یهاوخیم  هچ  ره  يرآ  دومرف  میامنب  یلاؤس  مه  امـش  زا  مدرکیم  یئاهـشسرپ  مدیـسریم و  ناـتماقمیلاع  ردـپ  روضح  هک  ناـنچمه 

. دیسر یهاوخ  تکالهب  هک  یئوگن  یسک  يارب  هدینش  هچنآ  شاب  بظاوم  لاح  نیع  رد  يونشیم  خساپ 
درادن تساک  مک و  هک  متفای  یفرژ  يایرد  ار  ترضح  نآ  دادیم و  باوج  لاؤس  اب  قباطم  ار  اهخساپ  ندومن ، شسرپ  هب  مدرک  عورـش  نم 
دوجو دیهدیم  هزاجا  ایآ  دننک  عوجر  یصخش  هچب  دوخ  ینید  روما  رد  دننادیمن  هداتفا و  تلالض  رد  نونکا  امش  ردپ  نایعیش  مدرکـضرع 

نیا زا  ار  مدرم  هک  دـیتفرگ  مازتلا  نم  زا  لبق  یتعاس  هچ  رگا  میامن  توعد  امـش  تماـما  هب  ار  مدرم  منک و  یفرعم  ناـنآ  هب  ار  امـش  مرتحم 
. میامن نامتک  ار  امش  اب  تاقالم  مزاسن و  ربخاب  ماهدش  رادروخرب  هک  یتمعن 

یفرعم نانآب  ار  تماما  ماقم  دناتقیقح  قح و  ددص  رد  هدوب و  تیادـه  طارـصب  لیام  تسا  نکمم  ینادـیم  هک  ار  نانآ  زا  کی  ره  دومرف 
دوشیم و رجنم  تکالهب  ماجنارس  هک  دنهدن  ترهـش  سک  همه  دزن  اج و  همه  ار  هیلا  راشم  ماقم  راهنز  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  انمـض  نک و 

. دومرف شنینزان  يولگب  هراشا 
اجکب تراک  درک و  يدـمآشیپ  هچ  تفگ  مدومن ، تاقالم  لوحا  رفعج  وبا  اـب  مدـش  صخرم  شـسدقا  روضح  زا  نوچ  دـیوگیم  ماـشه 

واب ار  یبایفرش  هصق  دنکفا و  وترپ  نم  بلق  نامـسآ  رد  تماما  دیـشروخ  دش و  هدوشگ  نم  يورب  تیاده  برد  هناتخبـشوخ  متفگ  دیـسر 
مدومن تاقالم  ریصب  وبا  هرارز و  اب  نیا  زا  سپ  و  ( 2  ) متفگ

ص:567  ، داشرإلا همجرت 
ار وزرآ  راب  مه  اهنآ  هجیتن  رد  هدش  رارقرب  نیب  امیف  باوج  لاؤس و  هدش  بایفرش  رونا  روضح  زین  نانآ  مدرک  غالبا  اهنآب  ار  هروبزم  هصق  و 
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هتسد هتسد  مدرم  میدومنیم و  یفرعم  ار  تماما  ماقم  میدرک  یم - تاقالم  هک  رگید  نایعیـش  اب  نانچمه  دندروآ و  دورف  وا  نویامه  رابردب 
. دندنام مورحم  تیالو  تمعن  زا  دندرکیم  يوریپ  یطاباس  رامع  زا  هک  اهنآ  رگم  دندیدرگیم  میلست  هدشیم  بایفرش 

يرگید ترخآ  ایند و  ناگراچیب  زا  یلیلق  هدع  زج  هدش و  هدنکارپ  هَّللا  دبع  فارطا  زا  مک  مک  مدرم  تیالو ، ماقم  زا  یفرعم  زا  سپ  يراب 
. درکیمن ادیپ  روضح  وا  رضحمب 

رثا رب  تقو  ناطلـس  دوب و  رتاـسراپ  شرـصاعم  مدرم  همه  زا  يوزنم و  يدرم  هک  هَّللا  دـبع  نب  نسح  ماـنب  متـشاد  یمع  رـسپ  دـیوگ  یعفار 
فورعمب و رما  ار  وا  دشیم و  وربور  ناطلس  اب  يروط  تاقوا  زا  یهاگ  دزیم و  مشچ  يو  زا  تشاد  نید  رد  هدربمان  هک  يراشفاپ  ششوک و 

شرازآ هب  دنکن  يراتفردب  يو  اب  دیدیم  نآ  رد  شتنطلس  ماقم  حالـص  نوچ  هاش  دروآ و  یم - مشخب  ار  هاشداپ  هک  درکیم  رکنم  زا  یهن 
تـشاد فیرـشت  زین  یـسوم ع  نسحلا  وبا  ترـضح  اجنآ  رد  هدش  دجـسم  دراو  يزور  ات  دوب  رارقرب  اهتدم  دـمآ  شیپ  نیا  تخادرپیمن و 

تسنم و هقالع  دروم  هدومن  باختنا  دوخ  يارب  هک  ياهیور  نیا  ردـقچ  یلع  وبا  يا  دومرف  هدـمآ  کیدزن  نوچ  مدرک  هراشا  واب  ترـضح 
. یئآرب تفرعم  ددص  رد  تسنآ  رتهب  تسا  مک  تتفرعم  میوگب  دیاب  نکیل  دنکیم  رورسم  ارم 

ءاهقف زا  دومرف  مزومایب ؟ ثیدح ، هقف و  یسک  هچ  زا  درکضرع  ریگارف ، ثیدح  زومایب و  هقف  دومرف  تسیچ ؟ تفرعم  وت ، يادف  درکـضرع 
. منک نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  مقس  تحص و  ات  رادب  هضرع  نمب  ياهتفرگارف  هک  ار  هچنآ  هاگنآ  هنیدم 

هضرع رونا  روضحب  هتشون  ار  اهنآ  دوب  هدینش  هتفرگ و  دای  هک  یتاریرقت  تخادرپ و  ثیدح  هقف و  نتفرگارفب  رمالا  بسح  نم  يومع  رـسپ 
رب نالطب  طخ  درک و  طاقسا  رابتعا  هجرد  زا  ار  همه  ترضح  تشاد 

ص:568  ، داشرإلا همجرت 
. نک بیقعت  نآ  زا  يآرب و  تفرعم  ددص  رد  مهزاب  دومرف  دیشک و  اهنآ 

نآ زا  دوب و  رفعج ع  نب  یـسوم  هارمه  هراومه  دراذـگ  دوباـن  ار  نید  قیاـقد  زا  هقیقد  چـیه  تساوـخیمن  نیدـتم و  يدرم  هک  هدربماـن  ( 1)
کنیا امش  يادف  درکضرع  درک  تاقالم  بانج  نآ  اب  هار  رد  دربیم  فیرشت  رهـش  جراخب  ترـضح  يزور  هکنآ  ات  دشیمن  رود  ترـضح 

. دیئامرف تلالد  تسا  بجاو  نآ  تفرعم  هچ  نادب  ارم  دیاب  هک  منکیم  مامت  امش  رب  تجح  ادخ  هاگشیپ  رد 
نب دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  قوقح  زین  درک و  ادیپ  تفرعم  نادـب  دـیاب  ار  هچنآ  نینمؤملا ع و  ریما  قوقح  ترـضح ع 

ياوشیپ هدـش و  دزمان  تماما  بصنمب  یـسک  هچ  زورما  دیـسرپ  يو  دـنام ، تکاس  درک و  نایب  ار  اـهنآ  تماـما  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و 
. منم زورما  قـلخ ، ياوـشیپ  قـح و  رب  ماـما  دوـمرف  يرآ . درکـضرع  يریذـپیم ؟ نـم  زا  میاـمن  یفرعم  وـتب  ار  وا  رگا  دوـمرف  تـسا ؟ مدرم 
ام کیدزن  دیوگیم  رفعج  نب  یسوم  وگب  نآ  هب  هتفر و  نالیغم  تخرد  نالفب  کیدزن  دومرف  دیراد  مه  یلیلد  دوخ  ياعدا  يارب  درکضرع 

لوا لحمب  هدرک  هراشا  زاب  ترضح  دیسر ، ترـضح  روضح  هتفاکـش  ار  نیمز  هلـصافالب  دیناسر  تخرد  نآ  هب  ار  ترـضح  ماغیپ  يو  ایب ،
. تشگزاب دوخ 

ینخـس هک  دـیدن  ار  وا  یـسک  دـعب  هب  نآ  زا  درک و  رایتخا  توکـس  دـعب  هب  نآ  زا  دروآ و  ناـمیا  دـید  ار  هزجعم  نیا  هک  نم  يومع  رـسپ 
. دیوگب

هک تسیدنچ  تافص  دومرف  تخانش ؟ دیاب  یتفص  هچب  ار  ماما  امـش  يادف  متـشاد  هضرع  یـسوم ع  نسحلا  وبا  ترـضحب  دیوگ  ریـصب  وبا 
نیدب دیامن و  یفرعم  دوخ  ناوریپ  هب  ار  وا  هدرک و  نییعت  تماما  ناونعب  ار  وا  شردپ  هک  تسنآ  اهنآ  نیتسخن  دـشاب  اهنآ  ياراد  ماما  دـیاب 

زا مود  دسرب  توبث  هلحرمب  وا  تیجح  هلیسو 
ص:569  ، داشرإلا همجرت 

نابزب یـسک  ره  اب  دهد و  ربخ  هدنیآ  زا  دیامن و  زاغآ  نتفگ  نخـس  هب  وا  دوخ  دننامب  زاب  لاؤس  زا  نوچ  دهدب و  خـساپ  دنـسرپیم  هچ  ره 
. دیوگب نخس  شدوخ 
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زا يدرم  دـشن  هلـصاف  دومن  مهاوخ  نایب  وت  يارب  ماما  تیناقح  زا  هناشن  هدـشن  جراـخ  اـجنیا  زا  هک  زونه  دـمحم  وبا  يا  دومرف  هاـگنآ  ( 1)
دیناسر ضرعب  یناسارخ  درم  نآ  داد . ار  وا  خساپ  یـسراپ  نابزب  ترـضح  درکیم و  وگتفگ  یبرع  نابزب  بانج  نآ  اب  دش  دراو  اهیناسارخ 

هاگ ره  دومرف  دـیرادن ، عالطا  نآ  نیئآ  یـسراپ و  نابز  زا  یبوخب  امـش  مدرکیم  لایخ  اریز  متفگ  نخـس  امـش  اب  يزات  ناـبزب  اـصوصخم 
. مراد وت  رب  یتیزم  هچ  سپ  میوگب  نخس  وت  اب  میآرب و  یسراپ  نابز  هدهع  زا  یبوخب  مناوتن  مهنم 

یحور يذ  ره  ناغرم و  نابز  زا  دناد و  یم - یبوخب  ار  یسک  ره  اب  يوگتفگ  نیئآ  ربخاب و  اهنابز  همه  زا  ماما  دمحم  وبا  يا  دومرف  سپس 
. تسا عالطا  اب 

هناهاش هماج  اهنآ  نایم  رد  داتـسرف و  نیطقی  نب  یلع  يارب  هزئاج  هلـص و  ناونعب  یئاههماج  دیـشرلا  نوره  اهزور  زا  یکی  هتفگ  نانـس  نبا 
نآ يارب  سمخ  ناونعب  لومعم  قباطم  هک  لوپ  يرادـقم  اـب  زین  ار  هماـج  ناـمه  یتح  اـههماج و  نآ  همه  یلع  تشاد ، دوجو  زین  یفاـبالط 

. تشاد میدقت  رونا  روضح  هب  داتسرفیم  بانج 
تشون نیطقی  نب  یلع  هب  هدینادرگرب و  ار  روبزم  هماج  هتفریذپ  ار  اهلوپ  اهماج و  همه  ترضح  دش  كرابم  روضح  میدقت  ایاده  نآ  نوچ 

. درک یهاوخ  ادیپ  جایتحا  هماج  نآ  هب  يزور  اریز  هدم  تسد  زا  نک و  يرادهگن  وکین  ار  هماج  نیا 
هرخـالاب هدوب و  هچ  نآ  نتفریذـپ  هن - تهج  تسنادـیمن  نکیل  دـنام  كوکـشم  هتفریذـپن  ار  هماـج  نآ  نسحلا  وبا  ترـضح  هکنیا  زا  یلع 

. دوب هجیتن  رظتنم  هدرک و  تظفاحم  ار  هماج  نآ  تشاد  روتسد  هک  نانچمه 
ص:570  ، داشرإلا همجرت 

زا ار  وا  هدـش  نیگمـشخ  دوـخ  صوـصخم  ناـمالغ  زا  یکی  رب  نیطقی  نب  یلع  یماـگنه  تشذـگ  دـمآشیپ  نیا  زا  هـک  يزور  دـنچ  ( 1)
. درک لوزعم  شیوخ  تمدخ 

هزات هیور  زا  هک  مالغ  دتسرفیم  ترـضح  نآ  يارب  ایاده  لوپ و  ینیعم  تاقوا  رد  تسنادیم  دوب و  ربخاب  نسحلا  وبا  هب  یلع  لیامت  زا  مالغ 
ماـما ار  رفعج  نب  یـسوم  نیطقی ، نب  یلع  تفگ  هدرک و  تیاعـس  نوره  روـضحب  هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  دوـب  هدـش  رثأـتم  تخـس  یلع 
باـنج نآ  تهجب  هدومن  اـطعا  واـب  هفیلخ  هک  ار  یتفبرز  هماـج  زور  نـالف  رد  دتـسرفیم و  وا  يارب  ار  شاهیلاـم  سمخ  لاـس  ره  دـنادیم و 

. هتشاد لیسگ 
وت هک  دـشاب  نانچ  رگا  مروایب و  ماجناب  صوصخ  نیا  رد  ار  همزال  تاـقیقحت  دـیاب  تفگ  هدـش و  كانمـشخ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  نوره 

. تشک مهاوخ  ار  وا  یئوگیم 
فرـصم هچب  متـشاد  ینازرا  وتب  هک  ار  یتفبرز  هماج  دیـسرپ  يو  زا  تفاـی  روضح  نوچ  درک ، راـضحا  ار  نیطقی  نب  یلع  هلـصافالب  نوره 

؟ يدیناسر
نمیت ضحم  منکیم و  جراخ  فرظ  نآ  زا  زور  ره  هدرک  يرادهگن  الماک  هدومن و  وبشوخ  هدراذگ و  یصوصخم  فرظ  رد  ار  نآ  تفگ 

. مهدیم ماجنا  يو  اب  ار  لمع  نیمه  زین  هاگنابش  مراذگیم و  شدوخ  لحم  رد  هرابود  مسوبیم و  مرگنیم و  نادب  كربت  و 
زا ار  دیلک  يوریم  نم  لزنم  قاطا  نالف  هب  داد  روتسد  دوخ  نادنمراک  زا  یکیب  نیطقی  نب  یلع  نک  رضاح  ار  نآ  هعاسلا  داد  روتسد  نوره 

فرظ نامه  مالغ ، دشن  هلصاف  دروآ ، یهاوخ  روضحب  ار  ياهدرک  رهم  هب  رس  فرظ  یئاشگیم  ار  ینیعم  قودنـص  يریگیم و  نم  رادهنیزخ 
روتسد ( 2  ) دراذگ دیشر  ربارب  رد  ار  رهمب  رس 

ص:571  ، داشرإلا همجرت 
دید هدش  يرادهگن  الماک  هدولآ و  شوخ  يوب  هب  هک  ار  تفبرز  هماج  نوره  دش  زاب  هچقودنص  برد  دنتفرگ ) طفس  نآ  رـس  زا  رهم   ) داد
سپ نم  هک  ایب  روضحب  يدوزب  نادرگرب و  شیلوا  لحمب  ار  هچقودنص  نونکا  مه  تفگ  نیطقی  نب  یلع  هب  دش و  شوماخ  شمشخ  شتآ 
نینچ نخـس  یعاس و  مالغ  تفگ  دنداد و  هیلا  راشمب  مه  يرتاهبنارگ  هزیاج  داد  نامرف  مریذپیمن و  وت  هراب  رد  ار  نایعاس  نخـس  نیا ، زا 
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. دش منهج  طوس  هب  لوکوم  هدنامیقاب  هنایزات  دصناپ  تشذگرد و  دمآ  دراو  وا  مادنا  رب  هنایزات  دصناپ  نوچ  دننزب و  هنایزات  رازه  ار 
زا ای  نیبعک  ات  ناتـشگنا  رـس  زا  ایآ  هک  دوب  فالتخا  ام  باحـصا  نایم  وضو  ماگنه  رد  نیلجر  حـسم  صوصخ  رد  هتفگ  لـضف  نب  دـمحم 

. تسناتشگنا رس  ات  نیبعک 
فالتخا ام  باحـصا  نیلجر ، حسم  صوصخ  رد  تشاد  هضرع  هدرک و  میدـقت  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  روضح  همان  نیطقی  نب  یلع 

موقرم نومـضم  نیدـب  همان  ترـضح  منک  لمع  نآ  اب  يواسم  ات  دـیئامرف  موقرم  نم  يارب  یلمعلا  روتـسد  دـشاب  حالـص  هاگ  ره  دـناهدرک 
قاشنتسا هبترم  هس  هضمضم و  هبترم  هس  هک  تسا  تیفیک  نیدب  وت  لمعلا  روتسد  نونکا  متفای و  عالطا  يدوب  هتشون  هک  ار  یفالتخا  دومرف 

ترـس همه  یئوشیم و  نیقفرم  ات  ناتـشگنا  زا  ار  تسد  یناسریم و  دوخ  شیر  يوم  نایم  بآ  یئوشیم و  ار  تتروص  هعفد  هس  یئامنیم و 
لمعلا روتـسد  نیا  زا  یئوشیم و  نیبعک  ات  هبترم  هس  ار  تیاـهاپ  یـشکیم و  تسد  زین  ار  اـهنآ  نطاـب  شوگ و  ود  رهاـظ  ینکیم و  حـسم  ار 

. ینکیمن زواجت 
دوب هدومرف  موقرم  تسا  بهذـم  هعیـش  مدرم  عامجا  فـالخ  رب  هک  نسحلا  وبا  ترـضح  هچنآ  زا  دیـسر  نیطقی  نب  یلع  هب  هماـن  نیا  نوچ 

یچیپرـس وا  نامرف  زا  تسمزال  نم  رب  تسا و  ربخاب  الماک  هدومرف  موقرم  هچنآ  زا  نم  ياـقآ  تفگ  دوخ  اـب  هاـگنآ  دـمآ  تفگـشب  تخس 
اب قباطم  نیطقی  نب  یلع  هجیتن  رد  میامنن 

ص:572  ، داشرإلا همجرت 
. دومنیم لمع  هعیش  مدرم  همه  فالخ  رب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نذالا  بجاو  نامرف  لاثتما  يارب  درکیم و  راتفر  لمعلا  روتسد  نامه 

. تست مارم  اب  فلاخم  یضفار و  وا  دنتفگ  هدرک و  تیاعس  يو  زا  نوره  روضح  رد  یماگنه  ( 1)
ام و هیور  فالخ  رب  ار  وا  دـناهدز و  نمب  یئاهفرح  نیطقی  نب  یلع  صوصخ  رد  تاـقوا  زا  يرایـسب  تفگ  دوخ  ناـکیدزن  زا  یکیب  نوره 

ماهتا تابجوم  هک  يراک  هدرک و  شیامزآ  ار  وا  ررکم  هدیدن و  وا  زا  يریـصقت  هنوگ  چیه  نم  دناهتخاس و  مهتم  اهیـضفار  بهذمب  لیامت 
هک تسنم  هیحان  زا  دمهفن  هک  يروطب  یهد  رارق  شیامزآ  ضرعمب  ار  وا  یناهنپ  وت  مهاوخیم  هدیـسرن  روهظب  هدربمان  زا  دزاس  مهارف  ار  وا 

ینـس اب  نآ  ماجنا  وضو و  رد  نایعیـش  هک  دـیناسر  نوره  راضحتـساب  تقو  نامه  میـسرن  دوخ  دوصقمب  اـم  دوش و  كاـنمیب  نم  زا  نکمم 
دیاب دسر  توبث  هب  وا  ماهتا  دیهاوخب  رگا  کنیا  دنیوشیمن  ار  دوخ  ياهاپ  دننکیم و  يراگنا  لهس  يدابع  لمع  نیا  رد  دنفلاخم و  نابهذم 

تیفیک نیاـب  ار  نیطقی  نب  یلع  تسا  نـکمم  يرآ  تـفگ  هدیدنـسپ  ار  هـیور  نـیمه  مـه  نوره  دـیئامن  شیاـمزآ  وـضو  ماـگنه  رد  ار  وا 
یلع دیـسریم  زامن  ماگنه  نوچ  داد و  تیرومأم  دوخ  لزنم  رد  يراک  ماجناب  ار  وا  هکنیا  ات  تشذگ  دمآشیپ  نیا  زا  یتدم  درک . شیامزآ 

هک يروطب  هداتـسیا  راوید  تشپ  نوره  زاـمن ، عقوم  يزور  دـناوخیم  زاـمن  تفرگیم و  وضو  اـج  ناـمه  تفریم و  ینیعم  هرجحب  نیطقی  نب 
. دیدیمن ار  وا  یلع 

يوم نایم  بآ  تسش و  ار  شتروص  هبترم  هس  درک و  قاشنتـسا  هبترم  هس  هضمـضم و  هبترم  هس  دندرک  رـضاح  وضو  بآ  داد  نامرف  یلع 
. تسش ار  شیاهاپ  هبترم  هس  درک و  حسم  ار  ششوگ  ود  رس و  تسش و  قفرم  ات  هبترم  هس  ار  شتسد  ود  دیناسر و  دوخ  شیر 

ص:573  ، داشرإلا همجرت 
وت دنکیم  لایخ  هک  یـسک  دیوگیم  غورد  تفگ  درک و  رهاظ  ار  دوخ  هدرواین  بات  دـید  يو  زا  ار  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  نوره  نوچ  ( 1)

. دیسر لامک  دحرسب  نوره  شیپ  وا  لاح  لمعلا  روتسد  نیمهب  یتسه و  یضفار 
ار تتروص  هبترم  کی  ینعی  ریگب  وضو  هدومرف  ادـخ  هک  روط  نامه  دـعبهب  نیا  زا  دیـسر  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  همان  دـشن  هلـصاف 
زا ار  تیاپ  ود  رهاظ  ترـس و  شیپ  هدب و  وضو  ناتـشگنا  رـس  ات  قفرم  زا  تتـسد  ود  يوشب و  بابحتـسا  ناونعب  راب  کی  بوجو و  ناونعب 

. هدوسآ تسین و  وت  رب  یمیب  سپ  نیا  زا  اریز  نک  حسم  وضو  بآ  يدایز 
نآ قافتاب  مهنم  دربیم  فیرـشت  تشاد  هنیدـم  جراخ  هک  ینیمز  فرطب  نسحلا  وبا  ترـضح  اهزور  زا  یکی  تفگ  ینئاـطب  هزمح  نب  یلع 
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سفن زا  فوخ  يدایز  زا  هک  نم  تفرگ  ام  رب  هار  رس  يریش  هار  زا  یتمسق  رد  مدوب  راوس  یغالا  رب  نم  رتسا و  رب  بانج  نآ  متفر  ترضح 
لامک اب  ناویح  نآ  مدـید  نم  دربیم  فیرـشت  نانچمه  دـهدب  هار  دوخ  رد  یـسرت  فوخ و  هکنآ  نودـب  نسحلا  وبا  ترـضح  نکیل  مداتفا 

شتسد ود  دمآ و  شیپ  ریش  دادیم  شوگ  وا  همهمه  هب  درک و  فقوت  ترضح  تسا  ناور  ترـضح  نآ  فرطب  دنکیم و  همهمه  یکچوک 
ناویح نآ  زا  همدص  نونکا  مه  مدرک  لایخ  هک  دمآشیپ  نیا  زا  نم  درکیم  هجوت  وا  نانخسب  ترضح  هدراذگ و  ترضح  رتسا  لفک  هب  ار 

ینانخس دش  هجوتم  هلبق  بناجب  ترـضح  داتـسیا و  هار  زا  فرط  کیب  ریـش  دشن ، هلـصاف  مدش  تحاران  تخـس  دسریم  ماما  نینزان  دوجوب 
ناویح نآ  داد  یصخرم  هزاجا  ریشب  هاگنآ  مدیمهفن  نم  هک  تفگ 

ص:574  ، داشرإلا همجرت 
. داتفا ام  مشچ  زا  ات  دش  راپسهر  ناویح  نآ  تفگیم و  نیمآ  ترضح  هدرک و  ینالوط  همهمه 

هار یکدنا  زا  سپ  مداتفا  هارب  دش  هدیمد  ممادنا  رب  هزات  حور  ایوگ  هک  مهنم  درک  تکرح  دوخ  دـصقم  فرطب  نسحلا  وبا  ترـضح  و  ( 1)
هک مدیسرت  نم  دیـسر  امـش  کیدزن  هک  يدرجمب  دنگوس  ادخب  تشاد  یگنهآ  هچ  ناویح  نیا  امـش  يادف  مدرکـضرع  مدیـسر  وا  بناجب 

نیا دومرف  ترضح  مدمآ  تفگشب  تفگیم  نخس  یصوصخم  زرطب  امش  اب  هدیناسرن و  همدص  هکنیا  زا  دناسریم و  امشب  یبیسآ  نونکا  مه 
دوشب شلمح  عضو  یناسآ  هب  مهاوخب  ادخ  زا  ات  هدمآ  نم  روضح  هدمآ  هوتسب  وا  نامیاز  یتخـس  زا  هک  تشاد  ینتـسبآ  ریـش  هدام  ناویح 

رد دش و  دنـسرخ  ناویح  نآ  داد  دهاوخ  واب  ادخ  هنیرن  دنزرف  هک  دش  اقلا  نم  بلقب  نیا  رب  هوالع  مدرک و  ادخ  زا  یتساوخرد  نانچ  مهنم 
. متفگ نیمآ  مهنم  دیامنن  طلسم  ار  ياهدنرد  وت  نایعیش  زا  کی  چیه  نادناخ و  وت و  رب  دیامرف و  ظفح  ارت  ادخ  هک  درک  اعد  نم  قح 

. دنکیم نیمأت  ار  ام  ضرغ  میدرک  رکذ  لومعم  قباطم  هک  ار  ياهزادنا  نامه  رایسب و  صوصخ  نیا  رد  رابخا 
ص:575  ، داشرإلا همجرت 

. تسنارگید رب  وا  يرترب  رب  لیلد  هک  یتالاح  بقانم و  لئاضف و  زا  یشخب  مهدفه  باب 

. دوب رتیمارگ  رتتواخساب و  رتاناد و  رتاسراپ و  شرصاعم  مدرم  همه  زا  نسحلا  وبا  ترضح  ( 1)
ات دـشیم  لوغـشم  زامن  بیقعت  هب  نآ  زا  سپ  درکیم و  لـصتم  حبـص ، زاـمن  هب  ار  نآ  دـناوخیم و  ار  بش  زاـمن  ترـضح  نآ  هدـش  تیاور 

تفگیم هراومه  دوب و  لوغشم  ادخ  دمح  اعدب و  دراذگیم و  هدجسب  رس  سمش  لاوز  ات  درکیم و  عولط  دیشروخ 
باسحلا دنع  وفعلا  توملا و  دنع  ۀحارلا  کلأسأ  ینا  مهللا 

باسح تقو  رد  نم  ياههدرک  زا  ینک و  ضبق  ارم  حور  یناسآ  هب  هداد و  شیاسآ  گرم  ماگنه  ارم  منکیم  تساوخرد  وت  زا  اراـگدرورپ 
. يرذگرد نم 

. تسوکین وت  یئایربک  بانج  زا  ششخب  تسا و  گرزب  وت  هدنب  هانگ  دوب  نیا  بانج  نآ  ياهاعد  هلمج  زا  و 
تشاد و هجوـت  شناـکیدزن  رادـید  محر و  هلـص  هب  رتـشیب  مدرم  همه  زا  دـشیم و  رت  شفیرـش  نساـحم  هک  تسیرگیم  ناـنچ  فوـخ  زا  و 
زا کی  مادـک  هیحان  زا  دنتـسنادیمن  نانآ  داتـسرفیم و  امرخ  درآ و  لیبنز  لوپ و  ناـنآ  يارب  درکیم و  یئوجلد  هنیدـم  ناـیاونیب  زا  هاـگنابش 

. هدش لاسرا  هیطع  نیا  ناگرزب 
مدیدرگ دیماان  هدشن و  لئان  دوصقم  هب  نکیل  منک  ادا  ار  مضرق  هدروآ  تسدب  یهجو  مناوتب  دیاش  مدش  هنیدم  دراو  دـیوگ  يرکب  دـمحم 

نآ ترضح  مدرگ  رادروخرب  ترضح  نآ  تاکرب  زا  مناوتب  دیاش  هدش  بایفرـش  نسحلا ع  وبا  ترـضح  روضح  تسنآ  رتهب  متفگ  دوخ  اب 
جراخ رد  دوب و  شبانجب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  زور 

ص:576  ، داشرإلا همجرت 
نآ دوب و  بانج  نآ  هارمه  یمالغ  هدـمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  مدـش  بایفرـش  شینویاـمه  روضحب  ( 1  ) تشاد فیرـشت  دوب  عقاو  هنیدم 
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تلع نآ  زا  سپ  مدرک  هدافتـسا  تشوگ  نآ  زا  بانج  نآ  قافتاب  نم  تشاد  تسد  رد  دوب  نآ  رد  اهنت  هتخپ  تشوگ  هک  یلامتـسد  مـالغ 
دصیس درک و  صخرم  ار  دوخ  مالغ  دروآ  فیرشت  هلـصافالب  هتفر  غاب  نوردب  ترـضح  مدیناسر  ضرعب  ار  متیاکح  دش ، ایوج  ارم  ندمآ 

. مدرک هعجارم  نادنخ  داش و  هدش  راوس  دوخ  بکرم  رب  مهنم  درب و  فیرشت  دومرف و  اطعا  نمب  لوپ  رانید 
زا يدرم  دناهدرک  تیاور  باحصا  ناوریپ  زا  هدع  دنک  یضرت  امک  لصاح  یبلطم  دارم و  رهوا  هک  ار  وا  بقل  دش  جئاوحلا  باب  ببس  ناز 

. نوناقب ار  نسحلا  وبا  ترضح  دوب  هنیدم  رد  هک  باطخ  رمع  نادنزرف 
ریما ع ترـضحب  درکیم و  بس  دیدیم  ار  ترـضح  نآ  نوچ  درکیم و  رازآ  رـسپ  شناوخم  شناوخ  هناگیب  وتردپ  زا  ناشن  درادن  وک  رـسپ 

. تفگیم ازسان 
يداهنشیپ نینچ  هک  یسک  دش و  رثأتم  تخس  ترضح  دروآ  لتقب  اریو  ات  تساوخ  هزاجا  نسحلا ع  وبا  ترـضح  نایرابرد  زا  یکی  يزور 

تـسا لوغـشم  يرگزرب  هب  هنیدـم  یحاون  زا  یکی  رد  هدرب  ماـن  دـنتفگ  تساـجک  رد  باـطخ  راـگدای  دیـسرپ  دومن و  رجز  تدـشب  هدرک 
تکرح تعارز  يور  زا  هدش  هعرزم  دراو  دوخ  بکرم  اب  ترضح  دید ، شرازتشک  رد  ار  وا  درب  فیرشت  لحم  نامهب  هدش  راوس  ترضح 

اب تسـشن  وا  يولهپ  دمآ  ریزب  بکرم  زا  دیـسر  واب  ات  درکن  یهجوت  ترـضح  نکم  لاماپ  ار  ام  تعارز  هک  درکیم  دایرف  وا  هچ  ره  درکیم 
رانید دص  تفگ  هدرک ؟ رازتشک  نیا  فرص  هجدوب  رادقم  هچ  دومرف  هناتسود  دنخبل  هداشگ و  يور 

ص:577  ، داشرإلا همجرت 
لـصاح ینکیم  لایخ  هزادنا  هچ  دومرف  مرادن ، یعالطا  بیغ  زا  نم  تفگ  دوش ؟ وت  دـئاع  نیمز  نیا  زا  يدـنموزرآ  رادـقم  هچ  دومرف  ( 1)

نوریب دوب  نآ  رد  رانید  دصیـس  هک  هسیک  اج  نامه  ترـضح  دوش  نم  دئاع  هرهب  رانید  تسیود  منکیم  لایخ  درکـضرع  دوش ؟ وت  بیـصن 
يراودـیما ار  هچنآ  وـت  عرز  زا  مه  ادـخ  ینک و  هدافتـسا  عرز  نیا  زا  دـیاب  هک  تسیاهجیتـن  هسیک  نیا  دوـمرف  درک و  تمحرم  واـب  هدروآ 

: دیامرفیم تیانع 
هدز يدنخبل  ترـضح  دـنرذگرد . وا  تشز  هدرک  زا  درک  تساوخرد  دیـسوب و  ار  شکرابم  رـس  تساخرب و  اج  زا  هدـش  هدنمرـش  يرمع 

هچ رد  ار  شتلاسر  دیشروخ  دنادیم  ادخ   » تفگ دید  دجـسم  رد  ار  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هدربمان  هک  یماگنه  دیوگ  يوار  درب  فیرـشت 
هدرک دمآشیپ  هچ  دنتفگ  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  دندینـش  وا  زا  ار  راظتنا  فالخ  رب  نخـس  نیا  هک  ترـضح  نارای  دیامرف » رهاظ  ینامـسآ 

ترـضح نآ  يارب  دوب و  نیمه  متفگ  دیدینـش  ار  هچنآ  تفگ  یتفگیم  ازـسان  شنادناخ  واب و  هکنآ  اب  ینک  یم - شیاتـس  وا  بانج  زا  هک 
. دنتخادرپ لادجب  يو  اب  تقیقح  زا  عالطا  يارب  ترضح  نارای  هرخالاب  درک  اعد 

ای دوب  رتهب  دیهد  ماجنا  دیتساوخیم  امش  ار  هچنآ  دومرف  دنتشاد  ار  هدربمان  لتق  گنهآ  هک  اهنآ  هب  درب و  فیرشت  لزنمب  دجسم  زا  ترضح 
رود دوخ  رس  زا  ار  وا  رش  مدرک و  حالصا  دیدیمهف  هک  هزادنا  نامهب  ار  وا  دوخ و  نیب  امیف  نم  اریز  مداد  ماجنا  واب  تبسن  نم  هک  ار  یلمع 

. متخاس
. دوب لثملا  برض  بانج  نآ  ياههسیک  دیسریم و  رانید  دصیس  ات  تسیود  زا  نسحلا  وبا  ترضح  ياههزئاج  هک  دناهتفگ  ملع  لها  زا  هدع 

ناگرزب دیسر  هنیدم  کیدزن  درک و  تمیزع  هَّللا  تیب  جح  هب  دیشرلا  نوره  هک  یماگنه  دناهدرک  تیاور  ( 2)
ص:578  ، داشرإلا همجرت 

. دندمآ نوره  لابقتسا  هب  دوب  راوس  يرتسا  رب  هک  نسحلا  وبا  ترضح  اهنآ  شیپاشیپ  هنیدم و 
تسا یبکرم  اریز  دیئایب  هفیلخ  لابقتسا  هب  دیوش و  راوس  یبکرم  نینچ  رب  امش  صخش  دوبن  بسانم  درکضرع  ترـضحب  نوره  نابرد  عیبر 

. دینکیمن ادیپ  ناکما  دیزیرگب  ینمشد  زا  دیهاوخب  رگا  دینکیمن و  ادیپ  تسد  يوب  دیورب  ینمشد  مزرب  دیهاوخب  رگا  هک 
زین دـشابن  راگزاس  شاهراوس  تانوئـش  اب  هک  مه  یلیلذ  غالا  تسا و  رودـب  ناـیم  رغـال  ياهبـسا  ینارگرـس  زا  بکرم  نیا  دومرف  ترـضح 

هک یماگنه  دـنیوگ  تساهنآ  طسو  دـح  اهزیچ  اهراک و  نیرتهب  تساراد و  ار  طـسو  دـح  هک  تسا  یبکارم  هلمج  زا  هرخـالاب  دـشابیمن و 
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ناونعب هدـش  مرح  رد  دراو  نیریاس  رب  مدـقم  تفر و  لوسر ص  ترـضح  رهطم  دـقرم  ترایزب  نایهارمه  قاـفتاب  دـش  هنیدـم  دراو  دیـشر 
تشاد هضرع  هدش  بایفرش  تقو  نامه  رد  نسحلا  وبا  ترضح  مع  رسپ  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تشاد  هضرع  هیرخف 

. تفرگ لد  رد  ار  بانج  نآ  هنیک  درک و  رییغت  دیشر  تروص  گنر  اجنیا  راوگرزب  ردپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
دومرف دنک ؟ هدافتسا  شلمحم  هیاس  زا  دناوتیم  مرحم  دیـسرپ  نسحلا ع  وبا  ترـضح  زا  دیـشر  روضح  رد  همرکم  هکم  رد  نسح  نب  دمحم 
دمحم يرآ ، دومرف  دیامن ؟ تکرح  اهنآ  هب  هیاس  ریز  زا  رایتخا  لاح  رد  دناوتیم  دیـسرپ  هدـشن  زیوجت  وا  يارب  یلمع  نینچ  رایتخا  لاح  رد 

. دیدنخ تشادن  یعالطا  یمالسا  تنس  زا  هک  نسح  نب 
شوپور ادـخ  لوـسر  هکنآ  اـب  يرگنیم  نادـب  رخـسمت  ءازهتـسا و  رظن  اـب  ینکیم و  بجعت  ادـخ  لوـسر  تنـس  زا  اـیآ  دوـمرف  ترـضح 

اهنآ هب  هیاس  ریز  زا  رایتخا  لاح  اب  دوخ  درکزاب و  مارحا  لاح  رد  ار  شاهواجک 
ص:579  ، داشرإلا همجرت 

هار زا  دـنک  تسرد  سایق  يور  زا  ار  ادـخ  ماکحا  هک  یـسک  دنـشابیمن و  سایق  لباق  یهلا  تاروتـسد  هک  ینادـب  دـیاب  و  ( 1  ) دومرف روبع 
. هدش هارمگ  تسار 

. دنام تکاس  نانچمه  تشادن و  یخساپ  دمحم 
همه زا  ار  هیلا  راشم  ترـضح  میدرک  ناـیب  نیا  زا  شیپ  مه  اـم  هچناـنچ  دـناهدرک و  لـقن  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  يرایـسب  تاـیاور  اـهینس 

درکیم و توالت  شکلد  توص  اب  ار  ادخ  باتک  رتهب  همه  زا  بانج  نآ  دنسیونیم  دنتـسنادیم و  یهلا  باتکب  رتربخاب  رتاناد و  شنارـصاعم 
نیدـجهتملا نیز  ار  باـنج  نآ  هنیدـم  مدرم  دـندرکیم و  هیرگ  زین  دنتـشاد  روضح  هک  اـهنآ  تسیرگیم و  دـیجم  نآرق  تئارق  ماـگنه  رد 

دنب و رد  هچنانچ  دشیمن  رثأتم  نارگمتـس  راک  زا  دـیناشنیمورف و  ار  شمـشخ  شتآ  هراومه  نوچ  دـندیمانیم و  ناگدـننکتدابع ) تنیز  )
. دنتفگیم مظاک  ار  وا  درک  تلحر  نانآ  نادنز 

نتشک ندرک و  سوبحم  ترضح و  نآ  يریگتسد  تلع  نآ و  هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نسحلا ع و  وبا  ترضح  تلحر  ببـس  مهدجه  باب 
. ار ترضح ع  نآ  نوره 

ار شدنزرف  دیشر ، هک  دوب  نآ  درک  ینادنز  ریگتسد و  ار  رفعج ع  نب  یـسوم  دیـشرلا ، نوره  هکنآ  تلع  دناهتفگ  نایوار  ياهدرمریپ  ( 2)
هک نوره  هداز  هاـگ  ره  تفگ  دوخ  اـب  درب و  دـسح  يو  هب  یکمرب  ییحی  داد  رارق  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  رفعج  یتسرپرـس  تیبرت و  تحت 

تفالخ ماقمب  دنکیم  دشر  هدربمان  یتسرپرس  تحت 
ص:580  ، داشرإلا همجرت 

رفعج ات  دمآرب  هلیح  ددص  رد  تبـسانم  نیمهب  دراپـسیم  وا  ناسک  رفعج و  هب  دریگیم و  نم  نادنزرف  نم و  زا  ار  ترازو  تلود  دـیآ  لئان 
. دیامن لزع  تمس ، نیا  زا  ار 

وا هیور  زا  هک  ییحی  تشاد ، نامیا  ترـضح  نآ  تفالخ  تیـالو و  هب  تسنادـیم و  ماـما  ار  نسحلا  وبا  ترـضح  هک  دوب  یناـسک  زا  رفعج 
الماک ات  درکیم  دمآ  تفر و  وا  هناخب  هتـسویپ  درک و  رارق  رب - يو  اب  هزات  یتسود  تفلا و  حرط  دروآ و  تسدب  یبسانم  تصرف  دوب  ربخاب 

ات دـیناسریم  نوره  ضرعب  دوب  هدرک  تسرد  دوخ  ار  هچنآ  هفاضاب  ار  وا  ياهیناهن  رارـسا و  ماـمت  هرخـالاب  دـش و  ربخاـب  وا  مارم  هیور و  زا 
. درک هریت  وا  هیلع  ار  نوراه  بلق  رمالا  رخآ 

نمب ار  وا  يراد ؟ غارـس  دـشاب  تسد  یهت  تعاضبیب و  هک  ار  بلاـط  یبا  لآ  زا  یکی  اـیآ  تفگ  دوخ  نادـمتعم  زا  یکی  هب  ییحی  يزور 
تیعقوم زا  ییحی  درک ، یفرعم  واب  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هدازردارب  لیعامـسا  نب  یلع  وا  دروآرب ، ارم  ياهیدـنمزاین  ات  نک  یفرعم 

. داتسرف وا  يارب  یلوپ  درک و  هدافتسا 
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. درکیم کمک  هراومه  واب  تشاد و  تفلا  يو  اب  ترضح  دوب و  نسحلا ع  وبا  ترضح  هدازردارب  میتشون  هچنانچ  لیعامسا  نب  یلع 
دوب هداد  ماقم  ناسحا و  هدعو  واب  دـیایب و  دیـشر  هاگراب  هب  درک  بیغرت  ار  وا  داتـسرف و  وا  يارب  یلام  دوخ  ضرغ  ندرب  شیپ  يارب  ییحی 

. درک هدامآ  ار  دادغب  رفس  بابسا  دوب  هدرک  رپ  ار  شاهلک  رس و  تسایر  ماقم و  لوگ  هک  مه  هدربمان 
میامن دادـغب  هب  يرفـس  مهاوخیم  درکـضرع  يراد ؟ اجک  گنهآ  دومرف  هدـیبلط  اریو  دـش  ربخاب  وا  گـنهآ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

هنیزه منک و  ادا  ار  منید  مناوتب  هلیـسو  نیدب  دیاش  مهاوخ  یم - مراتفرگ  رادضرق و  درکـضرع  تسیچ ؟ ترفاسم  نیا  زا  وت  فده  دومرف 
ماما ع تسار  نخـسب  هدربمان  نکیل  مریگیم  هدهعب  ار  تیگدنز  هنیزه  منکیم و  ادا  نم  ار  تضرق  دومرف  ترـضح  مزاس ، مهارف  یگدنز 

تسین نیا  زج  هراچ  يرآ  درکضرع  يراد !؟ دادغب  تمیزع  یتسارب  دومرف  ترضح  دش  راوس  رفس  بکرم  رب  هدرکن و  یهجوت 
ص:581  ، داشرإلا همجرت 

رز و رانید  دصیس  ترضح  هاگنآ  نکم  میتی  ارم  نادنزرف  وش و  فرصنم  رفـس  نیا  زا  نک و  يرکف  ایب  هداز  ردارب  يا  دومرف  ترـضح  ( 1)
نم قح  رد  تفص  هناگیب  يانشآ  نیا  ادخب  دنگوس  دومرف  نارضاحب  ترضح  دش  صخرم  نوچ  دومرف  تیانع  واب  میـس  مهرد  رازه  راهچ 

دینکیم و ناسحا  واب  مه  زاب  دـیربخاب  وا  فدـه  زا  هکنآ  اب  امـش  يادـف  دـنتفگ  اهنآ  دـیامنیم  میتی  ارم  نادـنزرف  درک و  دـهاوخ  تیاعس 
راب ددرگ و  لصو  هرابود  دوش و  عطق  هاگ  ره  محر  هدرک  تیاور  ادخ ص  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  يرآ  دومرف  دیئامنیم !؟ تدعاسم 
مه نم  رگا  اریز  میامن  لصو  دش  عطق  هدربمان  تیاعـسب  هکنآ  زا  سپ  مهاوخیم  نم  درک و  دـهاوخ  عطق  ار  نآ  مه  ادـخ  ددرگ  عطق  رگید 

. دومرف دهاوخ  عطق  مه  ادخ  دیامن  محر  عطق 
یئوجزاب يو  زا  ار  رفعج ع  نب  یـسوم  لاوحا  یگنوگچ  هدربمان  تفای  روضح  ییحی  رـضحمب  دش و  دادـغب  دراو  لیعامـسا  نب  یلع  يراب 

یئاهشسرپ نوره  درب  نوره  شیپ  اریو  نیا  زا  سپ  داد  عالطا  نوره  هب  دوب  هدینـش  هک  هچنآ  تشاد  رظن  رد  هک  یتافاضا  اب  وا  دوخ  درک و 
هدروآ وا  يارب  ملاـع  برغم  قرـشم و  زا  اـهلوپ  هک  دوزفا  درک و  تیاعـس  تسناوـت  اـت  وا  دوـمن  يو  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  عـجار 
تشاد راهظا  دزادرپب  شیلوا  بحاص  هب  ات  درک  رضاح  ار  هجو  هک  یماگنه  هدیرخ و  رانید  رازه  یس  هب  ریسی )  ) مانب یناتسوب  وا  دوشیم و 

هجو هدینادرگرب و  ار  هنیدقن  نآ  داد  روتسد  نسحلا  وبا  دشاب  يرگید  هنیدقن  دیاب  هکلب  مهاوخیمن  دناهناشن  نینچ  ياراد  هک  ار  اهلوپ  نیا 
(. تسوا تورث  زا  یکاح  ینعم  نیا   ) تخادرپ دوب  هدربمان  هجوت  دروم  هک  یلوپ  نامه  زا  ار  غاب 

نب یلع  درک  هلاوح  يوب  یحاون  نـالف  دـئاوع  زا  مهرد  رازه  تسیود  غلبم  هاـگنآ  درک  هجوـت  ـالماک  هراـچیب  یعاـس  نیا  نانخـسب  دیـشر 
هجو ذخا  يارب  هفیلخ  نالوسر  تفر و  قرشم  يارق  زا  یکی  هب  لیعامسا 

ص:582  ، داشرإلا همجرت 
نوریب وا  ياههدور  مامت  هک  داد  تسد  واب  یبیجع  يورمکـش  افداصت  دوب  هتفر  تجاح  ياـضق  يارب  يزور  لیعامـسا  نب  یلع  ( 1 ، ) دنتفر

داتفا و گرم  رتسب  رد  دـمآشیپ  نیا  رثا  رب  اـت  دنتـسناوتن  دـننادرگرب  دوخ  یلـصا  لـحمب  ار  اـهنآ  دـنناوتب  دـیاش  دـندرک  هچ  ره  تخیر و 
نآ اب  معزن  لاح  رد  هک  کنیا  تفگ  دـنداد  هدژم  هجو  لوصو  زا  ار  وا  نوچ  دوب  ندادـناج  لاـح  رد  يو  دیـسر  هلاوح  هجو  هک  یماـگنه 

. درک مهاوخ  هچ  لوپ 
«. داتفارو داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب   » يرآ

. دومن ریگتسد  ار  رفعج ع  نب  یسوم  تفر و  هنیدمب  تسخن  درک  جح  تمیزع  نوره  لاس  نامه 
رگم دندش  قرفتم  همه  يو  دورو  زا  سپ  دـندمآ  وا  لابقتـساب  نسحلا  وبا  ترـضح  رهـش و  ناگرزب  دـش  هنیدـم  دراو  نوره  نوچ  دـنیوگ 

مرکا ص لوسر  ترـضح  دـقرم  ترایزب  هنابـش  نوره  درب  فیرـشت  ادـخ ص  لوسر  دجـسمب  موسرم  اـب  قباـطم  هک  نسحلا  وبا  ترـضح 
ار یـسوم ع  امـش  دنزرف  هک  تسنیا  نم  فدـه  ینعی  مهاوخیم  شزوپ  ماهدومن  هک  یتمیزع  زا  هَّللا  لوسر  ای  تشاد  هضرع  دـش و  فرـشم 

نب یـسوم  داد  نامرف  هاگنآ  دزیرب  ار  ناگراچیب  ياهنوخ  دزادنیب و  هقرفت  امـش  تما  نایم  دـهاوخیم  وا  اریز  میامن  ینادـنز  هدرک  ریگتـسد 
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اهنآ هداد و  لیکشت  لمحم  ود  داد  نامرف  درک و  ریجنزب  ار  نسحلا ع  وبا  ترضح  يو  دندرب  نوره  شیپ  هدرک  ریگتسد  دجسم  زا  ار  رفعج 
دوب یلمحم  رد  رفعج ع  نب  یسوم  درک و  هناور  هفوک  فرط  هب  ار  يرگید  هرصب و  فرطب  ار  یکی  هدرک  جراخ  نایهاپس  زا  هدع  هارمهب  ار 
ادیپ عالطا  يدوزب  نسحلا  وبا  ترضح  ماجنارس  زا  مدرم  ات  تفرگ  رظن  رد  ار  یحرط  نینچ  اصوصخم  درکیم و  تکرح  هرـصب  بناجب  هک 

نایهارمهب دننکن و 
ص:583  ، داشرإلا همجرت 

. دنیامن میلست  دوب  هرصب  مکاح  هک  رفعج  نب  یسیع  هب  ار  هل  مظعم  ات  داد  روتسد  رفعج ع  نب  یسوم  ترضح 
ار ترـضح  لتق  داهنـشیپ  نوره ، يدنچ  زا  سپ  درک  ینادنز  دوخ  دزن  لاس  کی  تدـم  ار  نسحلا ع  وبا  ترـضح  رمالا  بسح  مه  وا  ( 1)

غالبا واب  دـندرک و  تعناـمم  لـمع  نیا  زا  اریو  درک  تروشم  نوره  هیرما  باـب  رد  شنادـمتعم  ناـکیدزن و  زا  یخرب  اـب  یـسیع  دومن  واـب 
. دهاوخب نوره  زا  رفعج ع  نب  یسوم  ترضح  لتق  هراب  رد  ار  دوخ  ءافعتسا  ات  دندومن 

رد دـیماجنا و  لوطب  نم  دزن  رفعج  نب  یـسوم  ینادـنز  تدـم  تشون  نینچ  نوراهب  ناگدربمان  اـب  تروشم  هجیتن  رد  مه  رفعج  نب  یـسیع 
هراومه ینعی  متفاین  تدابع  زا  هدرزآ  هاگ  چـیه  ار  وا  مدرامگرب و  وا  رب  یناسوساج  مدومن و  یـسررب  ـالماک  ار  وا  لاـح  تدـم  نیا  فرظ 

وت یلع  دشن  هدینش  يو  زا  هاگ  چیه  دیوگیم  هچ  دوخ  ياهتاجانم  اهاعد و  رد  دننیب  هب  ات  متشاد  رومأم  ار  یخرب  یتح  دوب  لوغـشم  تدابعب 
هک تسنیاب  رـصحنم  هراچ  نیا  رب  انب  دومنیم  ترفغم  تمحر و  بلط  ادخ  زا  مه  شدوخ  يارب  دیامن و  دای  يدب  هب  ام  زا  دنک و  اعد  نم  ای 

فوخ هب  سبحم  رد  وا  ندنام  يدایز  زا  نم  اریز  میامن  دازآ  نادنز  زا  ار  وا  ای  میامن و  میلست  واب  ار  هیلا  راشم  ات  یهد  نامرف  ار  يرومأم  ای 
. ماهداتفا

اراگدرورپ  » درکیم ضرع  اـعد  رد  دـشیم  هدینـش  نسحلا  وبا  زا  تاـقوا  زا  يرایـسب  درک  مـالعا  يوب  یـسیع  ناـهاگآراک  زا  یکی  دـنیوگ 
ياعد ریت  هک  مرازگـساپس  ارت  اراگدرورپ  یئامرف  تیانع  نم  هب  تدابع  يارب  یتولخ  ناـکم  مدرکیم  تساوخرد  وت  زا  هراومه  هک  ینادـیم 

«. يدیناسر تباجا  فدهب  ارم 
عیبر نب  لضفب  دربب و  دادـغب  هب  هدروآ  نوریب  یـسیع  نادـنز  زا  ار  رفعج  نب  یـسوم  ات  داتـسرف  يرومأم  دـش  سویأـم  یـسیع  زا  هک  نوره 

. درک عانتما  زین  وا  دروآ  لتقب  ار  شترضح  ات  تشون  يوب  دیشر  درب ، رسب  هدربمان  نادنز  رد  زین  ینالوط  یتدم  ترضح  دیامن  میلست 
ص:584  ، داشرإلا همجرت 

زا یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  تفرگ و  رظن  تحت  ار  هل  مظعم  لضف ، دـنک  میلـست  ییحی  نب  لـضف  هب  ار  ترـضح  اـت  تشون  واـب  نوره  ( 1)
. درک ررقم  يو  رب  وا  روما  یسررب  يارب  یسوساج  درک و  ینادنز  دوخ  ياهناخ 

زا رتشیب  دـیناسریم و  نایاپب  دـجهت  اعد و  نآرق و  تئارق  زامن و  هب  ار  بش  همه  تخادرپیم و  تدابعب  وا  نادـنز  رد  نسحلا ع  وبا  ترـضح 
. دنادرگب بارحم  زا  تروص  داتفایم  قافتا  رتمک  تشاد و  هزور  اهزور 

. دوب هداد  رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد  یعیسو  لحم  درکیم و  مارکا  دایز  وا  ترضح  زا  راظتنا  فالخ  رب  لضف 
هنوگ همه  دـنک  راتفر  نسحلا  وبا  اب  ینادـنز  کی  اب  يواسم  هکنآ  ياجب  لـضف  هک  دـنداد  عـالطا  يوب  دوب  هفوک  هقر  رد  هک  يزور  نوره 

. هدروآ مهارف  ار  وا  شیاسآ  بابسا 
راشم دیاب  تشون  واب  انمض  درک و  یتحاران  راهظا  هدروآ  مهارف  ار  رفعج  نب  یـسوم  شیاسآ  بابـسا  هکنیا  زا  هتـشون و  لضفب  همان  نوره 

. دروآ لتقب  ار  هیلا 
. دومنن یمادقا  وا  هتساوخ  ماجنا  يارب  هتخادنا  اپ  ریز  ار  دیشر  نخس  درک و  يراددوخ  هیرما  نینچ  زا  لضف 

رفعج نب  یسوم  نادنزب  هلصافالب  هتفر و  دادغب  هب  مامت  تعرس  اب  نونکا  مه  تفگ  هدرک  راضحا  ار  مداخ  رورـسم  هدش  كانمـشخ  دیـشر 
نومضمب گنردالب  وگب  هداد و  دمحم  نب  سابع  هب  ار  همان  نیا  دربیم  رـسب  تیهافر  شیاسآ و  لامک  اب  ترـضح  نآ  ینیبهب  رگا  وش  دراو 
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نب دمحم  نامرف  زا  دیاب  دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  دنک و  میلـست  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  نآ  ات  داد  يوب  يرگید  همان  زین  دـیامن و  لمع  نآ 
. دیامنن یچیپرس  سابع 

یسوم هک  هناخب  هلصافالب  سپـس  تسیچ  هدربمان  ندمآ  تلع  تسنادیمن  یـسک  هدش و  ییحی  لزنم  دراو  هقباس  هنوگ  چیه  نودب  رورـسم 
نوراهب ار  هچنآ  درک  هظحالم  کیدزن  زا  تفر  دوب  رظن  تحت  رفعج ع  نب 

ص:585  ، داشرإلا همجرت 
. درک میلست  ناگدربمانب  ار  همان  ود  ره  هتفر و  کهاش  نب  يدنس  دمحم و  نب  سابع  شیپ  لمأت  الب  هدوب  عقاو  اب  قباطم  دندوب  هتفگ 

یگدزتشحو لامک  اب  ار  وا  دش و  دراو  لضف  هناخب  دوب  هدرک  هجوتم  دوخب  ار  مدرم  همه  هک  يروطب  ناود  ناود  يرومأم  دـشن  هلـصاف  ( 1)
. تفر سابع  لزنمب  درک و  راوس  دوخ  بکرم  رب  هدروآ  نوریب 

رد کهاش  نب  يدنـس  هدرک و  هنهرب  اریو  دش  دراو  هدربمان  هک  يدرجمب  دـندوب  هدرک  رـضاح  کلف  بوچ و  دوب  هداد  روتـسد  البق  سابع 
. دز هنایزات  دص  ار  وا  سابع  ربارب 

دوخ تسار  پچ و  مدرمب  نونکا  تسیرگنیم  تراقح  مشچب  همهب  هک  یسک  نامه  دمآ و  نوریب  سابع  هناخ  زا  هتخورفا  رب  يور  اب  ییحی 
. دنکیم مالس 

نب يدنـس  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  ات  دـش  رومأـم  وا  فرط  زا  تشون و  نوره  يارب  دوب  هداد  ماـجنا  ـالماک  هک  ار  دوخ  تیرومأـم  رورـسم ،
. دیامن میلست  کهاش 

نم هتفگ  زا  ییحی  نب  لضف  دینادب  تفگ  تیعمج  هب  باطخ  دـندوب  هدرک  ادـیپ  روضح  وا  سلجم  رد  يرایـسب  هورگ  هک  يزور  رد  نوره 
ره رد  هک  سک  ره  مدرم و  تیعمج  دـینک  تنعل  ار  وا  مه  امـش  منکیم و  تنعل  ار  وا  کـنیا  تـفر  نوریب  نـم  تعاـطا  زا  درک و  یچیپرس 

دیـشرلا نوره  راب  رد  ناکرا  رد  هلزلز  هک  دندرک  تنعل  ار  وا  نانچ  دنـشاب  روجأم  دیاش  هکنیا  ضحم  هفیلخ و  دـنیآ  شوخ  يارب  دوب  اجک 
. داتفا

لخاد دندشیم  دراو  الومعم  مدرم  هک  يرد  زا  هدیناسر  نوره  رابرد  هب  ار  دوخ  دش  ربخاب  نوره  هیور  نیا  زا  هک  لضف  ردپ  دلاخ  نب  ییحی 
نوره هکنآ  نودب  هتفرگ و  رارق  نوره  رـس  تشپ  هدش و  دراو  یلبق  عالطا  نودب  دندرکیم  ادیپ  روضح  صاوخ  هک  يرگید  رد  زا  هدـشن و 
ییحی داد ، شوگ  ییحی  نخـسب  دـش  كانمیب  يو  یناهگان  يادـص  زا  هک  نوره  دـنک  تافتلا  ریما  تفگ  ناهگان  دوش  ربخاب  يو  دورو  زا 

لضف تشاد : راهظا 
ص:586  ، داشرإلا همجرت 

هدش دنـسرخ  ریما  اجنیا  مهدیم  ماجنا  دـشاب  هتـساوخ  ریما  هک  ار  هچنآ  نم  دـنک  تباجا  ار  ریما  هتـساوخ  تسناوتن  هاگ  ره  و  ( 1  ) تسناوج
درک و يدـنک  يدوصقم  ماجنا  رد  لضف  انامه  تفگ  هدرک  هجوت  مدرمب  تشاد و  فوطعم  يو  بناجب  هناهاش  دـنخبل  اـب  ار  دوخ  تروص 

تـسود ار  وا  هدـیدرگ  داقنم  عیطم و  هدرک و  هبوت  هک  کـنیا  مداد و  رارق  دورطم  نوعلم و  هطقن  نیا  زا  ار  وا  نم  تشادرب و  یناـمرفانب  رس 
. دیرادب

دوشیم مولعم  هک  نونکا  مه  دوب و  میهاوخ  نمشد  یـشاب  نمـشد  هک  ره  اب  میرادیم و  تسود  يرادب  تسود  وت  ار  هک  ره  ام  دنتفگ  مدرم 
. میتسود وا  اب  مه  ام  يرادیم  تسود  ار  لضف 

برطضم مدرم  دیدرگ ، رهش  دراو  نوچ  دش و  راپسهر  دادغب  فرطب  یمامت  تعرـسب  دوب  هدیـسر  دوصقمب  هدرک و  ار  دوخ  راک  هک  ییحی 
عـضوب ات  مدش  دراو  رهـش  نیدب  ماگنه  نیا  رد  نآ  يارب  زا  نم  تشاد  راهظا  دوخ  وا  تفگیم و  ینخـس  وا  ندـمآ  يارب  یـسک  ره  هدـش و 

زا سپ  درک  مرگرـس  نآ  نالماع  رهـشب و  طوبرم  روما  هب  ار  دوخ  يزور  دـنچ  میامن و  یگدیـسر  کیدزن  زا  نارازگراک  ياهراک  رهش و 
. دومن لاثتما  ار  هدربمان  نامرف  مه  وا  درک  مالعا  يوب  تشاد  نوره  فرط  زا  هک  یتیرومأم  هدیبلط و  ار  کهاش  نب  يدنس  نآ 
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هب ار  امرخ  ای  هتخیر و  ماعط  رد  يرهز  رمالا  بسح  مه  وا  دیامن  دیهش  رهز ، هلیسوب  ار  نسحلا ع  وبا  ترضح  هک  دوب  نآ  يدنس  تیرومأم 
شیب دوب  هدرک  بت  رهز ، تدش  زا  هکنآ  زا  سپ  زور  هس  دومن و  لوانت  نآ  زا  ترضح  دیناروخ  نسحلا ع  وبا  ترـضحب  هدرک  هدولآ  رهز 

هـس زا  سپ  دوخ  درپس و  تعیبط  كوخ  تریـس  گرگ  ناگراوخمکـشب  ار  ایند  تخاس و  راوگوس  دوخ  تلحرب  ار  یناهج  دنامن و  هدـنز 
. دش دیهش  زور 

دندوب نارگید  يدـع و  نب  مثیه  هلمج  زا  هک  ار  رهـش  ناگرزب  املع و  يدنـس  تفگ  عادو  ار  یناف  راد  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هک  یماگنه 
وبا هک  دننیبهب  داد  روتـسد  نانآ  هب  درک و  توعد  هدـیدرگ  هدرزآ  دیهـش و  افج  رهزب  ارهز  راگدای  كاپ  ندـب  هک  یلحم  رد  دوخ و  هناخب 

شنینزان دوجو  رد  یگفخ  تحارج و  رثا  هک  دندید  دندوب  هتـشگرب  ادـخ  زا  لداع  ناهاوگ  هک  مهنانآ  هتفر  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  نسحلا ع 
دنداد یهاوگ  تسین  رهاظ 

ص:587  ، داشرإلا همجرت 
. هدرک تلحر  دوخ  لجا  هب  هک 

تـسنیا دندز  راج  هدراذـگ  دادـغب  رـسج  رب  هدرب  نوریب  هناخ  زا  ناهاوگ  تداهـش  زا  سپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  هزانج  ( 1)
. دننک قیدصت  ار  ام  هتفگ  دننیبهب و  دنناوتیم  مدرم  هدرک  تلحر  دوخ  لجا  هب  هک  رفعج  نب  یسوم 

دوخ لجا  هب  هک  دندرکیم  قیدصت  دنتـسیرگنیم و  ترـضح  نآ  تروص  رـسب و  دندرکیم و  تقد  الماک  دـندمآیم و  هتـسد  هتـسد  مدرم 
. هتفای تافو 

دنتسنادیم مئاق  ماما  يارب  تبیغ  ار  وا  نادنز  تسا و  دوعوم  مئاق  نامه  ترضح  نآ  دندرکیم  لایخ  مدرم  زا  هدع  ترضح  نآ  راگزور  رد 
هدیقع نیا  هدوب  رود  نادنمتدارا  راظنا  زا  نادنز  تبیغ  هدرپ  رد  اهتدم  هک  تساقآ  نیمه  تسا  بیغ  هدرپ  رد  هک  مئاق  ماما  دندوب  دـقتعم  و 
دنیایب نونکا  دریمیمن  هک  دنتسنادیم  یمئاق  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  اهنآ  دنزب  راج  دلاخ  نب  ییحی  درک  باجیا  ینعمیب 

. دندمآیم وا  هزانج  رادیدب  هتشذگرد ، یتسار  نییعت  هکنیا  يارب  مدرم  هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  هدرم و  هک  دننک  هدهاشم  کیدزن  زا 
هاگمارآ هربقم و  میدـق  ياهنامز  زا  هک  نیت  باب  رد  شیرق  رباـقم  رد  هدرک و  عییـشت  ار  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هزاـنج  اهـشکمشک  زا  سپ 

. دندرک نفد  هدوب  راگزور  نارادمان  شیرق و 
تـسود نالف  وا  نیفکت  لیـسغت و  يارب  درک  تساوخرد  کهاش  نب  يدنـس  زا  دـش  کیدزن  نسحلا ع  وبا  ترـضح  تلحر  نوچ  دـنیوگ 

رضاح ار  هدربمان  هتفریذپ  ار  ماما ع  هتساوخ  مه  وا  دیامن  رضاح  دراد  لزنم  بصق ، عراش  رد  دمحم  نب  سابع  هناخ  رواجم  هک  ار  وا  یندم 
. درک

ياهنفک جح و  رفـس  جرخ  نانز و  نیباک  دومرف  هدرک  عانتما  میامن  نفک  دوخ  ار  امـش  ات  دیهد  نذا  نمب  مدرک  داهنـشیپ  نم  دیوگ  يدنس 
دـشاب و نم  تسود  نالف  هدـهعب  نم  نیفکت  لیـسغت و  مهاوخیم  مراد و  نفک  دوخ  نم  دوشیم و  ماجنا  ام  ياهلوپ  نیرتکاپ  زا  ام  ناگدرم 

. دش مه  نانچ 
ص:588  ، داشرإلا همجرت 

نانآ هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نادنزرف و  مهدزون  باب 

: تشاد رتخد  رسپ و  دنزرف  تفه  یس و  یسوم ع  نسحلا  وبا  ترضح  ( 1)
ما ناشردام  نسح  نوره 8 - رفعج 7 - لیعامسا 6 - دوب 5 - دلو  ما  ناشردام  مساق  سابع 4 - میهاربا 3 - اضرلا ع 2 - یسوم  نب  یلع  - 1

لضف نسح 17 - دیز 16 - هَّللا 15 - دیبع  قحسا 14 - هَّللا 13 - دبع  دوب 12 - دلو  ما  ناشردام  هزمح  دمحم 11 - دمحا 10 - دوب 9 - دلو 
هیقر اـهیبا 25 - ما  همیکح 24 - هیقر 23 - يرغـص 22 - همطاف  يربک 21 - همطاـف  دوب 20 - دـلو  ما  ناشردام  نامیلـس  نیسح 19 - - 18
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هملس 36- ما  هشیاع 35 - ههیرب 34 - هنسح 33 - هنمآ 32 - هیلع 31 - هجیدخ 30 - بنیز 29 - هبابل 28 - رفعج 27 - ما  يرغص 26 -
. هدوب دلو  ما  ناشردام  موثلک  ما  هنومیم 37 -

رتراوگرزب و همه  زا  اـضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترـضح  شراوـگرزب  دـنزرف  نسحلا ع  وـبا  ترـضح  نادـنزرف  ماـمت  ناـیم  رد 
. هدوب رتلضاف  رتاناد و  رتردقیلاع و 

ریاس رب  تشادیم و  تسود  ار  راوگرزب  دنزرف  نیا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دوب و  راکزیهرپ  راوگرزب و  میرک و  يدرم  یـسوم : نب  دمحا 
. دوب هدیشخب  واب  ار  دوخ  ریسی  ناتسب  تشادیم و  مدقم  نادنزرف 

. درک دازآ  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  دمحا ، دناهتفگ ،
ص:589  ، داشرإلا همجرت 

ییحی ار  نآ  مان  دوب و  هنیدم  جراخ  هک  شتاقلعتم  زا  یکیب  شنادنزرف  زا  هدع  اب  يزور  مراوگرزب  ردـپ  هتفگیم  یـسوم  نب  لیعامـسا  ( 1)
فارطا رفعج  نب  یسوم  ترضح  نامداخ  زا  رفن  تسیب  زور  نآ  دوب و  ام  اب  زین  دمحا  درب  فیرـشت  هدرک  شومارف  هدوب  ربخ  نیا  يوار  هک 
نامالغ هک  همه  نآ  اب  دنتـسشنیم و  تسـشنیم  رگا  دنداتـسیایم و  داتـسیایم  رگا  هچنانچ  دندوب  وا  بظاوم  هتـسویپ  دنتـشاد و  ار  دمحا 

همه نایم  زا  هکنیا  رگم  میدشن  جراخ  لحم  نآ  زا  لاح  نیع  رد  درکیمن  تلفغ  يو  زا  هقیقد  مراوگرزب  ردپ  مه  زاب  دـندوب  بظاوم  مردـپ 
. تسکش وا  رس  افداصت  ام 

. دوب راکوکین  لضاف و  يدرم  یسوم ، نب  دمحم 
زاـمن وضوب و  ار  بش  ماـمت  دوب و  زاـمن  تراـهط و  لـها  دـمحم  درکیم  تیاـکح  دوب  رفعج  نب  یـسوم  تنب  هیقر  راذـگراک  هک  هیمـشاه 

بآ شزیر  يادص  نآ  زا  سپ  دیباوخیم  یتعاس  نآ  زا  سپ  دشیم  لوغشم  زامنب  دیسریم و  شوگب  ءوضو  بآ  شزیر  يادص  دینارذگیم و 
. دربیم رسب  دادماب  ات  قیرط  نیمهب  تساخیمرب و  زامن  هب  زاب  دیسریم  شوگب  شیوضو 

اهنامه ادـخ  تقیقح  اب  ناگدـنب  َنوُعَجْهَی ، ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناک  دـیامرفیم  هک  مداتفایم  ادـخ  هدومرف  دایب  مدـیدیم  ار  دـمحم  هاـگ  ره  و 
. دنباوخیم رتمک  ار  بش  هک  دنتسه 

. دوب میرک  روالد و  يدرم  یسوم ؛ نب  میهاربا 
ترضح هداون  دیز  نب  دمحم  هیحان  زا  ار  بصنم  نیا  دوب و  لوغشم  نمی  تراما  هب  نومأم  راگزور  رد 

ص:590  ، داشرإلا همجرت 
. هتفای قیفوت  تسیز  اجنآ  رد  یتدم  دومن و  حتف  ار  اجنآ  هدرک و  تعیب  هفوک  رد  يو  اب  ایارسلا  وبا  هک  یلع ع 

، دراذـگ يراـگزاسانب  ور  راـظتنا  فـالخ  رب  وا  عضو  اریخا  تخادرپیم و  دوخ  ياـهراکب  دوـب  هفوـک  رد  يدـنچ  زا  سپ  ایارـسلا  وـبا  ( 1)
. تفرگ همان  ناما  نومأم  زا  وا  يارب  میهاربا 

زا میتشون  هک  يروطب  مالّـسلا  هیلع  اضر  شراوگرزب  دنزرف  دنتـسه و  يروهـشم  تبقنم  تلیـضف و  ياراد  نسحلا  وبا  نادـنزرف  زا  کی  ره 
. تسا مدقم  نیریاس  رب  يرترب  لضف و  رظن 

نادنزرف و ددع  دقرم و  تافو و  نامز  تفالخ و  رمع و  تدم  تماما و  لئالد  دالیم و  خیرات  نسحلا و  وبا  زا  سپ  ماما  نایب  رد  متـسیب  باب 
. نانآ رابخا  زا  يرصتخم 

هراشا

زا بانج  نآ  اریز  هدوب  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترـضح  شراوگرزب  دنزرف  رفعج ع  نب  یـسوم  زا  سپ  ياوشیپ  ( 2)
يرگهولج یناشخرد  دیـشروخ  دـننام  سک  همه  يارب  اج و  همه  رد  شیراکزیهرپ  يراـبدرب و  شناد و  رترب و  شنادـناخ  ناردارب و  همه 
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یئاوشیپ هب  مه  شراوگرزب  ردپ  دنتخانـشیم و  هیلاع  فاصوا  نیمهب  ار  وا  بانج  اقفتم  هتـشاد و  رارقا  ینعم  نیدب  هماع  هصاخ و  درکیم و 
هنیدم رد  يرجه  تشه  لهچ و  دص و  لاس  اضر ع  ترضح  دومرف . یفرعم  تماما  تمسب  شناردارب  همه  نایم  زا  ار  وا  حیرصت و  وا 

ص:591  ، داشرإلا همجرت 
. هدومرف تلحر  ناسارخ  نیمزرس  زا  سوط  رد  یگلاسجنپ  هاجنپ و  نس  رد  هس  تسیود و  لاس  رفص  هام  رد  هدش و  دلوتم 

. هدوب لاس  تسیب  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  یئاوشیپ  تماما و  تدم  نینبلا و  ما  مانب  هدوب  يدلو  ماترضح  نآ  ردام  و 

[ تماما صوصن   ] لصف 1

نیطقی نب  یلع  رامع و  نبا  قاحسا  نب  دمحم  یقر و  دواد  لیبق  زا  هعیـش  نادنمـشناد  ناراکزیهرپ و  نادمتعم و  ناصوصخم و  زا  هدع  ( 1)
نب دمحم  طیلس و  نب  دیزی  یبرز و  دواد  سوباق و  نب  رصن  نامیلس و  نب  دواد  یموزخم و  ناورم و  دایز  راتخم و  نیسح  یسوباق و  میعن  و 

. هدرک حیرصت  شدوخ  زا  سپ  هل  مظعم  ترضح  تماما  هب  شرادمان  ردپ  هک  دناهدرک  فارتعا  نانس 
زا سپ  ام  ماما  امرفب  ناهرب و  منهج  شتآ  زا  ریگب و  ارم  تسد  کنیا  ماهدش  ریپ  متـشاد  هضرع  میهاربا  وبا  ترـضحب  تفگ  یقر  دواد  ( 2)

. تسا رادقمیلاع  نیا  نم  زا  سپ  امش  ماما  دومرف  هدرک و  هراشا  شراوگرزب  دنزرفب  ترضح  تسیک ؟ امش  تلحر 
تلحر زا  سپ  دیاب  هک  یگرزب  هب  ارم  ایآ  درک  ضرع  لوا  نسحلا  وبا  ترضحب  رامع  نب  قاحسا  ( 3)

ص:592  ، داشرإلا همجرت 
؟ دیئامرفیمن یئامنهر  میامن  ذخا  يو  زا  ار  منید  ماکحا  منک و  هعجارم  ودب  امش 

يادخ نم  دنزرف  دومرف  دومن و  مراوگرزب  دـج  رهطم  مرح  دراو  تفرگ و  ارم  تسد  مردـپ  انامه  تسامـش و  ماما  یلع ع  نم  رـسپ  دومرف 
. دنکیم افو  نادب  دنک  رداص  ار  ياهیرما  ادخ  هاگ  ره  تسا  تباث  و  مداد ) رارق  نیمز  يور  رد  هفیلخ  ارت  نم   ) دیامرفیم لاعتم 

. دیامرفیم افو  هدومرف  نییعت  هچنانچ  تسا و  قلخ  رب  هفیلخ  ادخ  رماب  دنزرف  نیا  ینعی 
حلاـص دـبع  ترـضح  روـضح  تفگ  یلع  میدوـب  دادـغب  رد  نیطقی  نب  یلع  مکح و  نب  ماـشه  نم و  هتفگ  فاحـص  میعن  نـب  نیـسح  ( 1)

. مدرک اطعا  واب  ار  دوخ  هینک  نم  تسنم و  نادنزرف  گرزب  دیس و  یلع ع  مدنزرف  دومرف  مدوب  فرشم 
مـسق ادـخب  داد  خـساپ  نیطقی  نب  یلع  یئوـگیم ؟ هچ  تفگ  هدز و  یناـشیپ  هب  تسد  دینـش  ار  نخـس  نیا  ماـشه  هک  يدرجمب  یتـیاور  رد 

. مدومن عامتسا  وا  ترضح  زا  متفگ  هچنانچ 
یسوم ترضح  زا  یسوباق  میعن  ( 2  ) دش دهاوخ  هجوتم  وا  بانج  هب  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  سپ  تماما  رما  نیا  رب  انب  تشاد  راهظا  ماشه 

نم اب  وا  مرادـیم و  رتسود  نیریاس  زا  ار  وا  نم  تسا و  نم  نادـنزرف  نیرت  تیعقوم  اب  نیرتگرزب و  زا  یلع  مدـنزرف  هدرک  تیاور  رفعج  نب 
. دنکیم يزابنا  درادن  ار  نادب  هجوت  قح  يرگید  وا  یصو  ای  ربمغیپ و  زج  هک  نادب  هجوت  يرفج و  روما  رد 

ص:593  ، داشرإلا همجرت 
منادنزرف نیرتگرزب  اب  هک  دومرف  موقرم  امب  یئاههمان  دربیم  رـسب  نادـنز  رد  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هک  یماگنه  دـیوگ  راتخم  نیـسح  ( 1)

ارت ات  ماهدومن  موقرم  هک  تسنانچ  روتـسد  درادـن و  هرهب  تفالخ  تیالو و  تمعن  زا  سک  نالف  دـنک و  نانچ  نینچ و  وا  هک  متـسب  ناـمیپ 
. دوش يراج  نم  تشذگردب  یهلا  ءاضق  ای  میامن  تاقالم 

نب یـسوم  تشاد  روضح  زین  نسحلا  وبا  ترـضح  شراوگرزب  دنزرف  مدش  بایفرـش  میهاربا  وبا  ترـضح  روضح  دـیوگ  يدـبع  دایز  ( 2)
دیامرفب هچ  ره  تسا و  نم  لوسر  هداتسرف و  وا  لوسر  نم و  هدومرف  وا  هدومرف  نم و  هتشون  وا  هتـشون  تسا  یلع  مدنزرف  نیا  دومرف  رفعج 

. تسوا اب  قح 
يارب دینادیم  دومرف  هدـیبلط و  روضحب  ار  ام  نسحلا ع  وبا  ترـضح  يزور  هتفگیم  هدوب  رایط  رفعج  نادـنزرف  زا  شردام  هک  یموزخم  ( 3)
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ارم روما  دیاب  تسا و  نم  یصو  مدنزرف  نیمه  هک  دیـشاب  هاوگ  هکنیا  يارب  دومرف  ریخ . میدرکـضرع  مدیبلط ؟ روضح  هب  ار  امـش  يرما  هچ 
هدیسرن شدعوم  زونه  مداد و  هدعو  واب  هک  یـسک  دیامن و  هعجارم  واب  دراد  یبلط  نم  زا  هک  یـسک  ره  دشاب و  نم  نیـشناج  دنک و  هرادا 

. تسوا هتشونب  رصحنم  نم  تاقالم  درادن  نم  تاقالم  زا  هراچ  هک  یسک  درک و  دهاوخ  افو  وا  هدعوب  نم  راگدای  نیا 
امـش تاقالم  زا  نم  دـهدب و  خر  امـش  يارب  یقاـفتا  هدرکن  يادـخ  مسرتیم  مدرکـضرع  میهاربا ع  وبا  ترـضحب  تفگ  نامیلـس  دواد  ( 4)

یفرعم نم  يارب  ار  ناتدوخ  زا  سپ  ماما  مدنمشهاوخ  کنیا  مدرگ  مورحم 
ص:594  ، داشرإلا همجرت 

. تسنم زا  سپ  ماما  نسحلا  وبا  مرسپ  دومرف  دیئامرف ،
ار امش  بانج  تسیک ؟ امش  زا  سپ  ماما  مدیسرپ  ناتراوگرزب  ردپ  زا  مدرکضرع  یسوم  نسحلا  وبا  ترضحب  دیوگیم  سوباق  نب  رصن  ( 1)

امـش ترـضحب  رمـالا  بسح  نم  دـندش  هجوتم  پچ  تسار و  فرطب  مدرم  دومرف و  تلحر  ناتردـپ  سدـقم  دوجو  نوچ  دومرف و  یفرعم 
. دومرف یفرعم  ار  نسحلا  وبا  شدنزرف  میهاربا  وبا  ترضح  میامنیم ، امش  ترضح  زا  ار  لاؤس  نامه  کنیا  مدرک  هجوت 

ار یقب  ام  تفرگ و  ار  نآ  زا  يرادقم  ترـضح  مدرک  میدقت  یلوپ  هدش و  بایفرـش  میهاربا  وبا  ترـضح  روضح  هتفگ  یبرز  نب  دواد  ( 2)
نآ یقب  ام  نم ، زا  سپ  ماما  دومرف  يدینادرگرب  نمب  ار  نآ  یقب  ام  هچ  يارب  دیامرف  حالصا  ار  امش  روما  ادخ  متـشاد  هضرع  درک  در  نمب 

. درک دهاوخ  تساوخ  زاب  وت  زا  ار 
. مدومن میدقت  درک  تساوخ  زاب  ار  مولعم  رادقم  نامه  داتسرف و  ار  یسک  نسحلا ع  وبا  ترضح  مدینش  ار  ترضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 

دومرف نمب  درک  تلحر  هیلا  راشم  ترضح  هک  یلاس  هدرک  تیاور  میهاربا ع  وبا  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدح  لیذ  رد  طیلـس  نب  دیزی  ( 3)
یلع لوا  یلع  زا  روظنم  هک  دـشابیم  یلع  یلع و  اب  مانمه  هک  تسا  یلع  مدـنزرفب  هجوتم  تفالخ  رما  میوگیم و  عادو  ار  یناـف  راد  لاـسما 

ثراب ار  وا  نید  يوقت و  وا و  ءایلوا  یتسود  ادـخ و  نید  يرای  يرابدرب و  مهف و  لوا  یلع  زا  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  مود  بلاط و  یبا  نب 
تنحم مود  یلع  زا  هدرب و 

ص:595  ، داشرإلا همجرت 
. تسا هدرب  راگدایب  ار  رادغ  يایند  ياهیئاوران  رب  ربص  راگزور و 

رد یلع  شدنزرف  مدش و  بایفرش  شروضح  دیامن  تمیزع  قارع  رفسب  نسحلا  وبا  ترضح  هکنآ  زا  شیپ  لاس  کی  هتفگ  نانـس  نبا  ( 1)
هچ مدرکضرع  یئامنن  یباتیب  دیاب  داد  دهاوخ  خر  يرفس  دمآ و  شیپ  لاسما  دمحم  يا  دومرف  دید  ارم  ترضح  نوچ  دوب  هتـسشن  شربارب 

یبیـسآ نمب  وا  زا  سپ  ناسک  وا و  زا  تفر و  مهاوخ  هیغاط  نیا  يوسب  لاسما  دومرف  داد  تسد  نمب  یبارطـضا  نونکا  مه  هک  دش  دهاوخ 
دهدیم خر  هعقاو  هچ  مدیسرپ  دهدیم  ماجنا  دیامرف  هدارا  هچنآ  دنکیم و  هارمگ  ار  نارگمتـس  ادخ  دومرف  دش  دهاوخ  هچ  مدیـسرپ  دسریمن 

هدرک ملظ  بلاط  یبا  نب  یلعب  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  راکنا  نم  زا  سپ  ار  وا  تماما  دنکن و  ادا  ار  یلع  مدنزرف  قح  هک  یـسک  دومرف 
قح دیامرف  ینازرا  رمع  تمعن  نمب  ادخ  هاگ  ره  ادخب  دنگوس  مدرکـضرع  نم  دشاب ، هتخادـنا  اپ  ریز  ادـخ ص  لوسر  زا  سپ  ار  وا  قح  و 

میلـست يوب  ار  وا  قح  هک  داد  دـهاوخ  رمع  وتب  ادـخ  یئوگیم  تسار  دومرف  دومن  مهاوخ  وا  تماماب  رارقا  درک و  مهاوخ  میلـست  يوب  ار  وا 
. ینک رارقا  شدنزرف  وا و  تماما  هب  یئامن و 

. ممیلست یضار و  مه  وا  نامرف  ربارب  رد  مدرکضرع  دمحم  شدنزرف  دومرف  تسیک ؟ وا  زا  سپ  ماما  مدیسرپ 
ص:596  ، داشرإلا همجرت 

اضر ع ترضح  لئاضف  تایصوصخ و  زا  یشخب  مکی  تسیب و  باب 

هراشا
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مدرکـضرع دـشاب ؟ هدـمآ  یگزاتب  اهیبرغم  زا  یکی  هک  هدـیمهف  ایآ  دومرف  نمب  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ  دـمحا  نب  ماـشه  ( 1)
فرطب هدش  راوس  شترـضح  روضح  میورب  وا  شیپ  قافتاب  ایب  هدـش  هنیدـم  دراو  یگزاتب  اهیبرغم  زا  یکی  يرآ  دومرف  منادـیمن  هدینـشن و 

نازینک زا  نت  تفه  هدربمان  نک  رـضاح  هدروآ  شورف  يارب  هک  یئاهزینک  متفگ  داتفا  یـشورف  هدربهب  ممـشچ  میدـش  راپـسهر  یبرغم  درم 
يرگید زینک  رگا  اهنیا  زا  ریغ  دومرف  دـشن  عقاو  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هجوت  دروم  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  نکیل  تشاد  هضرع  اـم  رب  ار  دوخ 

درادب هضرع  كرابم  روضحب  دشن  رضاح  ار  نآ  هرخالاب  مرادن و  رضاح  يرگید  هدرب  رامیب  زینک  کی  زا  زجب  تفگ  نک  هضرع  امب  يراد 
. تشگرب هدش  فرصنم  ترضح 

يرادـقم میئامن  عایتبا  وت  زا  ار  نآ  دـش  یهاوخ  رـضاح  یغلبم  هچب  هرخـالاب  مسرپب  يو  زا  هتفر  شورف  هدرب  دزن  هک  تشاد  رومأـم  ارم  ادرف 
. نک يرادیرخ  دیوگیم  هک  غلبم  نامهب  ار  نآ  وت  دنکیم  نیعم 

ار زینک  هکنآ  زا  سپ  شورف  هدرب  مدرک  يرادـیرخ  ار  هدربمان  زینک  تفگ  هک  یغلبمب  هتفر و  شورف  هدرب  دزن  رمالا  بسح  دـیوگیم  ماـشه 
دیسرپ دوب  مشاه  ینب  مدرم  زا  یگرزب  مداد  خساپ  امنب ؟ یفرعم  نمب  ار  نآ  دوب  هک  دوب  وت  اب  زورید  هک  يدرم  نآ  دیسرپ  درک  میلـست  نمب 

. مرادن یعالطا  نیا  زا  شیب  متفگ  تسا  مشاه  ینب  هریت  مادک  زا 
يرادیرخ برغم  ياهرهش  نیرترود  زا  ار  زینک  نیا  هک  یماگنه  دوب  نآ  نم  شسرپ  تهج  تفگ 

ص:597  ، داشرإلا همجرت 
تفگ ماهدیرخ  دوخ  يارب  ار  زینک  نیا  متفگ  هدمآ ؟ وت  تسدب  اجک  زا  تسیک و  نز  نیا  دیسرپ  دید  ار  وا  نوچ  باتک  لها  زا  ینز  مدرک 
دنزرف یتـقو  كدـنا  رد  اـت  دـشاب  نیمز  يور  مدرم  نیرتـهب  راـیتخا  تحت  رد  دـیاب  كزینک  نـیا  يرادـن  ار  زینک  نـیا  تقاـیل  شزرا و  وـت 

. دشاب هتشادن  يدننام  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  دروآ  دوجوب  يراوگرزب 
. دمآ دوجوب  هللجم  نیا  زا  شراوگرزب  دنزرف  دشن  هلصاف  مدروآ  میهاربا ع  وبا  ترضح  رونا  روضح  ار  زینک  نآ  نوچ  تفگ  ماشه 

راهظا تفرگ و  رارق  تماما  ریرس  رب  نسحلا  وبا  شدنزرف  دومرف و  تلحر  میهاربا ع  وبا  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ  ییحی  نب  ناوفص  ( 1)
ادابم میراد  میب  ام  یتشاد و  راهظا  یگرزب  رما  دیناسر  ضرعب  تشاد  روضح  هک  اهنآ  زا  یکی  میدـش  كانمیب  ینعم  نیا  زا  ام  درک  توعد 

. دسریمن دوصقمب  درک و  دهاوخن  ادیپ  نم  رب  تسد  دشوکب  هچ  ره  دومرف  دسرب  امشب  یبیسآ  دیشرلا  نوره  هیغاط  نیا  زا 
يدوزب درکیم  يدایز  رارـصا  تشاد و  نم  زا  یبلط  ادـخ  لوسر  يالوم  عفار  وبا  هداوناخ  زا  نیعم  ناشن  ماـن و  هب  يدرم  هتفگ  يراـفغ  ( 2)

روضح گنرد  الب  هدروآ  اجب  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  مدـید  ناوتان  وا  تسد  رد  ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  مزادرپب و  ار  وا  یهدـب 
راوس یغالا  رب  یئابع  نهاریپ و  اب  ار  بانج  نآ  مدیسر  ترضح  نآ  هناخ  کیدزن  نوچ  مدش  بایفرش  دوب  ضیرع  رد  هک  اضر ع  ترضح 
دوب ناضمر  هام  مه  زور  نآ  افداصت  مدرک و  مالس  ضرع  تسیرگنیم  نمب  درک و  فقوت  دیسر  نم  کیدزن  نوچ  دش  عنام  ارم  ایح  مدید 

ص:598  ، داشرإلا همجرت 
وا بیسآ  زا  ارم  امش  ترضح  مدوب  دنموزرآ  هدرک و  اوسر  ارم  دنگوس  ادخب  دراد و  نم  زا  یبلط  امش  يالوم  نالف  امش  يادف  مدرکضرع 
نم زا  وا  بلط  متشادن  راهظا  متفگن و  ینخـس  نیا  زا  شیب  دزیرب  مدرم  نایم  رد  نم  يوربآ  نیا  زا  شیب  دیوشن  رـضاح  دیئامرف و  تظافح 

رمالا بسح  نم  دیامرف  تعجارم  وا  ترـضح  هک  یماگنه  ات  منامب  ضیرع  رد  داد  روتـسد  ترـضح  دراد  نم  رب  یقح  هچ  تسا و  ردـقچ 
فعـض ندـنام و  يدایز  زا  هرخالاب  مدروآ و  اجب  ار  برغم  زامن  هدـیناسر و  ناـیاپب  مدوب  رادهزور  هک  ناـنچمه  ار  زور  مدوب و  اـج  ناـمه 

زارد وا  فرطب  لاؤس  تسد  ارقف  اصوصخم  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  هک  مدرم  زا  هدع  اب  ار  ترضح  منک  تعجارم  متساوخ  هدش  باتیب  هزور 
ارم هدمآ  نوریب  ینامز  كدـنا  زا  سپ  درب  فیرـشت  دوخ  هناخب  هدرک  روبع  نم  رانک  زا  دادـیم  هیطع  یـسک  ره  روخ  رد  ترـضح  هدرک و 

ترضح نآ  يارب  بیسم  نبا  لاوحا  زا  هراومه  متسشن و  داد  روتسد  هک  ییاج  رد  هدش  بایفرش  شلزنمب  بانج  نآ  هارمه  دناوخ  روضحب 
اذـغ داد  روتـسد  ترـضح  يرآ  مدرکـضرع  ياهدرکن  راطفا  زونه  منکیم  لاـیخ  دومرف  مدـش  غراـف  دوخ  ضیارع  زا  نوچ  مدرکیم و  لـقن 
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رد هک  یلوپ  رادقم  ره  نزب و  الاب  ار  شرف  دومرف  راطفا  زا  سپ  دـیامن  تکرـش  ندرک  راطفا  رد  نم  اب  دومرف  دوخ  مالغ  هب  هدرک و  رـضاح 
نکمم دوب و  کیرات  اوه  نوچ  مداهن و  منیتسآ  رد  هتـشادرب و  مدـید  يدـنچ  ياهرانید  مدز  الاب  ار  لـحم  نآ  نوچ  رادرب  ینیبیم  نآ  ریز 

. دنناسرب لزنمب  ارم  داد  روتسد  شنامالغ  زا  رفن  راهچب  دوش  هدز  نمب  يدربتسد  دوب 
امش نامالغ  ندوب  زا  اهنآ  مهاوخیمن  دناتظافح  تشگ و  لوغـشم  رهـش  رد  بیـسم  رـسپ  نادرگبـش  هکنیاب  رظن  امـش  يادف  مدرکـضرع 
لیام اجک  ره  ات  داد  روتسد  درک و  اعد  نم  قح  رد  هدومرف و  قیدصت  ترـضح  ماهدوب  كرابم  روضح  بایفرـش  نم  هک  دنمهفب  نم  هارمه 

. دیدرگ زاب  داد  روتسد  هک  اجک  ره  زا  دینک و  یهارمه  يو  اب  تسا 
دراو مدرک  صخرم  ار  نانآ  هتشادن  یسرت  فوخ و  رگید  نوچ  مدیسر و  ملزنم  کیدزن  ات  هدمآ  نم  هارمه  رمالا  بسح  ترـضح  نامالغ 

هکنآ اب  دوب  رانید  تشه  لهچ و  مدرمش  ار  اهرانید  هدیبلط  غارچ  مدش  هک  لزنم 
ص:599  ، داشرإلا همجرت 

. دوبن راکبلط  نم  زا  رانید  تشه  تسیب و  زا  شیب  روبزم  يالوم 
هتشون مدروآ  غارچ  کیدزن  هتشادرب  ار  نآ  مدمآ  تفگـشب  نآ  ینـشور  یفاص و  زا  هک  دمآ  نم  مشچب  هدنـشخرد  رانید  اهرانید  نایم  رد 

رانید تسیب  هک  یقب  ام  زادرپب و  ار  وا  بلط  کنیا  دوب  راک  بلط  راـنید  تشه  تسیب و  وت  زا  ینـالف  هک  دوب  رهاـظ  نآ  رب  یحـضاو  رایـسب 
. ینکیم یتساوخ  هک  یفرصت  هنوگ  ره  تسا  وتب  قلعتم  تسا  رگید 

. مدوب هدرکن  مولعم  هتفگن و  عطق  روطب  ترضح  نآب  ار  دوخ  يراک  هدب  رادقم  نم  ادخب  دنگوس 
رد دومرف  تمیزع  ادخ  هناخ  هب  هنیدم  زا  اضر ع  ترـضح  مه  لاس  نامه  دش و  فرـشم  هَّللا  تیب  جح  هب  دیـشرلا  نوره  یلاس  دنیوگ  ( 1)
ام درک » دـنهاوخ  هعطق  هعطق  ار  نآ  هدـننکبارخ  یناب و  هک  عراف  يا   » دومرف هدرک  باطخ  دیـسر  هتفرگ  رارق  پچ  فرط  هک  یهوکب  هار 

هتفر ـالاب  هوـک  نآ  رب  ییحی  نب  رفعج  درک و  لزنم  نوره  دندیـسر  لـحم  نآـب  شناـیهارمه  نوره و  نوـچ  میدـیمهفن  ار  هلمج  نیا  ینعم 
ناریو ار  سلجم  نآ  داد  روتسد  دیسر  هک  لحم  نامهب  زاب  هکم  زا  تعجارم  رد  دندرک  انب  هوک  نامه  يور  رب  وا  هژیو  یسلجم  داد  روتسد 

. دش رهاظ  ماما ع  هدومرف  قادصم  اجنیا  دندرک  هعطق  هعطق  ار  وا  تشگزاب  قارعب  نوچ  دندومن و 
هک يزور  ات  دومرفیم  هدعو  ترضح  مدرکیم  رارصا  رایسب  مدوب و  دنموزرآ  نسحلا  وبا  ترضح  زا  هتساوخ  تفگ  یـسوم  نب  میهاربا  ( 2)

یصخش نالف  رـصق  کیدزن  ات  مدوب  ترـضح  نآ  باکر  رد  مهنم  دربیم  فیرـشت  وا  لابقتـساب  ترـضح  دوش  دراو  هنیدم  مکاح  دوب  رارق 
روضح يرگید  ترضح  نآ  نم و  زج  هدرک  لزنم  مدیسر 

ص:600  ، داشرإلا همجرت 
تدشب ار  نیمز  دوخ  هنایزات  اب  ترضح  مرادن  یمهرد  تسا و  کیدزن  دیع  امـش ، يادف  متـشاد  هضرع  هدومن  هدافتـسا  تصرف  زا  تشادن 

. رادم زاربا  یسک  اب  يدید  ار  هچنآ  ناسرب و  دوخ  فرصمب  ار  الط  نیا  دومرف  دروآ  نوریب  یئالط  شمش  هدز  نآ  رب  تسد  تفاکش و 
ار شتروص  رس و  رابغ  درگ و  رطاخب  درک  روبع  ام  رانک  زا  دلاخ  نب  ییحی  مدوب  ججحلا  نماث  ترـضح  روضح  ینم  رد  دیوگ  رفاسم  ( 1)
نم و نیا  زا  رتزیگناتفگـش  داد و  دهاوخ  خر  نانآ  يارب  لاسما  یئاهدمآشیپ  هچ  دـننادیمن  نایاونیب  نیا  دومرف  ترـضح  دوب  هدـیناشوپ 

مدیمهفن ار  ترضح  نآ  روظنم  دنگوس  ادخب  دیوگ  رفاسم  دومرف  لصتم  رگیدکیب  ار  دوخ  ناتـشگنا  میتشگنا و  ود  نیا  دننام  هک  مینوراه 
(. هینوراه هبق  رد  ینعی   ) میدرک نفد  نوره  اب  ار  ترضح  هک  یماگنه  ات 

[ ترضح نآ  بقانم  لئاضف و   ] لصف 1

دورو زا  سپ  هدناوخ  دوخ  روضح  هب  هرصب  هار  زا  یمان  يدولج  هلیسوب  ار  اضر ع  ترـضح  هلمج  نآ  زا  بلاط  یبا  لآ  زا  هدع  نومأم  ( 2)
یهاتوک باـنج  نآ  میظعت  رد  هتـشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  درک و  دراو  يرگید  لزنم  رد  ار  اـضر ع  ترـضح  هناـخ و  رد  ار  ناـگدربمان 
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نونکا مراد  زارفارس  ماقم  نادب  ار  امـش  ترـضح  هدرک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  مهاوخیم  درک  غالبا  ترـضح  نآ  هب  نیا  زا  سپ  هدومنن 
يراد رظن  رد  هک  یفده  نینچ  زا  دنگوس  ادخب  تشاد  راهظا  هتفریذپ و  هن  ترـضح  دـیئامرف  زاربا  ار  ناتدوخ  يأر  مه  امـش  تسا  بسانم 

. دوشن رادربخ  وت  رکف  زا  مه  یسک  تسا  هتسیاش  موشیم و  هدنهانپ  ادخب 
ص:601  ، داشرإلا همجرت 

هضرع هدومن  ناشنرطاخ  تخاس  رومأم  ار  هداتـسرف  نومأم  تشاد  ضورعم  تفالخ  ماقمب  ار  ترـضح  نآ  يأر  هک  یماگنه  هداتـسرف  ( 1)
نم تشذگرد  زا  سپ  ات  دیریذپب  ارم  يدهع  تیالو  دیاب  ریزگان  دیوش  رارقرب  تفالخ  بصنمب  نم  ياجب  دیوشیمن  رـضاح  هاگ  ره  درادـب 

. دیدرگ رادیاپ  تفالخ  ریرس  هب  اسأر 
هک یتولخ  سلجم  دسرن  دوخ  دوصقمب  تسا  نکمم  دید  هک  نومأم  تفریذپن  رتمامت  هچ  ره  تدش  هب  زین  ار  داهنشیپ  نیا  اضر ع  ترضح 

ار ناناملسم  راک  هتشررس  مهاوخیم  تشاد  ضورعم  هتخاس  دقعنم  تشادن  روضح  يرگید  نیتسایرلا  اذ  لضف  اضر ع و  ترـضح  وا و  زج 
. مروآرد امش  تسدب 

مرادـن و ار  نآ  باـت  نم  اریز  نکفیم  نم  ندرگب  يریجنز  نینچ  نیا  نکم و  شومارف  وا  زا  سرتب و  ادـخ  زا  ریما  دومرف  اـضر ع  ترـضح 
. مشکب شودب  ار  ینیگنس  راب  نینچ  مناوتیمن 

فاعم تمـس ، نیا  زا  مه  ارم  تسنآ  رتهب  دومرف  ترـضح  مدرامگرب  مدوخ  زا  سپ  يدـهعتیالو  تمـسب  ار  امـش  نیا  رب  اـنب  تفگ  نومأـم 
. يرادب

رد ار  اروش  باطخ ، رمع  تشاد  ضورعم  درک و  دـیدهت  دریذـپن  ار  يدـهعتیالو  هک  یتروص  رد  ار  ترـضح  نآ  هدـش و  تحاران  نومأـم 
رب انب  دنوش  هتشک  دندرک  تفلاخم  ناشمادک  ره  درک  طرـش  داد و  رارق  دوب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  وت  دج  اهنآ  زا  یکی  هک  رفن  شـش  نایم 

امـش يدـهعتیالو  رد  ار  متفالخ  ماقم  حالـص  نم  اریز  دـیریذپهب  ارم  هتـساوخ  هدومنن و  تفلاخم  نم  فدـه  اب  دـیاب  ریزگاـن  مه  امـش  نیا 
. مرادن نیا  زج  هراچ  منیبیم و 

منکن یهن  رما و  هک  مریذپیم  ارت  يدهعتیالو  یتروص  رد  تشاد  راهظا  هدید  وا  هتساوخ  شریذپ  هب  رـصحنم  ار  هراچ  هک  اضر ع  ترـضح 
. مهدن رییغت  تسا  جئار  وت  تفالخ  رصخ  رد  نونکا  مه  هک  ینیئآ  منکن و  بصن  لزع و  میامنن و  تواضق  مهدن و  اوتف  و 

. تفریذپ ار  ترضح  ياههتساوخ  همه  نومأم 
ص:602  ، داشرإلا همجرت 

، ماهدید يروآتفگـش  رما  تفگیم  مدینـش  نیتسایرلا  وذ  زا  يزور  مدوب  رفعج  نب  دـمحم  هارمه  ناسارخ  رد  هتفگ  هملـس  نب  یـسوم  ( 1)
.؟ هدید هچ  میدیسرپ  هدوب !؟ هچ  دیسرپیمن 

وت تسدـب  ار  ناناملـسم  ياـهراک  هتـشررس  مهاوخیم  تفگیم  درکیم و  داهنـشیپ  یـسوم  نب  یلع  هب  نومأـم  هک  دوب  نآ  بیجع  رما  تفگ 
مرادـن و ار  راب  نیا  لمحت  بات  نم  دومرفیم  هیلا  راـشم  مروآرد  امـش  راـیتخا  تسد  رد  مراد  شودـب  هک  ار  تفـالخ  نارگ  راـب  مراپـسب و 

نب یلع  دـنکیم و  علخ  تفالخ ، زا  ار  دوخ  نومأم  هک  مدـیدن  شزرایب  هجرد  نآب  یتفالخ  زور  نآ  اـت  نم  میآرب و  نآ  هدـهع  زا  مناوتیمن 
. دریذپیمن ار  نآ  یسوم 

هـشیدنا هراب  نیا  رد  دوخ  اب  درامگرب و  تفالخب  ار  یـسوم ع  نب  یلع  تساوخیم  نومأم  هک  یماگنه  دـناهدرک  لـقن  اـفلخ  راـبخا  ناـیوار 
صوصخ نیا  رد  یعطق  میمـصت  هکنآ  يارب  داد  روتـسد  دومن و  مـالعا  يوـب  دوـخ  تمیزع  زا  هدرک و  راـضحا  ار  لهـس  نب  لـضف  درکیم 

دش ربخ  اب  نومأم  تمیزع  زا  هک  یماگنه  نسح  دش  رضاح  ردارب  اب  رمالا  بسح  مه  لضف  دنک  ادیپ  روضح  نسح  شردارب  اب  دوش  هتفرگ 
دشوپب دوخب  لمع  سابل  هفیلخ  هشیدنا  هاگ  ره  تخاس  ناشنرطاخ  هدرک و  یقلت  تداع  تفالخ  رب  ار  هدربمان  هشیدنا  هدمآ و  نارگ  يو  رب 

. تفر دهاوخ  نوریب  وا  نادناخ  زا  تفالخ 
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راذگاو بلاط  وبا  ياهراگدای  نیرترب  هب  ار  تفالخ  مدش  زوریپ  نیما  مردارب  رب  هاگ  ره  ماهدرک  دهعت  لاعتم  يادـخ  اب  تشاد  راهظا  نومأم 
. مرادن غارس  ار  وا  زا  رتاناد  نیمز ، يور  رد  زورما  میامن و 

هـضراعم هزاجا  دوش  نیگمـشخ  اهنآ  رب  ادابم  هکنیا  تبـسانمب  دوخب  هتفگن و  ینخـس  دـنتفای  عالطا  وا  یعطق  تمیزع  زا  هک  لضف  نسح و 
. دندومن تقفاوم  يو  يأر  اب  هاوخان  هاوخ  هدادن و 

ص:603  ، داشرإلا همجرت 
سدقا روضح  رمالا  بسح  ناردارب  داتـسرف ، اضر ع  ترـضح  روضح  ار  نانآ  دید  قفاوم  دوخ  فدـه  اب  ار  ناگدربمان  هک  مه  نومأم  ( 1)
شریذپ زا  ترـضح  دنتـشاد ، میدقت  شنویامه  ياپکاخب  ار  تفالخ  ضرع  دنتخاس و  ربخاب  نومأم  هدارا  زا  ار  تماما  ماقم  هدـش  بایفرش 
تقفاوم نومأم  هدارا  اب  راچان  ترضح  دیرادن  نآ  شریذپ  زا  هراچ  هک  دندنامهف  هرخالاب  دایز و  رارصا  اهنآ  دومرف  عانتما  نومأم  هتـساوخ 

. دومرف
زور رد  هدش و  داش  نومأم  دندرک  مالعا  اضر ع  ترـضح  تقفاوم  زا  اریو  هدمآ و  نومأم  روضح  دندوب  هدیـسر  دوصقمب  هک  ناگداتـسرف 

داقعنا تلع  لهـس  نب  لضف  نیوعدم ، روضح  هسلج و  لیکـشت  زا  سپ  هداد  راب  ار  شنایرکـشل  رابرد و  صاوخ  هدرک و  سولج  هبنـشجنپ 
داد و رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  یـسوم ع  نب  یلع  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  نومأم  يأر  درک  مالعا  هداد و  عالطا  نارـضاحب  ار  یناـمدوخ  هسلج 

. دیمان اضر »  » مانب ار  بانج  نآ 
دیناسرمهب روضح  بانج  نآ  اب  تعیب  يارب  رگید  هبنشجنپ  دیشوپب و  « 1  » زبس سابل  دعب  هب  نیا  زا  داد  روتسد  نارضاحب  نومأم  بناج  زا  و 

. دش دهاوخ  تخادرپ  البق  امش  لاس  کی  قوقح  يدهعتیالو  نیا  راختفاب  و 
. دنتفریم نومأم  رابردب  هدیشوپ  زبس  سابل  دارفا  ریاس  نایضاق و  نانابرد و  نارالاسهپس و  زا  مدرم  فلتخم  تاقبط  دیسر  ارف  هبنشجنپ  زور 

شبانج دندوب  هتخادنا  اضر  ترضح  يارب  دشاب  نومأم  هاگنمیشن  ياتمه  ات  مه  يور  رب  گرزب  کشت  ود  هدرک و  سولج  زور  نآ  نومأم 
رب مدـقم  سابع ، شدـنزرف  ات  داد  روتـسد  تسخن  نومأم  دومرف ، سولج  کشت  نآ  يور  رب  هدرک  لیامح  ریـشمش  همامع و  زبس و  سابل  اب 

. دیامن تعیب  اضر ع  ترضح  اب  نیریاس 
اب ربارب  شتسد  فک  شکرابم و  تروص  لباقم  شتسد  تشپ  هک  دوب  هتشاد  هگن  تیفیک  نیاب  ار  دوخ  تسد  تعیب ، يارب  اضر ع  ترضح 

امش اب  یتسردب  مدرم  ات  دینک  زارد  ار  دوخ  تسد  تفگ  نومأم  دوب ، مدرم 
______________________________

هک يزور  زا  دندرکیم و  تسرد  هایس  ياههچراپ  زا  ار  ناشیلم  ياهمچرپ  زین  دوب و  هایس  سابل  سابع  ینب  راعش  روتسد ، نیا  زا  شیپ  ( 1)
. دش زبس  هب  لدبم  اهمچرپ  اهسابل و  دیدرگ  رارقرب  يدهعتیالوب  اضر  ترضح 

ص:604  ، داشرإلا همجرت 
روـضح تعیب  يارب  يرگید  زا  دـعب  یکی  مدرم  هرخـالاب  درکیم  تعیب  مدرم  اـب  نـیئآ  نـیمهب  ادـخ ص  لوـسر  دوـمرف  ( 1 ، ) دـنیامن تعیب 

. دادیم رارق  اهتسد  همه  يالاب  دوب ) ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   ) هک ار  شکرابم  تسد  ترضح ع  دنتفاییم و 
نومأم هک  ياهقباسیب  مدـق  ترـضح و  نآ  شیاین  شیاتـس و  رد  ارعـش  ابطخ و  دـش و  شخپ  راـضح  ناـیم  رد  رز  ياههردـب  زور  نآ  رد 

ار شردپ  تسد  هدمآ  يدنت  هب  وا  دندیبلط  ار  نومأم  دـنزرف  سابع  دابع ، وبا  نآ  زا  سپ  دندورـس . اهدورـس  دـندناوخ و  اههبطخ  هتـشادرب 
وا تسد  نکیل  هدمآ  نومأم  کیدزن  يو  درک  هناور  ار  وا  لهس  نب  لضف  هدناوخ ، ار  رفعج  نب  دمحم  وا  زا  دعب  تسشن  وا  رانک  هدیـسوب و 

دوخ لحمب  ورب  داد  روتسد  هدیبلط و  ار  وا  دوب  هدش  رثأتم  يو  یئانتعایب  زا  ایوگ  هک  نومأم  ریگب  ار  تاهزیاج  ورب و  دنتفگ  واب  دیـسوبن  ار 
. دیسر نایاپب  اههزئاج  همه  ات  دنتفرگیم  ار  دوخ  زئاوج  دناوخیم و  شیپ  ار  یسابع  يولع و  راضح  زا  کی  کی  دابع  وبا  نیا  زا  دعب  نیشنب 

دروآ اجب  ار  ادخ  شیاتس  اضر ع  ترضح  دیامرف  اشنا  هبطخ  هدنخرف  زور  نیا  یکرابمب  درک  تساوخرد  اضر ع  ترضح  زا  نومأم  هاگنآ 
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قح امش  هاگ  ره  دیراد و  یقح  ام  رب  زین  امـش  میراد و  یقح  امـش  رب  میراد  ادخ ص  لوسر  اب  هک  یگتـسب  طابترا و  رثا  رب  ام  انامه  دومرف 
راک نآ  بجومب  میئامن و  تیاعر  ار  امـش  قح  هک  تسا  بجاو  ام  رب  دیدومن  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآب  ام  لاح  تیاعر  دـیداد و  امب  ار  ام 

. دومرفن يرگید  تانایب  تالمج  نیا  زا  ریغب  مینک و 
هب ار  یسوم  نب  قحـسا  يومع  رتخد  زوریپ  زور  نآ  یکرابمب  دندز و  ترـضح ع  نآ  مانب  هکـس  داد  روتـسد  تعیب ، ءاضقنا  زا  سپ  نومأم 

دوشیم دراو  هک  يرهش  ره  رد  هدش و  فرشم  ادخ  هناخ  هب  مدرم  زا  هدع  اب  یجاحلا  ریما  ناونعب  ات  داد  نامرف  واب  دروآرد و  يو  يرـسمه 
اضر ع ترضح  يدهعتیالو  زا  ار  مدرم 

ص:605  ، داشرإلا همجرت 
. دناوخب ترضح  نآ  مانب  هبطخ  دیامن و  مالعا 

ماجناب نسحا  وحنب  ار  تامدقم  هکنآ  زا  سپ  درک  دوعـص  ادـخ ص  لوسر  ربنمب  هرونم  هنیدـم  رد  دیعـس  نب  دـیمحلا  دـبع  لاس  نامه  ( 1)
نب یلع   ) ترضح تیافک  اب  فکب  نانآ  يدهع  تیالو  ناناملسم و  راک  ساسا  زورما  دومن  هفاضا  درک و  یفرعم  ار  اضر ع  ترضح  دروآ 

. تسا یلع ع ) نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم 
. دنوشیم باریس  یهلا  تمحر  بآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  مامت  زا  رترب  هک  دنرفن  شش  وا  دادجا 

هبطخ هب  ترضح  نآ  ربارب  رد  ناگدنیارس  ابطخ و  دوب و  هتفرگ  رارق  يدهعتیالو  ریرس  رب  اضر ع  ترـضح  هک  یماگنه  هدرک  لقن  ینئادم 
روضح هک  ترضح  نآ  ناصوصخم  زا  یکی  دندوب  هدمآرد  زازتها  هب  شنویامه  رـس  زارف  رب  ینامداش  ياهمچرپ  دندوب و  لوغـشم  رعـش  و 

مرخ شوخ و  هنوگ  نیا  ارم  هک  ترضح  متشاد  يدنـسرخ  مدوب و  نامداش  هزادنایب  تیعقوم  نیا  زا  زور  نآ  نم  دنکیم  لقن  نینچ  تشاد 
. درادن یماجنارس  هک  شابم  لاحشوخ  ددرگن و  لوغشم  دمآشیپ  نیاب  تلد  دومرف  دوش  هجوتم  یسک  هکنآ  نودب  هدناوخ و  کیدزن  دید 
رب هدورـس و  هدیـصق  تشاد  هضرع  یبایفرـش  ماگنه  رد  وا  دوب  یعازخ  لبعد  دندوب  بایفرـش  سدقا  روضحب  زور  نآ  هک  یناگدنیارـس  زا 

هداد سولج  نذا  ار  وا  ترـضح ع  مهدـن  عالطا  نآ  داشنا  زا  ار  یـسک  مرادـب  هضرع  ترونا  روضحب  هکنآ  زا  شیپ  متـسنادیم  مزـال  دوخ 
. دوشیم زاغآ  رعش  نیا  هب  نآ  علطم  هک  ار  ياهدیصق  مه  وا  نک  داشنا  هدورس  هک  ياهدیصق  دومرف  دش  تولخ  سلجم  نوچ 

ص:606  ، داشرإلا همجرت 
(1)

هرجح هب  اضر ع  ترـضح  دـش ، غراف  نآ  ندورـس  زا  نوچ  تشاد  ضورعم  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تاـیآ  سرادـم 
رفس فرصمب  ار  هجو  رادقم  نیا  دیوگب  واب  دومرف  دوخ  مداخب  دومرف و  تیانع  وا  يارب  رز  رانید  دصـشش  اب  هارمه  يزخ  هبج  هتفر و  دوخ 

. رادب روذعم  ار  ام  ناسرب و  دوخ 
قلعت نویامه  هدارا  هاگ  ره  نکیل  ماهدومنن  تکرح  دوخ  لزنم  زا  هزئاج  ذخا  يارب  هدورـسن و  رعـش  هلـص  يارب  دنگوس  ادـخب  تفگ  لبعد 

دوخ ياهیمیدقت  اضر ع  ترضح  دینادرگرب ، ار  زئاوج  نآ  دنیامرف و  اطعا  دنشوپیم  هک  ار  دوخ  ياهماج  زا  یکی  تسا  نکمم  دشاب  هتفرگ 
. داتسرف سپ  درک و  همیمض  ار  دوخ  ياههماج  زا  یکی  نآ  رب  هوالع  تفریذپ و  هن  ار 

لبعد دندرک  يرادـیرخ  هدربمان  زا  ار  نآ  ءاهب  رانید  رازهب  دـندید  ار  هبج  نآ  نوچ  دـیدرگ  مق  دراو  هدـش  جراخ  ماما ع  روضح  زا  لبعد 
وا بیقعت  هب  هدرک  يدـنر  اهیمق  دـش  جراخ  مق  زا  هاگنآ  مشورف  یمن - رانید  رازهب  ار  نآ  هتـشر  کی  ادـخب  دـنگوس  تفگ  هدـشن  رـضاح 

چیهب دنتفگ  اهیمق  درک  وگتفگ  ناگدربمان  اب  نآ  هراب  رد  هتـشگرب و  مق  هب  لبعد  دندرب  امغی  هب  ار  هبج  هتفرگ و  وا  رب  هار  رـس  دـندمآرد و 
هک مروآیمرب  ار  امـش  دارم  یتروص  رد  تفگ  لبعد  درگرب  ریگب و  رانید  رازه  یهاوخیم  رگا  ینک و  ادیپ  تسد  نآب  یناوت  یمن - یناونع 

يوب روبزم  هجو  همیمـض  هب  ار  هماج  نآ  زا  هعطق  يو  تیاضر  بلج  يارب  مه  اـهنآ  دـیهدب  نمب  لوپ  راـنید  رازه  اـب  ار  هماـج  نآ  زا  هعطق 
. دنداد
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نومأم درک  دمآ  شیپ  يدـیع  زور  دـش  رقتـسم  نومأم  يدـهعتیالوب  اضر ع  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  دـنیوگ  تلـص  نب  نایر  مداخ و  رـسای 
يزاغآ رد  دیوگب  نومأمب  ات  تشاد  راهظا  هداتسرفب  ترضح  دربب  فیرشت  رهش  جراخب  دیع  زامن  يارب  ترضح  ات  تشاد  رومأم  ار  یـسک 

زا کی  چیهب  دوب  نیا  رب  رارق  متفریذپ  ارت  يدهعتیالو  هک 
ص:607  ، داشرإلا همجرت 

نئمطم مدرم  هک  تسا  نآ  نم  ضرغ  داتـسرف  خـساپ  نومأم  رادـب ، فاعم  مدرم  اب  ندـناوخ  زاـمن  زا  ارم  کـنیا  ( 1  ) مزادرپن تفـالخ  روما 
امتح تشاد  راهظا  نومأم  نوچ  درک و  دمآ  تفر و  زامن  رما  ماجنا  يارب  رومأم  هبترم  نیدنچ  دنیامن و  فارتعا  وت  ماقم  لضفب و  دندرگ و 

داقعناب رـصحنم  هراچ  رگا  تسا و  رتهب  نم  يارب  يرادـب  فراعم  تعامج  زامن  زا  ارم  هاگ  ره  داتـسرف  ترـضح  دریگب  تروص  لـمع  نیا 
. میامن تمیزع  دندشیم  جراخ  زامن  يارب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  ادخ ص و  لوسر  هک  نانچمه  تسمزال  نم  رب  تسا  تعامج 

نانابرد و نارالاسهپـس و  هب  هاگنآ  دیئامرف  دقعنم  ار  تعامج  زامن  هتفرگ  قلعت  ناتاهدارا  دـیهاوخیم و  هک  روط  نامه  تشاد  راهظا  نومأم 
یئامرف فیرشت  رظتنم  اههچوک  اههار و  رد  هچب  نز و  رمالا  بسح  دنیآ ، درگ  ترضح  نآ  هناخ  برد  همه  دادماب  داد  روتسد  مدرم  ریاس 

نآ مودـق  رظتنم  نابـسا  رب  راوس  هدـش و  هجوتم  بانج  نآ  هناخ  فرطب  نایرکـشل  نانابرد و  نادرگرـس و  مامت  دـندوب و  اضر ع  ترـضح 
فرطکی هک  هبنپ  زا  يدیفس  همامع  هدیشوپ و  ار  دوخ  ياههماج  هدرک  لسغ  ترـضح  درک  عولط  دیـشروخ  هک  یماگنه  دندوب ، ترـضح 

ياـصع هدرک و  لامعتــسا  شوـخ  يوـب  هدراذــگ و  رــسب  هـتفرگ  رارق  شاهناـش  رب  شرگید  فرط  هداـتفا و  شکراـبم  هنیــس  يور  رب  نآ 
دنیامن و تکرح  شترضح  شیپاشیپ  داد  روتسد  اهنآب  دنروآرد و  ار  دوخ  تئیه  نیمهب  دومرف  دوخ  نامالغب  هتفرگ و  تسدب  یـصوصخم 

نوچ دومرف و  لزنم  زا  جورخ  تمیزع  هدومن  راوتـسا  رمک  رب  ار  نماد  هدز و  الاب  قاس  فصن  ات  ار  لاورـش  هنهرب و  ياپ  اب  بانج  نآ  دوخ 
تکرح روکذـم  تئیهب  ناـنچمه  دـنتفگ و  ریبکت  هدرک  تیعبت  شناـمالغ  تفگ  ریبکت  درک و  ـالاب  نامـسآ  فرطب  رـس  تفر  هار  یکدـنا 

هک ره  دـندمآ و  دورف  اهبـسا  زا  دـندید  تئیه  نیاب  ار  شترـضح  نایرکـشل  نادرگرـس و  هک  يدرجمب  دیـسر  لزنم  برد  راـنک  اـت  دومرف 
رانک ترضح  درکیم  تکرح  شنویامه  باکر  رد  هنهرب  ياپ  اب  هدیرب  ار  ششفک  ياهدنب  گنردالب  تشاد  دوخ  هارمه  يدراک 

ص:608  ، داشرإلا همجرت 
رد و نیمز و  نامسآ و  ایوگ  هک  دشیم  دنلب  ریبکت  يادص  نانچ  نتفگ و  ریبکت  هب  دندرک  عورش  مدرم  همه  و  ( 1  ) تفگ ریبکت  داتسیا و  رد 

. دش اغوغ  هلان و  هچراپ  کی  بانج  نآ  هقباسیب  تئیه  اضر و  ترضح  ندید  زا  ورم  رهش  دنیوگیم و  ریبکت  راوید 
رس هک  دنوش  وا  نوتفم  نانچ  مدرم  دسرب  یلصم  هب  تئیه  نیا  اب  یسوم  نب  یلع  هاگ  ره  تفگ  واب  نیتسایرلا  وذ  لضف  دیسر ، نومأمب  ربخ 

. يزاس فرصنم  ار  ترضح  نآ  تسنآ  بسانم  تشاد  میهاوخن  یناج  نیمأت  میکانمیب و  دوخ  رب  ام  دنسانشن و  اپ  زا 
امشب یقاش  فیلکت  میدنکفا و  جنر  هب  ار  امش  ام  تشاد  راهظا  داتسرف و  ار  يرومأم  دیسرت  دوخ  ماجنارـس  زا  دیدنـسپ و  ار  وا  يأر  نومأم 

. دناوخ دهاوخ  زامن  دشاب  یسک  ره  موسرم  اب  قباطم  دیدرگرب و  تسا  بسانم  دیتفیب  تمحزب  نیا  زا  شیب  میتسین  رضاح  میدومن و 
رظن دوبن و  یئامندوخ  ایر و  لها  نازاب  هقح  نارادایند و  ریاس  دـننام  مه  وا  ترـضح  هدـش و  هراچیب  نومأم  دـیمهف  نسحلا ع  وبا  ترـضح 

ياهقباسیب مظن  راوگان  دمآشیپ  نیا  رثا  رب  زور  نآ  درک . تعجارم  دش  راوس  دیشوپ و  هدیبلط  ار  دوخ  شفک  دوب  وا  ياضر  ادخ و  شکاپ 
. دندشن دیع  زامنب  قفوم  دیاب  هک  نانچ  مدرم  دش و  هتخیسگ  دوب  هدرک  هدهاشم  ناناملسم  هدید  رتمک  هک 

وبا ترـضح  باکر  رد  همه  ام  دوب  هارمه  يو  اب  نیتسایرلا  وذ  لضف  دومن و  دادـغب  تمیزع  ناسارخ  زا  نومأـم  هک  یماـگنه  دـیوگ  رـسای 
برـضب هبنـش  راهچ  زور  هام  نالف  رد  مدـید  نانچ  لاس  علاط  رد  نم  هک  دیـسر  نسح  شردارب  زا  همان  لزانم  زا  یکی  رد  میدوب  نسحلا ع 

نانچ بسانم  دمآ و  یهاوخرد  اپ  زا  شتآ  یمرگ  ریشمش و 
ص:609  ، داشرإلا همجرت 

. يزیرب دوخ  ندب  رب  نوخ  تسوحن  عفر  يارب  ینک و  تماجح  اجنآ  رد  دیورب و  مامحب  اضر  ترضح  نومأم و  وت و  زور  نآ  رد  منیبیم 
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ار زور  نآ  دنک  انمت  اضر ع  ترضح  زا  ات  درک  تساوخرد  يو  زا  تشون و  نومأم  هب  يذغاک  ردارب  همان  هعلاطم  زا  سپ  نیتسایرلا  وذ  ( 1)
. دنورب مامحب  قافتاب 

اضر ع ترـضح  درک . میدقت  نویامه  ضرعب  همان  هلیـسوب  ار  لضف  هتـساوخ  دـشاب  هدروآرب  ار  شاهراک  همه  رطاخ  هکنآ  يارب  مه  نومأم 
ادرف متفگ  هچنانچ  دومرف  ترـضح  دومن  میدـقت  هدربمان  هتـساخرب  لمتـشم  همان  نومأم  هراـبود  تفر . مهاوخن  ماـمحب  ادرف  نم  داد  خـساپ 

منیبیمن ار  لضف  وت و  حالص  مه  نم  ورم و  مامحب  ادرف  دومرف  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ ص  لوسر  هتشذگ  بشید  نم  اریز  موریمن  مامحب 
. دیورب مامحب  ادرف  هک 

لضف موریمن و  مامحب  هتفرگ  قلعت  كرابم  يأر  هچنانچ  ادرف  نم  دیئوگیم  تسار  ادخ ص  لوسر  امش و  هک  هتـشاد  میدقت  هضیرع  نومأم 
. دورن دهاوخیم  دورب  مامحب  دهاوخیم  تسا  فقاو  شدوخ  لاحب  رتهب 

دیئوگب داد  روتسد  امب  اضر ع  ترضح  باتفآ  بورغ  ماگنه  دیوگ  رسای 
« ۀلیللا هذه  یف  لزنی  ام  رش  نم  هَّللاب  ذوعن  »

. میدرکیم رارکت  ار  هلمج  نیمه  هتسویپ  ام  میوشیم و  هدنهانپ  بشما  دمآ  شیپ  زا  ادخب 
زا هک  مه  ام  ریخ و  ای  ینکیم  عامتـسا  یئاغوغ  ادص و  رـس و  هدـب  شوگ  ورب  ماب  تشپ  يالاب  دومرف  نمب  هدـناوخ  ار  حبـص  زامن  ترـضح 

يرد زا  نومأم  تقو  نیا  رد  دیـسر  نم  شوگب  يدایز  دایرف  اغوغ و  هحیـص و  میتفر  ماب  تشپ  يور  رمالا  بسح  میرادـن  یعالطا  ناـیرج 
اریز دیامرف  تمحرم  شاداپ  لضف ، راوگان  دمآشیپ  رد  امشب  ادخ  نم  ياقآ  يا  تفگیم  هدش  دراو  دوب  اضر ع  ترـضح  هناخب  لصتم  هک 

اهریشمش اب  هدع  هلصافالب  دش  مامح  دراو  لضف 
ص:610  ، داشرإلا همجرت 

هدوب نیملقلا  يذ  لضف  هلاخ  رـسپ  یکی  هک  ناشرفن  هس  دـندوب  يراوگان  رما  نینچ  بکترم  هک  اـهنآ  زا  دـندروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  هتخیر 
. دندش ریگتسد 

، دـندوب دـقتعم  هدروآ و  موجه  نومأم  هناخ  برد  لضف ، ناـنکراک  ناـیماظن و  ناراذـگراک و  نایرکـشلرس و  يو  لـتق  هعقاو  زا  سپ  ( 1)
یهاوخ نوخ  يو  زا  هتفگیم و  ازـسان  نومأمب  هرخالاب  هدروآرد و  ياپ  زا  هلیح  نیدـب  ار  وا  هدرک و  مهارف  ار  هدربماـن  لـتق  بابـسا  نومأـم 

. دننازوسب ار  وا  هناخ  ات  هدروآ  شتآ  دندرکیم و 
هـضرع اضر ع  ترـضحب  دزاس  شوماخ  ار  اهنآ  بوشآ  شتآ  تسناوتیمن  هلیـسو  چـیهب  هدـید و  هراچیب  هشیمه  دـننام  ار  دوخ  هک  نومأـم 

هب هدش و  راوس  بکرم  رب  هاگنآ  يرآ  دومرف  دیئامرف ، رود  نم  هناخ  رانک  زا  ار  نارگبوشآ  تمیالم ، اب  هدرب و  فیرشت  تسا  نکمم  هتشاد 
. دشاب هتشاد  روضح  شترضح  باکر  رد  ات  درک  رما  مه  رسای 

رما ار  ناگدربمان  هراشا  اب  هتفرگ  رارق  نارگبوشآ  ياغوغ  ماحدزا و  نایم  رد  هدیـسر  تیعمج  ربارب  ترـضح  میدش و  جراخ  هناخ  زا  نوچ 
تعجارم ترـضح  دـنداتفایم و  رگید  کـی  يور  رب  هک  دـندراذگ  بقع  هب  رـس  مدرم  ناـنچ  هراـشا  نیا  زا  دـنگوس  ادـخب  درک ، هقرفت  هب 

. دومرف
نک و تاقالم  نوره  اب  دومرف  نمب  اضر ع  ترـضح  دیامن  راکیپ  رفعج  نب  دـمحم  اب  تساوخیم  بیـسم  نب  نوره  هک  یلاس  دـیوگ  رفاسم 
زا دسرپب  وت  زا  رگا  دـنوشیم  هتـشک  وت  نازابرـس  هدرک و  تمیزه  يوش  رازراک  هدامآ  ادرف  هاگ  ره  اریز  امنم  راکیپ  تمیزع  ادرف  وگب  واب 

. دروخ یهاوخ  تسکش  يور  رازراکب  ادرف  هاگ  ره  مدید  باوخ  رد  وگب  هدومن  ینیب  شیپ  اجک 
تمیزه يورب  گنجب  ادرف  هاگ  ره  متفگ  هدیناسر و  وا  عالطاب  ار  ترـضح  شیامرف  هدرک و  تاقالم  هدربمان  اب  رمالا  بسح  دـیوگ  رفاسم 

متفگ هدیمهف  اجک  زا  دیسرپ  دنوشیم  هتشک  وت  نارای  درک و  یهاوخ 
ص:611  ، داشرإلا همجرت 
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تـسا هدید  یباوخ  نینچ  هتـسشن  ار  شتحت  ام  هدیباوخ و  هدـنب  تفگ  هدرکن  یهجوت  نم  داهنـشیپ  هب  هدـش  تحاران  هراچیب  مدـید ، باوخ 
. دندش هتشک  شنایرکشل  دروخ و  تسکش  تفر و  دمحم  راکیپ  هب  ادرف  يراب 

نآ رد  هدراو  رابخأ  اضر ع و  ترضح  تلحر  تلع  مود  تسیب و  باب 

هک ار  یفالخ  رب  ياـهراک  دـیناسرتیم و  ادـخ  زا  دادـیم و  دـنپ  ار  وا  درکیم  تولخ  نومأـم  اـب  هاـگ  ره  دوب  نآ  اـضر ع  ترـضح  نیئآ  ( 1)
. دومرفیم دزشوگ  هدربمان  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  درکیم و  حیبقت  دشیم  بکترم 

نارگ يو  رب  وا  ترضح  راتفگ  دوب و  تحاران  رایـسب  نطاب  رد  نکیل  درکیم  قیدصت  دراذگیم و  مارتحا  ترـضح  نانخـس  زا  ارهاظ  نومأم 
. دمآیم

رب لمع  زا  اضر ع  ترـضح  دزیریم  وا  تسد  رب  بآ  مالغ  تسا و  نتفرگ  وضو  لوغـشم  دـید  دـش  دراو  نومأم  رب  اضر ع  ترـضح  يزور 
مامت ار  وضو  دوخ  هتفرگ و  مالغ  زا  ار  بآ  فرظ  راچان  نومأم  نکم » رایتخا  يزابنا  ادـخ  ترابع  رد   » دومرف هدـش  رثأتم  وا  عرـش  فـالخ 

. دش رتتحاران  دوزفا و  وا  ینورد  توادع  هنیک و  رب  تسا » خلت  قح  هک   » ماما نخس  نیا  درک و 
نیجع تنطیش  هفطن  اب  اهنآ  تشرـس  تسنادیم  دوب و  ربخاب  یبوخب  لهـس  نادنزرف  لضف  نسح و  نطاب  زا  تماما ، هدیدب  اضر ع  ترـضح 
يارب ار  اهنآ  تشز  ياهراک  درکیم و  شهوکن  ناگدرب  مان  زا  اـضر ع  ترـضح  دربیم  ماـن  اـهنآ  زا  نومأـم  هاـگ  ره  تبـسانم  نیدـب  هدـش 

. دهدن شوگ  ناشنخسب  دومرفیم  هفاضا  درکیم و  نایب  نومأم 
تیاعس نومأم  دزن  اضر ع  ترضح  زا  الباقتم  مه  اهنآ  دندش  ربخاب  ترضح  هیور  زا  لهس  ناردارب 

ص:612  ، داشرإلا همجرت 
ضرعتم هرخالاب  دـنزاس و  مهارف  ار  وا  یتحاران  بابـسا  دـننک و  درط  نومأم  رظن  زا  ار  وا  بانج  هک  دـنتفگیم  ینانخـس  و  ( 1  ) دندرکیم

دـنزاس و كاله  ارت  دـناروشب و  وت  هیلع  ار  مدرم  يدوز  نیمهب  تسا  نکمم  يزاـس  هریچ  دوخ  رب  نیا  زا  شیب  ار  وا  هاـگ  ره  هک  دـندشیم 
ماما نتشکب  ار  وا  دنزاسب و  نیبدب  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  نومأم  دنتسناوت  ات  دندومن  اهینیچنخس  اهتیاعـس و  هنوگ  نیا  زا  ردقنآ  هرخالاب 

. دنیامن راداو  متشه ع 
لوغشم ندروخ  اذغب  هتسشن  هرفـس  رـس  نومأم  اضر و  ترـضح  يزور  ات  درک  ار  دوخ  راک  ناگدربمان  هدننکمومـسم  خلت و  نانخـس  يراب 

«. 1  » دز يرامیب  هب  ار  دوخ  تقو  تسایس  يارب  مه  نومأم  دش و  روجنر  دومرف  لوانت  هک  یمومسم  ياذغ  زا  ترضح  دندوب 
مزاسن ربخاب  یلمع  نینچ  زا  مه  ار  یـسک  منک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهنخان  تداع  فالخ  رب  داد  روتـسد  نمب  نومأم  هتفگ  ریـشب  نب  هَّللا  دـبع 

ریمخ دوخ  تسدب  ار  نیا  تفگ  هداد  نمب  يدنه  رمت  دننام  يزیچ  هدـناوخ و  ارم  يزور  مدرک  دـنلب  ار  میاهنخان  دوب  هتفگ  هک  نانچ  مهنم 
دیسرپ لاوحا  هتفر  اضر ع  ترـضح  روضح  درک  تکرح  نم  شیپ  زا  نومأم  نیا  زا  سپ  مدرک  ریمخ  الماک  ار  نآ  روتـسد  قبط  مهنم  نک 
زورما هَّللا  دمحب  مهنم  تفگ  نومأم  دشاب  هتفرگن  تروص  یتهاقن  بوخ و  ملاح  مدنموزرآ  دومرف  تسا ؟ هنوگچ  امـش  لاح  درک  لاؤس  و 
هدیبلط روضحب  ار  نامالغ  هدش  كانمـشخ  نومأم  ریخ ، دومرف  دناهدیـسر ؟ سدـقا  روضح  ناراگتمدـخ  زورما  ایآ  دیـسرپ  تسبوخ . ملاح 
يرانا داد  روتـسد  نمب  نومأم  تفگ  هَّللا  دـبع  هاگ  نآ  میرادـن . نآ  ندـیماشآ  زا  هراچ  ام  اریز  دـینک  رـضاح  راـنا  بآ  دـیاب  نونکا  تفگ 

مراشفب دوخ  تسد  ودب  ار  نآ  تفگ  هدروآ  نوچ  میامن  رضاح 
______________________________

هک دش  مولعم  نیا  زا  شیپ  تیاور  رد  هکنآ  لاح  دناهدوب و  نسح  لضف و  اضر ع  ترضح  تلحر  ببس  دوشیم  هدافتـسا  نایب  نیا  زا  ( 1)
نسح هلیسوب  تیاعس  هنوگ  نیا  تفگ  دیاب  نیا  رب  انب  درک  رابخا  وا  لتق  زا  اضر ع  ترضح  دش و  هتـشک  مامح  رد  ناسارخ  رفـس  رد  لضف 

تداهـشب لضف  گرم  زا  سپ  ناشتیاعـس  ماجنارـس  دش و  مولعم  دیع  زامن  رد  هچنانچ  دندرکیم  تیاعـس  لضف  نسح و  هتـسویپ  ای  هدش و 

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
ناشیا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 353ناهفصا   هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


. ملعا هَّللا  دش و  رجنم  اضر ع  ترضح 
ص:613  ، داشرإلا همجرت 

تخاس و مهارف  ار  بانج  نآ  تلحر  بابسا  رانا  هدرشف  نامه  دیماشآ و  هداد  اضر ع  ترضحب  ار  نآ  نومأم  ( 1  ) متفرگ ار  رانا  بآ  نوچ 
. دومرف تلحر  نآ  زا  سپ  زور  ود 

دمح دندرک و  ار  دوخ  راک  دومرف  مدیدرگ  بایفرش  دش ، جراخ  اضر ع  ترضح  روضح  زا  نومأم  هکنآ  زا  سپ  هتفگ  يوره  تلـصلا  وبا 
. دروآ اجب  ار  ادخ  ساپس  و 

يارب ار  روگنا  يرادقم  دنتشاد  ار  بانج  نآ  لتق  گنهآ  هک  اهنآ  تشادیم  تسود  رایسب  ار  روگنا  اضر ع  ترضح  هتفگ  مهج  نب  دمحم 
روضح ار  اهنآ  هاگنآ  هدربورف  اهنآ  رد  دوب  هدش  هدولآ  اهرهز  نیرتفیطل  اب  هک  ار  دولآ  رهز  ياهنزوس  زور  دنچ  هدرک و  هیهت  ترـضح  نآ 

. دومرف تلحر  هلیسو  نیدب  هدش و  روجنر  دولآ  رهز  روگنا  لوانت  زا  سپ  اضر ع  ترضح  هدروآ  يوضر  سدقا 
قداصلا ع رفعج  نب  دمحم  نآ  زا  سپ  تشاد  ناهنپ  ار  ترضح  نآ  تشذگرد  زور  هنابش  کی  نومأم  درک  تلحر  اضر ع  ترضح  نوچ 
رثأت و زاربا  مه  دوخ  هتخاس و  ربخاب  اضر ع  ترـضح  تلحر  زا  ار  اهنآ  هدـیبلط و  دـندوب  راذـگراک  وا  رابرد  رد  هک  ار  تاداـس  زا  هدـع  و 

زاب هاگنآ  هدومن  تلحر  دوخ  گرمب  هدیسرن و  بانج  نآ  هب  يرازآ  دننیبهب  هک  هدنایامن  اهنآ  هب  ار  ترضح  نآ  ندب  هدومن و  یکانهودنا 
نم منک  هدهاشم  لاحنیاب  ارت  هک  دوشیم  مامت  نارگ  نم  رب  ردارب  يا  تشاد  راهظا  دوخ  هنادرمان  لمع  ندناشوپ  تقو و  تسایس  يارب  مه 

لـسغ ار  ترـضح  نآ  داد  روتـسد  هاگنآ  دروآ  ماجناب  دوب  هدرک  هدارا  ار  هچنآ  ادخ  نکیل  منک  تلحر  ایند  زا  وت  زا  شیپ  مدوب  دـنموزرآ 
هتفرگ و شودـب  تسا  ترـضح  نآ  رهطم  دـقرم  نونکا  مه  هک  یلحم  ات  ار  بانج  نآ  هزانج  دوخ  دـندومن و  طونح  هدرک و  نفک  هداد و 

. تخاس نوفدم  اج  نامه 
رد ناقون  هید  کیدزن  داب  انس  هب  موسوم  هید  رد  هک  هدوب  هبطحق  نب  دیمح  هناخ  البق  ترضح  نآ  دقرم 

ص:614  ، داشرإلا همجرت 
نومأم متس  هب  اضر ع  ترضح  نوچ  و  ( 1  ) دندوب هدرک  نفد  ار  دیـشرلا  نوره  نیا  زا  شیپ  اج  نامه  دوب و  هدش  عقاو  « 1  » سوط نیمزرس 

. دش عقاو  ترضح  نآ  رس  تشپ  توادع  ملظ و  منهج  نآ  هداد و  رارق  نوره  روگ  ربارب  رد  ار  ترضح  نآ  دقرم  درک  تلحر 
دوجوب تماما  ماقم  هک  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ترضح  شراوگرزب  دنزرف  زا  زجب  تفگ  عادو  ار  یناف  راد  هک  یماگنه  اضر ع  ترضح 

رد ترـضح  نآ  هدادن و  ناشن  بانج  نآ  يارب  يرگید  دـنزرف  وا  زا  ریغب  مه  خـیرات  تشادـن و  يرگید  دـنزرف  درکیم  تاهابم  شـسدقا 
. نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  تشاد  رمع  يدنا  لاس و  تفه  شدنمجرا  ردپ  لیحر  نامز 

رهطم و دقرم  تافو و  ببس  رمع و  تفالخ و  تدم  تماما و  لئالد  دلوت و  خیرات  نسحلا ع و  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  رکذ  موس  تسیب و  باب 
. وا رابخا  لئاضف و  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع 

وا تماما  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  تسا  یلع ع  نب  دمحم  شدنزرف  نسحلا ع  وبا  ترضح  زا  سپ  ماما  ( 2)
______________________________

(1)
یئوت اود  رسارس  دنمدرد و  میئامیئوت  ایتوت  ارم  مشچ  سوط  كاخ  يا 

یئوت افشلا  راد  هک  تشهب  تهکن  ایوب  کشم  كاخ  يا  وت  حیسم  مد  يراد 
یئوت الع  شرع  هبترم ز  رازه  رتربيدش  اضر  ماقم  وت  نوچ  سوط  كاخ  يا 
یئوت اود  اهمغ  هب  افش و  اهدرد  ربجالع  یئوت  ار  ملا  درد و  سوط  كاخ  يا 
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یئوت ایمیک  ار  همه  ام  دوجو  بلقتسا  رمحا  درگوگ  وت  كاخ  سوط  ضرا  يا 
یئوت اضر  هاش  نفدم  ناما و  دهمفرش  زا  هک  سب  نیا  تاهبتر  سوط  كاخ  يا 

یئوت ام  دوجسم  هک  هدجس  دنرب  مئادشهگردب  کیالم  لیخ  هک  یهشنهاش 
یئوت  ادخ  تسد  هک  تسا  سب  ردق  نیا  کیلتسا  رصاق  وت  حدمب  هماخ  نابز  اهاش 

ص:615  ، داشرإلا همجرت 
هام رد  داوج  ترـضح  هتـشادن  يریظن  دارفا  نایم  رد  يراوگرزب  لضف و  هبنج  زا  هداد و  رارق  نانبب  راـشم  رظن  نیا  زا  ار  وا  هدرک و  حیرـصت 

دادـغب رد  یگلاسجنپ  تسیب و  نس  رد  تسیب  تسیود و  لاس  هدـعق  يذ  هام  رد  هدـش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  جـنپ  دون و  دـص و  لاس  ناضمر 
. اقیرفا هبون  مدرم  زا  هکیبس  مانب  دوب  يدلو  ما  وا  ردام  درک و  تماما  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  سپ  لاس  هدفه  تفای و  تافو 

. هدوب شراوگرزب  ردپ  هراشا  حیرصت و  رب  لمتشم  هک  اهنآ  اصوصخم  تسوا  تماما  رب  لیلد  هک  يرابخا  زا  یشخب  مراهچ  تسیب و  باب 

نب رمعم  ییحی ، نب  ناوفـص  رفعج ، نب  یلع  دـناهدرک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  ترـضح  نآ  تماـما  هب  حیرـصت  هک  یناـسک  زا  ( 1)
هدع تایز و  بیبح  نب  ییحی  یناریخ ، یناعنص ، ییحی  وبا  مهج  نب  نسح  یطساو ، امایق  نبا  یطنزب ، رصن  یبا  نبا  راشب ، نب  نیسح  دالخ ،

. دماجنایم لوطب  ناشمان  هک  رگید  يرایسب 
هک یماگنه  تشاد  راهظا  شنانخس  نمض  رد  درکیم و  تبحص  نیسح  نب  نسح  يارب  رفعج  نب  یلع  هتفگ  يرـصب  نامعن  نب  ییحی  ( 2)

يرای ار  ترضح  نآ  لاعتم  يادخ  دندرک  مایق  نسحلا  وبا  ترضح  هیلع  اهومع  ناردارب و 
ص:616  ، داشرإلا همجرت 

یلع ع نب  دمحم  رفعج  وبا  ترضح  تسد  متساخرب و  اج  زا  نم  هک  دش  یهتنم  اجنیدب  شراتفگ  ات  تفگ  يرایسب  نانخس  هرخالاب  درک و 
هک يدینـشن  مردـپ  زا  رگم  ومع  يا  دوـمرف  تسیرگ و  اـضر ع  ترـضح  سپـس  ینم  ياوـشیپ  وـت  هک  مهدـیم  تداهـش  متفگ  هتفرگ و  ار 

متـس زا  هک  دیآیم  دوجوب  يدنزرف  وا  تشپ  زا  هک  داب  هیبون  نازینک  نیرتهزیکاپ  نیرتهب و  يادـف  مردـپ  هدومرف  ادـخ ص  لوسر  دومرفیم 
وا دنیوگب  مدرم  ات  دشاب  لاح  نیدب  ردقنآ  هدرب و  رـسب  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هدنام و  رود  دوخ  ياوأم  لزنم و  زا  هدش و  هدنار  نامز  مدرم 

امش يادف  يرآ  مدرکضرع  دربیم  رسب  نابایب  مادک  رد  ای  هدش  كاله  ای  هدرم 
( هناوعا هراصنا و  نم  انلعجا  دیمحلا و  ةرغلا  هدیشرلا و  ۀعلطلا  ینرا  مهللا  )

ینازرا امشب  ار  رفعج  وبا  ترضح  دوجو  تمعن  لاعتم  يادخ  هکنآ  زا  شیپ  مدرکـضرع  اضر ع  ترـضحب  تفگ  ییحی  نب  ناوفـص  ( 1 . )
ات دومرف  دهاوخ  اطع  نمب  يرـسپ  يدوز  نیمه  هب  نانم  يادخ  دیدومرفیم  امـش  میتفگیم و  نخـس  امـش  اب  دنزرف  صوصخ  رد  ام  دـیامرف 
ار زور  نآ  میراودـیما  هک  کنیا  دومرف  رونم  شلامج  رونب  ار  اـم  ناگدـید  دومرف و  تیاـنع  امـشب  ار  كراـبم  دوجو  نیا  ادـخ  هک  نونکا 
؟ مینک هجوت  دـیاب  ام  یـسک  هچب  تسیک و  امـش  زا  سپ  ياوشیپ  دومن  رادـغاد  ار  اـم  لد  داد و  خر  امـش  يارب  يدـمآشیپ  هاـگ  ره  مینیبن 

راوگرزب نیا  امش  يادف  مدرکضرع  درک  هراشا  دوب  هداتسیا  وا  نویامه  تاذ  ربارب  رد  هک  رفعج  وبا  شدنمجرا  دنزرفب  نسحلا  وبا  ترضح 
زا رتمک  دش  دزمان  یئاوشیپ  دنسم  رب  هک  یماگنه  یـسیع  اریز  درادن  وا  تماماب  نایز  یلاس  دروخ  دومرف  تسین  شیب  هلاس  هس  يدنزرف  هک 

. تشاد لاس  هس 
ار رفعج  وـبا  مدـنزرف  کـنیا  دـیراد  متفگ  هچنآـب  یجاـیتحا  هچ  دوـمرف  مدینـش و  یبلاـطم  اـضر ع  ترـضح  زا  تفگ  دـالخ  نب  رمعم  ( 2)

ثرا نامناگرزب  زا  نامناکچوک  هک  میتسه  هداوناخ  ام  متخاس و  رارقرب  دوخ  ینیشناجب 
ص:617  ، داشرإلا همجرت 

. میرگید کی  فیدر  رد  همه  ریت  نوچ  ام  میربیم و 
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؟ يرادن يدنزرف  وت  هکنآ  اب  یتسه  یماما  هنوگچ  امش  تشاد  ضورعم  تشون و  اضر ع  ترضحب  همان  یطساو  يامایق  نبا  ( 1)
يرـسپ دنزرف  لاعتم  يادخ  دش  دهاوخن  هلـصاف  ادخب  دنگوس  تشاد  مهاوخن  يدـنزرف  ینادـیم  اجک  زا  داد  خـساپ  نسحلا ع  وبا  ترـضح 

. دیامرف ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  درک  دهاوخ  اطع  نمب 
یئامنب وا  زا  ار  شسرپ  نیمه  مرادیم  تسود  نم  و  تسیک ؟ وت  ياقآ  زا  سپ  ماما  تفگ  نمب  یـشاجن  نبا  هتفگ  یطنزب  رـصن  یبا  نبا  ( 2)

اب مرسپ . دومرف  متشاد  ضورعم  ار  یشاجن  نبا  هتساوخ  هدش  بایفرـش  شـسدقا  روضح  ینعم  نیا  زا  عالطا  يارب  نم  موش  علطم  مه  نم  ات 
یئاعدا نینچ  دناوتیم  يرگید  نم  زا  ریغب  ایآ  درک  هفاضا  ترـضح  دوخ  هاگنآ  دوب  هدـشن  دـلوتم  رفعج  وبا  شراوگرزب  دـنزرف  زونه  هکنآ 

. دیدرگ دلوتم  رفعج  وبا  ترضح  هک  دشن  هلصاف  شیب  یلاس  يراب  دنکب !
ایآ مدیسرپ  هدش  بایفرش  اضر ع  ترضح  روضح  تفگ  هدرک  تیاور  دوب  کلـسم  یفقاو  هک  یطـساو  يامایق  نبا  زا  یلع  نب  دمحم  ( 3)

دیامنن راـهظا  دـشاب و  تماـص  ود  نآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  رگم  هن ، دومرف  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  ماـما  ود  رـصع  کـی  رد  تسا  نکمم 
يرآ دومرف  يرادن  یتماص  ماما  هک  یتسه  یماما  نامه  وت  يرآ  متفگ 

ص:618  ، داشرإلا همجرت 
وا نارای  لطاب و  دزاس و  یم - دیپسور  ار  قح  لها  قح و  هک  دیامرفیم  اطع  نمب  يدنزرف  تمعن  نانم  يادخ  يدوز  نیمهب  دـنگوس  ادـخب 

ار رفعج  وبا  دوجو  تمعن  لاعتم  يادخ  لاس  کی  زا  سپ  تشادـن  يدـنزرف  دومرفیم  ار  وگتفگ  نیا  هک  نامز  نآ  دـیامرفیم ، بوکرـس  ار 
. دومرف تمارک  واب 

دومرف نمب  دـیناشن  مناـماد  ناـیم  رد  هدـیبلط  ار  شلاـسدروخ  دـنزرف  مدوـب  بایفرـش  اـضر ع  ترـضح  روـضح  تفگ  مهج  نب  نسح  ( 1)
زا یکی  رد  مدرک  رظن  نوچ  نک  هاگن  ار  هناش  ود  نایم  دومرف  مدرک  نوریب  شکاپ  ندب  زا  نهاریپ  نوچ  روایب  نوریب  شندب  زا  ار  شنهاریپ 

يور رد  مه  متاخ  نیمه  دننام  ینیبیم  ار  متاخ  نیا  ایآ  دومرف  دوب  هتفرگ  رارق  تشوگ  رد  هک  داتفا  يدـننام  متاخ  هب  ممـشچ  شاهناش  ود 
. تشاد رارق  مردپ  هناش 

نیا دوـمرف  دـندروآ  ار  رفعج ع  وـبا  شلاـسدروخ  دـنزرف  مدوـب  بایفرـش  نـسحلا ع  وـبا  ترـضح  روـضح  هـتفگ  یناعنـص  ییحی  وـبا  ( 2)
. هدماین ایندب  ام  نایعیش  يارب  وا  زا  رتتکرب  اب  رتگرزب و  هک  تسیدنزرف 

دمآشیپ هاـگ  ره  اراوـگرزب  دیـسرپ  یـسک  مدوـب  بایفرـش  اـضر ع  ترـضح  روـضح  ناـسارخ  رد  هدرک  تـیاور  شردـپ  زا  یناریخ  ( 3)
؟ میهاوخب وا  زا  ار  دوخ  روما  هدرک و  هجوت  یصخش  هچب  داد  خر  امش  يارب  يراوگان 

. دیبلطب وا  زا  ار  دوخ  ياههتساوخ  هدرک  هعجارم  رفعج  وبا  مدنزرفب  دومرف 
وا بجعت  عفر  يارب  اضر ع  ترضح  درک  هجوت  رفعج  وبا  ترضحب  یلاسدروخ  رظن  اب  هدمآ و  تفگشب  اضر ع  ترـضح  خساپ  زا  هدنیوگ 

. دوب رتلاسدرخ  رفعج  وبا  زا  هک  یلاح  رد  تشاد  رارقرب  تعیرش  توبن و  تلاسر و  ماقمب  ار  یسیع ع  ترضح  لاعتم  يادخ  دومرف 
ص:619  ، داشرإلا همجرت 

يوضر ترضح  رونا  روضح  زا  دنتساوخ  مدرم  نوچ  دنکیم  لقن  هدوب  بایفرش  اضر ع  ترـضح  روضح  هک  یـصخش  زا  تایز  ییحی  ( 1)
ادخ دومرف  نمب  اهنآ  نتفر  زا  سپ  دینک  هزات  وا  اب  يدـهع  هدرک و  تاقالم  رفعج  وبا  مدـنزرف  اب  دومرف  اهنآ  هب  ترـضح  دـنوش  صخرم  ع 

. درکیم رارقا  وا  تماما  هب  اههراشا  نیا  زا  رتمک  هب  هک  دزرمایب  ار  لضفم 
. دوشیم راکشآ  تسواب  بوسنم  لضفم  دیحوت  هدوب و  قداص ع  ترضح  هباحص  زا  هک  رمع  نب  لضفم  تیعقوم  ثیدح  نیا  زا 

مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  تازجعم  لئالد و  بقانم و  مجنپ  تسیب و  باب 

چیه هچنانچ  تسا  درخ  بدا و  تمکح و  لامک و  ملع و  ماقم  بحاص  یلاس  دروخ  اب  رفعج  وبا  ترـضح  دـیمهف  هک  یماگنه  نومأم  ( 2)
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شرتخد تبسانم  نیمهب  درکیم و  لیامت  راهظا  هزادنایب  وا  ترضحب  دنیامن  يربارب  دنناوتیمن  يو  اب  نادنمـشناد  رـصاعم و  خیاشم  زا  کی 
دوب نکمم  هک  اجنآ  ات  ترـضح  نآ  زا  داتـسرف و  هنیدمب  داوج  ترـضح  یهارمه  هب  ار  وا  دروآرد و  ترـضح  نآ  يرـسمهب  ار  لضفلا  ما 

. دومنیم ظفح  ار  شتیعقوم  درکیم و  مارتحا 
وا گنهآ  زا  اهیـسابع  دروآ  رد - رفعج  وبا  ترـضح  يرـسمهب  ار  لضفلا  ما  شرتخد  تساوخ  نومأم  هک  یماـگنه  هتفگ  بیبش  ناـیر  ( 3)

ترـضح نومأم ، هاگ  ره  دنتـشاد  میب  اریز  دریگب  دوخ  هب  لمع  تروص  هدارا  نینچ  دـندوبن  رـضاح  هدـمآ و  نارگ  اهنآ  رب  هدـیدرگ  ربخاب 
راک دنک  باختنا  دوخ  رتخد  يرسمهب  ار  داوج ع 

ص:620  ، داشرإلا همجرت 
اپ تسدـب و  تبـسانم  نیمهب  ( 1 ، ) دـیآرد شدـنزرف  تسدـب  دوب ، هدـش  راذـگاو  اضر ع  ترـضح  رایتخا  هب  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  تفـالخ 

ترتخد يرسمهب  ار  اضرلا  نبا  یهاوخیم  هدرک و  هک  هدارا  زا  دنگوس  ادخب  ارت  دنتـشاد  راهظا  هتفر  يو  روضحب  نومأم  ناکیدزن  دنداتفا و 
زا هدراذـگ  ام  رایتخا  رد  ادـخ  هک  ار  یتفالخ  رما  دـشوپب  دوخب  لمع  سابل  وت  هدارا  هاـگ  ره  میکاـنمیب  اـم  اریز  نک  رظن  فرـص  يروآرد 
ام هک  ینادیم  وت  ددرگ و  بلـس  ام  زا  یتقو  كدنا  رد  هدمآ  تسار  ام  مادنا  رب  یتدم  هک  يدنمجرا  تزع و  سابل  دوش و  جراخ  ام  تسد 

( هنابـصاغ  ) ار تفالخ  ماقم  وت  زا  شیپ  هک  مه  نیدشار  ءافلخ  یتح  میتشادـن و  یبوخ  هطبار  یلع ع  نادـناخ  اب  هدـنیآ  هتـشذگ و  نامز  زا 
اضر ع ترـضح  اب  هک  ياهیور  زا  ام  دندادیم و  هولج  ریقح  کچوک و  ناناملـسم  راظنا  رد  هدرکیم و  دیعبت  ار  نانآ  دـندوب  هدرک  فرـصت 
ام سرتب و  ادخ  زا  کنیا  دومرف  تیافک  ار  وا  مهم  لاعتم  يادخ  ات  میدوب  تحاران  تخس  يدرپس  واب  ار  تلم  کلم و  تارایتخا  يدومن و 

هقـالع و دروم  ینادـب و  حالـص  هک  دوخ  هداوناـخ  زا  یکیب  ار  ترتـخد  اـمن و  رظن  فرـص  دوخ  هدارا  زا  نکم و  ـالتبم  ـالب  هودـنا و  هب  ار 
. ینک جیوزت  دشاب  تتبحم 

رد یگریت  ناتدوخ  دـیتشادن  یبوخ  هطبار  بلاط  وبا  نادـنزرف  اب  امـش  هکنیا  اما  داد ، خـساپ  دادـیم  شوگ  نانآ  نانخـسب  الماک  هک  نومأم 
دیئامن تواضق  هنافـصنم  هاگ  ره  هدـش و  ادـیپ  امـش  دوخ  تسدـب  تیؤد  فاکـش  نیا  دـیدرک و  داجیا  بلاط  وبا  ساـبع و  هداوناـخ  ناـیم 

. دناتفالخ ماقمب  رتراوازس  امش  زا  نانآ  هک  دیمهف  دیهاوخ 
اب هکلب  هدوب  بلاط  یبا  لآ  رب  نانآ  يرترب  تیناقح و  تهج  زا  هن  دنتخاسیم  مهارف  ار  نانآ  تراقح  دیعبت و  بابسا  هک  ام  ناینیـشیپ  اما  و 
زا مسق  ادخب  نم  مراذگن و  مارتحا  دوخ  دنویپ  زا  میامن و  محر  عطق  هکنآ  زا  ماهدنهانپ  ادـخب  نم  دـندومن و  محر  عطق  ناشتـشز  لمع  نیا 
رب امسر  دوش و  زئاح  ار  تفالخ  ماقم  ات  مدرک  داهنشیپ  مدوخ  نم  متسین و  نامیـشپ  یناونع  چیهب  اضر ع  ترـضح  ینیـشناج  فالختـسا و 

رارق تنطلس  ریرس 
ص:621  ، داشرإلا همجرت 

. دش يراج  دیاب  هچنانچ  ادخ  ریدقت  هرخالاب  عانتما و  نم  هتساوخ  شریذپ  زا  وا  دریگب و 
یلاس دروخ  نیع  رد  هل  مظعم  هک  تسنآ  يارب  مراد  ار  وا  يداماد  راـختفا  هدـیزگرب و  مدوخ  رتخد  يرـسمهب  ار  رفعج  وبا  هکنیا  اـما  و  ( 1)

هک تسنامه  تسرد  يأر  دـننادب  هدرب و  وا  لامک  لضف و  ماقمب  یپ  مدرم  يدوزب  مدـنموزرآ  تسنامز و  هبوجعا  اناد و  لـضاف و  یگرزب 
، لاح نیع  رد  هدـش  وت  بجعت  هیام  شتروص  تریـس و  دـنچ  ره  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هک  ار  يداماد  دـنتفگ  اهیـسابع  ماهدیدنـسپ  نم 

يدنمـشناد بیدا  روضح  زا  ات  هد  تلهم  ار  وا  نیا  رب  انب  هدـیناسرن  لاـمکب  ار  هقف  نیئآ  هدیـسرن و  تفرعم  دحرـسب  زونه  تسلاـسدروخ و 
يراد هدربماـن  هراـب  رد  هک  ییأر  هنوگ  ره  نیا  زا  سپ  دزوماـیب  ار  هقف  لـئاسم  هدـمآرد و  یهیقف  بتکمب  هدومن و  لاـمک  بدا و  هدافتـسا 

. ناسرب ماجناب 
هک تسیاهداوناـخ  زا  وا  منادـیم  مسانـشیم و  ار  وا  رتهب  نم  امـش  رب  ياو  تفگ  دوب  هدـش  هدرزآ  تخـس  ناـنآ  یعـالطایب  زا  هک  نومأـم 

روما نید و  ملع  زا  وا  ناکاین  هراومه  دـنریگیم و  ماهلا  وا  راگدرک  ترـضح  زا  دوشیم و  هدافتـسا  ادـخ  نایاپیب  همـشچرس  زا  ناـشملع 
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همه دنک و  مادنا  ضرع  ناشربارب  رد  دـناوتب  هک  دوبن  يداتـسا  دـندوب و  زاینیب  دـندروآیم  تسدـب  رایـسب  تامحزب  يداع  دارفا  هک  بدا 
قدـص دـیهاوخب  هاگ  ره  نونکا  دنتـشاد و  ار  نآ  مامت  لماک و  نانآ  دـندوب  هدیـسر  ناشرازه  زا  یکدـنا  هب  نارگید  هچنآ  قوف  ار  تافص 

. دیراذگ ناحتما  هتوب  رد  دیئامزایب و  ار  وا  ددرگ  ادیوه  امش  يارب  نم  ياعدا 
ات یهدـب  هزاـجا  اـمب  تسبوـخ  نوـنکا  میهدـیم  رارق  شیاـمزآ  ضرعم  رد  دـیاب  هچناـنچ  ار  وا  میریذـپیم و  ار  داهنـشیپ  نیا  يرآ  دـنتفگ 

دمآرب و اهشسرپ  هدهع  زا  وا  هاگ  ره  دیامنب و  تعیرش  روما  صوصخ  رد  یئاهشسرپ  هیلا  راشم  زا  وت  روضح  رد  مینیزگرب و  ار  يدنمشناد 
زا هناگیب  انشآ و  و  ( 2  ) میرادن یضارتعا  داد  تسرد  خساپ 

ص:622  ، داشرإلا همجرت 
اهشسرپ خساپ  زا  میدقتعم  ام  هچنانچ  رگا  میئوگیم و  کیربت  ار  وا  كاپ  هشیدنا  هتفگ و  نیرفآ  هدش و  دنـسرخ  ریما  تباث  بئاص و  يأر 

. دش دهاوخ  رهاظ  میاهدیناسر  ضرعب  ار  هچنآ  تقیقح  دش  هدنامرد 
. دیئامن ررقم  دوخ  هتساوخ  ماجنا  يارب  دیناوتیم  دیهاوخیم  هک  یتقو  ره  تسین  راک  رد  ینارگن  هنوگ  چیه  تفگ  نومأم 

دوب يرادمان  یـضاق  راگزور  نآ  رد  هک  ار  مثکا  نب  ییحی  تفرگ  رارق  نیا  رب  ناشیأر  هرخالاب  هدش و  جراخ  نومأم  روضح  زا  ناگدربمان 
هلکشم لئاسم  زا  یکی  هک  دنیامن  داهنشیپ  واب  دننک و  دزمان  دوخ  هدیا  ماجنا  يارب  هدمآرد  زازتها  رد  اج  همه  شتاعالطا  یئاناد و  مچرپ  و 

نیا دـنک و  ادـیپ  تسد  يو  رب  دـناوتب  هاـگ  ره  دـنداد  هدـعو  واـب  دـیامن و  شـسرپ  يو  زا  دروآ  رد - وـنازب  ار  هل  مظعم  هـک  ار  باوـج  ـال 
. دنیامن میدقت  يوب  یئاهبنارگ  هسیفن و  لاوما  دزاس  دیپسور  ار  ناگراچیب 

خـساپ شیامزآ و  يارب  ار  يزور  ات  دنتـساوخرد  وا  زا  هتفای و  راب  نومأم  روضحب  دـش  تهج  کی  هدربمان  يدزمانب  ناـشیأر  هکنآ  زا  سپ 
. دنک نیعم  ییحی  شسرپ 

نومأم روضحب  ییحی  هارمه  تساهنآ  اب  يزوریپ  دنتـشاد  نیقی  هک  یـشوخ  لامک  اب  زور  نآ  رد  اهیـسابع  هدرک و  مولعم  ار  يزور  نومأم 
. دندیسر

وبا دـنداد و  رارق  نآ  يور  رب  شلاـب  ود  هدرتسگ و  ترـضح  نآ  تهجب  یکـشت  داد  روتـسد  رفعج ع  وبا  ترـضح  زا  مارتحا  يارب  نومأـم 
تسـشن و بانج  نآ  ربارب  رد  مثکا  نب  ییحی  تفرگ  رارق  دنـسم  نآ  يور  رب  هتفای و  روضح  دوب  يدـنا  هلاـس و  هن  رـسپ  هک  زور  نآ  رفعج 

. تسشن دوب  هدش  هتخادنا  رفعج  وبا  دنسم  رانک  هک  يریرس  رد  زین  نومأم  دنتسشن و  دوخ  ياهاج  رد  نارگید 
. نک هزاجا  ذخا  بانج  نآ  دوخ  زا  تفگ  نومأم  میامنب ؟ یشسرپ  رفعج  وبا  زا  دیئامرفیم  هزاجا  تفگ  نومأمب  ییحی 

ص:623  ، داشرإلا همجرت 
ره دومرف  میامنب ؟ امش  نویامه  دوجو  زا  یـشسرپ  دیئامرفیم  هزاجا  امـش  يادف  تشاد  هضرع  هدش  هجوتم  ترـضح  نآ  بناجب  ییحی  ( 1)

. سرپب یلیام  هاگ 
.؟ دشاب هتشک  ار  نآ  هدرک و  يدیص  مارحا  لاح  رد  هک  یمرحم  هراب  رد  دیئوگیم  هچ  امش  يادف  دیسرپ  ییحی 

ای هدوب  کچوک  هدـنب  ای  هدوب  دازآ  يوهـس  ای  هدوب  يدـمع  روبزم  لتق  لهاج  ای  هدوب  ملاع  مرح ، ای  هدوب  لح  رد  دایـص  دیـسرپ ، ترـضح 
لمع زا  ای  هتـشاد  راک  نیا  رب  رارـصا  گرزب ، ای  هدوب  کچوک  هدـنرچ  ای  هدوب  هدـنرپ  اررکم ، ای  هدـش  بکترم  یلمع  نینچ  ءادـتبا  گرزب 

. جح هب  ای  هدوب  هرمعب  مرحم  زور  رد  ای  هداتفا  قافتا  بش  رد  هدوب  نامیشپ  دوخ 
هداتفا تنکل  هب  دش و  ادیوه  شاهرشب  رد  یگراچیب  راثآ  هتفرگارف و  ار  شتروص  رسارس  قرع  هدیدرگ و  ریحتم  هروکذم  قوقـش  زا  ییحی 

. دندش هجوتم  نارضاح  هچنانچ 
ناکیدزن هب  هاگنآ  دش  راکـشآ  ناگمه  رب  وا  بئاص  تباث و  يأر  هک  درک  يرازگـساپس  ادـخ  زا  هدـش  دنـسرخ  ییحی  یگراچیب  زا  نومأم 

. دوب ساسایب  امش  راکنا  دوب و  تسرد  تسار و  متفگیم  ار  هچنآ  دیتسناد  تفگ  هدرک  هجوت  دوخ 
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؟ یئامن باختنا  دوخ  يرسمهب  ار  لضفلا  ما  مرتخد  يرضاح  تشاد  هضرع  هدرک  هجوت  رفعج  وبا  ترضحب  نومأم  هاگنآ 
مدرم تفلاخمب  مدـیزگرب و  وت  يارب  ار  وا  وا و  يارب  ارت  نم  هک  نک  جـیوزت  دوخ  يارب  ار  مرتخد  نونکا  مه  تشاد  ضورعم  يرآ ! دومرف 

. دومرف تئارق  نومضم  نیاب  ار  دقع  هبطخ  رفعج ع  وبا  ترضح  مرادن  یئانتعا  هنوگ  چیه 
ص:624  ، داشرإلا همجرت 

رب ادخ  دورد  مراسکاخ و  وا  تینادحو  ربارب  رد  منادـیم و  اتمهیب  ياتکی  يادـخ  ار  وا  مراد و  رارقا  وا  يزور  هب  میاتـسیم و  ار  ادـخ  ( 1)
مارح زا  لالح  ياطعا  هب  ار  اهنآ  هک  تسنآ  دوخ  ناگدنب  رب  ادخ  لضف  زا  دعب  اما  داب  وا  هدـیزگرب  نادـناخ  رب  ناگدـیرفآ و  ياقآ  دـمحم 

ادخ دنـشاب  اونیب  رگا  هک  دـیهد  رـسمه  ار  دوخ  نازینک  راکوکین و  ناگدـنب  رهوش و  نزیب و  نانز  نادرم و  هدومرف  هتخاس و  زاینیب  ادـخ 
. تساناد اراد و  وا  دزاس و  رگناوت  دوج  ششخب  زا  ار  اهنآ 

جیار و مهرد  دصناپ  هک  دمحم  رتخد  همطاف  شاهدج  نیباک  ربارب  رد  ار  نومأم  هَّللا  دبع  رتخد  لضفلا  ما  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  کنیا 
رتخد مهنم  يرآ  داد  خـساپ  نومأم  يریذـپیم ؟ يو  يرـسمهب  نیباک  نیمهب  ار  دوخ  رتخد  نومأم  يا  وت  دـبلطیم  يرـسمهب  تسا  حـیحص 
مهنم يرآ  دومرف  رفعج  وبا  ترـضح  يریذـپیم ؟ ار  يرـسمه  نیا  مه  امـش  مدروآ  رد - وـت  يرـسمهب  نیباـک  ناـمهب  ار  لـضفلا  ما  دوـخ 

. مدنسرخ متفریذپ و 
. دیامنن تکرح  هتسشن  هک  اجک  ره  رد  هماع  هصاخ و  زا  سک  ره  داد  روتسد  نومأم  نیا  زا  سپ 

نیا رد  دیـسر  ام  شوگب  دننک  یم - وگتفگ  صاخ  زرطب  رگید  کی  اب  هک  نایادخان  ياهادص  دـننام  یئاهادـص  دـشن  هلـصاف  دـیوگ  نایر 
رطع زا  ولمم  ار  نآ  هتـسب و  يراگ  يور  رب  مشیربا  زا  یئاهنامـسیر  اب  دوب و  هدـش  هتخاس  هرقن  زا  هک  یتشک  هدـش و  دراو  ناـنابرد  ماـگنه 

دندوب هتـسشن  نیریاس  هک  یقاطا  هب  هاگنآ  هدرک  وب  شوخ  نآ  زا  ار  صاوخ  نساحم  تسخن  داد  روتـسد  نومأم  دنتخاس  دراو  دندوب  هدرک 
هزادـناب رایـسب  ياههزیاج  هتخادرپ و  ندروخ  اذـغب  هدرتسگ و  اههرفـس  داد  ناـمرف  نیا  زا  سپ  دـنتخاس  رطعم  زین  ار  اـهنآ  نساـحم  هدرب و 

. دش اطعا  يدرف  ره  ماقم  تیعقوم و 
ص:625  ، داشرإلا همجرت 

حالـص هاگ  ره  درک  تساوخ  رد - رفعج ع  وبا  ترـضح  زا  نومأم  دندنام  یقاب  ناکیدزن  ناصوصخم و  دـندش و  صخرم  مدرم  نوچ  ( 1)
. میوش دنمهرهب  هتفای  عالطا  مه  ام  ات  دیئامرف  حیضوت  ار  دیص  لتق  رد  هروبزم  قوقش  دینادب 

هرافک يدنفسوگ  دیاب  دشاب  گرزب  هدنرپ و  دیص  نآ  دشکب و  ار  يدیص  هدوب و  لح  رد  هاگ  ره  مرحم  دومرف  هتفریذپ  رفعج  وبا  ترـضح 
دهدب و هرافک  هتفرگ  ریش  زا  هرب  دیاب  دشکب  لح  رد  ار  ياهجوج  رگا  دهد و  ازج  ربارب  ود  دیاب  دوش  وا  لتق  بکترم  مرح  رد  رگا  دهدب و 

واگ کی  دیاب  دشاب  یـشحو  رخروگ  الثم  یـشحو  دیـص  رگا  دزادرپب و  ار  هجوج  ءاهب  هرب و  کی  دیاب  دشاب  هتـشک  مرح  رد  ار  نامه  رگا 
ار روبزم  ياهدیص  زا  یکی  رگا  سپ  دهدب  هرافک  يدنفـسوگ  دشاب  وهآ  رگا  دنک و  نابرق  يرتش  دیاب  دنک  دیـص  یغرم  رتش  رگا  دهدب و 

ینم رد  دـیاب  هدـش  بکترم  جـح  مارحا  لاح  رد  ار  نآ  هدرک و  يدیـص  مرحم  هاگ  ره  دـش و  دـهاوخ  ربارب  ود  ازج  درواـیب  لـتقب  مرح  رد 
لاح رد  تسا و  هیوسلا  یلع  لهاج  ملاعب و  تبسن  دیـص  هرافک  دیامن و  ینابرق  هکم  رد  دیاب  دشاب  هرمع  مارحا  لاح  رد  رگا  دنک و  ینابرق 

درادن هرافک  لاس  دروخ  دنزرف  وا و  ياقآ  رب  هدنب  تسا و  شدوخ  رب  دازآ  هرافک  هدرکن و  یهانگ  وهـس  اطخ و  رد  تسا و  راکهانگ  دمع 
. تسبذعم مه  ترخآ  رد  هرافک  رب  هوالع  دیص  رب  هدننکرارصا  درادن و  یترخآ  باذع  نامیشپ  دزادرپب  ار  وا  هرافک  وا  تسرپرس  دیاب  و 

. دومن اعد  وا  قح  رد  هدرک و  دیجمت  رفعج  وبا  ترضح  زا  نومأم 
. دیئامرفب یلاؤس  وا  زا  درک  شسرپ  امش  زا  ییحی  هک  روط  نامه  تسا  نکمم  دیهاوخب  هاگ  ره  درکضرع  نیا  زا  سپ 

ص:626  ، داشرإلا همجرت 
رگا هجیتن  رد  تسامـش  تساوخب  لوکوم  رما  نیا  داد  خـساپ  میئاـمنب  وت  زا  یـشسرپ  يرـضاح  دیـسرپ  ییحی  زا  رفعج ع  وبا  ترـضح  ( 1)
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. منکیم هدافتسا  ناتترضح  زا  الا  مهدیم و  ار  امش  خساپ  متسناوت 
دـش دنلب  زور  نوچ  دوب  مارح  نز  نآ  رب  وا  ندرک  هاگن  درک و  هاگن  ینزب  دادـماب  هکیدرم  هراب  رد  یئوگیم  هچ  دیـسرپ  رفعج  وبا  ترـضح 

باتفآ بورغ  تقو  دیدرگ  لالح  وا  رب  رـصع  ماگنه  دش  مارح  درم  نآ  رب  رهظ ) لوا   ) دیـشروخ لاوز  رد  دوب  لالح  وا  رب  درم  ندرک  رظن 
ياراد هک  ینز  نونکا  دش  لالح  وا  رب  حبـص  عولط  رد  دـیدرگ و  مارح  وا  رب  بش  همین  رد  دـش  لالح  وا  رب  اشع  ماگنه  دـش و  مارح  وا  رب 

. تسا ینازیم  هچ  يور  وا  ندش  مارح  لالح و  تسیک و  تسا  یفلتخم  تالاح  نینچ 
بـسانم هاگ  ره  مدنموزرآ  امـش  ترـضح  زا  منادیمن  ار  وا  تمرح  تیلح و  هجو  هلأسم و  نیا  خساپ  ادخب  دـنگوس  تشاد  ضورعم  ییحی 

. دیزاس دنمهرهب  نآ  خساپ  زا  ار  ام  دینادب 
نآب یبنجا  درم  ندرک  رظن  هک  تسا  تباث  هدرک و  هاگن  واب  زور  لوا  یمرحمان  درم  هک  هدوب  يدرمب  قلعتم  يزینک  هدربمان  دومرف  ترـضح 
هدـش مارح  يو  رب  هدرک  دازآ  ار  وا  رهظ  ماگنه  هدـش  لالح  وا  رب  هدـیرخ  شیاقآ  زا  ار  زینک  ناـمه  هدـش  دـنلب  زور  نوچ  هدوب  مارح  زینک 
هدـش مارح  وا  رب  تسنم ) ردام  تشپ  دـننام  وت  تشپ  هتفگ  ینعی   ) هدرک راهظ  بورغ  تقو  هدـش  لـالح  وا  رب  هدرک  جـیوزت  رـصع  ماـگنه 

. هدش لالح  هدرک  عوجر  حبص ، عولط  تقو  هدش  مارح  هداد  قالط  بش  فصن  هدش  لالح  وا  رب  هداد  هرافک  ءاشع  ماگنه 
امش نایم  رد  ایآ  تفگ  هدومن  نارضاحب  باطخ  درک  عامتسا  ار  ترضح  خساپ  هکنآ  زا  سپ  نومأم 

ص:627  ، داشرإلا همجرت 
. دنک حرط  ار  نآ  ریظن  دناوتب  ای  دهد  خساپ  هلأسم  نیا  زا  تسه  یسک 

. تسا دوخ  يأر  هب  رتاناد  هفیلخ  دوشیمن و  تفای  لامک  عالطا و  نیاب  یسک  ام  نایم  رد  ادخب  دنگوس  دنتشاد  ضورعم  نارضاح  ( 1)
تیعقوم ماقم و  نآ  ياراد  مورحم و  اهنآ  زا  نارگید  هک  دـناهدرک  ادـیپ  صاـصتخا  یلئاـضف  هب  ربمیپ  نادـناخ  امـش  رب  ياو  تفگ  نومأـم 

ریما مرکا ص  لوسر  ترـضح  دینادیم  دهدیم و  ماجنا  ار  ناشلاسگرزب  راک  ناشلاسدروخ  هچنانچ  دـنرادن  کچوک  گرزب و  دنـشابیمن و 
نـس نیا  رد  هک  نارگید  هکنآ  اب  درک  اـضما  تفریذـپ و  ار  وا  مالـسا  درک و  توعد  مالـسا  نیدـب  یگلاـس  هد  نس  رد  ار  یلع ع  نینمؤملا 

اب هکنآ  اب  درک  تعیب  دنتشاد  لاس  شش  زا  رتمک  هک  نینسح  اب  دومنیمن و  توعد  مالـسا  نیئآ  هب  درکیمن و  ءاضما  ار  ناشمالـسا  دناهدوب 
. دومنن تعیب  دندوب  نس  نیا  ياراد  هک  رگید  ناکدوک 

تالامک لئاضف و  هک  دنتـسه  ینادناخ  نانیا  دـیرادن  داقتعا  دـیربیم و  هن  هداوناخ  نیا  صئاصخب  یپ  مه  زاب  ایآ  هروبزم  بلاطمب  هجوت  اب 
. دنربارب تهج  همه  زا  ناشرخآ  لوا و  دنربیم و  ثرا  رگید  کی  زا  ار 

. دندش صخرم  هدرک  قیدصت  ار  نومأم  هتفگ  نارضاح 
ضرع يارب  دارفا  ریاس  ناصوصخم و  نانابرد و  نارالاسهپـس و  زا  مدرم  فلتخم  تاقبط  هتفای و  روضح  رفعج ع  وبا  ترـضح  حبـص ، ادرف 

ترـضح يرـسمه  ینامداش و  نشج  هدـنخرف و  دـقع  یکرابم  هب  زور  نآ  رد  دـندشیم  بایفرـش  نومأم  داوج و  ترـضح  روضحب  کیربت 
اهنآ زا  کی  ره  رد  دشیم و  هدید  نارفعز  کشم و  رب  لمتشم  يرایسب  ياهیدنبهتسب  اهنآ  نایم  رد  دندرک  رـضاح  هرقن  زا  قبط  هس  داوج ع 

روتسد نومأم  ( 2  ) دوب ینوکسم  یعورزم و  ياهنیمز  زا  یتمسق  هلابق  هرخالاب  رایسب و  ياههیطع  ناوارف و  میـس  رز و  زا  بوتکم  یئاهدنس 
اهنآ داد 

ص:628  ، داشرإلا همجرت 
نوریب ار  فوج  بوتکم  هداتفایم  نانآ  زا  یکی  تسدب  هک  اهیدنبهتـسب  نآ  زا  کی  ره  دندرک و  شخب  دوخ  نایرابرد  صاوخ  نایم  رد  ار 

رز ياههسیک  نیا ، زا  سپ  دشیم . هدراذگ  وا  رایتخا  رد  هلصافالب  درکیم  هبلاطم  یتنطلس  صاخ  لحم  زا  هدش  هتشون  وا  مانب  هچنآ  هدروآ و 
هدافتسا هک  يرایـسب  ياههیطع  اههزئاج و  زا  یـصخرم  تقو  رد  دندوب  هتفای  راب  هک  اهنآ  هصالخ  دشیم و  میـسقت  نیریاس  نایم  رد  میـس  و 

. دندوب رادلام  ینغ و  یمدرم  دندوب  هدرک 
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. درکیم هناهاش  ياهکمک  نایاونیب  همه  هب  كرابم  دقع  نیا  زا  یماکداشب  مه  نومأم  و 
همه رب  ار  وا  دیـشوکیم و  ترـضح  نآ  میظعت  رد  دومنیمن و  تشاذگورف  داوج ع  ترـضح  مارتحا  زا  هقیقد  دوب  هدنز  هک  یتقو  ات  نومأم 

. درکیم تفوطع  تشادیم و  مدقم  یتنطلس  نادناخ  نادنزرف و 
هتشادن و ظوفحم  ارم  مارتحا  هل  مظعم  هدرک  تیاکش  رفعج  وبا  ترضح  زا  همان  نآ  رد  هتـشون و  شردپ  هب  همان  هنیدم  زا  لضفلا  ما  دنیوگ 

نیا زا  میئامن  مارح  وا  رب  ار  ادـخ  لالح  هک  میدرواین  رد  رفعج  وبا  يرـسمهب  ارت  ام  داد  خـساپ  نومأم  هدروآ . رـسمه  هتفرگ و  نز  نم  هیلع 
. سیونم امب  همان  نینچ  سپ 

هدیسر و هفوکلا  باب  هب  ناعیاشم  نایهارمه و  قافتاب  درکیم  تمیزع  هنیدم  بناجب  دادغب  زا  لضفلا  ما  اب  هارمه  رفعج  وبا  هک  یماگنه  ( 1)
یبآ فرظ  رفعج  وبا  ترضح  دوب  يرابیب  تخرد  دجـسم  نحـص  رد  دش  دجـسم  دراو  هدرک  لوزن  بیـسملا  راد  هب  باتفآ  بورغ  ماگنه 

ُرْـصَن َءاج  اذِإ  دـمح و  هروس  لوا  تعکر  رد  هک  دروآ  اجب  مدرم  اب  تیفیک  نیاب  ار  برغم  زامن  تفرگ و  وضو  تخرد  نآ  ریز  رد  هدـیبلط 
هدناوخ دهـشت  هدروآ  اجب  ار  موس  تعکر  دناوخ و  تسد  ءاعد  عوکر ، زا  شیپ  هَّللا و  وه  لق  دـمح و  هروس  مود  تعکر  رد  دـناوخ و  ِهَّللا 

اجب هلفان  تعکر  راهچ  دناوخب  بیقعت  هکنآ  نودب  تخادرپ و  ادخ  رکذب  هتسشن  یکدنا  سپس  داد  مالس 
ص:629  ، داشرإلا همجرت 

یئوکین راب  تخرد  دندید  مدرم  دیـسر  تخرد  نآ  هب  نوچ  دـش و  جراخ  دجـسم  زا  هدرازگ  رکـش  هدجـس  ود  هدـناوخ و  بیقعت  دروآ و 
. دوب هنادیب  نیریش و  رایسب  هویم  دندرک  هدافتسا  نآ  هویم  زا  هدش  بجعتم  هدروآ 

دادجا ابآ و  نیمزرـس  رد  هتـسویپ  دش و  راپـسهر  هنیدم  فرطب  تقونامه  تیب  لها  داوج  هدرک و  عادو  شترـضح  اب  ناگدننکهقردب  يراب 
نم انقزرا  مهللا   ) دوب ملاع  لها  يارب  تکرب  شیاسآ و  هنوگ  همه  هیام  شدوجو  هکلب  دشاب  هتشاد  یسکب  يرازآ  كدنا  هکنآ  نودب  دوخ 
داوج ترضح  جنپ ، تسیب و  تسیود و  لاس  زاغآ  يو  دیسر  مصتعم  هب  یگراوخمکش  ینیشنتخت و  تبون  ات  دربیم  رـسب  هتیطع ) هدوج و 
رانک رد  دومرف و  تلحر  لاس  نامه  هدـعق  يذ  نایاپ  رد  ات  هداد  رارق  رظن  تحت  نومیمان  رهـش  نآ  رد  ار  شبانج  هدـناوخ و  دادـغب  هب  ار  ع 

. دش نوفدم  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  شراوگرزب  دج 
هتخیوآ و ریجنز  هدـنکب و  اجنآ  رد  هدرک  توبن  ياعدا  هک  ار  ماش  لها  زا  يدرم  مدینـش  مدوب  « 1  » رکـسع رد  نم  هتفگ  دلاخ  نب  یلع  ( 1)
ار هدربمان  تاقالم  ياضاقت  نانابنادنز  زا  دوب  هلیـسو  رهب  هتفر و  نادنزب  مشاب  هدرک  ندید  هزات  ربمغیپ  زا  هکنآ  يارب  نم  دناهدومن  سوبحم 

نیاب هک  يدرک  هچ  تسیچ و  وت  هصق  درم  يا  مدیـسرپ  دمآ  مرظن  هب  علطم  دنمدرخ و  يدرم  هدـش  نادـنز  دراو  مدـش  قفوم  هرخالاب  هدرک 
؟ يدش التبم  الب 

. مدوب لوغشم  تدابع  هب  هتخیوآ  اجنآ  رد  ار  نیسح ع  ماما  ترضح  رهطم  رس  دنیوگیم  هک  یلحم  رد  مماش و  مدرم  زا  نم  داد  خساپ 
هجوتم يوب  مدید  دوخ  ربارب  رد  ار  يدرم  هتخادرپ  ادخ  دایب  تدابع  بارحم  رد  هشیمه  تداعب  یبش 

______________________________

ماـن قیـشر و  نب  نسح  یلع و  نب  دـمحم  تساـجنیا  زا  هدوب و  رـصم  رد  هلحم  روباـشین و  رد  هلحم  ماـن  رکـسع  دـسیونیم : سوماـق  رد  ( 1)
اجنآ زا  هدوب  رـصع  ءابدا  زا  هک  هَّللا  دـبع  نب  نسح  هَّللا و  دـبع  نب  نیـسح  ناتـسزوخ و  رد  تسیرهـش  ماـن  هرـصب و  هلمر و  رد  تسیاهلحم 

هدرک و اـنب  مصتعم  ار  اـجنآ  هک  تسارماـس  ماـن  رـصم و  رد  تسا  یکرهـش  نیتـیرق و  رد  تـسیاهعلق  سلباـن و  رد  تـسا  یلحم  دنتـسه و 
. دنبوسنم اج  نادب  نسح  شدنزرف  يداهلا و  یلع  نسحلا  وبا  هدرب و  اجنآ  رد  ار  شرکسع 

ص:630  ، داشرإلا همجرت 
نیا دیـسرپ  نم  زا  مدـید  هفوک  دجـسم  رد  ار  دوخ  هتفر  یهار  كدـنا  هتـساخرب  رمـالا  بسح  منک  تکرح  اـج  زا  درک  رما  نمب  ( 1  ) مدش
مهنم تشگرب  سپس  مدش  لوغشم  ندناوخ  زامنب  وا  اب  نم  ناوخب  زامن  تفگ  تسا  هفوک  دجـسم  نیا  يرآ  متفگ  یـسانشیم ؟ ار  دجـسم 
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زامن وا  هارمه  مهنم  هدرازگ ، زامن  هداد  ادخ ص  لوسرب  مالـس  میمرکا  لوسر  دجـسم  رد  مدـید  تفر  هار  یکدـنا  مدرک  هعجارم  وا  هارمه 
رد هک  متفای  یلحم  رد  ار  دوخ  دشن  هلـصاف  هدمآ  نوریب  مدرک  فاوط  میدش  دراو  همرکم  هکمب  هار  يرادقم  زا  سپ  هدمآ  نوریب  مدـناوخ 

. دش دیدپان  نم  مشچ  زا  صخش  نآ  مدوب و  لوغشم  تدابعب  اجنآ 
هدش نامداش  شرادید  زا  هدرک  ترایز  ار  صخـش  نامه  دعب  لاس  مدوب  نادرگرـس  ریحتم و  تشذـگ  هقباسیب  دـمآشیپ  نیا  زا  لاس  کی 

لوسر و ترـضح  رهطم  دـقرم  ترایزب  هدومن و  نمب  ار  هیلاع  تاماقم  هدومن  تباجا  ار  شاهیرما  درک  توعد  هتـشذگ  لاس  دـننام  ارم  زاـب 
. دیامرف تقرافم  نم  زا  تساوخ  هدش  دراو  ماشب  هک  تشگزاب  رد  مدش  فرشم  ادخ  هناخ 

قارف ناتساد  وت  اب  مهد  حرش  هن  رگ  وقارف  نایب  رس  درادن  هماخ  نابز 
قارف ناوخ  مروخیم ز  رگج  نوخ  مادمرای  زا  رود  بابک  دش  ملد  قوش  زوس  ز 

تمظع نآ  اب  يورین  ارت  هک  یـسکب  دـنگوس  مدرکـضرع  قارف  نامناخ  ود  اب  هیـس  رجه  يور  هکبر  ای  ناـهج  رد  دروآ  هک  رجه  قارف و 
نآ زا  نم  ممالّـسلا  مهیلع  رفعج » نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم   » نم دومرف  اـمرف  یفرعم  نمب  ار  تترـضح  مدرک  هدـهاشم  دوخ  هک  هداد 

. مدومنیم تیاکح  ار  دوخ  هدهاشم  مدرکیم  تاقالم  هک  دارفا  زا  یخرب  اب  هدیدرگ  مورحم  شبانج  رادید  زا  هک  سپ 
دیقم هتفای  روضح  نوچ  هدیبلط  ارم  دیسر  تایز  کلملا  دبع  نب  دمحم  ضرعب  هقباسیب  دمآشیپ  نیا 

ص:631  ، داشرإلا همجرت 
. هدرک توبن  ياعدا  وت  هک  دنهدیم  تبسن  نمب  منادنز و  رد  نونکا  مه  ینیبیم  هچنانچ  داتسرف و  قارعب  هتخاس و 

هکلب تسین  توبن  یعدـم  هک  ار  وا  هصق  نم  يرآ . تفگ  مهد ؟ عالطا  تایز  دـمحم  هب  ارت  هیـضق  یهدـیم  هزاـجا  مدرک  داهنـشیپ  نم  ( 1)
وگب هدربمانب  دوب  هتـشون  نم  همان  تشپ  رد  دـمحم  هتـشون  دـمحم  هب  تسکاـپ  تبـسن  نیا  ثول  زا  شنماد  هدـمآ و  شیپ  وا  يارب  هدـهاشم 

زا ار  وا  دیایب و  مه  سک  نامه  هدروآ  ماشب  هکم  زا  هدرب و  هکمب  هنیدم  زا  هنیدـمب و  هفوک  زا  هفوکب و  ماش  زا  بش  کی  رد  ارت  هک  یـسک 
. دنک اهر  نادنز 

لاوحا يو  زا  ات  متفر  نادنزب  دادـماب  ادرف  متـشادن  هراچ  هار  درک و  تقر  وا  لاحب  ملد  هدـش و  كانهودـنا  رایـسب  دیـسر  نمب  هک  همان  نیا 
مدرم زا  رگید  هدـع  نادـنز و  سیئر  نانابـساپ و  نایرکـشل و  مدـید  میاـمن  هیـصوت  یئابیکــش  ربـصب و  ار  وا  هدرک و  یئوـجلد  هدیــسرپ و 

رارف نادنز  زا  هتـشذگ  بشید  هدرکیم  توبن  ياعدا  هک  ینادنز  درم  دـنتفگ  هدیـسرپ  ار  ناشبارطـضا  ببـس  دـنرطاخ  ناشیرپ  برطـضم و 
. هدوبر رد  ار  وا  نامسآ  غرم  ای  هتفر  ورف  نیمزب  مینادیمن  ام  هدرک 

زا داوج ع  ترـضح  تیانعب  سوبحم  صخـش  تسناد ، هک  نیا  زا  سپ  دوب و  کلـسم  يدـیز  رما ، نیا  هدـهاشم  زا  شیپ  ات  دـلاخ  نب  یلع 
. دیدرگ مدق  خسار  هدیقع  نیا  رد  درک و  ادیپ  بانج  نآ  تماماب  داقتعا  تفای  تاجن  نادنز  یتحاران 

هدروخ اود  ار  زور  نآ  بش  مدش و  بایفرش  شسدقا  روضح  نومأم  رتخد  اب  رفعج  وبا  یسورع  زور  دادماب  رد  دیوگ  یمـشاه  دمحم  ( 2)
ترضح منک  بلط  بآ  یسلجم  نانچ  رد  متساوخیمن  مدوب و  هنـشت  هزادنایب  تقونامه  مدوب و  نم  دش  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  دادماب  و 

؟ هنشت هکنیا  دننام  دومرف  هدرک  هجوت  نمب  رفعج ع  وبا 
ص:632  ، داشرإلا همجرت 

شاک يا  هک  مدش  تحاران  ماهنـشت  مدرکـضرع  هکنیا  زا  نم  دـنک ، رـضاح  بآ  داد  روتـسد  هدـیبلط  ار  مالغ  ترـضح  يرآ . مدرکـضرع 
دـشن هلـصاف  مدش  كانهودنا  تبـسانم  نیدب  مسرب  تکالهب  دوخ  تسدب  نم  دنروایب و  یمومـسم  بآ  تسا  نکمم  اریز  مدادـیمن  عالطا 

دـیماشآ و هتفرگ  مالغ  زا  ار  بآ  فرظ  دز  يدـنخبل  هدـش  هجوتم  نمب  ترـضح  دومن  كرابم  روضح  میدـقت  یبآ  فرظ  دـش  دراو  مالغ 
دوخ هدیبلط  بآ  تسخن  دننام  شترـضح  هدش ، هنـشت  رگید  راب  مدوب  بایفرـش  شـسدقا  روضح  ینالوط  یتدم  مدیماشآ و  هداد  مه  نمب 

. دز دنخبل  دومرف  هجوت  فطع  هک  یماگنه  رد  زین  هعفدنیا  مدیماشآ و  هدومرف  تیانع  مه  نمب  دیماشآ و 
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هـضفار هچنانچ  مدیمهف  اجنآ  دومن  دای  ادخب  دـنگوس  درک  لقن  نم  يارب  ار  ربخ  نیا  هک  یماگنه  یمـشاه  دـمحم  هتفگ  هزمح  نب  دـمحم 
. تسا ربخاب  مدرم  ياهلد  زا  رفعج  وبا  دندقتعم 

نآ نم و  زا  ریغب  يرگید  مدوب و  راکبلط  شترـضح  زا  مهرد  رازه  راهچ  دومرف  تلحر  اضر ع  ترـضح  هک  یماـگنه  دـیوگ  یفرطم  ( 1)
رمالا بسح  ادرف  ایب ، ام  روضحب  دادـماب  ادرف  داتـسرف  ار  یـسک  رفعج  وبا  ترـضح  هیلا ، راشم  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دوبن  ربخاـب  باـنج 

تـشادرب ار  دوخ  يالـصم  يرآ  مدرکـضرع  يدوب  راکبلط  وا  زا  مهرد  رازه  راهچ  درک  تلحر  هک  نسحلا  وبا  مردپ  دومرف  مدش  بایفرش 
. دومرف تیانع  نمب  تشاد  شزرا  مهرد  رازه  راهچ  تقو  نآ  هک  ار  اهنآ  دوب  يدنچ  ياهرانید  نآ  ریز  رد 

ار بانج  نآ  تماق  متـساوخ  هدـید  ار  رفعج  وبا  شدـنزرف  دوب  هدرک  تلحر  نسحلا  وبا  ترـضح  هک  يزاـغآ  رد  دـیوگ  دـمحم  نب  یلعم 
اج نامه  رفعج  وبا  ترضح  میامن  فیصوت  دوخ  نارای  يارب  ات  میامن  یسررب  الماک 

ص:633  ، داشرإلا همجرت 
هک هدرک  تباث  ار  تماـما  زین  لـیلد  ناـمه  هب  هدروآ  توبن  تاـبثا  يارب  هک  یلیلد  ناـمه  لاـعتم  يادـخ  یلعم  يا  تفگ  هدومرف و  سولج 

. میدیزگرب دوخ  مکح  فرشب  ار  وا  یکدوک  رد  ام  ینعی  اِیبَص  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  دیامرفیم 
هچب ار  کـی  ره  متـسناد  یمن - دوب و  نم  اـب  موـلعم  ریغ  هماـن  هس  مدـش  بایفرـش  رفعج ع  وـبا  ترـضح  روـضح  دـیوگ  يرفعج  دواد  ( 1)

دومرف هتفرگ  ار  يرگید  تسا  بیبش  نب  نایر  همان  نیا  دومرف  هتفرگ  ار  اهنآ  زا  یکی  ترـضح  مدوب  مومغم  رظن  نیا  زا  مناسرب و  یـصخش 
نیا دومرف  هتفرگ  ار  یموس  همان  دومنیم و  مسبت  ترـضح  مدرکیم و  قیدـصت  هدوب  ریحتم  هک  یلاح  رد  نم  تسا  صخـش  نالف  هماـن  نیا 

ات دهاوخیم  وت  زا  هدب و  نم  يومع  رـسپ  نالفب  ار  رادقم  نیا  دومرف  هدرک  تیانع  نمب  رانید  دصیـس  هاگنآ  تسا  صخـش  نالفب  قلعتم  مه 
. نک یفرعم  يروهشیپ  هب  ار  وا  مه  وت  یئامن  یفرعم  ناروهشیپ  زا  یکیب  اریو 

هداد عالطا  ترضح  هچنانچ  يو  مدومن  میدقت  ار  روبزم  غلبم  مدرک و  تاقالم  رفعج  وبا  ترـضح  يومع  رـسپ  اب  هک  یماگنه  دیوگ  دواد 
. میامن یفرعم  ناروهشیپ  زا  یکیب  عاتم  دیرخ  يارب  اریو  ات  درک  تساوخرد  نم  زا  دوب 

هدرک و یفرعم  يو  زا  موـشیم  بایفرـش  رفعج  وـبا  ترـضح  روـضح  هک  یماـگنه  تشاد  راـهظا  نمب  یناـبراس  هار  رد  دـیوگ  وـمه  و  ( 2)
يارب هک  یماگنه  نم  دهد  تکرـش  دوخ  یـصخش  ياهراک  رد  شناراذـگراک  یکی  اب  اریو  ترـضح  ات  هتفگ  وا  هچنانچ  منک  تساوخرد 
راهظا ات  مدرکن  ادیپ  تصرف  تقو  نآ  تسندروخ  اذغ  لوغـشم  ترـضح  دنراد و  روضح  یتعامج  مدید  مدش  بایفرـش  وا  هتـساوخ  ماجنا 

نآ زا  سپ  میامن  هدافتـسا  نآ  زا  ات  درک  رما  هدرک و  تیانع  نمب  دومرفیم  لیم  هچنامه  زا  ترـضح  میامن  غالبا  كرابم  ضرعب  ار  نابراس 
ماجنا رد  ار  وا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  هدمآ  مشاه  وبا  اب  هک  ینابراس  دومرف  دوخ  مالغب  دوشب  يراهظا  نم  هیحان  زا  هکنآ  نودب 

ص:634  ، داشرإلا همجرت 
. نک کیرش  دوخ  اب  اهراک  روما و 

منآ و ندروخب  صیرح  مرادیم و  تسود  ار  لگ  یلیخ  نم  متـشاد  هضرع  میتفر  اهغاب  زا  یکی  هب  شـسدقا  روضح  يزور  دیوگ  ومه  ( 1)
دنزاس نوریب  نم  لد  زا  ار  نآ  تبحم  دنیامرف و  اعد  امش  ناگدنب  ترضح  تسا  هتسیاش  تسا  روآنایز  یجازم  عضوب  نآ  ندروخ  منادیم 

. درک لئاز  وت  لد  زا  ار  لگ  تبحم  لاعتم  يادخ  دومرف  مشاب  هداد  هقباس  هکنآ  نودب  زور  هس  زا  سپ  هدومرفن  یخساپ  ترضح 
تسناوارف و بانج  نآ  تاداع  قراوخ  تازجعم و  هراب  رد  رابخا  دمآیمن  مدب  لگ  هزادناب  يزیچ  چیه  زا  نایب ، نیا  زا  سپ  دیوگ  هدربمان 

. دیامنیم نیمأت  ار  ام  ضرغ  میدش  ضرعتم  هک  ار  ياهزادنا  نیمه 

شنادنزرف وا و  رهطم  دقرم  رفعج و  وبا  ترضح  تافو  ببس  مشش  تسیب و  باب 

. هدرک تلحر  دادغب  رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  هک  میدرک  دای  هداد و  رکذت  ار  رفعج  وبا  ترضح  دالیم  نیا  زا  شیپ  ( 2)
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متشه تسیب و  بش  مه  ترضح  نآ  درک  راضحا  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  شترضح  مصتعم  هک  دوب  نآ  دادغب  هب  وا  تمیزع  ببـس  میتشون  و 
. تفای تلحر  لاس  نامه  هدعق  يذ  هام  رد  دش و  دراو  دادغب  هب  تسیب  تسیود و  لاس  مرحم 

. منک اضما  ار  نآ  تحص  مناوت  یمن - هدیسرن و  توبث  هب  نم  يارب  هتفگ  نیا  تحص  نکیل  دندرک  مومسم  ار  بانج  نآ  دناهتفگ  یخرب 
ص:635  ، داشرإلا همجرت 

هام دنچ  لاس و  جنپ  تسیب و  تلحر  زور  رد  دش و  نوفدم  شیرق  رباقم  رد  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  شدج  راوج  رد  رفعج  وبا  ترـضح 
. تشاد

. دنتفگیم مه  یضترم  بجتنم و  ار  ترضح  نآ  و 
رـسپ دنزرف  یـسوم  یلع و  زا  ریغب  هماما و  همطاف و  یـسوم و  هدـش و  رارقرب  تماما  دنـسمب  يو  زا  سپ  هک  یلع  زا  دـنترابع  وا  نادـنزرف  و 

. هتشادن رگید 
تفالخ و تدـم  لئاضف و  رابخا و  زا  یـشخب  تماما و  لئالد  دـلوت و  خـیرات  رفعج و  وبا  زا  سپ  ماما  لاوحا  ناـیب  رد  متفه  تسیب و  باـب 

. بانج نآ  هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  ربق و  لحم  تافو و  تلع  رمع و 
هتـشادن ریظن  لامک  تلیـضف و  رد  هدوب و  عمج  وا  رد  تماما  لاصخ  همه  اریز  هدوب  یلع ع  نسحلا  وبا  شدنزرف  رفعج  وبا  زا  سپ  ماما  ( 1)

. هدیزگرب تفالخ  ماقمب  ار  وا  شردپ  هتفای و  عیقوت  وا  مانب  تفالخ  صن  هدوبن و  تیالو  ماقم  زئاح  يرگید  وا  زا  ریغب  و 
نس رد  راهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  بجر  هام  رد  هدش و  دلوتم  هرونم  هنیدم  رد  هدزاود  تسیود و  لاس  هجحیذ  همین  رد  يداه  ترضح 

. هتفای تلحر  ارماس  رد  يدنا  لاس و  کی  لهچ و 
. تفای تلحر  ات  درب  رسب  اجنآ  رد  نانچمه  ترضح  نآ  درک و  راضحا  ارماسب  هنیدم  زا  نیعا  نب  ۀمثره  نب  ییحی  هارمهب  ار  وا  لکوتم 

. هنامس مانب  دوب  يدلو  ما  شردام  لاس و  هس  یس و  وا  تماما  تدم  و 
ص:636  ، داشرإلا همجرت 

ترضح نآ  تفالخب  هراشا  تماما و  هب  حیرصت  متشه  تسیب و  باب 

زا نم  امش  يادف  متشاد  هضرع  هدش  بایفرش  شرونا  روضح  دش  دادغب  مزاع  هنیدم  زا  رفعج  وبا  هک  یلوا  هعفد  هتفگ  نارهم  لیعامـسا  ( 1)
هدرک هجوت  نمب  ینادنخ  تروص  اب  ترـضح  دیئامرف  نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  نونکا  مه  مراد  اضاقت  متـسین  نیب  شوخ  امـش  رفـس  نیا 

روضح درک  راضحا  ار  شترضح  مصتعم  هک  لاس  نآ  دسریمن و  نمب  یبیسآ  رفس  نیا  زا  هتـشادنپ و  وت  هک  تسین  یلاس  نآ  لاسما  دومرف 
يرآ دومرف  دش  رت  شنـساحم  هک  تسیرگ  ردقنآ  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  يراد  رفـس  تمیزع  هک  کنیا  متـشاد  هضرع  هتفای 

. تسا یلع  مدنزرفب  هجوتم  تماما ، رما  دش ، مهاوخ  راتفرگ  نانمشد  بیسآ  هب  هک  تسا  يرفس  نامه  نیا 
بـش ره  مدادـیم و  ماـجنا  ار  دوخب  طوبرم  ياـهراک  مدوب و  رفعج ع  وـبا  ترـضح  لزنم  مزـالم  نم  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  یناریخ  ( 2)

دوب نیا  رب  رارق  درکیم و  یئوجزاب  دوب  هدش  شضراع  هک  یتهاقن  زا  دیسرپیم و  ار  ترـضح  نآ  لاوحا  دمآیم و  يرعـشا  دمحا  هاگرحس 
. دومنیم تولخ  لوسر  اب  یناریخ  درکیم و  تکرح  دمحا  دشیم  دراو  یناریخ  رفعج و  وبا  نایم  لوسر  هاگ  ره 

لوسر داتـسیا  دینـشیم  ار  ام  يوگتفگ  هک  يرانک  رد  ار  بش  نآ  نکیل  درک  تکرح  اج  زا  دـمحا  دـش  دراو  لوسر  هشیمه  نوناـقب  یبش 
یلع مدـنزرفب  هجوتم  تماما  رما  منکیم و  تلحر  يدوز  نیمهب  نم  دـیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  وت  يالوم  تشاد  راهظا  دـمآ و  نم  شیپ 

دیدرکیم هلماعم  نم  اب  هک  نانچمه  تسا  مزال  امش  رب  تسا و 
ص:637  ، داشرإلا همجرت 

رب نخس  متفگ  تفگ  هچ  وت  اب  لوسر  دیسرپ  تشگرب  دوخ  لحمب  دمحا  درک و  هعجارم  لوسر  نیا  زا  سپ  ( 1  ) دیئامن تعاطا  وا  رماوا  زا 
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. داد عالطا  نمب  دایز  مک و  نودب  ار  لوسر  ياههتفگ  هرخالاب  مدینش و  ار  همه  نم  تفگ  وا  ار  هچنآ  داد  خساپ  دمحا  درکن  نایب  یفالخ 
زا دیهدن و  شوگ  نارگید  ياهنخسب  اوسـسجت » ال   » دیامرفیم ادخ  اریز  هدشمارح  بکترم  تلمع  نیا  اب  متـشاد  راهظا  هدش و  تحاران  نم 
وت تداهش  هب  ام  يزور  دیاش  راد  هگن  یهاوگ  ناونعب  ار  اهنآ  يدینش  يونشب  دیابن  ار  هچنآ  هک  کنیا  دیئامنن و  سـسجت  دارفا  یناهن  روما 
رفن هد  نایم  رد  هدرک و  رهم  ار  اهنآ  هتشاگن و  هخسن  هد  رد  ار  هدربمان  تلاسر  دادماب  یئامنن  راهظا  یضتقم  عقوم  ات  راهنز  میشاب و  دنمزاین 

اههمان تفرگ  ارم  نابیرگ  گرم  هضراع  میامن  هبلاطم  امش  زا  ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  هاگ  ره  متفگ  مدومن و  میـسقت  دوخ  نارای  ناگرزب  زا 
. دیئامن لمع  اهنآ  نومضمب  هدوشگ و  ار 

درگ جرف  نب  دمحم  دزن  هباحص  ناگرزب  مدرک  ادیپ  عالطا  هک  یتقو  ات  مدماین  نوریب  هدش و  نیـشنهناخ  رفعج  وبا  ترـضح  تلحر  زا  سپ 
دوبن راک  رد  ترهـش  فوخ  هاگ  ره  تفگ  هدرک  مالعا  نانآ  عامتجا  زا  ارم  دمحم  دنیوگیم  نخـس  يو  اب  تماما  رما  صوصخ  رد  هدمآ و 

. یئایب ام  شیپ  قح  رما  زاربا  يارب  هدش  راوس  دوخ  تسنیا  رد  حالص  نکیل  مدمآیم  وت  شیپ  تیعمج  نیمه  اب 
یـشیامزآ كدنا  اب  نکل  هدمآ  درگ  يرایـسب  هدع  هداد  رکذـت  هچنانچ  هدـش  دراو  عمجم  نآب  هدـش  راوس  هدربمان  تساوخرد  قبط  مه  نم 

داهنشیپ دنتشاد  روضح  دوب و  ناشدزن  نم  روهمم  ياههمان  هک  اهنآ  هب  ههبـش  کش و  عفر  يارب  نم  دناهدش  التبم  کش  هضراعب  دش  مولعم 
هئارا عمجم  لها  رب  ار  یتناما  ياههعقر  ات  مدرک 

ص:638  ، داشرإلا همجرت 
. متشاد رفعج ع  وبا  ماما  زا  هک  تسا  يروتسد  اههمان  نیمه  نومضم  متشاد  راهظا  اههعقر  هئارا  زا  سپ  دنهد 

هاوگ ناونعب  مه  ار  يرگید  دوش  راوتـسا  تیناقح  هکیرا  رب  رتشیب  رتهب و  وت  نخـس  هکنآ  يارب  تسنآ  رتهب  دـنتفگ  نارـضاح  زا  یخرب  ( 1)
ار تلاسر  نیمه  تسا و  رـضاح  يرعـشا  رفعج  وبا  کـنیا  دومرف  هداـمآ  تسامـش  هقـالع  دروم  هچنآ  لاـعتم  يادـخ  متفگ  یئاـمن  رـضاح 

. دینک لاؤس  وا  زا  دیامنیم  یهاوگ  ماهدینش  هکیروجب 
تهج نودب  ار  یقح  رما  دهاوخیم  وا  مدید  هک  نم  دشن  رـضاح  تداهـش  يارب  درک و  فقوت  يو  هتـساوخ  یهاوگ  رفعج  وبا  زا  نارـضاح 

. میئامن هلهابم  رگید  کی  اب  دیاب  یتسین  تداهش  يارب  رضاح  هاگ  ره  متفگ  هدش  تحاران  دراذگب  اپ  ریز 
تسا یتمرکم  تماما  رب  تداهـش  مدینـش و  ار  هروبزم  تلاسر  مهنم  دیوگیم  وا  هچنانچ  يرآ  تفگ  هدشن و  هلهابم  يارب  رـضاح  رفعج  وبا 

. میامن نامتک  ار  تداهش  مناوتیمن  تسا  راک  رد  هلهابم  ياپ  هک  نونکا  دشاب و  برع  زا  يدرم  يارب  متساوخیم  نم  هک 
نسحلا وبا  تماما  میلـست  همه  هکنیا  زج  هدماین  نوریب  عمجم  نآ  زا  مدرم  درک و  رتاجرباپ  ار  یناریخ  قح  بلطم  رفعج ، وبا  تداهـش  يراب 

. دندش يداه ع 
ینالوط ام  باتک  مینک  دای  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  هاگ  ره  تسا و  رایـسب  یتسارب  يداه ع  ترـضح  تماما  رب  صن  صوصخ  رد  رابخا  و 

دوجو يرگید  یعدم  نامز  نآ  رد  دندش و  يداه  ترـضح  ناعذالا  بجاو  نامرف  میلـست  هعیـش  ناگرزب  میدـید  هکنیا  زا  دـش و  دـهاوخ 
. دزاسیم زاینیب  ترضح  نآ  تماما  رب  صوصن  زا  یکاح  رابخا  لیصفت  زا  ار  ام  دزاس  هبتشم  نایعیش  رب  ار  تماما  رما  دناوتب  هک  تشادن 

ص:639  ، داشرإلا همجرت 

مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  تانیب  نیهارب و  هفیرط و  رابخا  نایب  رد  مهن  تسیب و  باب 

يادف مدرکضرع  يراد ؟ یعالطا  هچ  قثاو  زا  دومرف  هدیسر  يداه  نسحلا  وبا  ترضح  روضح  هرونم  هنیدم  رد  دیوگ  یطابـسا  ناریخ  ( 1)
شیب زور  هد  تدم  متـشاد و  عالطا  وا  لاوحا  زا  رتهب  رتکیدزن و  واب  نارگید  زا  نم  تشادن و  یتهاقن  مدـش  هنیدـم  مزاع  هک  یماگنه  امش 

. ماهدش ادج  وا  زا  هک  تسین 
متفگ هچنانچ  دومرف  ترضح  هدرمن  مناد  یم - مربخاب و  وا  زا  رتشیب  همه  زا  نم  مدرکضرع  هدرم  وا  دنیوگیم  هنیدم  مدرم  دومرف  ترـضح 
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. تسوا دوخ  سدقا  تاذ  روظنم  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  هلمج  نیا  زا  نم  هدرم  وا  دنیوگیم  مدرم 
تراـما ریرـس  رب  نونکا  وا  دوـمرف  دربـیم  رـسب  نادـنز  رد  لاوـحا  نیرتدـب  اـب  وا  مدرک  ضرع  يراد ؟ یعـالطا  هچ  رفعج  زا  دیـسرپ  سپس 

هدـش و تخـس  وا  رب  راک  کنیا  دومرف  تسوا ، رما  رما  دنتـسه و  وا  اـب  مدرم  متفگ  تسلاـح ؟ هچ  رد  تاـیز  نبا  دیـسرپ  هدـش . نیزگیاـج 
هب لکوتم  رفعج  درم و  قثاو  ناریخ ، يا  دوش . يراج  دیاب  ادخ  ماکحا  تاردقم و  دومرف  هدـش و  تکاس  هاگنآ  هدـیدرگ . هریت  وا  راگزور 
زا وت  تمیزع  زا  سپ  زور  شش  دومرف  داتفا  قافتا  تقو  هچ  اهدمآشیپ  نیا  مدیسرپ  دش  هتشک  تایز  رسپ  دیدرگ و  رارقرب  وا  ینیشنياج 

. ارماس
ص:640  ، داشرإلا همجرت 

یحارج چیه  دنک و  میلـست  خزود  کلامب  ناج  نآ  رازآ  زا  دوب  کیدزن  هک  دش  رهاظ  یلمد  لکوتم ، ندـب  رد  هتفگ  يرهاط  میعن  نبا  ( 1)
میس رز و  دوخ  لام  زا  دنک  ادیپ  افـش  هدربمان  هاگ  ره  درک  رذن  لکوتم  ردام  دروآ  نوریب  ار  نآ  هدولآ  هدام  هدز و  رتشین  ار  نآ  تسناوتیمن 

. درادب میدقت  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  يارب  یناوارف 
دشاب هتشاد  یئوراد  وا  دیاش  یتسرفب  نسحلا  وبا  ترضح  روضح  ار  یسک  تسا  نکمم  درک  داهنـشیپ  واب  مه  هدربمان  ریزو  ناقاخ  نب  حتف 

ماما ع سدقا  روضح  لکوتم  لوسر  داتـسرف . هیلا  راشم  ترـضح  روضح  ار  یـسک  هدـش  رـضاح  لکوتم  دـیامن  نامرد  ارت  درد  دـناوتب  هک 
دوخ تسا  نکمم  و   ) هراجنک نغور  داد  روتـسد  ترـضح  تشاد  ضورعم  ماما ع  ياپکاخ  هب  ار  لکوتم  يراـتفرگ  درد و  هدـش  باـیفرش 

ار ماما ع  روتسد  لوسر ، دوشیم  جراخ  هدولآ  هدام  هدرکزاب  رس  ادخ  نذاب  دنلامب  نآ  رب  هدرک  طولخم  بالگ  اب  ار  دشاب ) روظنم  هراجنک 
. دندرک یقلت  ءازهتسا  اب  ار  ماما ع  هدومرف  هدیدنخ و  تبابط  هنوگ  نیا  زا  نارضاح  هتفگ  لکوتمب 

هلـصافالب دـشاب  لـکوتم  لاـحب  رثؤم  باـنج  نآ  هدومرف  مدـنموزرآ  نم  مینکیم و  هبرجت  ار  وا  هتفگ  نونکا  تشاد  راـهظا  ناـقاخ  نب  حـتف 
زا اونیب  نآ  دش و  جراخ  فیثک  هدام  هدرک و  زابرـس  لمد  دـنداهن ، نآ  يور  رب  هدرک  طولخم  بالگ  اب  هدرک  رـضاح  هراجنک  داد  روتـسد 

. درک ادیپ  تاجن  گرم 
دوخ رهمب  ار  نآ  هداد و  رارق  هسیک  رد  ار  دوخ  لام  زا  رانید  رازه  هد  هدـش  دنـسرخ  يو  دـنداد  هدژم  شدـنزرف  يدوبهب  زا  هدربماـن  رداـمب 

. تشاد میدقت  ماما ع  روضح  هتخاس  روهمم 
زا یئاحطب  دوب  هتـشذگن  وا  يدوبهب  زا  زور  دنچ  داد  تشپ  تفالخ  ياکتم  رب  شیپ  دننام  هدـش  یمدآ  تفای و  یئاهر  یگراچیب  زا  لکوتم 

تشاد راهظا  هدرک و  تیاعس  رونیب ، نآ  روضح  نسحلا ع  وبا  ترضح 
ص:641  ، داشرإلا همجرت 

. هدمآ درگ  هل  مظعم  شیپ  رد  يدایز  هحلسا  لام و 
. دتسرفب لکوتم  يارب  دنک  ادیپ  هک  هحلسا  لام و  رادقم  ره  هدش و  دراو  نسحلا  وبا  هناخب  هنابش  داد  روتسد  بجاح  دیعس  هب  لکوتم  ( 1)
ماب تشپ  يور  هدراذگ  ینابدرن  هتفر  نسحلا  وبا  ترضح  هناخب  هنابش  لکوتم  رمالا  بسح  داد  عالطا  نمب  دیعس  تفگ : دمحم  نب  میهاربا 
موش قاطا  دراو  اجک  زا  متـسنادیمن  هدیدیمن و  ار  دوخ  ياپ  شیپ  نکیل  مورب  نیئاپ  اههلپ  زا  متـساوخ  بش  یکیرات  رد  هتفرگ و  رارق  لزنم 

هلـصاف مروایب  غارچ  ات  تسیاب  اج  نامه  دومرف  هدـناوخ و  ارم  قاطا  نایم  زا  نسحلا  وبا  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  مهد  ماجنا  ار  متیرومأـم  و 
نیمشپ هماج  بانج  نآ  مدید  هدش  قاطا  دراو  هدمآ  دورف  اههلپ  زا  نم  دروآ  نوریب  قاطا  زا  هدرک  نشور  یعمش  نسحلا  وبا  ترضح  دشن 

رد اهقاطا  دومرف  نمب  هتخادرپ و  دوخ  تدابع  راکب  هتفرگ و  رارق  هلبقب  ور  ریصح  زا  هداجـس  رب  هدراذگ و  رـسب  مشپ  زا  یهالک  هدیـشوپ و 
ردام رهم  هک  داتفا  يرز  هردـب  هب  ممـشچ  یقاطا  هشوگ  رد  مدروآ  تسدـب  يزیچ  رتمک  متـشگ  رتشیب  هچ  ره  هدـش  دراو  نم  تست  راـیتخا 

الاب ار  شیالـصم  هشوگ  دومرف  نسحلا  وبا  ترـضح  هتـشادرب و  ار  اهنآ  دوب  يرگید  رهمب  رـس  هسیک  زین  نآ  رانک  هدروخ و  نآ  رب  لکوتم 
. مدروآ لکوتم  روضح  ار  اهنآ  رمالا  بسح  متشادرب و  زین  ار  نآ  دوب  هدش  فالغ  يریشمش  اجنآ  رد  منزب 
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رد دـیناسر  عالطاب  ناـصوصخم  زا  یکی  دیـسرپ  نآ  رب  رهم  هسیک و  زا  هدـیبلط  ار  رداـم  هدرک  بجعت  دـید  ار  شرداـم  رهم  لـکوتم  نوچ 
میدـقت ترـضح  نآ  يارب  دوخ  لام  زا  مهرد  رازه  هد  يدرک  ادـیپ  يدوبهب  رگا  درک  رذـن  تردام  يدوب  راتفرگ  لمد  يالبب  هک  یماـگنه 

دـص راهچ  نآ  رد  دوشگ  ار  رگید  هسیک  داتـسرف و  هدشن  هتفرگ  نآ  رـس  زا  رهم  زونه  هک  ار  روبزم  غلبم  درک و  افو  دوخ  رذنب  کنیا  درادب 
. دنادرگرب ترضح  روضحب  دیعس  ار  رز  هسیک  ریشمش و  شردام و  هردب  اب  هارمه  يرگید  هردب  داد  روتسد  لکوتم  دوب . رز  رانید 

ص:642  ، داشرإلا همجرت 
دراو امش  رب  نذا  نودب  هکنیا  زا  متشاد  هضرع  يراسمرـش  لامک  اب  هدروآ و  ماما ع  روضح  ار  ریـشمش  اههردب و  رمالا  بسح  دیوگ  دیعس 

. مدوب روذعم  رومأم و  اریز  دیرادب  فاعم  ارم  مدرک  تراسج  مدش و 
. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  داد  خساپ  ترضح 

ار طایتحا  نک و  بترم  ار  دوخ  ياهراک   » دومرف موقرم  نم  يارب  نومضم  نیاب  همان  نسحلا  وبا  ترضح  هتفگ  یجخر  جرف  نب  دمحم  ( 1)
هدرک ریجنز  ارم  دمآ و  يرومأم  دشن  هلصاف  تسیچ  ترضح  نآ  روظنم  متسنادن  هدرکن و  هدافتـسا  هموقرم  نیا  رهاظ  زا  نم  هدم » تسد  زا 

رد  » دیـسر نادـنزب  ترـضح  نآ  زا  همان  رخاوا  رد  مدوب  نادـنز  رد  لاس  تشه  تدـم  درب و  نادـنزب  هدز و  رهم  متـشاد  راـیتخا  رد  هچنآ  و 
یبرغ بناجب  دسر  هچ  ات  منک  تکرح  یئاجب  متـسناوتیمن  مدوب و  نادـنز  رد  هک  همان  نیا  نومـضم  زا  نم  نکم » لوزن  یبرغ  بناج  هیحان 
نادنز زا  ارم  دش و  هتـشادرب  نم  ياپ  زا  ریجنز  دوشگ  نم  يورب  ار  جرف  برد  لاعتم  يادـخ  دـشن  هلـصاف  شیب  يزور  دـنچ  مدرک  بجعت 

. دندرک اهر 
نمب دناهتفرگ  نم  زا  ار  هچنآ  ات  دنهاوخب  ادخ  زا  مدرک  تساوخرد  هدرک  میدقت  شرونا  روضح  همان  مدـش  جراخ  نادـنز  زا  هکنآ  زا  سپ 

. تشاد دهاوخن  وت  لاحب  ینایز  دوشن  میلست  وتب  رگا  مه  یضرف  رب  ددرگیمرب و  وتب  وت  لام  يدوزب  دومرف : موقرم  ترضح  دننادرگرب 
وا راـیتخا  رد  دـناهتفرگ  يو  زا  ار  هچنآ  اـت  دـندومن  غـالبا  مه  هماـن  دـندرک  هناور  ارماـسب  ار  جرف  دـمحم  هک  یماـگنه  دـیوگ  یلفون  یلع 

(. درم هجاوخ  دمآ  رب - یگناب  ناهگان   ) تفای تافو  دمحم  دوب  هدیسرن  هیغالبا  زونه  دنروآرد 
ص:643  ، داشرإلا همجرت 

وبا ترـضحب  همان  صوصخ  نیا  رد  دمحم  يورب ، ارماسب  يدوزب  دیاب  تشون  جرف  نب  دمحم  هب  بیـضخ  نب  دمحا  دـیوگ  یلفون  یلع  ( 1)
زا سپ  هتفر  ارماسب  دمحم  تساجنآ  رد  وت  شیاشگ  هک  هدب  ماجنا  ار  تتیرومأم  دومرف  ترـضح  درک  دیدحالـص  هتـشاد و  میدقت  نسحلا 

. تشذگرد یکدنا 
دیـسر ترـضح  نآ  ربارب  نوچ  هتفر و  نسحلا  وبا  ترـضح  لابقتـسا  هب  جرف  نب  دمحم  مدید  ارماس  رد  یبش  بورغ  دیوگ  بوقعی  وبا  ( 2)

وبا ترـضح  یگزات  تفگ  متفر  وا  تدایعب  زور  دنچ  زا  سپ  دش  رامیب  دمحم  بش  نآ  يادرف  درک  هجوت  واب  یگدرـسفا  لاح  اب  ترـضح 
تـشذگرد نوچ  داد و  ناشن  نمب  دوب  هدراذـگ  رـس  ریز  هدـیچیپ و  هک  نانچمه  ار  هماج  نآ  هدومرف و  تمحرم  نم  يارب  هماج  نسحلا ع 

. دندرک نفک  نآ  رد  ار  هدربمان  دنگوس  ادخب 
تـشاد هضرع  دمحا  درک  یم - تکرح  هتـسهآ  ترـضح  دندرکیم  تکرح  بیـضخ  دمحا  اب  نسحلا  وبا  ترـضح  دیوگ  بوقعی  وبا  ( 3)
. دش هتشک  دندرک و  وا  ياپ  رب  ریجنز  دنک و  دشن  هلصاف  شیب  زور  راهچ  یمدقم . نم  رب  وت  دومرف  دیئامرف  تکرح  رتدوز  امش  يادف 

هناخ نآ  زا  ترـضح  درک  یم - رارـصا  وا  تشاد و  تنوکـس  هتـسشن و  دمحا  هب  طوبرم  هناخ  رد  نسحلا  وبا  ترـضح  دـیوگ  هدربمان  ( 4)
اجنآ زا  هک  تخاس  مهاوخ  رقتـسم  یلحم  رد  ارت  دـیوگب  واب  داتـسرف  ار  یـسک  ترـضح  دـیامن . میلـست  دـمحا  هب  ار  هناخ  دـنک و  تکرح 

. درک هراچیب  ار  وا  لاعتم  يادخ  تاقوا  نامه  رد  یئامنن  تکرح 
ص:644  ، داشرإلا همجرت 

اریز ماهداتفا  جنر  هب  اضرلا  نبا  راک  زا  نم  امش  رب  ياو  تفگ  هدرک و  شاخرپ  دوخ  نایرابردب  لکوتم  يزور  دیوگ  رـسای  نب  بوقعی  ( 1)
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لوغشم دوخ  یگدنناوخب  ارم  دیامن و  یئارسلزغ  هدرک  تمدانم  نم  اب  دنزب و  یماج  دنیشنب و  نم  اب  دیایب و  یتعاس  مدرک  شـشوک  هچ  ره 
نیا هراچ  مدشن و  قفوم  مریگب  رظن  رد  دوصقم  نیا  يارب  یهار  مناوتب  دیاش  مداد  جرخب  هلیح  هچ  ره  درک و  يراددوخ  درادـب  فوعـشم  و 

. مدرواین تسدب  ار  راک 
هزره و یمدآ  یـسوم  شردارب  کنیا  یئاـمن  لاـمعا  ار  تضرغ  ینک و  ادـیپ  تسد  اـضرلا  نباـب  یتسناوت  هن  رگا  تفگ  نارـضاح  زا  یکی 

نبا مانب  ار  وا  يراوخبارـش  هدـب و  ترهـش  ناونع  نیا  هب  ار  وا  نیزگرب و  دوخ  تمدانمب  ار  وا  تسییاـج  همه  هشیپ و  قشاـع  راوخ و  بارش 
ره هک  دنکیم  نیقی  دسانشب  ار  وا  هک  مه  یـسک  دنراذگیمن و  یتوافت  شردارب  وا و  نایم  مدرم  اریز  هدب  رارق  سلاجم  لفاحم و  لقن  اضرلا 

. دنناسکی ردارب  ود 
دارفا ریاس  نارالاسهپـس و  مشاه و  ینب - مامت  دورو  زا  سپ  دـیناوخب  رابردـب  مامت  مارتحا  اب  ار  یـسوم  هتـشون و  هماـن  داد  روتـسد  لـکوتم 

درگ اجنآ  رد  ار  ناگدنناوخ  ناراوخبارـش و  درک و  ناینب  اجنآ  رد  وا  يارب  یترامع  دراذـگ و  وا  رایتخا  رد  ار  ینیمز  دـنورب و  وا  تاقالمب 
. تخاس هدامآ  دورب  وا  تاقالمب  دناوتب  یهاگ  مه  دوخ  هک  یصاخ  لزنم  درک و  مولعم  وا  يارب  هتسیاش  ياههزئاج  دروآ و 

مالس درک  تاقالم  دوب  نارفاسم  نادراو و  هاگتاقالم  هک  فیصو  لپ  رانک  رد  وا  اب  نسحلا ع  وبا  ترـضح  دش  دراو  هک  یماگنه  یـسوم 
اوسر ماع  صاخ و  نایم  رد  دردـب و  ارت  مارتحا  هدرپ  ات  هدرک  راـضحا  رظن  نآ  زا  ارت  لـکوتم  دومرف  هدروآ  اـجب  ار  مزـال  تاـمارتحا  هدومن 
يارب ارم  طقف  منادـیم  درکـضرع  یـسوم  وشم . فالخ  بکترم  سرتب و  ادـخ  زا  یئاـمنن و  يراوخبارـشب  رارقا  وا  روضح  رد  راـهنز  دزاـس 

هدناوخ دوخ  تمدانم 
ص:645  ، داشرإلا همجرت 

هک یفالخ  لمع  نکم و  ینامرفان  ادخ  زا  نک و  ظفح  ار  تدوخ  مارتحا  لاح  نیع  رد  دومرف  ترـضح  مشیدنیب . دـیاب  هراچ  هچ  نیا  رب  انب 
. تست تمرح  کته  لکوتم  یلصا  ضرغ  اریز  هدم  ماجنا  دوش  مامت  وت  نایزب 

دنپ هظعوم و  دش و  رکذتم  وا  يارب  ررکم  ار  دوخ  نایب  رتشیب  هچ  ره  ترضح  درک و  عانتما  نسحلا  وبا  ترضح  نخـس  نتفریذپ  زا  یـسوم 
. دیشوکیم دوخ  تفلاخم  رد  نانچمه  تفریذپیمن و  دادیم 

دنکیمن وا  هیفاش  ظـعاوم  ینویاـمه و  فاـطلاب  یهجوت  درادـیمنرب و  دوخ  دنـسپان  هدارا  زا  تسد  هدربماـن  دـید  هک  نسحلا ع  وبا  ترـضح 
وا اب  ینیـشنب و  هرفـس  کی  رـس  رد  لـکوتم  اـب  هک  يراد  رظن  رد  هک  یـسلجم  هاـگ  چـیه  هک  نادـب  یتفریذـپن  ارم  راـتفگ  هک  نونکا  دومرف 

. دتفایمن قافتا  وت  يارب  دیئارسب  لزغ  دیروخب و  ذیبن  لقن و  يوش و  لوغشم  یگراوخبارشب 
تسا لوغـشم  يراکب  دنتفگیم  زور  کی  دمآیم  وا  هرامالا  راد  هب  دادماب  زور  ره  دش و  راگدنام  لکوتم  هفالخلا  راد  رد  لاس  هس  یـسوم 

دوب هدومرف  هراشا  نسحلا  وبا  ترـضح  هچناـنچ  هرخـالاب  تسا و  راـمیب  هدروخ و  اود  دـنتفگیم  موس  زور  تسا  تسم  دـنتفگیم  رگید  زور 
. دش هتشک  لکوتم  ات  دروآرد  ازع  زا  یمکش  هرفسکی  رس  دنک و  تاقالم  لکوتم  اب  تسناوتن  لاس  هس  تدم 

رحس هک  داد  روتسد  یئوراد  دمآ و  نم  نیلاب  رب  بیبط  هنابش  هک  مدش  رامیب  تخس  یماگنه  تفگ  یلع  نب  دیز  هتفگ  یلع  نب  دمحم  ( 1)
دـش جراـخ  لزنم  زا  هک  بیبـط  متـشادن ، روبزم  يوراد  لیـصحت  يارب  یهار  بش  نآ  نم  میاـمن  فرـصم  رادـقم  نیا  مه  يزور  هتفرگ و 

دناسریم و مالـس  نسحلا ع  وبا  ترـضح  تفگ  هداد و  نمب  دوب  نآ  رد  روبزم  يوراد  هک  هسیک  هدش  دراو  مد  نامه  نسحلا  وبا  راذـگراک 
. متفای يدوبهب  هدرک  لامعتسا  هتفرگ  ار  اود  نآ  نم  هدرک  زیوجت  بیبط  هک  تسا  یئوراد  نامه  نیا  دیامرفیم 

دننکیم ولغ  مدرم  نیا  هراب  رد  هک  اهنآ  دنیاجک  دومن  هفاضا  درک  لقن  نم  يارب  ار  دمآ  شیپ  نیا  دیز  هکنآ  زا  سپ  تفگ  یلع  نب  دـمحم 
. ددرگ رتشیب  ناشداقتعا  دنلابب و  دوخب  دنونشب و 

ص:646  ، داشرإلا همجرت 

رابخا زا  یشخب  نادنزرف و  ددع  تافو و  ببس  ترضح و  نآ  تلحر  ارماسب و  هنیدم  زا  نسحلا ع  وبا  ترـضح  دورو  نایب  رد  مایـس  باب 
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. نادب طوبرم 

هرادا ار  تعامج  تماما  یگنج و  روما  هرونم  هنیدـم  رد  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هک  دوب  نآ  ارماس  هب  نسحلا  وبا  ترـضح  راضحا  ببـس  ( 1)
. دسرب بانج  نآ  هب  يرازآ  هلیسو  نیدب  دوب  نآ  شروظنم  درک و  تیاعس  تیاکش و  لکوتم  هب  نسحلا  وبا  ترضح  زا  يو  درکیم 

تیاعس نم  زا  هک  هتشاد  نیا  رب  ار  وا  هَّللا  دبع  شکرس  سفن  هک  دومرف  موقرم  لکوتمب  همان  هدش  ربخاب  وا  تیاعـس  زا  نسحلا  وبا  ترـضح 
. هدوب غورد  هتشون  هچنآ  دیامن و 

نآ زا  یکاح  لعف  لوق و  هک  يزرط  نیرتهب  اب  ار  ترـضح  نآ  هتـشاد و  میدـقت  هضیرع  نسحلا ع  وبا  ترـضح  همان  تئارق  زا  سپ  لکوتم 
. دوشیم همجرت  نومضم  نیدب  لکوتم  همان  هدومن و  توعد  ارماسب  هدوب 

مارتحا وت  قوقح  زا  دیامنیم و  تاعارم  ارت  تبارق  تسا و  ربخاب  وت  تلزنم  ردق و  زا  نینمؤملا  ریما  دـعب  اما  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
تـسحالص ریخ و  هچنآب  ار  تناسک  وت و  روما  ادـخ  تسا  دـنموزرآ  دراد و  رظن  رد  تست  نادـناخ  وت و  صخـش  همزال  هچنآ  دراذـگیم و 

تالمج نیا  داریا  زا  ام  دـیامن و  ایهم  اهنآ  وت و  يارب  ار  شیاسآ  یتحار و  دزاـس و  راوتـسا  ار  ناـنآ  وت و  يوربآ  ساـسا  دـیامرف و  هداـمآ 
. میشاب هدرک  تیاعر  ناشیا  وت و  هراب  رد  تسمزال  ام  رب  هچنآ  هدرک و  ادخ  يدونشوخ  لیصحت  میتساوخ  هکنیا  زج  میرادن  یضرغ 

ص:647  ، داشرإلا همجرت 
دزاسب رانکرب  هدرکیم  هرادا  هداد و  یم - ماجنا  لاحب  ات  هک  هنیدم  تعامج  تماما  یمزر و  روما  زا  ار  هَّللا  دبع  هک  دیشیدنا  نانچ  ریما ، ( 1)

هداد یئاجبان  تبسن  هدز و  اوران  تمهت  هدروآ و  دراو  نیهوت  امش  ماقمب  هتخانـشن و  ار  امـش  قح  هدرک  هدافتـسا  امـش  همان  زا  هچنانچ  اریز 
دـیتسرد و تسار و  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  هک  دـیتسه  یـصخش  امـش  دـنادیم  دراد و  داقتعا  امـش  هراـب  رد  ار  نآ  فـالخ  اـنیقی  ریما  هک 
وا ياجب  ار  لضف  نب  دـمحم  يو ، يرانکرب  زا  سپ  هرخالاب  و  هداد . تبـسن  امـشب  هدربمان  هک  تسنآ  زا  رتیلاـع  امـش  تیـصخش  تیعقوم و 

ادیپ برقت  ریما  ادخب و  هلیـسو  نیدب  دهد و  ماجنا  ار  امـش  رماوا  دنک و  مارتحا  دـیامن و  مارکا  امـش  زا  ات  مداد  روتـسد  واب  هتخاس و  رارقرب 
. دنک

هک دیلیام  رگا  نونکا  دنیچب  امـش  لامج  ناتـسوب  زا  یلگ  دـنک و  هزات  يدـهع  تسا  دـنموزرآ  هدرک و  ادـیپ  ار  امـش  رادـید  قایتشا  ریما  و 
دنتسه امـش  هقالع  دروم  هک  یناسک  هداوناخ و  دوخ و  تسا  نکمم  دیئامرف  ظوفحم  دوخ  رادید  زا  ار  ام  هدوب و  ام  هناخ  فیـضمب  يدنچ 

همادا رفـسب  دـیئامن  هدارا  تقو  ره  دـیئامن و  رایتخا  لزنم  دیـشاب  لیام  اجک  ره  رد  دـیئامرف و  تکرح  دـیهاوخب  تقو  ره  رطاخ  نانیمطا  اـب 
رد ار  اهنآ  هدروآ و  دوخ  قافتاب  دنتـسه  وا  نامرف  رایتخا و  تحت  هک  اهنآ  ۀـمثره و  نب  ییحی  دـیناوت  یم - دیـشاب  لـیام  مه  رگا  دـیهد و 

هدراذـگ مارتحا  امـش  هیرظن  زا  ات  میداد  روتـسد  واب  نیا  زا  شیپ  ام  تسامـش و  دوخ  اب  راـیتخا  هرخـالاب  دـیئامرف و  رختفم  شیوخ  باـکر 
. دیامنن تفلاخم 

تیعقوم ریما  دزن  رد  امـش  هزادناب  سک  چـیه  ناکیدزن  نادـنزرف و  ناردارب و  زا  اریز  دـیئامن  تروشم  صوصخ  نیا  رد  مه  ادـخ  اب  کنیا 
هقالع راهظا  دوخ  ناسکب  دراد  تفوطع  نابرهم و  امشب  هدربمان  هک  رادقم  نآ  درادن و 

ص:648  ، داشرإلا همجرت 
. داب امش  رب  ادخ  تمحر  مالس و  درادن  شمارآ  دنکیمن و 

. هس لهچ و  تسیود و  لاس  ةرخآلا  يدامج  هام  سابع  نب  میهاربا 
دراو نوچ  دومرف  تمیزع  ارماس  بناجب  همثره  نب  ییحی  قافتاب  هدرک  ایهم  رفـس  بابـسا  دیـسر  نسحلا ع  وبا  ترـضحب  هک  هماـن  نیا  ( 1)

نآ هار  رـس  دـیایب و  لابقتـساب  هکنآ  ياجب  هدرک  توعد  ار  ترـضح  نآ  هتـشون و  یئالاب  دـنلب  همان  نانچ  هک  لکوتم  دـیدرگ  ارماـس  رهش 
یئارسناوراک رد  راچان  ترضح  هتخاس  یفخم  ار  دوخ  ترضح  نآ  دورو  زور  هداتفا  ناماس  نآ  ناگس  نایفوک و  دایب  دیامن  ینابرق  بانج 

روتـسد هدش  هدنمرـش  دعب ، زور  لکوتم  درب  رـسب  اجنآ  زور  کی  دومرف و  لوزن  دشیم  هدـیمان  کیلاعـصلا  ناخ  دوب و  ناسکیب  لحم  هک 
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روتـسد هدش  هدنمرـش  دعب ، زور  لکوتم  درب  رـسب  اجنآ  زور  کی  دومرف و  لوزن  دشیم  هدـیمان  کیلاعـصلا  ناخ  دوب و  ناسکیب  لحم  هک 
. درب فیرشت  اجنآ  ترضح  هدرک و  ررقم  ترضح  نآ  يارب  یلزنم  داد 

هراومه امش  يادف  متشاد  راهظا  هدش  بایفرش  بانج  نآ  رادیدب  دش  ارماس  دراو  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هک  يزور  هتفگ  دیعـس  نب  حلاص 
امش رازآ  رد  ردقنآ  هرخالاب  دنـشوکب و  امـش  یتمرحیب  رد  دنزاسب و  شوماخ  ار  امـش  یهلا  رون  دنددص  رد  هناگیب  زا  رتدب  نایانـشآ  نیا 

. دناهداد لزنم  نایادگ  يارس  رد  دورو  لوا  زور  رد  ار  امش  صخش  هک  دندرک  یعس 
اهنآ نایم  رد  بآ  ياهرهن  هک  مرخ  زبس و  ياهغاب  هلصافالب  هدرک  هراشا  دوخ  تسدب  هاگنآ  تسناکم ؟ نیا  وت  ضرغ  دیعـس ، رـسپ  دومرف 

زا سپ  دوزفا  نم  بجعت  هب  هتخاس و  ریحتم  ارم  ناگدید  هک  دمآ  نم  رظنب  دنرتؤلؤل  ایوگ  هک  ناملغ  هیروح و  اهرطع و  هنوگ  همه  ناور و 
. میشابیمن کیلاعصلا  ناخ  رد  نونکا  ام  تسام و  لام  ناتسوب  غاب و  هنوگ  نیمه  میشاب  اجک  ره  رد  ام  دیعس ، رسپ  دومرف  نیا 

ص:649  ، داشرإلا همجرت 
درکیم یعـس  نطاب ، رد  لکوتم  تسیزیم و  امرتحم  تشادـن و  ینارگن  ارهاـظ  دربیم  رـسب  ارماـس  رد  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هک  یتدـم  ( 1)

تماما و ماقم  رب  لیلد  هک  یئاهوگتفگ  دـشیمن . لئان  دوخ  دوصقمب  نکیل  دربب  نیب  زا  ار  ترـضح  نآ  دروآ و  تسدـب  هلیح  دـناوتب  دـیاش 
. تسا جراخ  ام  باتک  هلصوح  زا  مینک  دای  ار  اهنآ  میهاوخب  هاگ  ره  هک  هدوب  تدم  نیا  رد  ناشنایم  تسا  ترضح  نآ  تفالخ 

. دیدرگ نوفدم  دوخ  هناخ  رد  ارماس  رد  دومرف و  تلحر  راهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  بجر  هام  رد  نسحلا  وبا  ترضح 
نیسح دش 2  رارقرب  تماما  بصنمب  شراوگرزب  دلاو  تلحر  زا  سپ  هک  نسح  دمحم  وبا  دندنام 1  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  ینادنزرف  و 

. هشیاع رفعج 5  دمحم 4   3
. دوب هلاس  کی  لهچ و  میدرک  نایب  هک  يروطب  تلحر  زور  رد  تسیزیم و  ارماس  رد  يدنا  لاس و  هد  تدم  نسحلا  وبا  ترضح 

ص:650  ، داشرإلا همجرت 

وا و یئاوشیپ  رب  شراوگرزب  ردپ  حیرصت  تماما و  لئالد  دلوت و  خیرات  نسحلا و  وبا  ترـضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  نایب  رد  مکی  یـس و  باب 
. وا هب  طوبرم  رابخا  زا  یشخب  ربق و  لحم  تافو و  لاس  تفالخ و  رمع و  تدم 

تابجوم رظن  زا  اراد و  ار  تالامک  لئاضف و  همه  اریز  تسا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  شدنزرف  نسحلا  وبا  زا  سپ  ماما  ( 1)
شـسدقا دوجو  رب  تفالخ  ماقم  یتسارب  هدوب و  مدـقم  شرـصع  مدرم  همه  رب  دـشاب  هتـشاد  دـیاب  ماما  هک  ار  یتافاضا  طئارـش و  تماـما و 

تدابع رد  مه  راد و  مدرم  روالد و  مه  يرب و  هانگ  زا  دنمدرخ و  مه  هتـشاد و  ایندـب  یئانتعایب  دـهز و  مه  هدوب و  ملاع  مه  اریز  هدـیلابیم 
وا هدرک و  حیرصت  وا  تماما  هب  شرهگالاو  ردپ  فاصوا  نیا  رب  هوالع  تسا و  هدوبن  هَّللا  دنع  برقم  وا  هزادناب  یـسک  هک  هدیـسر  هلحرمب 

. هدومن نیعم  دوخ  زا  سپ  تفالخ  ماقمب  ار 
لاس لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  هدـش و  دـلوتم  هرونم  هنیدـم  رد  ود  یـس و  تسیود و  لاس  رخآلا  عیبر  هاـم  رد  دـمحم  وبا  ترـضح 

. هدش نوفدم  شراوگرزب  ردپ  رهطم  دقرم  رانک  ارماس  رد  هدرک و  تلحر  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  تصش  تسیود و 
. تسا هدوب  لاس  شش  شتفالخ  تدم  و  هثیدح . مانب  هدوب  يدلو  ما  وا  ردام  و 

ص:651  ، داشرإلا همجرت 

دمحم ع. وبا  ترضح  تماما  تفالخب و  تسوا  ردپ  هراشا  حیرصت و  رب  لمتشم  هک  يرابخا  نایب  رد  مود  یس و  باب 

وا هک  درک  حیرـصت  داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  نسح ع  شدنزرف  شتلحر  زا  شیپ  هام  راهچ  نسحلا  وبا  ترـضح  دیوگ  يربنع  ییحی  ( 1)
. تفرگ هاوگ  ینعم  نیا  رب  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  هدعو  ارم  دریگب و  هدهعب  ار  تماما  روما  دیاب  نم  زا  سپ 

مدرکضرع درک ، روبع  ام  رانک  زا  دمحم  شدنزرف  مدوب  بایفرش  ترضح  نآ  روضح  نسحلا  وبا  ترضح  لزنم  رد  دیوگ  یلفون  یلع  ( 2)
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نـسح مدنزرف  دوش  تماما  ماقم  دهعتم  دناوتیم  هک  یـسک  امـش و  تیالو  بحاص  هکلب  هن  دومرف  تسا  دـنزرف  نیمه  امـش  زا  سپ  ماما  ایآ 
. تسا

ات ام  دراذگ و  زامن  نم  هزانج  رب  هک  تسا  یگرزب  نامه  نم  زا  سپ  امش  ماما  دومرف  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هتفگ  یناهفـصا  هَّللا  دبع  ( 3)
رب دمآ و  دمحم  وبا  ترضح  دومرف  تلحر  نسحلا ع  وبا  ترضح  نوچ  میتخانشیمن  ار  دمحم  وبا  ترـضح  ترـضح ، نآ  رب  زامن  زا  شیپ 

. دراذگ زامن  ردپ  هزانج 
هب ترضح  متشاد  روضح  نسحلا ع  وبا  ترضح  دنزرف  دمحم  تافو  ماگنه  رد  دیوگ  رفعج  نب  یلع  ( 4)

ص:652  ، داشرإلا همجرت 
باب داشرإلا 652  همجرت  درک . ثادحا  يریخ  رما  وت  يارب  وا  سدقا  تاذ  هک  شاب  رازگـساپس  ادـخ  زا  کنیا  دومرف  دـمحم  وبا  شدـنزرف 

651 ص :  دمحم ع ..... . وبا  ترضح  تماما  تفالخب و  تسوا  ردپ  هراشا  حیرصت و  رب  لمتشم  هک  يرابخا  نایب  رد  مود  یس و 
هدروآ فیرـشت  ترـضح  نآ  متـشاد  روضح  يداه  ترـضح  دـنزرف  یلع ع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  تافو  ماگنه  رد  هتفگ  يرابنا  دـمحا  ( 1

رد دمحم  وبا  شرگید  دنزرف  هدمآ و  درگ  وا  فارطا  رد  مه  شتیب  لها  تسشن و  یسرک  رب  ترضح  نآ  هدراذگ  بانج  نآ  يارب  یسرک 
هک نک  ادخ  رکش  نم  دنزرف  تفگ  هدرک  هجوت  دمحم  وبا  هب  دش  غراف  رفعج  وبا  راک  زا  نسحلا  وبا  ترضح  هکنآ  زا  سپ  هداتـسیا  هشوگ 

. دومرف ثادحا  وت  يارب  هزات  رما  وا  سدقا  تاذ 
زا دـیاب  درک  نینوخ  ار  ام  ياهلد  امـش  راوگان  دـمآشیپ  هدرکن  يادـخ  هاـگ  ره  درکـضرع  نسحلا ع  وبا  ترـضحب  راـیزهم  نب  یلع  ( 2)
زا سپ  تفالخ  روما  دهعتم  مالّسلا  هیلع  نسح  نم ، نادنزرف  گرزب  دومرف  تسام  ياوشیپ  یگرزب  مادک  درک و  هدافتسا  یـسک  هچ  دوجو 

. تسنم
بایفرـش بانج  نآ  روضح  تشاد  تایح  نسحلا ع  وبا  ترـضح  دـنزرف  دـمحم  رفعج  وبا  هک  یماگنه  رد  هتفگ  راطع  ورمع  نب  یلع  ( 3)

چیه کنیا  دومرف  دنکی  مادک  امـشب  نادنزرف  رتکیدزن  امـش  يادف  متـشاد  ضورعم  تسوا  نسحلا  وبا  زا  سپ  ماما  متـشادنپیم  نم  هدش و 
. منک یفرعم  امش  يارب  ار  منادنزرف  نیرتکیدزن  مدوخ  هکنیا  ات  دینادن  تماما  ماقم  رظن  زا  نمب  رتکیدزن  ار  مادک 

امـش زا  سپ  تماما  رما  مدوب  هتـشون  هدرک و  میدـقت  هضیرع  يدـنچ  زا  سپ  متـشادن  لـمحت  باـت  نیا  زا  شیب  هک  نم  دـیوگ  راـطع  یلع 
؟ دوشیم هرادا  امش  نادنزرف  زا  کی  مادک  تسدب 

. دنکیم هرادا  ار  تماما  روما  منادنزرف  نیرتگرزب  داد : خساپ  نسحلا ع  وبا  ترضح 
ص:653  ، داشرإلا همجرت 

. دوب رتگرزب  رفعج  وبا  زا  دمحم  وبا  ترضح  دیوگ  راطع  یلع 
دمحم رفعج  وبا  يداه  ترضح  دنزرف  هک  يزور  دنکیم  لقن  سطفا  نیسح  نب  نسح  هلمج  زا  مشاه  ینب  زا  هدع  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  ( 1)

یبا لآ  زا  رفن  هاجنپ  دص و  زا  زواجتم  يداع  مدرم  رب  هوالع  نارضاح  هدرتسگ و  یطاسب  يداه  ترـضح  يارب  لزنم  طسو  رد  درک  تلحر 
ردـپ تسار  فرط  هدز و  كاـچ  ناـبیرگ  هـک  یلع  نـب  نـسح  هـب  ممـشچ  ماـگنه  نآ  رد  دـندوب  هتفاـی  روـضح  شیرق  ساـبع و  بلاـط و 
دنزرف دومرف  هدرک  هجوت  شدنزرفب  نسحلا  وبا  ترـضح  یتعاس  زا  سپ  میدوب  هدـیدن  ار  نسح  زور  نآ  ات  ام  داتفا و  هداتـسیا  شراوگرزب 

ار و ادخ  ساپس   » تخادرپ ادخ  رکشب  تفگ و  عاجرتسا  هتـسیرگ  نسح  درک . ثادحا  وت  يارب  هزات  رما  هک  نک  يرازگرکـش  ادخ  زا  نم ،
«. میدرگ یم - زاب  وا  يوسب  ام  هدومرف و  ینازرا  امب  هک  یتمعن  هنوگ  همه  راتساوخ  وا  زا 

ار وا  زور  نآ  میتسناد و  لاس  تسیب  ار  شکراـبم  نس  زور  نآ  اـم  تسا و  نسح  شدـنزرف  تفگ  تسیک ؟ ناوج  نیا  میدیـسرپ  یـسک  زا 
. تسوا نسحلا ع  وبا  ترضح  نیشناج  ماما و  هک  میدش  هجوتم  هتخانش و 

تیلـست شدنزرف  تافو  زا  ار  بانج  نآ  ات  مدش  بایفرـش  يداه  ترـضح  روضح  رفعج  وبا  تشذگرد  زا  سپ  هتفگ  ییحی  نب  دمحم  ( 2)
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وبا شردـپ  تسیرگ  دـمحم  وبا  ترـضح  تیلـست  ضرع  هجیتن  رد  تشاد  روضح  زین  دـمحم  وبا  شراوگرزب  دـنزرف  ماگنه  نآ  رد  مهدـب 
ارت ادخ  هک  شابم  كانهودنا  دنزرف  دومرف  هدرک  هجوت  واب  نسحلا 

ص:654  ، داشرإلا همجرت 
. نک يرازگساپس  ادخ  زا  رظن  هطقن  نیا  زا  هداد و  رارق  نم  راگدای  نیرتهب 

متـساوخیم هدرکیم و  رکف  دوخ  اب  هدش و  بایفرـش  نسحلا  وبا  ترـضح  روضح  رفعج  وبا  تشذـگرد  زا  سپ  هتفگ  يرفعج  مشاه  وبا  ( 1)
قداص ع ترـضح  دنزرف  لیعامـسا  شردارب  یـسوم و  نسحلا  وبا  قافتا  دننام  دمحم  وبا  رفعج و  وبا  امـش  نادنزرف  هزات  دمآشیپ  میوگب 

ادب داجیا  رفعج  وبا  شردارب  تشذگرد  زا  سپ  دمحم  وبا  مدنزرف  قح  رد  لاعتم  يادـخ  مشاه  وبا  يا  يرآ  دومرف  هدرک  هجوت  نمب  تسا 
تقیقح داتفا و  قافتا  لیعامـسا  شردارب  تشذـگرد  زا  سپ  نسحلا  وبا  يارب  ینعم  نیمه  هک  نآ  دـننام  تشادـن  هقباـس  هک  ناـنچ  دومرف 

. دش يراج  راگدرک  تساوخ  نایوگ  لطاب  هدارا  فالخ  رب  تست و  هشیدنا  خساپ  هینایب  نیا  تفای و  روهظ  وا  تماما 
. تساراد ار  تماما  هیور  تسا و  ربخاب  دندنمزاین  مدرم  هچنآ  زا  وا  تسنم و  زا  سپ  نیشناج  دمحم  وبا  مدنزرف  دوزفا  هاگنآ 

هیاـپ رتتسرد و  دـمحم  لآ  همه  زا  دـمحم  وبا  مدـنزرف  هزیرغ  تعیبـط و  تشوـن  نمب  نسحلا ع  وـبا  ترـضح  هتفگ  یکفهف  رکب  وـبا  ( 2)
رد دریذپیم ، نایاپ  واب  تمـصع  تیب  لها  ماکحا  تماما و  ساسا  تسنم و  نیـشناج  نادنزرف و  نیرتگرزب  وا  رتمکحم و  همه  زا  شتجح 

. دروآیمرب وا  ارت  ياهیدنمزاین  اریز  سرپب  وا  زا  یسرپب  نم  زا  یهاوخیم  هک  ار  یبلطم  ره  هجیتن 
بـصنم رفعج ، وبا  تشذـگرد  زا  سپ  یـسرپب  یتساوخیم  دومرف  موقرم  نمب  هماـن  نسحلا ع  وبا  ترـضح  هتفگ  هَّللا  دـبع  نب  هیوهاـش  ( 3)

شسرپ نیا  رد  نکیل  درک  دهاوخ  تاهابم  نم  نادنزرف  زا  کی  مادک  دوجوب  تماما 
ص:655  ، داشرإلا همجرت 

دومرف تیاده  تسار  هارب  ار  یمدرم  هکنآ  زا  سپ  لاعتم  يادخ  اریز  نکم  بارطضا  منکیم ، راطخا  وتب  نونکا  ( 1  ) یتشاد رطاخ  بارطضا 
وبا مدـنزرف  نادـب  دـنیامنن و  تفلاخم  ادـخ  نامرف  زا  ات  دـنکیم  هدامآ  ار  نانآ  يربهر  بابـسا  هنوگ  همه  دزاـسیمن و  هارمگ  ار  اـهنآ  رگید 

درادیم مدقم  دشاب  هدرک  هدارا  هچ  ره  لاعتم  يادخ  دنوش  دنمهرهب  وا  زا  دنناوتیم  دنهاوخب  هچ  ره  مدرم  تسنم و  زا  سپ  نیـشناج  دـمحم 
نیمه میروآیم  دوجوب  ار  نآ  لثم  ای  رتهب  هکنیا  زج  مینکیمن  خـسن  ار  یتیآ  هدومرف  هراشا  هچنانچ  دزادـنایم  ریخأتب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  و 

. تسا یفاک  رادیب  دنمدرخ  يارب  رصتخم 
نیـشناج اب  دوب  دـیهاوخ  هنوگ  هچ - تسا و  نسح  نم  زا  سپ  نیـشناج  دومرفیم  مدینـش  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  دـیوگ  يرفعج  دواد  ( 1)

زیاج امـش  يارب  دینیبیمن و  ار  وا  زا  سپ  نیـشناج  هکنیا  يارب  دومرف  تسیچ ؟ شیامرف  نیا  زا  دوصقم  امـش  يادـف  مدرکـضرع  وا  زا  سپ 
(. مالّسلا مهیلع  دمحم  لآ  تجح   ) دیئوگب دومرف  میناوخب  ار  وا  دیاب  هنوگچ  سپ  مدرکضرع  دینک  يراج  نابزب  ار  وا  مان  تسین 

. دماجنایم لوطب  هک  تسا  رایسب  صوصخ  نیا  رد  رابخا 

ع)  ) يرکسع ترضح  تازجعم  لئاضف و  رابخا و  زا  یشخب  موس  یس و  باب 

وا سلجم  رد  يزور  دوب  مق  تافوقوم  یلوتم  ناقاخ  هَّللا  دیبع  نب  دمحا  دناهدرک  تیاور  نارگید  ییحی و  نب  دـمحم  يرعـشا و  نسح  ( 2)
- دب هزادنایب  تمصع  تیب  لها  زا  وا  دمآ و  نایمب  نخس  نانآ  نیئآ  اهیولع و  زا 

ص:656  ، داشرإلا همجرت 
یلع ع نب  نسح  دـننام  ار  یـسک  ارماس  رهـش  رد  تفگ  تیبصع  نینچ  اب  وا  تشاد و  ینمـشد  تیدـض و  لاـمک  اـهنآ  اـب  درکیم و  یئوگ 

مارتـحا هدربماـن  زا  وا  نادـناخ  مشاـه و  ینب  همه  دوب و  رادـقمیلاع  راوـگرزب و  نمادـکاپ و  مارآ و  رادرک و  تسار  يدرم  وا  اریز  مدـیدن 
ناریزو و نارکـشلرس و  هکلب  دندراذگیم  مارتحا  يو  زا  وا  نادناخ  اهنت  هن  دنتـشادیم و  مدقم  نامرتحم  نادرمریپ و  رب  ار  وا  دـندراذگیم و 
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. دندرکیم میظعت  يو  زا  رگید  دارفا 
دندیناسر عالطاب  هدش  دراو  نانابرد  مدوب  هداتـسیا  دندمآیم  جئاوح  ضرع  يارب  مدرم  هک  یماگنه  رد  مردپ  رانک  رد  يزور  دوریمن  مدای 

. دیهد نذا  ار  وا  دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  دینش  ار  وا  مان  هک  يدرجمب  مردپ  تسا  دورو  رظتنم  برد  مد  دمحم  وبا  هک 
مدش بجعتم  دننک  یفرعم  مردپ  روضح  رد  هینک  هب  يدرم  زا  دناهتـسناوت  هک  هدومن  تراسج  هدرک و  تأرج  هنوگچ  نانابرد  هکنیا  زا  نم 
. دنتشادن یفرعم  قح  ناونع  نیاب  يرگید  زا  دنربب  مان  هینک  هب  ار  وا  دنشاب  زاجم  هک  یسک  ای  وا  نیشنياج  هفیلخ و  ریغ  زا  نانابرد  اریز 
مـشچ نوچ  دـش  دراو  دوب  ادـیوه  وا  زا  یگرزب  راثآ  هنوگ  همه  هک  یناوج  تماق  اـبیز  هرهچ  شوخ  مادـنا  وکین  نوگ  مدـنگ  درم  ـالمجم 

مشاه و ینب  زا  کی  چـیهب  تبـسن  وا  زا  ار  يراتفر  نینچ  هقباس  نم  هک  درک  لابقتـسا  يو  زا  مدـق  دـنچ  تساخرب و  اج  زا  داتفا  واـب  مردـپ 
هدیناشن و دوخ  دنسم  رب  هتفرگ  ار  وا  تسد  دیسوب و  ار  شاهنیس  تروص و  درک و  هقناعم  يو  اب  دیـسر  کیدزن  نوچ  متـشادن  نارکـشلرس 

راظتنا فالخ  رب  روما  نیا  ماـمت  زا  نم  درکیم و  وا  يادـف  ار  دوخ  تبحـص  ماـگنه  رد  تسـشن و  وا  يوربور  هتفرگ و  رارق  وا  يولهپ  دوخ 
. دمآ قفوم  داد  عالطا  هدش  دراو  نانابرد  ماگنه  نیا  رد  مدشیم  بجعتم 

ص:657  ، داشرإلا همجرت 
دراو صوصخم  نادرگ  رـس - ناـنابرد و  تسخن  دوش  دراو  مردـپ  رب  تساوخیم  هک  یماـگنه  دوـب  نآ  قـفوم  هفیلخ  ردارب  دورو  نیئآ  ( 1)

. دندوب لاح  نیمهب  وا  جورخ  ات  دورو  تقو  زا  دنداتسیایم و  مارتحا  تلاحب  برد  رانک  ات  مردپ  دنسم  زا  فیدر  ود  رد  هدشیم و 
نارکون هک  یماگنه  ات  درکن  قفوم  ندمآ  هب  یئانتعا  دوب و  وا  اب  تبحص  مرگرـس  نانچمه  تفای  عالطا  قفوم  ندمآ  زا  هکنآ  زا  سپ  مردپ 

زا ار  وا  داد  روتسد  دوخ  نانابرد  هب  هاگنآ  دیربب  فیرـشت  دیناوتیم  دیهاوخب  رگا  کنیا  امـش  يادف  تفگ  واب  دندش  دراو  قفوم  صوصخم 
. دنیبن ار  وا  قفوم  هک  دیربب  اهفص  تشپ 

. تفر نوریب  هدرک  هقناعم  يو  اب  تساخرب و  وا  مارتحاب  مه  مردپ  تساخرب و  يو  نیا  زا  سپ 
مردپ دیدرب و  مان  هینک  هب  مردپ  روضح  رد  وا  زا  هک  درم  نیا  امـش  رب  ياو  مدیـسرپ  دـندوب  هدرب  مان  هینک  هب  ار  وا  هک  مردـپ  نانابرد  زا  نم 

. تسا اضر  نبا  هب  فورعم  یلع و  نب  نسح  اهیولع و  زا  یکی  درم  نیا  دنتفگ  تسیک ؟ دومن  وا  زا  هقباسیب  تامارتحا  هنوگ  نیا 
ار ملاع  بش  ات  مدرب  رـسب  مدوب  هدید  وا  زا  هچنآ  مردپ و  درم و  نیا  هشیدنا  رد  هراومه  ار  زور  نآ  دش و  رتدایز  نانیا  راتفگ  زا  نم  بجعت 

. تفرگ ارف 
بـش نآ  مهنم  تخادرپیم  درادب  میدقت  هفیلخب  دیاب  هک  یئاههمان  مدرم و  ياهراکب  دروآیم  اجب  ار  اشع  زامن  نوچ  دوب  نآ  مردپ  يوخ 

يرگید مردـپ  نم و  زا  ریغب  بش  نآ  هدـمآ و  روـضح  تخادرپ  یگـشیمه  ياـهراکب  دروآ و  ماـجناب  ار  یهلا  هضیرف  مردـپ  هکنآ  زا  سپ 
. وگب تفگ  مراد  یشسرپ  یئامرف  روتسد  هاگ  ره  يرآ  متفگ  يراد ؟ يزاین  دیسرپ  تشادن . روضح 

وا يادف  ار  تردام  ردپ و  دوخ و  يدرک و  مارتحا  میظعت و  وا  زا  همه  نیا  زورما  هک  يدرم  نیا  مدیسرپ  ( 2)
ص:658  ، داشرإلا همجرت 

سپـس میدش  تکاس  یتعاس  نم  وا و  هاگنآ  تساضرلا  نبا  هب  فورعم  یلع و  نب  نسح  نایـضفار  ياوشیپ  وا  داد  خـساپ  دوب ؟ هک  يدومن 
، دنمـشناد يدرم  وا  اریز  دـشابیمن  تفالخ  ماقم  نایاش  وا  زا  ریغب  مشاه  ینب  زا  کـی  چـیه  دوش  بلـس  اهیـسابع  زا  تفـالخ  هاـگ  ره  دوزفا 

. يدیئاتسیم سفن  تزع  یگرزب و  لضفب و  يدوب  هدید  ار  وا  ردپ  رگا  تسا و  هتسیاش  قالخا و  شوخ  اسراپ ، دهاز ، رادهگن ، نمادکاپ ،
هب نآ  زا  دش و  رتدایز  مردپب  تبسن  ماهنیک  هشیدنا و  بارطـضا و  دش  ماجنا  واب  تبـسن  زورما  هک  یلمع  دومن و  مردپ  هک  یفیـصوت  زا  نم 

ناهیقف نایضاق و  نابتاک و  نارکشلرس و  مشاه و  ینب  زا  کی  ره  اب  تبـسانم  نیمهب  موش  ربخاب  وا  لاوحا  زا  یبوخب  ات  مدرامگ  تمه  دعب 
نادناخ مامت  رب  هدوتـسیم و  ار  وا  هدرکیم و  مارتحا  لیلجت و  الماک  وا  زا  همه  مدیدرگیم  ایوج  وا  لاوحا  زا  مدـشیم  وربور  هک  دارفا  ریاس  و 

ار وا  نمـشد  تسود و  هک  مدش  هجوتم  اریز  دیـسر  توبث  دحرـسب  نم  رظن  رد  وا  تیعقوم  تمظع و  هجیتن  رد  هتـشادیم  مدـقم  نادرمریپ  و 
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. دنیاتسیم دننکیم و  دای  یگرزبب 
ار وا  لاوحا  یئوگب و  ینخـس  مه  رفعج  وا  ردارب  زا  تسا  بسانم  تفگ  دینـش  وا  زا  ار  نانخـس  نیا  تشاد و  روضح  هک  اهیرعـشا  زا  یکی 

. یهد حرش  ام  يارب 
یمدآ رفعج ، میامن ! رکذ  نسح  فیدر  رد  ار  وا  ای  مربب  يو  زا  یمان  هک  دشاب  نآ  هتـسیاش  ات  تسیک  رفعج  تفگ  هدش  كانمـشخ  دمحا ،

. دوب رتلقعمک  رتوربآیب و  رتدب و  نادرم  همه  زا  راوخبارش و  راکدب ، قساف ، دوب 
هاگ چـیه  نآ  ریظن  مدرکیمن  لایخ  هک  داتفا  قاـفتا  وا  ناراـی  هفیلخ و  يارب  یبیجع  دـمآشیپ  دوب  رـضتحم  یلع ، نب  نسح  هک  زور  نآ  رد 

دنداد عالطا  نم  ردپ  هب  دوب  رامیب  نسح ع  هک  یماگنه  اریز  دشاب  هداتفا  قافتا 
ص:659  ، داشرإلا همجرت 

هک هفیلخ  ناصوصخم  زا  رفن  جنپ  قافتاب  هلـصافالب  هتفر و  هفالخلا  راد  هب  هلجع  اب  مردپ  تعاس  نامه  ( 1  ) هدیدرگ رامیب  اضرلا ع  نبا  هک 
ار وا  لاح  حرش  تقو  همه  دنشاب و  نسح  هناخ  مزالم  هراومه  داد  روتسد  اهنآب  مردپ  تشگزاب ، دوب  یکریز  دنمـشناد و  درم  اهنآ  زا  یکی 

. دنشاب بانج  نآ  هجوتم  ماش  حبص و  يو  يدوبهب  يارب  هتفای و  روضح  نابیبط  زا  هدع  داد  روتسد  فرط  نآ  زا  دنناسر و  ضرعب 
نآ هناخ  زا  ءابطا  هک  دیـسر  روتـسد  هدیدرگ  روجنر  تخـس  ناوتان و  هل  مظعم  هک  دنداد  عالطا  تشذـگ  هیـضق  نیا  زا  زور  هس  ای  زور  ود 

ار ناراد  هگن  تناما  ناراکزیهرپ و  نارادـنید و  ناقثوم و  زا  رفن  هد  داد  روتـسد  هدرک  راضحا  ار  ةاضقلا  یـضاق  دـنوشن و  جراخ  ترـضح 
ات دـندوب  نسح  لزنم  مزالم  رمالا  بسح  اهنآ  دـنرب و  رـسب  اجنآ  زور  بش و  داد  نامرف  هداتـسرف و  نسح  هناخب  ار  ناـنآ  دـنیامن و  رـضاح 

. دومرف تلحر 
نابتاک و نادرگرـس و  مشاه و  ینب  دیدرگ و  لیطعت  اهرازاب  هدش و  دایرف  هلان و  هچراپکی  ارماس  تفای  راشتنا  ارماس  رد  وا  تافو  ربخ  نوچ 

تمایق زا  هنومن  ارماس  زور  نآ  دـندشیم و  رـضاح  وا  هزانج  عییـشت  يارب  هدـش و  راوس  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  ریاس  اهیرادا و  نایـضاق و 
. دراذگب زامن  وا  هزانج  رب  ات  داد  روتسد  لکوتم  نب  یسیع  وبا  هب  هفیلخ  دندش  غراف  وا  لسغ  زا  نوچ  دوب 

نایضاق و نابتاک و  نادرگرس و  سابع و  ینب  مشاه و  ینب  زا  نارضاحب  ار  وا  هتـشادرب و  شتروص  زا  نفک  دمآ ، کیدزن  یـسیع  وبا  نوچ 
نالف و نالف و  هفیلخ  صاوخ  زا  ماگنه  نآ  رد  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  دوخ  لجا  هب  هک  یلع  نب  نسح  تسنیا  تفگ  دـنایامن و  اـهیرادا 

روضح نالف  نالف و  ءابطا  زا  نالف و  نالف و  نارواد  زا 
ص:660  ، داشرإلا همجرت 

. دنزاس هدامآ  نفد  يارب  ار  هزانج  داد  روتسد  هدرازگ و  زامن  وا  رب  هدیناشوپ و  ار  شتروص  سپس  دنتشاد 
ارم تیعقوـم  زاـس و  رارق  رب - مردارب  بصنمب  ارم  تفگ  هدـمآ و  مردـپ  شیپ  ترـضح  نآ  ردارب  یلع  نب  رفعج  هدربماـن  نـفد  زا  سپ  ( 1)

. مزادرپب رانید  رازه  تسیب  موشیم  دهعتم  لاس  ره  نم  نک و  اضما 
واب هرخالاب  میاـمنیم و  يراد  دوخ - اـهنآ  رکذ  زا  نم  هک  تفگ  یئاهازـسان  هدرک و  رجز  ار  وا  تسخن  هدـمآ  مشخب  وا  نانخـس  زا  مردـپ 

فرصنم دنراد  هک  هدیقع  زا  ار  اهنآ  تساوخ  دیـشک و  ریـشمش  دنماما  وت  ردارب  ردپ و  دندرکیم  نامگ  هک  اهنآ  رب  هفیلخ  نادان ، يا  تفگ 
ناگدربمان ماقم  يرگید  ای  وا  ات  یتسین  هفیلخب  دنمزاین  یشاب  هتشاد  یـشزرا  تردارب  ردپ و  ناوریپ  دزن  رد  وت  رگا  کنیا  دشن . قفوم  دزاس 

تخاس راوخ  ار  وا  مردپ  تالمج ، نیمهب  يراب  درک  یهاوخن  ادیپ  نادب  یـسرتسد  ياهدوبن  تلزنم  نیا  ياراد  رگا  دیامن و  ضیوفت  وتب  ار 
. تفاین راب  مردپ  شیپ  دوب  هدنز  ات  دنهدن و  هار  روضحب  ار  وا  داد  روتسد  دیدرگ و  مولعم  وا  یتیفرظ  مک  و 

نـسح دـنزرف  ندروآ  تسدـب  ددـص  رد  نانچمه  زورماب  ات  هفیلخ  دوب و  یقاب  دوخ  لاحب  رفعج  میدرک و  تمیزع  مقب  ارماـس  زا  اـم  يراـب 
ياول لماح  دناوتب  هک  يدـنزرف  هدرک و  تلحر  وا  دـندقتعم  نسح ، ناوریپ  هدومنن و  لیـصحت  وا  ندرک  ادـیپ  يارب  هلیـسو  نونکات  تسا و 

. تسا هدراذگ  ياجب  دوخ  زا  سپ  دشاب  وا  تماما 
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هناخ زا  دومرف  موقرم  هدـنام  زتعم  نبا  لتق  هب  زور  تسیب  زا  شیپ  يریبز  مساقلا  وبا  هب  دـمحم  وبا  ترـضح  هتفگ  لیعامـسا  نب  دـمحم  ( 2)
هراشا هک  یقافتا  دوب  هتـشون  هتـشاد و  ضورعم  همان  يریبز  دش  هتـشک  هحیرب  نوچ  دتفا  قافتا  دهدب  خر  دیاب  هک  يدـمآشیپ  ات  ایم  نوریب 

؟ دیئامرفیم يروتسد  هچ  کنیا  دش  ادیپ  دیدومرف 
دتفایم قافتا  يدوز  نیمهب  هک  تسیرگید  دمآشیپ  هکلب  هدوبن  نم  روظنم  هثداح  نیا  دومرف  موقرم  خساپ 

ص:661  ، داشرإلا همجرت 
. داد خر  زتعم  نبا  لتق  دمآشیپ  دشن  هلصاف 

دمحم نیا ، زا  سپ  زور  هد  دوب  هدومرف  هچناـنچ  دوشیم و  هتـشک  دـمحم  دومرف  موقرم  دواد  نب  دـمحم  لـتق  زا  شیپ  زور  هد  يرگیدـب  و 
. دش هتشک 

درک داهنـشیپ  نمب  مردـپ  دـشیمن  هرادا  یبوخب  یگدـنز  روما  دوب و  هتفرگ  تخـس  اـم  رب  راـگزور  یماـگنه  دـیوگیم  یلع  نب  دـمحم  ( 1)
زا نم  دیامنب  ام  روماب  یکمک  هدرک و  يریگتسد  ام  زا  وا  دیاش  هدش  بایفرـش  هدش  ریگ  ملاع  وا  تواخـس  هک  دمحم  وبا  روضح  تسبوخ 

. ماهدیدن ار  وا  مه  لاحب  ات  مسانشیمن و  ار  وا  ریخ  تفگ  یسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  مدیسرپ  مردپ 
تـسیود هک  دنک  کمک  امب  مهرد  دـصناپ  وا  هاگ  ره  تفگ  مردـپ  هار  رد  هدرک  تمیزع  وا  بناجب  مردـپ  داهنـشیپ  قبط  دـیوگیم  دـمحم 

عفر هدوب و  بسانم  میراد  هگن  دوخ  هنیزه  يارب  ار  نآ  مهرد  دص  درآ و  دیرخ  فرصمب  ار  نآ  مهرد  تسیود  سابل و  جرخ  ار  شمهرد 
. دوشیم ام  يدنمزاین 

مهرد دص  هقفن و  يارب  مهرد  دص  مرخب و  یغالا  شمهرد  دـص  اب  ات  دـیامرف  تیانع  نمب  مه  مهرد  دصیـس  شاک  يا  متفگ  مدوخ  اب  نم 
. موش مزاع  لبج  رفسب  هناعا  نیا  اب  هرخالاب  مناسرب و  سابل  فرصمب  ار  نآ 

نوچ دنوش  دراو  دمحم  شدنزرف  میهاربا و  نب  یلع  تفگ  هدمآ  نوریب  شمالغ  میدیسر  ترـضح  نآ  هناخ  رانکب  مدوب  هشیدنا  نیمه  رد 
دیئامرفیم هظحالم  هکیلاـح  نیا  اـب  تشاد  هضرع  يدـماین ؟ اـم  رادـیدب  لاـحب  اـت  ارچ  دومرف  مردـپب  میدرک  مالـس  هدـش  بایفرـش  روضحب 

. موش بایفرش  كرابم  روضحب  مدیشکیم  تلاجخ 
هدمآ دمحم  وبا  ترضح  مالغ  میوش  جراخ  ترضح  نآ  لزنم  زا  میتساوخ  هتسشن  یکدنا  هکنآ  زا  سپ 

ص:662  ، داشرإلا همجرت 
درآ و هیهت  يارب  مهرد  تسیود  سابل و  دیرخ  يارب  نآ  مهرد  تسیود  هک  تسلوپ  مهرد  دـصناپ  هسیک  نیا  رد  تفگ  هداد  مردـپب  هسیک 
غالا و دیرخ  يارب  نآ  مهرد  دـص  هک  تسلوپ  مهرد  دصیـس  هسیک  نیا  رد  تفگ  هداد  نمب  مه  هسیک  یگدـنز و  هنیزه  يارب  مهرد  دـص 

. ورب ءاروس  فرطب  هکلب  نکن  تکرح  لبج  هب  نکیل  اهیدنمزاین  ریاس  يارب  مهرد  دص  سابل و  فرصم  يارب  مهرد  دص 
. تفرگ يرسمه  اجنآ  رد  درک و  ترفاسم  تسا  دادغب  تاهد  زا  یکی  هک  ءاروس  هب  دوب  هدومرف  داهنشیپ  هچنانچ  هدربمان 

رازه ود  دومن  بانج  نآ  داهنـشیپ  قبط  هک  يرفـس  دمحم و  وبا  ترـضح  هناعا  تکرب  زا  دـیوگیم  تسا  ثیدـح  نیا  يوار  هک  يدرک  نبا 
مدوب هدمآ  هوتسب  وا  یئافویب  زا  هک  نم  دوب ، اهیفقاو  زا  تشادن و  داقتعا  ترضح  نآ  تماما  هب  لاح  نیع  رد  هدروآ  تسدب  هیامرس  رانید 

تـسار داد  خـساپ  يرارقرب ؟ فقو  کلـسمب  یـسانشیمن و  تماماب  ار  وا  مهزاب  یهاوخ  یم - هچ  رتالاب  هزجعم  نیا  زا  وت  رب  ياو  متفگ  واب 
. تسا يراج  ام  لد  ياهرهن  رد  نآ  هب  هقالع  بآ  اهلاس  هک  میاهدنام  یقاب  هیورب  ام  نکیل  یئوگیم 

تخادرپیم یکشزپ  ماد  راک  هب  دمحم  وبا  ترضح  هلیوطرـس  رد  مردپ  میدوب و  ارماس  رد  مردپ  اب  نم  هتفگ  ینیوزق  ثراح  نب  دمحا  ( 1)
وا تشپ  رب  نیز  دراذگیمن  هک  دوب  یئاهبنارگ  گنشق و  رایسب  رطاق  نیعتسم ، هلیوطرس  رد  تقونامه  دوب  لوغشم  وا  نایاپراچ  يدوبهب  هب  و 
رب ات  هدروآ  تسدب  هلیح  دنتـسناوتیمن  دنعالطا  اب  نایاپراچ  ندرک  مار  زا  هک  اهنآ  ناضئار و  زا  هدع  دنیامن و  وا  ناهدب  هناهد  دـنراذگ و 

. دنوش راوس  نآ 
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. ددرگ دوبان  ناویح  نیا  همدص  برضب  ای  دوش  راوس  نآ  رب  ات  یناوخیمن  ار  اضرلا  نبا  نسح  ارچ  هدرک  داهنشیپ  هفیلخب  نامیدن ، زا  یکی 
. درک توعد  ار  دمحم  وبا  ترضح  هدیدنسپ  ار  داهنشیپ  نیا  هفیلخ 

ص:663  ، داشرإلا همجرت 
شمشچ ترضح  مدوب  مردپ  هارمه  مهنم  دش و  هفیلخ  لزنم  دراو  ترضح  نوچ  دش  راپـسهر  هفیلخ  هناخب  ترـضح  نآ  قافتاب  مردپ  ( 1)

مدرک هدـهاشم  نم  دراذـگ  ناویح  نآ  لپک  رب  كرابم  تسد  هدرک  هجوت  نآ  فرطب  ترـضح  هداتـسیا  هناخ  تایح  رد  هک  داـتفا  رطاـق  هب 
درک مالـس  هتفر  نیعتـسم  فرطب  هاـگنآ  تخیریم  شندـب  زا  نآ  تارطق  هک  درک  قرع  ناـنچ  دراذـگ  نآ  رب  تسد  ترـضح  هک  يدرجمب 

ار رطاق  نیا  دمحم  وبا  يا  تشاد  هضرع  دیناشن و  دوخ  رانک  ار  ترـضح  نآ  هتفگ و  دـنیآ  شوخ  ترـضح  نآ  یئامرف  فیرـشت  زا  هفیلخ 
ضورعم دنک  ادیپ  تروص  شمیدن  هیرظن  دوب  لیام  رایـسب  هک  نیعتـسم  نک  ماجل  ار  رتسا  دومرف  مردـپ  هب  دـمحم  وبا  ترـضح  نزب  هناهد 

. دیریگب هدهعب  ار  راک  نیا  امش  دوخ  هکلب  تشاد 
نیز ار  نآ  درک  تساوخرد  نیعتسم  تسشن ، تشگرب و  هدرک  ماجل  ار  نآ  هتفر  رتسا  فرطب  هدراذگ  ار  كرابم  يادر  دمحم  وبا  ترضح 

نآ دوخ  امـش  تفگ  دسرب  یبیـسآ  بانج  نآ  هب  دیاش  راب  نیا  دوب  دنموزرآ  هک  هفیلخ  دنک  نیز  ار  نآ  دومرف  مردپب  زاب  ترـضح  دیئامرف 
دومرف ترضح  دیوش ؟ راوس  نآ  رب  دیناوتیم  ایآ  درک  داهنشیپ  نیعتسم  تشگرب ، هدرک  نیز  ار  نآ  هتفر  رگید  راب  ترـضح  دیئامرف  نیز  ار 

هناخ رد  ناویح  نآ  اب  یهجو  نیرتهب  هب  هرخالاب  يداع و  قیرطب  یماـگنه  هغروی و  یهاـگ  دـش  راوس  نآ  رب  هتـساخ و  رب - هلـصافالب  يرآ 
. دش هدایپ  هاگنآ  تفر  هار  هفیلخ 

هب ترضح  دیشخب ، وتب  هفیلخ  ار  نآ  تفگ  نیعتسم  تسا . یبوخ  رایسب  يراوس  رطاق  دومرف  ار ؟ نآ  يدید  يرتسا  هنوگچ  دیسرپ  نیعتـسم 
. درک جراخ  هفیلخ  رابرد  زا  هتفرگ  ار  نآ  هناهد  مردپ  ربب  هلیوطرس  هب  ریگب و  ار  نآ  دومرف  مردپ 

یکدنا ار  نیمز  دوخ  هنایزات  اب  ترضح  مدرک  تیاکـش  دمحم ع  وبا  ترـضحب  دوخ  یناوتان  یتسدگنت و  زا  دیوگ  يرفعج  مشاه  وبا  ( 2)
مشاه وبا  هب  دوب  لوپ  رانید  دصناپ  رادقم  نآ  رد  هدروآ و  نوریب  هسیک  هدیواک ،

ص:664  ، داشرإلا همجرت 
. دیبلط شزوپ  هداد 

ادـخ هناـخب  نتفر  زا  مدرم  یلاسکـشخ  رثا  رب  لاـسما  تشاد  ضورعم  هتـشون  دـمحم  وـبا  ترـضحب  هماـن  هیـسداق  زا  يرهطم  یلع  وـبا  ( 1)
فرشم جح  رفسب  امش  داد  خساپ  ترضح  مدرگ  كاله  یگنـشت  زا  موش  فرـشم  هَّللا  تیب  ترایزب  هاگ  ره  مراد  میب  مهنم  دنافرـصنم و 
ترایز دسرب  امب  همدص  هکنآ  نودب  هتفر و  هَّللا  تیب  رفسب  میدوب  هدنام  هک  اهنامه  همان  باوج  ندیـسر  زا  سپ  دید  دیهاوخن  ینایز  دیوش 

. میتشگرب هدرک 
هدش دراو  رفعج  لآ  زا  رفن  رازه  تسیب  زا  زواجتم  يرایـسب  هورگ  لکوتم  زا  دوب  يرـصق  هک  يرفعج  رد  دیوگ  ینامی  لضف  نب  نسح  ( 2)

موقرم دمحم  وبا  ترضح  تساوخ  دادمتـسا  هتـشون و  دمحم  وبا  ترـضحب  همان  تبـسانم  نیمهب  دنک  يربارب  اهنآ  اب  تسناوتیمن  لکوتم  و 
زا رتمک  یکدنا  هدع  اب  لکوتم  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنانچ  درک  یهاوخ  تیافک  ار  ناشمهم  هدش و  هریچ  ناشیا  رب  هَّللا  ءاش  نا  وت  دومرف 

. داد تسکش  ار  نانآ  هتفر و  اهنآ  هزرابمب  رفن  رازه 
یبا لآ  زا  هزادنایب  دمحم و  لآ  تخـسرس  نمـشد  هک  شماتوا  نب  یلع  نادنز  رد  ار  دـمحم  وبا  ترـضح  یلاس  هتفگ  يولع  دـمحم  ( 3)

. دهد ماجنا  بانج  نآب  تبسن  دناوتیم  دهاوخب  هک  يراک  ره  دندوب  هداد  روتسد  واب  هدومن و  سوبحم  دوب  تحاران  بلاط 
نآ هراب  رد  ار  ینتورف  لامک  هدش و  مار  تخـسرس  نمـشد  هک  دـنامن  يو  نادـنز  رد  رتشیب  زور  کی  دـمحم  وبا  ترـضح  دـیوگ  هدربمان 

هرخـالاب تسیرگنیمن و  باـنج  نآ  تروـصب  درکیمن و  ـالاب  رـس  ترـضح  نآ  مارتـحا  میظعت و  رظن  زا  هک  ناـنچ  درکیم  تیاـعر  باـنج 
. دیئاتسیم ار  بانج  نآ  رتهب  همه  زا  رتانیب و  بانج  نآ  هب  تبسن  رتشیب  همه  زا  هک  دیسر  یئاجب  شراک 
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ص:665  ، داشرإلا همجرت 
ریجنزب هتخادـنا و  نادـنزب  ار  يرفعج  مشاه  وبا  یلاس  ( 1 ( ) دزاـسیم مارآ  مه  ار  شوجرپ  مدآ  دـنک  مار  ار  شومچ  رتسا  هک  یـسک  يرآ  )

. تشون دمحم  وبا  ترضحب  زیمآ  تیاکش  همان  هدمآ  هوتسب  ریجنز  دنک و  نادنز و  یتخس  زا  هدربمان  دندوب  هتفرگ  تخس  وا  رب  هدرک و 
. یناوخیم دوخ  لزنم  رد  ار  ترهظ  زامن  دش و  یهاوخ  جراخ  نادنز  زا  زورما  وت  داد  خساپ  ترضح 

نامه مدـناوخ و  دوخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زامن  هدـش و  جراـخ  نادـنز  زا  رهظ  کـیدزن  زور  نآ  دوب  هداد  عـالطا  هک  يروطب  دـیوگ  هدربماـن 
مشاب هدرک  یتیاکش  دوخ  یتسدگنت  زا  هتـشاد  ضورعم  بانج  نآب  نادنز  زا  هک  همان  رد  مدرک  لایخ  هدش  یبیجع  یتسدگنت  راچد  تاقوا 
هتشاد موقرم  همان  دومرف و  تیانع  نم  يارب  لوپ  رانید  دص  ترضح  متفر  هناخب  هدش  جراخ  نادنز  زا  هکنآ  زا  سپ  دش  عنام  ارم  ایح  نکیل 

. میئامرف تیانع  وت  يارب  یهاوخب  ار  هچنآ  ات  نک  راهظا  تلاجخ  نودب  يدش  دنمزاین  هاگ  ره 
اهنآ نابزب  دندوب  هبلاقص  مور و  كرت و  مدرم  زا  هک  دوخ  نامالغ  اب  ترضح  مدینشیم  ررکم  رد  ررکم  دیوگ  مداخ  ریـصن  هزمح  وبا  ( 2)
دلاو تشذـگرد  زا  شیپ  اـت  هدـش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  هک  درم  نیا  متفگیم  مدوـخ  اـب  مدوـب و  بجعتم  ینعم  نیا  زا  نم  تـفگیم و  نـخس 

نانچمه هتخومآ و  یسک  هچ  زا  ار  فلتخم  ياهنابز  نیا  هتسشنن ؟ برع  ریغ  اب  هدرکن و  تاقالم  یسک  اب  نسحلا ع  وبا  ترضح  كرادمان 
هدیزگرب شناگدیرفآ  نایم  زا  ار  شتجح  لاعتم  يادخ  دومرف  هدرک  یهجوت  نمب  دمحم  وبا  ترضح  ماگنه  نیا  رد  مدیـشیدنایم  دوخ  اب 

تسا رادربخ  اهدمآ  شیپ - زا  دسانشیم و  ار  مدرم  ياین  تسا و  ربخاب  صاخـشا  فلتخم  ياهنابز  زا  وا  هتخومآ و  زیچ  همه  یئانـشآ  واب  و 
. دشیمن هداد  زایتما  نآ ، ریغ  زا  تجح  دوبن  صئاصخ  نیا  ياراد  هاگ  ره  و 

ص:666  ، داشرإلا همجرت 
دادمتسا دمحم  وبا  ترضح  زا  اهنآ  لح  يارب  متساوخیم  هدرک و  لوغشم  دوخب  ارم  هراومه  لکشم  هلأسم  ود  دیوگ  فیرظ  نب  نیسح  ( 1)

. میامن
هچب دنکیم  تواضق  مدرم  نایم  رد  هک  وا  يرواد  سلجم  دنکیم و  يرواد  هنوگچ  دیامن  روهظ  هاگ  ره  دـمحم  لآ  مئاق  هکنآ  لوا  شـسرپ 

؟ تسا تیفیک 
. مدرک رطاخ  لاؤس  نیا  زا  هضیرع  نتشون  ماگنه  رد  اقافتا  متساوخیم  هبون  بت  يارب  يروتسد  دوب  نآ  مود  شسرپ 

ترـضح تسنیا  شـسرپ  نیا  خساپ  دیامنیم  يرواد  هنوگچ  دـنکیم  روهظ  مئاق  هک  یماگنه  يدیـسرپ  داد  خـساپ  دـمحم ع  وبا  ترـضح 
. دهاوخیمن یسک  زا  یناهرب  هنیب و  ینعی  دیامنیم  تموکح  دوخ  ملع  اب  قباطم  ربمغیپ  دواد  دننام  روهظ  ماگنه  رد  هیلا  راشم 

ره نونکا  يدرک  شومارف  یئامنب  یتساوخرد  هبون  بت  هراچ  هراب  رد  یتساوخیم  يدوب  لاؤس  شراـگن  لوغـشم  هک  یتقو  رد  مود  شـسرپ 
. يزیوآیم راد  بت  رب  یسیونیم  هقرو  رد  ار  َمیِهاْربِإ  یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  هفیرش  هیآ  دوش  التبم  بت  نیاب  یسک  هاگ 

. درک لصاح  هقافا  متخیوآ  ار  هروبزم  هیآ  يرادبت  رب  قافتا  بسح  نم 
شترـضح هاگ  ره  هتـسشن  دمحم  وبا  ترـضح  هار  رـس  مدیـشیدنا  یماگنه  دیوگیم  هدوب  سابع  ياههداون  زا  هک  دمحم  نب  لیعامـسا  ( 2)

هتساخرب درک  روبع  نوچ  متسشن  ترضح  نآ  هار  رس  تیفیک  نیمهب  مشاب  هدرک  هدافتسا  هلیـسو  نیدب  میامن و  تجاح  راهظا  دیامرف  روبع 
اونیب يا  دومرف  مرادـن ! دوخ  ماش  حبـص و  جرخ  يارب  لوپ  مهردـکی  هزادـناب  ادـخب  دـنگوس  متـشاد  ضورعم  هدومن و  يدـنمزاین  راهظا  و 

هاگنآ هدرک  ناهنپ  ناکم  نالف  رد  رانید  تسیود  هکنآ  اب  ینکیم  دای  غورد  دنگوس 
ص:667  ، داشرإلا همجرت 

واب يراد  رضاح  هچنآ  داد  روتسد  شمالغب  سپـس  مزاس  مورحم  شیوخ  هیطع  زا  ارت  ات  میوگیم  نآ  يارب  ار  نخـس  نیا  ینکن  لایخ  دوزفا 
اهنآ هدافتـسا  زا  یتقو  رد  هدرک  ناهنپ  ار  اهرانید  هک  نونکا  مه  وت  دومرف  هفاضا  درک و  اطعا  نمب  تشاد  دوجوم  هک  رانید  دص  مالغ  هدـب 

. دنام یهاوخ  مورحم  يدنمزاین  اهنادب  هزادنایب  هک 
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اب مأوت  جنگ  هک  ینیمز  هتـسب و  ار  اهرد  دش  مریگ  نماد  ترورـض  هدرک و  ادیپ  زاین  يزیچ  دـیرخب  یماگنه  اریز  دومرف  تسار  شترـضح 
ادـیپ عالطا  اهرانید  نآ  لحم  زا  مرـسپ  دـش  مولعم  متفای  رتمک  مدرک  وجتـسج  رتشیب  هچ  ره  مدـیواک و  مدوب  هدرک  ناـهنپ  نآ  رد  ار  مجنر 

«. 1  » دشن نم  ریگتسد  اهنآ  زا  هجیتن  هدومن و  رارف  هتشادرب و  ار  اهنآ  همه  هدرک و 
روـضح يزور  مدرک  یم - فیـصوت  نآ  زا  یموـمع  لـفاحم  سلاـجم و  رد  هراوـمه  متـشاد و  یئاـهبنارگ  بسا  دـیوگ  دـیز  نب  یلع  ( 1)

نم رایتخا  رد  مدرکـضرع  تسا  هدش  هچ  یئوگیم  نخـس  يو  زا  لفاحم  رد  همه  نآ  هک  تبـسا  دومرف  مدش  بایفرـش  دمحم  وبا  ترـضح 
. تسا هتسب  امش  لزنم  برد  هدش  بایفرش  روضحب  هدوب و  هراوس  نآ  رب  هک  کنیا  تسا و 

زا زونه  يزادـنین  ریخأتب  شاب  بظاوم  ناسرب و  نایاپب  ار  هلماعم  نیا  هدـشن  بش  ات  شورفب و  يدوزب  يراد  رظن  رد  يرتشم  هاـگ  ره  دومرف 
. درک عطق  ار  ماما ع  مالک  دش و  دراو  یسک  هدشن  غراف  نخس 

______________________________

(1)
دوب هدرک  فکب  شجنرب  يدنچ  هکشیوخ  میس  رز و  يدرم  هک  مدینش 

دوب هدوسآ  شیوخ  هدرک و  ناهنناسک  مشچ  ینیمز ز  ریزب 
دوب هدید  ار  هچنآ  دربب  هگنابشربخاب  دش  جنگ  نینچ  زک  رسپ 

دوب هداد  کمک  شجنگب  ناک  یفکرسب  دز  دش  رادربخ  نوچ  ردپ 
دوب  هدازآ  مغ  زک  رسپ  لاحبيو  دایرف  هآ و  دوس  هچ  نکیل  و 

ص:668  ، داشرإلا همجرت 
صوصخ نیا  رد  وا  اب  متفگ و  مردارب  هب  ار  ترـضح  نآ  هدومرف  متفر و  دوخ  لزنمب  هدش  راوس  هداتفا و  رکفب  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  نم 

عمط متـشادیم  تسود  رایـسب  ار  مبـسا  هک  اجنآ  زا  نم  میامنب  يرظن  راهظا  هچ  هراب  نیا  رد  منادیمن  نم  داد  خـساپ  يو  متخادرپ  تروشمب 
. متسنادیمن نآ  رب  ندش  راوس  راوازس  ار  یسک  مشورفب و  ار  نآ  مدشن  رضاح  هتسب و  نآ  رد 

راوگان ربخ  نیا  ندینـش  زا  نم  دش  طقـس  امـش  بسا  نونکا  مه  هک  داد  عالطا  هدمآ  رادهلیوط  رـس  مدناوخ  ار  اشع  زامن  دش و  بش  نوچ 
بایفرش ترـضح  روضح  زور  دنچ  زا  سپ  هدوب  دمآشیپ  نیا  بسا  شورف  زا  دمحم  وبا  ترـضح  روظنم  متـسناد  هدش و  تحاران  تخس 
تیاـنع نمب  يراوس  بوکرم  هداد  تسد  زا  هک  یبـسا  نیا  ياـجب  يرکـسع  ترـضح  هاـگ  ره  دوب  بساـنم  ردـقچ  متفگیم  دوخ  اـب  هدـش 

. دیامرف
درک میهاوخ  تیاـنع  وتب  یبوکرم  بسا ، نآ  ياـجب  اـم  يرآ  دومرف  هدـناسرن  ضرعب  ینخـس  بسا  قاـفتا  زا  زونه  متـسشن و  هک  يدرجمب 

. تسا رتینالوط  شرمع  رتهب و  وت  بوکرم  زا  بسا  نیا  دومرف  هدب و  واب  ارم  « 1  » تیمک داد  نامرف  شمالغب  هاگنآ 
يدتهم هک  ار  ادخ  ساپس   » متشاد میدقت  دمحم  وبا  ترضح  روضح  همان  دوب  یلاوم  يریگتسد  مرگرس  يدتهم  هتفگ  دمحم  نب  دمحا  ( 1)
هتفگیم هدومنیم و  دیدهت  ار  امش  ترضح  وا  هک  ماهدرک  ادیپ  عالطا  اریز  تشادرب  تسد  ام  رازآ  زا  دش و  ناگدربمان  يریگتـسد  مرگرس 

«. مزادنایم رب  نیمز  يور  زا  ار  نانآ  ادخب  دنگوس 
نک باسح  رگید  زور  جـنپ  ات  زورما  زا  ددرگ  لئان  دوخ  يوزرآ  هب  دـناوتب  هک  درک  دـهاوخن  اـفو  وا  رمع  دومرف : موقرم  یعیقوت  ترـضح 

. دش دهاوخ  هتشک  یگراچیب  يراوخ و  اب  مشش  زور 
. دیدرگ لوتقم  دوب  هدومرف  هچنانچ  دشن  هلصاف 

______________________________

رغـصم مساب  ار  نآ  تهج  نیمهب  تساراد  ار  گنر  ود  ره  زا  یکدـنا  نوچ  دـشاب و  هایـس  شمد  خرـس و  نآ  لای  هک  تسا  یبسا  ماـن  ( 1)

یناگدنز مالسلامهیلع و  موصعم  هدراهچ  ماقم  یئاسانش  رد  داشرالا :  همجرت 
ناشیا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 353ناهفصا   هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدیمان
ص:669  ، داشرإلا همجرت 

يوب هدش و  دراو  وا  رب  اهیسابع  زا  هدع  دوب  فیـصو  نب  حلاص  نادنز  رد  دمحم  وبا  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ  لیعامـسا  نب  دمحم  ( 1)
. امن بلس  وا  زا  ار  یتحار  بابسا  هنوگ  همه  ریگب و  تخس  وا  رب  یناوتیم  ات  هداد  داهنشیپ 

ار رازآ  تیاهن  هک  مدرامگ  وا  رب  ار  وختـشز  ریرـش و  درم  رفن  ود  هکنآ  اب  مریگب  تخـس  وا  رب  ار  راک  هنوگچ  منادیمن  نم  داد  خساپ  حلاص 
ماهداتفا کشب  اهنآ  راک  زا  نم  دـناهدش و  ریگهزور  ناوخ و  زامن  اسراپ و  یمدرم  راظتنا  فالخ  رب  منیبیم  نونکا  مهد  ماـجنا  واـب  تبـسن 

ار زور  مامت  هکیدرم  هراب  رد  میئوگ  هچ  دنتفگ  ینادنز ؟ درم  نیا  هراب  رد  دـیئوگیم  هچ  امـش  رب  ياو  تفگ  هدرک  راضحا  ار  ود  نآ  هاگنآ 
همه درگنیم  امب  نوچ  درادن و  يرگید  راک  ادـخ  یگدـنب  زا  ریغب  دـیوگیمن و  نخـس  یـسک  اب  دربیم و  رـسب  تدابعب  ار  بش  مامت  هزورب و 

. مینک يراددوخ  میناوتیمن  هچنانچ  دیآیم  هزرلب  ام  حراوج  اضعا و 
. دنتشگرب هدش  كانمیب  هدینش  ار  نانخس  نیا  هک  اهیسابع 

يرازآ هنوگ  چیه  زا  وا  دریگب و  گنت  واب  ار  نادنز  هداد  روتـسد  واب  هدرک و  میلـست  ریرحن ، هب  ار  دـمحم  وبا  ترـضح  دـناهتفگ  هدـع  ( 2)
. دومنیمن يراددوخ 

هرخالاب دربیم و  رـسب  وت  لزنم  رد  یـسک  هچ  ینادـیمن  وت  اریز  نکم  يو  اب  يراتفردـب  هنوگ  نیا  سرتب و  ادـخ  زا  تشاد  راهظا  يوب  شنز 
هدرکن یئانتعا  وا  نانخسب  درم  مکانمیب . وتب  تبـسن  وا  زا  نم  دوزفا  درک و  لقن  شرهوش  يارب  وا  یگدنب  یئاسراپ و  صوصخ  رد  ینانخس 

. دنکفا مهاوخ  ناگدنرد  هکرب  رد  ار  وا  میامن  يراتفرشوخ  يو  اب  هکنآ  ياجب  مسق  ادخب  تفگ 
ناگدنرد شیپ  همعط  نوچ  ار  ترضح  دش  نوذأم  نوچ  دزادنیب  ناگدنرد  شیپ  رد  ار  ترضح  ات  هتـساوخ  روتـسد  الاب  تاماقم  زا  هاگنآ 

دناهدـش هدوسآ  وا  دوجو  زا  دـندرک  لایخ  هک  نارومأـم  درک  دـنهاوخ  دوباـن  ار  يرکـسع  ترـضح  اـهنآ  يدوزب  تشاد  نیقی  تخادـنا و 
دندید هدمآ  وا  رس  رب  هچ  دننیبهب  ات  دندمآ  کیدزن 

ص:670  ، داشرإلا همجرت 
. دناهدرک عامتجا  وا  درگ  ناگدنرد  لوغشم و  زامنب  یبیسآ  كدنا  نودب  ملاس و  راظتنا  فالخ  رب 

. دنتسرفب دوخ  هناخب  هداد  تاجن  نادنز  زا  ار  ترضح  دش  ثعاب  دنکن  تمحز  دیلوت  هکنیا  يارب  هقباسیب  دمآشیپ  نیا 
نیمأت ار  ام  ضرغ  میدرک  لقن  ام  هک  هزادـنا  نیمه  تسا و  رایـسب  يرکـسع ع  ترـضح  تاداع  قراوخ  تازجعم و  صوصخ  رد  تایاور 

. دنکیم

وا راوگرزب  دنزرف  رهطم و  دقرم  يرکسع و  ترضح  تلحر  مراهچ  یس و  باب 

تسیب رد  هام  نامه  متشه  هعمج  زور  رد  دش و  رامیب  يرجه  تصـش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  هام  لوا  زور  رد  دمحم  وبا  ترـضح  ( 1)
. دیدرگ نوفدم  ارماس  رد  شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  دوخ  هناخ  رد  دومرف و  تلحر  هروکذم  هنس  یگلاس  تشه  و 

(. هراصنا نم  انلعجا  هجرف و  لجع  مهللا   ) تسا یهلا  قح  تلود  راظتنا  رد  هدنز و  نونکا  مه  هک  دراذگ  یقاب  یفلخ  دنزرف  دوخ  زا  سپ  و 
دوب و تخس  راگزور  اریز  دوش  ربخاب  وا  روهظ  زا  یسک  دراذگیمن  تشادیم و  هدیـشوپ  ار  شدنمتداعـس  دنزرف  دالیم  يرکـسع  ترـضح 

دوب هدرک  ادیپ  عویش  مه  تاقوا  نامه  دنک و  ادیپ  تسد  يوب  هدش  هلیـسو  رهب  ات  دیـشوکیم  هدمآرب و  وا  يوجتـسج  رد  تدشب  مه  هفیلخ 
مدرم راـظنا  رد  ار  شدـنزرف  دـمحم  وبا  ترـضح  تبـسانم  نیمهب  تسا  دـمحم  وـبا  دـنزرف  هک  تسا  یبئاـغ  ماـما  راـظتنا  رد  یماـما  هعیش 

. دندوب هدرکن  ادیپ  یعالطا  وا  دوجو  زا  نارگید  ناکیدزن  زا  ریغب  وا  تشذگرد  زا  سپ  دروآیمن و 
هب فورعم   ) یلع نب  رفعج  تشادن  يرهاظ  ثراو  هکنیاب  رظن  تلحر  ماگنه  رد  يرکسع  ترضح 
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ص:671  ، داشرإلا همجرت 
هک ترضح  نآ  نارایب  درک و  دنب  ار  شنانز  دنکفا و  نادنزب  ار  ترضح  نآ  نازینک  هدرک و  طبض  ار  وا  هکرت  ترضح ، نآ  ردارب  باذک )

یهارمگ رد  هتفگیم و  ازسان  تسنامز  ماما  وا  دراد و  دوجو  يدنزرف  نینچ  دندوب  دقتعم  هدوب و  يرکـسع  ترـضح  دنزرف  روهظ  راظتنا  رد 
دیدهت و ندیدرگ و  دنب  ندش و  ینادنز  رثا  رب  ترضح  نآ  ناگدنامزاب  هب  دومن و  هدنکارپ  هتخاس و  كانمیب  ار  اهنآ  ات  درکیم  یعس  نانآ 

. دش هجوتم  یمیظع  تراسخ  تلذ ، تراقح و 
. دنک ادیپ  بانج  نآ  دنزرفب  یسرتسد  هدش و  لئان  دوخ  دوصقمب  تسناوتن  هفیلخ  اهیراتفرگ ، اهتراسخ و  نیا  همه  اب 

يرکـسع ترـضح  نایعیـش  شیپ  رد  دـناوتب  دـیاش  دیـشوکیم  دروآرد و  فرـصت  تحت  ار  ترـضح  نآ  هکرت  رفعج ، میتفگ  هک  ناـنچ  و 
هتفر و هفیلخ  دزن  رمالا  رخآ  دومنیمن ، فارتعا  وا  تماما  هب  درکیمن و  یهجوت  وا  ياعدا  هب  یسک  نکیل  دنک  ادیپ  ار  ترضح  نآ  تیعقوم 

نکمم هک  هلیـسو  هار و  هنوگ  ره  هداد و  یتفگنه  لام  ماقم  نیاب  لوصو  يارب  درامگرب و  شردارب  تلزنمب  ار  وا  اـت  درک  تساوخرد  وا  زا 
. درکن لصاح  هرهب  هدربن و  هجیتن  نکیل  دومن  ایهم  دنک  هدامآ  دوصقم  نیا  لوصح  يارب  دوب 

دنکیم يراددوخ  اهنآ  حرـش  زا  رـضاح  باتک  هک  یتاهجب  اـم  هک  هدـمآ  ریـس  بتک و  رد  رفعج  تاـیلمع  صوصخ  رد  يرایـسب  راـبخا  و 
. تسام رای  ادخ  دنربخاب  اهنآ  زا  دنعالطا  لها  هک  ینس  هعیش و  میئامنیم و  ضارعا 

ص:672  ، داشرإلا همجرت 

ماگنه رد  وا  نیئآ  تبیغ و  رابخا و  زا  یشخب  تماما و  لئالد  دالیم و  خیرات  دمحم و  وبا  ترـضح  زا  سپ  ماما  لاوحا  رد  مجنپ  یـس و  باب 
. وا هیهلا  تلود  تدم  روهظ و 

هدوب ادـخ ص  لوسر  هینک  مان و  اب  يواسم  شاهینک  مان و  هک  تسا  نامز ع  ماما  ترـضح  شدـنزرف  دـمحم  وبا  ترـضح  زا  سپ  ماما  ( 1)
ناهنپ و ترضح  نآ  دالیم  میدرک  نایب  نیا  زا  شیپ  هک  يروطب  هتشادن و  يدنزرف  رهاظ  نطاب و  رد  وا  زا  ریغب  دمحم  وبا  ترـضح  شردپ 

. دندوبن ربخاب  وا  دالیم  زا  يدودعم  زج  یسک 
رمع سجرن و  مانب  هدوب  يدلو  ما  شاهمرکم  ردام  هدش و  دلوتم  يرجه  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  رد  رصع ع  یلو  ترضح 

وا يورب  ار  باطخلا  لصف  تمکح و  ياهرد  لاعتم  يادـخ  ناوا  نامه  رد  هدوب و  لاس  جـنپ  شرادـمان  ردـپ  تلحر  ماگنه  رد  باـنج  نآ 
رونم وا  بلق  نامـسآ  رد  ار  تمکح  تیـالو و  دیـشروخ  یکدوک  رد  ییحی  دـننام  هداد و  رارق  دوخ  ناگدـنب  يارب  یناـشن  ار  وا  دوـشگ و 

. هداد رارق  نامیا  لها  ياوشیپ  هدوب  هدیزگرب  ربمیپ  هراوهگ  رد  هک  یسیع  دننام  نامدرم و  ربهر  نس  نآ  رد  ار  وا  هتخاس و 
وا زا  سپ  هدومن و  هراشا  وا  تفالخب  زین  ریما  ترـضح  وا  زا  سپ  هدرک و  حیرـصت  وا  تماما  رب  مالـسا  ربمیپ  هک  میدرک  ناـیب  نیا  زا  شیپ 

لحم هک  اهنآ  دزن  رد  زین  شدـنمجرا  ردـپ  دـناهدومن و  حیرـصت  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  وا  تیاصوب  يرگید  زا  دـعب  یکی  نیرهاط  همئا 
. تسا هدومرف  حیرصت  وا  یهلا  ماقمب  هدمآیم  رامشب  يو  ناکیدزن  زا  هدوب و  شنانیمطا  قوثو و 

ص:673  ، داشرإلا همجرت 
يارب دنکیم و  ریـشمشب  مایق  همئا  نایم  رد  وا  هدشیم و  مالعا  وا  یمئاد  تلود  هدوب و  وا  تبیغ  زا  نخـس  دـیایب  دوجوب  هکنآ  زا  شیپ  و  ( 1)

. دنشابیم وا  ینامیا  تلود  هارب  مشچ  مدرم  ددنبیم و  تمه  رمک  تقیقح  قح و  زاربا 
. تسیرگید زا  رتینالوط  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا  هک  يروطب  دراد و  تبیغ  ود  دنک  روهظ  هکنآ  زا  شیپ  نامز  ماما 

دندومن و شنایعیش  بانج و  نآ  نایم  طابترا  عطق  دوخ  تلحر  رثا  رب  وا  ناریفـس  هک  یماگنه  ات  دلوت  ماگنه  زا  بانج  نآ  يارغـص  تبیغ 
دیـشک و نوریب  ماین  زا  ماقتنا  ریـشمش  دوش  رهاـظ  نوچ  دـهاوخب و  ادـخ  هک  یتقو  اـت  تسا  يارغـص  تبیغ  زور  نیرخآ  زا  شیاربک  تبیغ 

ثرا نایاوشیپ و  ار  نانآ  هدیدرگ  ناوتان  نیمز  يور  رد  هک  اهنآ  رب  میراذـگ  تنم  میهاوخیم  دـیامرفیم  ادـخ  دـیامرف  زاربا  ار  یهلا  قیاقح 
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دندیسارهیم هچنآ  زا  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرفب و  مینایامنب  میزاس و  هدامآ  اهنآ  يارب  ار  لیاسو  هنوگ  همه  هداد و  رارق  نیمز  ناگدنرب 
. دننیمز ناثراو  ام  راکوکین  ناگدنب  هک  میتشون  رکذ  زا  سپ  روبز  رد  ام  هدومرف : و 

دـنازیگنایمرب و تسا  نم  مان  مه  هک  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  لاعتم  يادـخ  هکنیا  زج  دنـسریمن  ناـیاپب  زور  بش و  دومرف  ادـخ ص  لوسر 
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  ولمم  هکنآ  زا  سپ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

هک نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  دیامرف  یم - ینالوط  ار  زور  نآ  لاعتم  يادـخ  دـشاب  هدـنامن  یقاب  زور  کی  زا  ریغب  ایند  زا  هاگ  ره  هدومرف  زاب 
. دیامن داد  لدع و  زا  ولمم  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  ار  ایند  دنک و  روهظ  تسا  نم  مان  مه 

ص:674  ، داشرإلا همجرت 

يرکسع ع. نسح  دنزرف  تماما  لئالد  زا  یشخب  مشش  یس و  باب 

ياهتیعر هب  مولع  ماکحا و  زاربا  رد  هک  یموصعم  ياوشیپ  دیاب  امتح  هک  دنکیم  تموکح  حیحـص  لالدتـساب  لقع  هکنآ  هلدا  هلمج  زا  ( 1)
دوجو یئاوشیپ  ماما و  هک  دـننک  تسیز  يراگزور  رد  فلکم  مدرم  تسلاـحم  اریز  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تقو  ره  رد  دـشابن  دـنمزاین  دوخ 

ات دیامن  بیدأت  ار  وا  هک  تسا  يدرفب  دنمزاین  یـصقان  ره  تسا  تباث  دزاسب و  رترود  داسف  زا  رتکیدزن و  حالـصب  ار  نانآ  ات  دشاب  هتـشادن 
ار نالفاغ  دزومایب و  ار  یهلا  قیاقح  نانادانب  دـناوخب و  ریخ  هارب  ار  ناشکرـس  دـناشنب و  دوخ  ياجب  ار  نایـصاع  دوشن و  تاـیانج  بکترم 
رد لداع  ناریما  دنک و  عفر  ار  تافالتخا  دهد و  ذوفن  ار  ادخ  ماکحا  دنک و  ارجا  ار  یهلا  دودح  دیامن و  ریذحت  ار  ناهارمگ  دنک و  رادیب 

تیامح یمالسا  لوصا  زا  دنک و  يراد  هگن  ناگناگیب  لواپچ  زا  ار  مدرم  لاوما  دیامن و  تظفاحم  ار  تادحرـس  دزاس و  رارقرب  مدرم  نایم 
. دنک تعامج  تماقا  اههعمج  اهدیع و  رد  دیامن و 

رگید ماماب  دـنمزاین  ماما  هک  هدـش  ملـسم  همه  قافتاب  اریز  دـشاب  ناما  رد  اهـشزغل  مامت  زا  دـیاب  یئاوشیپ  نینچ  هک  دـناهدرک  تباـث  هلدا  و 
تماما رب  حیرصت  دیاب  تسا  ماقم  نیا  ياراد  هک  یسک  دشاب و  موصعم  دیاب  ماما  ههبـش  کش و  نودب  دنکیم  تباث  ینعم  نیمه  دشابیمن و 

. دوش هداد  زایتما  وا  زا  ریغ  ات  ددنویپ  روهظب  وا  زا  هزجعم  ای  هدش  وا 
تابثا ار  وا  تماما  يرکسع  ترضح  باحصا  هک  تسا  یسک  هصاخ  تافص  نیا  همه  هک  تسا  مولعم  و 

ص:675  ، داشرإلا همجرت 
تماما تابثا  يارب  هک  تسیاهیاپب  میدرک  نایب  هک  یمهم  لصا  نیا  تسا و  يدهم  ترـضح  شدنزرف  میدرک  هراشا  هک  يروطب  وا  هدرک و 

لوقع ياضتقم  اب  قباطم  یئاهنت  هب  نآ  دوخ  اریز  هدوبن  فلتخم  رابخا  صوصن و  تیاور  هب  دنمزاین  یفاک و  دـشاب  نآ  قادـصم  هک  یـسک 
. هدش اضما  یمکحم  لالدتسا  بسح  نآ  تحص  هدوب و 

رصع یلو  ترضح  تماما  هب  صن  هراب  رد  دنامیمن  یقاب  اهنآ  تحص  رد  يرذع  چیه  هک  هحیحـص  قرط  زا  يرایـسب  تایاور  نیا  رب  هوالع 
. میئامنیم داریا  تسا  رضاح  باتک  نیئآ  هک  يراصتخا  تداعب  ار  اهنآ  زا  یشخب  ادخ  تساوخب  ام  هک  هدیسر 

. هدیسر لیصفت  لامجا و  روطب  مهدزاود  ماما  تماما  صوصخ  رد  هک  يرابخا  متفه  یس و  باب 

ار نت  هدزاود  وا  زا  سپ  هدومرف و  ثوعبم  سنا  نج و  رب  ار  دـمحم  لاـعتم  يادـخ  هدرک  تیاور  رقاـب ع  ترـضح  زا  یلاـمث  هزمح  وبا  ( 1)
وا هراب  رد  یتنـس  ییـصو  ره  دنتـسه و  یقاب  زونه  ناشیـضعب  هتفگ و  دوردـب  ار  یتیراع  تایح  ناـشیخرب  هک  هدراـمگرب  یئاوشیپ  بصنمب 

. هدوب حیسم ع  تنس  هب  نینمؤملا  ریما  دوخ  دندوب و  رفن  هدزاود  یسیع  نیئآ  تنس و  هب  مالسا  ربمغیپ  زا  سپ  ءایصوا  هچنانچ  تسیراج 
بش هب  دومرف  شنارایب  ادخ ص  لوسر  هدرک  تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  شناردپ  زا  یناث ع  رفعج  وبا  ( 2)

ص:676  ، داشرإلا همجرت 
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دنـشوکیم و نآ  يارجا  رد  دننکیم و  تظافح  رما  نآ  زا  یئاناوت  ياهتـسد  دوشیم و  لزان  بش  نآ  رد  تنـس  رما  اریز  دیروایب  نامیا  ردق 
. دنتسه وا  دنزرف  هدزای  یلع و  اهنآ 

بـش نآ  رد  رـشب  تاردقم  تنـس و  نامرف  تسا و  درفب  رـصحنم  لاس  ره  رد  ردق  بش  دومرف  سابع  نبا  هب  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  ( 1)
. دنراد تیالو  نآ  نایرج  رب  ادخ ص  لوسر  زا  سپ  یئاناوت  ياهتسد  ددرگیم و  يراج 

نایاوشیپ هک  نم  دنزرف  هدزای  نم و  دومرف  دنناسک ؟ هچ  ددرگیم  هدوشگ  ناشتکرباب  تسدـب  رما  نآ  هتـسب  هرگ  هک  اهنآ  دیـسرپ  سابع  نبا 
(. دنیادخ تجح  ینعی   ) دناثدحم

ءایلوا و ءامـسا  هک  مدید  یحول  همظعم  نآ  ربارب  رد  ارهز ع و  ترـضح  روضح  مدـش  دراو  هدومرف  لقن  رباج  زا  رفعج ع  وبا  ترـضح  ( 2)
هک هدوب  همطاف  نادنزرف  زا  ناشرفن  هدزای  دندوب  رفن  هدزاود  مدرک  هرامش  ار  روبزم  یماسا  هدش  تبث  نآ  رد  مرکا  لوسر  ترضح  ءایـصوا 

. دندوب هدش  طبض  دمحم  مانب  ناشرفن  هس  یلع و  ناشرفن  هس  تساهنآ و  مئاق  ناشیرخآ 
ینعی دــناتما  ثدــحم  ناــشهمه  دــنادمحم  لآ  هـک  هناــگهدزاود  هـمئا  دوـمرفیم  مدینــش  رفعج ع  وـبا  ترــضح  زا  تـفگ  هرارز  ( 3)

. دنتسه اهنآ  ناردپ  ادخ  لوسر  یلع و  ینعی  دنیادخ  لوسر  وا و  دنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانآ  دنروآیمرب و  ار  ناشاهیدنمزاین 
دنسمب وا  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیسح ع  ماما  ترضح  زا  سپ  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ریصب  وبا  ( 4)

ص:677  ، داشرإلا همجرت 
. تساهنآ مئاق  نانآ  یمهن  هک  دناهدش  بوصنم  تماما 

. دنانیسح دنزرف  هک  ینایاوشیپ  نیسح و  نسح و  تسناشیا  زا  دنرفن  هدزاود  نیرهاط  همئا  دومرفیم  مدینش  ترضح  نآ  زا  هتفگ  هرارز  ( 1)
دنزرف زا  ارم  هک  دـش  رداص  نم  مانب  بانج  نآ  زا  یعیقوت  يرکـسع ع  ترـضح  تلحر  زا  شیپ  لاس  ود  دـیوگ  لالب  یلع  نب  دـمحم  ( 2)

. تخاس هاگآ  وا  دوجو  زا  ارم  شتلحرب  هدنام  زور  هس  زین  دومرف و  رابخا  دوخ  زا  سپ  فلخ 
امـش سدـقم  تاذ  زا  یـشسرپ  هکنآ  زا  تسا  عناـم  امـش  يراوگرزب  متـشاد  ضورعم  يرکـسع ع  ترـضحب  هتفگ  يرفعج  مشاـه  وبا  ( 3)

. ینوذأم يرآ  دومرف  میامنب ؟ یلاؤس  ضرع  یئامرفیم  هزاجا  کنیا  میامنب 
زا ار  ملئاسم  ات  منک  ترایز  ار  وا  اجک  داد  خر  امـش  يارب  يدـمآشیپ  هاگ  ره  متـشاد  هضرع  يرآ . دومرف  دـیراد ؟ يدـنزرف  ایآ  مدیـسرپ 

. هنیدم رهش  رد  دومرف  میامن ؟ شسرپ  شنویامه  ماقم 
. تسا راوگرزب  نیا  امش  ياقآ  دومرف  دنایامن و  نمب  ار  شراوگرزب  دنزرف  دمحم ، وبا  ترضح  دیوگ  يزاوها  ورمع  ( 4)

. دراذگ راگدایب  دوخ  زا  سپ  یحلاص  فلخ  دومرف  تلحر  هک  دمحم  وبا  ترضح  دیوگ  يرمع  ( 5)
ص:678  ، داشرإلا همجرت 

هک یسک  ماجنارس  تسنیا   » دیسر نومضم  نیاب  يرکسع ع  ترضح  زا  یعیقوت  دش  هتـشک  يریبز  هک  یماگنه  هتفگ  دمحم  نب  دمحا  ( 1)
هک تسین  یـسک  نم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دشکیم  ارم  تشادـنپیم  وا  دـشوکب  وا  ناتـسود  یناوتان  يدوبان و  رد  دـنک و  یگریچ  ادـخ  رب 

«. دومن هدهاشم  دوخ  هراب  رد  ار  ادخ  یئاناوت  کنیا  دوش  تیالو  ماقم  دهعتم  دناوتب 
. دوب هدش  دلوتم  ترضح  نآ  يارب  يدنزرف  هتفگ  هَّللا  دبع  نب  دمحم 

؟ درک دیهاوخ  هچ  وا  نیشناج  اب  امش  تسنم  فلخ  نیشناج و  نسح  دومرفیم  مدینش  يداه  نسحلا  وبا  ترضح  زا  هتفگ  يرفعج  دواد  ( 2)
دینک يراج  نابز  رب  ار  وا  ماـن  تسین  لـالح  دـینیبیمن و  ار  وا  صخـش  هکنیا  يارب  دومرف  تسیچ ؟ امـش  دوصقم  امـش  يادـف  مدرکـضرع 

«. 1 ( » دمحم ص لآ  ۀجح   ) دیئوگب دیاب  دومرف  مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  نیا  رب  انب  مدرکضرع 
نیا رد  تایاور  مینادیم  هک  نانچ  هدروآ و  هدوب  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تیالو  رب  صن  رب  لمتشم  هک  ار  ثیداحا  زا  يدودعم  اجنیدب  ات 

احورشم و ار  روبزم  ثیداحا  هک  ناگدربمان  هلمج  زا  هداد و  شراگن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  هعیـش  نادنمـشناد  تسا و  رایـسب  صوصخ 
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نادب هجوت  اب  ام  دیوگیم و  نخـس  الماک  اهنآ  زا  دوخ  تبیغ  باتک  رد  هک  تسا  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  هدرک  نایب  الـصفم 
. دوب میهاوخن  دنمزاین  میدرک  دای  هک  هچنآ  زا  شیب  هب  باتک 

______________________________

. هدیدرگ ررکم  ماقم  تبسانمب  اجنیا  رد  هدش و  رکذ  نیا  زا  شیپ  مه  ثیدح  نیا  ( 1)
ص:679  ، داشرإلا همجرت 

عوضوم نیاب  طوبرم  تانیب  لئالد و  زا  یشخب  هدید و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مهدزاود  ماما  هک  اهنآ  متشه  یس و  باب 

دوب لاسدروخ  هک  ار  يرکسع  نسح  دنزرف  دوخ  نم  درک  تیاور  دوب  قارع  نینطوتم  تاداس و  نادرمریپ  زا  هک  لیعامسا  نب  دمحم  ( 1 . )
. مدید دجسم  ود  نایم  رد 

همع داوـج ع و  ترـضح  رتـخد  همیکح  هدرک  تیاور  تسا  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  ناـگهداون  زا  مه  وا  هک  دـمحم  نب  یـسوم  ( 2)
. مدرک ترایز  نآ  زا  سپ  دالیم و  بش  رد  ار  دمحم  لآ  مئاق  دوخ  نم  تفگیم  يرکسع ع  ترضح 

یقاب دوخ  زا  سپ  يراگدای  نکیل  يرآ و  تفگ  درک ؟ تلحر  دمحم  وبا  ترضح  مدیسرپ  يرمع  ورمع  وبا  زا  هتفگ  یـسنالق  نادمح  ( 3)
. تسا ردق  نیا  وا  ندرگ  هک  دراذگ 

. درکیم فیصوت  نم  يارب  ار  وا  مادنا  هدید و  ار  رصع  یلو  ترضح  هک  مدینش  رهطم  نب  یلع  وبا  زا  هتفگ  يرارز  يالوم  حتف  ( 4)
شیپ هک  مدید  ار  بحاص  ترضح  مدوب  میهاربا  هارمه  افـص  رد  نم  دیوگیم  دوب  يراکوکین  نز  هک  يروباشین  هدبع  نب  میهاربا  زینک  ( 5)

. دومرف واب  ینانخس  تفرگ و  وا  زا  ار  کسانم  باتک  هدمآ  میهاربا 
ص:680  ، داشرإلا همجرت 

رب نآ  مالتسا  هب  هدرک و  یم - کیدزن  دوسالا  رجح  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  یماگنه  رد  ار  رصع  یلو  ترـضح  دیوگ  حلاص  هَّللا  دبع  وبا  ( 1)
. دناهدشن رومأم  موجه ، هنوگ  نیاب  مدرم  نیا  دومرفیم  مدرک  ترایز  دنتفرگیم  تقبس  رگید  کی 

. مدیسوب ار  بانج  نآ  رس  تسد و  هدرک و  ترایز  ار  نامز  ماما  يرکسع ع  ترضح  تلحر  زا  سپ  هتفگ  سیردا  نب  میهاربا  ( 2)
دوب يرگید  وا  زا  ریغ  ایآ  مدیـسرپ  هدرک  شهوکن  يو  زا  دمآ  نایمب  وا  راتفر  یلع و  نب  رفعج  نخـس  هتفگ  يربنق  زا  رـضن  نب  دـمحا  ( 3)

؟ هدید ار  وا  دوخ  وت  ایآ  مدیسرپ  يرآ . تفگ  يربنق  دوش ؟ دهعتم  ار  تماما  روما  دناوتب  هک 
. تسا هدید  هبترم  ود  اریو  هک  هدوب  رفعج  تفگ  تسیک ؟ رگید  نآ  مدیسرپ  هدید  يرگید  هکلب  ریخ  داد  خساپ 

. تسامش ماما  كرابم  دوجو  نیا  دومرف  تخاس و  فرشم  شرهگالاو  دنزرف  ترایزب  ارم  دمحم  وبا  ترضح  هتفگ  يزاوها  ورمع  ( 4)
. هدرک ترایز  هدید و  ار  رصع ع  یلو  ترضح  هدربمان  هک  هدرک  تیاور  مداخ  فیرط  رصن  وبا  زا  دمحم  نب  میهاربا  ( 5)

دیاب هک  یعوضوم  نیرتمهم  اریز  دـنیامنیم  نیمأت  ار  ام  رظن  میدروآ  باتک  نیا  رد  هک  ار  يرـصتخم  نیمه  دنرایـسب و  رابخا  نیا  لاـثما  و 
نآ زا  سپ  هچنآ  میدرک و  تاـبثا  نیا  زا  شیپ  اـم  ار  ینعم  نیا  تسترـضح و  نآ  تماـما  دوـجو و  تاـبثا  دریگب  رارق  تقد  دروـم  ـالماک 

. ار ادخ  رکش  تشادیمن ، ام  یقباس  رظن  هب  ینایز  میدرکیمن  رکذ  مه  ار  نیا  هاگ  ره  دیامنیم و  تیوقت  ار  ام  نیشیپ  ضرغ  دوش  هدروآ 
ص:681  ، داشرإلا همجرت 

جع رصع  یلو  ترضح  تاداع  قراوخ  تازجعم و  مهن  یس و  باب 

تقو نامه  دش  ادیپ  نم  يارب  يدیدرت  کش و  متشادن  عالطا  ارهاظ  ماما  زا  هک  يرکسع  ترضح  تلحر  زا  سپ  هتفگ  رایزهم  دمحم  ( 1)
افداصت مدش  راوس  یتشکب  مردپ  هارمه  هقردب  ناونعب  مهنم  درک و  راب  یتشکب  ار  اهنآ  مردپ  دوب  هدمآ  درگ  میهاربا  مردپ  دزن  يرایسب  لوپ 
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فرـصمب اـجبان  ار  لاـم  نیا  سرتـب و  ادـخ  زا  دوزفا  نادرگرب و  هناـخب  ارم  تسا و  گرم  بت  نیا  تفگ  نمب  دـش  ـالتبم  يدـیدش  بت  هب 
. تشذگرد زور  هس  زا  سپ  هدومن و  نمب  ار  مزال  ياهتیصو  ناسرم و 

رد مربب و  قارعب  ار  تفگنه  تورث  نیا  تسنآ  رتهب  دـیامن  تیـصو  یفالخ  رماب  ارم  هدوبن  نآ  رب  لاحب  اـت  مردـپ  يوخ  متفگ  مدوخ  اـب  نم 
يرکـسع و ترـضح  رـصع  حوضو  هزادناب  تماما  عوضوم  هاگ  ره  مهدن  عالطا  دوخ  دمآشیپ  زا  ار  یـسک  منک و  هیارک  هناخ  طش  رانک 

نیمهب مناسریم . یصخش  فراصمب  مدوخ  هن  رگ  منکیم و  میدقت  وا  دوجوب  ار  رضاح  لام  دوب  وا  ترضح  اب  يواسم  ماما  صخش  تیعقوم 
درک میلـست  نمب  همان  هدش  دراو  یناسر  همان  يزور  تشذگ  مدورو  زا  زور  دـنچ  هدرک  هیارک  طش  رانک  هناخ  هدـش و  دراو  قارعب  هشیدـنا 
دوب هدرک  هراشا  یعوضوم  هب  انمـض  هدش و  وت  يارب  يدمآشیپ  نینچ  تست و  شیپ  هجو  رادقم  نیا  دمحم  يا  دوب  هدومرف  موقرم  نآ  رد 

غارسب یـسک  هدش  راگدنام  قارع  رد  زین  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  دنچ  مدرک ، میلـست  لوسرب  ار  تناما  هجیتن  رد  مدوبن . ربخاب  نآ  زا  نم  هک 
يارب میتخاس و  رارقرب  تردپ  ماقمب  ارت  هک  رداص  نم  مانب  یعیقوت  دشن  هلصاف  مدش  كانهودنا  ینعم  نیا  زا  دیسرپن  ارم  لاوحا  دماین و  نم 

یمظع تمعن  نیا 
ص:682  ، داشرإلا همجرت 
. نک يرازگساپس  ادخ  زا 

دـش و هتفریذـپ  اهنآ  همه  دوب  یئالط  جـنرب  تسد  اهنآ  نایم  رد  مداتـسرف و  یثراح  یناـبزرم  يارب  یمیـس  رز و  هتفگ  يرایـس  دـمحم  ( 1)
سم يور و  نهآ و  لاقثم  دنچ  نآ  نایم  رد  دنتـسکش  ار  نآ  مداد  روتـسد  دشاب  دیاب  نآ  رد  يرـس  مدیمهف  هک  نم  دیدرگرب  جـنرب  تسد 

. دش هتفریذپ  مدومن  لاصیا  ار  الط  لصا  هتشادرب و  ار  اهنآ  دناهدیناشوپ  نآ  رب  الط  شکور  دش  مولعم  هتشاد و  دوجو 
لام نیا  زا  مهرد  دص  راهچ  دش  غالبا  هدیدرگن و  هتفریذپ  هتشاد  میدقت  رونا  روضح  یلام  نانیشنهیداب  زا  يدرم  هتفگ  دمحم  نب  یلع  ( 2)

. رادب میدقت  ام  روضحب  ار  یقب  ام  هاگنآ  زادرپب ، ار  نآ  تسخن  تست  ياهومع  رسپ  قح 
نآ عفاـنم  زا  ار  اـهنآ  تشاد و  دوخ  راـیتخا  تسد  رد  هتـشاد  نآ  اـب  تکرـش  شیاـهومع  رـسپ  هک  ینیمز  دوب  هدومرف  هک  يروطب  هدربماـن 

هدرک میدقت  ار  یقب  ام  هداد  شنابحاصب  ار  اهنآ  تسناگدربمان  قح  روبزم  رادقم  نامه  هک  دش  هجوتم  یسررب  زا  سپ  يو  درکیم  تعنامم 
. دش هتفریذپ 

رد مدینـشن  یخـساپ  مدرک  اعد  تساوخرد  هتـشاد و  ضورعم  سدقم  ماقمب  هضیرع  دـش  نم  بیـصن  دـنزرف  دـنچ  هتفگ  الع  نب  مساق  ( 3)
تـساوخرد تفای و  رودص  فرـش  یعیقوت  مدومن ، اعد  تساوخرد  هتـشون  همان  دش  دلوتم  نیـسح  مدنزرف  نوچ  دنتفای و  تافو  اهنآ  هجیتن 

. هَّلل دمحلا  دنام  رادیاپ  مدنزرف  دیسر  تباجا  فدهب  نم 
ص:683  ، داشرإلا همجرت 

نآ هلفاق  مدشن و  نوذأم  هتفرگ ، یـصخرم  هزاجا  ینویامه  ماقم  زا  يدنچ  زا  سپ  هدش  دراو  دادغب  هب  یلاس  هتفگ  حـلاص  هَّللا  دـبع  وبا  ( 1)
نذا دوـب  هبنـشراهچ  زور  مدـش ، راگدـنام  ناورهن  فرط  هب  هلفاـق  تکرح  زا  سپ  رگید  زور  ود  تسیب و  تدـم  نـم  درک و  تـکرح  زور 
مدـش ناورهن  دراو  هدراذـگ  هار  رد  مدـق  مدوب  دـیماان  مسرن  هلفاـقب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  نم  نک  تکرح  زورما  دوـمرف  هداد و  یـصخرم 

سدـقم ماقم  ياعد  زا  مدرک و  تکرح  هلفاق  اب  هک  دـشن  هلـصاف  شیب  مهد  هفولع  ار  مرتش  هک  ياهزادـناب  هدرک  لزنم  اجنآ  رد  هلفاق  مدـید 
. هَّلل دمحلا  مدیدن  يدنزگ 

ماقمب هضیرع  متفرگن  هجیتن  مدرک  فرـص  اهلوپ  هتفر و  ءابطا  شیپ  يدوبهب  يارب  دنچ  ره  مدش  التبم  يروسان  هب  دیوگ  یچاچ  دمحم  ( 2)
: دش رداص  ینویامه  عیقوت  مدرک ، اعد  ياضاقت  هتشاد  ضورعم  ینویامه 

. داد رارق  ام  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارت  دیناشوپ و  وت  رب  ار  تیفاع  سابل  لاعتم  يادخ 
هک ءابطا  زا  یکی  هب  دـیدرگ  كاپ  فاص و  یتسد  فک  دـننام  روسان  لحم  تفای و  يدوبهب  نم  جالعلا  بعـص  يرامیب  دـشن  هلـصاف  هتفه 
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وراد چیهب  ادخ  هیحان  زا  زج  مینادیم  میرادن و  درد  نیا  يدوبهب  يارب  یئوراد  تشاد  راهظا  مدنایامن  ار  روسان  لحم  متـشاد  یتسود  هقباس 
. ياهتفاین يدوبهب 

ياضاقت هتـشون و  همان  منک  تکرح  نانآ  هارمه  متـساوخ  مهنم  درکیم  نمی  تمیزع  هلفاق  مدوب  دادغب  رد  هتفگ  ینمی  نیـسح  نب  یلع  ( 3)
هفوک رد  رمالا  بسح  نم  امن . تماـقا  هفوک  رد  دوشیمن و  ماـمت  وت  دوسب  نکم  تکرح  هلفاـق  نیا  اـب  دـش : رداـص  یعیقوت  مدرک  یـصخرم 

. دنتخاس مهارف  ار  نانآ  یگراچیب  بابسا  هتفرگ و  اهنآ  رب  هار  رس  هلظنح  ینب  مدرم  هار  رد  درک  تکرح  هلفاق  مدرک و  تماقا 
صخرم مه  راب  نیا  میامن  دوخ  نطو  تمیزع  یتشک  اب  ات  دنیامرف  هزاجا  مدومن  تساوخرد  مدومن  سدـقم  هاگـشیپ  میدـقت  ياهضیرع  زاب 

مدومن لاؤس  هدرک  روبع  ایرد  زا  لاس  نآ  هک  یئاهیتشک  زا  نم  دندومرفن .
ص:684  ، داشرإلا همجرت 

. دناهدیدرگ راتفرگ  حراوب  مانب  یمدرم  لواپچب  اهنآ 
هلـصافالب مدومنن  یفرعم  يدح  اب  ار  دوخ  هدشن و  تبحـصمه  یـسک  اب  هدـش و  رکـسع  دراو  یباتفآ  بورغ  دـیوگ  نیـسحلا  نب  یلع  ( 1)

( دـمآ نیریـش  ورـسخ  نآ  هک  زیخرب  تفگ   ) هدـمآ نم  دزن  یمداخ  مدـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  ندـناوخ  زاـمنب  مدرک  عورـش  هتفر  دجـسمب 
هدمآرب و يرگید  بلط  رد  تسا  نکمم  یتسیک و  وت  مدیـسرپ  هدش  بجعتم  هقباسیب  توعد  نیا  زا  لزنمب . داد  خساپ  مورب ؟ اجک  مدیـسرپ 
اب دوب  هارمه  یمالغ  وا  اب  ینیسحلا و  نب  یلع  وت  مرومأم و  وت  ندرب  يارب  نم  هدرکن و  هابتشا  ریخ ، تفگ  ینکیم ، توعد  واب  هابتـشا  هب  ارم 

یبوخب نم  زا  زور  هنابـش - هس  دروآرب و  ارم  تاجایتحا  مامت  هرخالاب  مدـشن  هاـگآ  نآ  تقیقح  زا  نم  هک  تفگ  نخـس  یـشوگب  رـس  يو 
شترضح ترایزب  هاگنابـش  هدومرف  نوذأم  موش  فرـشم  شترایزب  کیدزن  زا  ات  مدرک  تساوخرد  ینویامه  ماقم  زا  هاگنآ  هدرک  یئاریذپ 

. مدش فرشم 
یکی طخب  رگید  راب  دش  تیانع  خساپ  هتـشاد  میدقت  ینویامه  كرابم  روضح  هضیرع  دوخ  طخب  مردـپ  هتفگ  ینامه  لضف  نب  نسح  ( 2)

هطمارق زا  هدربمان  دش  مولعم  اهدعب  مزال ، یـسررب  زا  سپ  دـشن  رداص  یعیقوت  راب  نیا  هتـشاد  میدـقت  كرابم  روضح  همان  اهقف  ناگرزب  زا 
. هدش

نم زاین  دوش و  لصاح  نم  دوصقم  هک  یماگنه  رگم  موشن  جراخ  اجنآ  زا  میدیدرگ  دهعتم  مدش و  قارع  دراو  دیوگ  لضف  نب  نسح  ( 3)
مهاوخن ار  قارع  زا  جورخ  گنهآ  مهزاب  متفیب  مه  یئاونیب  هب  هاگ  ره  متفگیم  هک  متـشاد  یعطق  میمـصت  دـهعت  نیا  يارب  ناـنچ  دـیآرب و 

رد دوش  ینالوط  قارع  رد  نم  ندش  راگدنام  تسا  نکمم  متـشاد  میب  هدمآ و  هوتـسب  دایز  يراگدنام  زا  دـهعت  تاقوا  یط  رد  نکیل  درک 
. مدرگ مورحم  ادخ ، هناخ  ترایز  زا  هجیتن 

ص:685  ، داشرإلا همجرت 
هدوب رختفم  ینویامه ، ترافـس  ماقمب  راگزور  نآ  هک  دمحا  نب  دـمحم  هناخب  دوب  هتخاس  لوغـشم  دوخب  ارم  راکفا  هنوگ  نیمه  هک  يزور 

. دیامنب ارم  ینارگن  يراتفرگ و  عفر  دناوتب  وا  دیاش  متفر 
نامهب رمالا  بسح  مهنم  درک . دهاوخ  تاقالم  نم  اب  يدرم  اجنآ  رد  مورب و  دجسم  نالفب  داد  روتـسد  هدید  نارگن  رایـسب  ارم  هک  هدربمان 
یهاوخ قفوم  ادخ  هناخ  جح  هب  لاسما  نیمه  وت  هک  شابم  كانهودنا  تفگ  هدیدنخ  داتفا  نمب  شرظن  نوچ  دش  دراو  يدرم  هتفر  دجـسم 

متفگ درک  ادیپ  شمارآ  مبلق  هدش و  لاحـشوخ  هدژم ، نیا  عامتـسا  زا  نم  درک  یهاوخ  تعجارم  دوخ  هچب  نز و  دزن  هب  نآ  زا  سپ  دـش و 
. داد هدژم  نمب  هک  تسا  هچنآ  رب  لیلد  نم ، لد  شمارآ  يرآ 

تـسنیا متفگ  دوخ  اب  هدـش  تحاران  دـمآشیپ  نیا  زا  نم  دـیدرگ  اطعا  نمب  هماج  رز و  هسیک  اـجنآ  رد  اـفداصت  هتفر  رکـسعب  نیا  زا  سپ 
نیا زا  هلـصافالب  مدـنادرگرب و  هتفریذـپن  ار  هیطع  ینادان  يور  زا  نم  موش  فرـشم  وا  ینویامه  ترایز  كردـب  متـساوخیم  هک  نم  شاداپ 

نیدـب مدرک و  در  هتفریذـپ و  هن  ار  دوخ  يالوم  ءاـطعا  متفگ  دوخ  اـب  هدـش  نامیـشپ  تخـس  دزرـس  نم  زا  هک  ياهدـعاق  فـالخ  رب  لـمع 
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. مدومنن يرازگساپس  وا  ياهبنارگ  تمعن  زا  مدش و  واب  رفاک  تبسانم 
هتـساوخ و شـشخب  دوخ  شزغل  زا  هدومن و  هانگب  فارتعا  هتـساوخ و  شزوپ  دوخ  دنـسپان  راک  زا  هتـشاگن و  ياهضیرع  هشیدنا  نیا  رثا  رب 

نمب رز  هسیک  هاگ  ره  مدیـشیدنایم  دوخ  اب  متخادرپ و  زامن  هب  هدرک  وضو  دیدجت  نآ  زا  سپ  متـشاد  لاسرا  ینویامه  هاگـشیپ  هب  ار  همان 
. مربب تسا  نم  زا  رتاناد  هک  مردپ  شیپ  يرییغت  نودب  ار  نآ  میامنن و  نآ  رد  یفرصت  هنوگ  چیه  مرادنرب و  نآ  رس  زا  رهم  ددرگزاب 

ربخ يدومن  ترایز  هک  يدرم  نآب  هک  يدرک  اـطخ  دـنتفگ  نمب  تفگ  دـمآ و  دوب  هداد  نمب  ار  رز  هسیک  هک  لوسر  ناـمه  هدـشن  هلـصاف 
هقباس رکذت و  هنوگ  چیه  نودب  نامدوخ  ناتسودب  تاقوا  زا  یهاگ  ام  هک  يدادن 

ص:686  ، داشرإلا همجرت 
ار ام  تمعن  هتـسج و  كربت  نانآ  میئامرفیم و  تیانع  نانآ  يارب  ار  دوخ  ینویاـمه  هیطع  هدرک  تساوخرد  اـهنآ  یماـگنه  مینکیم و  اـطعا 

«. دنریذپیم تنم  هدیدب 
تـساوخرد ادـخ  زا  هک  اجنآ  زا  يدـش و  اطخ  بکترم  يدرک  در  ار  ام  ناسحا  هکنیا  هراـب  رد  تفاـی  رودـص  فرـش  یعیقوت  نآ ، زا  سپ 

وت زا  ام  یئامنن  یفرـصت  نآ  رد  دسرب  وتب  رز  هسیک  رگا  هک  هدوب  نیا  ترظن  نوچ  تشذگرد و  وت  هانگ  زا  لاعتم  يادـخ  يدومن  شـشخب 
. نک هدافتسا  دوخ  مارحا  يارب  هماج  نآ  زا  نکیل  میدرک و  رظن  فرص 

ادابم متشاد  میب  هدرک  يراددوخ  نیموس  شسرپ  نتشون  زا  هتشون و  ضورعم  همان  رد  ار  اهنآ  هتـشاد و  ینویامه  ماقم  زا  شـسرپ  ود  تفگ 
ضورعم هک  ار  موس  لاؤس  باوج  شـسرپ و  ود  ره  خساپ  رداص  یعیقوت  هتـشاد  میدقت  ار  هضیرع  دـشاب ، كرابم  رطاخ  هورکم  لاؤس  نیا 

موشیم فرشم  هَّللا  تیب  جح  هب  هک  لاسما  مدراذگ  رارق  يروباشین  میهاربا  نب  رفعج  اب  روباشین  رد  تسا  هتفگ  دوب  هدومرف  تیانع  متـشادن 
تاقالم نم  اب  انجو  نبا  منک  ادیپ  هواجک  مه  دوخ  يارب  متساوخ  هتشگرب و  دوخ  يأر  زا  مدیسر  دادغب  هب  نوچ  مشاب  هواجک  کی  رد  وا  اب 

دومن يراگزاسان  راهظا  نم  هتـساوخ  ماجنا  زا  وا  دیامن و  هیارک  نم  يارب  هواجک  هک  مدوب  هدرک  تساوخرد  يو  زا  نیا  زا  شیپ  نم  درک ،
رفـس رد  وت  هک  هدیـسر  عالطا  نمب  اریز  مشابیم  وت  رادید  ددـص  رد  تسیدـنچ  نم  تشاد  راهظا  درک  تاقالم  نم  اب  هک  يدرجمب  راب  نیا 

. میامن مهارف  وت  يارب  یبسانم  رفسمه  هواجک و  میامن و  هلماعم  یبوخب  وت  اب  ات  دناهدرک  رما  ارم  دوب و  یهاوخ  نم  بحاصم  جح ،
مدوب كوکشم  ریخ  ای  هدش  رارقرب  ترافس  تمـسب  هسدقم  هیحان  زا  ایآ  هک  وا  ترافـس  زجاح و  هراب  رد  دیوگ  دیمحلا  دبع  نب  نسح  ( 1)

یعیقوت متفر ، رکسعب  لاح  نامه  اب  هدروآدرگ و  هسدقم  هیحانب  قلعتم  یمهس  و 
ص:687  ، داشرإلا همجرت 

هچنآ کنیا  تسین  یکـش  دـنکیم  غالبا  ار  ام  نیمارف  هدـش و  رارقرب  ام  ینیـشناجب  هک  یـسک  ام و  تیناقح  هراب  رد  هک  هتفای  رودـص  فرش 
. نک میلست  دیزی  نب  زجاح  هب  يراد  رضاح 

دزن رصع ع  یلو  ترضح  ینعی  میرغ  زا  یئاههتفـس  دیدرگ  لوحم  نمب  وا  تیرومأم  تشذگرد و  مردپ  نوچ  هتفگ  حلاص  نب  دمحم  ( 1)
. دنک ذخا  یمولعم  دارفا  زا  دیاب  هک  دوب  وا 

. هدربیم راکب  هیقت  يارب  ضحم  زمر و  ناونعب  هعیش  ار  هملک  نیمه  شیپ  اهتدم  زا  تسنامز و  ماما  ترضح  میرغ  زا  دارم  هدومرف  دیفم  خیش 
قوقح نک و  هبلاطم  ناگدربمان  زا  هک  هدومرف  تمحرم  یعیقوت  مداد  عالطا  روبزم  ياههتفـس  زا  ار  ینویامه  ماقم  هدرک و  ضرع  هماـن  نم 

هک درم  کی  رگم  هتخادرپ  ار  دوخ  نیعم  مهس  کی  ره  هدرک و  تاقالم  دنزادرپب  ار  دوخ  ياههتفـس  دیاب  هک  اهنآ  اب  نم  امن  ذخا  ار  روبزم 
. متفر وا  شیپ  مهس  ذخا  يارب  زین  نم  دوب  وا  مانب  هتفس  رانید  دص  راهچ 

شردـپ مدرک  تیاکـش  شردـپ  دزن  يو  زا  تفگ  ازـسان  هدرک و  یمارتـحایب  نمب  تشاد  يرـسپ  درک  يراددوخ  هجو  میلـست  زا  هصـالخ 
نیا زا  هتفرگ  ار  وا  ياپ  شیر و  هدش  تحاران  وا  نخس  زا  نم  يراد  نم  رب  یقح  هچ  تفگ  یئایحیب  لامک  اب  هدرکن  یهجوت  نم  هوکـشب 

یضفار یمق و  درم  نیا  تفگ  هدیبلط  یهاوخداد  يارب  ار  اهیدادغب  هدمآ و  وا  کمک  هب  شرـسپ  لاح  نیا  رد  مدیـشکیم  فرط  نآب  فرط 
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. دندمآ درگ  يدایز  هدع  تخاس  لوتقم  هدرزآ و  ار  مردپ  هک  تسا 
لها ینادمه و  يدرم  نم  دینکیم  يرای  هدیدمتـس  هیلع  ار  يرگمتـس  هک  دادغب  مدرم  امـش  رب  نیرفآ  متفگ  هدش  راوس  دوخ  بکرم  رب  نم 

قح هلیسو  نیدب  ات  دنکیم  یفرعم  یضفار  هدناوخ و  یمق  ارم  رسپ  نیا  متنس و 
ص:688  ، داشرإلا همجرت 

ار اهنآ  نم  دـنوشب  وا  ناکد  دراو  دنتـساوخ  هدروآ و  هلمح  واب  هدـش  رثأتم  نم  نخـس  زا  اهیدادـغب  دربب . امغی  هب  ارم  لام  دـنک و  لاماپ  ارم 
دیامن و میلست  ار  دوهعم  مهس  هک  دش  رضاح  هدیبلط و  ارم  هدید  رـصحنم  ار  هراچ  هک  مهـس  بحاص  متـشاد . زاب  واب  رازآ  زا  هدرک و  مارآ 

. تخادرپ ار  دوهعم  مهس  دشن  هلصاف  درک و  دای  شنز  قالطب  دنگوس  ینعم  نیا  تابثا  يارب 
بهذم یماما  مدرم  زا  کی  چیه  هدوبن و  تماما  هب  لئاق  راگزور  نآ  رد  مدش و  لبج  دراو  یماگنه  نم  هدش  لقن  نسح  نب  دـمحا  زا  ( 1)

شیالوم يارب  ار  وا  دنبرمک  ریـشمش و  بسا و  درک  تیـصو  يرامیب  ماگنه  رد  درم و  هَّللا  دبع  نب  دـیزی  هک  یتقو  ات  متـشادیمن  تسود  ار 
یـسک اب  هکنآ  نودب  تبـسانم  نیمهب  منیبهب  یبیـسآ  هدربمان  زا  تسا  نکمم  مهدن  نیکتوکذا  هب  ار  وا  بسا  هاگ  ره  مدیـسرت  نم  متـسرفب 

هب ار  بسا  هدرک و  تمیق  رانید  دصتفه  هب  ار  دـنبرمک  ریـشمش و  بسا و  مشاب  هدرک  ربخاب  دوخ  هشیدـنا  زا  ار  يدـحاو  مشاب  هتفگ  نخس 
ام يارب  ار  دنبرمک  ریشمش و  بسا و  تمیق  تباب  رانید  دصتفه  رادقم  يدوزب  دیـسر  قارع  زا  یعیقوت  هلـصافالب  مدومن  میلـست  نیکتوکذا 

. نک لاسرا 
میامن هنتخ  متفه  زور  رد  ار  وا  ات  متـساوخ  ناذـیتسا  هدرک و  ضرع  همان  دـش  دـلوتم  نم  يارب  يدـنزرف  هدـش  لـقن  هیماـما  زا  یکی  زا  ( 2)

زا ار  ینویاـمه  ماـقم  هتـشون و  هماـن  نم  تفاـی  تاـفو  مدـنزرف  متـشه  اـی  متفه  زور  تخاـس و  فرـصنم  هدارا  نآ  زا  ارم  دیـسر و  یعیقوت 
نک و مان  رفعج  ار  يرگید  دمحا و  ار  یکی  دـش  دـهاوخ  وت  يزور  رگید  نادـنزرف  يدوزب  دیـسر  یعیقوت  مداد  عالطا  دـنزرف  تشذـگرد 

. دوب هدومرف  هک  دش  نانچ 
هتشاد و ضورعم  همان  هدومن  یظفاحادخ  ناتسود  اب  هدرک و  مهارف  ار  جح  رفس  بابسا  تسا  هتفگ 

ص:689  ، داشرإلا همجرت 
هدش و كانهودنا  تحاران و  خساپ  نیا  زا  ینادیم . دوخ  دشابیمن و  ام  دنیآ  شوخ  وت  رفـس  نیا  رداص  یعیقوت  مدوب . هتـساوخ  رفـس  هزاجا 

یعیقوت مکانهودنا  ماهدیدرگ  مورحم  ادخ ، هناخ  ترایز  زا  هکنیا  زا  نکیل  مدـش  فرـصنم  جـح ، هب  نتفر  زا  رمالا  بسح  متـشاد  ضورعم 
. دش یهاوخ  فرشم  شاهدنیآ  لاس  هکنیا  يارب  شاب  هتشادن  ینارگن  ینعم  نیا  زا  هک  تفای  رودص  فرش 

نم هک  مدرک  ضرع  همان  رد  دومرف ، نوذأم  ارم  دیـسر و  یعیقوت  مدومن  هزاجتـسا  هتـشاد و  ضورعم  هماـن  دیـسرارف  هدـنیآ  لاـس  دـیوگیم 
بوخ « 1  » يدـسا  » دـش رداص  یعیقوت  ماهدرک  باختنا  دوخ  يرفـسمه  يارب  مراد  نامیا  وا  یتسرد  تناـید و  هب  هک  ار  ساـبع  نب  دـمحم 

زا سپ  رمالا  بسح  نم  هدـم » حـیجرت  وا  رب  ار  يرگید  نک و  باـختنا  دوخ  يرفـسمه  ناونعب  اریو  دـش  دراو  وا  هاـگ  ره  تسا  يرفـسمه 
. مدش زاجح  رفسمه  يو  اب  هدربمان  دورو 

ترضحب قلعتم  یلوپ  هک  اهیرصم  زا  يدرم  دومرف  تلحر  يرکسع ع  دمحم  وبا  ترضح  هک  یماگنه  هتفگ  یضیرع  یسیع  نب  نسح  ( 1)
رد دـمحم  وبا  ترـضح  دـنتفگ  یخرب  دـش  ایوج  يرکـسع ع  ترـضح  نیـشناج  زا  اجنآ  رد  دـش و  هکم  دراو  تشاد  هارمه  رـصع ع  یلو 

بانج نآ  نیـشناج  دـنتفگ  نارگید  تسا  رفعج  وا  زا  سپ  نیـشناج  تفگ  يرگید  تشادـن  ینیـشناج  دـنزرف و  درک  تلحر  هک  یماـگنه 
. دشابیم شراوگرزب  دنزرف 

ای تسا و  رفعج  ایآ  تسیک و  ترـضح  نآ  نیـشناج  دـنک  مولعم  ات  دنتـسرفب  رکـسع  هب  بلاط  وبا  مانب  ار  يدرم  درک  باجیا  فالتخا  نیا 
خـساپ هدربمان  هدش  ایوج  يو  زا  ار  شتماما  رب  لیلد  هدمآ و  رفعج  دزن  دورو ، زا  سپ  يو  هداتـسرف  رکـسع  هب  همان  اب  ار  هدربمان  شدـنزرف ،

. میامنب ار  دوخ  تماما  تابثا  وت  يارب  مناوتب  هک  هرادن  رضاح  یملسم  ناهرب  نونکا  مه  هداد 
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یعیقوت درک  میلست  ارفس  زا  یکیب  ار  همان  هدمآ و  هناخ  برد  مد  تساخرب  اج  زا  هدش  دیماان  درم  نآ 
______________________________

هدوب رصع ع  یلو  ترضح  ءارفس  زا  یکی  هفوک و  مدرم  زا  دسا و  ینب  مدرم  زا  هَّللا  دبع  وبا  نب  دمحم  ( 1)
ص:690  ، داشرإلا همجرت 

ره وا  ات  يزادرپب  ینیما  صخـش  هب  تست  دزن  هچنآ  ات  دومرف  تیـصو  تشذگرد و  وا  دـهد  شاداپ  تیاقآ  تلحر  رد  ارت  ادـخ  دـش  رداص 
. دوب هدومرف  هک  دوب  نانچ  ماهداد و  خساپ  هدوب  قح  هچنانچمه  وا  همان  زا  دهد و  ماجنا  نآ  رد  دنادب  بسانم  هک  یفرصت  هنوگ 

ار روبزم  رادقم  متـساوخ  یمن - دوب و  هدمآ  درگ  نم  دزن  ماما ع  مهـس  مک ، مهرد  تسیب  دصناپ و  هتفگ  يروباشین  ناذاش  نب  دـمحم  ( 1)
یعالطا دوخ  لام  هیـضق  زا  هکنآ  نودب  ار  اهنآ  مدوزفا و  نآب  مدوخ  لام  زا  مهرد  تسیب  راچان  مرادـب  میدـقت  دوش  لیمکت  هکنآ  زا  شیپ 

. دیسر هدوب  تدوخب  قلعتم  نآ  مهرد  تسیب  هک  مهرد  دصناپ  رداص  یعیقوت  مداتسرف  يدسا  شیپ  مهدب 
هدومرف اضما  ار  رگید  رفن  کی  نسحلا و  وبا  دـینج و  یجرخ  رداص و  دـمحم  وبا  ترـضح  زا  یعیقوت  هتفگ  يرعـشا  دـمحم  نب  نسح  ( 2)

یمان دـینج  زا  هدومرف و  اـضما  ار  شقیفر  نسحلا و  وبا  یجرخ  رداـص و  ینویاـمه  ماـقم  زا  یعیقوت  درک  تلحر  ترـضح  نآ  نوچ  دوب و 
. مدینش ار  دینج  گرم  ربخ  دشن  هلصاف  مدش  كانهودنا  دشاب  هدشن  عقاو  هجوت  دروم  هدربمان  تسا  نکمم  هک  رظن  هطقن  نیا  زا  هدربن 
داتـشه لاس  ات  کنیا  رداص  یعیقوت  دوب  هدرک  ینفک  ياـضاقت  هتـشاد و  ضورعم  هماـن  يرمیـص  داـیز  نب  یلع  هتفگ  رـصن  نب  یـسیع  ( 3)

. دش تیانع  وا  يارب  ینفک  تافو  زا  شیپ  تفای و  تافو  مداتشه  لاس  هدومرف  هچنانچ  يو  یشابیمن  نادب  جاتحم 
ص:691  ، داشرإلا همجرت 

مزادرپب ار  دوخ  ضرق  متـسناوتن  یتسدیهت  رثا  رب  نم  دوب و  راکبلط  نم  زا  رانید  دصناپ  ینویامه  ماقم  هتفگ  ینادمه  نوره  نب  دـمحم  ( 1)
ماقمب هک  يرانید  دـصناپ  ياجب  ار  اهنامه  ماهدـیرخ  راـنید  یـس  دـصناپ و  غلبمب  ار  اـهنآ  هک  مراد  یئاـهناکد  متفگ  دوخ  اـب  مدوب  رثأـتم  و 

. دوبن ربخاب  نم  هشیدنا  زا  یسک  هتبلا  منکیم . میدقت  مراد  ضرق  ینویامه 
لیوحت دراد  امب  هک  یـضرق  ربارب  رد  نوره  نب  دمحم  زا  ار  اهناکد  دوب  هدومرف  رما  رداص و  رفعج  نب  دـمحم  مانب  سدـقم  ماقم  زا  یعیقوت 

. دریگب
هام دنچ  زا  سپ  دنورن  مالّسلا  مهیلع  ینیـسح  رئاح  شیرق و  رباقم  ترایزب  هک  دش  رداص  ینویامه  ماقم  زا  هیرما  هتفگ  دمحم  نب  یلع  ( 2)

روتـسد هفیلخ  اریز  نک  تعنامم  شیرق  رباقم  ترایز  زا  ار  اهنآ  هدرک و  تاقالم  اهیـسرب  تارف و  ینب  اـب  تفگ  هدـیبلط و  ار  یناـطقاب  ریزو 
. دنیامن ریگتسد  دننیبهب  اجنآ  رد  هک  ار  ینیرئاز  دنشاب  فظوم  ینیرومأم  هداد 

درگ هدـش و  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  مئاق  رابخا  روظنمب  هک  یئاهباتک  رد  اهنآ  هیلک  رایـسب و  ینویاـمه  ماـقم  تازجعم  صوصخ  رد  ثیداـحا 
ار ياهزادنا  نیمه  دشابیمن و  راگزاس  ام  باتک  راصتخا  عضو  اب  میرادـب  روکذـم  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  ام  هاگ  ره  هدـیدرگ و  رکذ  هدـمآ 

. دنکیم نیمأت  ار  ام  رظن  هدومن  داریا  اجنیا  رد  هک 
ص:692  ، داشرإلا همجرت 

. دوشیم ادیپ  وا  تلود  ماگنه  رد  هک  يروما  زا  یخرب  یئاورنامرف و  هقیرط  تریس و  زا  ینایب  روهظ و  مایا  تدم  مئالع و  ملهچ  باب 

هراشا

ام هدافتسا  تسد  رد  نآ  هدوجوم  لئالد  دهدیم و  خر  وا  تلود  راگزور  رد  هک  یئاهدمآشیپ  روهظ و  مئالع  هراب  رد  يرایـسب  رابخا  ( 1)
رد دیشروخ  نتفرگ  يرادناهج و  تنطلس و  هراب  رد  سابع  ینب  فالتخا  ینسح و  دیـس  نتـشک  ینایفـس و  جورخ  هلمج  نآ  زا  هتفرگ  رارق 
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ندیـسر برغم  قرـشم و  رد  یگتفرورف  ادـیب و  نتفرورف  فوسک و  فوسخ و  تداـع  فـالخ  رب  نآ  رخآ  رد  هاـم  نتفرگ  ناـضمر و  همین 
. دسرب رصع  ماگنه  هک  ياهلصاف  ات  نآ  ندرکن  تکرح  راهنلا و  فصن  هرئادب  باتفآ 

نایم رد  یمـشاه  يدرم  دـنوش . یم - هتـشک  هفوک  تشپ  رد  ناراـکوکین  زا  رفن  داـتفه  هارمهب  هیکز  سفن  دـنکیم . عولط  برغم  زا  باـتفآ 
رد یبرغم  روهظ  ینامی . جورخ  ناسارخ . فرط  زا  هایـس  ياهمچرپ  روهظ  هفوک . دجـسم  راوید  ندـش  بارخ  دوشیم . هتـشک  ماقم  نکر و 

. ماش ياهرهش  تارایتخا  نتفرگ  تسدب  رصم و 
لیامتم نیمز  فرطب  ناـنچ  نآ  زا  سپ  هاـم و  دـننام  نآ  ندیـشخرد  قرـشم و  رد  هراتـس  عولط  هلمر  رد  مور  دورو  هریزج  رد  كرت  دورو 

رد ینالوط  یشتآ  ددرگیم و  رشتنم  قافآ  رد  دوشیم و  ادیپ  نامسآ  رد  يزمرق  دیامن . طوقس  تسا  کیدزن  ایوگ  هک  دوش 
ص:693  ، داشرإلا همجرت 

مجع هاشداپ  تسد  زا  ار  اهنآ  هدش و  فرصتم  ار  اهرهـش  بارعا  ( 1 . ) دنکیم ادیپ  همادا  زور  تفه  ای  زور  هس  دوشیم و  ادیپ  ملاع  قرـشم 
، برع سیق و  ياهمچرپ  دـنوشیم . لباقم  مه  اـب  اـجنآ  رد  مچرپ  هس  دوشیم . بارخ  ماـش  دنـشکیم و  ار  دوخ  سیئر  اهیرـصم  دـنریگیم و 

. دنوشیم دراو  ناسارخب  هدنک  ياهمچرپ  دنوشیم . دراو  رصمب 
روهظ قرـشم  بناج  زا  هزادنا  نامه  هب  هایـس  ياهمچرپ  زین  دنکیم و  ادـیپ  دادـتما  هریح  تشپ  ات  دوشیم و  ادـیپ  برغم  بناج  زا  يرکـشل 

. دنیامنیم روهظ  دناتوبن  یعدم  یگمه  هک  وگغورد  تصش  ددرگیم  هفوک  ياههچوک  دراو  هچنانچ  دنکیم  نایغط  تارف  بآ  دننکیم .
هتخوس نیقناخ ، الولج و  نایم  سابع  ینب  ناتسود  زا  يراوگرزب  درم  دنوشیم . ادیپ  دناتماما  یعدم  همه  هک  بلاط  یبا  لآ  زا  رفن  هدزاود 

قارع و لها  دوشیم . دـیدپان  اهاج  رتشیب  هک  ياهلزلز  دزویم . یهایـس  داب  زور  لوا  رد  دوشیم . هتـسب  دادـغب  رهـشب  خرک  زا  یلپ  دوشیم .
. دنوشیم مک  اههویم  مدرم و  اههیامرس و  دتفایم . مدرم  نایم  رد  یعیرس  گرم  دندرگیم . كانمیب  دادغب 

. دـنهدیمن بوخ  لصاح  دـتفایم و  توارط  زا  اـهعرزم  دـنزاسیم . دوباـن  ار  اههتـشک  دـنوشیم و  ادـیپ  ناشلـصف  ریغ  لـصف و  رد  یئاـهخلم 
نوریب دوخ  نایاقآ  يرادربنامرف  تحت  زا  ناگدنب  دوشیم . هتخیر  اهنآ  زا  يدایز  ياهنوخ  دـیآیم . شیپ  مجع  زا  هتـسد  ود  نایم  یفالتخا 

. دنشکیم ار  اهنآ  هتفر و 
نامـسآ زا  یئادـص  دـننکیم . ادـیپ  تسد  دوخ  یلاوم  ياهرهـش  رب  نارکون  دـنیآیمرد . كوخ  نوـمیم و  تروـصب  ناراذـگتعدب  زا  هدـع 

زا هنیـس  یئور و  دیـشروخ  همـشچ  رد  دونـشیم ، ار  نآ  دـشاب  هک  یناـبز  تغل و  ره  ياراد  یـسک  ره  نیمز  يور  مدرم  هک  دـسریم  شوگب 
- یم نوریب  اهربق  زا  رس  ناگدرم  ددرگیم . ادیپ  نامسآ 

ص:694  ، داشرإلا همجرت 
نیدب درابیم و  یپ  رد  یپ  ناراب  راهچ  تسیب و  نیا ، زا  سپ  دنباتـشیم . مه  ترایزب  دنـسانشیم و  ار  رگید  کی  دندرگیمرب و  ایندب  دنروآ و 

هک دننادیم  اهنآ  دـنوشیم و  فرطرب  يدـهم  ناتـسود  زا  اهدرد  اهیراتفرگ و  ددرگیم و  رهاظ  شتاکرب  دوشیم و  هدـنز  هدرم  نیمز  هلیـسو 
. دنیامن يرای  يو  زا  دنهدیم  عالطا  رابخا  هچنانچ  ات  دندرگیم  هجوتم  هکم  فرطب  هدیسر  يدهم  روهظ 

رد هکنآ  روظنمب  ار  اهنآ  همه  ام  تسا و  ربخاب  اهنآ  همه  زا  ادخ  تسا و  طورشم  هدعو  یمتح  هروبزم  مئالع  زا  یخرب  مینادیم  هک  يروطب 
. میبلطیم قیفوت  کمک و  ادخ  زا  میدومن و  رکذ  دنتسه  اهنآ  يواح  هلوقنم ، راثآ  هدیسر و  تبث  هب  ام  لوصا 

مانب نامـسآ  زا  يدانم  دـیاب  ریزگان  فیـس ، يا  تفگ  هقباس  نودـب  هدربمان  مدوب  روصنم  رفعج  وبا  روضح  رد  تفگ  هریمع  نب  فیـس  ( 1)
رد نم  ناج  هک  یـسکب  دنگوس  يرآ  تفگ  ینکیم ؟ تیاور  ار  نخـس  نیا  ایآ  وت  يادـف  مدیـسرپ  دـنک  ادـن  بلاط  وبا  نادـنزرف  زا  يدرم 

. ماهدینش ار  نخس  نیمه  دوخ  شوگ  ودب  تسوا  فرصت  تسد 
ار وا  توعد  تسخن  ام  دهد  ادن  وا  مانب  نوچ  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  فیس  يا  تفگ  مدوب  هدینـشن  نیا  زا  شیپ  ار  ثیدح  نیا  متفگ 

تفگ تسا ؟ همطاف  نادنزرف  زا  یئوگ  یم - هک  یصخش  نیا  مدیـسرپ  دنکیم  ادن  ام  ياهومع  رـسپ  زا  یکی  مانب  اریز  درک  میهاوخ  تباجا 
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ثیدح نیا  زا  نیمز  يور  مامت  هاگ  ره  متفریذپ و  هدومرف  وا  نوچ  مدینـش و  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  زا  ار  ثیدح  نیا  دوزفا  هاگنآ  يرآ 
هدینشن یلع  نب  دمحم  زا  دندادیم و  عالطا 

ص:695  ، داشرإلا همجرت 
. مدرکیمن لوبق  مدوب 

زا لبق  دوشیمن و  اپارـس  تمایق  دنک  روهظ  منادنزرف  زا  یکی  يدـهم  هکنآ  زا  شیپ  دومرفیم  ادـخ ص  لوسر  تفگ  رمع  نب  هَّللا  دـبع  ( 1)
. دنوشیم ادیپ  دننکیم  يربمیپ  ياعدا  هک  وگغورد  رفن  تصش  وا  جورخ 

دیشروخ عولط  ینامسآ و  ءادن  زین  يرآ و  دیامرفیم  تسا  هیمتح  مئالع  زا  ینایفس  جورخ  دسرپیم  رقاب ع  ترضح  زا  یلامث  هزمح  وبا  ( 2)
ینامـسآ ءادـن  مدیـسرپ : دـناهیمتح . مئالع  زا  دـمحم  لآ  مئاق  جورخ  هیکز و  سفن  لتق  يرادـناهج و  رد  سابع  ینب  فالتخا  برغم و  زا 

سراـپ ناطیـش  زور  رخآ  رد  و  تسوا » ناوریپ  یلع ع و  اـب  قح  دـینادب   » دـسریم شوگب  نامـسآ  زا  یئادـن  زور  لوا  دومرف  تسا ؟ هنوگچ 
. دنتفایم کشب  دنلطاب  بیقعت  رد  هک  اهنآ  تقو  نیا  رد  تسوا » ناوریپ  نامثع و  اب  قح  دینادب   » دهدیم

. دنیامنیم جورخ  دنتماما  یعدم  هک  مشاه  ینب  رفن  هدزاود  يدهم  روهظ  زا  شیپ  هدومرف  قداص ع  ترضح  ( 3)
لصف و رد  یئاهخلم  دتفایم و  قافتا  ضیبا ) رمحا و  توم   ) دیفـس زمرق و  گرم  يدهم ، روهظ  زا  شیپ  هدومرف  یلع ع  نینمؤملا  ریما  ( 4)

. دنوشیم ادیپ  دنزمرق  نوخ  دننام  هک  لصفیب 
. تسنوعاط ضیبا ، توم  زا  دوصقم  تسا و  ریشمش  رمحا ، توم  زا  دارم 

ص:696  ، داشرإلا همجرت 
ینکیمن و كرد  ار  اهنآ  هک  ار  روهظ  تامالع  ات  وشم  اجباج  نکم و  تکرح  نیمز  زا  دومرف  نمب  رقاب ع  ترـضح  دیوگ  یفعج  رباج  ( 1)

دورو هیباج ، مانب  ماش  تاهید  زا  یهید  ندـش  دـیدپان  ینامـسآ ، يادـن  سابع ، ینب  فالتخا  میاـمن ، ناـیب  وت  يارب  یـشابیمن  ناـمز  نآ  رد 
درگ نآ  یبارخ  ببـس  ددرگیم و  بارخ  ماش  دوشیم  داجیا  نیمز  يور  رد  هک  يرایـسب  تاـفالتخا  هلمر . رد  مور  دورو  هریزج ، رد  كرت 

. تسا ینایفس  مچرپ  یموس  قلبا و  يرگید  و  بهصا )  ) يزمرقب لیام  دیفس  یکی  تسا  مچرپ  هس  ندمآ 
ياهناشن يدوزب  ُقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  یـسوم ع  نسحلا  وبا  ترـضح  ( 2)

ادـیپ روهظ  ملاع  رد  هک  تسیئاههنتف  نآ  زا  روظنم  ددرگ  ادـیوه  اهنآ  يارب  تقیقح  اـت  میناـیامنیم  دارفا  نطاـب  ملاـع و  رهاـظ  رد  ار  دوخ 
. دنوشیم خسم  قح . نانمشد  دننکیم و 

رب نامـسآ  زا  یناشن  میهاوخب  رگا  َنیِعِـضاخ  اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  هفیرـش  هیآ  لیذ  رقاـب ع  ترـضح  ( 3)
دیامرفیم داجیا  ار  دوخ  هدومرف  قادـصم  لاعتم  يادـخ  يدوز  هب  دومرف  میزاسیم . هتـسکشرس  عضاخ و  ار  نافلاخم  میتسرفیم و  ورف  ناشیا 

؟ دنناسک هچ  دناهیآ  نیا  قادصم  هک  اهنآ  مدیسرپ 
همشچ رد  رصع و  تقو . ات  لاوز  ماگنه  رد  دیـشروخ  ندنام  یقاب  دومرف  تسیچ ؟ هدومرف  هک  یناشن  مدیـسرپ  ناشناوریپ  هیما و  ینب  دومرف 
ینایفس جورخ  ماگنه  رد  دمآ  شیپ  نیا  دنسانشیم  بسن  بسح و  ناونعب  یبوخب  ار  وا  هک  دوشیم  رهاظ  يدرم  تروص  هنیـس و  دیـشروخ 

. دوشیم يرپس  شناوریپ  وا و  موش  تدم  تقو  نیا  رد  ددنویپیم و  عوقوب 
درابیم یپ  رد  یپ  ناراب  راهچ  تسیب و  دیامرف  روهظ  نآ  رد  دیاب  يدهم  هک  یلاس  هتفگ  ریبج  نب  دیعس  ( 4)

ص:697  ، داشرإلا همجرت 
. دوشیم نایامن  نآ  راثآ  تاکرب و  هک 

نآ رخآ  رد  هام  رگید  دریگیم و  ناضمر  همین  رد  دیشروخ  یکی  ددنویپیم  عوقوب  مئاق  روهظ  زا  شیپ  هناشن  ود  دومرف  رقاب ع  ترضح  ( 1)
دومرف دریگیم ! نآ  رخآ  رد  دیـشروخ  ناضمر و  طسو  رد  هام  دـیئامرفب  تسا  نکمم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع  نم  دوشیم  فسخنم 
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. هتشادن هقباس  نامز  نآ  ات  مدآ  طوبه  زا  هک  دنتسه  يدمآشیپ  ود  اهنیا  منآ  هب  رتاناد  متفگ  ار  هچنآ 
. دشابیمن رتدایز  زور  هنابش  هدزناپ  زا  شیب  مئاق  روهظ  هیکز و  سفن  لتق  هلصاف  هدومرف  رقاب ع  ترضح  ( 2)

کیدزن مئاق  روهظ  ینکیم  لایخ  هنوگچ  دومرف  دوب  دهاوخ  نامز  هچ  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  مدیـسرپ  رقاب ع  ترـضح  زا  دـیوگ  رباج  ( 3)
. هدشن هفوک  هریح و  نایم  يدایز  يزیرنوخ  زونه  هکنآ  اب  دشاب 

هب سابع  ینب  تنطلس  دوش  بارخ  تسا  دوعـسم  هَّللا  دبع  هناخ  اب  ربارب  هک  هفوک  دجـسم  راوید  هک  یماگنه  دومرف  قداص ع  ترـضح  ( 4)
. دنکیم جورخ  مئاق  دسریم و  نایاپ 

هزادناب یتیار  چیه  دوب و  دهاوخ  زور  کی  رد  هامکی  رد  لاس  کی  رد  ینامی  یناسارخ و  ینایفس و  جورخ  هدومرف  هیلا  راشم  ترضح  ( 5)
. دنکیم توعد  قح  بناجب  ار  مدرم  نآ ، اریز  دشابیمن  کیدزن  تیادهب  ینامی  تیار 

ص:698  ، داشرإلا همجرت 
هدیـشک نآ  كاردا  هب  ندرگ  ناگهمه  هک  تیب  لها  مئاق  روهظ  دومرف  هدرک  تیاور  اضر ع  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لـضف  ( 1)

ُساَّنلا َبِسَح  َأ  ملا  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دینامن  یقاب  یکدنا  زج  دیوش و  هدنکارپ  قرفتم و  هک  یماگنه  رگم  ددنویپیمن  عوقوب 
رد یشیامزآ  دنوشیم و  هتشاذگاو  دوخب  دناهدروآ  نامیا  دنیوگب  هک  يدرجمب  دناهتشادنپ  مدرم  َنُونَتُْفی  ْمُه ال  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ 

. دشابیمن راک 
نالف تشپ  زا  هک  یـسک  نالف  ددـنویپیم و  عوقوب  هلهـس  هفوک و  دجـسم  نایم  هک  تسیدـمآشیپ  روهظ ، ياهناشن  هلمج  زا  دوزفا  هاـگنآ 

. دشکیم ار  برع  ناگرزب  زا  رفن  هدزناپ  تسا  صخش 
فرطب هدرک  تکرح  رصم  زا  هک  یگنر  زبس  ياهمچرپ  منیبیم  نونکا  مه  دومرف  هدرک  تیاور  نسحلا  وبا  ترضح  زا  دالخ  نب  رمعم  ( 2)

. دنوشیم ادها  تایصولا  بحاص  نبا  هب  هدومن و  تمیزع  ماش 
ناتـسرهش رد  هعمج  زور  رد  ار  مدرم  هک  دـسریم  رخآ  هب  دـباییم و  نایاپ  یماگنه  یـسابع  هورگ  تنطلـس  هدومرف  قداـص ع  ترـضح  ( 3)
باحـصا لیفلا و  باب  نایم  رد  هدرک و  ادج  ندب  زا  هک  ار  یئاهرـس  منیبیم  نونکا  مه  ایئوگ  دنزاس و  كاله  دوخ  دادیب  غیت  مد  زا  هفوک 

. دناهتخادنا نوباص 
روطب اـی  منک  ناـیب  وت  يارب  الـصفم  یهاوخیم  دوـمرف  درک  لاؤـس  رـصع ع  یلو  ترـضح  روـهظ  زا  نسحلا ع  وـبا  ترـضح  زا  يدرم  ( 4)

رد سیق  ياهمچرپ  هک  تسا  یتقو  رد  نامز  ماما  روهظ  دومرف  دـیئامرفب . ناـیب  ار  نآ  زا  یلمجم  هکلب  تشاد  هضرع  مهد ؟ حرـش  راـصتخا 
. دنیآرد زازتهاب  ناسارخ  رد  هدنک  ياهمچرپ  رصم و 

یشروش هعمج  زور  رد  هفوک  دجسم  ینعی  امش  دجسم  ربارب  رد  ینالف  دنزرف  دومرف  قداص ع  ترضح  ( 5)
ص:699  ، داشرإلا همجرت 

نآ رد  دیئامن و  يراددوخ  وا  هقیرط  زا  امش  دنوشیم  هتشک  نوباص  باحصا  ات  لیفلا  باب  زا  رفن  رازه  راهچ  هلیسو  نیدب  درک و  دهاوخ  اپب 
. دشاب اهنآ  هگرج  رد  دبوکب و  ار  راصنا  برد  هقلح  هک  تسا  مرخ  تخبکین و  یسک  نآ  راگزور 

رد دـنوشیم  دوبان  اهامرخ  اهویم و  درابیم و  نآ  رد  يرایـسب  ياهناراب  هک  دوب  دـهاوخ  یلاس  اب  فداـصم  مئاـق  روهظ  تسا  هدومرف  و  ( 1)
. دیهدن هار  دوخ  رد  یکش  دیشاب و  مدق  تباث  دوخ  هدیقع  رد  دیاب  هجیتن 

. دوشیم ناور  هفوک  ياههچوک  رد  نآ  ياهبآ  دنکشیم و  تارف  هک  دوب  دهاوخ  یلاس  روهظ ، يزوریپ و  لاس  هدومرف  و  ( 2)
دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  تسیچ ؟ نآ  مدیـسرپ  دوشیم . عقاو  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  یئالب  شیامزآ و  مئاق  روهظ  زا  شیپ  هدومرف  و  ( 3)

سرت و زا  یـشخب  هب  املـسم  ار  امـش  َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَأـْلا  َو  ِلاْومَأـْلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْـخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو 
. ار نارباص  دیهد  هدژم  مینکیم و  شیامزآ  اهویم  اهناج و  اهلام و  نتساک  یگنسرگ و 
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اهرازاب و يداسک  اهخرن و  ینارگ  زا  یگنـسرگ  و  تسا ) سابع  دارم   ) دننالف تشپ  زا  هک  یناهاشداپ  فوخ  زا  ار  امـش  ینعی  دوزفا  هاگنآ 
نیا رد  هک  ار  رباص  مدرم  هدـب  هدژم  دومرف  مینکیم و  ناـحتما  اـهویم  یتکربیب  تاـبوبح و  یگدرمژپ  یپ و  رد  یپ  ياـهگرم  یناـگرزاب و 

. تسا کیدزن  مئاق ع  روهظ  ماگنه 
ص:700  ، داشرإلا همجرت 

ار نآ  هک  يزمرق  دوشیم و  رهاظ  نامـسآ  رد  هک  یـشتآ  هب  ار  راکهانگ  مدرم  لاعتم  يادـخ  دـنک  روهظ  مئاق  هکنآ  زا  شیپ  دومرف  و  ( 1)
ناریو هـک  نآ  ياـههناخ  ددرگ و  یم - عـقاو  نآ  رد  هـک  یئاـهیزیرنوخ  دوـشیم و  ادـیپ  هرـصب  دادـغب و  رد  هـک  یگتفرورف  دریگیمارف و 

. دیامرفیم هیبنت  شیامزآ و  دنوشیم  التبم  دنرادن  نآ  زا  هراچ  هک  یفوخب  اهیقارع  دندرگیم و  دوبان  هک  نآ  مدرم  دنوشیم و 

. دزاسیم فرشم  دوخ  رونب  ار  ایند  هک  يزور  دنکیم و  روهظ  نآ  رد  مئاق  هک  یلاس  لصف 1 

. هدش دراو  رایسب  نیقداص ع  همئا  زا  صوصخ  نیا  رد  راثآ 
. هن ای  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ای  کی  لیبق  زا  تسقاط  دنکیم  روهظ  نآ  رد  مئاق ع  هک  یلاس  هدومرف  قداص ع  ترضح  ( 2)

دیهش دادیب  غیت  هب  یلع ع  نب  نیـسح  زور  نآ  رد  هک  اروشاع  زور  رد  دننکیم و  ادن  مئاق  كرابم  مانب  موس  تسیب و  بش  رد  هدومرف  و  ( 3)
هداتـسیا و ماقم  نکر و  نایم  رد  هدرک و  روهظ  دمحم  لآ  مئاق  تسا  اروشاع  اب  فداصم  هک  هبنـش  زور  رد  منیبیم  ایوگ  دنکیم  مایق  هدـش 

نیمز فارطا  زا  وا  نایعیـش  دیئامن ، تعیب  دمحم  لآ  مئاق  اب  ادخ  يارب  دـیئایب  هَّلل ) ۀـعیبلا   ) دـیوگیم هتفرگ  رارق  وا  تسار  فرط  رد  لیئربج 
لدع زا  رپ  ار  نیمز  وا  سدقا  دوجو  تکربب  لاعتم  يادخ  دنیامنیم و  تعیب  يو  اب  هتخاس و  فرشم  وا  رونا  روضحب  ار  دوخ  ضرالا  یطب 

. هدیدرگ روج  ملظ و  زا  ولمم  هچنانچ  هدرک  داد  و 
ص:701  ، داشرإلا همجرت 

لالجا لوزن  فجن  رد  ددرگیم و  راپـسهر  هفوک  فرطب  اجنآ  زا  دنکیم و  روهظ  هکم  رد  دمحم  لآ  مئاق  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  راثآ و  زا  لصف 2 
. دهدیم تیرومأم  فارطاب  ار  دوخ  نایرکشل  اجنآ  زا  دیامرفیم و 

زا لیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لیئربج  هک  هتـشرف  رازه  جنپ  قافتاب  دمحم  لآ  مئاق  منیبیم  نونکا  مه  ایوگ  دـیامرفیم  رقاب ع  ترـضح  ( 1)
. دزاسیم هدنکارپ  فارطاب  ار  دوخ  نایرکشل  اجنآ  زا  هدش و  دراو  فجن  هب  هکم  زا  دنراد  رارق  وا  شیپاشیپ  رد  نونمؤم  پچ و  فرط 

تسنادرگرس مچرپ  هس  اجنآ  رد  دوشیم و  هفوک  دراو  يدهم  دومرف  دمآ  نایمب  يدهم ع  ترضح  زا  نخـس  ترـضح  نآ  روضح  رد  ( 2)
هیرگ زا  دـنناوتیمن  قوش  زا  هک  مدرم  دـناوخیم  هبطخ  دربیم و  فیرـشت  ربنمب  هدـش  دراو  شترـضح  هدـش  بانج  نآ  میلـست  هفوک  هکنآ  ات 

روتـسد ترـضح  دناوخب  هعمج  زامن  ات  دننکیم  تساوخرد  مدرم  دسریمارف  مود  هعمج  زور  نوچ  دیامرفیم  هچ  دننادیمن  دننک  يراددوخ 
نیسح ماما  ترضح  تبرت  دهشم و  تشپ  زا  دنکیم  رما  دزادرپیم و  هعمج  هماقاب  اجنآ  رد  دنزاس  هدامآ  وا  يارب  يدجسم  فجن  رد  دهدیم 

اهبایـسآ نآ  بآ  زا  دنهد و  رارق  اهلپ  رهن  نآ  يور  رب  دنیامن و  فجن  دراو  ار  بآ  دنهد و  دادتما  فجن  هب  اجنآ  زا  دنیامن و  رفح  يرهن  ع 
درآ دزم  نودب  ار  شمدـنگ  دـیآ و  یم - نابایـسآ  شیپ  هدراذـگ و  شرـس  رب  یمدـنگ  لیبنز  یلازریپ  منیبیم  نانچ  دـنروآرد و  شدرگب 

. دنکیم
ام بحاص  هناخ  هدربمان  دجسم  دومرف  دمآ  نایمب  هلهس  دجسم  زا  نخس  قداص ع  ترضح  روضح  رد  ( 3)

ص:702  ، داشرإلا همجرت 
. دیامرف لزنم  نآ  رد  دوخ  ناسک  اب  دنک  روهظ  نوچ  هک  تسا 

تسا و رد  رازه  ياراد  هک  دـنکیم  اـنب  يدجـسم  هفوک  تشپ  رد  دـیامرف  روهظ  تمـصع  لآ  مئاـق  نوـچ  هدوـمرف  قداـص ع  ترـضح  ( 1)
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. دنیامنیم ادیپ  دادتما  البرک  رهن  ات  هفوک  ياهناخ 

هتفرگ رارق  دانتسا  دروم  مئاق  یئاشگناهج  راگزور  یهاشداپ و  تدم  نایب  رد  يرایسب  رابخا  لصف 3 

. دننکیم دای  دنیامنیم  تسیز  هک  یمدرم  تسا و  دوجوم  راگزور  نآ  رد  هچنآ  وا و  هعیش  لاوحا  و 
وا لاس  ره  لاس و  تفه  دیامرفیم  دـنکیم  يرادـناهج  لاس  دـنچ  دـمحم  لآ  مئاق  دـسرپیم  قداص ع  ترـضح  زا  یمعثخ  میرکلا  دـبع  ( 2)
هام مامت  رد  دسرارف  وا  روهظ  نوچ  دنکیم و  یهاشداپ  امـش  ياهلاس  زا  لاس  داتفه  هزادناب  نیا  رب  انب  تسامـش  ياهلاس  زا  لاس  هد  هزادـناب 

ياهتـشوگ نآ  تکربب  لاعتم  يادـخ  دـشاب  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  سک  چـیه  هک  درابیم  یناراب  ناـنچ  بجر  زا  زور  هد  ةرخـآلا و  يداـمج 
هنیهج بناج  زا  دـنزیریم  دوخ  رـس  زا  اهکاخ  هک  یتلاح  رد  ناگدربمان  منیبیم  ایئوگ  دـنایوریم  ناـشاهربق  رد  ار  ناـنآ  ياهندـب  ناـنمؤم و 

(. مهنم انلعجا  مهللا   ) دنمارخیم ام  مئاق  يرایب 
دیـشروخ ینـشور  زا  مدرم  هچنانچ  ددرگ  رونم  شراگدرورپ  رون  زا  نیمز  دیامرف  روهظ  ام  مئاق  هک  یماگنه  دیامرفیم  ترـضح  نآ  و  ( 3)

دیآ دوجوب  وا  زا  یپ  رد  یپ  رـسپ  دنزرف  رازه  هک  دنک  رمع  ردقنآ  يدرم  ترـضح  نآ  تنطلـس  رد  دوش و  دوبان  یکیرات  دندرگ و  زاینیب 
ياهجنگ دشاب و  هدشن  دلوتم  يرتخد  شنادنزرف  نایم  رد  هک 

ص:703  ، داشرإلا همجرت 
ات ددرگب  یـسک  رگا  هک  دـنوش  زاینیب  مدرم  يردـقب  راگزور  نآ  رد  دـننیبهب و  دوخ  مشچب  ار  اهنآ  مدرم  دـندرگ و  راکـشآ  نیمز  یناهن 

همه زا  هتـشاد  ینازرا  اهنآب  ادخ  هک  یتمعن  رثا  رب  مدرم  دسریمن و  دوصقمب  دهدب  ةاکز  ای  دیامن  کمک  واب  هک  دروآ  تسدـب  ار  یـصخش 
. دنزاینیب زیچ 

رصع ع. یلو  ترضح  يرهاظ  فاصوا  لئامش و  لصف 4 

روتسد نمب  ایبنا  متاخ  نم  تسود  دومرف  تسیچ ؟ يدهم  مان  دیسرپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  زا  باطخ  رمع  دومرف  رقاب ع  ترضح  ( 1)
تـسا یناوج  دومرف  تسا ؟ هنوگچ  وا  يرهاظ  تفـص  درک  لاؤس  مرادن  زاربا  یـسکب  اریو  مان  وا  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  هتفرگ  دـهعت  هداد و 

هدرک دیدپان  ار  شرـس  يوم  نساحم و  یهایـس  شتروص  رون  هتخیر و  شاهناش  ود  رب  شکرابم  ياهوم  هک  يوم  وکین  يور  وکین  طسوتم 
(. هئاقل انقزرا  مهللا   ) ملاع ياهنوتاخ  دنزرف  نیرتهب  يادف  مردپ 

دزاسیم يراج  وا  ياناوت  تسد  هب  لاعتم  يادخ  هک  یتاداع  قراوخ  وا و  ماکحا  هقیرط  دیامرفیم و  روهظ  هک  یماگنه  رد  ترضح  نآ  هیور  لصف 5 

. تسا هدیسر  صوصخ  نیا  رد  يراثآ  ثیداحا و  میدش  رکذتم  مه  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  و 
دوریم و ربنمب  دهد  روهظ  هزاجا  دمحم  لآ  مئاقب  لاعتم  يادخ  هاگ  ره  دومرفیم  قداص ع  ترضح  ( 2)

ص:704  ، داشرإلا همجرت 
دناوخیم و شقح  قاقحا  هب  ار  اهنآ  دهدیم و  دنگوس  ادخب  دوخ  یتیالو  ماقم  شریذپ  رد  ار  نانآ  دنکیم و  توعد  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم 

لیئربج هب  لاعتم  يادخ  ماگنه  نآ  رد  دیامن  ارجا  ار  ادخ ص  لوسر  هیور  دیامرف و  يراج  ناشنایم  رد  ار  ادـخ  تنـس  هک  دوشیم  دـهعتم 
؟ ینکیم توعد  ینیئآ  هچب  ار  مدرم  دسرپیم  دنکیم و  تاقالم  يو  اب  ماقم  نکر و  نیب  ام  رمالا  بسح  مه  وا  دوش  لزان  وا  رب  ات  دـنکیم  رما 

کنیا مروآیم  نامیا  وتب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دـیوگیم  لیئربج  دـهدیم  عـالطا  واـب  ار  شتوعد  ضرغ  تیفیک و  قح ، لآ  مئاـق 
دنیامنیم تعیب  وا  اب  درم  يدنا  رفن و  هد  دصیس و  وا  زا  سپ  دنکیم  حسم  ار  وا  ترضح  تسد  هاگنآ  منک  تعیب  وت  اب  ات  اشگب  دوخ  تسد 

. دیامرفیم تمیزع  هنیدم  هب  اجنآ  زا  دنسریم و  رفن  رازه  هد  هب  وا  نارای  ات  دیامرفیم  تماقا  هکم  رد  وا  ترضح  و 
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ملظ و رثا  رب  هک  يراـثآ  هب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  توعد  هزاـت  مالـساب  ار  مدرم  دـنک  روهظ  دـمحم  لآ  مئاـق  نوـچ  هدوـمرف  ترـضح  نآ  ( 1)
هب ار  مدرم  هک  دناهتفگ  يدهم  رظن  نآ  زا  ار  مئاق  دیامرفیم و  يربهر  هدـنام  ربخیب  اهنآ  زا  مدرم  هدـش و  هنهک  هتفر و  نایم  زا  يرگدادـیب 

. دنکیم مایق  نآ  روهظ  قح و  زاربا  يارب  هک  دناهدناوخ  مئاق  تهج  نادب  ار  وا  دنکیم و  تیاده  دناهداد  تسد  زا  ناناملسم  هک  ینیئآ 
زا سپ  دـنزیم  ندرگ  دـناهدومن  مایق  بانج  نآ  ربارب  رد  هک  ار  شیرق  مدرم  زا  رفن  دـصناپ  دـنک  روهظ  دـمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف  و  ( 2)

شتیالو غیت  مد  زا  ار  همه  دهدیم و  خر  دمآشیپ  نیمه  هبترم  شـش  هرخالاب  دنکیم و  دوبان  زین  ار  اهنآ  دننکیم  مایق  رگید  رفن  دصناپ  اهنآ 
. دنتسه رادقم  نیاب  ناشناگدنب  اهنآ و  يرآ  دومرف  دسریم ؟ هزادنا  نیاب  ناگدربمان  ددع  ایآ  دسرپیم  هریغم  هَّللا  دبع  دنارذگیم 

ص:705  ، داشرإلا همجرت 
نیا زا  شیپ  هک  یلحمب  ار  ماقم  دروآیمرد و  نآ  نیتسخن  تروصب  دنکیم و  بارخ  ار  مارحلا  دجسم  دنک  روهظ  مئاق  نوچ  هدومرف  و  ( 1)
هبعک رب  دنکیم و  عطق  دزاسیم و  ادج  دناهدوب ) هبعک  راددیلک  تجح  مایق  ات  تیلهاج  زاغآ  زا   ) هک ار  هبیـش  ینب  تسد  دـهدیم و  رارق  هدوب 

. دناهدوب هبعک  نادزد  اهتسد ، نیا  نابحاص  دسیونیم  اهنآ  رب  دزیوآیم و 
يدنا رازه و  هد  ناتـسرهش  نآ  زا  دنکیم  تمیزع  هفوک  فرطب  دـنک  مایق  مئاق  نوچ  هدومرف  ینالوط  ثیدـح  لیذ  رد  رقاب ع  ترـضح  ( 2)

. میشابیمن همطاف  نادنزرفب  دنمزاین  ام  هک  درگرب  هدمآ  اجک  ره  زا  دنیوگیم  هتسج و  يرازیب  دمحم  لآ  زا  هشیمه  تداعب  دنوشیم و  جراخ 
دوبان ار  ناکاکش  ناقفانم و  مامت  ددرگیم و  هفوک  دراو  دشکیم و  ار  ناتفصگرگ  نامیئل  نآ  همه  دشکیم و  ماین  زا  ریـشمش  تیالو ، ماقم 
نیدب دشکیم و  هدرک  مایق  شبانج  هیلع  هک  اهنآ  دنک و  یم - بارخ  هتفای  ناینب  تمصع  لآ  زا  يرازیب  ياهتـسدب  هک  یئاهرـصق  دزاسیم و 

. دروآیم تسدب  ار  ادخ  يدونشوخ  هلیسو 
هزات روتـسد  مالـسا ، زاغآ  رد  مرکا  ربمغیپ  هچنانچ  دروآیم  هزات  روتـسد  دنک  روهظ  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  هدومرف  قداص ع  ترـضح  ( 3)

. دروآ
دوبان یلکب  يرگمتـس  ساسا  وا  راگزور  رد  دهدیم و  نامرف  یئوگدادب  دنک  مایق  مئاق ع  نوچ  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  هبقع  نب  یلع  ( 4)

مالـسا نیدـب  ملاع  نینیدـتم  مامت  ددرگیمرب و  شبحاصب  یقح  ره  درادـیم و  زاربا  ار  دوخ  تاـکرب  نیمز  دوشیم و  نما  اـههار  ددرگیم و 
قح هچنانچ  دننکیم  ادخب  نامیاب  فارتعا  دنورگیم و 

ص:706  ، داشرإلا همجرت 
هاوخاـن هاوخ  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  ماـمت  َنوُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  ًاـهْرَک  َو  ًاـعْوَط  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  هدوـمرف  لاـعتم 
تموکح نطاب ، رهاظب و  دهدیم و  جاور  ار  يدمحم  يدواد و  تموکح  مدرم  نایم  رد  دینکیم و  تشگزاب  واب  مه  امش  دنوشیم و  ناملسم 

. دنکیم
یـسک هاـگ  ره  هک  دوشیم  ریگ  ملاـع - ناـنچ  تورث  درادـیم و  زاربا  ار  شتاـکرب  دـنکیم و  نوریب  ار  دوخ  ياـهجنگ  نیمز ، تقو  نیا  رد 

. دنکیمن ادیپ  یقحتسم  دیامنب  یکمک  ای  دهدب  هقدص  دهاوخب 
تنطلـس ماقمب  ام  زا  شیپ  دـننک  يرادـناهج  ملاع  رد  هدوب  ردـقم  هک  یئاهداوناخ  مامت  تسا و  تنطلـس  نیرخآ  ام  تنطلـس  دومرف  هاگنآ 
یتلیضف هچ  رگید  میدرکیم  یهاشداپ  هورگ  نیا  دننام  میدوب  رارقرب  تنطلسب  مه  ام  هاگ  ره  دنیوگن  ام  یهاشداپ  نامز  رد  ات  دناهدمآ  لئان 

. تسناراگزیهرپ اب  ماجنارس  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَِبقاْعلا  َو  دیامرف  ادخ  دنراد  ام  رب  نانیا 
ناریو اجنآ  رد  ار  دجسم  راهچ  دیامرفیم و  تمیزع  هفوک  فرطب  دنک  روهظ  مئاق  نوچ  هدومرف  لیوط  ثیدح  لیذ  رد  رقاب ع  ترضح  ( 1)
يالاب هک  یئاهنوکلاب  دهدیم و  تعسو  ار  مظعا  هار  دزاسیم و  راومه  دنکیم و  بارخ  ار  نیمز  يور  رادهرگنک  ياهدجسم  مامت  دزاسیم و 

نیب زا  ار  اهتعدـب  مامت  دزاسیم و  مدـهنم  دـنوشیم  يراج  رباعم  رد  هک  یئاهنادوان  ود  دزیریم  جراخب  ناشبآ  لـضاف  هدـش و  هتخاـس  لزاـنم 
هد هزادناب  نآ  لاس  ره  هک  لاس  تفه  تدم  دیامنیم و  حتف  ار  ملید  لابج  نیچ و  هینیطنطـسق و  درادیم و  رارقرب  ار  یهلا  ياهتنـس  دربیم و 
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. دهدیم ماجنا  دهاوخب  ادخ  هک  يراک  ره  نآ  زا  سپ  دزاسیم  ارجا  ار  دوخ  نیئآ  تسا و  رارقرب  تیالو  ریرس  رب  تسامش  ياهلاس  زا  لاس 
.؟ دوشیم ینالوط  اهلاس  هنوگچ  مدیسرپ  شترضح  زا  دیوگ  ریصب  وبا 

ص:707  ، داشرإلا همجرت 
. دش دهاوخ  ینالوط  اهلاس  اهزور و  هجیتن  رد  دهاکب  دوخ  تکرح  زا  ات  دهدیم  روتسد  کلف ، هب  لاعتم  يادخ  دومرف 

 .. دش دهاوخ  داجیا  ملاع  رد  داسف  دنامب  زاب  تکرح  زا  کلف  هاگ  ره  دنادقتعم  اهیکلف  متفگ 
ياهفرح هنوگ  نیا  هاگ  چیه  دنیاناوت  يادخب  لئاق  هک  ناناملـسم  نکیل  تسا  ضایف  أدبمب  نامیایب  قیدنز و  مدرم  نخـس  نیا  يرآ  دومرف 

يارب وا  زا  شیپ  درک و  مین  ودـب  شراوگرزب  لوسر  يربمیپ  تاـبثا  يارب  ار  هاـم  نوچیب  يادـخ  هتـسنادن  رگم  دـننزیمن  ار  چوپ  لـصایب و 
. تسا یلومعم  ياهلاس  زا  لاس  رازه  اب  يواسم  هک  تمایق  زور  ندوب  ینالوط  زا  داد  عالطا  دومن و  سمش  در  ربمغیپ  عشوی 

مدرمب دوب  هدـش  لزان  هک  لکـش  نامهب  ار  نآرق  دـنکیم و  اپارـس  یئاههمیخ  دـیامرف  روهظ  دـمحم ص  لآ  مئاق  نوچ  تسا  هدومرف  و  ( 1)
. تسا فلاخم  فیلأت ، عمج و  رظن  زا  یلعف  نآرق  اب  نآرق  نآ  اریز  تسا  رتراوشد  زورما  زا  نآرق  نتفرگارف  زور  نآ  دزومآیم و 

مدرم زا  ناشرفن  هدزناپ  دننک  یم - تکرح  درم  تفه  تسیب و  دنکیم  تکرح  هفوک  تشپ  زا  هک  مئاق  هارمه  دومرف  قداص ع  ترضح  ( 2)
ناملس نون و  نب  عشوی  ناشیقب  ام  فهک و  باحصا  ناشرفن  تفه  دندرکیم و  توعد  تلادع  قح و  هارب  ار  دوخ  نارـصاعم  هک  دنیاسوم 

. دنرادیم ارجا  ار  وا  نیمارف  دننکیم و  يرای  وا  ترضح  زا  هک  دنرتشا  کلام  دادقم و  يراصنا و  هناجد  وبا  و 
یلیلدب دیامرفیم و  تموکح  ربمغیپ  دواد  دننام  مدرم  نایم  رد  دنک  مایق  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف  و  ( 3)

ص:708  ، داشرإلا همجرت 
، هفایق يور  زا  دهدیم و  عالطا  ناگمه  نطاب  زا  دـنکیم و  راک  دوخ  ملع  اب  قباطم  هجیتن  رد  ات  دـیامرف  ماهلا  واب  ادـخ  هچ  دـشابیمن  دـنمزاین 

تـسا یئاهناشن  راک  نیا  رد  انامه  ٍمیِقُم  ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  دومرف ؟ ادـخ  دـهدیم  زایتما  ار  شنمـشد  زا  تسود 
. تسا یقیقد  تسار و  هار  نآ  انامه  ناسانشهفایق و  يارب 

. تسا ینالوط  نآ  ياههام  زورهنابش و  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  تسلاس و  هدزون  دمحم  لآ  مئاق  تنطلس  تدم  هدش  تیاور  ( 1)
ار هچنآ  دشابیمن و  نشور  ام  يارب  هدرک  مولعم  لاس  تفه  ار  وا  یتوکلم  تاذ  تنطلس  تدم  هک  هتشذگ  ربخ  تحـص  ربخنیا و  تقیقح  و 

تیاور ود  زا  کیمادک  تحص  مینادیمن  نیا  رب  انب  هتخومآ  امب  حلاصم  اب  قباطم  وا  يراگدرورپ  ترضح  هک  تسیتامولعم  میراد  عالطا  ام 
. تسا رتشیب  نآ  زا  رتکیدزن و  تحصب  لاس  تفه  تیاور  دنچ  ره  درک  قیدصت  دیاب  ار 

دهاوخب ادـخ  هاگ  ره  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  هچنآ  رگم  دوشیمن  رارقرب  تنطلـس  ریرـسب  يرگید  دـمحم  لآ  مئاق  يرادـناهج  زا  سپ  و 
دوشیم رهاظ  تایاور  زا  يرایسب  زا  اریز  هدوبن  حیحص  یعطق و  مه  تیاور  نیا  نکیل  دننیـشنیم . يرادناهج  ماقمب  ترـضح  نآ  نادنزرف 

رشحم ءازج  باسح و  يارب  دنیآردب و  اهروگ  زا  ناگدرم  ددرگ و  اپارس  تمایق  نآ  زا  سپ  زور  لهچ  درذگرد  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  هک 
هارب درادـب و  هگن  یهارمگ  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  وا  زا  تسا و  باوص  قیفوت و  یلو  رتاناد و  دوشیم  عقاو  هچنآ  زا  ادـخ  دـندرگ و  هدامآ 

. داب وا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دمحم و  ام  دیسرب  دورد  دیامرف و  داشرا  تیاده 
ص:709  ، داشرإلا همجرت 

هدروآ و ار  هطوبرم  رابخا  زا  یمهم  شخب  باتک  نیا  باوبا  رد  ام  هتفگ  هرس  هَّللا  سدق  دیفم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیعـس  خیـش  ( 1)
زا دزاسب و  تحاران  ار  ناگدنناوخ  تسا  نکمم  میوش  رکذـتم  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  هاگ  ره  متـشاد  میب  میدومنن و  اصقتـسا  ار  رابخا  همه 

رگید ياهباب  اـب  راـصتخا  رظن  زا  هک  هدرک  دزـشوگ  ار  یئاـهربخ  دـمحم  لآ  مئاـق  راـبخا  رد  زین  دـننامب و  زاـب  هدوب  روظنم  هک  ياهدافتـسا 
تـسین هتـسیاش  میتفگ  هچنآب  هجوت  اب  میدومن . رظن  فرـص  اهنآ  زا  يرایـسب  زا  هدومن و  تاعارم  ار  راصتخا  لامک  هتـشاد و  یلک  تهاـبش 

نایاپ رد  دننک و  تلفغ  وهس و  رب  لمح  ار  ام  راصتخا  هیور  ای  هتسناد  عالطایب  ار  ام  دنهد و  تبـسن  یهاتوک  لامها و  هب  ار  ام  ناگدنناوخ 
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یفاک میاهدروآ  نانآ  یناگدـنز  حرـشب  طوبرم  رابخا  زا  یـشخب  نیرهاط و  همئا  تماما  تابثا  هراب  رد  هک  یتاعوضوم  بلاـطم و  میئوگیم 
. لیکولا معن  انبسح و  وه  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  دنکیم و  نیمأت  ار  ام  ضرغ  هدوب و  دوصقمب 

دصیس رازه و  لاس  مارحلا  ةدعق  يذ  هام  متسیب  هبنشود  زور  رد  یملع  تعاضب  مدع  اب  ار  دیفم  داشرا  باتک  مدش  قفوم  هنملا  هَّللا و  دمحب 
نیموصعم تارضح  رظن  روظنم  ار  زیچان  رثا  نیا  تسا  دنموزرآ  ادخ  زا  منادرگرب و  یسراپب  ۀیوضر  هیضر  هضور  راوج  رد  ود  داتـشه و  و 
يدهـشملا سدقملا  نیـسح  خیـشلا  ۀجحلا  ملعلا  نبا  يدعاس  رقاب  دمحم  ریقحلا  انا  همرک و  هنمب و  دـهد  رارق  رـصع ع  یلو  ترـضح  هژیو 

هاقبا . هَّللا و  هظفح 
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	باب چهارم در این باب به برخی از فضائل حسین و زیارت و ذکر مصیبت او اشاره میشود.
	اشاره
	فصل- 1 [ثواب زیارت آن سرور]

	باب پنجم این باب متعلق بنام فرزندان حسین ع است.
	باب ششم این باب متعلق به امام پس از حسین ع است که تاریخ ولادت و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت و زمان وفات و سبب شهادت و محل دفن و فرزندان و مجملی از اخبار او را ذکر
	باب هفتم در بیان بخشی از اخبار و فضائل آن حضرت
	باب هشتم اسامی و عدد فرزندان حضرت سجاد ع.
	باب نهم بیان احوال امام پس از علی بن الحسین و تاریخ ولادت و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت و هنگام وفات و سبب شهادت و محل قبر و عدد فرزندان و اندکی از فضائل و اخبار او.
	باب دهم در این باب مجملی از احوال برادران آن حضرت و اخبار مربوط بایشان را ذکر میکنیم.
	باب یازدهم در این باب فرزندان حضرت باقر و اسامی و عدد آنها را ذکر میکنیم
	باب دوازدهم در احوال امام پس از حضرت ابو جعفر و تاریخ تولد و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت و هنگام وفات و محل دفن و عدد فرزندان و بخشی از فضائل و اخبار او.
	باب سیزدهم در بیان بخشی از اخبار و گفتار حضرت صادق ع
	اشاره
	فصل 1 [بیان آن حضرت در توحید و مواعظ]
	فصل 2 [در بیان فضائل آن حضرت]
	فصل 3 از سخنان آن حضرت در وجوب خداشناسی و آئین او
	فصل 5 از سخنان آن حضرت در عدل خدا
	فصل 6 از مواعظ و سخنان حکیمانه آن حضرت
	فصل 7 از سخنان آن حضرت که مردم را به امور دین و شناخت اولیاء خدا وادار میفرماید:
	فصل 8 گفتار او در باره توبه و واداشتن بآن
	فصل 9 [در ستایش سید حمیری امام صادق ع را]

	باب چهاردهم در بیان فرزندان حضرت صادق ع و عدد آنها و اسامی و بخشی از اخبارشان
	اشاره
	فصل 1 [شرح حال فرزندان امام صادق ع]

	باب پانزدهم احوال امام پس از حضرت صادق علیه السّلام و فرزندان و تاریخ تولد و ادله امامت و مدت عمر و خلافت و زمان وفات و سبب شهادت و مرقد و مختصری از اخبار و فضائل او
	اشاره
	فصل 1 [نصوص امامت آن سرور]

	باب شانزدهم معجزات و خوارق عادات.
	باب هفدهم بخشی از فضائل و مناقب و حالاتی که دلیل بر برتری او بر دیگرانست.
	باب هجدهم سبب رحلت حضرت ابو الحسن ع و بخشی از اخبار مربوط به آن و علت دستگیری آن حضرت و محبوس کردن و کشتن هرون آن حضرت ع را.
	باب نوزدهم فرزندان و بخشی از اخبار مربوط به آنان
	باب بیستم در بیان امام پس از ابو الحسن و تاریخ میلاد و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت و زمان وفات و مرقد و عدد فرزندان و مختصری از اخبار آنان.
	اشاره
	فصل 1 [نصوص امامت]

	باب بیست و یکم بخشی از خصوصیات و فضائل حضرت رضا ع
	اشاره
	فصل 1 [فضائل و مناقب آن حضرت]

	باب بیست و دوم علت رحلت حضرت رضا ع و أخبار وارده در آن
	باب بیست و سوم ذکر امام پس از حضرت ابو الحسن ع و تاریخ تولد و دلائل امامت و مدت خلافت و عمر و سبب وفات و مرقد مطهر و عدد فرزندان و بخشی از فضائل و اخبار او.
	باب بیست و چهارم بخشی از اخباری که دلیل بر امامت اوست مخصوصا آنها که مشتمل بر تصریح و اشاره پدر بزرگوارش بوده.
	باب بیست و پنجم مناقب و دلائل و معجزات حضرت جواد علیه السّلام
	باب بیست و ششم سبب وفات حضرت ابو جعفر و مرقد مطهر او و فرزندانش
	باب بیست و هشتم تصریح به امامت و اشاره بخلافت آن حضرت
	باب بیست و نهم در بیان اخبار طریفه و براهین و بینات حضرت هادی علیه السّلام
	باب سیام در بیان ورود حضرت ابو الحسن ع از مدینه بسامرا و رحلت آن حضرت و سبب وفات و عدد فرزندان و بخشی از اخبار مربوط بدان.
	باب سی و یکم در بیان احوال امام پس از حضرت ابو الحسن و تاریخ تولد و دلائل امامت و تصریح پدر بزرگوارش بر پیشوائی او و مدت عمر و خلافت و سال وفات و محل قبر و بخشی از اخبار مربوط به او.
	باب سی و دوم در بیان اخباری که مشتمل بر تصریح و اشاره پدر اوست بخلافت و امامت حضرت ابو محمد ع.
	باب سی و سوم بخشی از اخبار و فضائل و معجزات حضرت عسکری (ع)
	باب سی و چهارم رحلت حضرت عسکری و مرقد مطهر و فرزند بزرگوار او
	باب سی و پنجم در احوال امام پس از حضرت ابو محمد و تاریخ میلاد و دلائل امامت و بخشی از اخبار و غیبت و آئین او در هنگام ظهور و مدت دولت الهیه او.
	باب سی و ششم بخشی از دلائل امامت فرزند حسن عسکری ع.
	باب سی و هفتم اخباری که در خصوص امامت امام دوازدهم بطور اجمال و تفصیل رسیده.
	باب سی و هشتم آنها که امام دوازدهم عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف را دیده و بخشی از دلائل و بینات مربوط باین موضوع
	باب سی و نهم معجزات و خوارق عادات حضرت ولی عصر عج
	باب چهلم علائم و مدت ایام ظهور و بیانی از سیرت و طریقه فرمانروائی و برخی از اموری که در هنگام دولت او پیدا میشود.
	اشاره
	فصل 1 سالی که قائم در آن ظهور میکند و روزی که دنیا را بنور خود مشرف میسازد.
	فصل 2 از آثار و احادیث استفاده میشود قائم آل محمد در مکه ظهور میکند و از آنجا بطرف کوفه رهسپار میگردد و در نجف نزول اجلال میفرماید و از آنجا لشکریان خود را باطراف مأموریت میدهد.
	فصل 3 اخبار بسیاری در بیان مدت پادشاهی و روزگار جهانگشائی قائم مورد استناد قرار گرفته
	فصل 4 شمائل و اوصاف ظاهری حضرت ولی عصر ع.
	فصل 5 رویه آن حضرت در هنگامی که ظهور میفرماید و طریقه احکام او و خوارق عاداتی که خدای متعال به دست توانای او جاری میسازد






